
     

 

XXXII Niedziela zwykła  6 XI 2022 
 

Łk 20, 27-38   (Biblia Tysiąclecia) 

(27) Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go (28) w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam 

przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat 

weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. (29) Otóż było siedmiu 

braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. (30) Wziął ją drugi, (31) a potem 

trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. (32) W końcu umarła ta 

kobieta. (33) Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy 

siedmiu bowiem mieli ją za żonę. (34) Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata 

żenią się i za mąż wychodzą. (35) Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału 

w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż 

wychodzić. (36) Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi 

Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. (37) A że umarli zmartwychwstają, 

to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem 

Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. (38) Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, 

lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją. 

 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
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Saduceusze pytają Jezusa o zmartwychwstanie (Łk 20, 27-40) 

 

ST: Wj 3,1–6.15–16; Pwt 25,5–6 

NT: Łk 14,14; 17,27; 18,30; Dz 4,1–2; 5,17; 23,6–8 || Mt 22,23–33.46; Mk 12,18–

27.34 

KKK: zmartwychwstanie umarłych, 575, 993; dziewictwo jako znak czasu 

przyszłego, 1619; aniołowie, 330 

Lekcjonarz: Łk 20,27–38: trzydziesta druga niedziela zwykła (rok C) 

 

[20,27] Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie 

ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go   

W spór z Jezusem wchodzi teraz kilku saduceuszów (zob. Tło biblijne 

„Stronnictwa i przywódcy żydowscy” na s. 70). Ich obecność na terenie świątyni (20,1) 

to rzecz normalna, gdyż członkami tego stronnictwa byli najważniejsi kapłani i sam 

arcykapłan (Dz 4,1–2; 5,17).  

W przeciwieństwie do Jezusa (Łk 14,14) i faryzeuszów, twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania (Dz 23,6–8)1.  

Oba stronnictwa, saduceusze i faryzeusze, powstały w II wieku p.n.e. W tamtym 

czasie wiara w zmartwychwstanie stawała się coraz bardziej powszechna pomiędzy 

Żydami, do czego przyczyniło się doświadczenie męczeństwa opisanego w Księgach 

Machabejskich (2 Mch 7,9.11.14.23.29).  

Saduceusze przeciwstawiali się tym trendom i w sprawach wiary przyjmowali 

wyłącznie nauczanie wyraźnie zapisane w Torze, czyli Prawie Mojżeszowym2 66, 

mimo że inne fragmenty Starego Testamentu wspierają tego rodzaju wiarę3. 

 

[20, 28-33] w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze 

czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę 

i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął 

żonę i zmarł bezdzietnie. [Pojął ją] drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie 

zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc 

którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.  

 

W przekonaniu saduceuszów nauczanie Mojżesza przeczy zmartwychwstaniu.  

 
1 Według Juliusza Flawiusza (Wojna żydowska, II, 165) saduceusze nie wierzą w życie pozagrobowe, w tym w kary 
i nagrody po śmierci, i utrzymują, że po śmierci dusza znika wraz z ciałem. 
2 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 
3 2 Mch 12,43-44; Hi 19,25-26; Ps 16, 10-11; Iż 26,19; Ez 37,1-14; Dn 12,2 



Prawo lewiratu (Pwt 25,5–6) stwierdza, że brat człowieka, który zmarł i miał żonę, 

a był bezdzietny, powinien wziąć za żonę wdowę i wzbudzić potomstwo zmarłemu                               

(Rdz 37,6–11).  

Dlatego też saduceusze przedstawiają Jezusowi problem do rozwiązania, czerpiąc 

inspirację z Księgi Tobiasza (Tb 3,8–9,15) oraz Drugiej Księgi Machabejskiej (2 Mch 

7): siedmiu braci jeden po drugim brało za żonę tę samą kobietę i wszyscy pomarli, 

nie zostawiwszy dzieci. Potem umarła ta kobieta.  

Pytanie dotyczące życia pozagrobowego – którego z nich będzie żoną – sprawia, 

że idea zmartwychwstania wygląda w tej sytuacji na coś absurdalnego, a więc 

i fałszywego.  

[20, 34-36] Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż 

wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym 

i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już 

bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc 

uczestnikami zmartwychwstania.  

Odpowiedź Jezusa składa się z dwu części. Najpierw obala argument saduceuszów, 

zauważając, że wbrew temu, co zakładają, życie w świecie przyszłym nie będzie 

takie samo jak to obecne.  

W przyszłym życiu ludzie ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Celem 

prawa lewiratu, prócz zatroszczenia się o wdowę, było także zachowanie imienia 

zmarłego (Pwt 25,6).  

Jeśli jednak chodzi o ludzi w powstaniu z martwych, będą oni równi aniołom, 

gdyż umrzeć nie mogą i dlatego nikt nie będzie brał za żonę wdowy po zmarłym 

bracie, by przedłużyć jego imię.  

Chociaż więc dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą (Łk 17,27), 

wszystkich „w wieku przyszłym” (18,30) określa przede wszystkim relacja z Bogiem – 

wszyscy są dziećmi Bożymi i uczestnikami zmartwychwstania (dokładniej 

„dziećmi zmartwychwstania”).  

Ze słów Jezusa wynika, że nie wszyscy dostąpią tego błogosławieństwa i dlatego 

ludzie, nie wyłączając przepytujących Go saduceuszów, powinni skupić się na 

wszystkim, co konieczne, by zostali uznani za godnych zmartwychwstania. 

 

[20, 37-38] A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest 

mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego 

żyją”.  



Po drugie, odwołując się do autorytetu uznawanego przez saduceuszów, Jezus 

pokazuje, że prawo Mojżesza, inaczej, niż twierdzą oni sami, uczy, że umarli 

zmartwychwstają.  

W płonącym krzewie Pan objawił siebie Mojżeszowi jako Bóg patriarchów 

Abrahama, Izaaka i Jakuba (Wj 3,6.15–16). Chociaż wszyscy oni zmarli na długie 

wieki przed Mojżeszem, dla Boga są ciągle żywi.  

Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, co oznacza, że 

wiara w zmartwychwstanie jest konieczna dla właściwego rozumienia Boga4. 

➢ W jaki sposób jednak żyją?  

Zmartwychwstanie ciał jeszcze się nie dokonało, na co mogliby wskazać saduceusze, 

dając za przykład grotę na polu Makpela w Hebronie, gdzie pochowano patriarchów 

(Rdz 49,31; 50,13)5. Herod Wielki otoczył to miejsce stojącym do dzisiaj ogromnym 

murem.  

Skoro zatem Abraham żyje, jak to zresztą zakłada przypowieść o Łazarzu (Łk 16,19–

31), musi być jakiś „stan pośredni”6, o czym także naucza chrześcijaństwo, kiedy mówi 

o duszy nieśmiertelnej (KKK, 1023). 

[20, 39-40] Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: „Nauczycielu, dobrze 

powiedziałeś”. I już o nic nie śmieli Go pytać.   

 

Niektórzy z uczonych w Piśmie (zob. Dz 23,9) przyznają, że Jezus dobrze 

odpowiedział saduceuszom. Niemniej saduceusze podejmą później jeszcze raz kwestię 

zmartwychwstania, wchodząc w spór z uczniami Jezusa ogłaszającymi 

zmartwychwstanie umarłych w Jezusie (Dz 4,1–2), który zmartwychwstał jako 

pierwszy (zob. Dz 26,23). 

     Ponieważ Jezus tak zręcznie uporał się z tymi trzema pytaniami (Łk 20,2.21–22.28–

33), Jego przeciwnicy już o nic nie śmieli Go pytać. Od tej pory będą chcieli jedynie 

szukać sposobu, „jak by Go zabić” (22,2). 

 

 

 

 

 
4 J. Ratzinger. Eschatologia, s.133 
5 Józef Flawiusz, Wojna żydowska 
6 J. Ratzinger. Eschatologia, s.143 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

➢ Św. Cyryl Jerozolimski 

 

Nowe życie - ciała zmartwychwstanie 

 

Jeśli nie ma – jak sądzicie – zmartwychwstania umarłych, dlaczego potępiasz tych, 

którzy okradają groby? Jeśli ciało na zawsze ginie i nie ma nadziei zmartwychwstania, 

dlaczego ponoszą karę ci, co okradają groby? Ustami przeczysz zmartwychwstaniu, choć 

tkwi w tobie – jak widzisz – niezniszczalna świadomość zmartwychwstania. 

Jeśli ścięte drzewo jeszcze zakwita, to umarły człowiek nie żyje? Jeśli zżęte i schowane 

w stodole zboże oczekuje na wzejście, czyż inaczej będzie z człowiekiem zżętym z tego 

świata? Nawet gałązka winnego krzewu czy innego drzewa ucięta i zasadzona odżywa i 

przynosi owoce. Czyż więc człowiek, któremu służą rośliny, złożony w ziemię nie 

powstanie z martwych?  

Cóż jest trudniejsze: zbudować nową figurę czy naprawić zniszczoną? Jeśli Bóg 

stworzył nas z niczego, czyż nie potrafi nas, już powołanych do bytu, znów obudzić po 

naszym rozpadnięciu się? Jako poganin nie wierzysz w to, czego uczy Pismo Święte o 

zmartwychwstaniu. Niech ci otworzy oczy na prawdę natury rzeczy, niech ci oświeci 

rozum i codzienne doświadczenie.  

Przypuśćmy, iż zasiano pszenicę czy inne zboże. Ziarno, padłszy w ziemię, obumiera, 

rozkłada się i staje się już nie do użytku. Ale ponieważ się zepsuło, zbudzi się znów i 

zazielenieje. Małe było, gdy padło w ziemię, będzie wspaniałe, gdy wstanie. Dla nas 

została stworzona pszenica i inne zboże. Jeśli to, co dla nas zostało stworzone, 

obumarłszy znów ożyje, czyż my, dla których powstało wszelkie zboże, nie zbudzimy się 

po śmierci? Jest obecnie – jak widzisz – zima. Drzewa stoją jak martwe. Gdzie się 

podziały figowe liście? Gdzie winogrona? Ale to, co w zimie jest martwe, zazielenieje na 

wiosnę. Przyjdzie czas, gdy im dane będzie nowe życie, wtedy też nastąpi 

zmartwychwstanie umarłych.  

Ponieważ Bóg zna twą niewiarę, budzi do życia rokrocznie na tym widzialnym świecie 

istoty nierozumne, abyś na ich widok uwierzył też w zmartwychwstanie istot rozumnych. 

 

 

 

 



➢ Św. Efrem 

 

Sen śmierci 

 

Jak podobny jest zmarły do tego, co zasnął, śmierć do snu, zmartwychwstanie do 

poranka! Zabłyśnie w nas kiedyś prawda jak światło w naszych oczach, będziemy patrzeć 

na śmierć jak na budzący niepokój obraz senny. 

Szalony, kto widzi, że sen kończy się rano, a śmierć uważa za sen mający trwać 

wiecznie! 

Jeżeli nasze oczy ożywia nadzieja, ujrzymy to, co zakryte: sen śmierci skończy się 

rankiem. 

Zniknie woń cudowna skarbu życia w ciele, w mieszkaniu duszy, z którego uleciała. 

Przepiękne będzie ciało, miła świątynia ducha, odnowione zmieni się w dom błogiego 

pokoju. 

W on czas zabrzmi trąba w głuche harfy: „Zbudźcie się, głoście chwałę przed 

Oblubieńcem w pieśniach!”. 

Zaszumi echo głosów, gdy otworzą się groby, wszyscy ujmą harfy, aby grać pieśń 

chwały. 

Niech będą dzięki Panu, że wywyższył Adama, choć go potem pysznego uniżył                          

w otchłani! 

Chwała Mu, gdy uniża, chwała Mu, gdy wskrzesza. Niech i cytra gra Bogu w dniu 

zmartwychwstania! 

 

Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Zmartwychwstanie - Łk 20, 27. 34-38 

 

Czy widzisz się w tych, którzy będą uznani za godnych udziału w świecie przyszłym 

i w powstaniu ze śmierci? Tam już nie ma ani małżeństwa, ani śmierci, a my sami 

będziemy jak aniołowie. 

Jezus mówi zdumiewające słowa, które mnie zawsze więcej niż tylko ciekawiły. 



Aniołowie przecież nie mają ciał, a my mamy przekroczyć zmartwychwstanie 

właśnie po to, by odzyskać ciała? 

Większość ludzi wyobraża sobie, jak to po śmierci nasze dusze, wyskoczywszy z ciał, 

wydobędą z siebie z ulgą okrzyk: Uff! Ile z nas myśli o życiu wiecznym jako o mglisto 

- eterycznej wegetacji?  

Ale ten obraz jest echem bardziej platońskich poglądów niż biblijnych. Według tych 

wyobrażeń nie człowiek, ale jego dusza, a więc tylko jeden jego element, miałby 

powstać ze śmierci, wydobywając się z ciała (SOMA) jak z grobowca (SEMA). 

Jednak w dosłownym tłumaczeniu Credo mówiło się: "Wierzę w ciał 

zmartwychwstanie". Fizyczne ciało staje się materialną manifestacją duchowej istoty 

człowieka; jest sposobem wyrażenia się człowieka w świecie materialnym i 

jednocześnie jedyną przestrzenią, w której duchowość człowieka może pozyskać 

dojrzałość. 

Grecy starożytni wierzyli w świat onirycznego Hadesu i w pola elizejskie 

zamieszkiwane przez dusze dobrych ludzi. Wszyscy tam, jak w jakiejś eschatologicznej 

poczekalni, wiedli nierozstrzygnięty jednak do końca los. 

Żydzi Starego Testamentu wierzyli w zmartwychwstanie u kresu historii.  

Natomiast chrześcijanie żywili od początku przekonanie, że umierając, od razu, bez 

żadnej poczekalni, wchodzimy w więź z Ojcem i Synem w Duchu ich wiecznego życia, 

czego wyrazem są słowa z Listu św. Pawła: "Wiemy bowiem, że kiedy nawet 

zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od 

Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie" (2 Kor 5,1). 

➢ Kim tam będziemy? 

Cieniami? Duszami? Częścią siebie samych? 

Czy będziemy do siebie podobni? Czy zachowamy płeć? 

A jeśli tak, to po co, skoro Jezus mówi, że nie będziemy tam żenić się ani za mąż 

wychodzić? 

Zacznijmy od tego, że już tu, na ziemi, co kilka lat zmienia się nasz wygląd, niekiedy 

tak dalece, że ludzie, którzy nas nie widzieli przez dziesięć lat, z trudnością nas 

rozpoznają albo w ogóle nie poznają, choć jesteśmy tymi samymi ludźmi.  

Tymi samymi i jakże różnymi! 

Ani jeden gram materii nie jest w nas ten sam, co dziesięć lat temu. Niekiedy też tak 

dalece zmieniamy poglądy i przekonania, że samych siebie nie poznajemy w naszych 

rewolucyjnych mentalnych przemianach. 



Ciągle w nas "coś umiera i coś zmartwychwstaje" jako zupełnie nowa jakość, 

zarówno na poziomie materialnym, jak i najbardziej duchowym. 

Nie wyobrażam więc sobie, że zmartwychwstanie będzie jedynie ożywieniem 

cmentarzy. Ta wizja wydaje mi się groteskowa i naiwna. Byłoby to raczej jedynie 

wskrzeszeniem starych trupów, a nie zmartwychwstanie do nowej jakości 

istnienia. 

Śmierć i zmartwychwstanie jawią się w Biblii raczej jako dramatyczny, ale za to 

ostateczny skok ku ZMIANIE NIEZMIENNEJ, ku jakości życia całkowicie ofiarowanej 

przez Boga w Chrystusie. 

Ciągle coś w nas umiera i ciągle powstaje zupełnie coś nowego, począwszy od 

najmniejszego atomu, a skończywszy na ogromnej myśli. 

Śmierć więc to ostatnie umieranie i ostatnie zmartwychwstanie i mamy prawo ufać, 

że nie będziemy się nudzić po śmierci, błądząc w jakichś wilgotnych i mrocznych 

labiryntach Hadesu, nie wiedząc za bardzo, co ze sobą zrobić. 

 

Możemy wierzyć, że od razu spotkamy niezwykłe życie w Chrystusie,                

co nazywamy zmartwychwstaniem. 

 

"Przyjmując życie doczesne i jednocześnie pozbawiając się nadziei na życie wieczne, 

na zmartwychwstanie, przypominalibyśmy siewcę, który rzuca ziarna w ziemię, nie 

wierząc, że one na wiosnę wzbiją się ponad ziemię, zieleniąc się życiem. To absurd!"                   

(Faustyna Błaszczak). 

 

Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

 

Przypowieść o siedmiu braciach i o jednej żonie  

Kapłani nie dali za wygraną. Ośmieszeni przez Jezusa, postanowili odpłacić Mu tą 

samą monetą, poderwać Jego powagę w oczach ludu i wykazać nieuctwo Rabbiego, 

uchodzącego wśród am haareców za wielkiego znawcę Pisma.  

Po krótkiej naradzie, odbytej stłumionym szeptem, postanowili, że głos zabierze 

jeden spośród nich, kapłan o drwiącym uśmiechu i chytrych oczkach, wytrawny 

opowiadacz rozweselających opowieści, który umiał je tak zgrabnie układać, iż trudno 

było obalić ich prawdę nawet za pomocą najrozsądniejszej argumentacji. Wysłannicy 

spodziewali się, że Mąż w odpowiedzi uwikła się w sprzecznościach, z których łatwo 

będzie można ukuć dowody niezbicie świadczące o Jego nieuctwie.  



Drwiący opowiadacz podniósł się z ziemi, klasnął w dłonie, jakby miał zamiar 

ruszyć w taniec, i zawołał głośnym głosem, chcąc przekrzyczeć wciąż jeszcze 

trwający śmiech ludu:  

— Cieszę się, że lud Izraela beztroskim śmiechem daje upust radości, która podnosi 

ducha i serce i odświeża umysł. Zdrowy śmiech jest jak kąpiel oczyszczająca. Śmiej 

się zatem, ludu, śmiej!  

Gdy cisza zaległa Portyk Salomona, drwiący kapłan zwrócił się do Jezusa i tak 

powiedział:  

— Wielkim cieszysz się powodzeniem i szacunkiem u ludu, albowiem zgłębiłeś 

Pismo, umiesz każde zdanie mądrze i przejrzyście objaśnić, tłumaczysz bez trudu 

mgliste i zamazane słowa, żadna ciemność nie przesłania twojego spojrzenia, a żadne 

światło nie oślepia cię. Nie posiadając twoich zdolności — wabił Jezusa piękną mową 

swoich ust — często nie umiemy wybrnąć z trudnych nauk, zawartych w natchnionych 

Zwojach mędrców, którzy niejednokrotnie ukrywali mądrość Bożą w tajemniczym 

środku słów o wielorakich treściach. Prosimy cię, rabbi, abyś zechciał wniknąć w 

jedną z tych tajemnic i uchylił jej rąbek, abyśmy mogli wstąpić do wnętrza słowa, 

poznali jego mądrość i pojęli, choć w drobnej części, ukrytą w niej myśl Bożą.  

Tu Drwiący założył ręce za pas i kołysząc się całym ciałem, raz gwałtownie, to 

znów umiarkowanie, wykładał dramatyczną treść swej opowieści i działanie jej 

bohaterów, uwikłanych w trudne ustawy wieczności. Drwiący mówił:  

— Niechaj moja mowa dojdzie do twoich uszu, rabbi. Nasz wielki nauczyciel 

Mosze napisał w świętym Zwoju: „Jeśliby czyjś brat umarł, mając żonę, a byłby bez 

dzieci, niechaj brat jego weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo bratu swojemu”. Tak 

napisał Mosze Rabenu. Mosze wiedział jedno, a my wiemy drugie.  

Wprawdzie Mosze wiedział również to, co i my wiemy, ale działał tak, jakby tego 

nie wiedział, więc pozostawił nas w drżącej niepewności, która zmusza nas teraz do 

zastanowienia się, co by było, gdyby drugi mąż owej niewiasty umarł przedwcześnie, 

nie wzbudzając potomstwa bratu swojemu, a potem gdyby umarł jej trzeci mąż i 

czwarty, i piąty, i szósty, i siódmy, a każdy z nich schodził bezpotomnie z tego świata.  

Co się stanie, gdy po nich wszystkich owa niewiasta umrze, a w oznaczonym czasie 

nastanie dzień zmartwychwstania — tu uśmiechnął się szyderczo, ponieważ, będąc 

saduceuszem, nie wierzył w zmartwychwstanie — i zmartwychwstaną wszyscy 

ludzie, i zmartwychwstanie siedmiu zmarłych braci, i zmartwychwstanie owa 

niewiasta, ich kolejna żona, i wszyscy radować się będą w wieczności z powodu 

szczęśliwego życia. Ale ich szczęście pośmiertne — znów uśmiechnął się szyderczo 

— ulegnie nieco zamąceniu, bo nie wiadomo, do kogo z owych siedmiu braci należeć 

będzie niewiasta w błogosławiony dzień wieczności, skoro za życia była prawowitą 

żoną każdego z nich według prawa Abrahama, Jicchaka i Jaakowa, i proroka Mosze, 

czyli przykazań nadanych przez Pana.  

Drwiący przestał się kołysać i skończywszy opowiadanie rozweselającej 

przypowieści, obrzucił zwycięskim spojrzeniem lud, czekając na jego wdzięczną i 

głośną pochwałę.  

Lud ponuro milczał.  

 



Wtedy Jezus zwrócił się do drwiącego kapłana i począł do niego mówić, a mówiąc 

do niego, zganił jego nieznajomość pism natchnionych.  

 

Jeżeli bowiem z jego przypowieści ma wynikać, że nie ma zmartwychwstania, jest                          

w niezgodzie z Księgami Machabeuszów, gdzie jest wyraźnie mowa o 

zmartwychwstaniu i o ofierze, która powinna być złożona za umarłych, aby w 

przyszłym życiu byli uwolnieni od grzechów, bo Pan Zastępów wskrzesi i ożywi 

wszystkich synów człowieczych, wierzących  w Niego i Jego Prawo.  

 

Wątpiący niechaj przeczytają wersety o krzaku ognistym, słowa Jahwe 

wypowiedziane do Mojżesza: „Jam jest Bóg Abrahama, Jicchaka i Jaakowa”, a 

wtedy zrozumieją, że Pan, określając się mianem Boga trzech patriarchów — równie 

dobrze mógł siebie określić mianem Boga nieba i ziemi, i wszelkiego stworzenia — 

chciał przez to powiedzieć, że jest Bogiem ludzi żyjących życiem wiecznym, co 

oznacza, że On, Wiekuisty i Wszechmocny, nie jest Bogiem umarłych, ale wiecznie 

żyjących, Panem, dla którego i ku któremu żyją wszyscy synowie człowieczy. Śmierć 

przemija, życie jest wieczne. 

 Co dotyczy zaś pośmiertnego losu siedmiu mężów i jednej żony, pragnie pouczyć 

kapłanów, że wprawdzie dzieci tego świata żyją, pracują, żenią się i wychodzą za mąż, 

płodzą potomstwo, starzeją się i umierają, ale ci wszyscy, którzy czasu podniesionego 

i czasu zmartwychwstania znajdą się w czasie podniesionym i zmartwychwstaną, ani 

nie będą się żenić, ani nie będą wychodzić za mąż, ani powtórnie umierać, bo będąc 

synami zmartwychwstania, będą zarazem synami Bożymi, a będąc synami Bożymi, 

równi będą aniołom w jednej naturze, ani w męskiej, ani niewieściej, ale w 

bezgrzesznej jednorodzajowości, nienaznaczonej zmazą zdobywania  i posiadania, bo 

zdobywszy i posiadłszy Pana, zdobyli i posiedli Wszystko we Wszystkości na całą 

wieczność.  

 

Lud zdumiał się z powodu mądrości nauki Jezusa, a niektórzy kapłani nisko Mu 

się pokłonili i powiedzieli:  

— Dobrze powiedziałeś, Rabbi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Słowo, które ma „biec”- 2 Tes 2,16–3,5 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

   Święty Paweł o paruzji. Koryguje przekonanie Tesaloniczan, którzy sądzili, 

że dzień Pański, czyli powtórne przyjście Chrystusa, to kwestia chwili. 

 

❖ DRUGI LIST DO TESALONICZAN 
 

     W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy lekturę Drugiego Listu św. Pawła do 

Tesaloniczan. Paweł porusza tematy podobne do tych, które poruszał w swoim 

Pierwszym Liście do Tesaloniczan: dodaje odwagi prześladowanym i zachęca do 

wytrwałości i spokojnej pracy na własne utrzymanie oraz – to najbardziej istotna sprawa 

– podejmuje temat końca czasów. Oba listy wzajemnie się uzupełniają. 

 

❖ KOREKTA 

 

       Bezpośrednim powodem wysłania listu i głównym jego tematem jest 

rozpowszechniające się we wspólnocie przekonanie, jakoby już nastawał dzień Pański, 

dzień sądu i końca świata. Być może Tesaloniczanie błędnie zinterpretowali słowa 

Pawła z pierwszego listu, gdy stwierdził, że są już oni synami światłości i synami dnia 

(👁 1 Tes 5,5). Dlatego św. Paweł koryguje nieporozumienia co do powtórnego 

przyjścia Pana. 

 

❖ WIECZNE POCIESZENIE 
 

      Tym razem usłyszymy fragment, w którym Paweł podejmuje temat wytrwałości 

chrześcijan w codzienności. Modlitwa o wytrwałość łączy się zapewnieniem, że Pan 

czuwa nad wspólnotą. 

      Zwróćmy uwagę na pragnienie Pawła, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało 

(👁 TRANSLATOR i BIBLIJNY INSIDER). 

 

 

 



 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz… niech utwierdzi w każdym działaniu 

i dobrej mowie  

 Módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało 

 Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego 
 

TRANSLATOR  
 

❖    Módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, 

podobnie jak to jest pośród was (2 Tes 3,1) • Dosłownie: aby biegło 

(gr. trecho), czyli rozprzestrzeniało się szybko (👁 Ps 147,15). 

 

Biblijny insider  

➢   Już dziś 
 

     Życie w królestwie Bożym to nie tylko życie przyszłe, które objawi się w czasie 

zmartwychwstania. Paweł daje do zrozumienia wspólnocie w Tesalonice, że już dziś 

Pan strzeże ich i chroni przed wszelkim złem. 

      Już dziś spoczywają bezpiecznie w Jego rękach. Już dziś mają w sobie wieczne 

pocieszenie, którym jest prawda o oczekującej ich rzeczywistości nieba. 

 

➢    Słowo, które biegnie 

     

      Chrześcijańskie „teraz” to jednak nie czas pasywnego oczekiwania na przyjście 

Pana. Słowo Chrystusa musi „biec” w chwale (gr. doksazo); ma dotrzeć do tych, 

którzy są dalecy od zbawienia. 

      Bieg Słowa (👁 Jr 23,21 • Ha 2,2) oznacza misję jego prorockiego głoszenia, która 

spoczywa na chrześcijanach. Paweł po wielokroć opisuje się w swoich listach jako ten, 

który biegnie z Ewangelią (👁 Ga 2,2 • 1 Kor 9,24.26 • Flp 2,16). 

      Niebo i zmartwychwstanie są Bożym planem dla całej ludzkości. Czy możemy 

egoistycznie zarezerwować je dla siebie? 
 

 

 



 

 

II czytanie :      2 Tes 2,16–3,5 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(16) Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez 

łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, (17) niech pocieszy 

serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie! 

(1) Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, 

podobnie jak jest pośród was, (2) abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i 

złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. (3) Wierny jest Pan, który umocni was i 

ustrzeże od złego. (4) Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i 

będziecie czynić. (5) Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości 

Chrystusowej! 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢     Teodoret z Cyru 

 

Polecenia św. Pawła 

 

„Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez 

łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca 

wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie”.  

Ten, który umiłował nienawidzących i wezwał tych, którzy byli nieprzyjaciółmi, oraz 

obdarzył nadzieją przyszłych dóbr, niechaj was umocni w wierze, abyście wyróżniali 

się dobrymi słowami i takimi samymi uczynkami... Tu [apostoł] wymienił Syna przed 

Ojcem, nie głosząc bynajmniej, że kolejność nazw nie świadczy wcale o różnej godności 

[Osób Bożych]. Tu bowiem [apostoł] wymienił Syna przed Ojcem, nie głosząc 

bynajmniej, jakoby Syn był większy od Ojca, lecz zmieniając kolejność, wskazał na Ich 

jednakową godność. 

„Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie szerzyło się i 

rozsławiało, podobnie jak to jest wśród was: abyście byli wybawieni od ludzi 

przewrotnych i złych”. Może się wydawać, że w zdaniu tym zawarte są dwie prośby, 

tymczasem jest tu tylko jedna prośba. Kiedy bowiem przekonani są ludzie przewrotni 

wówczas bez przeszkód utwierdza się słowo nauki. 



„Albowiem nie wszyscy mają wiarę”. Apostoł mówi o tym również w innym 

miejscu: przekonanie nie zależy od tego, kto wzywa; rzeczą Boga jest wzywać, naszą – 

być posłusznym. Podobnie powiedział również Pan w świętych Ewangeliach:  

❖ „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije” (J 7, 37) oraz:  

❖ „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój, i niech idzie za Mną” (Łk 10, 23).  

[Pan] bowiem nie stosuje przymusu, lecz oczekuje wolnego wyboru. 

„Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego”. [Apostoł] wskazał, o 

co prosił w modlitwie. 

„Co do nas, ufamy Panu, że to, co wam nakazujemy, czynicie i będziecie czynić

”. Wypowiada te słowa również dla zachęty, aby wiedząc, jakie ma o nich zdanie, 

potwierdzili je swoimi uczynkami. 

„Niech Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej”. 

Potrzeba nam jednego i drugiego – dobrej i pomocy Bożej.  

O to samo prosi też prorok: „Umocnij swoje kroki na twych ścieżkach, aby się nie 

zachwiały stopy moje” (Ps 16, 5). Święty Apostoł ukazuje nam tutaj Trójcę: mówi o 

Panu, Bogu i Chrystusie. Jasne zaś, że „Panem” nazywa Ducha Świętego. Tak samo 

napisał w Liście do Koryntian: „Panem jest Duch” (2 Kor 3, 17)283. 

➢  Św. Jan Kasjan 

 

Pan uśmierza pokusy i daje łaskę wytrwania 

Apostoł Paweł poucza, że również siły potrzebne do wytrwania w pokusach, to nie 

tyle zasługa naszej cnoty, ale raczej uśmierzającego pokusy Bożego miłosierdzia:                         

„Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny 

jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, 

równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 Kor 10, 13). 

To Bóg także – zdaniem Pawła – przysposabia i pokrzepia nasze dusze do każdego 

uczynku dobrego, oraz dokonuje w nas tego, co jest Mu miłe: „Bóg zaś pokoju, który 

na mocy krwi przymierza wiecznego, wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego 

Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, 

byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego” (Hbr 13, 

20n).  



O tę samą łaskę modlił się także dla Tesaloniczan, prosząc: „Sam zaś Pan nasz Jezus 

Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który was umiłował i przez łaskę udzielił nam 

nieskończonego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech 

utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie” (2 Tes 2, 16n). 

➢  Św. Hieronim 

 

Zbawieni dzięki łaskawości Boga 

To wszystko przytaczam, aby wykazać, że nikt [całkowicie] nie dopełnił Prawa, i że 

wszystkie nakazy wydane przez Prawo, opierały się tylko na Prawie. Bóg zaś w nas 

działa, wywołuje chęć i daje wykonanie (Flp 2, 13). Pracuje apostoł, trzymając się 

sprawiedliwości zawartej w Prawie, na nic się nie uskarżając. Wszystko, co czyni dla 

Chrystusa, uważa za śmiecie, aby był znaleziony w Chrystusie. Nie opiera się na 

sprawiedliwości, jaką ma Prawo, lecz na tej, którą zawdzięcza wierze w Chrystusa, 

trzymanej przez Boga. 

Toteż pisze do Tesaloniczan: „Wierny jest Bóg, który was zachowa i ustrzeże od 

złego” (2 Tes 3, 3). A więc jesteśmy zachowani nie na mocy swej woli, lecz dzięki 

łaskawości Boga. Abyś jednak nie sądził... że można prawdziwość wiary obalić, tenże 

apostoł pisze do Tymoteusza: „O Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu, 

unikając światowych nowości i sprzeciwów rzekomej nauki. Niektórzy ją 

obiecując, pobłądzili w wierze” (1 Tm 6, 20n).  

„ Dobroć bowiem i miłosierdzie Zbawiciela naszego uratowały nas, nie dla 

uczynków sprawiedliwych, które dokonaliśmy, nas uratowała, ale ze swego 

miłosierdzia swego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się według nadziei 

dziedzicami żywota wiecznego” (Tt 3, 4–7). 

 

 

 

 

 

 


