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Tydzień IV Tytuł tygodnia: Ja Jestem Mocą w słabości
Medytacja 3 - Środa – 1 Kor 1, 21-30 Bóg wybrał to, co słabe w oczach ludzi
Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo
głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych
zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością
Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga,
przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców
według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co
głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co
nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest,
unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w
Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem,
i odkupieniem
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 momenty w swoim życiu, kiedy czułeś się silny, spełniony,
zadowolony. Co się wtedy z Tobą działo? Jak się zachowywałeś? Przypomnij sobie również te momenty,
w których czułeś się słaby, sfrustrowany, zmęczony życiem. Jak wtedy się zachowywałeś?
W dzisiejszej modlitwie poproś o to, abyś głębiej poznał Boga i zachwycił się logiką Jego miłości.
1. Bóg postanowił, by Jego miłość rozprzestrzeniała się w świecie poprzez głupstwo głoszenia Słowa
i to wcale nie jakiegoś mądrego czy uczonego. Prostego słowa mówiącego o krzyżu – czyli o tym, w jaki
sposób miłość się pokazała i pozwoliła doświadczyć. W jaki sposób patrzysz na krzyż? Nie zwracaj uwagi
na to, co w nim zewnętrzne: ból fizyczny Jezusa, umęczenie, a nawet udręki psychiczne czy duchowe.
Krzyż pokazuje zło, które przygwoździło Miłość. A ona? Nie przestaje kochać. Jest silniejsza niż śmierć.
To ona zwycięża.
2. Grecy szukają mądrości a Żydzi znaków. Czego Ty szukasz w życiu wiary? Można szukać jeszcze
wielu innych rzeczy. Tymczasem prosty krzyż okazuje się i mocą i mądrością Bożą. Wczytaj się uważnie w
te słowa. Bóg bowiem patrzy inaczej niż my patrzymy. Moc jest w Bogu i ukazuje się ona w tym, co dla nas
wydaje się słabe czy głupie.
3. Apostoł wymienia kategorie ludzi powołanych i zwraca uwagę na to, że niewielu tam mądrych,
możnych i szlachetnie urodzonych – według oceny ludzkiej. Bóg patrzy na serce (czyli na centrum
człowieka, głębię jego istoty) i tam znajduje kryterium swoich wyborów. Serce człowieka, które On sam
stworzył, a które zranione przez grzech jest słabe, kruche i nierzadko głupie w oczach świata. Popatrz na
swoje życie, swoje serce i na Boga, który Ciebie wybiera. W czym doświadczasz mocy – czy w swoich
ludzkich tylko siłach, mądrości albo zaradności? Gdzie leży prawdziwa siła?
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 ……
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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.
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