
Stronnictwa religijne i grupy społeczne w czasach Jezusa

a) faryzeusze (98xNT: 12xMk; 29xMt; 27xŁk; 20xJ; 9xDz; 1xFlp)
- wyłonili się ok. II w. przed Chr. w czasach królestwa Hasmoneuszy (potomków 
Machabeuszy) z dawnego stronnictwa chasidim („pobożni”). Samo słowo faryzeusz 
pochodzi od hebr. parasz, co znacza być oddzielonym – faryzeusze to więc oddzieleni. 

Pierwotnie zrodzili się w czasach ekspansji kultury hellenistycznej w Palestynie. 
Protoplaści faryzeuszów nie zgadzali się na ustępstwa w dziedzinie religii i kultury 
żydowskiej na rzecz kultury greckiej (na co przyzwalała część Żydów) i woleli się 
oddzielić od pogańskich naleciałości. Opowiadali się zatem za trzymaniem się tradycji 
przodków, której podstawą było Prawo (Tora). Stąd wielką rolę w ich życiu odgrywała 
troska o zachowanie wierności Torze. 

W czasach Jezusa faryzeusze cieszyli się sporym zaufaniem ze strony prostego ludu. 
Zasadniczo nie byli kapłanami – byli to świeccy ludzie, których charakteryzowała 
szczególna troska o przestrzeganie Tory. Większość z nich należała do klasy średniej – 
byli rzemieślnikami i kupcami (np. Paweł wyrabiał namioty).

Jezus krytykuje postawę koncentrowania się na przepisach, Prawie, które 
absolutyzowali faryzeusze. Absolutyzacja prawa prowadzi do absurdu, gdyż środek 
(Prawo) staje się wówczas celem samym w sobie. Na podstawie jakiegoś przepisu, 
wersetu z Pisma można wówczas zniszczyć (odrzucić/potępić/osądzać) człowieka i w 
dodatku cieszyć się z braku jakichkolwiek wyrzutów sumienia! Jezus przyszedł 
wypełnić Prawo, tj. pokazać jego prawdziwy sens. Celem prawa jest doprowadzenie do 
wolności. Prawo jest potrzebne na początku, by postawić granice rozrastającemu się 
nieustannie ludzkiemu ego. Jednakże, prawo nigdy nie jest wartością absolutną. 
Jedynie Bóg jest Absolutem. Jezus prowadzi swoich uczniów do wolności w Duchu. 
Wówczas Prawo nie jest już potrzebne jako zewnętrzny Stróż i Nadzorca. Człowiek 
przemieniony, doświadczający bliskości Boga, pozwala się prowadzić Duchowi 
Bożemu.

Pozytywnie ukazani faryzeusze: u Jana – Nikodem (J 3; 7,50; 19,39); u synoptyków –  
tylko w Łk - Jezus spotykał się na posiłkach z faryzeuszami i chodził do nich w gościnę 
(Szymon - Łk 7,36-50; anonimowi – Łk 11,37nn; 14,1); faryzeusze próbowali ostrzec 
Go (?) przez Herodem (Łk 13,31); u Łukasza często nazywają Jezusa „nauczycielem”; 
Gamaliel broni przed Sanhedrynem Piotra i apostołów (Dz 5,34); w Dz – Szaweł/Paweł

b) uczeni w Piśmie
- w Ewangeliach: znawcy Tory, eksperci od przepisów Prawa żydowskiego; grupa 
często łączona z faryzeuszami, czasem jako ich podgrupa (Mk 2,16) 
- niektórzy faryzeusze, odznaczający się wyjątkową biegłością w znajomości przepisów
Prawa, byli nazywani uczonymi w piśmie



c) herodianie (Mk 3,6; 12,13 ~ Mt 22,16) – stronnictwo polityczne, które pojawiło się 
w okresie rzymskim, zrzeszające osoby z różnych stronnictw religijnych. Byli 
zwolennikami Heroda Wielkiego i jego dynastii. Oportunistycznie preferowali oparte 
na ucisku rządy Heroda (klienta Rzymu) od bezpośrednich rządów Rzymian. Godzili się
się na hellenizację, przypuszczalnie ludzie zamożni i wpływowi politycznie. 

d) saduceusze – wywodzili swoją nazwę od Sadoka, najwyższego kapłana za czasów 
króla Dawida i Salomona; 
- ówczesna arystokracja - byli związani z wysoko postawionymi rodami kapłańskimi i 
wielu z nich było kapłanami. Stanowili elitę polityczną i społeczną narodu. 
- w przeciwieństwie do faryzeuszy, saduceusze odrzucali tradycję ustną, a uznawali 
jedynie Torę spisaną. Ponadto odrzucali wiarę w anioły, demony i zmartwychwstanie 
po śmierci (Mt 22,23-32; Dz 23,8). Byli natomiast bardziej otwarci na wpływy 
hellenistyczne i przyjaźniej nastawieni do władz rzymskich. 

e) zeloci (gr. gorliwi) – grupa Żydów dążąca do zbrojnego zrzucenia jarzma imperium 
rzymskiego. Wspominany w Dziejach Ap. Juda Galilejczyk (Dz 5,37) wzniecił 
zakończony klęską bunt przeciw Rzymianom za czasów Augusta (ok. narodzin Jezusa). 
Był to początek konfliktów, które ostatecznie doprowadziły do zniszczenia Świątyni w 
70 r. 

- Do tego stronnictwa prawdopodobnie mógł należeć Szymon Gorliwy (gr. Szymon 
zwany Zelotą; Szymon Zelota Dz 1,13 = Mk 3,18, Mt 10,4 Szymon Kananejczyk - słowo 

Kananejczyk pochodzi od hebr. wyrazu gorliwy/żarliwy)

• poborcy podatków („celnicy”) (8xMt; 3xMk; 10x Łk) – urzędnicy administracji 
rzymskiej (łac. pubblicani), których zadanie polegało na zbieraniu podatków i ceł. 
W czasach Jezusa Palestyna wchodziła w skład Imperium Rzymskiego (Judea podlegała
bezpośrednio prefektowi rzymskiemu, zaś Galilea tetrarsze Herodowi Antypasowi, a 
Gaulanitis, Batanea, Trachonitis – tetrarsze Herodowi Filipowi II – wasalom Rzymu). 
Między Kafarnaum a Betsaidą przebiegała granica pomiędzy tetrarchią Antypasa 
(Galilea) a Heroda Filipa (Gaulanitis), stąd musiała tam znajdować się komora celna – 
miejsce pracy Lewiego z Mk 2.


