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A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš  
ve vyprávění o hořícím keři.  
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32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ CYKLU C 

Evangelium (Lk 20,27-38) 

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: 

„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale 

byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo 

tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí 

a stejně tak (všech) sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. 

Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku 

všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou 

uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani 

vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť 

mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve 

(vyprávění o hořícím) keři, když nazývá Pána `Bohem Abrahámovým, Bohem 

Izákovým a Bohem Jakubovým'. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť 

všichni žijí pro něho.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, 

a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, 

který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a 

zplodí svému bratru potomka.'“ Ježíšovo putování k Jeruzalému se konečně 

dovršilo. V chrámu po vyhnání prodavačů začíná učit a právě tam se 

odehrávají spory se židovskými předáky (Lk 20), mimo jiné i kontroverze o 

vzkříšení se saduceji. V tomto sporu se saduceové opírají o Mojžíšův zákon, 

přesněji o instituci levirátu (Dt 25,5-10). Tato instituce ukládala muži, aby se 

oženil s manželkou svého zemřelého bratra, který zůstal bez potomstva. 

Smyslem tohoto nařízení bylo neponechat rod bez potomků a „přežít“ v nich. 

Podle logiky saduceů stačilo vzít vážně toto ustanovení, aby se dokázalo, že 

zmrtvýchvstání není. Takový závěr však předpokládá příliš lidský pohled na 

život po smrti, který by byl pouhým návratem do „vylepšené“ pozemské 

existence. 

Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni 

za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit 

ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny 

Božími, neboť mají účast na vzkříšení.“ Ježíšova odpověď má dvě části: první 

zdánlivě nereflektuje pozici saduceů, protože předpokládá zmrtvýchvstání 

jako něco jistého a vypovídá o způsobu života vzkříšených lidí. Jen druhá část 
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se týká otázky, zda je vzkříšení: podpůrným argumentem je Ex 3,6. Abychom 

lépe porozuměli Ježíšově argumentaci, je třeba poznamenat, že v první části se 

podkopává předpoklad v uvažování saduceů, tj. že vzkříšení je „vylepšeným“ 

pokračováním pozemské existence. Ne, vzkříšení je novostí, v které už není 

manželství, protože lidé vzkříšení jsou jako andělé (nesmrtelní) a nepotřebují 

se rozmnožovat jako na zemi, aby jejich rod a „jméno“ přetrvávaly. 

Tak padá argumentace odpůrců a Ježíš může zvěstovat skutečnost vzkříšení, a 

to na základě neobvyklého odkazu na Ex 3,6. Tím, že cituje z knihy Mojžíšovy, 

tj. z Pentateuchu, může porazit saduceje na jejich vlastní půdě, protože oni 

uznávají jen Mojžíšovy spisy (anebo dávají těmto spisům privilegované 

postavení). V čem je síla Ježíšova argumentu? On čte Ex 3,6 v perspektivě 

smlouvy: Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův, protože je Bohem smlouvy, je 

ochráncem i zachráncem patriarchů a Izraele. Končí Boží věrnost smrtí 

člověka? Podle Ježíše smrt nemůže být silnější než Bůh, protože ztrácí moc 

tváří v tvář závazku věrnosti, který Hospodin přijal vůči patriarchům a 

vyvoleným: nikdy neopustí ty, které si zamiloval a vyvolil. „Všichni totiž žijí 

pro něho“: tato formulace se objevuje v apokryfním 4 Mak 7,19 a 16,25, kde se 

říká o mučednících, že nejsou mrtví, ale žijí pro Boha podobně jako Abrahám, 

Izák a Jákob. V linii této teologie můžeme tvrdit, že všichni ti, kteří žili pro 

Boha na této zemi (jako patriarchové), přijmou dar vzkříšení. Vposledku jde 

tedy o Boha, o jeho všemohoucnost a věrnost. 

 

SHRNUTÍ 

Ježíšova odpověď má dvě části: první zdánlivě nereflektuje pozici saduceů, 

protože předpokládá zmrtvýchvstání jako něco jistého a vypovídá o způsobu 

života vzkříšených lidí. Jen druhá část se týká otázky, zda je vzkříšení: 

podpůrným argumentem je Ex 3,6. Abychom lépe porozuměli Ježíšově 

argumentaci, je třeba poznamenat, že v první části se podkopává předpoklad 

v uvažování saduceů, tj. že vzkříšení je „vylepšeným“ pokračováním 

pozemské existence. Ne, vzkříšení je novostí, v které už není manželství, 

protože lidé vzkříšení jsou jako andělé (nesmrtelní) a nepotřebují se 

rozmnožovat jako na zemi, aby jejich rod a „jméno“ přetrvávaly. 
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VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Ježíš měl úplně jiný názor na život po smrti než saduceové a ti, aby ho uvedli 

do rozpaků, vymyslí pro něj tu divnou otázku o sedmi bratrech, kteří se 

postupně ožení s jednou ženou. Ježíš by klidně mohl odmítnout se s nimi o tak 

hloupém problému bavit. Ale on se jim přesto snaží vysvětlit, že se mýlí. 

Někdy i my můžeme mít na něco nějaký divný a špatný názor. Když si ale 

s Bohem dokážeme o všem povídat, můžeme mu říci i o tomto našem názoru a 

on nám může odpovědět. Třeba pak zjistíme, že některé věci jsou přece jen 

trochu jinak, než jsme si mysleli. V tomto týdnu se pokus Bohu vyprávět o 

tom, co tě napadá a co si myslíš o různých věcech. 

Starší: 

Saduceové Ježíši položili podivnou otázku, která byla stejně absurdní, jako 

jejich přesvědčení o absurdnosti života po smrti. Prostě si mysleli, že jejich 

přesvědčení je správné. Když mám nějaký názor, nemusím se hned s každým 

bavit o tom, co si myslím. V případě Ježíše je to jiné: s ním bych měl umět 

probírat své nejrůznější myšlenky a názory, protože mi k nim může říci něco 

důležitého a může mít třeba nějaký alternativní pohled. Jestli jsem už přišel na 

to, že jsem kromě jiného chybující a omylný člověk, pak si také rád nechám od 

Ježíše v různých věcech poradit…     

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Ježíš se během svých cest setkal s velkým množstvím lidí. V tomto týdnu si 

zkuste některá setkání připomenout – i zde můžete vyzkoušet nejen svou 

paměť. 

Na setkáních si můžete zasoutěžit v družstvech. Jednou variantou je napsat co 

nejvíce osob, s nimiž se Ježíš během života setkal. Ve složitější verzi musí 

každé družstvo ke své postavě přidat zároveň i základní obrys příběhu 

(postavy se nepočítají vícekrát, ani pokud se k nim vážou různé příběhy). 

Můžete rovněž osobu, se kterou se Ježíš setkal, nakreslit a ostatní hádají, 

o koho jde, případně si zahrát oblíbenou hru „Kdo jsem“ (identita osoby se 

odhaluje pomocí otázek, na něž je možno odpovědět ano – ne). 

Pokud se v tomto týdnu s nikým nesetkáš, udělej si takovou soutěž sám se 

sebou a bez použití textu evangelií postupně sepisuj postavy, na které si 

vzpomeneš. Dáš jich za týden dohromady aspoň deset nebo dvacet?  
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