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11.Wskrzeszenie Łazarza i jego skutki (J 11-12)
• 11,1-44: Jezus daje życie Łazarzowi

- siódmy i ostatni, największy ze znaków Jezusa (por. 11,37)
- paradoks: dar życia prowadzi do decyzji Sanhedrynu, że Jezus musi umrzeć (11,45nn)
→ powrót do Ojca w chwale

- tutaj: dialog wyjaśniający znak poprzedza sam znak (odwrotnie niż w J 6; 9)
- dialog z Martą: Marta już wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym 
(por. wyznanie Piotra w Mt 16,16!) i że jej brat zmartwychwstanie na końcu czasów
→ ALE: Jezus prowadzi ją do jeszcze głębszej wiary: On jest nie tylko zmartwychwstaniem, ale
i życiem, tak że ktokolwiek wierzy w niego, nigdy nie umrze

- cudowny powrót Łazarza do życia spełnia pragnienie Marty, ale wciąż jest tylko znakiem 
(Łazarz będzie musiał umrzeć jeszcze raz! Por. Łk 7,11-17; Mk 5,35-43; a także: 1Krl 17,17-24; 
2Krl 4,32-37) – dlatego wychodzi z grobu owinięty przepaskami pogrzebowymi
→ wskrzeszenia dokonane przez Jezusa (czy Eliasza i Elizeusza) oznaczają jedynie 
przywrócenie dotychczasowej formy doczesnego życia; zmartwychwstanie Jezusa będzie 
należało do zupełnie innego, wyższego porządku: eschatologicznie będzie antycypować 
wskrzeszenie zmarłych przez Boga na końcu czasów – życie wieczne
(Jezus wyjdzie z grobu pozostawiając przepaski za sobą w grobie! por. 20,6-7)

• 11,45-53: sesja Sanhedrynu

- powód: zasięg zainteresowania Jezusem wśród „Żydów” i wiara w Niego + lęk, że Rzymianie 
mogą interweniować ze szkodą dla narodu i Świątyni („miejsce święte”)
- Kajfasz, arcykapłan: proroctwo, choć sam nie jest go świadomy (ironia Janowa!)
→ uważa, że Jezus powinien umrzeć zamiast narodu, ALE: Jan dostrzega głębszy sens – Jezus 
umrze w imieniu narodu, a nawet żeby „zgromadzić rozproszone dzieci Boga i uczynić z nich 
jedno”

- 11,53: decyzja Sanhedrynu, aby zabić Jezusa
- 11,54-57: wycofanie się Jezusa z publicznej działalności wśród „Żydów” + oczekiwanie w 
napięciu „Żydów” w Jerozolimie na rozwój wydarzeń

• 12,1-11: Maria z Betanii, siostra Łazarza, namaszcza Jezusowi stopy

- paralele synoptyczne: Mk 14,3-9; Mt 26,6-13 – namaszczenie głowy Jezusa przez 
bezimienną kobietę w Betanii w domu Szymona Trędowatego, dwa dni przed Paschą
(por. Łk 7,36-50 – namaszczenie nóg Jezusa przez grzesznicę w Galilei, podczas uczty u 
faryzeusza, Szymona)
[ Uwaga! W żadnej z Ewangelii nie ma tu mowy o Marii Magdalenie, którą nagminnie 
przedstawiano w tej scenie w malarstwie ] 
→ wspólne (Mk/Mt i J): motyw przygotowania Jezusa na pogrzeb
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• J 12,12-19: triumfalny wjazd do Jerozolimy

- paralele synoptyczne: Mk 11,1-10; Mt 21,1-9; Łk 19,28-40
- tylko Jan wzmiankuje gałązki oliwne
- J 12,15: uzasadnienie wyboru osiołka przez Jezusa - Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój
przychodzi, siedząc na oślęciu. = cytat z Za 9,9-10 wskazujący na obiecanego króla, który miał 
przynieść pokój i zbawienie (Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! 
Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku,
źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w 
kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów
Rzeki aż po krańce ziemi.)

• 12,20-50: zakończenie działalności publicznej oraz nadejście pogan

- 12,20: przybycie Greków, chcących oddać pokłon/adorować → prośba do Filipa „Chcemy 
ujrzeć Jezusa” (12,21) → Filip do Andrzeja → Andrzej i Filip do Jezusa (12,22)

- 12,23: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
 → nauka o obumarciu ziarna, by mogło wydać owoc, o stracie życia, by zyskać życie wieczne 
oraz o służbie (12,24-26)  
→ atmosfera przypominająca modlitwę Jezusa w Getsemani w noc przed śmiercią z Mk 
14,34-36 i par. ] – dusza Jezusa jest pełna niepokoju/boleści/smutku (12,27)
- w Mk: prośba do Ojca o wybawienie od tej godziny + modlitwa o spełnienie woli Bożej
- w J: odmowa prośby do Ojca o wybawienie od tej godziny + modlitwa, by imię Ojca było 
uwielbione [ człowieczeństwo i boskość Jezusa ]

(por. prośby z „Ojcze nasz”: święć się imię Twoje… bądź wola Twoja → styl modlitwy Jezusa)

- 12,28-29: głos z nieba („Już wsławiłem i jeszcze wsławię”) pomylony z głosem anioła

(por. ukazanie się anioła jako odpowiedź na modlitwę Jezusa z Łk 22,43, a także zapewnienie 
Jezusa z Mt 26,53, że Ojciec wystawiłby mu więcej niż 12 legionów aniołów 
→ różne warianty zachowanej tradycji o Jezusie)

- 12,37-41: brak wiary w Jezusa pomimo takich znaków → wypełnienie Iz 6,9-10
- 12,42-43: kryptochrześcijanie wśród przywódców „Żydów”  (nie przyznawali się do wiary z 
Jezusa z lęku → chwała/honor ludzka/i cenniejsza niż chwała/honor Boża/y)

- 12,44-50: ostatnie wezwanie Jezusa do wiary (relektura J 1-12; por. J 3,16-21) 
→ światło przyszło na świat stając się okazją do samo-sądu pomiędzy tymi, którzy uwierzyli w
Niego jako Posłanego przez Ojca i są uratowani od ciemności, a tymi, którzy Go odrzucają i 
tym samym sami się potępiają


