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Marek 6,7-13
„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami
nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani
pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich:
«Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was
nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo
dla nich!» Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu
chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.”
Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i
czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Posłanie przez Jezusa - stoisz przed Jezusem i On Cię posyła (zobacz swoją sytuację w
kontekście tu i teraz).

Prośba o owoc: Prośba o wewnętrzne doświadczenie, że Jezus mnie posyła, oraz wewnętrzną
pewność, ufność i wiarę, że On jest ze mną i nad wszystkim czuwa.

Posłanie przez Jezusa: Przyjrzyj się sytuacjom i osobom, które Pan Bóg stawia na Twojej drodze.





Do czego Cię Pan Bóg zaprasza w codzienności?
Jak odnajdujesz się w tych sytuacjach?
Co Ci pomaga „w drodze” (wspólnota, środowisko, druga osoba, zadania, modlitwa…)?
Co Cię spowalnia, przeszkadza czy blokuje, nie pozwalając wykonywać swojego
posłannictwa oraz uniemożliwiając tym samym pełne zaufanie (np.: lęki, uprzedzenia,
wcześniejsze doświadczenia życiowe, duma, nadmiar albo brak aktywności…)?

Ufność Bogu i wiara w Jego Opatrzność:




Na ile ufasz Bogu, a na ile sobie samemu?
Czy dostrzegasz obecność i działanie Pana Boga w swoim życiu?
Może zbytnie skupienie na sobie, swoich problemach przesłania Tobie Pana Boga?

Rozmowa końcowa
Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem i opowiedz Mu o tym, co wydarzyło się podczas
tej medytacji.
Ojcze nasz…

