
BĄDŹMY RAZEM 

Medytacja 12 

Mt 26, 14-25 

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». 

A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili 

do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, 

do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi 

uczniami"». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem 

z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». Bardzo tym zasmuceni zaczęli 

pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie 

zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn 

Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: 

«Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».. 

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 

Zasiądź do Ostatniej Wieczerzy z uczniami. Jesteście w Wieczerniku, widzisz Jezusa, apostołów. Zaraz będziecie razem jeść, 

rozmawiać, przebywać razem. 

PROŚBA 

O doświadczenie bliskości Boga 

PUNCTA 

1. u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami 

Jezus, udziela wyraźnych instrukcji w jaki sposób zorganizować wspólną wieczerzę. Świętowanie, które nadchodzi, jest 

ważne nie tylko dla uczniów. Wszystko dzieje się z woli Jezusa i zgodnie z jego wskazówkami. Za tym wszystkim kryje się 

to proste pragnienie Pana - chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. 

Usłysz pragnienie Jezusa w twoim sercu. Zgódź się na Jego pomysł urządzenia Paschy razem z tobą. Przyjmij zaproszenie na 

spotkanie i świętowanie. Daj się zaprosić! 

2. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. 

Po przygotowaniach przyszedł czas na świętowanie. To nie jest jakaś idealnie skonstruowana lista gości, gdzie każdy jest 

zaproszony ze względu na swoje zasługi i status życiowy. Wręcz przeciwnie – więcej jest w uczniach odcieni szarości niż 

nieskazitelnej bieli. Łączy ich tylko jedno – wszyscy są chciani przez Jezusa. To On chce z nimi być. 

Uciesz się obecnością Jezusa. On jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Co czujesz przeżywając ten moment? Zatrzymaj się i 

nazwij to, co jest w tobie.  

3. Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi 

Jezus wie, że uczniowie nie są chodzącymi ideałami. Mało tego – mówi o tym wprost. To nie jest moment zawstydzania uczniów. 

W Jezusie, który jest blisko swoich uczniów, jest teraz więcej zgody na to, że nie jest idealnie. Jezus daje też szansę by, spórbowac 

coś zmienić. 

Spójrz na swoje dotychczasowe medytacje. Teraz modlisz się po raz 12ty. 12ty raz słyszysz od Jezusa zaproszenie skierowane do 

Ciebie. Z twoimi doskonałościami i wadami. Z twoimi blaskami i cieniami. On cię zna i zaprasza na ucztę. Cieszy się z całego 

ciebie przy jednym stole z Nim. Co czujesz?  

MODLITWA KOŃCOWA 

Porozmawiaj z Bogiem o Twoim doświadczeniu tej modlitwy. 

Ojcze nasz 


