SAMTALESPØRSMÅL
OPPSTANDELSEN
ER DEN HISTORISK TROVERDIG?

med Thor Haavik

Stod Jesus opp igjen fra de døde? Det er et av menneskenes aller viktigste
spørsmål, både fordi det berører temaet døden, men også fordi det er en
døråpner for mange av de andre store spørsmålene vi har. Derfor ser denne
serien på om Jesu oppstandelse virkelig kan ha skjedd.
1. Hva skal til for at du skal tro på en fortelling om noe som hevdes å ha
skjedd?
2. Er det mulig å nærme seg historien om Jesu oppstandelse uten
tunnelsyn og på en nøytral måte, slik som Jørn Lier Horst sier er viktig?
3. Henrik Syse påpeker at denne hendelsen påvirket svært mange i
samfunnet, både like etter det skjedde og senere. De insisterte på at det
var sant at Jesus hadde stått opp fra de døde. Hva kan være andre
forklaringer på hvorfor så mange trodde at Jesus hadde stått opp fra de
døde?
4. Noen ganger hører vi at «sannheten er rarere enn fiksjonen». Har du
opplevd at det kan være sant?
5. Les 1 Kor 15. Hvorfor mener Paulus at oppstandelsen er så viktig?
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Stod Jesus opp igjen fra de døde? Det er et av menneskenes aller
viktigste spørsmål, både fordi det berører temaet døden, men også fordi
det er en døråpner for mange av de andre store spørsmålene vi har.
Derfor ser denne serien på om Jesu oppstandelse virkelig kan ha skjedd.
1. Hvordan pleier du å feire påske?
2. Hva ville du svart noen som hevder at Jesus sikkert ikke var død
da han ble lagt i graven?
3. Hva tenker du om spørsmålet fra Thor om forholdet mellom
vitenskap og tro?
4. Teologen Wolfhart Pannenberg sa at «Bevisene for Jesu
oppstandelse er så sterke at ingen ville stilt spørsmål ved den
bortsett fra to ting: For det første er det en svært uvanlig hendelse.
For det andre, dersom du tror at det hendte, må du endre måten du
lever på». Er du enig eller uenig? Hvorfor?
5. Paulus sitt liv ble snudd opp-ned etter at han møtte Jesus. Tror du
at Jesus kan endre liv på denne måten i dag? Er det i så fall
eksempler på det?
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Det er et av menneskenes aller viktigste spørsmål, både fordi det berører
temaet døden, men også fordi det er en døråpner for mange av de andre store
spørsmålene vi har. Derfor ser denne serien på om Jesu oppstandelse virkelig
kan ha skjedd.
.
1. Hadde du hørt noen av disse bevisene før? Hvilke? Ga forklaringene
mening?
2. Er det overhodet mulig å komme til en konklusjon om hendelsene er et
mysterium eller et mirakel? Hva teller for og imot?
3. Hvor viktig er det for deg om man kan argumentere for at Jesu
oppstandelse er sant?
4. Dersom det nå virkelig var sant at Jesus døde og stod opp igjen, betyr
det noe som helst utover at det skjedde et mirakel en gang i historien?
5. Hva betyr det for deg personlig dersom Jesus virkelig døde og stod opp
igjen?
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Her finner du flere ressurser knyttet til serien.
Noen vil gi en rask oversikt over viktige elementer
knyttet til oppstandelsen, andre gir hjelp til å virkelig
dykke ned i argumentene.
https://snakkomtro.com/jesuoppstandelse/
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