Medytacja 09-07-2020
Modlitwa przygotowawcza:
Proszę Cię Boże, Panie Mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace były skierowane wyłącznie ku
służbie i chwale Twojego Boskiego Majestatu. (ĆD, 46).
(Mt 10, 7-15)
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już 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, wywiedzcie 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 gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».
Wyobrażenie sytuacji:
Ustalenie miejsca jakby się je widziało (ĆD, 47). Stanę pośród uczniów Jezusa, który posyła ich z misją. Jezus
posyła także mnie i mówi mi, czego ode mnie oczekuje.
Prośba: Prośba, aby Jezus uzdrowił swoim słowem mnie i moje myślenie.
Puncta:
1. „Bliskie już jest królestwo niebieskie ...”
Pierwszy muszę w to uwierzyć. Sam Jezus zapewnia, że Jego miłość, pokój, moc są blisko mnie. On pragnie
udzielać mi swej mocy, w Jego imię mogę dokonywać rzeczy wielkich. Czy w to wierzę? Co najbardziej
przeszkadza mi otworzyć się na Jego moc? O co chciałbym Go prosić?
2. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie ..”
Zatrzymam się dłużej nad tymi słowami. Przyjrzę się moim motywacjom, postawom. Czy potrafię być hojny , czy
potrafię poświęcać się tam, gdzie nie spodziewam się życzliwości, uznania, zapłaty?
3. „Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski...”
Jezus przestrzega mnie przed pokusą zabezpieczania się, bo gromadzenie dla siebie obciąża serce ucznia. Kusi do
zajmowania się sobą i osłabia gorliwość apostolską. Zapytam siebie o moje nieuporządkowane przywiązania.
Będę prosił o wolność serca.
4.,,A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym...”
Jezus uprzedza mnie, że przez jednych będę przyjmowany, a przez innych odrzucany. Uczy mnie wolności wobec
ludzkich opinii i zachowań. Powierzę Jezusowi moje prace, posługi apostolskie, także te, których jeszcze nie
znam, a które kiedyś zostaną mi powierzone. Wzbudzę w sobie akt ufności.
Rozmowa końcowa:
Podziękuję Bogu za owoce tej medytacji. Odmówię "Ojcze nasz".
(na podstawie Modlitwa Ewangelią na każdy dzień, Krzysztof Wons SDS/Salwator)

