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Jan. 11, 47 - 53

Czytamy dziś relację z wydania wyroku śmierci, a raczej z sądowego 
morderstwa w majestacie prawa...
Jezus, po wszystkim innym czego nauczał i, co uczynił, a co już mocno 
niepokoiło żydowskich dostojników - choć nigdy nie zdołali przecież 
udowodnić mu najmniejszego wykroczenia przeciw Prawu - dokonuje 
ultymatywnego w oczach obserwatorów cudu, a mianowicie wskrzesza 
Łazarza. Ultymatywnego, ponieważ dowodzącego już niezbicie, że syn cieśli 
z prowincjonalnego Nazaretu w prowincjonalnej i wydrwiwanej Galilei nie jest 
tylko kontynuatorem rodzinnej tradycji zawodowej, ale że jest kimś daleko 
bardziej istotnym.
Żydzi skłaniali się w tamtym czasie, zapewne ze względu na sytuację 
polityczną swego kraju - bycie rzymską, podbitą prowincją - do dostrzegania 
w oczekiwanym Mesjaszu króla, przywódcy politycznego i militarnego, który 
poprowadzi ich do odbicia z rąk okupantów Izraela, a potem do władzy nad 
całym światem i czasów ostatecznych.
Zupełnie nieważne było oczywiście to, że sam Jezus nigdy ku takiemu 
pojmowaniu swojej roli się nie skłaniał i w jasny sposób odrzucał wszelkie 
dotyczące tego aluzje.
Dla obserwatorów podążających za Nim, nawet dla Jego najbliższych 
uczniów, a także dla władz oczywistym było, że to właśnie będzie naturalnym, 
następnym krokiem po czymś tak niepojętym i wielkim, jak wskrzeszenie 
zmarłego.
Stąd właśnie pilne posiedzenie Sanhedrynu, poświęcone wedle relacji tylko 
temu, jednemu zagadnieniu.
Żydowscy notable boją się zatem, że kiedy Jezus jawnie ogłosi się 
Mesjaszem cały lud pójdzie za Nim na świętą wojnę ze znienawidzonym, 
pogańskim Rzymem, a to z kolei skończy się rzezią narodu i ostateczną 
utratą nawet tych pozostałych jeszcze pozorów niepodległości, które Izrael 
posiadał pod rzymskim panowaniem.
Wszystkim wiadome było przecież, że o ile pax romana nie był przesadnym 
obciążeniem dla podbitych ziem w czasie pokoju, to już kara za bunt przeciw 
cesarstwu zdecydowanie nie była przyjemna.
Do tej pory strach żydowskich notabli byłby w zasadzie zrozumiały. Ponosili w 
końcu odpowiedzialność za dobro swego ludu.
Pytanie tylko, czy rzeczywiście mamy prawo w taki sposób ich rozgrzeszyć.
O tym, że nie uważali Jezusa jedynie za uzurpatora świadczy już samo to, że 
tak szybko się spotkali. Skoro zatem i dla nich wskrzeszenie Łazarza było 
ostatecznym znakiem i krótkim antraktem przed początkiem Bożego 
władztwa na ziemi, to wystąpienie przeciw Jezusowi nie stanowiło już tylko 
objawu troski o kraj, ale stało się wystąpieniem przeciw Bogu!
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Sanhedryn stawia się zatem w roli Jakuba barującego się z Panem w Peniel 
(Gen. 32, 24-28): „Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim 
pewien mąż aż do wzejścia zorzy.  
A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i 
zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł: Puść 
mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: Nie puszczę cię, 
dopóki mi nie pobłogosławisz. 
Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub.
Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo 
walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś.”.
Tyle, że w tym wypadku nie ma mowy o żadnym zwycięstwie. I nie chodzi 
zupełnie o realizm polityczny, czy jego brak. Sprawa walki z Rzymianami nie 
jest w najmniejszym stopniu istotna na tym etapie. 
Tym co ważne jest wystąpienie przeciw Bogu, próba zgaszenia JEGO planu, 
odrzucenie Jego woli.
Sanhedryn stawia się ponad Stwórcą i tak, jak wszyscy inni, którzy to robili 
przedtem i potem kończy... Karty historii pokryły się kurzem walki i zagłady 
już parędziesiąt lat później, gdy ta sama władza żydowska zawierzyła 
Szymonowi Bar Kohba, fałszywemu mesjaszowi i pod jego przywództwem 
próbowała zwyciężyć legiony Rzymu.
W tym momencie, nie chodzi jednak nawet i o to. Dziś jest dla nas ważne o 
wiele bardziej coś innego. To mianowicie, czy Sanhedryn ze swoim lękiem 
przed uwierzeniem i zawierzeniem, ze swoim strachem przed utraceniem 
władzy i płynących z niej profitów oraz osądzeniem wiarołomstwa, ze swoją 
nienawiścią do dzielenia się, czy tym bardziej oddawania autorytetu, nie 
stanowi aby archetypu nas samych i naszych zachowań w konfrontacji z 
Bogiem..?
Okres pasyjny, który właśnie przeżywamy zachęca nas, jeśli nie zmusza, do 
refleksji nad postawami życiowymi, nad głosem, któremu ufamy i, za którym 
podążamy, nad rolą wiary i wreszcie nad własną zdolnością, ale przede 
wszystkim chęcią podążania za Bożym Słowem. 
Jednym słowem uważam, że na kanwie dzisiejszego tekstu powinniśmy 
poważnie rozważyć to, w jaki sposób my sami, nie jacyś abstrakcyjni „oni”, 
ale MY sami przyjmujemy Boga, który tak niesamowicie dosłownie i 
bezpośrednio wkracza do naszego życia w Jezusie Chrystusie.
Jakub w Peniel obcował z Nim tylko przez chwilę. Jezus JEST z nami w 
swoim ukrzyżowaniu i swoim zmartwychwstaniu, we wszystkim czym nas 
błogosławi i doświadcza, w Słowie i, nade wszystko w łasce, tym 
niezasłużonym, niezapracowanym, nienależnym darze, który pokrywa 
wszelkie nasze niedoskonałości i pozwala nam widzieć Go „twarzą w twarz” 
już tu i teraz, bo to w tym „tu i teraz” właśnie Królestwo Boże jest pośród nas.

!  / !2 3



Jan. 11, 47-53 - kazanie - Łódź, Żychlin, Gorzów Wlkp., Wrocław - 17.03.2013 - Semko Koroza

Jezus objawia się nam w zmartwychwstaniu każdej i każdego z nas, o ile na 
Jego przyjście odpowiemy jak Jakub prośbą o błogosławieństwo i łaskę, a nie 
jak Sanhedryn chęcią zachowania status quo za wszelką cenę.
Jaka będzie zatem Siostry i Bracia nasza odpowiedź?
Amen!!!
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