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Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwu i wysłał ich po dwóch przed sobą
do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między
wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka
człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym
domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co
wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was
królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego
ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam.
Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów
dzień niż temu miastu.

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.” Pozostań chwilę uświadamiając sobie,
co znaczą słowa tej modlitwy.
Zaangażowanie wyobraźni: Zobacz Jezusa jak posyła tych, którzy są wokół Niego, którzy szli
za Nim do tej pory.
Prośba o owoc medytacji: Prosić o odwagę, dzięki której ze spokojem i ufnością możliwe jest
przyjęcie Bożej misji głoszenia światu Królestwa Bożego.

Punkt 1 … i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
przyjść zamierzał.
Jezus sam wybiera tych, których posyła. Wysyła uczniów po dwóch, „przed sobą”- tam dokąd
On sam zamierza przyjść. Jezus –chce, pomimo ich błędów i słabości, aby Go uprzedzili, aby
poszli przed Nim w te miejsca, gdzie On chce sam przyjść i spotkać się z drugim człowiekiem.
Bóg chce zawierzyć Ci tę misję przygotowania ludzi, którzy mają Go spotkać. Chce poprzez
Twoje wysiłki przygotować innych na spotkanie z Nim. Chce się Toba posłużyć, tak jak Ty to
potrafisz zrobić.
Ufa Ci w tak ważnej sprawie. Masz być zwiastunem Dobrej Nowiny. Jak odpowiesz dzisiaj
Jezusowi na to wezwanie? Czy jesteś gotowy do bycia w tej grupie?
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Punkt 2. …proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo…
Jezus posyła uczniów do konkretnych miast i miejscowości. Zapewne dla wielu z nich miejsca,
które odwiedzali były znajome. Podobnie Ty jesteś misjonarzem przede wszystkim w
środowisku, w którym żyjesz: w domu, w pracy, we wspólnocie, wśród znajomych. Przyjrzyj się
miejscom i ludziom, do których posyła Cię Pan. Jak wyglądają Twoje pola? Czy są gotowe na
przyjście Jezusa? Czy dajesz świadectwo swojego życia spotkanym ludziom?

Punkt 3 Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki ..
W naturze kontrast jest ogromny: owca-ofiara i wilk-drapieżnik. Wilk sprawia wrażenie
samowystarczalnego. Owca, przeciwnie, od samego początku wydaje się być na straconej
pozycji. Jednak jest inaczej. Jej bezbronność jest pozorna, ona nie skupia się na swojej sile,
bo wie, że jej nie ma. Jej siła i bezpieczeństwo jest zależna od Pasterza.
Czy masz odwagę tak jak posłani uczniowie głosić Królestwo Boże? Czy zgadzasz się na swoją
słabość i bezbronność wiedząc, że Twoim oparciem jest sam Bóg?
Jezus nie boi się posłać uczniów „między wilki”. On wie, że nikogo z nich nie utraci,
nie wypuści ze swojej ręki. Wystarczy Mu zaufać.
Trwaj przez ten czas z Tym, który Cię posyła, który w niczym się nie pomylił, który wie kogo
posyła i do kogo, który często działa poprzez Twoją nieporadność.

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem. Zapytaj Jezusa, czego od
ciebie oczekuje. On zna ciebie, wie jakimi darami i talentami dysponujesz, wie o tym jak wiele
możesz zdziałać. Opowiedz Mu o wszystkim, co jest w Twoim sercu.
Na koniec odmów modlitwę Ojcze Nasz…
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