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20. Kroppens uppståndelse – ett skämt? Mark 12:18–27

Inledning: Sadducéerna tillhörde den religiösa eliten på Jesu tid. Man valde vanligen översteprästerna ur deras
skara (Apg 5:17). Sadducéerna trodde nog på Gud och de fem Moseböckerna, men inte på uppståndelsen,
andevärlden eller på ett liv efter döden. I själva verket påminner liberalteologerna i dag mycket om sadducéerna
på Jesu tid (jämför vers 24).

1. På vilket sätt kan sadducéerna ha antagit att Jesus skulle ha svarat på deras fråga (vers 18–23)?
• Varför betraktade sadducéerna tron på kroppens uppståndelse som något absurt och skrattretande?
• Vad var det som sadducéerna främst var intresserade av enligt texten?

2. Föreställ dig att du skulle vara i följande situation: Du är en sadducé, och din vän har just fått höra att
hon/han har obotlig cancer. På vilket sätt tröstar du honom?
• Eller följande situation: Du är en sadducé och deltar i en begravning, där änkan gråter hejdlöst. Vad säger

du till henne?

3.Hurdan gudsbild har en människa som inte tror på kroppens uppståndelse?
• Vad betyder ordet “frälsning” för en människa som varken tror på kroppens uppståndelse eller

förtappelsen?
• En hurdan Messias tror du att sadducéerna väntade på?

4.Vad hade fått sadducéerna att förvillas från en rätt lära och en frälsande tro (vers 24)?
• Vad har fått liberalteologerna i våra dagar att begå samma misstag som sadducéerna gjorde på sin tid?
• Varför saknas helt Guds kraft i liberalteologin?
• Vad kunde hindra människor från att förirra sig in i den villolära, som förnekar uppståndelsen?

5. På vilket sätt motiverade Jesus sin tro på uppståndelsen (vers 26–27)?
• Ledaren läser Hebr 11:16–19. Det här stället talar om Abrahams, Isaks och Jakobs tro. Vilka slutsatser

skulle de här tre patriarkerna ha varit tvungna att dra om sina liv, om de inte hade trott på kroppens
uppståndelse?

• Hurdant skulle ditt liv vara, om du inte trodde på kroppens uppståndelse?

6. INya testamentet berättas omnågra fariséer som kom till tro, men inte om en enda sadducé. Vad tror du
det beror på?

7. På vilket sätt kan det här bibelstället trösta människor som är rädda för döden?
• Vad betyder Jesu ord: “Gud är inte en gud för döda utan för levande” (vers 27), för dig personligen?

Glädjebudskap:Om Gud inte är en gud för döda utan för levande, varför måste då Gud själv dö? Därför att
det inte fanns något annat sätt att frälsa oss syndare från den eviga döden till det eviga livet.
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