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Inledning  

 

I en debatt mellan Stephen T Davis och Michael Martin diskuteras det rationella i att tro på 

Jesu uppståndelse. Att uppståndelsen inträffat är en central del av den kristna läran och man 

skulle därför kunna tänka sig att det är viktigt för troende kristna att bevisa att det inte är 

irrationellt att tro på den. I den här debatten är det Davis som försöker bevisa detta, genom ett 

resonemang runt sannolikhet. Han menar att för en kristen person, med en kristens världssyn, 

är uppståndelsen sannolik och därför rationellt att tro på. Martin kommer i sitt svar, som 

bygger på samma typ av resonemang runt sannolikhet, med invändningar, där han förklarar att 

uppståndelsen är osannolik. Båda två använder sig alltså av ett förnuftsresonemang då de 

försöker avgöra det rationella i att tro på detta mirakel.   

Det här, menar jag, är ett problem. Tron är, som jag ser det, något annat än rationellt 

tänkande, och jag skulle vilja säga att man inte kan sammanföra tro och förnuft på det sätt 

Davis och Martin gör. Jag tänker t ex på David Hume, som i sin text Om underverk 

konstaterade att ”Vår allra heligaste religion bygger på tro, inte på förnuft” (Hume 1992, s 

196), och jag frågar mig om inte sannolikhetsresonemang snarare hör till vår verifierbara 

verklighet, den vi känner till med våra sinnen.  

Det jag vill titta närmare på här är alltså Davis försök att försvara det rationella i att tro på 

uppståndelsen. Lyckas han bevisa något genom det förnuftsresonemang han använder? Kunde 

han ha gjort på något annat sätt?  

   

I första delen börjar jag med att presentera debatten mellan Davis och Martin. Sedan tittar jag 

på vad det är som gör att de kommer fram till så olika slutsatser. Jag undersöker 

förkunskapernas betydelse för hur de bedömer de historiska bevisen och kommer fram till att 

det skulle kunna vara så att man kan tro olika saker och ändå vara rationell. 

 

I andra delen går jag igenom rationalitet. Jag tittar då framför allt på hur själva processen med 

övervägandet måste se ut för att vara rationell. Här går jag igenom vad Hume anser om hur en 

rationell människa resonerar och får fram att bevis grundade på erfarenhet väger tungt. Det är 

den här definitionen av rationalitet som är aktuell i Davis och Martins diskussion, dvs. själva 

vägandet av olika bevis.   

Jag diskuterar sedan om förkunskaperna verkligen kan ha så stor betydelse att man kan 

bortse från empiriska bevis och kommer fram till att de knappast kan ha det. Jag konstaterar 
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också att tron rör ett område där de empiriska bevisen saknas. Jag får fram att tro handlar om 

något annat än förnuftsresonemang.  

  

I tredje delen jämför jag tro och förnuft. Jag tittar först på i vilken utsträckning tro kan anses 

vara en grundläggande kunskap och i vilken mån det är frågan om tolkning utifrån 

förkunskap. Sedan undersöker jag vilken verklighet tron egentligen ingår i då den inte kan 

räknas in i den verifierbara verkligheten, och vad det innebär ifråga om bevisning via 

förnuftsresonemang och sannolikhetsberäkningar. 

 

 

Debatt mellan Stephen T Davis och Michael Martin 

 

I Contemporary Debates in Philosophy of Religion (Peterson/Vanarragon 2004, s 164-187) 

diskuterar Stephen T Davis och Michael Martin det rationella för en kristen i att tro på Jesu 

uppståndelse. Enligt Davis är detta rationellt - enligt Martin är det inte rationellt. Debatten 

börjar med en text av Davis, vilken även jag tänker presentera först. Den fortsätter sedan med 

svar från Martin.  

 

Det är rationellt att tro på uppståndelsen 

Enligt Stephen T Davis mening är det rationellt för en kristen att tro på uppståndelsen. 

Uppståndelsen innebär, enligt Davis definition, att Jesus var död (på riktigt) och att han sedan 

återuppväcktes till liv igen, av Gud, för att aldrig mer dö (Davis 2004, s 165). Det är alltså 

frågan om ett verkligt mirakel. 

Diskussionen mellan Davis och Martin gäller dock inte om det är rationellt för alla att tro 

på uppståndelsen, utan här begränsar man sig till om det är rationellt för kristna att göra det. 

Det är den gruppen Davis väljer att diskutera därför att, som han förklarar, huruvida någon 

kan tänkas tro på uppståndelsen till stor del beror på vad man har för världssyn. Naturalister, 

förklarar han, utgår från att det inte finns något annat än naturen - den fysiska verkligheten - 

vilken inte är skapad och som finns för alltid, är regelbunden och lagbunden och utan 

övernaturliga händelser, och det som sker kan förklaras i naturalistiska termer. 

Supernaturalister däremot, menar att det finns något mer, förutom den fysiska naturen, 

nämligen Gud. Gud är naturens orsak och kan gripa in i händelseförloppet. Sådana händelser 

kan inte förklaras i naturalistiska termer. Sedan finns även deister, som tror att Gud skapade 
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världen men som i övrigt håller med naturalisterna. Som naturalist eller deist är man inte 

metafysiskt rustad att acceptera uppståndelsen, enligt Davis. För supernaturalister är det 

lättare att göra det eftersom den stämmer bättre överens med deras världssyn. (Sen tror förstås 

inte alla supernaturalister på uppståndelsen ändå, som t ex muslimer och judar, men den är 

förmodligen inte lika omöjlig i deras ögon) (Davis 2004, s165-166). I den här diskussionen 

försvarar Davis därför det rationella för kristna supernaturalister i att tro på uppståndelsen.  

Ett sätt att undersöka frågan, förklarar Davis, är att uppskatta sannolikheten för att 

uppståndelsen inträffat. Då man ska uppskatta sannolikheten för ett påstående måste man å 

ena sidan ta hänsyn till en tidigare, initial sannolikhet, vilken beror på vår förkunskap - alltså 

vilken sannolikhet vi uppskattar utifrån det vi redan vet. Å andra sidan måste man ta hänsyn 

till föreliggande bevis.   

För en kristen, med en kristens förkunskap, är den initiala sannolikheten, enligt Davis, 

långt ifrån låg. Han refererar till Swinburne då han förklarar att kristna förväntar sig att Gud 

ska frälsa människan, bland annat från döden och att det i Gamla Testamentet finns löfte om 

ett evigt liv (Davis 2004, s 166). Därför, menar han, är en uppståndelse precis vad man kan 

förvänta sig.  

Ifråga om bevisning tar Davis upp några förhållanden som han menar talar för 

uppståndelsen. Till att börja med är det den bästa förklaringen till att de tidiga kristna, som t 

ex Maria Magdalena eller Paulus, trodde att den hänt.  

Han menar också att det faktum att man inte kunnat lägga fram godtagbara alternativ till 

händelserna kring uppståndelsen talar för att den inträffat (Davis 2004, s 167). Han ger 

exempel på några olika alternativ, såsom bedrägeri eller självbedrägeri genom påverkan från 

andra religioner, eller hallucinationer. Inget av alternativen är sannolikt. Enligt Davis talar det 

för att uppståndelsen är sann. 

Ytterligare ett stöd för den teorin är den tomma graven, vilken enligt Davis också tyder på 

att uppståndelsen inträffat. Ifråga om graven finns flera omständigheter som han menar talar 

för uppståndelsen. Att berättelsen om Jesu död och begravning har accepterats av så många 

bibelforskare är en av dem. Att den tomma graven nämns i alla evangelierna är en annan. En 

tredje är att det inte verkar troligt att man skulle ha kunnat predika om någon uppståndelse 

ifall graven inte verkligen varit tom. Davis skriver:”How could they have defended their 

claim against skeptical critics, and convinced people to believe in the resurrection of Jesus 

(…) had the tomb not been empty?” (Davis 2004, s 169).   

En annan sak som Davis menar talar för uppståndelsen är synerna av den uppståndne 

Jesus. Han sägs ha visat sig i olika skepnader, för olika människor och grupper, vid olika 
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tillfällen. Visserligen finns bara en ögonvittnesrapport, nämligen den av Paulus, beskriven i 

första korintierbrevet, men han i sin tur rapporterar om andra vittnen. Många av dessa levde 

fortfarande då Paulus skrev detta (Davis 2004 s 170).  

Davis avvisar invändningarna att berättelserna om synerna kan vara legender eller visioner. 

Ifråga om legender behöver de längre tid på sig, de tidiga kristna vilka var judar bör också ha 

bevakat sina traditioner bättre än att låta falska legender florera. Dessutom talar förekomsten 

av levande ögonvittnen mot att det skulle vara legender. Ifråga om visioner, hallucinationer, 

menar Davis att sådana är privata och Jesus visade sig för hela grupper. De innehåller även 

alltför många detaljer och dessutom räcker inte hallucinationer till, enligt Davis, för att 

motivera lärljungarna att predika om uppståndelsen.  

Till sist tar Davis också upp tidigare invändningar från Martin, nämligen att den initiala 

sannolikheten är betydligt lägre än vad Davis anser. Han medger att sannolikheten för en 

uppståndelse förstås är liten, intellektuellt sett; ”resurrections (if they happen at all) are rare, 

and that God would rase someone from the dead is surprising indeed” (Davis 2004, s 171). 

Han förklarar dock att huruvida en uppståndelse är osannolik, initialt, beror på vem som 

frågar. För en naturalist är den förstås mycket låg – betydligt lägre än för en kristen 

supernaturalist.  

Frågan är vems förkunskap som ska räknas. Många kritiker menar att man bara kan räkna 

ut initial sannolikhet ifråga om sådant som alla är överens om, troende såväl som icketroende, 

men det menar Davis att troende skulle kunna avvisa som intellektuell imperialism. Slutligen 

påpekar Davis att teorin om uppståndelsen även innefattar den fria viljan hos en agent, 

nämligen Gud. Han ger som exempel en situation där han ska köpa en bil. Av tusen bilar finns 

bara en röd. Sannolikheten för att det ska bli den skulle kunna vara en på tusen men eftersom 

han har en fri vilja så är det inte så. Tvärtom, eftersom han vill ha en unik bil är sannolikheten 

mycket stor att han tar den röda (Davis 2004, s 173). Så är det med uppståndelsen, förklarar 

Davis. Om nu Gud ville försvara och rättfärdiga Jesus så är uppståndelsen just det rätta sättet 

eftersom den är så otrolig och extraordinär.  

 

Det är inte rationellt att tro på uppståndelsen 

I Michael Martins svar till Davis börjar Martin med att ifrågasätta Davis uppdelning av att det 

kan vara rationellt för en supernaturalist att tro på uppståndelsen samtidigt som det kan vara 

rationellt för en naturalist att inte göra det. Han påpekar att Davis intar en ganska udda 

position. En position som Davis kallar ”soft apologetics” för att å ena sidan skilja den från 

traditionella kristna apologetiker, vilka hävdar att det är rationellt för alla att tro på 
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uppståndelsen och från Martins position, som innebär att detta inte är rationellt för någon. 

Men eftersom Davis avsikt är att visa att det är rationellt för just kristna supernaturalister att 

tro på uppståndelsen håller sig Martin till den gruppen och vill med sin text visa att Davis 

”soft apologetic position” är ett misstag och att ingen supernaturalist är rationell i tron på 

uppståndelsen. Han håller sig till samma definition av uppståndelsen som Davis (Martin  

2004, s 174).  

Davis, förklarar Martin, har tidigare förklarat att initialt är uppenbarelsen väldigt osannolik 

även för supernaturalister. Även kristna måste hämta sig från en första känsla av 

”chockerande absurditet” inför uppståndelsen (Martin 2004, s 174). Där är Martin överens 

med Davis; det som skiljer dem åt är däremot huruvida det finns ett tillräckligt bra skäl att 

övervinna den här initiala absurditeten. Martin förklarar att sannolikheten för att 

uppståndelsen skulle ha inträffat är en funktion av den initiala sannolikheten för detta, relativt 

förkunskap, samt sannolikheten för uppståndelsen i termer av föreliggande bevis. Han menar 

att eftersom uppståndelsen är chockerande absurd även för en supernaturalist (den kan alltså 

tyckas rätt osannolik även för en sådan) så krävs det extra mycket av bevisningen för att väga 

upp detta. Han använder sig av en modell inom sannolikhetsläran, nämligen Bayes modell för 

att åskådliggöra detta. Jag tänker inte gå närmare in på modellen. Det vi får ut av Martins 

uträkning är, precis som han säger, att om den initiala sannolikheten är såhär låg så blir 

slutsatsen, om bevisningen inte har en sådan styrka att den uppväger detta, att sannolikheten 

för att uppståndelsen inträffat även den är låg (Martin 2004, s 175).  

Därefter går Martin in på bevisningen. Där kan vi bland annat läsa att den bibliska källan 

är allt annat än säker. Texterna skrevs åratal efter den förmodade uppståndelsen av, vilket 

Martin förklarar att Davis även tidigare medgett, ”unsophisticated, myth-prone people who 

were more interested in formulating statements of faith and in furthering Christian ends than 

writing accurate history. Furthermore, the evidence they prevent is contradictory” (Martin 

2004, s 176).  

Därutöver finns andra invändningar: det fanns inga ögonvittnen till uppståndelsen, förutom 

Paulus fanns inga samtida ögonvittnen till den återuppståndne Jesus, alla övriga uppgifter är 

andrahands - eller tredjehandsuppgifter. Samma sak med berättelserna om den tomma graven. 

Där finns flera frågetecken, bland annat är forskarna inte överens om när historierna om den 

först uppträdde. De påstådda ögonvittnena till graven och den återuppståndne Jesus är heller 

inte tillförlitliga. Vittnesmål påverkas nämligen av tidigare förväntningar och senare 

händelser, vilket man kan anta att även dessa vittnesmål gjort och ännu osäkrare blir det då 

informationen passerar flera led (Martin 2004, s 176-177). Hallucinationer är inget omöjligt 
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alternativ, det finns enligt Martin exempel på masshallucinationer (Martin 2004, s 182) och 

idéer om uppståndelse hade funnits länge vilket skulle kunna påverka folk både ifråga om 

hallucinationer och legender. Det fanns för övrigt redan legender om hjältar som återuppstod, 

fördes till himlen och ibland även visade sig på jorden (Martin 2004, s 183). 

Jag har inte tagit med varje bevis, varken Davis eller Martins, utan har nöjt mig med ett 

axplock. Jag menar att det Martin vill visa är tydligt nog, nämligen att bevisningen inte är så 

stark som man kan kräva av den med tanke på hur osannolik uppståndelsen är initialt, alltså 

utifrån de förkunskaper vi har (och som även supernaturalister har, eftersom även deras 

reaktion, enligt Davis, är en känsla av chockerande absurditet). 

Martin ifrågasätter också Davis åsikt att just det faktum att man inte kunnat lägga fram 

godtagbara alternativ till händelserna, skulle tala för att uppståndelsen är sann (Martin 2004, s 

178). Det är inte nödvändigt, skriver han, att en kristen måste erbjudas ett bättre alternativ för 

att kunna inse att just det här alternativet inte är sannolikt.   

 

 

Diskussion runt Davis och Martin slutsatser 

 

Som vi ser kommer Davis och Martin fram till helt olika slutsatser. Båda gör en uppskattning 

av sannolikheten för att uppståndelsen inträffat. De använder sig av samma resonemang runt 

sannolikhet och är båda inne på att man måste jämföra den initiala sannolikheten (som 

grundar sig på förkunskaper) med sannolikheten för att uppståndelsen är sann utifrån de 

historiska bevisen. Vad är det då som gör att de kommer fram till så olika resultat?  

 

De historiska bevisens betydelse 

För det första har Davis och Martin olika uppfattning om bevisens värde. Det Davis anser 

tyder på att uppståndelsen är sann förkastar Martin som alltför osäkra uppgifter. Jag har inte 

tänkt fördjupa mig i diskussionen runt de enskilda bevisen här. Det jag kan konstatera är att de 

enligt Martin är mycket tveksamma - att de är långt ifrån så starka att de skulle kunna tala för 

en så osannolik förklaring som uppståndelsen, och att de enligt Davis tvärtom är goda och 

tyder på att uppståndelsen inträffat. Men hur kan de göra så olika bedömningar? Man kan 

förstås tolka bevis på olika sätt och man kan vara oense i hur det troliga händelseförloppet såg 

ut och vilken betydelse olika vittnesmål har. Som jag ser det ligger det väldigt mycket i 

Martins åsikt att bevisen åtminstone inte är så starka att de skulle tala för en så fullständigt 
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osannolik förklaring som en uppståndelse. Så ser inte Davis på saken och som jag förstår 

Davis så beror det på att han initialt inte anser att uppståndelsen är en osannolik förklaring. 

Detta på grund av att den stämmer överens med hans förkunskaper. Dessa förkunskaper har 

sin grund i Davis tro på att Gud kan ingripa i skeendet och därmed att en uppståndelse skulle 

kunna inträffa om Gud vill det. Däremot anser han att för en naturalist, med en naturalists 

förkunskaper, är den förstås osannolik. Förkunskaperna ser alltså ut att ha stor betydelse här. 

Frågan är hur stor?  

 

Förkunskapernas betydelse 

Eftersom man, då man bedömer sannolikhet även tar hänsyn till förkunskaper kan man förstås 

fråga sig om det är som Davis säger, rationellt för supernaturalister men inte för naturalister 

att tro på uppståndelsen. Martin skriver inledningsvis att han inte anser att det skulle vara 

rationellt för någon att tro på den. Sannolikheten att den skulle vara sann är helt enkelt för 

liten, oavsett förkunskap. Men då Davis endast vill diskutera det rationella för en kristen 

supernaturalist i att tro på uppståndelsen så gör han det. Han menar dock att den initiala 

sannolikheten fortfarande är väldigt låg och kommer därför fram till resultatet att 

sannolikheten för att uppståndelsen inträffat är låg även för en sådan.  

Men varför kan supernaturalisten Davis inte se det? Kan det vara så att även fast 

diskussionen rör sig om vad som är rationellt för kristna supernaturalister att tro, så görs 

bedömningen här av å ena sidan en supernaturalist och å andra sidan en naturalist? Davis och 

Martin gör inledningsvis en uppskattning av sannolikheten för uppståndelsen utifrån en 

kristen supernaturalists förkunskap. Uppskattningarna av vad som verkar sannolikt i denna 

supernaturalists ögon görs alltså av en naturalist och en supernaturalist, vilket visar sig vara 

helt olika uppskattningar. Eftersom beräkningen av sannolikhet bland annat bygger på vad 

man initialt bedömer som sannolikt har förstås Davis och Martins egna uppskattningar 

betydelse. Davis och Martin gör alltså, var för sig, en uppskattning av den tänkta 

supernaturalistens uppskattning. Och då deras förkunskaper skiljer sig åt gör de inte samma 

uppskattning.  

Ifråga om betydelsen av den initiala uppskattningen är man i alla fall överens. Man är 

också överens om att den beror på förkunskaper. Eftersom förkunskaper har betydelse för vad 

som kan tänkas vara sannolikt och därför rationellt att tro, ser det ut att vara rätt tänkt av 

Davis att det som är rationellt att tro för den ena inte nödvändigtvis måste vara det för den 

andra. Men för att rätt kunna bedöma om det är så måste vi först bestämma vad rationalitet 

innebär. 



10 
 

Rationalitet 

 

Definitioner 

Det finns olika sätt att definiera rationalitet. Man kan göra som Scanlon och fokusera på vad 

som är rationellt att tycka efter att man gjort en avvägning av olika skäl. En attityd är då 

rationellt att ha om den stämmer överens med vad man kommer fram till att de skäl man anser 

vara relevanta talar för (Scanlon 2000, s 23). Utgår man från den definitionen är, vad jag kan 

se, varken Davis eller Martins uppfattningar irrationella. Nu gäller emellertid diskussionen 

mellan Davis och Martin själva processen med övervägandet och bedömningen av skälen. 

Tyngdpunkten ligger här på resonemanget och i min granskning av det rationella i att tro på 

uppståndelsen ska jag nu ta upp vad David Hume skriver om rationalitet. 

  

Hume om hur en rationell människa resonerar 

I Avhandling om den mänskliga naturen (utgiven första gången 1739) skriver Hume om hur vi 

får kunskap (Hume 2002). Han menar att all kunskap grundas på erfarenhet. Han förklarar att 

det inte finns någon annan väg till kunskap om vår omvärld:  

 

”Eftersom inget någonsin är närvarande i sinnet utom varseblivningar, samtidigt som 

alla idéer härrör från någonting som föregått dem i sinnet, följer det att det är omöjligt 

för oss att så mycket som föreställa oss eller bilda idén om någonting väsensskilt från 

idéer och intryck.” (David Hume Avhandling om den mänskliga naturen, bok 1 Om 

förståndet Bokförlaget Thales 2002 (1739), s 90).  

 

Sinneserfarenheterna är alltså enda vägen till kunskap. Det är genom sinnena vi uppfattar 

världen och något annat sätt finns inte. Vi är hänvisade till våra sinneserfarenheter vilka, 

förklarar Hume vidare, inte heller är en alldeles säker källa. Han förklarar att vi aldrig kan 

sluta oss logiskt till en verkan på grund av en orsak, utan det är vår vana av att vissa saker 

alltid uppträder tillsammans som gör att vi kan förvänta oss att de fortsätter med det (Hume 

2002, s 112ff). Och ju frekventare något är, desto sannolikare blir det att det fortsätter att vara 

på det viset. Det är alltså fråga om sannolikhet och all vår kunskap bygger då på 

sannolikhetsbedömning. Som Hume skriver i Om religion så är det väldigt olika hur säkra 

bedömningar man kan göra på det viset: ”Vissa händelser har alltid, i alla tider och i alla 

länder, befunnits uppträda tillsammans, medan andra har befunnits vara mer 

varierande”(Hume 1992, s182). Ett exempel på det förstnämnda skulle kunna vara att efter 
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varje natt följer en ny dag. Ett exempel på det senare skulle kunna vara att vi har snö i januari. 

Och eftersom vi bygger vår kunskap på sannolikhetsbedömningar känner vi oss betydligt mer 

säkra på det förstnämnda än det senare. Hume skriver därför att en ”vis man anpassar sin 

tilltro till beläggen” (Hume 1992, s 182). Man måste, som han säger, jämföra de olika 

bevisningarna. Sannolikheten för något står i proportion till överlägsenheten hos bevisningen. 

Ifråga om vittnesbörd får man väga olika omständigheter för att bedöma hur sannolikt det är 

att de stämmer. Gäller vittnesmålen något extraordinärt och otroligt minskar sannolikheten att 

vittnet har rätt (Hume 1992, s 184).  

Det Hume förklarar är alltså att vi skaffar oss den kunskap vi har genom att bedöma 

sannolikhet. Vi gör alltid så, och även om det i princip skulle kunna bli fel ibland är det det 

enda sättet för oss att kunna leva i den här världen. Vi lär oss genom erfarenhet och vi lär oss 

också vilka kunskaper vi kan anse som säkra (sådant som alltid utan undantag uppträder på 

samma sätt) och vilka som är mer osäkra. Jag menar att det rationella är att göra just som 

Hume skriver att en vis person gör, nämligen att bilda sig en uppfattning utifrån vad 

informationen talar för, samt förkasta det minst sannolika. Här kommer erfarenheterna in i 

bilden, med andra ord våra förkunskaper, men vilka erfarenheter är relevanta? Vilka ska vi ta 

hänsyn till?  

 Hume diskuterar i Om religion hur vi bör bedöma vittnesmål om mirakel. Då måste vi 

väga vittnesmålet (som kan verka nog så trovärdigt) mot sannolikheten för miraklet. Han 

förklarar att 

 

”Ett under är ett brott mot naturlagarna, och då dessa lagar bygger på en fast och 

oföränderlig erfarenhet är beviset mot ett under, genom detta faktums blotta natur, så 

fullständigt som något argument härrörande från erfarenheten någonsin kan tänkas vara. 

Varför är det mer än sannolikt att alla människor måste dö, att bly inte av sig själv kan 

sväva fritt i luften, att elden förtär trä och släcks av vatten, om inte för att dessa 

händelser har befunnits vara i överensstämmelse med naturlagarna och att det krävs ett 

brott mot dessa lagar, eller med andra ord: ett under, för att förhindra dem?” (David 

Hume Om religion Bokförlaget Nya Doxa 1992, s 185). 

 

Man kan tycka att det faktiskt inte är rationellt att bortse från sådana här saker. Uppståndelsen 

är ett typiskt exempel på ett brott mot naturlagarna. Vi vet ju alla hur världen fungerar, annars 

skulle vi ha problem med att leva i den. Alla anpassar vi oss till världen som vi av erfarenhet 

vet att den ser ut. Den förkunskapen måste vi väl ändå ha gemensam, eller har vi inte? Och 

visar inte det att vi faktiskt skulle kunna bedöma vår omvärld och vad vi kan anta ska kunna 
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inträffa i den på ett mer objektivt sätt, det vill säga, på ett sätt där våra gemensamma 

erfarenheter av hur världen är beskaffad är vad som väger tyngst i våra bedömningar av vad 

som är sannolikt? 

 

Om objektivitet 

I sin diskussion tar Davis upp, och avfärdar, ett förslag som ofta kommer upp från kritikerhåll, 

nämligen att man endast skulle räkna de kunskaper som alla delar när man bedömer 

sannolikhet. Man skulle då bortse från de förkunskaper man har som skiljer sig åt. Davis 

menar att vad som skulle återstå skulle vara kunskaper i stil med ”gräset är grönt” till 

exempel, eller ”jorden snurrar runt solen”. Han menar att det inte är rätt: ”But if those are the 

only sorts of beliefs that Martin wants to count in determining the initial probability of R, then 

believers will simply reject his argument as a piece of intellectual imperialism.” (Davis 2004, 

s 171). (Med R menar Davis uppståndelsen, the resurrection.) Davis menar att man skapar en 

skev bild då man inte tar hänsyn till vissa förkunskaper. Och visst kan det vara så. Samtidigt 

finns det faktiskt en hel del förkunskaper som vi har gemensamt. Inte bara att gräset är grönt 

utan också att gräset vi sår, med all sannolikhet också kommer att vara grönt då det växer upp. 

Att vi alla vet hur världen fungerar och vad vi kan förvänta oss av den är kanske till och med 

nödvändigt för att vi ska kunna leva tillsammans. Det är så att säga spelreglerna vi har att rätta 

oss efter. Och som Hume säger lär vi oss om den genom att räkna ut sannolikhet.   

Uppståndelsen är inte sannolik. Som jag förstår Davis, ter den sig inledningsvis rätt 

osannolik även ur en kristen supernaturalists synvinkel (Martin 2004, s 174).  Det som gör 

den sannolik är den kristna supernaturalistens tro, vilken säger honom att det trots allt är 

sannolikt att en uppståndelse är vad som skett, eftersom det enligt tron är vad man kan 

förvänta sig. Bevisen man har att förhålla sig till är dock desamma. Men vad händer med 

dessa bevis då en troende bedömer dem? Är en förkunskap grundad på tro verkligen något 

som kan tas med i bedömningen av bevis? 

 

Om bevisning  

Vad som är rationellt är enligt Hume att man bedömer sannolikhet utifrån empirisk erfarenhet 

- det är det enda förnuftiga och det är så vi gör. Som jag ser det skulle vi inte klara av att leva 

om vi inte gjorde så. En rationell människa måste kunna väga bevisning och utifrån den 

avgöra vad som är sannolikt. Men vad är det för bevisning en rationell människa förväntas ta 

hänsyn till? Är det inte, trots allt, oundvikligt att förkunskapen påverkar hur man ser på en 

bevisning och på vad den har för relevans?  
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Hume skriver att tron på under framför allt frodas bland ”okunniga och barbariska folk” 

(Hume 1992, s 188). Frågan är om det innebär att dessa människor resonerar irrationellt? Nej, 

det tycker jag inte att det måste göra.  Det kan lika gärna vara så att de saknar en del av den 

kunskapen vi har och därför har sina egna förklaringsmodeller. Förklaringar som inte är 

irrationella eftersom de inte motsäger det man känner till. Man har inte vägt olika bevis, 

eftersom man inte känner till dem. Snarare har man fyllt igen luckorna med tro.  

Då uppstår förstås frågan hur Davis, som har helt andra kunskaper om hur världen 

fungerar, kan tro på något sådant. Finns där verkligen kunskapsluckor som skulle kunna fyllas 

av tro? Är det verkligen rationellt av honom att hävda att uppståndelsen hänt, trots att även 

han mycket väl kan se att den är osannolik ur en synvinkel som inte också tar hänsyn till en 

kristen tro? Ja, jag menar att det skulle kunna vara rationellt. Men inte utifrån bevisningen för 

precis som Martin anser jag att den inte räcker till.  

Jag är alltså överens med Martin här, men det finns en skillnad i Martins och min 

uppfattning. Martin accepterar (åtminstone i den aktuella diskussionen) att förkunskaper 

grundade på tro kan tas med i sannolikhetsberäkningen. Jag menar istället att förkunskaper 

grundade på enbart tro och som inte har någon empirisk grund inte alls kan tas med i en 

beräkning av vad som kan tänkas vara en sannolik händelse i vår vanliga värld. Att jag ändå 

menar att det skulle kunna vara rationellt att tro på uppståndelsen beror då förstås på något 

annat än de föreliggande bevisen och detta andra är tron. Tron, som jag strax ska gå närmare 

in på, kan inte, som jag ser det, utgöra ett bevis eller för den delen stödja andra bevis, i ett 

sannolikhetsresonemang eftersom den inte bygger på empirisk erfarenhet. Den handlar istället 

om något annat. 

 

Om tro  

Vad jag menar är alltså att tron är något annat än det förnuftiga resonerandet runt sannolikhet. 

När vi gör sannolikhetsbedömningar väger vi, som Hume säger, bevisningar och dessa bygger 

på kunskap som vi skaffat oss genom sinneserfarenheter. Tro, menar jag, handlar om något 

annat än sådana sinneserfarenheter – den handlar istället om ”det oförklarliga”, det som inte 

går att bevisa. När det gäller religiösa förklaringar av världens tillkomst eller varför vi finns 

till och om livet har någon mening handlar det inte om kunskap baserad på bevis. Det är 

snarare förklaringar av sådant vi inte vet något om, varken möjliga att bevisa eller motbevisa. 

Jag menar att det som hör till ”de eviga frågorna”, just i sin egenskap av att inte vara 

bevisbart, inte kan bedömas på samma sätt som man bedömer vår vanliga omvärld, den vi 

känner till genom våra sinneserfarenheter. När det gäller den sistnämnda väger 
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sinneserfarenheterna tungt, precis som Hume säger. När det gäller tron är det en annan typ av 

erfarenhet som ligger till grund för vår attityd, en annan typ av förkunskap än den baserad på 

empiri. Och denna, eftersom det gäller obevisbara saker, grundas inte på bevisning.   

Att tro på Jesu uppståndelse skulle, som jag sa, inte nödvändigtvis behöva vara irrationellt. 

Men om man försöker hävda att den är sannolik utifrån den bevisning vi har och därmed som 

en del av vår vanliga natur, den vi känner till via sinneserfarenheter, resonerar man inte 

rationellt. Man bortser i så fall från överväldigande bevis ifråga om naturen och dess lagar. 

Vad jag menar är alltså att det skulle kunna vara rationellt att tro att uppståndelsen hänt, inte 

för att den på minsta vis skulle vara sannolik, utan för att ens tro säger en att detta osannolika 

kan hända. Man är i så fall medveten om hur osannolik händelsen är, det vill säga, man har 

tagit till sig den övertygande bevisningen, men ens religion ger en ändå en möjlighet att tro på 

den.  

Det här förutsätter förstås att tron verkligen handlar om något annat än våra vanliga 

förnuftsresonemang. Vad den istället handlar om ska jag titta närmare på i nästa avsnitt. 

 

 

Tro och förnuft – vad är det för skillnad? 

 

Tron som en grundläggande kunskap  

I sin text Is belief in God rationally acceptable?(Craig 2002, s 40-56) skriver Alvin Plantinga 

om det rationella i att tro på Gud. Han ifrågasätter åsikten att tron måste vila på andra, 

godtagbara bevis. Att det skulle vara så är ett resonemang som bygger på klassisk 

fundamentism, förklarar han, vilken går ut på att vissa övertygelser är grundläggande (basic) 

och andra inte är grundläggande. Då vi tror något så måste det, såvida det inte är 

grundläggande i sig självt, bygga på en grundläggande övertygelse (Plantinga 2002, s 41). 

Exempel på grundläggande kunskap är t ex att 2+1=3 eller att Plantinga vet att han sitter vid 

sitt skrivbord och känner att han har ont i ett knä, då han gör det. Enligt fundamentismen, 

skriver Plantinga, så kan en övertygelse inte vara rationell om den å ena sidan inte är 

grundläggande och å andra sidan inte heller kan spåras tillbaka till någon annan 

grundläggande kunskap. Och enligt fundamentismen är Guds existens inte grundläggande 

utan hör till det som måste spåras på det viset. Plantinga invänder mot påståendet att det inte 

skulle finnas bevis för Guds existens. Kunskapen om att Gud finns är nämligen i sig själv 

grundläggande (Plantinga 2002, s 43). 
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För att visa hur han menar förklarar Plantinga att om han ser ett träd så är hans tro att han 

ser ett träd grundläggande. Den saknar på intet sätt grund eftersom upplevelsen, tillsammans 

med andra omständigheter, är vad som rättfärdigar en tro att det är sant att han ser ett träd. 

Och alltså att trädet finns. Samma sak är det då vi ser andra människor eller minns saker vi 

varit med om. I varje sådant fall finns omständigheter som ligger till grund för ett berättigande 

av en tro enligt följande: ”In condition C, S is justified in taking p as basic” (Plantinga 2002, s 

44). Plantinga menar att omständigheter såsom t ex en känsla av skuld eller tacksamhet, eller 

kanske en känsla av Guds närvaro, är sådant som är grundläggande kunskap under rätt 

förhållanden. Han förklarar också att det är upplevelserna som är grundläggande. Tron på Gud 

eller, som Plantinga skriver,”there is such a person as God” (Plantinga 2002, s 45) är inte 

grundläggande på samma sätt, utan bygger på upplevelserna. 

 Jag menar, liksom Plantinga, att en sådan här känsla skulle kunna ses som grundläggande 

och därför inte behöver bevisas för att det ska vara rationellt att tro på den. En upplevelse 

upplever man (direkt) och det vore snarare irrationellt att inte tro att man upplever det man 

upplever. (I och för sig skulle man kunna fråga sig om det handlar om rationalitet 

överhuvudtaget då man upplever något, eftersom det är en kunskap som inte bygger på några 

överväganden av information, ingen bedömning av skäl. Man har kunskapen och den är 

grundläggande. Här menar jag dock (i likhet med fundamentisterna) att det är rationellt att ha 

en grundläggande kunskap.)  

Tolkningen, t ex att det är fråga om den kristna guden, eller kanske Krishna, är däremot 

inte grundläggande utan bygger på förkunskaper. Plantinga menar att inte bara känslan utan 

också tron på Gud är grundläggande och det kan jag bara gå med på om han med Gud menar 

ungefär ”det oförklarliga” eller ”den som ligger bakom upplevelsen”. Som jag ser det kan 

tolkningarna av upplevelsen vara ganska olika, beroende på förkunskaper, och den Gud man 

uppfattar finns, kan därför ha väldigt olika egenskaper. Eftersom dessa tolkningar alltså kan se 

olika ut, (och våra förkunskaper, som t ex det vi fått lära oss av våra föräldrar, eller i 

söndagsskolan, kan vara olika), menar jag att de inte är grundläggande utan bygger på någon 

annan typ av kunskap, som vi fått utifrån. 

 

Tron som tolkning 

Tolkningen av upplevelsen kan alltså, till skillnad från själva upplevelsen, vara rationell eller 

irrationell. Om man tänker sig att det skulle gå att resonera sig fram till en viss tolkning 

utifrån erfarenhet och kunskap byggd på empiriska bevis skulle tolkningen bygga på ett 

förnuftsresonemang, och den skulle då kunna leva upp till Humes krav på hur en rationell 
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människa resonerar. Bygger tolkningen på tro, tycker jag inte att den kan kallas rationell ur ett 

sådant perspektiv. Men den kan ses som rationell ur ett ”trosperspektiv”, och med det menar 

jag att det kan vara rationellt att ha en tro så länge man är medveten om att det är fråga om 

just tro, och samtidigt kan se att det inte kan bygga på bevisning. Det skulle innebära att 

samtidigt som vi alla kan anpassa oss, på ett rationellt sätt, till verkligheten som vi känner till 

den utifrån våra sinneserfarenheter, så kan vi ha olika förklaringar av den ”på ett högre plan”, 

förklaringar som vi tror på, men som vi inte försöker understödja genom att hänvisa till bevis 

grundade på sinneserfarenhet. Jag menar alltså att även om det skulle kunna vara rationellt av 

Davis att tro på uppståndelsen ur ett trosperspektiv, så är han (Davis) inte rationell i sitt 

resonemang då han förklarar att den historiska (empiriska) bevisning som finns talar för att 

uppståndelsen är sannolik. Som jag ser det tycks Martin alltså ha rätt i att det är irrationellt att 

tro på uppståndelsen, men jag menar att han har rätt därför att man i diskussionen håller sig på 

ett förnuftsresonemangsplan. Davis är inte rationell därför att han blandar ihop två olika 

verkligheter.  

 

Tron som en annan verklighet 

I det här sista avsnittet tänker jag titta lite närmare på vad det är för verkligheter som Davis 

blandar ihop. Den ena verkligheten är, som sagt, den vi ser omkring oss, den vi känner till via 

våra sinneserfarenheter, och som vi är överens om eftersom vi har liknande erfarenheter av 

den, men vad är det för en verklighet som tron hör till? Det tycks ju vara en verklighet som 

inte bygger på bevisning utan på förkunskaper enbart. Är det då rätt och slätt fråga om en 

subjektiv verklighet? En verklighet vi inte delar med någon annan? Nej, så är det inte. Trons 

verklighet delar vi faktiskt med andra, liksom väldigt mycket annat, som inte hör till den 

verifierbara verkligheten. I Den outgrundliga människan tar Owe Wikström upp ett 

resonemang runt tro utvecklat av D W Winnicott.  Detta går ut på att verkligheten består av 

tre dimensioner. Förutom den yttre, realistiska verkligheten, den som kan inspekteras och 

verifieras av andra, och den inre privata världen, så finns ytterligare en verklighet, den 

illusionistiska. Den innehåller, enligt en modell av Paul Preyser, bland annat den tuktade 

fantasin, ett äventyrligt tänkande, inspirerade samband, kreativitet, lek, symboler och 

kulturella behov (Wikström 1990, s 55). Om vi hör en saga, en myt eller en religiös legend 

eller kanske ser på ett konstverk, är det vi upplever inte något som enbart hör till den inre, 

obeskrivbara verkligheten utan det är något vi delar med andra. Med hjälp av kulturella 

uttryck, som dans t ex och konst, teater eller musik förmedlar vi något till varandra. Wikström 

skriver:  
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”Mitt emellan det omnipotenta autistiska tänkandet och det strikt verklighetsutprövande 

ligger alltså ett fält för ”äventyrligt tänkande”. Mellan det privata eller det som inte låter 

sig uttryckas och den hårda verkligheten finns en yta där fantasiföreställningar frodas 

och delas.[…]Mitt emellan den ohämmade fria associationen och den logiska 

slutledningen finns det en zon för inspirerade samband. Vårt kulturella bagage uttrycks i 

bilder och symboler, men även genom sammanhängande myt- och språksystem. Ett 

sådant språk är kyrkornas och religionernas (Owe Wikström Den outgrundliga 

människan Natur och Kultur 1990, s 56). 

 

Bland alla de här kulturyttringarna har religionen en särskild betydelse. Överföringen av den 

sker ofta med större allvar och ”De religiösa bildernas sociala legitimering och rituella 

förankring gör att de får en annan verklighetskaraktär än sagogestalternas” (Wikström 1990, s 

62).  

Den här illusionistiska verkligheten är alltså inte falsk eller inbillad utan just det jag kallar 

den, en slags verklighet. Men den är något annat än den verifierbara realiteten. Wikström 

skriver att det är meningslöst att fråga sig om Raskolnikov eller Siddharta är verkliga eller om 

vi får någon kunskap förmedlad via Michelangelos konst eller Bachs koraler (Wikström 1990, 

s 59). Och det är en bra beskrivning av hur olika de här verkligheterna är. Ställer vi en sådan 

fråga menar jag att vi inte förstår att skilja på dem (verkligheterna). Det hör så att säga inte till 

saken om Raskolnikov funnits ”på riktigt”. Försöker vi föra över honom till den vanliga 

verkligheten blir det fel. Det är inte så vi ska se på honom. Raskolnikov har inte existerat i 

den vanliga verkligheten, men inte desto mindre existerar han i den illusionistiska världen. 

Han är mer än en ”person”, istället står han för någonting inom oss, inom våra fantasier och 

inom vårt moraliska tänkande. Han blir en symbol ur den illusionistiska verkligheten, som 

förstås förs över till den vanliga verkligheten via våra tolkningar. Men han är inte bevisbar på 

vanligt sett. Han ”finns” inte på det sätt vi oftast menar då vi talar om existenser.  

Och kunskapen vi får via Michelangelos konst (förutom vad han använt för färger och 

teknik, vem som beställt verket och varför, vilket är kunskaper som hör till den vanliga 

verkligheten) är en annan slags ”kunskap”; den som konstverket ger oss i samspel med vår 

fantasi och kulturella bas. 

Men det här innebär inte att den här verkligheten i sig inte skulle vara meningsfull. För det 

första menar jag att vi knappast kan förneka att den finns, trots att den inte är verifierbar på 

vanligt sätt. Vi talar ju om den. Och den styr mycket av våra normer och föreställningar. Och 

på många sätt identifierar vi oss med den. Och det gäller, tror jag, i synnerhet den religiösa 



18 
 

tron. För det andra verkar den vara nödvändig för oss. Enligt Clifford Geertz har människan 

troligen i alla tider och samhällen levt i detta mellanområde med dessa religiösa 

föreställningar. Dessa har haft stor betydelse för ”skapandet och upprätthållandet av 

gemenskap, för sammanhållning kring en moralisk kodex och för utbytandet av erfarenheter” 

(Wikström 1990, s 66).  

    

Det är alltså, menar jag, inte irrationellt att tolka vår vanliga verklighet med hjälp av 

kunskaper man har fått genom den här verkligheten. Men man måste kunna skilja på 

verkligheterna. Kunskaper som hör till den ena verkligheten kan inte användas till att bevisa, 

eller motbevisa, påståenden om den andra. Det är här jag menar att Davis gör fel. Han 

försöker bevisa något om vår verifierbara verklighet genom att använda kunskap han har som 

hör till den illusionistiska verkligheten. Och han försöker bevisa någonting om tron genom 

förnuftsresonemang. Det menar jag är dömt att misslyckas. I slutet av sin text Om underverk 

skriver Hume: 

 

”På det stora hela taget kan vi alltså dra slutsatsen att den kristna religionen inte bara 

från första början beledsagades av under, utan att ingen förnuftig person denna dag kan 

tro på den utan några under. Blotta förnuftet är otillräckligt för att övertyga oss om dess 

sanningsenlighet, och den som av tron letts att ansluta sig till den är medveten om ett 

oavbrutet under inom honom själv som kastar alla hans förståndsprinciper över ända 

och gör honom fast beslutad att tro på det som mest strider mot sedvana och erfarenhet” 

(David Hume Om religion Bokförlaget Nya Doxa 1992, s 197). 

 

Man kan visserligen inte vara alldeles säker här, på att Hume inte var ironisk när han skrev de 

här raderna. Det skulle kunna vara så att han tycker att det alltid är vansinne att tro på något så 

osannolikt som under. Men det går även att utläsa som att man möjligen kan tro på dem, men 

då krävs det något alldeles extra av den troende, nämligen ett trons mirakel, eller som Hume 

uttrycker det, ”ett oavbrutet under” inom den troende, som gör att han kan tro på någonting 

som han med sitt förnuft kan inse inte är sannolikt (Hume 1992, s 197). Vad jag vill framhålla 

med att ta med citatet är att det, precis som Hume skriver, inte räcker till med blotta förnuftet 

för att man ska kunna övertygas om någonting så osannolikt som en uppståndelse.  Tvärtom, 

allt sunt förnuft talar emot det. Det enda man här kan luta sig mot är tron, vilken inte bygger 

på förnuft. När Davis vill försvara det rationella i att tro på uppståndelsen, menar jag därför 

att han skulle kunna göra det med hänvisning till tron, utan att därmed säga att tron gör 

uppståndelsen sannolik. Det måste inte vara irrationellt att tro på något som vi med vanligt 
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förnuft inser är osannolikt – eftersom den här tron ligger på ett annat plan, i en annan 

verklighet, än vad den aktuella sannolikhetsbedömningen gör - men det är irrationellt att 

försöka bevisa att det osannolika plötsligt blir sannolikt genom att tron påverkar hur vi kan 

värdera bevisningen. När man som Davis (och även Martin) gör, räknar in tron bland de 

förkunskaper som, tillsammans med bevisning, har betydelse för sannolikhetsbedömningen, 

menar jag att man blandar ihop de båda verkligheterna. Genom att försöka bevisa att 

uppståndelsen är sannolik genom ett förnuftsresonemang, menar jag att Davis, istället för att 

lägga fram skäl till varför det skulle vara rationellt att tro på den, lägger fram skäl till varför 

det inte skulle vara rationellt att tro på den - därför att det är tydligt att förnuftet inte räcker till 

här. Jag avslutar med ett sista bidrag från Hume: 

 

”Jag är desto mer nöjd med den resonemangsmetod som här presenteras då jag tror att 

den kan tjäna till att förbrylla de farliga vänner av – eller förklädda fiender till – den 

kristna religionen som har tagit sig före att försvara den med det mänskliga förnuftets 

principer. Vår allra heligaste religion bygger på tro, inte på förnuft, och det är en säker 

metod att sätta den på spel att rannsaka den på ett sådant sätt som den ingalunda är 

lämpad att bestå” (David Hume Om religion Bokförlaget Nya Doxa 1992, s 196). 

 

 

 

Slutsats 

 

I min inledning ifrågasatte jag om man verkligen kan bygga tro på förnuftsresonemang. Jag 

frågade också om Davis i sin text lyckas bevisa någonting, och om han kunde ha gjort på 

något annat sätt. Det jag har kommit fram till är att han måste göra på ett annat sätt. Han kan 

inte, om han vill försvara det rationella i att tro på Jesu uppståndelse, bygga sitt försvar på ett 

sannolikhetsresonemang om vad som skulle kunna tänkas vara möjligt i den vanliga världen. 

Ett sådant bygger på å ena sidan den initiala sannolikheten utifrån förkunskaper och å andra 

sidan sannolikheten utifrån föreliggande bevis. Efter att ha jämfört dessa bevis, såsom Davis 

respektive Martin tolkar dem, menar jag att de knappast räcker till för att göra det sannolikt att 

uppståndelsen inträffat. Davis anser att förkunskapen har betydelse och att det därför kan vara 

rationellt för en kristen att tro på uppståndelsen. Jag menar här att de förkunskaper Davis talar 

om gäller tro och att det inte är sådana förkunskaper som vi bör ta hänsyn till då vi bedömer 

den initiala sannolikheten här, utan när man bedömer den bör man ta hänsyn till förkunskaper 
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som man skaffat sig genom empirisk erfarenhet och sannolikhetsresonemang.  Jag menar att 

tro är något annat än kunskap baserad på empirisk erfarenhet, den tillhör en annan verklighet 

än vår vanliga verifierbara, den är inte i sig själv verifierbar, och därför kan den knappast 

ligga till grund för sannolikhetsbedömningar ifråga om vår vanliga verklighet. Men man kan 

inte heller göra det omvända – utifrån sannolikhetsresonemang byggda på empirisk kunskap 

bedöma tron, eller huruvida det är rationellt att ha den.  

Det jag kommit fram till är alltså att man inte kan bedöma tro utifrån våra vanliga 

förnuftsresonemang. På frågan om Davis har lyckats bevisa någonting med sitt inlägg skulle 

jag kunna svara nej, åtminstone ifråga om det Davis ville bevisa. Han har inte lyckats bevisa 

det rationella i att tro på uppståndelsen, trots att han enligt min mening skulle kunna göra det. 

Istället har han faktiskt lyckats bevisa att det är irrationellt att tro på den, eftersom han har 

placerat tron på en nivå som bygger på vanliga förnuftsresonemang och utifrån sådana räcker 

skälen inte till för att det skulle kunna ses som rationellt att tro på Jesu uppståndelse. Vad 

Davis borde ha gjort är att han skulle ha låtit tron vara kvar i den verklighet där den hör 

hemma. Det är inte, vad jag kan se, irrationellt av oss att tro, att ha olika religioner, eller andra 

uppfattningar och normer som vi fått oss förmedlade av kultur och samhälle. Jag menar alltså 

att det inte är irrationellt att utifrån en sådan tro anse att uppståndelsen skulle kunna ha 

inträffat trots att den, enligt det vi vet om den vanliga världen utifrån empirisk erfarenhet och 

sannolikhetsbedömningar, inte är sannolik. Davis misstag är alltså, som jag ser det, att han 

blandar ihop verkligheterna. Och som Hume säger är det till mer skada än nytta att försöka 

bevisa tron genom förnuftsresonemang. 
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Sammanfattning 

 

I den här uppsatsen undersöker jag det rationella i att tro på Jesu uppståndelse. Då 

uppståndelsen är en central del i den kristna läran kan man tänka sig att det är viktigt för 

troende kristna att bevisa att det inte är irrationellt att tro på den. En sådan troende kristen är 

Stephen T Davis och det jag särskilt tittar på här är huruvida denne lyckas bevisa det 

rationella i att tro på uppståndelsen.  

I en debatt mellan honom och Michael Martin försöker Davis visa att uppståndelsen är 

sannolik. Martin kommer i sitt svar med invändningar, där han förklarar att uppståndelsen är 

osannolik. Båda använder sig av ett förnuftsresonemang då de försöker avgöra det rationella i 

att tro på Jesu uppståndelse.  

Jag frågar mig om man verkligen kan bedöma det rationella i att tro genom att använda sig 

av förnuftsresonemang. Jag frågar mig också om Davis med sitt inlägg verkligen lyckas 

bevisa något och om inte, om han hade kunnat göra det på något annat sätt.  

 Det jag kommer fram till, efter att ha gått igenom bland annat vad rationalitet och tro 

innebär, är att Davis, om han vill försvara det rationella i att tro på Jesu uppståndelse, inte kan 

bygga sitt försvar på ett sannolikhetsresonemang. Tro är, menar jag, något annat än kunskap 

baserad på empirisk erfarenhet, den tillhör en annan verklighet än vår vanliga verifierbara och 

kan knappast ligga till grund för sannolikhetsbedömningar. Man kan inte heller utifrån 

sannolikhetsresonemang bedöma tron, eller huruvida det är rationellt att ha den.  

Jag menar att Davis inte lyckas bevisa det rationella i att tro på Jesu uppståndelse, tvärtom 

lyckas han bevisa det irrationella i att göra det, eftersom han angriper problemet på fel sätt. 

Han borde istället ha låtit tron vara kvar i den verklighet där den hör hemma. Det är inte, vad 

jag kan se, irrationellt att ha olika religioner, eller andra uppfattningar och normer som vi fått 

oss förmedlade av kultur och samhälle, och därför inte heller irrationellt att utifrån en sådan 

tro anse att uppståndelsen skulle kunna ha inträffat trots att den, enligt det vi vet om den 

vanliga världen utifrån empirisk erfarenhet och sannolikhetsbedömningar, inte är sannolik.   
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