Mt 9,36–10,8
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im
władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im
następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie
raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace
skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość
intencji).
Obraz do medytacji: zobacz moment rozesłania uczniów przez Jezusa. Spróbuj znaleźć wśród
nich siebie. Jak się z tym czujesz?
Prośba szczółowa: Proś o wielkie pragnienie, by świadczyć o Jezusie wobec swoich bliskich.
1) Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo
Początkiem ewangelizacji jest działanie Boga w sercu człowieka. Najpierw tam Go spotykam i
doświadczam, by z Nim wychodzić w świat. Świat to Jego żniwo, ale On potrzebuje na nie
robotników, dlatego powołuje i zaprasza do współpracy. Każdy z nas jest zaproszony i każdy z nas
ma moc, którą zostali obdarzeni apostołowie, władzę nad duchami nieczystymi, leczenia chorób i
słabości. Czy prosiłem Pana o moc i wytrwałość w moim świadczeniu o Nim? Co robię, gdy w
byciu świadkiem doświadczam trudności?
2) Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«
Jezus wysyła uczniów, by szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę. To ma być ich jedyną troską, by
przesłanie Jezusa dotarło do wszystkich ludzi. Rodzi się pytanie o moje główne troski. Co zaprząta
moją głowę i serce? Co jest mi teraz najbliższe? Jakie uczucia wywołuje u mnie myśl o bliskości
królestwa Bożego? Czy w moim życiu widać że ono jest blisko?
3) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie
Źródłem mojego działania jest Bóg. Jeśli tej prawdy nie uznam i nie przyjmę w sercu to będę
wychodził do ludzi skupiony na sobie. Wtedy ja staję w centrum z pytaniem: co będę z tego miał? Z
tej relacji, pracy, wysiłku…Wszystko co mam zostało mi podarowane - to tylko efekt mojej
współpracy z łaską Boga, a On zachęca mnie, abym dzielił się tym chętnie i w wolności. Jezus
nieustannie przypomina mi, że z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Dzielenie
się tym czym Bóg mnie obdarował ma być odruchem serca, które w ten sposób oddaje Bogu
chwałę. Jakim dobrem nie chcę lub nie umiem się dzielić z drugim człowiekiem? Zobacz swoje
dary i talenty. Spróbuj je wymienić. Czy kiedykolwiek dziękowałeś za nie Bogu?
Rozmowa końcowa.
Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla Ciebie w tej medytacji. Na
koniec odmów „Ojcze nasz”.

