
 

Mk 12,18 – 27 

 

Sprawa zmartwychwstania 

 

1 Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: 

2 „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi 

żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ja za żonę i wzbudzi 

potomstwo swemu bratu. 

3 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił 

potomstwa. 

4 Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. 

5 I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta 

kobieta. 

6 Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo 

siedmiu miało ją za żonę”. 

7 Jezus im rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie 

rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? 

8 Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż 

wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. 

9 Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze 

Mojżesza, tam gdzie mowa „O krzaku”, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem 

Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. 

10 Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim 

błędzie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Kwestia zmartwychwstania (Mk 12, 18-27) 

Po usiłowaniu wystawienia Jezusa na próbę przez faryzeuszy i zwolenników Heroda 

do głosu dochodzi inne stronnictwo żydowskie – saduceusze.  

Jest to jedyne miejsce w Ewangelii Marka, kiedy pojawiają się oni na scenie 

rozgrywających się wydarzeń. Byli to potomkowie znamienitych rodów i właściciele 

ziemscy, którym przypadały w udziale najważniejsze obowiązki kapłańskie. Byli klasą 

rządzącą. Cześć z nich chętnie współpracowała z Rzymianami, aby utrzymać właściwe 

sobie pozycje i dobrobyt. Mieli konserwatywne poglądy i uznawali tylko pięć 

pierwszych ksiąg Biblii, które my nazywamy Pięcioksięgiem Mojżesza, inne natomiast 

bezwzględnie odrzucali.  

Trudno się więc dziwić, że odrzucali zmartwychwstanie, które rzeczywiście nie jest 

wyraźnie stwierdzone w Pięcioksięgu. Nie wierzyli także w istnienie duchów i 

aniołów.  

Wiara w zmartwychwstanie pojawia się w Starym Testamencie powoli:  

 można się jej dopatrywać w psalmach (np. 16, 9-11) czy  

 w księdze Hioba (19, 25-27);  

 wyraźniejsza staje się w księgach późniejszych (zob. Dn 12, 2; 2 Mch 7, 14; 

12, 43).  

   Saduceusze także przychodzą do Jezusa, by zadać Mu pytanie, na które oczekują 

odpowiedzi. W tym przypadku jednak nie ma mowy o tym, że knuli przeciw Niemu 

podstęp, choć nie jest to wykluczone, że i oni szukali sposoby na pozbycie się Jezusa.  

Pytają Go o zmartwychwstanie odwołując się do Prawa Mojżeszowego, a 

konkretnie do prawa lewiratu (zob. Pwt 25, 5-10). Chodziło w nim o to, że jeśli żonaty 

mężczyzna umrze bezpotomnie, to jego brat powinien poślubić wdowę, aby wzbudzić 

potomstwo swemu bratu, gdyż narodzone dziecko uznawano za potomka pierwszego 

męża.  

W Izraelu śmierć kogoś, kto nie miał potomstwa, uważana była za przekleństwo. 

Człowiek uwieczniał swoje imię w dzieciach będących nadzieją na wypełnienie się 

Bożej obietnicy. Chodziło więc o zachowanie ciągłości rodowej i utrzymanie majątku 

w obrębie rodu, gdyż prawo lewiratu regulowało też kwestie dziedziczenia majątku, 

zatem było niezmiernie istotne u zamożnych saduceuszów.  



Przytaczają oni przykład siedmiu braci, z których każdy umierał bezpotomnie. 

Próbują oni w ten sposób wykazać bezsensowność zmartwychwstania, a co więcej – 

gdyby jednak istniało, to wówczas prawo monogamii, ustanowione przez Boga (Rdz 2, 

18-24), pozbawione byłoby sensu.  

Wiara w zmartwychwstanie okaże się z czasem problematyczna także dla pogan. 

Św. Paweł będzie zarzucał Koryntianom brak wiary w zmartwychwstanie i 

jednocześnie przekonywał o niemożności jego odrzucenia:  

„Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą 

niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma 

zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie 

zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 

Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie 

zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczymy, że z martwych wskrzesił 

Chrystusa […]. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych co 

pomarli” (1 Kor 15, 12-20). 

 W tym kontekście na życie przyszłe nie można patrzeć przez pryzmat życia 

doczesnego. 

 Jezus wytyka saduceuszom niezrozumienie prawd Bożych: „Czyż nie dlatego 

jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?” (12, 24).  

Zarzut ten powtórzy jeszcze raz, na końcu swej wypowiedzi. Kto nie wierzy w 

przyszłe życie, w zmartwychwstanie ciał, ten nie wie, kim jest Bóg i kim on sam jest 

dla Boga. Bóg jest Ojcem, a my Jego dziećmi; o tym mówi całe Pismo Święte, 

również Pięcioksiąg. Jest On też miłością potężniejszą od śmierci (por. Pnp 8, 6).  

Prorok Ezechiel przytacza słowa Jahwe: „I poznacie, że Ja jestem Jahwe, gdy 

wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój” (Ez 37, 13) – stworzył 

nas bowiem do życia, a nie do śmierci: „Stworzył bowiem wszystko po to, aby było” 

(Mdr 1, 14a), a nie do niebytu; On jest Bogiem miłującym życie (zob. Mdr 11, 26).  

Jezus kontynuuje: „Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, 

ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie” (12, 25).  

Tymi słowami wytyka saduceuszom także ich błędne rozumienie pojęcia 

zmartwychwstania; wydaje im się bowiem, że zmartwychwstanie będzie powrotem do 

poprzedniego życia, a chodzi tu przecież o życie nowe, o nowe stworzenie.  



Św. Paweł pisał: „głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, 

ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 

przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).  

W tej chwili by może nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić sobie życia 

przyszłego, ale bez wątpienia nie będzie ono takim, jakie przeżywamy w chwili 

obecnej tu, na ziemi.  

Relacja mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest obrazem oblubieńczej relacji Boga 

do człowieka i Chrystusa do Kościoła; po zmartwychwstaniu obraz zostaje zastąpiony 

rzeczywistością – życiem wiecznym i przeznaczeniem do udziału w chwale Bożej.  

Doczesne relacje ulegną zmianie, dlatego też kobieta, której przykładem posługują 

się saduceusze, nie będzie żoną żadnego z siedmiu mężów, których miała za życia 

ziemskiego.  

Jako potwierdzenie nauki o zmartwychwstaniu Jezus odwołuje się do Pięcioksięgu, 

do Księgi Wyjścia, do powołania Mojżesza przez Jahwe – odwołuje się więc do 

autorytetu Mojżesza, tak ważnego dla saduceuszy – który ukazując mu się w krzaku 

gorejącym, objawia swe imię: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg 

Jakuba” (Wj 3, 2-6; Mk 12, 26).  

Jeśli Bóg jest Bogiem tych patriarchów, oznacza to równocześnie, że muszą oni 

wciąż żyć, ponieważ żyjący Bóg musi być Bogiem żyjących ludzi, a nie umarłych.       

A jeśli patriarchowie żyją, zatem fakt zmartwychwstania zostaje po prostu 

udowodniony Jezus pokonuje więc saduceuszy na ich własnym gruncie, posługując się 

argumentami zaczerpniętymi właśnie z Pięcioksięgu.  

W tym cytacie z Księgi Wyjścia Jahwe wymienił trzech pierwszych patriarchów 

Izraela, nazywa ich po imieniu; ta lista nie kończy się jednak na Jakubie, każdy może 

tam dopisać swoje imię, gdyż Jahwe jest Bogiem każdego, a każdy człowiek jest Jego, 

co oznacza, że: „Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych” (12, 27a).  

Jest to jedna z piękniejszych definicji Boga. 

 

Skoro jest On Bogiem przodków, którzy choć pomarli, żyją w swoich potomkach, a 

jednocześnie doświadczają łaski oglądania Boga twarzą w twarz, czyli jest także 

naszym Bogiem, gdyż i my po śmierci doświadczamy w Nim życia;  



nie jest On jednak Bogiem umarłych, ponieważ to nie tylko sprzeciwia się wierze 

Izraela, ale przede wszystkim jest nie do pomyślenia, aby Dawca życia był Bogiem 

umarłych, czyli tych, którzy już nie mogliby Go chwalić, ani nawet w Niego wierzyć. 

Ten wniosek wypływa z miłości i wierności Boga.  

Św. Paweł też podkreślał: „Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego 

ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 

dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa” (Rz 8, 16-17), jesteśmy 

dziedzicami Bożego życia. 

Bóg był przyjacielem Abrahama, Izaaka i Jakuba za ich życia. Tej przyjaźni nie 

przerwała ani nie zniszczyła nawet ich śmierć, ponieważ On nie może przestać być 

Bogiem dla tych, którzy Mu służyli i którzy Go kochali.  

Autor Ps 73 wyraża tę prawdę następująco: „Lecz ja zawsze będę z tobą: Tyś ujął 

moją prawicę; prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mnie na koniec 

do chwały” (Ps 73, 23-24). Psalmista nie wyobraża sobie, aby jego stosunki z Bogiem 

miały zostać kiedykolwiek zerwane, bowiem jedyną nieśmiertelną wartością jest 

miłość. 

 

1. Saduceusze błędnie rozumieją kwestię zmartwychwstania, ponieważ nie 

rozumieją Pism. Bardzo łatwo popełnić błąd, jeśli się czegoś nie rozumie. 

Zrozumienie Pisma Świętego jest bardzo istotne, aby ustrzec się wypaczenia 

Bożego przesłania. Powinniśmy zatem przede wszystkim regularnie po nie 

sięgać, a także starać się wnikać w głąb Słowa Bożego przy pomocy 

kompetentnych osób i wartościowej literatury. 

 

2. Nie wolno nam zapominać, że zostaliśmy powołani do życia, a nie do 

śmierci. Dlatego też nasze życie nie kończy się w chwili śmierci. Jest to 

moment, od którego możemy oczekiwać zmartwychwstania, przez które jako 

pierwszy przeszedł Jezus Chrystus; jesteśmy Jego współdziedzicami, więc 

razem z Nim zanurzamy się nie tylko w śmierci, ale przede wszystkim 

doświadczamy zmartwychwstania. 

 

3. Święty Jan Paweł II podkreśla związek zmartwychwstania z miłością i 

miłosierdziem: „Chrystus, który w swojej męce i krzyżu nie doznał 

miłosierdzia ludzkiego – w swym zmartwychwstaniu objawił całą pełnię tej 

miłości, którą Ojciec ma dla Niego, a w Nim dla wszystkich ludzi.  



Nie jest On bowiem Bogiem umarłych, lecz żywych (Mk 12, 27). W swoim 

zmartwychwstaniu Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej właśnie przez 

to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął krzyż.  

I dlatego – kiedy pamiętamy o krzyżu Chrystusa, o Jego męce i śmierci – 

wiara i nadzieja nasza koncentruje się na Zmartwychwstałym […]. Oto Syn 

Człowieczy, który w swoim zmartwychwstaniu w sposób radykalny doznał 

na sobie miłosierdzia: owej miłości Ojca, która jest potężniejsza niż śmierć.                    

 

I zarazem ten sam Chrystus, Syn Boży, który u kresu – a poniekąd już poza 

kresem – swego mesjańskiego posłannictwa okazuje siebie jako źródło 

niewyczerpalne miłosierdzia: tej samej miłości, która w dalszej perspektywie 

dziejów zbawienia w Kościele ma się potwierdzić jako potężniejsza niż 

grzech – Chrystus paschalny: definitywne wcielenie miłosierdzia” 

 

„Przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania” 

(Mk 12, 18) 

Należy zwrócić uwagę zarówno na pytanie, jak też na odpowiedzi dotyczące tej 

kwestii. Jeśli bowiem saduceusze rzeczywiście negują zmartwychwstanie, to Pan je 

potwierdza, zarzucając im nieznajomość Pism, które zapowiadały właśnie 

zmartwychwstanie. [Zarzuca im również] niewiarę w moc Bożą, zdolną wskrzeszać 

umarłych (Tertulian, „O zmartwychwstaniu umarłych” 36, 2, tłum. A. Żurek). 

 

„Gdy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić”    

(Mk 12, 25) 

Chrześcijanom po odejściu z tego świata nie został przyrzeczony powrót do 

małżeństw w dniu zmartwychwstania. Po przejściu do stanu anielskiej świętości nie 

będą oni mieć już żadnych trosk, które pochodzą z tęsknoty za ciałem. Również ta, 

która miała poślubić – jak chcą – kolejno siedmiu braci, nikogo z tych mężów nie 

obrazi w dniu zmartwychwstania, ani też żaden z nich nie będzie czekał na to, by ją 

zawstydzić (Tertulian, „Do żony” 1, 1, tłum. K. Obrycki). 

 

 



„Będą jak aniołowie w niebie” (Mk 12, 25) 

Człowiek nie został stworzony bez powodu i bez celu, bo zgodnie z zamierzeniem 

Stwórcy żadne dzieło Boże nie jest bezcelowe. Nie został stworzony na korzyść 

Stwórcy albo na korzyść jakiegoś innego stworzenia Bożego. Jasne zatem jest, że 

zasadniczą i ogólniejszą przyczyną, dla której Bóg stworzył człowieka, był sam 

człowiek oraz dobroć i mądrość Boga przejawiająca się w całym stworzeniu.  

Bezpośrednią przyczyną stworzenia ludzi jest ich życie i to nie takie, które na 

krótko się zapala, a potem zupełnie gaśnie […]. Takie życie przydzielił Bóg istotom 

pełzającym, fruwającym i pływającym, ogólnie mówiąc wszystkim istotom 

nierozumnym. Tym zaś, które noszą w sobie obraz Stwórcy […], Stworzyciel udzielił 

wiecznego życia, aby poznając swego Stwórcę, Jego moc i mądrość oraz posłuszni 

prawu i sprawiedliwości mogli bez trudu istnieć wiecznie pełni cnót, którymi umocnili 

swoje poprzednie życie. […] Jeśli więc Stwórca wszechświata stworzył człowieka po 

to, żeby człowiek miał udział w rozumnym życiu i żeby oglądał Jego wspaniałość                   

i przejawiającą się we wszystkim mądrość oraz żeby trwał w tym oglądaniu zgodnie               

z zamysłem Stwórcy i zgodnie z otrzymaną naturą, to trzeba uznać, że powodem 

stworzenia człowieka jest jego wieczne bytowanie, a przyczyną wiecznego bytowania 

jest zmartwychwstanie, bez którego człowiek nie mógłby trwale istnieć” (Atenagoras, 

„O zmartwychwstaniu” 12-13, tłum. S. Kalinkowski). 

 

„Co zaś dotyczy umarłych, […] zmartwychwstaną” (Mk 12, 26) 

Nawet same ciała nie zginą na zawsze, skoro ani „włos z głowy nie zginie” (Łk 21, 

18). Złożone [w grobie] do czasu na nowo zostaną zebrane w ten sposób, że już nigdy 

więcej nie będą grzebane, ale na trwałe zostaną zmienione na lepsze. Z tego powodu 

większy jest powód do radowania się w nadziei niewyobrażalnej wieczności, niż 

smutku ze straty [bliskiego] na bardzo krótki czas.  

Tej nadziei nie mają poganie „nieznający Pism i mocy Boga” (Mt 22, 29; Mk 12, 

24), które może odnowić stracone [rzeczy] , ożywić umarłe, zniszczone na nowo 

zintegrować, podzielone na nowo połączyć, a pierwotnie zniszczalne i skończone 

zachować na zawsze. To przyrzekł, że uczyni, ten, który dał gwarancje przez to, że 

spełnił już obietnice. Niech twoja wiara o tym często z tobą rozmawia, aby twoja 

nadzieja nie została zwiedziona, nawet jeśli twoja miłość musi poczekać                           

(św. Augustyn, „List do Sapida po śmierci brata” 263, 4, tłum, A. Żurek). 

 



17 – 1993 

Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie ciała po śmierci. Stąd ich zamiary były 

nieszczere, kiedy pytali Jezusa o wielokrotnie zamężną wdowę po siedmiu braciach         

(Mk 12,23). Mieli nadzieję pochwycić Jezusa na słowie.  

Jezus wykorzystał tę okazję, by pouczyć ich o prawdzie i naturze zmartwychwstania. 

Wyjaśnił, że z chwilą przejścia do życia wiecznego, nie obowiązują już prawa ziemskiego 

życia. Wszyscy upodabniają się do aniołów w niebie; wszyscy radują się oglądaniem 

chwały Bożej. Wypomniał saduceuszom, że nie rozumieją ani Pisma, ani mocy Bożej                

(Mk 12,24-27) . 

Jezus uczył, że nadzieja na zmartwychwstanie opiera się na naturze samego Boga.  

  Bóg jest Bogiem żywym i wiernym swoim obietnicom (Ps 145,13).  

  Jest wszechobecny, wieczny, nieustannie obdarzający życiem (J 10,10;  1J 5,11).  

Obietnica zbawienia jest obietnicą wiecznego życia z Bogiem. Saduceusze nie rozumieli 

słów z księgi Mojżesza (Mk 12,26; Wj 3,6), wskazujących na to, że Bóg jest Bogiem 

żywych, nie umarłych. 

A my? Czy wierzymy w zmartwychwstanie? Czy jest to cel, do którego dążymy? 

 Aby zmartwychwstanie stało się dla nas żywą prawdą, musimy znać Pismo święte i moc 

Bożą. Dopiero to pozwoli nam uznać w naszych sercach prawdę  o zmartwychwstaniu. 

Jeśli, wybierając prawdę  tego świata, będziemy lekceważyć słowa Pisma świętego                        

i  świadectwa mocy Bożej, nie będziemy w stanie otworzyć naszych serc na działanie 

Ducha Świętego pouczającego nas o drogach Bożych.  

Św. Paweł pisał: „A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa                        

z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia 

wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha” (Rz 8,11).  

Poznamy pełnię zmartwychwstania tylko wówczas, kiedy połączymy się z Jezusem                

w niebie, możemy jednak już teraz – przez wiarę oświeconą światłem Ducha Świętego – 

żyć z rosnącą nadzieją na otrzymanie tego, co jest naszym dziedzictwem w Chrystusie 

Jezusie. 

Módlmy się razem z Pawłem: „Panie, pragnę poznać moc Twego 

zmartwychwstania i mieć udział w Twoich cierpieniach – w nadziei, że upodabniając 

się do Ciebie w śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych”                           

(por. Flp 3,10 –11). 

       



50 – 1996 

   Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, twierdząc, że Pięcioksiąg nic na ten 

temat nie mówi. Dlatego postawili Jezusowi pytanie oparte na Księdze Powtórzonego 

Prawa (25,5), która nakazywała bezdzietnej wdowie małżeństwo  z krewnymi jej męża. 

Wyobraźmy sobie – powiedzieli saduceusze – że aż siedmiu braci kolejno żeniło się z tą 

samą kobietą i wszyscy umarli. Czyją będzie ona żoną, gdy nastąpi to trudne do pojęcia 

zmartwychwstanie? 

  Jezus dostrzegł hipokryzję i obłudę saduceuszów i natychmiast wykorzystał zadane 

przez nich pytanie, by – zamiast podejmować z nimi spór – ogłosić im prawdę                               

o zmartwychwstaniu umarłych. Zarzucając im nieznajomość Pisma i mocy Bożej, Jezus 

przytoczył z Księgi Wyjścia (3,6) słowa Boga, który nazywa siebie Bogiem Abrahama, 

Izaaka i Jakuba – Bogiem nie umarłych, lecz żywych! Jezus zganił saduceuszów                              

i powiedział im, że są „w wielkim błędzie” (Mk 12,27). 

  Rozmowa z saduceuszami była dla Jezusa okazją do wygłoszenia nauki                               

o największej prawdzie naszej wiary – zmartwychwstaniu.  

 Być chrześcijaninem oznacza mieć silną i niezachwianą wiarę w to, że powstaniemy z 

martwych. Katechizm Kościoła Katolickiego ukazuje nam fundamentalne znaczenie 

zmartwychwstania dla życia chrześcijańskiego, mówiąc, że „być świadkiem Chrystusa – 

to znaczy być <świadkiem Jego zmartwychwstania> (Dz 1,22)” (KKK, 995) 

 Każdego dnia możemy żyć jak ludzie, których nadzieja opiera się na wierze w to, że ich 

dusze i ciała rzeczywiście dostąpią tego wspaniałego cudu: „W śmierci, będącej 

<rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu>, podczas gdy jego dusza 

idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze 

swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym 

ciałom niezniszczalne  życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą Zmartwychwstania 

Jezusa” (KKK, 997). 

Najwspanialsze jest w zmartwychwstaniu to, że nie musimy czekać aż do śmierci, by 

doświadczyć jego łaski: Chrystus rzeczywiście wskrzesi nas w dniu ostatecznym, ale                     

w pewnym sensie już wszyscy razem z Nim zmartwychwstaliśmy: „dzięki Duchowi 

Świętemu życie chrześcijańskie jest uczestniczeniem w Śmierci i Zmartwychwstaniu 

Chrystusa już na ziemi” (KKK, 1002). Przeżyjmy dzisiejszy dzień w nadziei 

zmartwychwstania, wiedząc, że Jezus, nasz zmartwychwstały Pan, jest z nami.  

„Panie Jezu, pozwól mi doświadczać mocy Twojego zmartwychwstania                                  

we wszystkich okolicznościach mojego życia – w nieporozumieniach z moimi bliskimi, w 

konflikcie z przełożonym, w chorobie, w zniewoleniu nałogiem.” 



61 – 1997  (149 – 2005) 

Stronnictwo saduceuszów składał się głównie z bogatych, wykształconych Żydów, 

troszczących się przede wszystkim o świątynię i trudniących się jej zarządem. Mimo, że 

niewielkie liczebnie, miało ono bardzo silny wpływ na cały naród. Saduceusze respektowali 

jedynie Pentateuch (pięć pierwszych ksiąg Biblii hebrajskiej) i całkowicie odrzucali ustną 

tradycję rabinistyczną, bardziej otwartą na wiarę w zmartwychwstanie. 

W tym kontekście pytanie saduceuszów o wdowę, która zostawała kolejno żoną siedmiu 

braci, zdradza ich cynizm i legalistyczne podejście do wiary. Posługując się przykładem z 

Księgi Powtórzonego Prawa (25,5-10), zinterpretowali go w taki sposób, aby sprowadzić do 

absurdu wiarę w zmartwychwstanie i upokorzyć Jezusa. 

Podobnie jednak, jak to się stało z pytaniem faryzeuszów (Mk 12,13-17), zagadka 

przedstawiona Jezusowi przez saduceuszów stała się dla Niego pretekstem do objawienia im 

nadziei, jaką niesie Ewangelia.  

Posługując się ich własną metodą, Jezus wyjaśnił im, że nawet Pentateuch zapowiada 

zmartwychwstanie. Bóg objawił się Mojżeszowi jako Bóg jego przodków (Wj 3,6.15-16), a 

równocześnie jako Bóg żywy i działający. Jezus wyjaśnił saduceuszom, że  

nadzieja zmartwychwstania opiera się na istocie samego Boga, który 

przezwycięża śmierć i obdarza życiem swój lud bez względu na to, w jak trudnej sytuacji 

się on znajduje. 

Uważając Pentateuch za jedyne źródło autentycznej nauki, saduceusze postrzegali 

samych siebie jako duchową i intelektualną elitę, co uczyniło ich ślepymi na całe bogactwo 

dróg Bożych. Widząc ich zarozumiałość i pychę, Jezus starał się wykazać im, że Bóg jest 

zbyt wielki, a Jego słowo zbyt obfite, by ktokolwiek mógł się szczycić, że zrozumiał je do 

końca.  

W ciągu całej swej działalności Jezus dawał dowody tego, że Bóg często postępuje w 

sposób nieprzewidziany i zaskakujący nas, nie potrafiących pojąć całej głębi Jego miłości. 

Zmartwychwstanie jest największą nadzieją i radością człowieka, a jednak saduceusze, 

trwając przy swoim ograniczonym sposobie widzenia Boga i Jego słowa, ryzykowali utratę 

tej nadziei. 

„Ojcze, Ty jesteś Bogiem żywych, Ty posłałeś swojego Syna, aby wykupił nas                        

z niewoli śmierci. Spraw, abyśmy nigdy nie próbowali narzucać Ci ograniczeń 

wynikających z naszego ludzkiego sposobu rozumowania. Obdarzaj nas swoją łaską                           

i przybliżaj do Jezusa, a przez swoje słowo nie przestawaj nam objawiać cudownego planu, 

jaki dla nas przygotowałeś.” 



105 – 2001 

Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Kiedy podeszli do Jezusa ze swoim 

zapytaniem, nie było w nich szczerego pragnienia przekonania się o prawdzie 

zmartwychwstania ani gotowości do zmiany poglądów. Mieli oni nadzieję, że uda im się 

zdyskredytować Jezusa przed ludźmi. Jezus znał ich serca, a jednak udzielił im odpowiedzi 

w taki sposób, by mogli ją zrozumieć, w nadziei, że zechcą się nawrócić i uwierzyć. 

 Ponieważ dla saduceuszów jedynym autorytetem był Pięcioksiąg, czytali pierwsze 

pięć ksiąg Biblii, Jezus oparł swą odpowiedź na nauczaniu tych ksiąg.  

Zacytował słowa Boga skierowane do Mojżesza w Księdze Wyjścia: „Jestem Bogiem 

ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba” (Wj 3,6). Bóg mówił 

o tych ludziach jako o wciąż żywych, a skoro jest On nadal ich Bogiem, muszą i oni żyć po 

śmierci. Bóg nie rządzi zmarłymi, ale żywymi – tymi, których ożywił, umieszczając w nich 

swego nieśmiertelnego Ducha. 

Saduceusze nie umieli dostrzec prawdy ukrytej w samym sercu Tory. Bóg – który jest 

wierny każdej złożonej przez siebie obietnicy – zawarł ze swym ludem przymierze, które 

obiecywało im życie. Jeżeli śmierć miałaby zniweczyć przymierze, to gdzie jest moc Boga?  

Dlatego zamiast dać śmierci ostatnie słowo, Bóg przewidział wspaniały plan dla 

ludzkości, plan ukazujący głębię Jego mądrości i miłosierdzia. Posłał On swego Syna jako 

ofiarę zadośćuczynienia za grzechy ludzi i w ten sposób otworzył nam drogę do obiecanego 

dziedzictwa. 

 Wprawdzie saduceusze wnikliwie czytali Pismo święte, nie przyjęli 

jednak życia, jakie płynie ze słowa Bożego.  

Ich serca pozostały zamknięte na objawienie miłości Boga. Nie powtarzajmy ich błędu.  

 Czytajmy codziennie Pismo święte, otwierając się na Boże objawienie.  

 Niech każdy dzień będzie wypełniony szukaniem osobistego kontaktu                      

z Bogiem, a otrzymamy od Niego moc do prowadzenia życia zgodnego z Jego 

wolą i Jego planem. 

 

„Duchu Święty, oświeć mój umysł i serce, aby ożyły dla mnie słowa Pisma 

świętego. Umocnij też moją nadzieję na życie wieczne, które Bóg dla mnie 

przygotował.” 

 

 


