
 

Den	beste	forklaringen	
 
I de forrige kapitlene har vi tatt for oss tre historiske fakta: 

● Graven var tom 
● Jesus viste seg 
● Disiplene forandret seg 

Hva er den beste forklaring på disse historiske fakta? Er det at Gud reiste Jesus 
opp fra de døde, eller finnes det andre forklaringer som er bedre? 
 
I Skeptikerens guide til Jesus del 1 tok vi for oss kriterier for historisk kunnskap. 
Når ulike hypoteser setter mot hverandre skal man se etter den hypotesen som 
(1) forklarer flest fakta, (2) forklarer faktaene best, (3) den forklaringen som 
gjør færrest ubegrunnede antakelser og (4) passer sammen med annen 
kunnskap om historien. Ulike teorier om hva som skjedde med Jesus etter hans 
død må prøves på disse kriteriene. Ved å gjøre det kan vi finne den beste 
forklaringen, og dermed den forklaringen vi bør anse som sann.  
 
 
 
Til	samtale:		

1. Gå gjennom de ulike teoriene om hva som skjedde med Jesus, og undersøk 
hvordan teoriene passer sammen med de ulike historiske faktaene. Hvilke 
teorier er de sterkeste? Finnes det teorier som kan kombineres?  Hva burde en 
historiker konkludere med at har skjedd? 
 

 Jesus ble lagt i 
en grav 

Graven ble 
funnet tom 

Opplevelser av å 
møte Jesus 

Ny 
oppstandelsestro 

Jesus hadde en tvillingbror     
Kvinnene gikk til feil grav     
Disiplene stjal liket     
Møtene med Jesus var 
Hallusinasjoner 

    

Gud reiste Jesus opp fra de 
døde 

    

 
 

2. Hvis Gud reiste Jesus opp fra de døde, hva innebærer det for vår forståelse av Jesu identitet? Sier Gud 
noe om Jesu identitet ved å reise ham opp fra de døde? (se f.eks. Rom 1,4)  

3. Hvis Jesus ikke hadde stått opp fra de døde, hva hadde det hatt for hva det vil si å følge Jesus? Hva tenker 
du om hva Paulus sier om dette i 1 Kor 15,12-19? 

4. Ateisten Richard Carrier sier at han ikke tror på oppstandelsen fordi «ekstraordinære hendelser krever 
ekstraordinære bevis». Hvor gode bevis er “gode nok”? Under andre verdenskrig ville ikke de allierte 
lederne tro beretningene om Hitlers utrydningsleirer: Det hørtes for utrolig ut. Hvor mye bevis er rimelig 
å kreve for å tro på disse? Og hvor mye bevis er rimelig å kreve for å tro på Jesu oppstandelse?  

5. Drøft hva Gustavssons argument for Jesu oppstandelse viser oss:  
a. Kan det vise at kristnes tro på Jesus er velbegrunnet?  
b. Kan det vise at mennesker som tror på Gud, men ikke er kristne, burde tro på Jesus?  
c. Kan det vise at mennesker som ikke tror på Gud burde tro på Jesus?  

 
 
 
 
Mer på snakkomtro.no: Forslag til formidlingsopplegg: Stod Jesus virkelig opp fra de døde 

Kap 35-39 
 

Video: 

 
vimeo.com/145622594

 
vimeo.com/145622580 


