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Til dig der stiller spørgsmål ved evangeliernes troværdighed, og dig der ønsker solide svar.

Hvad kan vi vide om Jesus?
Jesus fra Nazaret er den person, som uden sidestykke har øvet størst indflydelse på menneskeheden. Kristne
bekender ham som Guds søn, muslimer betragter ham som en stor profet, andre ser ham som et moralsk
forbillede, nogle få mener, at han aldrig har levet. Men hvad kan vi egentlig vide om Jesus som historisk

person?

Hvad vi faktisk ved
»Skeptikerens guide til Jesus 1« er en lettilgængelig, men samtidig dybtgående rejse gennem historien for at
afdække, hvad vi faktisk ved om Jesus, hvilke kilder vi har adgang til, og hvordan vi kan bedømme deres

troværdighed. Er evangelierne i det hele taget brugbare som kildemateriale – sammenlignet med andre kilder
fra antikken?

Anbefaling
Stefan Gustavsson henvender sig til dem, som er skeptiske over for evangelierne, men hans bog er også en
guldgrube … som kan berige og uddybe ens viden om og tro på evangeliernes Jesus. En meget god bog!

Fra anmeldelse i »Dagen«
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