
BĄDŹMY RAZEM 

Medytacja 10 

J 12, 1-11 

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam 

dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, 

drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to 

rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i 

nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał 

to, co składano. Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich 

zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie». Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu 

na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż 

wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. 

MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA 

Proszę Cię Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego 

boskiego majestatu (ĆD 46). 

OBRAZ 

Wyobraź sobie scenę wylewania drogocennego olejku na stopy Jezusa. Zobacz intymność okazywaną przez Marię. Dostrzeż 

wszystkich biesiadników, którzy widzą to samo co ty.  

PROŚBA 

O doświadczenie bliskości Boga 

PUNCTA 

1. A dom napełnił się wonią olejku 

Gest Marii niesie w sobie coś więcej niż tylko sympatię rodzeństwa z Betanii do Jezusa. Wszyscy mogą przekonać się na 

własne oczy, że uczta w której uczestniczą, nie jest zwykłym przyjęciem dla znajomych. Maria, Marta i Łazarz okazują 

bliskość Jezusowi. Ponieważ sami mają doświadczenie Jego bliskości. 

Zostań w tym momencie, gdy dom napełnia się drogocenną wonią olejku. Poczuj jak zwyczajność ustępuje miejsca woni 

bliskości i spotkania z Jezusem. Jeśli chcesz, możesz zgodzić się na to kojące zaproszenie i razem z rodzeństwem z Betanii 

przyjąć bliskość Boga w swoim życiu. Twoje serce podpowie Ci czy chcesz. 

2. Na to rzekł Judasz 

Słowa Judasza próbują pokonać „drogocenną woń olejku”. Wdzierają się i wyśmiewają gest Marii. Próbują pokazać jego 

bezsensowność. Zobacz jak bezbronna jest postawa Marii. Jest w niej niezdolność do obronienia się przed kalkulacją Judasza. 

Olejek, który wylała rzeczywiście był wart wiele pieniędzy. On został zmarnowany, ale tylko w oczach kogoś, kto nie zgadza 

się na bliskość. 

Spójrz na tę modlitwę jak na 30 minut „drogocennego olejku”. Właśnie wylewasz go na stopy Jezusa, marnując je w oczach 

pomysłów, które masz w głowie albo zadań, które są do zrobienia. Być może pojawia się w tobie „głos Judasza”, który 

przeszkadza w przyjęciu i przeżyciu bliskości Boga. Nie zostawaj przy tym, ale idź do punktu 3.  

3. Zostaw ją! 

Zastrzeżenia Judasza są atakiem na Marię. Jezus broni jej. Usłysz zdecydowane słowa Jezusa, które stają w obronie bliskiej 

Mu osoby. Zostaw ją! Jezus nie zgadza się na niszczenie chwili, która jest celebracją Jego misji – ukazywaniem Boga, który jest 

bliski. 

Usłysz Jezusa, któremu zależy na bliskim spotkaniu z Tobą. Zobacz Jego zaangażowanie w waszą relację. Być może chce 

powiedzieć ci o tym. Może jest w Was przestrzeń, by pobyć razem tak po prostu – bez słów, w ciszy, jak przyjaciele. 

MODLITWA KOŃCOWA 

Porozmawiaj z Bogiem o Twoim doświadczeniu tej modlitwy. 

Ojcze nasz 


