
Oppstandelsen - godt bevitnet 

historisk hendelse 
«Ingen troverdig jury i hele verden kunne unnlate å 

felle den dommen at Jesu oppstandelse er et 

faktum. Det er så mange overveldende bevis, både 

positive og negative, både faktiske og sannsynlige, 

som taler for at oppstandelsen er et faktum.» Lord 

Darling, tidligere Lord Chief Justice i England. 

 Jesus Kristus er en person som alltid har skapt 

diskusjon blant mennesker. Dette gjelder ikke minst 

hans oppstandelse fra de døde. Millioner av mennesker 

tror på dette. Andre millioner regner det som tull. Men 

faktum er at Jesu oppstandelse er en godt bevitnet 

historisk hendelse. Derfor kan en verdslig historiker som Thomas Arnold, tidligere 

professor i historie ved Oxford Universitet, si dette: 

 «Jeg vet ikke om noe i menneskenes historie som har vært bedre og grundigere 

dokumentert slik at den ærlige søker kan finne svar, enn det store tegnet Gud har gitt 

oss da Kristus døde og deretter stod opp igjen fra de døde.» 

 Nøkkelen til Kristendommen ligger i Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Hele 

Det nye testamentet vitner om denne hendelsen. Skulle vi derfor ta bort vitnesbyrdet 

om oppstandelsen i NT, var det ikke nok å ta ut noen få kapitler. Hele testamentet 

måtte skrives om. 

 Når en holder sammen vitnesbyrdet fra mange historiske kilder, også utenom 

bibelen, er det anskelig å benekte at Jesu grav var tom den første påskedagen. 

 De eneste som ville være interessert i å  fjerne liket, var Jesu venner eller Jesu 

fiender. Begge deler er like usannsynlig. Jesu venner hadde satset på en taper, og alt 

de ønsket etter korsfestelsen var å løpe og gjemme seg og glemme hele fiaskoen. Jesu 

fiender hadde endelig fått han dit de ville, og de sørget også for å få vakter til å passe 

på liket. Disse vaktene var forøvrig ansvarlige med sitt eget liv for at vaktholdet var 

skikkelig. Dersom ikke Jesus hadde stått opp fra de døde er det også en rekke 

historiske kjensgjerninger som er vanskelig å forklare. 


