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Pan „Spóźnialski” 

Gdybym dostała od przyjaciół informację, że jeden z nich bardzo zaniemógł (co nie daj 

Boże!), to gnałabym w te pędy, żeby zobaczyć, co się stało. Pomóc, pocieszyć, po prostu być z 

nim w trudnej sytuacji. To przecież naturalny odruch serca! Tym bardziej trudno zrozumieć 

postawę Jezusa, który na wieść o chorobie Łazarza zamarudził dodatkowe dwa dni, zamiast 

ruszać czym prędzej do chorego przyjaciela. W naszych czasach pewno spadłaby za to na Niego 

fala hejtu, ale, jako że Żydzi nie znali jeszcze Internetu, to jakoś uszło Mu to płazem. No więc 

dlaczego Jezus zamarudził? Czemu miało służyć to „spóźnienie”? Po części wyjaśnia to Sam 

zainteresowany, mówiąc, że choroba Łazarza nie zmierza do śmierci, ale ku chwale Bożej. I 

ostentacyjnie pozostaje jeszcze dwa dni tam, gdzie właśnie przebywał. 

Cóż, nie od dziś wiadomo, że Bóg nie działa pod presją czasu. To nam ciągle się gdzieś 

śpieszy, albo też przychodzimy za późno. Na usprawiedliwienie naszego, pozornie spóźnionego 

Pana można dodać, że wśród ówczesnych Żydów panowało przekonanie, że kiedy człowiek 

umierał, to dusza pozostawała jeszcze przez trzy dni przy ciele. To oznaczało, że teoretycznie, 

zmarły mógł jeszcze powrócić do życia. A zatem, słusznym było poczekać cztery dni, aby nie 

było wątpliwości Kto dokonał znaku, wskrzeszając Łazarza z martwych. Chwała Boża w pełnej 

krasie!  

Współczesnemu człowiekowi trudno przyjąć taką logikę Bożego działania. Często tracimy 

cierpliwość do Boga. Tym bardziej teraz, gdy borykamy się z szalejącą epidemią. Modlimy się 

i prosimy o powstrzymanie zarazy, a zatem Bóg powinien coś z tym zrobić. Najlepiej teraz, 

zaraz. Tylko, że On ma swój czas i swoje metody działania, jakże często zakryte przed naszymi 

oczami. Prawdopodobnie nie poznamy ilości serc, które w tym czasie zbliżyły się do Boga, 

nawróceń, ofiar, wynikających z miłości bliźniego, nie poznamy ogromu miłosierdzia, które 

ogarnia konających. Jego czas jest inny, niż nasz i trzeba to przyjąć z wiarą tak, jak siostry 

Łazarza. Nawet jeśli w tle pobrzmiewa zarzut: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”, 

to wypływa on z wiary i przekonania, że Jezus jest Tym, który ocala, uzdrawia, a ostatecznie 

wskrzesza. Wiemy, co się potem wydarzyło. Łazarz wrócił do życia, a wielu Żydów uwierzyło 

w Jezusa.  

Ciekawe jest i to, że Jezus zapłakał. Dlaczego, skoro wiedział, że zaraz wskrzesi Łazarza? 

Wzruszył się głęboko nie z powodu śmierci przyjaciela, lecz dlatego, że ujrzał płaczącą Marię 

i płaczących Żydów. Wzruszył się w duchu i rozrzewnił, bo zobaczył cierpienie spowodowane 

stratą kogoś bliskiego. Mamy czułego, współczującego Boga, nieoderwanego od naszej 



ludzkiej rzeczywistości. Boga o wrażliwym sercu. Jezus działa jak Bóg, i jak człowiek. Kiedy 

trzeba, wskrzesza i uzdrawia, ale potrafi też z nami cierpieć. Jedno nie przeczy drugiemu, lecz 

współistnieje w doskonałej harmonii. Takiego Jezusa trzeba nam dzisiaj szukać. Jezusa, który 

jest Życiem, Zdrowiem i Zmartwychwstaniem. Nie tylko Boga, który może tym wszystkim 

obdarzyć, ale Osoby, która tym wszystkim jest. Wtedy cała reszta będzie nam przydana. Pan 

się nie spóźnia tylko zwykle, to On czeka na nas… ☺ 

 


