„1 Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego
Jezus wskrzesił z martwych. 2 Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz
był jednym z zasiadających z Nim przy stole. 3 Maria zaś wzięła funt szlachetnego i
drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A
dom napełnił się wonią olejku. 4 Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten,
który miał Go wydać: 5 «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie
rozdano ich ubogim?» 6 Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ
był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. 7 Na to Jezus powiedział: «Zostaw ją!
Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu. 8 Bo ubogich zawsze
macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie». 9 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. 10 Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, 11 gdyż wielu z jego
powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. ”
J 12,1-11
Przygotowanie do modlitwy (przygotowanie dalsze) Przeczytaj kilka razy tekst z
Ewangelii oraz zaproponowane poniżej punkta. Podkreśl sobie, to co Cię porusza albo co
wydaje się trudne, gdzie czujesz opór. Pamiętaj, że nie musisz przejść przez wszystkie
zaproponowane treści. Św. Ignacy mówił: „Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i
smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.” W tym przygotowaniu ważne jest też
wybranie sobie miejsca, pozycji i czasu na modlitwę.

Modlitwa przygotowawcza: Spróbuj przez chwilę skupić się na tym, z Kim będziesz teraz
rozmawiał. Pomyśl o tym, że Jezus sam zaprasza ciebie do wsłuchiwania się w Jego słowo,
że zależy Mu na spotkaniu z tobą. Proś, aby to On był najważniejszy w tym czasie, aby On
ciebie prowadził, abyś skupił się na tym, co On chce ci w tym czasie powiedzieć. Święty
Ignacy podpowiada, by na początku modlitwy prosić Boga, aby wszystkie nasze pragnienia,
decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Jego większej chwale.

Obraz: wyobraź sobie ucztę w domu w Betanii. Zobacz kto jest na niej, kto siedzi, kto
usługuje. W jakim miejscu siedzi Jezus. Spójrz na Marię, na jej twarz, wykonywany gest
namaszczenia stóp Jezusa. Spróbuj poczuć zapach olejku.

Owoc: w tej medytacji proś o to, byś pragnął i kochał Pana Jezusa.

1. „1 Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego
Jezus wskrzesił z martwych. 2 Urządzono tam dla Niego ucztę.”
W domu Mari, Marty i Łazarza, urządzono ucztę dla Jezusa. Uczta ta, jest dziękczynieniem
za dar życia, za zwycięstwo nad śmiercią. Święto za dar życia celebruje się nie w świątyni,
ale w domu, miejscu codziennych relacji, które kształtują naszą tożsamość. Tu przebywają
przyjaciele, których Jezus miłuje. Tu Jezus jest kochany.
Powrót Łazarza do życia jest znakiem sytuacji człowieka, który żyje i wierzy w Jezusa.
Wyzwolony z więzów śmierci może iść ku swemu przeznaczeniu, którym jest pobyt u Ojca
wraz z Synem.

Przypomnij sobie ważne momenty w swoim życiu, które pomogły ci przechodzić ze śmierci
do życia. Np. co otrzymałeś przez Chrzest, Komunię, Bierzmowanie, pierwsze głębokie
nawrócenie i spotkanie Żywego Boga. Pierwsze świadome pójście za Jezusem. Przypomnij
sobie te „mniejsze” bardziej codzienne nawracanie się, przemianę myślenia.
Jaką ty ucztę urządzasz Jezusowi za te wielkie dary? Czy dzielisz się tym z innymi, by też
mogli świętować wraz z tobą? Uwielbiaj Pana za to co od Niego otrzymujesz. Niech to
będzie szczere uwielbienie. Nawet gdy jesteś w trudnym czasie uwielbiaj Pana.
2. „Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. 3 Maria zaś
wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a
włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.”
a) Maria namaszcza Żyjącego, w akcie tym chodzi o domyślną zapowiedź Jego
Zmartwychwstania. Gest Marii jest początkiem nowego stworzenia, które zaczyna się, gdy
oblubienica odpowiada Oblubieńcowi, który miłuje miłością odwieczną. W tym darze Bóg
odnajduje to, czego od zawsze szuka: być miłowanym przez tego, kogo miłuje. Stopy
Oblubieńca są namaszczone olejkiem i tym samym olejkiem głowa oblubienicy (włosami
otarła). Maria jest pierwszą, która czyni dla Jezusa to, co On uczynił dla nas. Jej miłość
konsekruje Jezusa na Mesjasza i Pana: przyjmuje Oblubieńca, który wreszcie może
zamieszkać pośród nas.
Czy ty przyjmujesz miłość Jezusa? W jaki sposób okazujesz swoim życiem Jemu miłość?
Opowiedz Mu o tym co się dzieje w twoim sercu.
b) Olejek nardowy jest bardzo cenny. Pochodzi z Indii. Najlepszej jakości rośnie na stokach
gór na wysokości 5000 m. Pochodzi z daleka i z bardzo wysoka. Powstaje z korzeni kwiatu
nardowego. Kwiat umiera, aby dać olejek szczególnie ceniony przez ludzi.
Na pewno nie jedna osoba musiała się natrudzić, by ten olejek był zdobyty. Maria go
przechowywała, by namaścić Jezusa. Miłość jest zawsze gorliwa w przewidywaniu i
wyprzedzaniu.
Co konkretnego chciałbyś ofiarować Jezusowi? Może to być dążenie do konkretnej cnoty,
konkretnej zmiany, może to być wychodzenie z jakiejś Twojej słabości. Jakie działania
podejmiesz by to uczynić.
c) „A dom napełnił się wonią olejku. ”
Olejek nardowy daje siebie ze swej natury, rozsiewając przyjemny zapach i radość. Jest
symbolem Boga Miłości, który nie może nie kochać i nie udzielać się wszystkim. Ale z danej
miłości nie można żyć, można jedynie umrzeć. Kto miłuje, daje życie i żyje, jeśli ta miłość jest
odwzajemniona. Bóg jest miłością w pełni miłującą i miłowaną w Trójcy Świętej. Na ziemi
rozsiewa swój aromat i żyje tam, gdzie jest miłowany. Gdzie jest miłość, tam jest Bóg.
Zapach wypełnia dom i przelewa się na świat cały, tzn., że Miłość jest kochana.
Bóg pragnie być kochany przez ciebie.
Jakie miejsce w twoim domu ma Bóg, czy On wypełnia twój dom? Czy miłość i służba panują
w twoim domu? Porozmawiaj z Jezusem o tym. Poproś Go o pomoc jeśli zauważysz, że
chcesz coś zmienić. Podziękuj za to, co już jest piękne.
3. „9 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. 10 Arcykapłani zatem
postanowili stracić również Łazarza, 11 gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i
uwierzyło w Jezusa.”

Dom, gdzie celebruje się życie przez służbę i miłość, wywiera silny wpływ na tłum. Jest
obrazem Kościoła, który strzegł i zachował wzajemną miłość. „Wielu” przychodzi do Jezusa
dzięki Łazarzowi, zmarłemu, który powstał do życia. Dzięki jego świadectwu życia z Panem.
Jakie świadectwo dajesz swoim życiem, codziennością w rodzinie, miejscu pracy na
studiach…? Czy wprowadzasz miłość tam gdzie jesteś?
Walka duchowa, to walka o Królestwo miłości. To walka o to, by wprowadzać Boga, miłość
tam gdzie jesteś. Poproś Ducha Świętego o światło, niech pomoże ci zobaczyć te miejsca,
gdzie wygrywasz walkę, czyli umiesz przebaczać, dalej kochać, wprowadzać miłość a nie
zło.
Ale także, niech pomoże ci zobaczyć, te walki, w których jesteś słabszy i zamiast miłości
wnosisz złość, rozłam, kłótnie. Poproś o pomysłowość w modlitwie (znalezienie sposobu, jak
w takiej bezpośredniej walce zwyciężyć, może to będzie dziesiątek Różańca, a może chwila
milczenia, być może wyjście na chwilę na dwór, zmienienie miejsca, a w tym zaproszenie
Boga do tego co się dzieje w tobie… ). Ważne by zatrzymać na sobie zło, by nie podawać go
dalej. Byś był człowiekiem wprowadzającym pokój, miłość, dobro… Jezus jest hojnym
Dawcą.

Rozmowa końcowa: z Jezusem jak z przyjacielem.

Zakończ modlitwą „Ojcze nasz”.

