Kurskveld 4: Kan vi tro på mirakler?
Icebreaker (7 minutter)
Alternativer
Overraskende
fakta

Beskrivelse
Ta 2 runder med samtale i gruppen. Først skal alle tenke
på et spesielt fakta de vet om. (for eksempel: hunder kan
trenes opp til å lukte kreft). Lederen starter med å kaste
ballen til en annen som deler sin fakta, osv. til alle har sagt
noe.
Den andre runden er lik, men denne gangen deler alle noe
spesielt om seg selv. (for eksempel: jeg har vært på et fly
som måtte nødlande). De andre skal helst ikke ha hørt om
dette før.

Hva jeg sier
Hei alle sammen.
Nå må alle stå i en ring på gulvet. Alle skal tenke på et
overraskende fakta– noe som er helt utrolig, som kanskje
ikke alle andre vet om. En Funfacts.
Har alle kommet på noe? Da starter jeg med å dele mitt
fakta og så skal jeg kaste ballen til en annen person som
deler sin fakta. Hvor mange utrolige og overraskende
ting kan vi som en gruppe komme på? Er dere klare?
Bra jobbet! Dere er et gruppe leksikon – helt fantastisk!
Nå gjør vi det samme, men denne gangen deler vi noe
spennende om oss selv, som kanskje ingen andre vet om.
Så blir vi litt bedre kjent med hverandre.
I dag skal vi snakke om mirakler. Hva er mirakler? Kan
mirakler skje? Vi skal også se på det største mirakelet av
alle – at Jesus stod opp fra de døde.

Hva jeg trenger
En ball eller noe
som kan kastes
fra person til
person

Introduksjonsaktiviteter (10 minutter)
Alternativer
Introduksjonsaktivitet:
Tror du på mirakler?
(Passer kanskje best til
yngre tenåringer)

Beskrivelse
Dette er noe som kanskje passer best til
ungdomsskoleelever. Send arket «Tror
du på mirakler?» rundt. Trenger bare ett
ark som alle skal sette et klistremerke på.

Hva jeg sier
Nå lurer jeg på hva denne gruppen mener om mirakler. Så vi
skal gjøre en liten kjapp undersøkelse. Jeg sender rundt et ark
som heter «Tror du på mirakler?». Jeg sender også rundt
noen klistremerker. Ta et klistremerke hver og sett det på
linjen hvor du tror du er i forhold til mirakler. Kanskje du ikke
tror på mirakler, kanskje du tror det er mulig men har aldri
opplevd et mirakel selv, eller kanskje du vet nøyaktig hva et
mirakel er, fordi du har opplevd det selv. Sett klistremerket
der hvor du føler du er nå.
(Send arket rundt og når du får det tilbake kan du vise det
frem og oppsummere resultatet).

Hva jeg trenger
En utskrift av
arket: «Tror du
på mirakler?»

Tavle/ flippover
Tusj penner

Introduksjonsaktivitet:
Hvordan stiller du deg til
spørsmålet om mirakler?

Snakk sammen om spørsmålene. Hvis
man er flere enn 10 ungdommer bør
gruppen deles i mindre grupper.

Hva er et mirakel?
(leder kan skrive ned forslagene på tavlen. På dette punktet
ønsker vi ikke å gi noen svar. Alle forslag er greie.)

(for alle)

Spørsmålene bør skrives på tavlen eller
på flippover før kvelden begynner.

Er det noen her som tror at de har opplevd et mirakel? Har
du lyst å fortelle om det? (Ikke press dem. Det er helt greit at
de ikke ønsker å dele)
Hva har vært din største triumf i ditt liv så langt? (Det skal
være mulig å ta en runde på dette. Som leder, bør du være
forberedt på å dele først).
Si: De første kristne påstod at Gud, den uskapte skaperen som
eksisterer utenfor tid og rom, har grepet inn i universets
historie og vunnet universets største triumf noen sinne,
gjennom miraklet, som var Jesus sin oppstandelse. Her påstod

Klistremerker

de at Jesus, Guds sønn, hadde vunnet over de mørke kreftene
i universet, inkludert døden. I følge de første kristne var det
bare Gud som kunne gjøre dette og gjennom dette mirakelet
vant han ubegrenset og evig håp for hele universet.
Den kristne troen og hele hypotesen om Gud står eller faller
på denne hendelsen.
Men skjedde det virkelig? Kan mirakler virkelig skje?
Disse spørsmålene vil Melissa og David se nærmere på i
meg@Gud DVD’en. (sett på DVD’en)

DVD meg@Gud nr 4 (26 minutter)

Debrief (10-15 minutter)
Alternativer
Snakk om mirakler
og Dawkins
forklaring.

Beskrivelse
Her tar vi det enkelt.
Spør hva gruppen mener
om mirakler.

Hva jeg sier
Hva var hovedpoengene i DVD’en? Vi skriver dem ned her på
tavlen/flippover.
(vent på forslag og skriv dem ned)

Spør dem om hva de tenker
om Dawkins forklaring.

Det var to deler i DVD’en i dag. Først var det en generell diskusjon om
mirakler. I den andre delen var det fokus på et kjent mirakel som vi feirer
hver påske.
Hva synes dere om Dawkins forklaring på mirakler?
Dere husker kanskje at programlederen sa at Dawkins tror på mirakler. Det
var litt ironisk sagt, men Dawkins tror på noen helt utrolige ting. Her har jeg
sitatet fra Dawkins, det han skrev i sin bok, «The Blind Watchmaker» (del ut
sitatarket og les sammen).
Ganske utrolig, ikke sant? Og han latterliggjør kristne folk fordi de tror på
utrolige ting.
Realiteten er slik: Ateister sier at vi ikke kan tro på Gud fordi hans eksistens
er helt usannsynlig. Og i neste øyeblikk sier de at veldig, veldig, veldig
usannsynlige ting som The Big bang og evolusjon må ha skjedd, fordi det er
en hypotetisk matematisk mulighet for det. Dette er i kontrast til det de selv
sier, for når natur er overlat til tilfeldigheter går den alltid fra orden (høy
entropi) til kaos (lav entropi).
Så de ønsker både og. På den ene siden sier de at Gud eksisterer ikke fordi
han ikke er sannsynlig, men samtidig så mener de at vi kan tro på evolusjon
og Big bang fordi usannsynlige ting skjer. Hmmm….

Hva jeg trenger
Tavle/flippover
Ark med sitat fra
Dawkins bok «The
Blind Watchmaker».

Hvordan stiller du deg til dette?
For meg er det mer logisk at en makt som eksisterer utenfor våre naturlover
og som er større enn alt vi vet, griper inn noen ganger for å overstyre
naturlovene Han selv har satt opp.
Ekstra debrief idé
som kan brukes om
det passer til din
gruppe.

Tegneserie om
matematiske muligheter
som kan skje i Dawkins
verden.
Hvis du bruker denne idéen
er det best å gjøre dette
først, for deretter å
konkludere denne delen.

Gå i grupper på kanskje 3 stk. Ta litt papir og blyanter. Dere har 10 minutter
til å lage en tegneserie baserte på hva Dawkins sa. Husker dere at han sa at
en statue plutselig kunne vinke om alle molekyler beveget seg i en retning
samtidig. Dette kommer aldri til å skje, men det er en matematisk eller
teoretisk mulighet.
Tenk på noe morsomt og artig som kunne skje hvis verden var slik. Lag en
liten tegneserie om det. Så henger vi den opp etterpå! Bruk fantasien deres!

Gå dypere (15 minutter)
Alternativer
Alternativ 1:
Debatt rundt Jesu
forsvunnen kropp.
(dette er morsom
å gjøre med alle
aldersgrupper)

Alternativ 2:
Avis overskrifter

Beskrivelse
Her deler vi inn i grupper eller en og en som skal ha
en rolle i et rollespill. Rollespillet er et hemmelig
møte i Jerusalem der man prøver å stadfeste hva som
har skjedd med kroppen til Jesus.
Rollene:
• En soldat eller to som skal være på vakt
utenfor graven.
• En prest eller to hadde som er bekymret for
at kroppen til Jesus skal forsvinne.
• Noen disipler – Johannes og Peter.
• En eller to av damene som var tidlig ute
søndagsformiddagen.
• Disiplene som var på vei til Emmaus
• Herodes
• DU som leder, skal være Pilatus som har kalt
sammen.
Målet er at hver av de som er «innkalt» til møte får
argumentere og komme med sin forklaring på hva
som har skjedd.
Del ut arkene og introduser rollespillet.
Grupper på 2 eller 3.
De skal forestille seg at de er redaksjonskomiteen for
Aftenposten i Jerusalem! De skal lage overskrift og
ingress for forsiden på lørdag, søndag og mandag, fra
den tiden Jesus ble korsfestet og graven ble funnet
tom. Disse overskriftene skal være basert på det som
angivelig skjedde dagen før.

Hva jeg sier
Introduksjon til rollespillet:
Det er mandagen etter at Jesu kropp forsvant fra
graven. Dere har blitt gitt forskjellige roller og Pilatus
har kalt inn til et møte for å prøve å stadfeste hva det
er som har skjedd med kroppen. Dette er stressene for
Pilatus og veldig ubeleilig. Han trodde at han hadde
funnet veien gjennom et «minefelt» av komplekse
politiske utfordringer. Men nå har Pilatus et større
problem enn før. Etterfølgerne til Jesus påstår allerede
at Jesus har stått opp fra de døde. Hvis det er tilfelle,
betyr det at Jesus var en gud. Mange kunne finne på å
følge han og hva da med de romerske religioner og
guder? På den andre siden var de jødiske religiøse
lederne sinte og stresset fordi de prøvde å klamre seg
til makten sin og fryktet for at dette ville undergrave
deres stilling. Pilatus fryktet opprør! Dette så ikke bra
ut for hans karriere. Så han har kalt alle partene
sammen for å prøve å finne ut av sannheten i denne
saken.

Hva jeg trenger
Skriv ut de arkene
som beskriver
rollene.

(Du som leder skal være Pilatus. Ditt manuskript er
vedlagt og heter «Manuskriptet for Pilatus»)
Dere er redaksjonskomitéen for Aftenposten i
Jerusalem. Det er mange forskjellige perspektiver
omkring hendelsene som skjedde over helgen. Det er
mange meninger om hva som faktisk skjedde med
Jesus og hvem han er/var og hva det betyr. Dere må
bestemme overskriften på forsiden pluss ingressen for
hver av dagene for denne helgen. Så dere skal lage
overskrift og ingress for lørdag basert på

Papir, tusjer,
eventuelt plakat,
maling og pensler
Skriv ut arket
«Oppstandelsen:
hva skjedde og
når?».

fredagshendelsene, på søndag baserte på
lørdagshendelsene, og mandag baserte på hva som
skjedde på søndag.

Gruppearbeid (15minutter)
Alternativer
Bibelstudiet og
diskusjon

Beskrivelse
Det er bare et ark for dagens Bibelstudiet. Arket har 3 deler. Du, som
leder, må velge 2 av delene hvis dere skal rekke det i løpet av 15
minutter.
Del 3 er ganske abstrakt og passer mer til modne ungdommer som
klarer å tenke abstrakt.
Yngre tenåringer vil synes noen av de spørsmålene er vanskelig å
relatere til.
Legg derfor gjerne vekt på del 1 og 2 for de yngre gruppene og del 3
for de unge voksne.
Om ønskelig kan du som leder føle deg fri til å ta litt fra hver av
delene og sette sammen til noe som passer din gruppe.
Som vanlig, grupper som er flere enn 5 burde deles inn i mindre
grupper.

Hva jeg sier
Vi har bare noen få minutter igjen, men jeg
har et ark til som jeg skal dele ut.
Vi skal fokusere på følgende spørsmål:
___________
(etterpå, ta noen tilbakemeldinger på de
spørsmålene som du synes er viktigst).

Hva jeg trenger
Ark:
«Gruppearbeid»

Stilletid (5 minutter)

Alternativer

Beskrivelse

Hva jeg sier

Takknemlighets
bønn

Stilletid – 3 minutter

Disiplene ble forandret av et mirakel. For de som tror på det, er oppstandelsen det største
og viktigste mirakelet i verdens historie.
Det betydde alt for de første kristne. De var begeistret. De var takknemlig. De ble modige.
De fikk innblikk i et større univers. De fikk håp. De skjønte at Gud er stor.

Kort avslutningsbønn fra
lederen.

Nå har dere 2 minutter til å tenke på noe som har forandret deres liv på en positiv måte. Hva
er du takknemlig for, eller hvem?
Kan det hende at det er episoder i ditt liv som Gud har påvirket?
Tenk litt på det i 2 minutter og hvis du føler for det, si takk til Gud for det du er takknemlig
for.
(etter 2 minutter avslutter du med en kort bønn).

Hva jeg
trenger

Tror du på mirakler?

Helt utelukket

Veldig skeptisk

tviler

vet ikke

kanskje

mulig

tror, men ikke opplevd

har opplevd mirakler

Soldater som var på vakt utenfor graven

Som soldat har du ikke særlig innsikt i den politiske situasjonen i Jerusalem. Du er bare her som
en del av den okkuperende makten, og du ser frem til at du kan komme deg hjem til Roma etter
din tjeneste i dette bråkete og trøblete landet. Du forstår ikke folket. Du forstår ikke hvorfor denne
Jesus ble korsfestet og heller ikke hvorfor han tiltrekker så mye oppmerksomhet.
Men du er stresset nå! Fordi du har en jobb å gjøre, du skal være vakt utenfor graven og nå er Jesus
kropp borte, graven er åpen og du vet ikke helt hva som har skjedd.
Alt hadde vært stille. Natten var snart over. Himmelen hadde
begynt å lysne. Men solen hadde ikke kommet opp enda.
Plutselig lysnet alt. Det var et forferdelig lys. Du kjente at du
nesten ble blind av lyset, men klarte så vidt å se en som dyttet
steinen vekk fra graven som om det var en fjær. Bakken skalv
noe forferdelig. I alle årene du har vært soldat har du aldri
vært så redd. Du bare slang deg selv ned på bakken for så å
besvime.
Det neste du visste var at du og dine kammerater våknet og
alt var stille.
Graven var tom og steinen var rullet bort.
Det ble en del diskusjoner blant dere, om hva som hadde
skjedd. Det ble krangling over hvem som hadde skyld i det
som hendte og hva dere skulle si til autoritetene. (Det ville
være seriøse konsekvenser om dere fikk skylden).
Dere bestemte dere for å gå snakke med øverstepresten som betalte dere for å si at disiplene kom
og stjal Jesus sitt legeme mens dere sov.
Til å begynne med var dere ikke klare for å gå med på dette i det hele tatt. For dette var å
innrømme at dere sov på vakten og dermed ikke gjorde jobben deres, men presten lovte å dekke
over hele saken slik at dere ikke ville komme i vanskeligheter på grunn av det. I tillegg var det
snakk om en del penger så dere bestemte dere for å risikere dette.
Derfor sitter dere på møte og vet sannheten, men dere kan ikke fortelle noe om det dere vet. Dere
må holde dere til historien som dere har blitt betalt for å fortelle.

Bakgrunns lesing: Matteus 27,62- Matteus 28,15

Øverstepresten (eventuelt andre prester)
For deg som er prest, handler dette om
informasjonshåndtering! Du vet ikke hva som har skjedd. Du
frykter det verste – at Jesus faktisk har stått opp fra de døde,
men du kan ikke la ryktene om det komme ut.
Om folk begynner å tro at Jesus faktisk har stått opp fra de
døde, da har du gjort en stor feil og tabbet deg ut. Du vil miste
all din autoritet og bli latterliggjort av folket og av romerne!
Dette er rett og slett en kamp om makten din!
Du har derfor tenkt å ta initiativet i dette møte. Du har klart å
bestikke soldatene slik at de vil si det du ønsker at folk skal tro.
De kommer til å si at de sov på vakt og at disiplene til Jesus har
stjålet Jesus kropp. På denne måten vil du sørge for at det sås
tvil om troverdigheten til disiplene og samtidig få styrket din
egen. Du vil kunne si at du hadde helt rett i det du sa om at
Jesus var et stort bedrageri. Deretter vil folk komme til dere prester igjen og se på dere som lederne
de kan stole på.
Du ser ikke nødvendigheten i at Pilatus har invitert disiplene på dette møtet og du kommer til å
gjøre alt du kan for å skremme de og undergrave det de sier.
VIKTIG: HUSK AT DERE HAR LOVT Å BEKYTTE SOLDATENE I RETUR FOR AT DE LYVER OM
DET SOM HAR SKJEDD.

Bakgrunns lesing: Matteus 27,62 – Matteus 28,15

Disipler (Peter/Johannes)
(Peter/Johannes)
Dere er nervøse. Dere er ikke vant til å ha møter med øverstepresten, Herodes, Pilatus osv. Men
likevel har noe helt fantastisk skjedd!
Første gangen dere fikk høre om de fantastiske nyhetene, var da Maria Magdalena kom løpende
inn til dere, tidlig søndagsformiddagen. Hun sa at graven var åpen. Soldatene var borte!
Da løp dere (Peter og Johannes) ned til graven. Johannes kom dit først, men turte ikke å gå inn,
så kom Peter og gikk rett inn.
Johannes fulgte da rett etter.
Det var der dere først begynte å tro på
at Jesus hadde stått opp. Lin klærne
som ble brukt på Jesus når han ble
gravlagt var fortsatt der – de var
bundet sammen akkurat som om
kroppen til Jesus hadde forsvunnet
gjennom dem. Det var det samme med
tørkleet som Jesus hadde hatt over
hodet. Klærne kunne ikke ha blitt tatt av, av enten Jesus selv eller noen andre!
Senere den dagen var dere sammen med de andre disiplene, bak en låst dør (for dere var redde for
at myndighetene skulle komme og ta dere). Plutselig stod Jesus der! Han snakket med dere,
velsignet dere, og formanet dere til å ta i mot Den Hellige Ånd.
Dere har nå begynt å forstå mer og mer at Jesus var Messias, som skriftene har talt om!
Det går noen rykter om at dere har stjålet kroppen til Jesus. Dere må være forberedt på å forsvare
dere selv mot det. Noen punkter dere kan bruke er:
1. Deres liv er i fare akkurat nå – ikke sikkert dere hadde vært her hvis oppstandelsen var en
løgn. Dere er nå villig til å stå for dette og kanskje dø for dette!
2. Nå er det minst 11 av dere som har sett Jesus.
3. Hva med klærne dere så i graven?
4. Hvor skulle dere ha gjemt kroppen?
5. Dere er ærlige fiskere – bare sier det som det er!
6. Det var ingen andre dere så som kom og snakket med dere – fordi dere så hans føtter og
hender, de hadde sårene etter korsfestelsen.
7. Han var heller ikke et spøkelse fordi han spiste fisk sammen med dere (Lukas 24,42-43).
Bakgrunns lesing: Johannes 20,1-23 og Lukas 24,36-43

Maria Magdalena (og evt. den andre Maria)
Dere var de første som oppdaget at graven var åpen. Dere gikk inn og, i følge Lukas i hvert fall,
møtte dere en engel der som forklarte at Jesus hadde stått opp fra de døde. Dere var både skremte
og veldig overasket over det dere så. Så dere fant de andre disiplene for å fortelle dem om hva som
hadde skjedd.
De var veldig skeptiske, men Peter og Johannes løp til graven likevel for å sjekke.
Disiplene var ikke de eneste som var skeptiske til deres historie. På møtet i dag kan dere forvente å
høre at dere var alt for emosjonelle. De kommer til å si at dere var så fylt av sorg at dere ble helt
forvirret over hvor de faktisk hadde lagt Jesus kropp, fredag kveld. Det er folk som tror at dere gikk
til feil grav og at dere hallusinert fordi dere trodde at dere hadde sett engler. Det var sannsynligvis
bare solen som dukket opp over horisont.
Hvordan kan dere svare disse påstandene?
1. Vær klare og sikre på hva dere så.
2. Påpek at dere ikke var overfølsomme. Dere var selvfølgelig lei dere, men dere var ute i
en praktisk oppgave som dere hadde organisert selv. Dere hadde med dere velluktende
olje som dere hadde laget i stand for å behandle Jesu kropp med.
3. Dere hadde sett med egne øyne hvor de hadde lagt Jesus.
4. Det var flere av dere slik at hvis en av dere hadde tatt feil, hadde en av de andre sagt i
fra.
5. Johannes og Peter løp til samme grav og oppdaget akkurat det samme. Hvor
sannsynlig er det at de også gikk til feil grav?

Bakgrunns lesing: Lukas 23,55 – Lukas 24,1-12.

Disiplene som var på vei til Emmaus
Dere er kjempe begeistret nå. Men i går var dere skuffet og lei dere. På fredag hadde dere sett Jesus
bli korsfestet. Dere er gode jøder, så dere reiste ikke noe sted på Sabbaten, men i går (søndag) dro
dere til Emmaus. Det var en god følelse å komme dere bort fra Jerusalem, og dere snakket om alt
som hadde skjedd.
På veien møter dere en fremmed og dere kom i samtale med han. Dere forklarer hva som har
skjedd i Jerusalem og forteller at dere ble helt forvirret etter å ha hørt fra noen damer tidligere den
dagen påstå at de hadde sett engler. Dere var på det tidspunktet helt fortvilet.
Men mannen begynte å forklare skriftene om hvordan dette måtte skje. Når dere kom hjem til
Emmaus inviterte dere mannen med dere inn, hvor han velsignet maten og øynene deres ble
åpnet, dere så hendene hans og skjønte at det var Jesus. Så forsvant han.
Dere skyndte dere tilbake til Jerusalem (cirka 10 km) og dere var nå veldig begeistret. Det var de
andre disiplene også, fordi Simon Peter hadde også sett Jesus.
Dere kommer sikkert til å bli spurt om hva dere så og omstendighetene rundt deres møte med
Jesus. Det er sikkert noen som er skeptiske om det virkelig var Jesus. Andre vil foreslå at dere bare
fant på denne historien.
Hva vil dere svare? Her er noen tips:
1. Dere var overbevist om at Jesus var død. Dere hadde gitt opp. Dere var på vei inn i et nytt
kapittel i deres liv. Dere var på vei hjem til Emmaus. Det er derfor veldig liten sjans for at
dere har vært med på å finne opp en slik historie. Hallusinasjoner skjer vanligvis av
ønsketenkning og ikke av to karer som bare har blitt bedrøvet over alt som har skjedd.
2. Når dere forlot Jerusalem følte dere at livene deres var i fare. Dette ble bare verre da
damene sa at Jesus hadde stått opp. Dere hadde ingen grunn til å komme rask tilbake til
Jerusalem, med mindre noe dramatisk skulle forandre situasjonen. Mennesker setter ikke
livet i fare for noe som ikke er sant. Dere hadde ingen grunn til å finne opp en løgn, som
ville sette livene deres i fare.
3. Dere fikk se hendene til Jesus. Det var ingen tvil om at det var han dere så.
Les historien i Lukas 24,13-35

Herodes
Du er rasende! Du er så lei av å være en slags «nikke dukke» for romerne og Pilatus som er så
inkompetent at han ikke engang klarte å korsfeste Jesus!
Du trodde du hadde ordnet alt. Du trodde du hadde blitt kvitt han som kalte seg selv for jødenes
konge. Du var rasende når han kom ridende inn i Jerusalem på et esel og folkemengden ropte og
heiet og viftet med palmegreiner og kappene sine.
Du og fariseerne (prestene) hadde jobbet hardt sammen for å få Jesus arrestert. Jo, dere hadde hatt
hjelp av en av Jesus disipler, men dere hadde virkelig manipulert situasjonen for folkets beste.
Som «konge» må du tenke på nasjonens beste. Og hvis en må dø for alles skyld, så må det bare
skje. Det er en av de vanskelige avgjørelsene du som leder er nødt til å ta inni mellom.
Uansett er du «konge», ingen andre. Det er du folket skal rope for. Ikke han. Han var bare trøbbel.
Han ga folket grunn til å håpe og det er farlig, fordi håp er ikke realistisk i dette landet hvor
Romerne er så sterke. Håp fører bare til opprør som fører til et blodbad. Korsfestelsen var for
folkets beste, og det beviste at Jesus ikke var den mektig Guds mannen alle trodde han var. Han
klarte ikke en gang å forsvare seg selv. Hvordan kunne folket da tro at han kunne forsvare dem?
Nei, det er noe tull her!
På dette møtet må du tvinge frem sannheten – det er sikkert noe enkelt, og kanskje noe lureri,
men du er ikke dum. Det er en grunn til at du har den stillingen du har. Du tror at det er noen
mulige forklaringer for at Kroppen til Jesus ikke er funnet.
1. De dumme damene som rapporterte dette har sikkert gått til feil grav. De var så betatt av
han. Og når han døde ble de så fylt av sorg at de ble helt i fra seg. Forvirret.
De sier at de har sett engler. Bare tull. De er så sorg fylte at de hallusinerer. Det er ikke et
ukjent fenomen – særlig blant damer!
2. Disiplene har kanskje tatt kroppen for at alle skal tro at noe mirakuløst har skjedd. De er
bare fiskere og andre mindre smarte mennesker. De kunne kanskje funnet på noe slikt. Det
går rykter om dette allerede.
3. Kanskje han aldri var død! Det var jo uvanlig at noen som ble korsfestet døde allerede den
samme dagen. Josef fra Arimatea var ivrig med å få begravet Jesus. Kanskje romerne var litt
sløve med arbeidet sitt og Jesus ble levende begravd og dermed klarte å komme seg ut.
Romerne tror at de er så flinke, men du mener at de kunne gjort en bedre jobb.
4. En annen mulighet, er at Romerne har selv gjemt kroppen til Jesus for å gjøre livet
vanskelig for deg og jødenes ledere. Eller kanskje de ikke stoler på noen og har derfor tatt
kroppen hans til et sted hvor de har kontroll. Men hvis det er tilfellet, hvorfor har de ikke
sagt noe?
Bakgrunns lesing: Matteus 27,57 – Matteus 28,15

Manuskript for Pilatus (anbefalt at lederen tar denne rollen)
Dette er krise! Din autoritet som Romersk guvernør har blitt skadet. Du trodde problemet var blitt
løst. Du hadde vasket hendene dine og forventet at soldatene hadde gjort jobben sin. Nå hører du
at de muligens sov på vakt. Noen foreslår at Jesus ikke var død i det hele tatt. Disse alternativene er
utenkelig. Den Romerske hæren er den beste i hele verdens historie. Men hvilke andre muligheter
er det?
Det er derfor du har kalt inn til et møte med de som ser ut til å kunne mest om dette.
Nedenfor er en oversikt over hovedpoengene dere må si noe om. Hovedpoengene er skrevet her
slik at samtalen kan flyte på en naturlig måte. Husk at du er guvernør – du er arrogant ovenfor
jødene, men samtidig er du stresset over situasjonen og ønsker egentlig ikke å bli dratt inn i den
jødiske politikken. Du er fryktelig bekymret for at dårlig rapporter skal komme tilbake til Keiseren
og at karrieren din blir negativ påvirket av disse utviklingene.
1. Ønsk velkommen til møte og si hvorfor det er et møte.
2. Prøv å etablere faktaene ved å
a. Hør fra de som først fant graven tom.
b. Hør fra soldatene som var på vakt.
Allerede her, har du to forskjellige versjoner. Damene sier at de så englene osv. mens soldatene sier
at de sov på vakt og at kroppen har blitt stjålet.
Du er rasende når du hører at soldatene har sovet på vakt. Men presten kommer dem i forsvar og
du roer deg gradvis ned og så går du videre med saken.
3. Spør Herodes hva han synes om damenes historie?
4. Spør om det er andre som har noe å si om det.
5. Hvis ikke disiplene har sagt noe enda, må de komme på banen nå fordi de løp også til
graven. Hva så de? Kan de bekrefte at damene var i riktig grav? Hvordan forklarer de det
de så?
6. Hva sier presten til dette? (han/hun vil si at disiplene lyver og at de har stjålet kroppen)
Hva sier disiplene om dette?
7. Ta vitnesbyrdet til de andre disiplene som var på vei til Emmaus. De påstår at de hadde gitt
opp alt og var på vei hjem, men at de traff Jesus på veien. Hvordan vet de at det var Jesus?
Lyver de? Eller hallusinerer de bare?
8. Nå er det tid for å få andre forklaringer. Herodes sitter med disse og bør få lov å si noe nå.
Men du har også spørsmål om:
a. Jesus virkelig var død – sjekk med soldatene.
b. Hallusinasjoner
c. Hvorfor ville disiplene lyve? Hva får de igjen for det? Risikerer menn sitt liv for en
løgn?
d. Fariseerne tror på en mektig Gud. Hvorfor sier de at dette er umulig?

9. Avslutt med å konkludere at det er ingen tydelige løsninger, men at du ser at det er
problemer med de forskjellige forklaringene. Det virker som om forklaringen med færrest
problemer er oppstandelsen. Men alle må bestemme for seg selv. Presten, sier du, må
slutte å skape problemer og alle må få lov til å avgjøre for seg selv hva som faktisk har
hendt.

Oppstandelsen: Hva skjedde og når?

Fredag: Matteus 27,45-61. (se også Johannes 19,1-42)

Sabbaten (lørdag): Matteus 27,62-66

Søndag: Matteus 28,1-15 (husk at dere er presset av
myndighetene til å rapportere det som står i vers 13-14! –
hvor modig er dere som redaktører?)

Gruppearbeid
DEL 1
Les historien i Lukas 24,1324,13-35
Hva tror dere disse mennene snakket om før Jesus dukket opp?
Hvilket vers fra det gamle testamentet tror dere Jesus valgte å dele med dem? Husker dere arket fra
sist gang om profetier som gikk i oppfyllelse i Jesus liv? Her er tre tekster å tenke over:
-

1. Mosebok 3,15
Hosea 6,2
Matteus 12,40

Hva var det som åpnet øynene til Emmaus vandrerne når Jesus velsignet maten? Hva var det som
overbeviste dem om at Jesus hadde stått opp fra de døde?

DEL 2
Les historien om Thomas i Johannes 20,2420,24-31
Hvorfor var Thomas så skeptisk?
Hvorfor gadd Jesus å komme tilbake for Thomas?
Hva var det som fikk Thomas til å kalle Jesus for «min Herre og min Gud»?
Tradisjonene sier at Thomas opplevde et vanskelig liv som misjonær etter dette. Han ble til slutt
drept i India cirka 72 e.Kr. Hadde Thomas vært med på en oppdiktet historie? Hadde han gitt sitt
liv for en løgn?

DEL 3
Hvordan passer oppstandelsesmirakelet med hypotesen om Gud i 1. mosebok 1,1?
Hjelper hypotesen om Gud deg til å tro på oppstandelsen? Eller hjelper oppstandelsen deg til å tro
på hypotesen om Gud?
Hvilke implikasjoner har oppstandelsen for oss? For Gud?
Hvorfor gjør Gud ikke mirakler oftere?

Sitat fra Dawkins
Miracles
“So, what do we mean by a miracle? A miracle is something that happens, but which is exceedingly
surprising. If a marble statue of the Virgin Mary suddenly waved its hand at us we should treat it as a miracle,
because all our experience and knowledge tells us that marble doesn’t behave like that. I’ve just uttered the
words ‘May I be struck by lightning this minute’. If lightning did strike me in the same minute, it would be
treated as a miracle’. But actually neither of these two occurrences would be classified by science as utterly
impossible. They would simply be judged very improbable, the waving statue much more improbable than
the lightning. Lightning does strike people. Any one of us might be struck by lightning, but the possibility is
pretty low in any one minute (although the Guinness Book of Records has a charming picture of a Virginian
man, nicknamed the human lightning conductor, recovering in hospital from his seventh lightning strike,
with an expression of apprehensive bewilderment on his face). The only miraculous about my hypothetical
story is the coincidence between my being struck by lightning and my verbal invocation of the disaster.
Coincidence means multiplied improbability. The probability of my being struck by lightning in any one
minute of my life is perhaps 1 in 10 million as a conservative estimate. The probability of my inviting a
lightning strike in any particular minute is also very low. I have just done it for the only time in the
23,400,000 minutes of my life so far, and I doubt if I’ll do it again, so call these odds one in 25 million. To
calculate the joint probability of the coincidence occurring in any one minute we multiply the two separate
probabilities. For my rough calculation this comes to about one I 250 trillion. If a coincidence of this
magnitude happened to me, I should call it a miracle and would watch my language in the future. But
although the odds against the coincidence are extremely high, we can still calculate them. There are not
literally zero.
In the case of the marble statue, molecules in solid marble are continuously jostling against one another in
random directions. The jostlings of the different molecules cancel one another out, so the whole hand of
the statue stays still. But if, by sheer coincidence, all the molecules just happened to move in the same
direction at the same moment, the hand will move. If they then all reversed direction at the same moment
the hand would move back. In this way it is possible for a marble statue to wave at us. It could happen. The
odds against such a coincidence are unimaginably great but they are not incalculably great. A physicist
colleague has kindly calculated them for me. The number is so large that the entire age of the universe so
fare is too short a time to write out all the noughts! It is theoretically possible for a cow to jump over the
moon with something like the same improbability. The conclusion to this part of the argument is that we
can calculate our way into regions of miraculous improbability far greater than we can imagine as plausible.

