Faktaruta: Argument till stöd för en ologisk händelses verklighet
Hur kan man tro att någon har uppstått från de döda, efter några dagar dessutom? Ja
detta är något som såklart är svårt att bevisa, det tillhör ju inte vanligheten. Men många
människor i världen idag tror att det hände, just för att flera människor för två tusen år
sedan gjorde det. Och det är utifrån deras vittnesbörd vi får stödja oss mot, och verkligen
kan tro att det hände!
Några av de argument som stödjer att detta omöjliga faktiskt hände är:
1. Några kvinnor upptäckte att graven var tom (som både var förseglad med
stor sten och vakande vakter). Detta låter kanske konstigt idag, men att det
omnämns att det var kvinnor som först upptäckte det, var inte så
förtroendeingivande på Jesu tid. Kvinnor ansågs inte vara helt trovärdiga vittnen.
Om man hade velat förfalska berättelsen, skulle man troligen skrivit att det var
män som upptäckte det först. Att det står som det gör ökar trovärdigheten, man
ville tala så sant som möjligt om hur det var.
2. Jesu lärjungar hade personliga möten med honom efter uppståndelsen
Efter uppståndelsen så träffar lärjungarna på Jesus flera gånger. En av gångerna så
tar lärjungen Tomas fysiskt på Jesus, både i spikhålen i händerna och hålet från
spjutet. Han vågade inte full ut tro att det på riktigt hade hänt innan dess. Detta
ledde att han blev den mest övertygade lärjungen och missionerade borta i Indien.
Jesus träffar på lärjungar som går till byn Emmaus, han undervisar dem i Bibelns
skrifter och delar en måltid med dem. Ytterligare en gång så möter Jesus upp
lärjungarna på en strand efter att de hade varit och fiskat. Jesus hade gjort en brasa
och stekt fisk som han åt tillsammans med dem sen, och tröstade Petrus för sveket.
3. Flera ögonvittnesskildringar
Det var bara inte lärjungarna som såg Jesus uppstånden. Vid ett tillfälle nämns det
att en samling på 500 människor såg honom samtidigt och som går i god för det.
Detta hade lätt kunnat avvisas om det inte stämde från andra källor.
4. Paulus omvändelse
Flera personer har fått möta den uppståndne Jesus, vilket har gjort dem till kristna.
Paulus var från början en jude som förföljde de kristna, men efter att ha fått möta
Jesus som uppstånden omvände han sig och blev själv kristen och började
evangelisera tills han själv dog för sin tro.
5. Lärjungarnas martyrskap
Lärjungarna var inte en modig skara män från början. I och med Jesu död och

även en tid efter så höll de sig gömda från myndigheten och de andra judarna. Av
rädsla för att själva bli avrättade. Men i och med att de fick träffa Jesus levande
igen, och också få den Helige Anden, så styrktes de så pass mycket i sin tro att de
utstod förtal, misshandel, mordförsök, fängelse, totyr, svält i många år på olika håll
och tillslut alla utom en gick i döden för sin tro och övertygelse (den siste satt
fängslad till sin död) om att Jesus har uppstått, besgrat döden, frälst mänskligheten
och är Gud. Knappast hade de utstått allt detta om de inte var 100% säkra på att
det hade hänt.
Dessa är inte ett bevis för uppståndelsen, men argument som stödjer att det har hänt.
Vissa är starkare än andra, men sammantaget ger de ett trovärdigt vittnesbörd om dess
historiska verklighet, men till syvende och sist handlar det inte om vetskap, utan just om
tro. En tro på att Jesus besegrat döden, för vår skull.
I Johannes evangelium 20:27-29 får vi läsa om aposteln Tomas, med smeknamnet
Tvivlarens, möte med den uppståndne Jesus, som vill ha fysiska bevis för det som hänt.
“Därefter sade han [Jesus] till Tomas: »Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut
din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« Då svarade Tomas: »Min Herre
och min Gud.« Jesus sade till honom: »Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som
inte har sett men ändå tror.«”

