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Mt 10, 7-15
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch
sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta
albo wsi, wywieźcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu,
przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje,
niech pokój wasz powróci do was. A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym,
wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę powiadam wam: ziemi
sodomskiej i gomorejskoej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.”
Modlitwa przygotowawcza
Poproś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do
służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
Wyobrażenie
Wyobraź sobie, że stoisz pośród uczniów Jezusa, kiedy On mówi te słowa i posyła ich z misją.
Prośba o owoc medytacji
Poproś o łaskę doświadczania mocy Słowa Bożego.
Puncta
1. „Idźcie i głoście” – Bóg posyła nas do głoszenia Dobrej Nowiny. Gdzie idę I co chcę dziś ogłosić? Swojej
rodzinę, przyjaciołom, kolegom z pracy. Co chcę zanieść tym, których spotkam na swojej drodze? Jakie
słowo mam w sercu? Jak postępuję, gdy na swojej drodze spotykam głosiciela Dobrej Nowiny? Czy chcę
to Słowo przyjąć do siebie? Czy potrafię żyć głoszoną ewangelią?
2. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” – Bóg obdarza nas łaskami całkowicie za darmo. Jego miłość jest
dla nas prezentem. Jak często jest tak, że oczekujemy zapłaty za to, co zrobimy. Czy pragnę uczestniczyć
w bezinteresowności Boga, który daje, niczego nie oczekując? Czy jestem otwarty na wielkie rzeczy,
który mogą się wtedy wydarzyć?
3. „A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym” – kiedy ktoś ironicznie
się uśmiecha, gdy mówimy coś naprawdę ważnego czujemy gniew, złość, zniechęcenie, smutek.
Posyłając uczniów Jezus wie, że nie przez wszystkich zostaną oni dobrze przyjęci. Również w naszych
relacjach rodzinnych i przyjacielskich zdarza się, że jesteśmy odrzuceni. Jak sobie z tym radzę? Czy jestem
wyrozumiały, wobec tego odrzucenia? A może ja również jestem jedną z tych osób, które „odrzucają”?
Rozmowa końcowa
Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem. Wypowiedz mu swoje uczucia. Podziękuj za to, co odkryłeś.
Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

