
Skeptikere som ble overbevist 
Her er eksempler på noen skeptikere som ble overbevist om Jesu oppstandelse 
gjennom kritisk undersøkelse av materialet. Les deres historier, og undersøk saken 
selv! 

• Frank Morrison: Who Moved the Stone? (1933) 
En engelsk journalist som ville skrelle bort alle lagene av myter og finne ut hva som 
egentlig skjedde med Jesus hans 7 siste dager. Gjennom undersøkelsen overbeviste 
materialet ham, og han endte opp med å skrive en bok som argumenterte for at 
Jesus faktisk stod opp fra de døde.  

• John Warwick Montgomery: History and Christianity (1963)  
Ble som ung ateist utfordret i diskusjon om Jesu oppstandelse, og valgte å 
undersøke det ordentlig. Han ble overbevist om Jesu oppstandelse og har brukt sin 
karriere til å levere argumenter fra bl.a. historie, filosofi, jus og teologi.  
Nettside: www.jwm.christendom.co.uk  

• Josh McDowell: Evidence that Demands a Verdict (1972)  
Bestemte seg som ung agnostiker for å motbevise den kristne troen, men ble selv en 
kristen når han fant gode grunner for troen. Har senere vært sterk engasjert som 
foredragsholder og evangelist på universiteter i USA.  
Nettside: www.josh.org  

• Lee Strobel: The Case for Christ: A Journalist's Personal Investigation of the 
Evidence for Jesus (1998)  

Journalist og overbevist ateist, men ble etter sin kones omvendelse utfordret til å 
undersøke den kristne troens grunnlag. Han ble etter undersøkelsen overbevist om 
den kristne troens sannhet, og ble en kristen. Har siden skrevet mange bøker om 
grunnene for kristen tro. 
Nettside: www.leestrobel.com 

• J. Warner Wallace: Cold-Case Christianity: A Homicide Detective Investigates 
the Claims of the Gospels (2013)  

Var mordetterforsker med spesialitet på “cold cases”. Var overbevist ateist som ble 
utfordret til å undersøke den kristne troen. Etter lengre tid hvor han anvendte sine 
kritiske verktøy som etterforsker på evangeliene, ble han overbevist om den kristne 
troens sannhet. Han har skrevet flere bøker og er aktiv som pastor, foredragsholder 
og forfatter.  
Nettside: www.coldcasechristianity.com  
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