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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 jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż
stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać,
wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc
wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych
namaszczali olejem i uzdrawiali.
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 miejsca:
Wyobraź sobie, że jesteś jednym z apostołów posłanych przez Jezusa, który ma być
świadkiem Dobrej Nowiny o zbawieniu i miłości Boga do człowieka. Jezus, patrząc Ci prosto
w oczy, mówi, czego od Ciebie oczekuje teraz. Niech Twój wzrok spotka się ze wzrokiem
Boga. Spróbuj wsłuchać się w to, co Jezus mówi do Ciebie na temat Twojej misji, jakie daje
Ci wskazówki.
Owoc medytacji:
Poproś Boga o łaskę poznawania Jego woli względem Ciebie, usłyszenia, do czego jesteś
wzywany, i odwagę do pójścia za tym głosem.
Rozważania:
1. Co czujesz, kiedy Jezus mówi do Ciebie, że powołuje cię do wielkich rzeczy, do
udziału w Jego dziele? Radość, dumę, zapał, czy raczej niepewność, niezdecydowanie,
lęk, bunt? Spróbuje nazwać swoje uczucia.
2. Do czego Bóg wzywa Ciebie dzisiaj, jutro, pojutrze? Może chce, żebyś w końcu
znalazł dla Niego trochę czasu wśród codziennych zajęć? Albo żebyś zadzwonił do
swojego brata, siostry, przyjaciela, rodziców, z którymi dawno nie rozmawiałeś? Albo
żebyś zdobył się na odwagę i zaprosił na kawę koleżankę, która ci się podoba? Lub
żebyś zaufał Bogu i przestał lękać się tego, że twój plan na życie nie realizuje się?
Żebyś zaczął regularnie modlić się poprzez rachunek sumienia? Zapytaj o to Jezusa.

Modlitwa końcowa Podziękuj Bogu za to spotkanie. Porozmawiaj z Nim o tym co Cię
poruszyło podczas medytacji. Odmów „Ojcze nasz”

