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Tydzień IV Tytuł tygodnia: Ja Jestem Mocą w słabości 
Medytacja 1 - Poniedziałek – Pwt 7, 6-11  Bóg wybrał to, co najmniejsze 

 

Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród 

wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością.  Pan 

wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze 

wszystkich narodów jesteście najmniejszym,  lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi 

danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, 

króla egipskiego.  Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze 

i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw,  lecz który 

odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, 

odpłacając jemu samemu.  Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić. 

 

1.  Stań w obecności Bożej. Uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy 

Tobie, a ty stajesz przed Tym, który na ciebie czeka.  

2.  Poproś, aby Duch Święty prowadził Cię na modlitwie oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, 

pragnienia, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi. 

 

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie małego wróbla, który musi wiele razy uderzać skrzydłami by lecieć,  

a następnie orła – majestatycznie płynącego po niebie. Popatrz na słabość jednego i siłę drugiego. 

 

W dzisiejszej modlitwie poproś o to, abyś bardziej skupiał się na mocy Boga niż na swoich słabościach, 

dostrzegał nie tylko wielkości swoich problemów, ale nade wszystko moc Boga-Miłości 

 

1. Bóg mówi do Ciebie, jak mówił przez Mojżesza do narodu wybranego. Wsłuchaj się więc uważnie w te 

słowa. Najpierw mówi o wielkości narodu, a przecież jest on najmniejszy ze wszystkich. Uświadom sobie, 

że dla Boga nie ilość ma znaczenie. Ilość, jakość – jako ludzkie czynniki, często powodują w nas niezdrową 

rywalizację, chore ambicje oraz pychę. Bóg zajmuje się wszystkim, ale szczególna uwagę zwraca na to, co 

najmniejsze, najsłabsze, potrzebujące pomocy. Na co ty najczęściej zwracasz uwagę? 

 

2. Dla Boga jedyną zasadą działania jest miłość i nic więcej. Pan wybiera naród – to jest tajemnica 

wyboru z miłości. Bóg kocha również Ciebie. Patrzy na ciebie z miłością. Nie dlatego, że jesteś silny, 

sprawny i pełen cnót. Kocha Ciebie, gdyż Cię uczynił. Chce, byś istniał i w tym zawarta jest Jego miłość. 

Jak Ty patrzysz na siebie samego? 

 

3. Bóg wybiera to, co najmniejsze także dlatego, że wtedy może się objawić Jego moc. Czy dostrzegasz w 

życiu swoje słabości? A może uważasz, że wszystko możesz i sam sobie świetnie ze wszystkim poradzisz? 

Oczywiście, po ludzku mamy zrobić to, co do nas należy. Świadomość miłości Boga pozwala nam 

przekraczać nasze lęki i ludzkie słabości. Popatrz na to, kim jesteś i na to, kim jest Bóg. Czy chcesz 

zawierzyć swoją słabość mocnemu Bogu? 

 

Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również 

smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić 

Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel  

z przyjacielem. 

 

Odmów Ojcze nasz …… 

 

Zaraz po zakończeniu medytacji lub później zapisz sobie ważniejsze owoce tej modlitwy np. poruszenia 

lub myśli. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć otrzymane dary i drogę, po której Pan Cię prowadzi. 


