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Abstrakt      
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som är historiskt sannolikt i den bibliska 
passionshistorien genom att kritiskt undersöka och jämföra olika bibelkommentarers 
syn på frågan. För att göra detta besvarades följande frågor: Vilka är skillnaderna 
mellan de olika bibelkommentarerna när det gäller förståelsen av Jesu sista dagar? Hur 
ska författarnas argumentering i bibelkommentarerna om vad som är historiskt sannolikt 
i passionshistorien kritiskt värderas?  
 
Metoden är kvalitativ och består i en jämförande litteraturstudie med inslag av 
källkritik. Resultatet av denna uppsats visade att diskussionen om vad som är trovärdigt 
med passionshistorien som nämns i bibelns Nya testamente är att Jesu lidande och död 
sannolikt har inträffat i verkligheten sådan den beskrivs av de fyra evangelisterna 
Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Jesu verksamhet i hela evangeliet är inriktad mot 
lidande och död.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Passionshistorien, evangelierna, människosonen, Messias, intåget, nattvard, 
korsfästelse, uppståndelse. 
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1. Inledning 

Jesu liv har påverkat de kristna genom tiderna och enligt kristendomen och bibelns Nya 
testamente är Jesus Guds son, messias som korsfästes och uppstod från de döda. Jesus 
är en av de mest kända personerna i världshistorien och hans budskap präglar än idag 
vår kultur.  

I Bibelns andra del, Nya testamentet, kan man finna i stort sett de enda källorna till 
kunskap om passionshistorien. Evangelium innebär budskapet om Jesus och 
evangelierna handlar om vad Jesus sade och gjorde i sitt liv. Vi vet med säkerhet inte 
vilka författarna var som skrev evangelierna. Men förr trodde man att det var Jesus 
lärjungar som skrev evangelierna. De fyra evangelisterna är Matteus, Markus, Lukas 
och Johannes (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s. 77). De synoptiska 
evangelierna Matteus, Markus och Lukas har likheter i ord, form och framställning när 
de redogör om passionshistorien. Varför evangelierna är olika har att göra med syftet 
och vilka källor författarna har använt. Evangelierna visar att huvudbudskapet om 
Jesus är detsamma.  

Evangelisterna kallas inte för författare utan de var snarare redaktörer som utgick från 
vad de har hört om Jesus (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s. 77). Det sägs att 
evangelisterna har samlat in allt material, dvs evangelierna, vilket består i Jesu budskap 
och ställde samman dem i den ordning som de tyckte var lämplig. Därför skiljer sig 
ordningsföljd och urval i de olika evangelierna och samma händelse kan beskrivas på 
olika sätt. Exempelvis har Matteus har samlat en mängd uttalanden av Jesus till ett långt 
tal som brukar kallas för “bergspredikan” som finns i Bibelns Nya testamente, 
Matteusevangeliet kapitel 5-7. Troligen finns det en stor del av Jesusord i de övriga 
evangelierna. Johannes är mer som en författare och mindre redaktör än de övriga 
evangelisterna med tanke på att hans evangelium består av hans egna kommentarer och 
tolkningar (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s. 77). 

Evangelisternas syfte var inte att skriva en historisk biografi över Jesus och hans liv. De 
ville övertyga om att Jesus var Guds son och den Messias som judarna så länge väntat 
på. Som sagt var evangelisterna predikanter och inte historiker (Holmberg, Mitternacht 
& Runesson 2006, s. 77). När man läser Nya testamentet och evangelierna så kan man 
begripa att evangelisterna är predikanter, därför att det syns i texten att deras övertygelse 
är att Jesus är Messias. På många ställen i skrifterna i Gamla testamentet sägs vad 
Messias ska göra och hur man ska känna igen honom den dagen när han kommer till 
världen. Han ska exempelvis med sin kraft göra de blinda seende och de döva hörande. 
Jesus gjorde allt det som Messias skulle göra enligt evangelierna. 

Evangelisterna berättade allt som kunde visa att Jesus var Guds son och den Messias 
som alla väntade på (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s. 78). Men de uteslöt 
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troligen sådant som inte stämde så bra med mallen, till exempel sådant som tydde på att 
Jesus skulle varit en revolutionär som ville göra uppror mot den romerska 
ockupationsmakten (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s.78). 

1.1 Syfte  
Denna studie syftar till att undersöka vad som är historiskt sannolikt med 
passionshistorien genom att studera olika bibelkommentarers tolkning av de historiska 
omständigheterna kring Jesu sista dagar. 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningar som jag ska besvara är 
följande:    

Vilka är skillnaderna mellan de olika 
bibelkommentarerna när det gäller 
förståelsen av Jesu sista dagar?          

Hur ska författarnas argumentering i 
bibelkommentarerna om vad som är 
historiskt sannolikt i passionshistorien 
kritiskt värderas? 
  
 
  

1.3 Teori och Metod 
 
För att kunna ta reda på vad som är historiskt sannolikt i den bibliska passionshistorien 
och inse de stora skillnaderna i tolkningen av bibelmaterialet har jag valt en kvalitativ 
ansats. För att besvara mina frågeställningar har jag också använt en historisk kritisk 
metod. Metoden kallas för källkritik vilket innebär en kritisk granskning av källmaterial 
och är en samling metodregler för att ta reda på vad som är historiskt sannolikt (Floren 
& Ågren 2006, s. 69). 
 
För att ta reda på varför Jesus korsfästes har jag utgått ifrån källor som exempelvis de 
fyra evangelierna. Evangelierna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes är den 
huvudsakliga källan till kunskap om passionshistorien. Dessa källor har använts i 
studien för att söka kunskap om Jesu lidandehistoria. Studien består i ett jämförande 
studium av olika bibelkommentarer. För att begripa vad som är trovärdigt i 
passionshistorien har jag analyserat och kritiserat dessa. 
 
Källor är historikerns viktigaste arbetsmaterial och utan källor skulle historisk forskning 
inte finnas. Frågan är vad som är en källa? En källa är något som man använder för att 
söka kunskap om det förflutna (Floren & Ågren 2006, s. 69). Källa innebär exempelvis 
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materiella ting som gamla statyer, redskap eller bebyggelsemönster (Floren & Ågren 
2006, s. 69). Oftast är historikerna inte utbildade för att tolka sådana källor på rätt sätt 
utan de håller sig till skriftliga källor. Men alla skrifter som hen använder kan inte vara 
källor. Man brukar oftast utgå ifrån böcker eller uppsatser som är bearbetningar i 
anslutning till det valda ämne som historikern vill undersöka och sådana varianter av 
texter inom historieämnet kallas för litteratur (Floren & Ågren 2006, s. 69). En 
bearbetning kan fungera som litteratur om en textförfattare har utgått ifrån källor eller 
andra erfarenheter och sedan dragit slutsatser om historien eller tar upp samtida frågor. 
Sådana typer av texter som kallas för litteratur kan fungera som källor (Floren & Ågren 
2006, s. 69).  

Källor kräver alltid någon form av bearbetning eller tolkning av historikern utöver allt 
som redan gjorts (Floren & Ågren 2006, s.70). Litteratur kan användas för att sätta ett 
ämne i ett sammanhang och för att kunna utgöra en grund för undersökningen. I boken 
Historiska undersökningar hävdar författarna Anders Floren och Henrik Ågren att 
litteratur inte kan behandlas som oproblematisk och att forskarna bör tänka på att de 
påståenden som görs i litteraturen bör granskas och sättas in i ett större sammanhang 
(Floren & Ågren 2006, s. 70).  

Som forskare bör man tänka på att det är viktigt att man redovisar de källor som man 
har utgått ifrån för att söka ett svar på sin frågeställning i sitt forskningsarbete (Floren 
& Ågren 2006, s. 70). Det är viktigt att man redovisar sina källor och beskriver hur man 
har gått tillväga för att svara på sin frågeställning med hjälp av den text som man har 
använt sig av i sitt vetenskapliga arbete. En forskare som inte tar hänsyn till skillnaden 
riskerar att blanda andra forskarens resultat med sina egna i sin vetenskapliga 
undersökning. Oftast är det enkelt med tanke på att litteraturen består av artiklar, 
uppsatser eller avhandlingar som har producerats i ett vetenskapligt sammanhang. 
Källorna är vetenskapligt obearbetat material och det som är viktigt i en vetenskaplig 
undersökning är att man bör ha både källor och litteratur. Alla vetenskapliga arbeten 
ska bidra med något nytt och man bör utgå från existerande kunskap (Floren & Ågren 
2006, s.70).  

Källorna innebär vår väg till kunskap om det förflutna och källor är speglingar av 
verkligheten. Men man kan inte påstå att det är utifrån dem man får en klar bild av det 
förflutna eftersom de kan innehålla fel eller vara svårtolkade (Floren & Ågren 2006, s. 
70). För att få möjliga svar ur källorna bör forskaren tolka och behandla dem. Genom att 
använda sin metod och besvara sina frågeställningar i sitt vetenskapliga arbete får 
historikern möjlighet att berätta och visa upp vad man har kommit fram till i sin 
undersökning och det är viktigt att man värderar hur trovärdig källan är, den källa som 
man har valt att utgå ifrån i sitt forskningsarbete. Frågan är vad källan säger om den 
verklighet den påstår sig vara eller förväntas att beskriva (Floren & Ågren 2006, s. 70).  

Det finns grundläggande metoder för historisk forskning och det är källvärdering eller 
källkritik (Floren & Ågren 2006, s.72). Denna metod går ut på att historikern kritiserar 
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källans trovärdighet. Med tanke på att man själv inte var med vid de händelser som man 
beskriver i sitt forskningsarbete bör man som historiker hänvisa till förmedlade 
uppgifter, exempelvis källor som handlar om det valda ämne som man vill undersöka. 
Som historiker bör man undersöka om källan är trovärdig eller inte och ställa sig frågan 
om man kan lita på dessa uppgifter eller inte? Källkritik handlar inte endast om att man 
försöker reda ut om uppgifterna är sanna eller falska, utan man ska hänvisa till andra 
förhållanden som bestämmer hur stor tyngd som går att lägga vid dem (Floren & Ågren 
2006, s. 72).  

En källa kan innebära en text som är skriven på papper och skriftliga källor kan 
betraktas som föremål. Exempelvis ett brev kan vara skrivet på en sorts papper eller det 
kan vara skrivet med bläck som användes i ett speciellt område under en särskild epok 
eller av en särskild person vilket kan vara viktigt för forskaren att identifiera det och 
datera vilket innebär att man räknar sin början från en viss tidpunkt. Det är sannolikt att 
sådana uppgifter kan avslöja något om avsändarens materiella kultur. När man använder 
skriftliga källmaterial är det viktigt att man tolkar dess innehåll. Beroende på ens valda 
frågeställning kan man skilja mellan olika varianter av källor utifrån deras relation till 
den del av verkligheten som de beskriver (Floren & Ågren 2006, s.72).  

Oftast gör man en skillnad mellan berättande källor och de kvarlevor som finns. Om en 
person har stått inför rätta för att ha spritt pornografiska skrifter i ett land då det var 
förbjudet att göra det och när rätten lämnat efter sig protokoll kan de användas på 
många olika sätt. Om en forskare vill undersöka hur hård granskningen var i landet kan 
det finnas uppgifter här som kan hämtas. Sådana dokument kan visa i vilken 
utsträckning det fanns begränsningar i tryckfriheten. Domen är det som också talar om 
för oss om hur en viss lag tolkades eller om hur allvarligt ett brott har varit (Floren & 
Ågren 2006, s.72).  

När forskaren använder sina källor på detta sätt så är de på något sätt en levande del av 
den verklighet de skildrar. På så sätt kan deras blotta existens säga något om 
verkligheten och det är som sagt kvarlevor som bär på vittnesbörd. Trovärdigheten i 
dem är i regel hög och forskarens frågeställning kan motiveras så att hen har 
möjligheten att undersöka vidare in på djupet i sitt ifrågasättande av kvarlevan. Först 
och främst bör trovärdigheten ifrågasättas eftersom kvarlevan kan vara en förfalskning 
(Floren & Ågren 2006, s. 73).  

Bevismaterial kan vara förfalskningar eftersom någon kan ha förändrat källan för att 
bevisa något annat. Därför är det viktigt att man undersöker noga om vad som är mest 
trovärdigt kring källan som man vill utgå ifrån för att söka det trovärdiga svaret på 
sin frågeställning i sitt forskningsarbete (Floren & Ågren 2006, s. 73).  

Skriftliga källor kan också vara kvarlevor exempelvis böcker, dagböcker, tidningar och 
protokoll är som sagt kvarlevor, lämningar från det förflutna. Skriftliga källor är också 
berättelser om det förflutna och skriftliga källor handlar inte om att avgöra om de är 
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berättelser eller kvarlevor. Det handlar om att man ska bestämma ur vilken aspekt man 
vill läsa dem, det finns två nämligen aspekter: berättelseaspekten och kvarleveaspekten 
(Thurén 2013, s. 94). Källbegreppet är funktionellt vilket innebär att den bygger på 
vilken funktion källan har, det vill säga vilken användning läsaren har av den. Om 
någon läser om en händelse från en tidning för att få reda på vad som har hänt kan 
personen använda den som en berättande källa (Thurén 2013, s. 94).  
 
Den som är intresserad av att ta reda på exempelvis vilka som skrev tidningen, hur 
tidningen är redigerad eller vilken politisk uppfattning den representerar, på så sätt 
använder forskaren den som en kvarleva. Om man läser en tidning för att få veta vad 
som har hänt i världen då läser man den som ett antal berättelser. Men när man läser 
tidningen kan man börja fundera över att läsa tidningen på ett annat sätt. Om en person 
tycker att tidningen är illa skriven av journalisten och att hen börjar fundera på vad de 
egentligen får lära sig på journalistutbildningen, kan man tänka kritiskt och börja 
ifrågasätta om tidningen. Då är det inte berättelserna man är intresserad av utan själva 
tidningen som journalistisk produkt och då läser personen den som en kvarleva av det 
journalistiska arbetet (Thurén, 2013, s. 94).  

Vad är källkritik? Källkritik innebär att man tar reda på vad som är sannolikt. Källan kan 
vara skriftliga brev, böcker, tidningar, protokoll etc. Den kan även vara exempelvis, 
muntlig intervjusvar, offentliga tal, uttalanden vid presskonferenser. En källa kan vara 
materiella krukskärvor, fotspår, fingeravtryck och byggnader. Allt som vi människor 
bygger vår kunskap på är kunskapskällor och källkritikens uppgift är att värdera dessa 
källor och bedöma deras trovärdighet. Källkritiken begränsas till människor och 
mänskliga aktiviteter och naturvetenskapen ligger utanför källkritikens område och 
källkritiken kan hjälpa att svara på följande frågor: Vad har hänt? Hur har det gått till? 
(Thurén 2013, s. 4).  

Det räcker inte att svara på frågor som vad- och hur-frågorna för att ta reda på 
exempelvis orsaken till att en människa handlar som hen gör eller vad personens 
handlande innebär, utan det krävs av historikern att använda sig av helt andra metoder 
än de källkritiska för att kunna besvara både stora och svåra frågor, som orsakerna till 
krigets uppkomst och konflikter, till kriser och framsteg, människans natur och 
historiens mening (Thurén 2013, s. 5).  

Källkritiken har sitt ursprung i historievetenskapen och vetenskapliga metoder 
utarbetades under 1800-talet och i Sverige har den historiska källkritiken slagit igenom 
och det var under åren kring förra sekelskiftet som bröderna Curt och Lauritz Weibull 
arbetade med de nya tankarna (Thurén 2013, s. 5).  

Källkritik innebär att man tolkar sina källor och de källkritiska principerna handlar om 
fyra kriterier som man bör tänka på: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 
Äkthet innebär att källan inte är ett falsarium och tidssamband innebär att ju längre tid 
som har gått mellan en händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan (Thurén 
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2013, s. 7). Oberoende innebär att källan ska stå för sig själv och källan ska inte vara 
ett referat av en annan källa eller en avskrift och vittnen ska inte ha varit utsatta för 
påverkan och en form av beroende är tradering, vilket innebär att ett rykte sprids från 
mun till mun (Thurén 2013, s. 7). 

Tendensfrihet innebär att man inte ska misstänka att källan man utgår ifrån ger en falsk 
bild av verkligheten på grund av någon annans ekonomiska, politiska intressen av att 
förvränga verklighetsbilden (Thurén 2013, s. 8). I källkritiken bör man som historiker 
tänka på att skilja mellan berättelser om något och kvarlevor. Ett exempel är det vill 
säga skillnaden mellan ett fingeravtryck och ett vittnesmål. Vittnesmålet innebär en 
berättelse medan fingeravtrycket är en kvarleva och var och en kan inse att 
fingeravtrycket är den mest trovärdiga och säkra beviset än ett vittnesmål hur 
trovärdigt det än är. Källkritik innebär exempelvis tolkning av innebörder, frågor om 
källans sannolikhet och tillförlitlighet och urvalet av fakta (Thurén 2013, s. 8).  

1.4 Material och tidigare forskning 

I min uppsats så utgör det material som undersöks också tidigare forskning eftersom 
bibelkommentarerna till stor del är skrivna av forskare.  

För att få möjliga svar på vad som är historiskt sannolikt i den bibliska 
passionshistorien har jag valt att utgå ifrån böckerna: Bibel 2000, Den okände Jesus- 
berättelsen om en profet som misslyckades av författarna Cecilia Wassen och Tobias 
Hägerland, Den Jesus som aldrig funnits- en kritisk granskning av Bibelns Jesus och 
kristendomens uppkomst av författaren Roger Viklund, Trons vägar:om religion och 
livsfrågor av Per Beskow och Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet 
av författaren Bengt Holmberg. 

Bibelns Nya testamente är en samling av källor. För att ta reda på vad är mest trovärdigt 
kring alla skildringar som finns bland evangelisternas berättelse om Jesu sista dagar och 
hans avrättning har jag studerat olika bibelkommentarers värdering av de olika källorna 
för att försöka fastställa de historiska omständigheterna kring Jesu sista dagar. 

Jag har eftersträvat stor spännvidd för att få en intressant jämförelse mellan dessa 
böcker. För att undersöka vad som skulle kunna vara sanning när det gäller Bibelns 
skildring av Jesu lidande historia ger de tre böckerna, förutom Roger Viklunds bok, en 
grundlig genomgång av nytestamentlig forskningshistoria och metodik, den historiske 
Jesus och kristendomens framväxt, utveckling och mångfald. 

Den huvudfråga som författaren Roger Viklund ställer i sin bok är följande: ”Har 
Bibelns Jesus funnits? Denna fråga kan vara märkligt för många. Men författaren vill 
förmedla att det som Jesus påstås ha sagt och gjort i evangelierna endast kanske är en 
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förfalskning och endast inspiration av profetior eller skildringar hämtade från Gamla 
testamentet. I boken: Den Jesus som aldrig funnits hävdas att det inte alls fanns en man 
vid namn Jesus. Roger Viklund förmedla att det inte finns klarlagda bevis för att Bibel-
Jesus har funnits och att allt tyder på motsatsen. Författaren vill övertyga om att allting 
handlar om evangelisternas bestämda syfte som gick ut på att locka så många 
människor som möjligt till att tro att det som skildras i evangelierna om Jesus 
arrestering fram till hans död är sanning. 

I denna bok ifrågasätts Jesus existens och författaren utför en grundlig genomgång av 
varierande källmaterial som har likheter med evangelisternas evangelium om 
passionshistorien. Roger Viklund har betraktat noga Gamla testamentet, dess etik, och 
Israels äldre historia. Författaren vill förmedla att passionshistorien är en myt och 
endast inspiration från Israels äldre historia. Roger Viklund menar att passionshistorien 
är ett skådespel, som bygger på ett slags mönster som man kan känna igen från många 
andra berättelser ur Gamla testamentet, exempelvis ur Samuelsboken, Moseboken, 
Psaltarens psalmer, romancer, Sakarja, Josef etc. Boken ger en inblick i det 
tankematerial av det som ledde fram till kristendomen och ger en annorlunda 
förklaring av vad som verkligen har hänt. 

Böckerna Den okände Jesus- berättelsen om en profet som misslyckades, Jesus och de 
första kristna: inledning till Nya testamentet och Trons vägar: om religion och 
livsfrågor  är moderna böcker som inte är svårtolkade och utmärkta källor till kunskap 
om passionshistorien. Författarna är aktiva inom Jesusforskningen och har analyserat 
vad som är historiskt sannolikt i den bibliska passionshistorien. Läsaren får ta del av en 
grundlig genomgång om den historiske Jesus som verkade för cirka 2000 år sedan i 
nuvarande landet Israel. Cecilia Wassen, Tobias Hägerland, Per Beskow och Bengt 
Holmberg har tolkat evangelierna och alla böcker i Nya testamentet och all litteratur 
från hellenistisk och romersk tid som har kopplingar till passionshistorien. 

Av författarnas undersökning får läsaren en inblick om passionshistorien som utgörs av 
ca 20 textavsnitt i stort sett samma händelseföljd i alla de fyra evangelierna: judiska 
myndigheter beslutar att undanröja Jesus, den sista måltiden tillsammans med sina 
lärjungar, förräderiet, arresteringen i Getsemane, förhör inför judiska myndigheter, 
romersk process och dom, korsfästelsen, Jesu död och begravningen. 

För att göra Jesus existens trolig har författarna Bengt Holmberg, Cecilia Wassen, 
Tobias Hägerland och Per Beskow utgått från NT:s skrifter som är av olika karaktär: 
fyra evangelier, Matteus, Markus, Lukas, Johannes som alla skildrar Jesu liv och 
verksamhet, en historisk bok (Apostlagärningarna), 21 brev av olika författare 
(däribland 13 Paulusbrev) en apokalyps (Uppenbarelseboken), Dödahavsrullarna, Q-
dokument, Josefus historieskrivning och Mariaevangeliet. 
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2. Analys av skillnader  

I detta kapitel besvaras följande frågeställning: Vilka är skillnaderna mellan olika 
bibelkommentarer när det gäller förståelsen av Jesu sista dagar?  

2.1 Är Jesus en verklig person? 
  
Enligt Roger Viklund är Jesusgestalten framställd med det bestämda syftet att bevisa att 
det som berättas i evangelierna är sannolikt, men att de historiska händelserna kring 
Jesu liv och död är tveksamt om det har hänt i verkligheten. Roger Viklund hävdar att 
evangelisternas berättelser om Jesu liv och död inte bygger på traditioner eller historiskt 
material om någon person som verkligen levat utan evangelierna är sagor som är byggd 
på Gamla testamentets profetior (Viklund 2005, s. 237). Wassen och Hägerland 
konstaterar att Jesus förmodligen har funnits i verkligheten och passionshistorien kan 
styrkas. Evangelierna skildrar alltså verkliga händelser, och är inte enbart inspirerade av 
tidigare berättelser (Wassen & Hägerland 2016, s. 125). Per Beskow hävdar snarare att 
Jesus från Nasaret har existerat och att evangelierna inte är några biografer eller 
reportage utan “trosvittnesbörd” om att Jesus har existerat. Med andra ord har 

evangelierna en så pass stark tendens att det är omöjligt ur dem få fram en tendensfri 
Jesusbild och därför är det sannolikt att Jesus står än idag lika kontroversiell som han 
var på sin egen tid. För vår kunskap om Jesus är vi alltså hänvisade till evangelierna och 
till bibelns Nya testamente (Beskow 2003, s. 99). 
      

2.2 Vilket var Jesus samhälleliga engagemang?  

 
Wassen och Hägerland konstaterar att Jesus även hade ett politiskt budskap men ingen 
ambition att skapa uppror inom den romerska ockupationen, utan snarare sprida ett 
budskap av fred och fromhet (Wassen & Hägerland 2016, s. 208). Roger Viklund är 
däremot tveksam till att Jesus, om Jesus existerade, över huvud taget verkat i Palestina i 
och med att skrifterna i Nya Testamentet är skrivna på grekiska (Viklund 2005, s. 495). 
Viklund tar inte ställning till om Jesus haft ett politiskt syfte. Här blir det alltså ingen 
tydlig skillnad. Per Beskow hävdar snarare att det vanligaste ordet som Jesus använder 
om sig själv är “människosonen”, då han betonar sin roll som frälsare och har ingen 

ambition att skapa uppror inom den romerska ockupationen, det är sannolikt att han 
agerade som en fredsfurste. Då Jesus kallar sig människosonen gör han sig själv till en 
vanlig människa (Beskow 2003, s. 82). 
 
Per Beskow menar att Jesus har växlat genom tiderna, något som vi kanske bäst kan 
avläsa i olika epokers konstnärliga framställningar. Under 1960-talet har det varit 
populärt med att göra Jesus till revolutionär folkledare och gerillakrigare men dessa 
olika Jesusbilder är inte ointressanta för oss och vi själva påverkas av det arv av 
föreställningar och värderingar som omger hans gestalt. För att vi ska kunna begripa 
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vad som var Jesus samhälleliga engagemang och hur han var som person så kan man se 
själv och undersöka vad människor har tyckt om honom och hur hans framträdande har 
varit under århundradenas lopp och försöka fånga något bevis av NT:s egen Jesusbild. 
Per Beskow hävdar att det fordrar å andra sidan att vi känner till den process genom 
vilken den nytestamentliga Jesustraditionen har formats (Beskow 2003, s. 99). 

2.3 Vilka är likheter och skillnader mellan Jesu liv och Josefus Flavius?  

 
Roger Viklund redogör för “Testimonium Flavianum” (TF) som är skriven av Flavius 

Josefus och som handlar om en kort redogörelse exempelvis att Jesus var en lärare, att 
han drog många anhängare som var både greker och judar, att han var Messias, när 
Jesus blev korsfäst upphörde inte de som först älskat honom att fortsätta predika om 
Jesus och slutligen konstaterar Josefus att på tredje dagen uppstod Jesus från de döda 
enligt Josefus redogörelse i bok 18 av Judiska fornminnen. Men Roger Viklund hävdar 
snarare att hela TF är en förfalskning (Viklund 2005, s. 325). Wassen och Hägerland 
hävdar å andra sidan att en hjältefigur som Jesus måste vara ovanligt begåvad och det 
finns därför goda skäl att tro att den romersk-judiske historieskrivaren Flavius Josefus 
självbiografi Vita, där han hävdar att ledande män och överstepräster uppsökte honom 
för att de ville få hans råd och vägledning i lagfrågor, rymmer historiskt riktiga 
uppgifter (Wassen & Hägerland 2016, s. 18).  

2.4 Jesu intåg  
Cecilia Wassen och Tobias Hägerland konstaterar att den historiska händelsen kring 
Jesu intåg sannolikt har skett i verkligheten. Eftersom händelsen passar väl in med vad 
som sedan hände, det vill säga att Jesus avrättades (Wassen & Hägerland 2016, s. 182). 
Anledningen till varför de påstår att det är troligt att intåget har skett i verkligheten är 
för att Jesus hyllades som kung vid intåget och det förklarar till en viss del varför Jesus 
sedan avrättades och det är just för att ha haft kungliga anspråk (Wassen & Hägerland 
2016, s. 182).  
 
Författaren Roger Viklund hävdar snarare att Jesu intåg endast är en inspiration ur 
psaltarens psalm (118:26-27), första Moseboken (1 Mos 49:10-11) och den gamla 
profetian Sakarja (Sak 9:9) som nämns i Gamla Testamentet (Viklund 2005, s. 244). 
Professor Bengt Holmberg hävdar å andra sidan att Jesu framträdande har den sorts 
auktoritet som man kallar “karismatisk”, vilket innebär att den person som har en sådan 

auktoritet oftast har en personlig makt bakom orden och denna makt visas exempelvis i 
budskapets innehåll, dess form och dess bekräftelse genom kraftgärningar (Holmberg, 
Mitternacht & Runesson 2006, s.165). Det som är typiskt för en karismatiker är att man 
omges av en grupp människor som tror starkt på vederbörandes gudomliga utrustning 
och auktoritet. Därför ställer de sig villigt under personens ledarskap. Jesus blev en 
sådan ledare och enligt Lukasevangeliet blev Jesus följd från plats till plats av 
människor och även kvinnor, (Luk 8:1-3) som lämnade sina arbeten och sina egna 
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familjer för att vara som “heltidslärjungar” för Jesus (Holmberg, Mitternacht & 
Runesson 2006, s.165).  
      
Bengt Holmberg vill övertyga att det är trovärdigt att folket stod villigt under Jesus 
ledarskap, därför följde de honom med in till Jerusalem och folket väntade på det 
kommande Gudsriket vilket innebär ett liv av fred, kärlek och gemenskap. Folket gjorde 
det genom att gå in i gemenskap med Jesus, tro hans ord, lyda hans bud, dela hans 
måltidsgemenskap och ändra sitt liv efter vad han säger. Allt tyder på att Gudsriket är 
närvarande nu och i honom själv därför hedrade folket Jesus särskilt under hans intåg 
som Messias, Gud son, han som kom för att skapa världsfred.  

2.5 Jesus ingripande i templet 
      
Bengt Holmberg hävdar att händelsen då Jesus välte omkull borden där handel och 
pengaväxlande utfördes är sannolikt att det har hänt i verkligheten. Jesus aktion i 
templet uppvisas klart och tydligt han agerade våldsamt för han ville uppvisa alla 
människor och få dem att förstå att man bör tänka på Guds krav. Bengt Holmberg 
hävdar att det är sannolikt att Jesus ville få Guds krav att tränga sig in i sitt egna 
medvetande för att inte ha en falsk godhet och gudfruktighet (Holmberg, Mitternacht & 
Runesson 2006, s.164). Man måste vara ärlig som person i det man gör och Jesus är 
fiende till hyckleri och halvhjärtenhet menar Bengt Holmberg. Därför skall människans 
goda handlingar göras av kärlek till Gud och Jesus aktion i templet handlar om att man 
ska helt enkelt inte dra till sig uppmärksamhet och vinna status bland andra (Holmberg, 
Mitternacht & Runesson 2006, s.164).  

Bengt Holmbergs hävdar att det är sannolikt att Jesus ingripandet i templet har skett i 
verkligheten. Det är troligt att Jesus ville övertyga alla att pengar kan fördärva en 
människa och hindrar hen att komma in i “Gudsriket”. Med Jesus aktion i templet ville 

han förmedla på något sätt att han själv var misstänksam mot pengar och allt ägande 
som han betraktar som Guds främsta konkurrent (Holmberg, Mitternacht & Runesson 
2006, s.164). Bengt Holmberg hävdar att Jesus menade att dyrbara ägodelar innebär 
status och ära, både status och pengar är avgudar och starka drivkrafter (Holmberg, 
Mitternacht & Runesson 2006, s.164).  

 
Cecilia Wassen och Tobias Hägerland hävdar snarare att det är otydligt vad Jesus menar 
med aktionen och det exakta händelseförloppet är mycket osäker. Men de konstaterar att 
det är sannolikt att Jesus agerade våldsamt i templet någon dag före påskhelgen 
(Wassen & Hägerland 2016, s.184). 
 
Wassen och Hägerland hävdar att forskare föredrar Markus tidslinje bland annat för att 
Jesus aktion i templet och hans intåg passar väl in som en av anledningarna till varför 
Jesus arresterades. Anledningen till varför författarna påstår att det är troligt att Jesus 
agerade våldsamt är för att händelsen styrks av att den återberättas av synoptikerna och 
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Johannesevangeliet. Wassen och Hägerland hävdar att det är svårt att förklara varför 
traditionen över huvud taget skulle ha uppkommit om den inte bygger på något som 
faktiskt hände (Wassen & Hägerland 2016, s. 184). 
  
Roger Viklund hävdar å andra sidan att det som evangelisten Johannes skrev i sitt 
evangelium om Jesus aktion i templet återfinns i Psaltarens psalm 69:10. Roger Viklund 
vill förmedla att Jesus aktion i templet är endast inspiration från Psaltaren och eventuellt 
från Jesajas bok. Roger Viklund konstaterar att Johannes ville visa att Jesus aktion 
skulle bli början till hans fall och att händelsen var förutsagt i “Skrifterna” (Viklund 

2005, s. 245).  

2.6 Den sista måltiden  
Cecilia Wassen och Tobias Hägerland konstaterar att brödet och vinet lyfts fram i 
beskrivningarna av måltiden. Författarna hävdar att det inte är märkvärdigt att be 
tackböner över vin och bröd eftersom det var ritualer som tillhörde alla måltider 
(Wassen & Hägerland 2016, s. 191). Förmodligen är Jesus sista nattvard en måltid som 
har ett djupt intryck på deltagarna som kom ihåg den som mycket speciell. Troligen 
ville Jesus övertyga alla att det var hans sista måltid innan kungarikets inträde: 
“Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag 
dricker det nya vinet i Guds rike” (Mark 14:25).  
 
Enligt Wassen och Hägerland är det troligt att Jesus firade sin sista måltid tillsammans 
med sina lärjungar. Jesu nattvard handlar om en gemensam måltid med välsignelser 
över vinet och brödet. Det är sannolikt att gruppen såg fram emot den kommande 
måltiden i Guds rike. Med tanke på att Guds rike inte kom på det sättet som Jesus 
förutspådde finns det ingen anledning till att evangelisterna skulle ha hittat på Jesu 
nattvard (Wassen & Hägerland 2016, s. 191). Men Roger Viklund hävdar snarare att det 
är svårt att föreställa sig att en sakramental måltid där man symboliskt äter mänskligt 
kött och blod skulle ha kunnat komma från en judendom och formeln måste ha använts i 
en mysterierit. Viklund konstaterar att det är sannolikt att den ursprungliga 
mysterieriten har senare med tiden omformats till en historisk händelse.  
 
Bengt Holmberg hävdar å andra sidan att det är vanligt bland alla judar att fira 
påskmåltid och de gör det till minne av Guds stora befrielse av sitt folk ur slaveriet i 
Egypten (2 Mos.12-19). Därför kan det vara troligt att Jesus firade sin sista måltid 
tillsammans med sina lärjungar.  
 

2.7 Jesus arrestering i Getsemane 

Enligt de synoptiska evangelierna och Johannesevangeliet tillfångatogs Jesus på 
olivberget i Getsemane efter att han firat sin sista måltid tillsammans med sina 
lärjungar. Enligt evangeliernas berättelse var det Judas Iskariot, en av Jesu närmaste 
lärjunge som förrådde honom. När det gäller synen på Jesus i Getsemane framträder 
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följande skillnader mellan de fyra bibelkommentarerna. Författaren Roger Viklund 
utmärker sig genom att konstatera att det förblir ett mysterium med varför det var 
Judas Iskariot som förrådde Jesus. Roger Viklunds kommentarer skiljer sig från de 
övriga författarna Cecilia Wassen, Tobias Hägerland, Bengt Holmberg och Per 
Beskows argument genom att han hävdar snarare att Jesus måste förrådas av en vän 
för att uppfylla andra sagoberättelser. Att Jesus blev förrådd av Judas är endast en 
inspiration ur andra berättelser (Viklund 2005, s. 439). Roger Viklund hävdar att det 
är sannolikt att Judas är en diktad figur.  

Cecilia Wassen, Tobias Hägerland konstaterar att uppgiften är historiskt mycket 
trovärdig att det var Judas Iskariot som förrådde Jesus. Författarna hävdar å andra sidan 
att det finns ingen anledning till att hitta på en förrädare som Judas och att det är 
trovärdigt att Judas vände sig till de ledande prästerna som det står skrivet i 
evangelierna. Det låter väldigt naturligt att det kan ha varit så eftersom prästerna var de 
som ansvarade för ordningen och hade en vaktstyrka (Wassen & Hägerland 2016, s. 
192). Per Beskow hävdar på samma sätt som Wassen och Hägerland att det är troligt att 
det var Judas som förrådde Jesus (Beskow 2003, s. 97). Per Beskow hävdar å andra 
sidan att det är sannolikt att översteprästerna lade samtidigt råd om hur de skulle kunna 
fängsla Jesus och Judas erbjöd sig då att förråda honom och fick för detta trettio 
silvermynt i ersättning (Beskow 2003, s. 86).  

2.8 Trettio Silvermynt  

Roger Viklund hävdar att Judas förrädarelön “trettio silverpenningar” kan man ha fått 

inspiration ur sagan om Josef i Gamla testamentet och att evangelierna har inspirerat 
eventuellt ur 2 Moseboken och Sakarja (Viklund 2005, s. 446). Vidare påstår Roger 
Viklund att standardpriset 30 siklar silver verkar ha gällt i hela Främre Orienten 
(Viklund 2005, s. 446). Det framgår eventuellt av ett brev som var till en farao 
Akhenaton (ca 1250-1334 fvt) från Balushipti, furste i Geser. I brevet uppges det klart 
och tydligt att trettio siklar silver var den vanligaste lönesumman för en människa som 
av fiender förts “till bergen”. Roger Viklund konstaterar att evangelierna har använt en 

förlaga som också den syriska texten av Sakarja byggde på (Viklund 2005, s. 446).  

Cecilia Wassen och Tobias Hägerland hävdar å andra sidan att den exakta summan 
“trettio silvermynt” är inspirerad av Skarja precis som Viklund påstår. Wassen och 

Hägerland konstaterar att det kan vara mycket möjligt att Judas blev belönad med en 
viss summa på något sätt (Wassen & Hägerland 2016, s. 192). Wassen och Hägerland 
är osäker om Judas blev belönad av just den summan trettio silvermynt, därför hävdar 
de att det kan vara möjligt att Judas blev belönad av en viss summa.  

Gentemot Roger Viklunds påstående inser man att han inte tror på evangeliernas 
skrifter där de har nämnt om summan Judas förrädarlön på trettio silvermynt. 
Evangeliernas syfte med Judas förrädarlön handlar endast om inspiration däremot 
hävdar han å andra sidan att det är sannolikt att trettio silvermynt var den vanligaste 



  
 

13 
 

lönesumman för en människa i främre orienten som det står i faraos brev. Det verkar 
som att Roger Viklund kanske tror mer på det som står i farao Akhenatons brev om de 
trettio silvermynt som var vanligaste lönesumman än vad det står i evangeliernas 
skrifter.  

2.9 Judas roll och hans död 
 Enligt legenden om David fanns tydligen en man vars namn var Absalom som startade 
förräderiet i samband med att David kysste honom (2 Sam 14:33). Roger Viklund 
konstaterar att det finns likheter med Jesus händelse därför att Judas fullbordade sitt 
förräderi genom att kyssa Jesus (Viklund 2005, s. 441). Liksom Judas hängde sig efter 
att han förrådde Jesus har Achitofel också hängt sig precis som Judas gjorde enligt andra 
Samuelsboken (2 Sam 17:23).  
 
Detta var en av berättelsernas likheter som finns och därför vill Roger Viklund förmedla 
att Jesus och David har likheter med varandra i hur de tänker, de var förlåtande och de 
anser att allt sker i Faderns vilja. David är en av de viktigaste gestalterna enligt Bibeln 
och han var nämligen israels andre kung och betraktas som en föregångare till Messias. I 
Nya Testamentet anges Jesus tillhöra Davids ätt och Jesus beskrivs som lejonet av Juda 
stam och som Davids arvtagare. Därför ville Roger Viklund uppvisa likheter mellan 
Jesus och David och liksom Judas hängde sig efter att han förrådde Jesus har Achitofel 
också hängt sig precis som Judas gjorde enligt andra Samuelsboken (2 Sam 17:23). 
Anledningen till varför Roger Viklund tror att evangeliernas berättelse om Jesu 
arrestering är en myt, drama, skådespel, och inspiration från Samuelsboken i Gamla 
testamentet är för att han tror att evangeliernas syfte var att locka så många människor 
som möjligt till den nya läran och det gjorde man inte med en torr teologi.  

Roger Viklund konstaterar att mysteriereligionerna invigde sina medlemmar i kultens 
hemligheter och detta skedde vid ett särskilt tillfälle genom framställning av kultmyten i 
ett mysteriespel. Hos synoptikerna skildras de historiska händelserna kring Jesu 
arrestering i Getsemane på liknande sätt som självständiga akter i ett skådespel 
(Viklund 2005, s. 441). Wassen och Hägerland hävdar å andra sidan att enligt 
Johannesevangeliet skildras händelsen på ett dramatiskt och orealistiskt sätt eftersom 
han nämner att en hel “kohort” det vill säga en romersk här på 600 man som dök upp 

och sedan kastade sig på marken då Jesus tilltalade dem.  

Wassen och Hägerland tror inte på detta eftersom att det är helt orealistiskt men de har 
dock kommit fram till att det är endast evangelisten Johannes som skildrar Jesu 
arrestering på ett dramatiskt sätt och att Markus har dock inspirerat Jesus ord från 
Sakarja innan han blev arresterad på följande sätt: “Ni skall alla komma på fall, ty det 

står skrivet: Jag skall dräpa herden, och fåren skall skingras” (Mark 14:27). Wassen 
och Hägerland menar inte att alla synoptiska evangeliernas berättelse om arresteringen 
är en myt, eller skådespel trots att Roger Viklund påstår att berättelsen om Jesu 
arrestering är påhittad. Wassen och Hägerland tror att arresteringen har skett i 
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verkligheten eftersom det återfinns i flera källor och evangelisterna Matteus, Markus, 
Lukas och Johannes nämner om arresteringen trots att det finns skildringar i ord, form 
och framställning.  

Däremot hävdar Wassen och Hägerland att Judas död är legendarta och osäker. 
(Wassen & Hägerland 2016, s. 193). Eftersom det är svårt att fastställa vilken av 
berättelserna är den mest trovärdiga för i Markusevangeliet drabbas Judas av stor 
ångest och lämnade tillbaka de trettio silvermynten och därefter hängde han sig (Matt 
27:3-10). Lukas hävdar å andra sidan att Judas istället köpte en bit mark för pengarna 
men han dog strax därefter på ett dramatiskt sätt: “där föll han framstupa, och buken 

sprack så att alla inälvorna rann ut” (Apg 1:18). Roger Viklund hävdar snarare att det 
är troligt att Judas självmord är byggt på Achitofels självmord och apostlagärningarnas 
uppgifter om att Judas föll framstupa måste ha inspirerats ur Psaltarens psalm 69:26 
och 109:8 (Viklund 2005, s. 445). Anledningen till varför Roger Viklund påstår som 
han gör är för att berättelserna har likheter med psaltaren och för att uppväcka ens tro 
ville evangelierna inspirera från psalmerna och därför är allting påhittad menar Roger 
Viklund  

2.10 Petrus förnekelse 
 Enligt evangeliernas skrifter, efter när Jesus tillfångatogs så följde Petrus efter honom 
på avstånd ända till översteprästens palats (Matt, 26:57-75) men han förnekade tre 
gånger och påstår att han inte känner till Jesus och i samma ögonblick gal en tupp och 
Petrus kom då ihåg vad Jesus hade sagt till honom: “innan tuppen gal skall du ha 

förnekat mig tre gånger” och Petrus grät bittert. Wassen och Hägerland hävdar att det är 

en pinsam händelse som därför antagligen ägt rum, och anledningen till varför de 
konstaterar att händelsen ägt rum är för att det är märkvärdigt att hitta på en sådan 
pinsam händelse (Wassen & Hägerland 2016, s. 192). Roger Viklund hävdar å andra 
sidan att Petrus förnekelse och Judas som ångrar sin handling och begår självmord är 
båda scenerna typiska för Markus skapelser. Eftersom Roger Viklund ser Petrus 
förnekelse som lärjungarnas trefaldiga insomning i Getsemane och Judas självmord är 
byggt på Achitofels självmord (Viklund 2005, s. 445).  

Wassen och Hägerland hävdar att händelseförloppet efter Jesus arrestering framstår som 
historiskt rimligt (Wassen & Hägerland 2016, s. 193). Eftersom Jesus förhörs först av en 
överstepräst och hans krets, därefter Pilatus och Jesus dömdes därmed till döden, varpå 
straffet verkställs snabbt och Wassen och Hägerland tror på detta eftersom de 
konstaterar att här är författarna samstämmiga och händelsen är historiskt rimligt 
eftersom det stämmer i stort sett med Josefus uppgifter eftersom han nämner att Pilatus 
hade dömt Jesus till korsfästelse. Som bevis finns det även i Paulus brev där han betonar 
om korsfästelsen (1 Kor 2:2) vilket var en romersk straff och det står även skrivet att 
“judarna dödade herren Jesus” (1 Thess 2:15). Roger Viklund hävdar å andra sidan att 

Josefus Flavius uppgifter är en förfalskning (Viklund 2005, s. 325).  
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Vidare konstaterar Roger Viklund att även om Jesus var en jude kan hans död knappast 
ha betraktas som en olycka sedd ur judarnas synvinkel. Roger Viklund hävdar att när 
man ser ur ett kristet perspektiv är Jesus avrättning en av den största olyckan som 
judarna drabbats av men så skulle inte en jude som Josefus se det. Om Josefus Flavius 
uppgifter är äkta bör Josefus åsyfta hela TF och anse att Jesus död också var en olycka 
för judarna (Viklund 2005, s. 326). Roger Viklund hävdar att passionshistorien om Jesus 
finns i ett sammanhang, där olyckor som drabbat judarna behandlas och skulle Josefus 
ha hyllat Jesus som messias och ansett sitt folk skyldigt till hans död bör det även 
framstå som en mycket viktig och central händelse i judarnas historia (Viklund 2005, s. 
326).  

2.11 Förhöret inför stora rådet  

Wassen och Hägerland hävdar att enligt Markusevangeliet togs Jesus först till en 
överstepräst (som inte nämns vid namn) samma kväll som Jesus arresterats. Där 
samlades hela rådet vilket kallas för sanherdin, som fungerade som domstol och 
översteprästerna och hela rådet försökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna 
döma honom till döden. Många vittnade falskt emot honom enligt Markusevangeliet 
14:53-65 (Wassen & Hägerland 2016, s. 194). Men Wassen och Hägerland hävdar att 
det är svårt att konstatera hur många medlemmar som ställdes inför rådet eftersom 
förhöret speglas som ett ideal än en realitet. Anledningen till varför Wassen och 
Hägerland påstår som de gör är för att enligt Mishna bestod rådet av 71 medlemmar 
(m.Sanh 1:6) och talet har en teologisk betydelse vilket kommer från 4 Moseboken 
11:16. Jesus togs först till översteprästen Hannas och därefter till Kajafas(18:24) men 
något förhör nämns dock inte.  

Wassen och Hägerland anser att det märkvärdigt att hela rådet skulle samlats återigen på 
så kort tid som Markus hävdar eftersom det är sannolikt att alla var upptagna under 
kvällen med att förbereda sig inför påsken. Wassen och Hägerland konstaterar att det är 
trovärdigt att Jesus togs till översteprästen Kajafas eftersom han var den högste prästen 
under denna tid men det är svårt att förklara uppgiften om Hannas eftersom han var inte 
en överstepräst men vidare konstaterar Wassen och Hägerland att det kan vara mycket 
möjligt att Hannas ledde förhöret och tog flera präster och andra från rådet till hjälp 
(Wassen & Hägerland 2016, s. 195). Roger Viklund hävdar å andra sidan att enligt 
Mishna finns det uppgifter om hur det judiska rättsväsendet fungerade under 100-talet 
(Viklund 2005, s. 443).  

Men Roger Viklund hävdar snarare att man inte kan vara säkra på att det fungerade 
exak likadant 100 år tidigare. Det sägs att rättegången mot Jesus hölls på natten och 
enligt alla fyra evangelierna hölls rättegången på en fredag. Enligt Johannes 19:14 var 
det dagen före påsk och enligt synoptikerna var det påskhögtidens första dag. Men 
Roger Viklund ställer upp sin fråga varför Jesus avrättades inte av judarna själva genom 
exempelvis stening och varför låste de inte in honom över helgen? (Viklund 2005, s. 
443). Roger Viklund konstaterar att Jesus rättegång anses vara inspirerad ur Psaltarens 
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andra psalm eftersom psalmen har ganska likheter med evangeliernas skrifter om Jesu 
rättegång. Detta är en av anledningar till att varför Jessusseminariet anser att 
rättegången saknar historisk grund (Viklund 2005, s. 444).  

Bengt Holmberg hävdar å andra sidan att det finns inget skäl till att underkänna 
historiciteten i informationen om att Jesus förhördes inför översteprästens råd och det är 
sannolikt att Jesus därefter fördes till Pilatus för att avrättas (Holmberg, Mitternacht & 
Runesson 2006, s. 171). Beng Holmberg hävdar att rättegångsprocessen troligen inte var 
en formell rättegång utan ett skuldbekräftande förhör som skulle genomföras på kort tid. 
Jesus var en oberäknelig person med messianska beteenden, en politisk dynamit och 
rebellisk mot auktoriteter. Vidare konstaterar Bengt Holmberg att för rådsmedlemmarna 
var Jesus handlingar grundade i en självförståelse och det är sannolikt att Jesus 
framträdanden kan ha framstått som lögnaktig, fräck och hädisk (Holmberg, Mitternacht 
& Runesson 2006, s.171).  

Anledningen till varför Bengt Holmberg tror att det är sannolikt att Jesus förhördes 
inför det stora rådet är för att Josefus uppgifter och evangelierna är överens om att de 
romerska och judiska ledarna var involverade med anklagelsen mot Jesus i själva 
domen och avrättningen. Det är troligt att de båda ledarna ansåg Jesus som en farlig 
person och som var redo att göra uppror mot den romerska ockupationsmakten. Därför 
är det sannolikt att en rättegång mot Jesus har ägts rum enligt källorna som man finner 
hos evangelierna och Josefus (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s.171).  

2.12 Jesus inför Pilatus  

Wassen och Hägerland påstår att det är troligt att den romerske landshövdingen Pontus 
Pilatus dömde Jesus till korsfästelse eftersom alla evangelisterna gör allt för att förklara 
hur Jesus pressades till beslutet av judiska ledare och översteprästerna (Wassen & 
Hägerland 2016, s. 197). Enligt evangelierna fanns det en stor folkskara som krävde 
Jesus död, påhejad av översteprästerna. Det finns skildringar i evangeliernas skrifter om 
Jesu avrättning men alla har samma budskap. Wassen och Hägerland konstaterar att alla 
de skildringar som finns mellan evangelierna bevisar att det är sannolikt att Pilatus var 
tvungen att döma Jesus till korsfästelse även han försökte övertyga folket att ändra sig 
och frige Jesus eftersom han ansåg att Jesus är oskyldig (Wassen & Hägerland 2016, s. 
197).  

Roger Viklund hävdar snarare att det är omöjligt att Pilatus skulle ta sin tid att förhöra 
Jesus, en fånge som inte ens svarar på tilltal (Viklund 2005, s. 446). Anledningen till 
varför Roger Viklund påstår att hela scenen ät totalt omöjligt är för att en landshövding 
som Pilatus borde ha kurage nog att frige Jesus även Pilatus beskrivs i andra källor som 
en envis och hänsynslöst hård person (Viklund 2005, s. 446). Roger Viklund hävdar att 
evangeliernas redogörelse om Jesus arrestering kan ha inspirerats ur en berättelse som är 
skriven av historikern Josefus. Varför Roger Viklund påstår som han gör är för att 
berättelsen handlar om Pilatus som avrättar en samarisk profet som uppvisar messianska 
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drag. Roger Viklund konstaterar att evangelisterna har tagit olika element ur berättelsen, 
stuvat om dem och därefter skapat själva Pilatusdramat (Viklund 2005, s. 446).  

Wassen och Hägerland hävdar att skildringar av rättegångsprocessen omfattar 
eventuellt om att man brukade frige en fånge under påsken, därför lät Pilatus att få 
avgöra mellan Jesus och Barabbas om vem som skulle friges (Mark 14:6-15). Däremot 
har Johannes också med traditionen om Barabbas (Joh 19:39-40). Wassen och 
Hägerland konstaterar att det finns ingen annan källa om att släppa en fånge till påsk 
och det finns inte heller något bevis för något liknande berättelse i antik romersk 
litteratur (Wassen & Hägerland, 2016, s. 199). Därför konstaterar Wassen och 
Hägerland att det kan vara troligt att en av Jesus medfångar släpptes eftersom detta är 
anledningen till varför traditionen har uppkommit. Wassen och Hägerland påstår att det 
är troligt att lärjungarna i efterhand var upprörda över att Jesus dödades medan en 
rövare som Barabbas friades och kanske det inte behövdes mer för att en legend om hur 
landshövdingen Pilatus som gav folket ett val skulle uppstå (Wassen & Hägerland 
2016, s. 199).  

Roger Viklund hävdar å andra sidan att det har varken funnits en rövare vid namn 
Barabbas som friges och konstaterar att Barabbas betyder son av fader det vill säga 
farsson. Det är sannolikt att Jesus Barabbas blir ytterligare ett namn på Jesus Kristus. 
Roger Viklund menar att folket valde mellan två sidor av samma person eftersom 
namnet Barabbas är en gnostik ordlek och det är möjligt att judarna väljer den krigiske 
Barabbas framför den fredsälskande Jesus och hela scenen framstår som en påhittad 
aspekt (Viklund 2005, s. 447).  

2.13 Golgata, Korsfästelsen och Jesu död 

 Wassen och Hägerland påstår att evangelisterna inte ger så mycket med detaljer om 
hur Jesus avrättning gick till eftersom de skildringar som finns i Markusevangeliet 
följer ett visst mönster: Jesus hånas av judiska rådsmedlemmar som en falsk profet 
dessutom var han med förbundna ögon och han skulle gissa fram vem som slår honom 
(Mark 14:65) och av de romerska soldaterna ikläds Jesus som kungligt attribut och som 
också omfattar en törnekrans och han smädas som en falsk kung (Mark 15:16-20;Matt 
27:28-31; Joh 19:2-5). Enligt Lukasevangeliet är det istället Herodes Antipas som står 
för den kungliga parodin (Luk 23:6- 12). Wassen och Hägerland konstaterar att det är 
troligt att Jesus hånades och misshandlades under rättegångsprocessen eftersom det inte 
är märkvärdigt att förhör av misstänkta skedde under hot och tortyr (Wassen & 
Hägerland 2016, s. 199).  

Roger Viklund hävdar snarare att denna scen är med all sannolikhet baserad på en 
berättelse av filosofen Filon från Alexandria i Egypten (Viklund 2005, s. 448). 
Anledningen till varför Roger Viklund påstår att det är sannolikt att evangelierna har 
inspirerat ur denna berättelse är för att det kan jämföras med vad Markus, Matteus och 
Johannes påstår det som Jesus fick uthärda. De stora likheter som finns med berättelsen 
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är att det fanns en galen man vars namn var Karabbas, dels var han från Alexandria och 
han hånades för att han var en galning som gick omkring gatorna helt naken (Viklund 
2005, s. 448). Därefter blev han iklädd som judarnas kung Agrippa av dem som grep 
honom. Roger Viklund hävdar att de satte antingen en krona eller ett diadem på 
Karabbas huvud liksom Jesus fick en törnekrona på sitt huvud. På Karabbas kropp fick 
han en matta som symboliserade en kunglig mantel och i hans hand hade han ett 
papyrusblad som liknade en spira och därefter blev han hånad och kallade honom som 
kung (Viklund 2005, s. 448).  

 
Wassen och Hägerland har konstaterat att det är troligt att Jesus avrättades men att 
Jesus korsfästes på ett kors är svårt att konstatera eftersom de hävdar att det grekiska 
ord som kallas för kors avslöjar inte om Jesus hängdes på ett traditionellt kors, på en T-
formad konstruktion eller på en påle (Wassen & Hägerland 2016, s. 199). De 
motstridiga uppgifter som finns om att Jesus själv bar på korset enligt Lukasevangeliet 
eller fick hjälp med bärandet av en man vid namn Simon enligt Markusevangeliet har 
tillsammans med andra antika texter om korsfästelser gett upphov till olika 
spekulationer om korsets utformning.  
 
Vidare konstaterar Wassen och Hägerland att det är sannolikt att den som avrättades 
blev förnedrad, plågad eller upphängd som ett avskräckande exempel (Wassen & 
Hägerland 2016, s. 199). Roger Viklund hävdar å andra sidan att en sådan som Jesus 
borde aldrig ha korsfästs eftersom Jesus var varken en slav eller en upprorisk 
revolutionär (Viklund 2005, s. 452). För Roger Viklund är det märkvärdigt att Jesus 
skulle ha tagits ner från korset av en okänd person. Eftersom Roger Viklund hävdar att 
om någon skulle ha tillåtits ta ner Jesu kropp borde det vara en anhörig och ingen 
okänd Josef från Arimataia (Viklund 2005, s. 453). Varför Roger Viklund påstår som 
han gör är för att ordet Arimataia innebär “bäste lärjungen”, därför är det märkvärdigt 

för honom.  

Däremot hävdar Wassen och Hägerland att det är sannolikt att ingen anhörig till Jesus 
var i närheten av korset när han dog förutom soldater trots att evangelisterna nämner om 
att det fanns anhöriga som stod vid hans sida (Wassen & Hägerland 2016, s. 201). 
Anledningen till varför Wassen och Hägerland påstår som de gör är för att Jesus sista 
ord på korset är inspirerade av bibeltexter (Wassen & Hägerland 2016, s. 201). Därför är 
det trovärdigt att ingen följeslagare var tillräckligt nära Jesus när han gav upp andan och 
höra vad han sa innan han dog. Jesus framstår som en stark gestalt som uppfyller sin 
givna roll dels var hans sista ord på korset enligt Johannesevangeliet: “det är fullbordat” 

(Joh 19:30). Däremot dök det upp kvinnor i samband med berättelsen om den tomma 
graven och evangelisten Markus hävdar att samma kvinnor på avstånd sett när Jesus dog 
(Mark 15:40).  

Bengt Holmberg hävdar snarare att det är trovärdigt att det fanns kvinnor som stod vid 
Jesus sida och såg på hans död (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s.173). 
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Eftersom det finns bevis om att det står skrivet i evangelierna om de tre kvinnorna som 
stod vid Jesus sida. Bengt Holmberg hävdar att det inte var svårt för kvinnorna som 
vågat stå kvar och se på Jesu död inklusive hans nedtagande och begravning, att notera 
platsen för Jesus gravläggning. Enligt Lukasevangelet 23:56 bestämde kvinnorna att 
efter sabbaten gå till graven och uttrycka sin kärlek och vördnad för Jesus genom att 
smörja hans lik med kryddad smörjelse.  

Bengt Holmberg vill övertyga att det inte var märkvärdigt att kvinnorna som stod vid Jesus 
sida särskilt Maria från Magdala som upptäcker tidigt på söndagens morgon att den stora 
stenen var bortrullad och graven tom (Holmberg, Mitternacht & Runesson  2006, s.173). 
Bengt Holmberg redogör hur det gick till för de upprorsmakare som avrättades genom 
korsfästelse och hävdar att korsfästelsen var ett straff för att förnedra de skyldiga djupt 
och döda långsamt. Bengt Holmberg vill övertyga att det är inte är märkvärdigt att Jesus 
led och dog på korset eftersom han hävdar att avrättningspatrullen bekräftade genom att 
stöta en lans i bröstet på Jesus (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s.173). 
Dessutom vill Bengt Holmberg övertyga att det är sannolikt att Josef från Arimatea var 
han som tog ned Jesu kropp.  

2.14 Uppståndelsen 

Wassen och Hägerland hävdar att enligt de synoptiska evangelierna efter att Jesus hade 
uppstått hade anhängarna sett Jesus men också att det fanns kvinnliga medlemmar som 
hade hittat Jesu grav tom vilket spelade en stor roll (Wassen & Hägerland 2016, s. 206). 
Många forskare menar att den historiska händelsen om den tomma graven är av senare 
datum eftersom Paulus inte nämner något om detta. Wassen och Hägerland konstaterar 
att det är troligare att berättelserna har sin grund i en historisk händelse eftersom en 
författare knappast skulle ha kommit på iden att låta några kvinnor upptäcka graven. 
Wassen och Hägerland konstaterar att det skulle ha passat betydligt bättre om “de tolv” 

hade varit på plats vid graven på söndagsmorgonen och de skulle ha kunnat konstatera 
att graven var tom. För då skulle det också ha passat de kristustroendes syften (Wassen 
& Hägerland 2016, s. 206).  

Författarna Wassen och Hägerland är ense om att det är trovärdigt att en av lärjungarna 
Simon Petrus var den förste som gick till Jesu grav och såg att graven var tom eftersom 
evangelisten Johannes har presenterat en tillrättalagd version. Wassen och Hägerland 
hävdar att det är svårt att konstatera om Jesus hade uppstått just på den tredje dagen efter 
sin död (Wassen & Hägerland 2016, s. 206). Anledningen till varför Wassen och 
Hägerland påstår som de gör är för att om den första uppenbarelsen av den uppstånde 
Jesus ägde rum i Galileen så är det osannolikt att det har skett på den tredje dagen eftersom 
det är omöjligt att Petrus kunde ha hunnit komma tillbaka dit under en sån pass kort tid 
(Wassen & Hägerland, 2016, s. 206). Därför konstaterar Wassen och Hägerland att det är 
sannolikt att några av de kvinnliga anhängarna var dem som upptäckte att graven var tom 
eftersom det är svårt att fastställa om kvinnorna hade gått till en fel grav eller att någon 
skulle ha stulit Jesu kropp.  
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Roger Viklund hävdar snarare att författarna övertygade om att Jesus just skulle uppstå på 
den tredje dagen bara för att anknyta till dåtida föreställningar om gudomliga väsens 
uppståndelse (Viklund 2005, s. 454). Vidare konstaterar Roger Viklund att att Jesu 
uppståndelse kan ha inspirerats ur en litterär genre det vill säga kärleksromaner eller 
erotiska romaner som var populär under Jesu tid. Roger Viklund vill förmedla att den 
historiska händelsen kring Jesu uppståndelse är påhittad och författaren hävdar att det 
finns stora likheter med vissa av kärleksromanerna med Jesu uppståndelseberättelsen 
eftersom de har samma budskap och huvuddragen är ungefär desamma (Viklund 2005, s. 
454).  

Bengt Holmberg hävdar å andra sidan att Jesu kropp inte fanns vid graven är 
odiskutabelt, men att Matteus redogör i sitt evangelium om att lärjungarna stal liket och 
hittade på uppståndelsen är helt osannolikt (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, 
s.174). Anledningen till varför Bengt Holmberg påstår att det är osannolikt att någon 
stal liket och att evangelisterna skulle ha hittat på uppståndelsen är för att graven tidigt 
konstaterades vara tom och det fanns även människor som hävdade att de mött Jesus 
efter hans död.  

Bengt Holmberg hävdar att eftersom historisk vetenskap inte har tillgång till 
förklaringskategorin mirakel, kan den historiska händelsen kring Jesu uppståndelse 
klassificeras som oförklarlig. Att konstatera om Jesus har återuppstått från döden och att 
hans anhöriga mött Jesus levande igen är fortfarande en hemlighet. Bengt Holmberg 
konstaterar att om händelsen är sann eller falsk så är den övertygelsen själva roten till 
kristendomens historia. 

2.15 Summering 
 
De skillnaderna som finns mellan de olika bibelkommentarerna beror på att Roger 
Viklunds utgångspunkt i sin undersökning inte är detsamma som de övriga författarnas 
utgångspunkter, nämligen Cecilia Wassen, Tobias Hägerland, Per Beskow och Bengt 
Holmbergs undersökning om passionshistorien. Det som skiljer mellan författarna är 
deras argument kring vad som är sanning och osanning om passionshistorien.  

Här menar Cecilia Wassen, Tobias Hägerland och Per Beskow att Jesu lidande och död 
är själva huvudtanken som evangelierna hade som avsikt att skildra i evangelierna. Här 
kommer tanken på ett testamente till sin rätta. Författarna Cecilia Wassen, Tobias 
Hägerland och Per Beskow är ense om att det är troligt att den kristna gemenskapen är 
en förvaltning av det som Jesus uppenbarade och lämnade i arv. Författarna är ense om 
att det är ingen tvekan att Jesu har funnits i verkligheten. 

Anledning till varför Bengt Holmberg, Cecilia Wassen och Tobias Hägerland och Per 
Beskow påstår att Jesus har funnits och konstaterar att passionshistorien har ägt rum är 
också att de har funnit ett fåtal antika källor förutom Nya testamentet som nämner Jesus. 
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Den viktigaste av dessa är den judiske historikern Flavius Josefus (ca 37-100 v.t.). Det 
som är betydelsefullt med Josefus korta information om Jesus är att den bygger på 
författarens egen kunskap om saken, och därefter utgör ett av evangelierna oberoende 
vittnesbörd om Jesus från det första århundradet. Strax efter 100 fanns det några 
romerska författare som omnämner Jesus som “Kristus” när de berättar om de kristna 

folket (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s.150). Evangelierna handlar om 
paradoxen, hur Jesus Kristus dör och därigenom segrar. Allt handlar om ett uttryck för 
Faderns vilja och Guds kärlek till människorna. Författarna är ense om att synoptikerna 
Matt, Mark och Luk har berättat likartat och att berättelserna är samstämmiga för att 
bekräfta varandra samtidigt som evangelisterna ville bidra med något eget. 

Roger Viklund har kommit fram till att den messianska sekt som senare skulle bli den 
kristna kyrkan  redan från början stod under gnostisk påverkan. Gnostikern innebär en 
filosofisk-religiös rörelse och som hänvisas till samma källa och urkund. Den äldsta 
“kristna” vittnesbördet kommer från Paulus. Vidare konstaterar Roger Viklund att 
Paulus var gnostiker och var den främste lärare och grundare för deras samfund. Men 
han ser att Paulus brev har redigerats och att själva andemeningen i Paulus brev går 
förlorad när man översätter till ett annat språk, att han, likväl som hans församlingar var 
stark influerad av gnostiska ideer (Viklund 2005, s. 299). 

Paulus talar om vägen och menar då läran och av hans teologi begriper Roger Viklund 
att det är samma ord och med samma betydelse som kan ses i Dödahavsrullarna. 
Anledningen till varför Roger Viklund konstaterar att Jesus inte borde ha funnits i 
verkligheten är för att evangelierna diktades samman av personer och troligtvis var det 
gnostiker som inte hade någon kännedom om vad som verkligen skett eller som visste 
att detta inte hade skett men av andra orsaker valde att skapa en berättelse i symbolisk 
form (Viklund 2005, s. 578). Allt handlar om att de första kristna benämnde sig själva 
som “ljusets söner”, “de utvalda”, “de heliga”, “de rättfärdiga”, “vägen”, “de 

fullkomliga”, “de fattiga” och “Guds församling”. De leddes av tolv ledare och som 

hade apokalyptiska förväntningar på gudsriket. Enligt apostlagärningarna levde de 
första kristna i egendomsgemenskap och det var detsamma i Qumran. Grupperna hade 
en gemensam syn på hur livet kommer gestalta sig med tiden. Såvida Roger Viklunds 
tolkning av en messiansk apokalyps trodde de första kristna på en kroppslig 
uppståndelse (Viklund 2005, s. 279). 
 
Produkten av denna skapelse blev Bibel-Jesus och här menar Per Beskow att Jesus har 
genom århundradenas lopp försökt tränga sig in i mänsklighetens medvetande, att även 
de som inte bekänner sig till kristendomen som ändå tror att Jesus har funnits som levde 
sitt liv som evangelierna påstår i sitt evangelium även om han inte utförde några 
underverk eller var Guds son. Men evangelisterna tänker på endast Bibel Jesus, således 
den Jesus som aldrig funnits (Viklund 2005, s.578). 

 



  
 

22 
 

3. Diskussion 

I detta kapitel besvaras följande frågeställning: Hur ska författarnas argumentering i 
bibelkommentarerna om vad som är historiskt sannolikt i passionshistorien kritiskt 
värderas? 

3.1 Intåget i Jerusalem  

I boken Den okände Jesus hävdar Cecilia Wassen och Tobias Hägerland att det är 
sannolikt att allt handlade om folkskaran kring Jesus som hyllade honom som kung och 
hade folket hyllat honom som kung skulle Jesus knappast ha hunnit komma in till staden 
innan han arresterades (Wassen & Hägerland 2016, s. 182). Till skillnad från andra 
messiaspretendenter är det troligt att Jesus inte utfört något militärt uppror bland folket, 
tvärtom man skulle helt enkelt lämna allt i Guds händer. Vilket innebär enligt den 
kristna tron att Gud genom sin son Jesus den smorde skulle skapa fredsriket och att Gud 
skulle straffa alla människor som har syndat och upphöja sina trogna. Jesus uttryckte en 
övertygelse om att Guds kungarike skulle manifesteras (Wassen & Hägerland 2016, s. 
182).  

Det är sannolikt att Cecilia Wassen och Tobias Hägerland har rätt med att intåget i 
Jerusalem har inträffat i verkligheten. Det är inte sannolikt att evangelisterna skulle ha 
hittat på Jesus ankomst till staden Jerusalem. Det låter trovärdigt att han därmed fick 
sitt anspråk som Guds son och den messias som alla hade väntat på. Varför skulle de 
hittat på något illa för sin mästare? Alla anhängare till Jesus var mycket säkra på att alla 
löften om att den nya tiden nu skulle uppfyllas genom Guds redskap, Messias vilket var 
Jesus som alla hade väntat på. Författarna hävdar att förhoppningar som växtes fram till 
den sista påsken måste ha kommit från Jesus (Wassen & Hägerland 2016, s. 183). 
Folkskaran som hyllade Jesus och utropade honom till kung visar hur lite förberedda de 
var på vad som skulle ske. Eftersom evangelisten Markus berättar om Jesus arrestering 
på följande sätt: “Alla övergav honom och flydde” (Mark 14:50).  

På tal om Jesus framträdande som skildras i evangelierna så är det sannolikt att han 
ställde upp för alla människor och predikade för dem om hans budskap om livets 
mening. Jesus tar alltså upp sin egen religiösa tradition med krav och löften. Han 
utmanar och lockar människor på något sätt genom sin kraftfulla gärning och det var 
det han gjorde. Det finns inte något viktigare än att tro och handla rätt i livet.  

Det är sannolikt att Jesus har kommit tillsammans med sina lärjungar till Jerusalem. 
Därför att Bengt Holmberg, Cecilia Wassen och Tobias Hägerland har konstaterat att 
det är märkvärdigt att hitta på Jesu ankomst och intåget. Med tanke på att Roger 
Viklund konstaterar att intåget byggs på ur psaltarens psalm (118:26-27), första 
Moseboken (1 Mos 49:10-11) och den gamla profetian Sakarja (Sak 9:9) så är det 
svårt att fastställa att hans kritik är trovärdig om att Jesu intåg är påhittad.  

Det som man kan konstatera av Roger Viklunds kritik mot intåget så har han rätt med 
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att skrifterna ur psaltarens psalm, första Moseboken och den gamla profetian Sakarja 
har dock samma budskap och liknelser med evangeliernas skrifter om Jesu intåg. 
Roger Viklund förmedlar att evangelisterna har kopierat skrifterna bara för att 
uppfylla profetiorna. När man läser skrifterna ur Moseboken, Sakarja och Psaltaren 
finner man en tydlig bild som uppvisar att skrifterna har samma budskap och 
liknelser med evangeliernas berättelse om Jesu intåg.  Men det går inte att fastställa 
om att evangelierna hittade på intåget för att endast uppfylla profetior som Roger 
Viklund konstaterar i sin bok. Bara för att det finns skildringar som har liknelser med 
intåget betyder dock inte att evangelisterna skulle ha hittat på Jesu ankomst. Därför 
att Jesus var en jude och det är sannolikt att han kom för att fira påsk i staden 
Jerusalem. 

      

3.2 Jesus ingripande till templet  

Enligt Bengt Holmbergs tolkning om Jesus aktion i templet vill han förmedla att Jesus 
är misstänksam mot pengar och allt ägande som han betraktar som Guds främsta 
konkurrent (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s.164). Det är sannolikt att Jesus 
ingripandet i templet har skett i verkligheten. Allt handlar om Jesus som ville övertyga 
alla att pengar kan fördärva en människa och hindrar hen att komma in i “Gudsriket”. 

Bengt Holmberg hävdar att dyrbar ägodel innebär status och ära. Både status och 
pengar är avgudar och starka drivkrafter. På grund av dessa drivkrafter gör Gud platsen 
stridig som den främste i en människas liv (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, 
s.164). Jag håller med Bengt Holmbergs argument att allt handlar om att människan bör 
prioritera sina egna val för att handla rätt i sitt liv (Holmberg, Mitternacht & Runesson 
2006, s.164).  

Därför kan det vara trovärdigt att Jesus var den som ville visa människor att man bör 
prioritera rätt sina val. Jag konstaterar att det inte är märkvärdigt att evangelisterna 
har nämnt om Jesus ingripande till templet. Jesus var en god människa som inte var 
bara en talare utan han utförde också handlingar. Han åt tillsammans med “syndare”, 

han valde ut sina tolv lärjungar för att de skulle finnas hos honom, han rörde vid 
orenade människor, han spelade upp rollen “fredskonungen rider in i Jerusalem på en 
åsna”(Sak 9:9), och han hindrade en gång med våld kommersen med offerdjur och 

valutaväxlingen i templet (Holmberg, Mitternacht & Runesson 2006, s.164).  

Bengt Holmberg hävdar att till dessa handlingar med budskap hör också Jesus andra 
underverk som hans botande och demonutdrivningar. Dessa botningar gjorde Jesus 
för att hjälpa människor i nöd. Bengt Holmberg hävdar att när Jesus botar människor 
vill han också säga: så här är Guds rike, så friskt liv vill Gud ge er, ingen sjukdom, 
ingen hunger, ingen död mer (Holmberg, Mitternacht & Runesson  2006, s.164). 
Läkedomen omfattar hela människan och inte bara kroppen och Jesus vill förmedla 
att i riket finns ingen lögn, ingen orättvisa, ingen synd och skuld (Holmberg, 
Mitternacht & Runesson 2006, s.164). 
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Jag håller med Bengt Holmbergs påståenden om att Jesus av sin omsorg har hjälpt 
många människor i nöd. Evangelierna har beskrivit Jesus som inte fokuserar på social 
etiska frågor eller behovet av politisk frihet. Jesus sätter inte igång ett socialt 
reformprogram. Men Jesus omsorg om sjuka och hungriga människor med hans 
skarpa kritik av pengarnas demoni förtydligar löftet om Gudsherraväldets förändring 
av allt till det bättre. 

Cecilia Wassen och Tobias Hägerland hävdar att aktionen kan förstås som en 
symbolisk handling och inte bara ett aggressivt utfall av okänd anledning mot ett 
antal människor. Men frågan är hur kan man konstatera att Jesus agerande var en 
symbolisk handling? Vidare påstår Cecilia Wassen och Tobias Hägerland att det som 
är viktigt i sammanhanget är att profeter har oftast kommunicerat sitt budskap i både 
handling och ord. I den hebreiska bibeln har profeterna på något sätt illustrerat sitt 
budskap med iögonfallande symboliska handlingar som därmed förstärkte den 
retoriska effekten (Wassen & Hägerland 2016, s. 185). Enligt forskarna har alla 
profeter utfört symboliska handlingar exempelvis Jeremia krossade en lerkruka på 
marken (Jer 19:10). Han har därmed gjort en bisarr symbolisk handling och det var 
när han gick naken i tre år. Han agerande på det viset bara för att demonstrera den 
kommande fångenskapen som skulle drabba andra folk (Jes 20:1-6). Även samtida 
profeter utförde sådana symbolhandlingar och Jesus aggressiva agerande 
symboliserar templets förstörelse (Wassen & Hägerland 2016, s. 185).  

Jag håller med Cecilia Wassen och Tobias Hägerland att en sådan förståelse passar ihop 
med traditioner om att Jesus varnade templets förstörelse genom sin förkunnelse (Mark 
13:1). Enligt Cecilia Wassen och Tobias Hägerlands forskning visar det sig att det finns 
en vision av Hesekiel (40-48) och det är en detaljerad beskrivning av ett framtida 
Jerusalem och ett nytt tempel ska finnas av “Herrens härlighet” och detta låg till grund 

för hoppet om ett nytt tempel och strikta renhetslagar för alla människor att följa i hela 
Jerusalem. 

Per Beskow hävdar att intåget skedde sex dagar före påsken. Enligt synoptikerna var det 
dagen efter intåget som Jesus drev ut växlarna ur templet och under de följande dagarna 
undervisade Jesus i templet (Beskow 2003, s. 97). Cecilia Wassen och Tobias 
Hägerland undrar över varför Jesus inte arresterades på plats när han välte omkull 
borden när han agerade våldsamt i templet. Hade säkerhetsvakterna varit på plats och 
sett allt som Jesus hade gjort skulle de med all säkerhet arresterat honom direkt.  

Cecilia Wassen och Tobias Hägerland hävdar att enligt Markusevangeliet fortsatte Jesus 
predika för sina lärjungar och för folket i templet efter den tragiska händelsen. Men 
författarna konstaterar att det verkar osannolikt att Jesus skulle ha tagit sig tillbaka och 
utmärkt sig genom att uppträda som predikant (Wassen & Hägerland 2016, s. 187). 
Cecilia Wassen och Tobias Hägerland konstaterar att övertygelse om att Jesus var 
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Messias och ryktet om hans agerande i templet måste ha spridit sig bland människor. 
Därför är det trovärdigt att Jesus arresterades några dagar efter (Wassen & Hägerland 
2016, s. 187). 

Per Beskow konstaterar att det är möjligt att oroligheterna på tempelplatsen efter Jesus 
aktion i templet har därmed fått de judiska myndigheternas beslut att påskyndas med att 
gripa Jesus (Beskow 2003, s. 100). Författaren konstaterar att översteprästerna som 
ansvarade för ordningen i staden inte ville arrestera Jesus på dagtid. Jag kan hålla med 
Per Beskows påstående att det kan vara troligt att de inte ville skapa något uppror bland 
folket och inte arrestera honom direkt efter hans våldsamma agerande i templet. Av Per 
Beskows undersökning inser man att han har kommit fram till att Jesus inte blev gripen 
av vakterna under dagen eftersom de ville undvika detta för att inte skapa oroligheter 
bland folket. Men genom Judas Iskariots förräderi fick vakterna möjlighet att 
oskadliggöra honom på ett mera diskret sätt. 

3.3 Sista kvällen och nattvarden  

Jesus skapade aldrig någon ny ceremoni när han firade sin sista måltid med sina 
lärjungar (Wassen & Hägerland 2016, s. 188). Brödet och vinet som Jesus gav åt sina 
lärjungar symboliserar både hans kropp och blod. Nattvardens innebörd är om Jesus, 
han som dog på korset och som offrade sig själv för att ge ett evigt liv för hela 
mänskligheten. Jesus ville att lärjungarna skulle minnas honom och tänka på honom 
varje gång de delar brödet och dricker vinet som ingick i nattvarden. Det är inte 
märkvärdigt att Jesus firade sin sista måltid tillsammans med sina lärjungar. Troligtvis 
kan det ha hänt i verkligheten att han satt och åt med sina lärjungar innan han 
arresterades. Eftersom alla judar brukar fira påskmåltiden till minne av israeliternas 
befrielse från slaveriet ut ur Egypten (Wassen & Hägerland 2016, s. 188). 

Nattvarden är inget “nattvardsritual” med visst vin eller bröd utan det som Jesus gjorde 
var att han ville att lärjungarna skulle äta påskmåltiden med en ny innebörd. Under Jesu 
tid har alla judar ätit påskens kvällsmåltid till minne av profeten Moses som befriade 
folket ur slaveriet. Av evangelisternas redogörelse om Jesus nattvard så hänger detta 
ihop på något sätt med judarnas påskmåltid. Påsken blev en betydelsefull årshögtid för 
alla judar. Enligt föreskrifterna skulle varje familj slakta ett lamm efter solnedgången 
alla skulle äta det tillsammans under samma natt (Wassen & Hägerland 2016, s. 188). 

Enligt det judiska synsättet började dygnet när solen gick ner det vill säga i tur och 
ordning exempelvis kväll, natt, morgon, dag och eftermiddag. Men det är svårt för oss 
att tänka sig att dygnet börjar vid solnedgången.  

Cecilia Wassen och Tobias Hägerland konstaterar enligt de synoptiska evangelierna 
firade Jesus med sina lärjungar den sista påskmåltiden (Mark 14:12-17). I sin 
undersökning har författarna kommit fram till att enligt den judiska traditionen räknade 
man dagar från solnedgång till solnedgång (Wassen & Hägerland 2016, s. 188). 

Cecilia Wassen och Tobias Hägerland hävdar att enligt Johannesevangeliet korsfästes 
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på förberedelsedagen (Wassen & Hägerland 2016, s. 188). Flera omständigheter talar 
för att Johannes datering är korrekt och att Jesus istället korsfästes under själva 
påskdagen. Men författarna påstår att det är svårt att tänka sig att någon rättegång mot 
Jesus skulle hållas under påskdagen eftersom dagen räknas som en sabbat enligt 
Moseboken (3 Mos 23:7).  

Att hålla ett förhör anses som en vanlig arbetsdag och Cecilia Wassen och Tobias 
Hägerland konstaterar att det är osannolikt att judar, ledande präster och 
rådsmedlemmar skulle ha utfört något sådant arbete under sabbaten (Wassen & 
Hägerland 2016, s. 189). Vidare hävdar de att alla präster var upptagna med att fira 
påsken med sina familjer och de skulle knappast ha samlats för ett förhör. Av Cecilia 
Wassen och Tobias Hägerlands undersökning visar det sig att det inte har skett någon 
rättegång mot Jesus under påskdagen den 15 Nisan (Wassen & Hägerland 2016, s. 189).  

De har även kommit fram i sin undersökning att det är sannolikt att Johannes ville göra 
en teologisk poäng genom att förlägga Jesus död till den tidpunkt då lammen slaktades i 
templet (jfr”Guds lamm”i Joh 1:29,36). Det är troligt att Johannes ville utveckla sin 

teologiska tolkning utifrån den information om tidpunkten som han kände till.  

Per Beskow har kommit fram i sin undersökning att enligt synoptikerna höll Jesus sin 
sista nattvard med sina lärjungar på torsdagskvällen (skärtorsdag). Per Beskow hävdar 
att kronologin vid påsken är ytterst besvärlig. Både synoptikerna och Johannes är 
överens om att Jesus korsfästes på en fredag. Men i övrigt går deras uppgifter isär och 
påskdagen inföll alltid den 15 Nisan. Nisan är den första månaden i det judiska månåret. 
Dagen före skulle påsklammet slaktas alltså den 14 Nisan. Lammet åts på natten sedan 
högtidsdagen enligt judisk tideräkning hade burit in på kvällen. Enligt synoptikerna 
korsfästes Jesus den 15 nisan och hade alltså natten innan ätit påskalammet och 
instiftade nattvarden. Enligt Johannesevangeliet korsfästes Jesus redan den 14 Nisan 
(Beskow 2003, s. 100)  

3.4 Förrådd, gripen och befunnen skyldig  

Att Jesus förråddes av sin närmaste lärjunge Judas Iskariot är en historiskt mycket 
trovärdig uppgift påstår Cecilia Wassen och Tobias Hägerland (Wassen & Hägerland 
2016, s. 192). Att Jesus togs till en överstepräst enligt Markus evangeliet kan vara 
trovärdigt att det har hänt i verkligheten. Eftersom det är svårt att konstatera att han inte 
togs till någon överstepräst. Därför att det är omöjligt att evangelisterna skulle ha hittat 
på något sådant. Det kan vara sannolikt att Jesus arresterades och togs till 
översteprästen samma kväll. Där samlades hela rådet vilket så kallade sanhedrin som 
fungerade som en domstol och folket vittnade falskt emot Jesus enligt 
Markusevangeliet (Wassen & Hägerland 2016, s. 194).  

Dagen efter på morgonen samlades rådet återigen och överlämnade Jesus till 
landshövdingen Pontus Pilatus “De lät binda Jesus och förde bort honom och 

överlämnade honom till Pilatus.” (Mark 15:1). Enligt Markusevangeliet kom falska 
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vittnen fram och dessa vittnen hävdade att de hört att Jesus skulle hota genom att riva 
ner det heliga templet och återigen bygga upp det på tre dagar: “Jag skall riva ner detta 

tempel som är byggt av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är 
gjort av människohand”(Mark 14:58). 

 
Enligt Markusevangeliet ställde översteprästen ännu en fråga: “Är du Messias, den 

Välsignades son? Jesus svarade. “Det är jag, och ni skall få se Människosonen sitta på 

Maktens högra sida och komma bland himlens moln.” Då slet översteprästen sönder 

sina kläder och sade: “Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser 

ni?” Alla fann att han förtjänade döden (Mark 14:61-64).  

Det argument som jag har funnit kring dialogerna är att Cecilia Wassen och Tobias 
Hägerland påstår att det finns ett problem med ordväxlingen och det är att Jesus 
uttalanden inte innebär någon hädelse. Hädelse var att använda Guds namn på ett 
vanvördigt sätt och han menade inte att kalla sig den välsignades son eller att han är 
Messias. Det är svårt att tro att dialogen ägde rum. Det kan vara troligt att det speglar 
frågan om Jesus identitet som Guds son och Messias en tid då Jesus identitet stod i 
centrum för en konflikt mellan kristustroende (judar och icke judar) och det folket som 
var icke kristustroende judar, om de förras dyrkan av Jesus som Guds son och som en 
gudom, vilket kan ses som hädelse (Wassen & Hägerland 2016, s. 195).  

När Jesus överlämnades till Pilatus dyker en annan anklagelse upp nämligen att Jesus 
fick sitt anspråk att vara judarnas konung. Med denna anklagelse konstaterar författarna 
att här ligger också huvudanklagelsen och upproriskhet mot det romerska imperiet. 
Vilket var en allvarlig anklagelse som kunde medföra dödsstraff. Författarna ställde upp 
en fråga: Varför var Jesus farlig enligt de judiska ledarna? I deras ögon var Jesus en 
störande figur som talade med stor självpåtagen auktoritet och de tyckte att Jesus 
varken hade respekt för prästerna och templet. Med tanke på att prästernas och rådets 
huvudansvar var att bevaka ordningen och strävade efter en fredlig samvaro med Rom 
så är det troligt att de kände sig tvungna att oskadliggöra Jesus (Wassen & Hägerland 
2016, s. 196).  

3.5 Korsfästelsen - Jesu fruktansvärda lidande och död  

I Markusevangeliet står det om att Jesus hånas på följande sätt: “Och några spottade på 

honom, de band för ögonen på honom och slog honom och sade: Visa att du är profet! 
Och vakterna gav honom örfilar.” (Mark 14:65). Cecilia Wassen och Tobias Hägerland 

hävdar att av de romerska soldaterna blev Jesus klädd som en kunglig attribut. Därmed 
fick Jesus en törnekrans som de sedan lade på hans huvud. Vad jag kan uppfatta om 
detta så ska det föreställa hans krona och han smädas som en falsk kung enligt 
evangelierna (Mark 15:16-20; Matt 27:28-31;Joh 19:2-5). Cecilia Wassen och Tobias 
Hägerland hävdar att evangelisterna inte uppvisar många detaljer om hur Jesu 
avrättning gick till. Men författarna har svårt att konstatera om vad som är mest 
trovärdigt när det gäller Jesu avrättning. De har kommit fram till att det grekiska ord 
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som brukar översättas med kors är på en påle eller en T-formad konstruktion.  

Cecilia Wassen och Tobias Hägerland påstår på följande sätt: “De delvis motstridiga 

uppgifterna om att Jesus själv bar avrättningsredskapet (Johannesevangeliet) eller fick 
hjälp med bärandet av en man vid namn Simon (Markusevangeliet) har tillsammans 
med andra antika texter om korsfästelser, gett upphov till olika spekulationer om 
“korsets” utformning” (Wassen & Hägerland 2016, s. 199). Vidare beskriver de om den 
svenske forskaren Gunnar Samuelsson som har uppvisat att källorna inte är tillräcklig 
tydliga för att vi ska kunna säga något säkert om detta eller om hur en sådana 
avrättning brukade gå till. Men Cecilia Wassen och Tobias Hägerland konstaterar de 
avrättningsmetoderna för dödsstraff som utfördes under antiken var spetsning, 
hängning och korsfästelsen. Under antiken verkar gränserna mellan olika metoder för 
dödstraff: spetsning, hängning och korsfästelse har varit flytande. Det viktigaste var att 
de människor som avrättades blev förnedrad, plågad och upphängd som ett 
avskräckande exempel.  

Per Beskow hävdar att Jesus korsfästes enligt Markusevangeliet vid tredje timmen det 
vill säga ( kl 9) på förmiddagen. Enligt Johannesevangeliet korsfästes Jesus (kl 12) vid 
sjätte timmen. Vid nionde timmen (kl 15) på eftermiddagen gav Jesus upp andan 
(Beskow 2003, s. 101). Vid hans död uppstod en jordbävning och templet förstördes. 
Per Beskow hävdar att man skyndade sig med att ta ner de korsfästa för att kropparna 
inte skulle hängas kvar under sabbaten. När Jesus visade sig att han var död fanns en 
soldat som stack upp hans sida med sin lans. Enligt Johannesevangeliet kom det ut blod 
och vatten från Jesus (Beskow 2003, s. 101).  

Cecilia Wassen och Tobias Hägerland påstår att evangelisten Johannes har gjort en 
uppfyllelse av en profetia med tanke på att han har beskrivit i sitt evangelium Jesu 
korsfästelse och att han skrev om att ingen krossade Jesus ben på korset. Men de 
andra två rövarna som var korsfäst vid sidan av Jesus fick sina ben krossade. Med 
tanke på att en av soldaterna stack sin lans in i Jesus bröst var för att fastställa att han 
var död var bara för att “skriftorden” skulle uppfyllas.  

Gentemot det som står i Lukas version om Jesu sista ord sade han på följande sätt: 
“Fader i dina händer lämnar jag min ande”. När han sagt detta slutade han att andas 

(Luk 23 46-47). Lukas fortsätter med att beskriva i sitt evangelium: “När folkmassan 

som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med 
händerna mot bröstet. Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna som hade följt 
med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans” (Luk 23: 48-49).  

Det kan vara troligt att Jesus sade sina sista ord eftersom det är märkvärdigt att 
evangelisterna skulle ha hittat på något sådant bara för att uppfylla några av Gamla 
testamentets skrifter. De motargument som jag fann om Jesus sista ord finns skrivet i 
boken ”Den Jesus som aldrig funnits” som är skriven av författaren Roger Viklund 
(Viklund 2005, s. 253) och han hävdar att enligt Johannesevangeliet sade Jesus: “Jag är 

törstig”(Joh 19:28) och detta bygger på psalm 22:16: “Min mun är torr som en 

lerskärva, tungan klibbar vid gommen. Författaren Viklund uppger flera exempel om 
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Jesus sista ord som bygger på Psaltarens psalm exempelvis Jesus sista ord på korset: 
“Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?” (Matt 27:46). Författaren Roger 

Viklund hävdar att Jesus ord är hämtad från inledningen till Psaltarens psalm 22 som 
lyder på följande sätt: “Min gud, Min gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar 

förtvivlat, men du är långt borta (psalm 22:2). Jesus sista ord på korset: “Fader i dina 

händer lämnar jag din ande” är eventuellt hämtad från Psaltaren 31:6: “Jag överlämnar 
mig i dina händer” (Viklund 2005, s. 253).  

Alla de fyra evangelisterna har berättat i sitt evangelium efter att Jesus har korsfästs 
har Pilatus krigsmän delat Jesus kläder genom att kasta lott om dem. Författaren påstår 
att även detta är taget ur Psaltarens psalm 22:19 om den lidande rättfärdige: “de delar 
mina plagg emellan sig, de kastar lott om mina kläder” (22:19). Jesus ord är tagna från 

vissa psalmer enligt författaren Roger Viklunds argument. Vad jag kan inse av hans 
tolkning så vill han på något sätt övertyga oss att det inte var Jesus själv som sa sina 
sista ord utan hans ord i evangelierna inspireras ur Psaltarens psalmer.  

3.6 Jesu uppståndelse  

Författaren Roger Viklund hävdar i sin bok att allt om Jesu gravläggning och att 
vakterna skyddade Jesu grav inspireras ur en annan berättelse från Daniel 6:17: “Sedan 

drog man fram en sten och lade den över gropens öppning, och kungen förseglade den 
med sitt eget och sina stormäns sigill, så att ingenting skulle kunna ändras i Daniels 
sak” (Viklund 2005, s. 255).  

Det kan vara möjligt att Roger Viklunds påstående att Jesu gravläggning är inspirerad 
av berättelsen ur Daniels bok är trovärdigt. Men det är märkvärdigt att skulle ha 
inspirerat deras skrifter om Jesu gravläggning just med Daniels berättelse som 
författaren Roger Viklund påstår i sin bok. Även fast det finns några liknande berättelser 
ur Daniels bok med Jesu gravläggning är det svårt att fastställa att evangelisterna har 
inspirerat händelsen just från Daniels bok vilket tillhör Gamla testamentets mer gåtfulla 
skrifter. I kristen och judisk tradition räknas Daniels bok till profeterna och den är en 
apokalyptisk bok som huvudpersonen Daniel framställs som en vis gestalt och boken 
talar om Guds trohet mot sitt folk och utmaningen att vara trogen när troheten sätts på 
prov.  

Författaren Beskow hävdar efter att Jesus har uppstått visade han sig särskilt för Petrus 
enligt Lukasevangeliet (24:34) och det var en gemensam tradition för evangelierna och 
Paulus att Jesus efter sin uppståndelse besökte de elva lärjungarna. Enligt de fyra 
evangelisternas redogörelse om var lärjungarna mötte den uppståndne Jesus, är de inte   
överens om vilken plats det är. Enligt Matteus har Jesus uppenbarat sig för sina 
lärjungar i Galileen och enligt Lukas skedde det i Jerusalem. Däremot uppger Johannes 
i sitt evangelium att Jesus har först visat sig för de elva lärjungarna i Jerusalem och 
sedan för sju lärjungar i Galileen och bland annat för Petrus och “älsklingslärjungen” 

(Joh 21). Jesus himmelsfärd nämns bara i Lukasevangeliet och i Apostlagärningarna 
och enligt deras tolkning skedde det i Jerusalem (Luk 24:51, Apg 1:9).  
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Det är möjligt att det sättet som evangelisterna har tolkat Jesu död och uppståndelse har 
syftet att försöka uppväcka vår tro och få oss att inse vad som enligt dem kan vara 
sanning. Uppståndelsetron innebär två erfarenheter bland de Jesustroende vilka är: att 
på tredje dagens morgon efter Jesus hade blivit korsfäst var graven tom och att Jesus 
visade sig för sina lärjungar (Beskow 2003, s. 101). Lukas och Johannes berättar i sitt 
evangelium att en av lärjungarna, nämligen Petrus på kvinnornas uppmaning skyndade 
till graven för att söka efter Jesus och evangelisterna konstaterade att det vara bara 
linnesvepningen som låg kvar (Luk 24:12; Joh 20:2).  

Per Beskow hävdar att evangeliernas berättelser är motstridiga och det är svårt att 
återskapa händelseförloppet. Det är inte möjligt att komma fram till ett korrekt besked 
om vad som egentligen har hänt. Uppståndelsen är idag som på Jesu tid en fråga om tro 
och inte om något som kan bevisas eller motbevisas (Beskow 2003, s. 101).  

      

3.7 Summering 

Jesu korsfästelse, lidande och död 

Utifrån ett källkritiskt perspektiv så kan jag konstatera i min undersökning att den 
historiske Jesus sannolikt existerade. Bland de nutida forskare som Bengt Holmberg, 
Cecilia Wassen, Tobias Hägerland och Per Beskow argument kring passionshistoriens 
trovärdighet inser man att alla de historiska händelserna kring Jesu lidande och död har 
sannolikt ägt rum. 

Det som jag har kommit fram i min undersökning om vad som är historiskt sannolikt i 
den bibliska passionshistorien är att Jesus dog på korset för att han hävdade ett anspråk 
på att vara Messias, Guds son. Av det som skildras i evangelierna om rättegången mot 
Jesus så kan man begripa att landshövdingen Pontus Pilatus tvekade att döma Jesus till 
döden eftersom det är troligt att han ansåg att Jesus inte hade begått något brott mot det 
romerska styret. Han hade inget annat val än att döma Jesus till döden och anledning till 
detta var för att det var en tradition för landshövdingen Pilatus att frige en fånge vid 
påsk. Därför är det troligt att Pilatus gav folket att avgöra ett val mellan Jesus och 
rövaren Barabbas. 

Av det som skildras i evangelierna om passionshistorien och de stora skillnaderna 
mellan bibelkommentarer inser man klart och tydligt varför Jesus dömdes till döden. 

Det är sannolikt att romarna, översteprästerna och folket trodde att Jesus kom för att 
skapa uppror mot den romerska ockupationsmakten bara för att han hade sitt anspråk 
som Judarnas konung och Guds son. Jesus borde egentligen inte dödats eftersom han 
inte har begått något brott eller mord för att dömas till döden. Det är trovärdigt att Jesus 
kom till Jerusalem för att skapa ett fredsrike snarare än att utgöra något hot mot det 
romerska styret. 
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Jesu nattvard 
Det är inte märkvärdigt att Jesus talade om sin kommande död i metaforiska termer i 
samband med vinet och brödet och detta kan ses som en symbolhandling. Jesu sista 
handling i frihet, hans sista måltid med de tolv lärjungar ger Jesus måltidens bröd och 
vin en ny betydelse vilket innebär att nattvarden är en bild av hans död. Det brutna 
brödet står för hans brutna kropp “offrad för er”, vinet för hans utrunna blod, det nya 
förbundets blod (Holmberg 2006, s.172). Sådan förståelse passar ihop med traditioner 
om att Jesus varnade templets förstörelse genom sin förkunnelse (Mark 13:1). 

Jesu ingripande i templet 
Anklagelser om att Jesus själv hotat med att förstöra templet ger oss en tydlig ledtråd 
och det är att templets fall ingick i Jesus vision av sluttiden enligt de synoptiska 
evangelierna och Johannesevangeliet. Det kan vara mycket trovärdigt att Jesus såg fram 
emot ett nytt tempel. Därför att det finns en vision av Hesekiel (40-48) och det är en 
detaljerad beskrivning av ett framtida Jerusalem och ett nytt tempel ska finnas av 
“Herrens härlighet” och detta låg till grund för hoppet om ett nytt tempel och strikta 

renhetslagar för alla människor att följa i hela Jerusalem. Jesus aggressivitet är som ett 
uttryck också för en dom. Det är troligt att Jesus är på något sätt övertygad om att 
templet hade vanhelgats och varnade för den kommande domen och ödeläggelsen. Att 
templet skulle vanhelgas framgår det tydligt i Jesus profetia om den “vanhelgande 

skändligheten” som är skriven av evangelisten Markus (Mark 13:14). 

Judas förrådande 

Uppgiften att Jesus förråddes av sin närmaste lärjunge Judas Iskariot är historiskt 
trovärdigt eftersom det måste finnas en orsak till att han togs till någon överstepräst. 
Därför är det osannolikt att evangelisterna skulle ha hittat på något sådant. Det kan vara 
sannolikt att Jesus arresterades och togs till översteprästen samma kväll därför att hela 
rådet det så kallade sanhedrin fungerade som en domstol och folket vittnade falskt emot 
Jesus enligt Markusevangeliet. Anledning till varför Jesus arresterades är på grund av 
att han agerade våldsamt i templet, vilket är en symbolisk handling som kan uppfattas 
som en varning om templets förstörelse. 

Jesu uppståndelse 

Det som Jesus talade om tre dagar spelade den senare uppfattningen bland de 
kristustroende och de tolkade Jesu tal om templet symbolisk i ljuset av tron på hans 
uppståndelse. Evangelisterna betraktar Jesu lidande inte som en meningslös eller tragisk 
avslutning på hans verksamhet utan hans lidande är något nödvändigt. Guds rike 
innebär att som “kung” över sitt rike är Gud ingen ofarlig monark utan en sann härskare 

som utbreder sitt herravälde med makt. Författarna hävdar att Gud bör kämpa mot och 
besegra riken och de andra furstar som inte frivilligt böjer sig för hans anspråk! Det 
visar sig att Jesus var den person som såg sig stå mitt i denna kamp för Guds rike. 
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För de troende som tror på att Jesus har övervunnit döden har man ett evigt liv att vänta 
och det är sannolikt att evangelisterna ville förmedla ett sådant synsätt. För Jesus själv 
innebär uppståndelsen och himmelsfärden att Jesus har blivit förhärligad efter sitt 
lidande och Jesus existens inte liknar den jordiska. Evangelisterna betraktar Jesu lidande 
inte som en meningslös eller tragisk avslutning på hans verksamhet utan hans lidande är 
något nödvändigt. 

Den urkristna förkunnelsen bärs av en övertygelse och det är tron på att Jesus lever än 
idag och att Gud har uppväckt Jesus Kristus från de döda och han blev uppstånden.  I 
apostlarnas predikan är detta själva huvudpunkten som vi möter i Apostlagärningarna 
(Beskow 2003, s. 111). Hos de senare tiders kristna var Jesus som en gestalt som man 
kan hämta tröst och inspiration hos. För den äldsta kristna kyrkan var Jesus en verklig 
och levande person. Han var även odödlig och osynlig som kunde på något sätt leda 
sina trogna till Guds rike. Enligt Matteusevangeliet har Jesus sagt; “Jag är med er alla 

dagar till tidens slut”. Detta var Jesus slutord till lärjungarna (Matt 28:20). 

Roger Viklunds uppfattning att evangelisterna skulle ha hittat på passionshistorien bara 
för att visa att Jesus uppfyllde de gamla profetiorna och därmed skulle vara den 
utlovade Messias är svår att fastställa. Det saknas tillräckliga bevis för Roger Viklunds 
beskrivning av passionshistorien som ett påhitt. Cecilia Wassen, Tobias Hägerland, Per 
Beskow och Bengt Holmberg redogörelse för att Jesus har funnits i verkligheten har 
enligt min mening större tyngd. De uppvisar ett övertygande bevismaterial på hans 
existens. Bevismaterialet är juridiska och litterära texter, brev, inskrifter och 
arkeologiska lämningar. Därför finns det ingen tvekan om hans existens för min del. 
Exakt vilka delar som är historiskt korrekta i passionsberättelsen är däremot svårt att 
veta. 

Författarnas tolkning att rådsmedlemmarna hånade Jesus är enligt min trovärdig 
eftersom många textställen i alla de fyra evangelierna uppvisar tydligt att Jesus gjorde 
anspråk på att han själv var människosonen, då han betonar sin roll som frälsare. 

Därför kan författarna Cecilia Wassen, Tobias Hägerland, Per Beskow samt Bengt 
Holmberg ha rätt i att rådsmedlemmarna ansåg att Jesus vara en lögnare, en fasttagen 
rebell och falsk profet som hade hotat att förstöra templet och på olika sätt tycktes 
upplösa lagen. Så visst hädade Jesus då att han placerade sig själv “på Guds högra sida”. 

Det är sannolikt att detta är anledning till att han slutligen korsfästes och Jesu 
verksamhet i hela evangeliet är inriktad mot lidande och död enligt författarnas 
undersökningar om passionshistorien. 

Per Beskows påstående låter trovärdigt eftersom de som tror på att Kristus har 
övervunnit döden har enligt denna tro ett evigt liv att vänta och det är vad 
evangelisterna ville förmedla i sitt evangelium om Jesu lidande och död. Personligen 
anser jag att författarna Cecilia Wassen, Tobias Hägerland, Per Beskow samt Bengt 
Holmberg ger en trovärdig bild av passionshistorien. 
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