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JERUSALEM. Här gör Jeshua ben 
Josef, 30, entré under det 
stora påskfirandet.

Den skäggprydde mannen 
från Nasaret skapade rabal-
der när han red in här i stan 
på ryggen av en åsna – nu  
riskerar stjärnprofeten att 
gripas:

– Om han fortsätter så här 
kommer vi att behöva vidta 
åtgärder, säger en källa nära 
överstepräst Kajafas till Af-
tonbladet.

Scenen var smått surrealis-
tisk här i centrala Jerusalem 
igår. Hundratusentals männ-
iskor har vandrat hit till den 
uråldriga staden för att fira pe-
sach, men firandet fick ett 
oväntat avbrott i form av den 
kontroversiella profeten Jes-
hua ben Josefs ankomst. Man-
nen från Nasaret som många 
tror är Messias – men som an-
dra avfärdar som en bluff – red 
in på ryggen av en åsna. 

Tilltaget fick hans beundra-
re att kanta gatorna med jubel 
och tillrop som ”Hosianna! 
Välsignad är han som kommer 
i Herrens namn!”. Andra för-
sökte stoppa Jesus – som han 
också kallas – och hans ”lär-
jungar” (en liten med lojal ska-
ra anhängare som har följt ho-
nom på sistone) från att ta sig 
fram. Vid ett tillfälle trängde 
sig en upprörd farisé fram ge-
nom folkmassan och ställde 
sig i vägen för Jesus och hans 
glatt dansande entourage:

– Säg åt dina lärjungar att 
sluta med sitt narrspel, rabbi! 
sa mannen upprört enligt käl-
lor på plats.

”stenarna ska ropa”
Men profeten från Nasaret 

bara log och gav honom ett 
kryptiskt svar:

– Ser du muren framför dig? 
Ser du dessa stenar? Om dessa 
människor tiger kommer ste-

narna att ropa!
Ryktet om 

den judiska 
profeten, de mi-
rakel han påstås 
ha utfört och 
hans predik-
ningar om kär-
lek har spridits 
som en löpeld 
över Palestina 
på sistone. Han 
är numera så 
omtalad att 
många tvivlade 
på att Jesus 
skulle våga be-
ge sig hit till Je-
rusalem för att 
fira den judiska påsken i år; en-
ligt uppgift är överstepräst Ka-
jafas rasande över Jesus väx-
ande popularitet. 

kan han få bort romarna?
De mirakel han ska ha utfört 

gör att många här i stan dyrkar 
honom; vissa bredde till och 
med ut mantlar och palmblad 
på marken där han red fram. 
Det är uppenbart att många 
tror att den cirka trettioårige 
mannen måste vara den utlo-
vade Messias; kung Davids ätt-
ling som ska återupprätta Da-
vids rike. 

Jerusalem är under ro-
merskt styre sedan över nittio 
år tillbaka, och ligger tekniskt 
sett i den romerska provinsen 
Syrien. Det har fått delar av 
den judiska befolkningen här 
att hoppas att den nya stjärn-
profeten ska kunna driva ut ro-
marna och ta tillbaka Jerusa-
lem å deras vägnar.

Det är inga dåliga mirakel Je-

sus – i grunden 
en hantverkare – 
ska ha utfört på 
sistone. Afton-
bladet kan inte 
bekräfta att de 
någonsin har ägt 
rum, men bland 
de mest spekta-
kulära händel-
serna kan följan-
de nämnas:

l På ett bröl-
lop i byn Kana i 
Galileen tog för-
friskningarna 
slut, varpå Je-
sus, som var 
gäst på bröllo-

pet, ska ha förvandlat sex sto-
ra krukor med vatten till vin 
(inte bara det; vinet ska även 
ha varit ovanligt utsökt enligt 
källor till Aftonbladet).

l Under ett besök i staden 
Kafarnaum ska Jesus ha stött 
på en förlamad man, och ge-
nom några enkla ord (enligt en 
källa var de ”Det du har gjort 
fel får du förlåtelse för”) ska 
mannen ha kunnat gå igen.

l  Utanför Jeriko ska han ha 
gett en blind tiggare vid namn 
Bartimaios synen tillbaka.

l Under en storm på Galile-
iska sjön ska Jesus ha förhin-
drat att hans båt förliste genom 
att få vinden att sluta blåsa.

l Vid ett annat tillfälle ska 
han ha gått på samma sjö.

l Kanske mest imponeran-
de av allt: en man vid namn La-
saros ska nyligen ha dött i sin 
hemby Betania och sedan bli-
vit återuppväckt från graven 
av Jesus.

Till och med det okonven-

tionella resemedlet som han 
använde för sin entré här i sta-
den – en åsna – tolkades av vis-
sa som ännu ett bevis på att 
han faktiskt är Messias; enligt 
en profetia i Sakarjaboken ska 
denne nämligen komma ri-
dande på ”en ung åsnehingst”.

– Det där är bara ett cyniskt 
försök av honom att få folk att 
tro att han är Messias, säger en 
högt uppsatt präst till Afton-
bladet.

– Alla som kan sin Torah vet 
att Jesus inte är Messias, fort-
sätter mannen, och avfärdar 
Jesus som en ”potentiellt far-
lig bluffmakare”.

”Lever farligt”
Han är långtifrån ensam om 

att dela den åsikten. Som ord-
förande för Stora rådet – 
judarnas högsta myn-
dighet – styr den 
stränge överstepräst 
Kajafas över Jerusa-
lems tempel och har 
därmed en enorm 
makt. Den politiska 
grupp han tillhör, 
saddukeerna, har 
tagit parti för 
den romerska 
ockupations-
makten och ser 
därför inte med 
blida ögon på 
Jesus växande 
popularitet.

– Han lever 
farligt, säger 
en källa nära 
Kajafas till 
Aftonbladet.

– 400  000 
personer har 

kommit hit till staden för att fi-
ra pesach. Det är en logistisk 
utmaning utan dess like: det 
sista vi behöver är en upprors-
makare som kommer hit och 
skapar trubbel.

En annan normgivande 
grupp i den här staden är fari-
seerna, som till skillnad från 
saddukeerna är mer intresse-
rade av att följa Tanach – den 
heliga skriften, där Torah in-
går – än att kompromissa med 
romarna för att nå status och 
makt.

”kan få dödsstraff”
Men inte heller de strikt re-

ligiösa fariseerna är några sto-
ra fans av uppkomlingen Jesus, 
vilket incidenten med mannen 
som försökte stoppa honom 
på gatan visade. Det finns de 
som tycker att han, i sina pre-
dikningar, alltför ofta har insi-
nuerat att han skulle vara 
”Guds son”. Detta, menar de, 
gränsar till hädelse – ett brott 
som kan leda till dödsstraff.

På kvällskvisten bröt Jesus 
och hans följe upp och 
lämnade Jerusalem, för 
att tillbringa natten i byn 
Betania på Olivbergets 
östra sluttning. Det var 

vid denna upplagas 
pressläggning oklart 

om han tänkte 
återvända.

– Han gör klo-
kast i att hålla 
sig borta, säger 
en högt uppsatt 
tjänsteman på 
Stora rådet till 
Aftonbladet.

– Måttet är 
snart rågat. Fort-
sätter han skapa 
så här mycket 

uppmärksamhet 
kommer folk att 
vilja se honom un-
danröjd.

Jesus, 30:
”Jag kan gå 
på vattnet”

Överstepräst Kajafas är redo 
att ingripa mot stjärnprofeten
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Måndag 10 Nisan* år 30 fallet jesusAftonbladet

Måndag 10 Nisan år 30 3 
n n  Några dagar i Jerusalem förändrade världen för alltid.
n n På grund av en profet vid namn Jesus från Nasaret – och vad 
han gjorde under påskfirandet för 2000 år sedan – är i dag cirka 
två miljarder människor kristna.
n n Exakt vad som hände debatteras än i dag, och det som följer på 

dessa sidor är bara en av många tänkbara teorier om hur det 
kan ha gått till när Jesus dömdes till döden.
n n Vi berättar det som om Aftonbladet hade varit på plats och 
bevakat det dramatiska händelseförloppet i Jerusalem– dag 
för dag.

Text: Jon forsling 
jesus red in på en åsna Beundrarna bredde ut sina mantlar så att mirakelprofetens åsna inte behövde smutsa ner sina hovar. ”Jesu intåg i Jerusalem” målad av 1600-talskonstnären                               Charles Le Brun. 
 

* Första månaden i året enligt judisk tideräkning, mostvarar ungefär april Foto BRIDGEMAN/IBL
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JERUSALEM. Herodestemplet  
utsattes för en attack i går.

Med våld drev Jesus och hans 
anhängare ut köpmän som var 
på plats för att sälja sina varor.

– Det här är Guds hus! skrek 
den omtalade profeten ursin-
nigt.

Ett tumult orsakat av profeten 
Jesus från Nasaret skakade det 
stora påskfirandet här i går.

Hundratusentals människor var 
på plats i och omkring det gigantis-
ka Herodestemplet i centrala Jeru-
salem när Jesus och hans lärjungar 
plötsligt stormade in och började 
uppmana alla köpmän att omedel-
bart försvinna från 
platsen.

Beväpnad med en 
piska – som han pro-
visoriskt skapat ge-
nom att binda ihop 
några repstumpar – 
gick stjärnprofeten 
till attack mot dem 
som hade ställt upp 
bord för att sälja of-
ferdjur och växla 
pengar.

– Det var totalt ka-
os, berättar ett vitt-
ne för Aftonbladet.

– De var helt van-
sinniga och började 
skrika om att köp-
männen hade förvandlat en helig 
plats till ett rövarnäste.

fullt med folk
Det var vid 11.30-tiden som tu-

multet uppstod. På den enorma 
tempelplatsen (den är cirka 14 
hektar stor, och den yttersta mu-
rens omkrets är nära en och en 
halv kilometer) hade uppskatt-
ningsvis 400 000 människor sam-
lats för att observera den judiska 
påsken. Det hör ju till att offra djur, 
men eftersom de flesta pilgrimer 
har rest långt och haft svårt att få 
med sig djur på vägen behöver de 
köpa offerdjur på plats här i Jeru-
salem. 

Renläriga judar vill dock inte 
köpa dessa djur med romerska 
mynt, eftersom de har en inprän-
tad bild av kejsare Tiberius vilket 
anses vara en avgudabild. Så för 
att kunna köpa ”rena” offerdjur är 
de först tvungna att växla de ro-
merska mynten till judiska eller 
feniciska mynt, vilket gör att tem-
pelplatsen dessa dagar myllrar av 
både valutaväxlare och folk som 
säljer offerdjur.

”ett rövarnäste”
Detta fick Jesus från Nasaret att 

gå i taket. Den omtalade profeten 
har gjort sig känd för sina predik-

ningar om att älska 
sin nästa, och att 
”vända andra kin-
den till” om man blir 
dåligt behandlad. 
Men åsynen av köp-
män på vad han an-
ser är en helig plats 
fick honom att bri-
sera.

– Står det inte 
skrivet? Mitt hus ska 
kallas ett bönens 
hus för alla folk? 
Men ni har gjort det 
till ett rövarnäste! 
vrålade Jesus och 
fäktade med sin pis-
ka mot de förskräck-

ta köpmännen.
Efter att ha drivit ut några av 

dem (dock inte alla; de var allde-
les för många) stannade Jesus ett 
tag och predikade för sina lärjung-
ar och den växande skara anhäng-
are han har fått här i staden. 

Vare sig de judiska tempelvakter-
na eller de romerska soldaterna på 
plats valde – märkligt nog – att in-
gripa mot Jesus och hans följe efter 
deras våldsamma uppträdande. 
Men enligt bedömare kan myndig-
heterna se det här som droppen 
som fick bägaren att rinna över. Bå-
de den nuvarande översteprästen 
Kajafas och den före detta överpräs-
ten Hannas (som fortfarande har 

stor makt här i staden) har haft ögo-
nen på Jesus under en längre tid. 
Det senaste utspelet riskerar att un-
dergräva deras maktställning här i 
Jerusalem, och om det är något som 
den stränge Kajafas eftersträvar är 
det ordning och reda i leden.

– Han ogillade Jesus skarpt re-
dan innan det här hände. Inciden-
ten på tempelområdet har fått ho-
nom att bli ännu mer fientligt in-
ställd till honom, säger en källa nä-
ra Kajafas till Aftonbladet. 

Inte heller de ytterst styrande ro-
marna sägs vara nöjda med händel-
seutvecklingen. Pesach är alltid en 
känslig tid på året, när Jerusalem 
fylls med hundratusentals männ-
iskor från när och fjärran, och ett 
oväntat orosmoment kan få dem att 
vilja ingripa. Vem som är romersk 
ståthållare på plats här i stan varie-
rar; just denna påsk är det en man 
vid namn Pontius Pilatus som be-
skrivs av de som känner honom 
som våldsbenägen och oberäkne-
lig. Tekniskt sett är det alltså ståt-
hållare Pilatus som styr Jerusalem 
dessa dagar, men inte heller han be-
slöt att ingripa mot Jesus och hans 
följe efter kaoset i templet. 

rädda för upplopp
Enligt bedömare kan detta bero 

på Jesus växande popularitet; ett 
ingripande på offentlig plats i 
dagsljus skulle kunna leda till ett 
upplopp bland hans anhängare. En 
källa säger till Aftonbladet att ett 
eventuellt gripande av Jesus sna-
rare kommer att ske när han minst 
anar det – och på ett ställe där han 
inte är omgiven av beundrare.

På kvällen drog sig Jesus åter 
tillbaka till Betania, en by som är 
belägen några kilometer utanför 
Jerusalems murar. Nu ställer sig 
många här frågan: kommer den 
mytomspunne profeten att våga 
återvända hit en gång till, efter det 
enorma tumult som han orsakade 
i Herodestemplet?

Eller har vi sett det sista av Je-
sus från Nasaret på ett tag?

Han vrålade  och piskade

Jesus till rasande attack i templet
”Kajafas förbereder ett gripande”

fallet jesus4 Aftonbladet
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Tisdag 11 Nisan år 30 5 

Översteprästen Kajafas, till höger, och hans företarädare Hannas, till vänster, har haft ögonen på Jesus länge. 
Nu erfar Aftonbladet att de är redo att agera mot kändisprofeten.

mannen från nasaret anföll nasarna Jesus löpte amok i 
templet, beväpnad med en egenhändigt tillverkad piska attackerade han handels-

männen  och penningsväxlarna. ”Jag blev av med alla mina duvor i tumultet. Jag har en familj att försörja och har jobbat här i flera år. Efter det här terrordådet måste vi leva på allmosor. Jag hoppas 
Kajafas tar i med hårdhandskarna mot den här Jesus”, säger offerdjursförsäljaren Adar, 37, tilll Aftonbladet.”Utdrivningen av månglarna”, målad 1813 av Lattanzio Querena,Ni  Foto BRIDGEMAN/IBL
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JERUSALEM. Här återvänder Jesus 
till Herodestemplet efter mån-
dagens attack.

Den här gången gick det lugnt 
till – ändå talar mycket för att 
myndigheterna planerar att sät-
ta stopp för den omtalade profe-
ten.

– De väntar på rätt tillfälle att 
slå till, säger en källa till Afton-
bladet.

Det har nu gått tre dagar sedan 
Jesus från Nasaret 
och hans lärjungar 
skapade stor upp-
ståndelse då de – 
med våld – uppma-
nade handelsmän 
att lämna Herodes-
templet mitt under 
det stora påskfiran-
det.

Tilltaget skapade 
stor ilska bland de 
religiösa ledarna 
här i staden. Ändå 
ingrep de inte mot 
Jesus, vare sig un-
der tisdagen eller 
onsdagen, när 
stjärnprofeten och 
hans följe oväntat 
valde att återvända till det gigan-
tiska templet.

inga nya incidenter
De romerska tempelvakterna 

iakttog Jesus noggrant när han 
predikade för sina anhängare i ett 
hörn av tempelgården. Enligt 
uppgift var deras order att gripa 
Jesus vid första tecken på orolig-
heter – men båda besöken skedde 
utan incidenter.

– Det är ändå helt otroligt att 
han vågade sig hit, med tanke på 
vad han ställde till med här i mån-
dags, säger en beundrare av Jesus 
som vill vara anonym. 

– För mig kan det bara betyda 
en sak: han är inte rädd för dem. 
Och det är för att han är Messias, 

fortsätter mannen.
Med tanke på Jesus växande po-

pularitet är det märkligt lite som 
är känt om hans bakgrund. Som-
liga säger att han föddes i staden 
Betlehem i Judeen, i samband 
med ett astronomiskt fenomen av 
något slag. 

pappan var snickare
Man vet att han växte upp i den 

lilla byn Nasaret i Galileen med 
sin pappa Josef 
(som jobbade som 
snickare i den när-
liggande staden 
Sepforis) och mam-
ma Maria (som en-
ligt uppgift bara var 
femton år gammal 
när Jesus föddes). 
Jesus var äldst i en 
syskonskara som 
även innehöll fyra 
bröder (Jakob, Jo-
sef, Simon och Ju-
das) och tre systrar. 
Vid tolv års ålder 
besökte han Jerusa-
lem och Herodes-
templet första 
gången; kort däref-

ter dog hans far.
Vid vuxen ålder lät han sig dö-

pas av sin syssling, en viss Johan-
nes (en man som för övrigt hals-
höggs på order av fjärdingsfursten 
Herodes Antipas för tre år sen), 
men efter en kort tid som dennes 
lärjunge valde han att bryta sig 
loss och köra sitt eget race. De se-
naste tre åren har han rest runt 
och predikat – huvudsakligen i 
Galileen – och sakta men säkert 
byggt upp en lojal beundrarskara.

– Han pratar helt fantastiskt, sä-
ger en av hans lärjungar, Judas Is-
kariot, till Aftonbladet. 

– Han har fått mig att tänka på 
ett helt nytt sätt om mänsklighe-
ten, om att älska och förlåta sin 
nästa. Jag minns särskilt en predi-

kan han höll en gång, på ett berg i 
Galileen. Han sa ”om någon slår 
dig på den högra kinden, så vänd 
också den andra åt honom”. Det 
är något alla bör försöka leva ef-
ter, säger Iskariot.

Det är oklart om Jesus är eller 
har varit gift, eller om han har någ-
ra barn. 

 Han har tidigare jobbat som 
hantverkare, men ägnar sig nu på 
heltid åt att predika. Allt fler gör 
nu bedömningen att han öppet 
vill provocera prästerskapet här i 
Jerusalem.

– Han leker verkligen med el-
den just nu. Det är som att han vill 
visa att det Stora rådet ska agera 
mot honom på något vis, säger en 
anhängare som vill vara anonym. 

”uppvigling av värsta sort”
Enligt uppgift är överstepräst 

Kajafas och hans anhängare sär-
skilt upprörda över att Jesus – ef-
ter tumultet han orsakade i Hero-
destemplet i måndags – ska ha 
sagt följande till sina anhängare: 
”förstör det här templet, så ska jag 
bygga upp det igen på tre dagar”.

– Det är tillräckligt illa att han 
anspelar på att vara Messias. Men 
att uppmana folk att begå terro-
rism är uppvigling av den grövsta 
sort, säger en källa nära överste-
prästen.

– Templet tog fyrtiosex år att 
bygga. Att han har mage att påstå 
att han skulle kunna bygga upp 
det på tre dagar är inte bara lite 
fräckt, fortsätter källan.

Sin vana trogen drog sig Jesus 
och hans följe tillbaka till Betania 
på kvällen. Mörkret lade sig över 
Jerusalem och de hundratusen-
tals människor som har samlats 
innanför stadens murar för att fi-
ra pesach.

Men innan de somnade ställde 
sig säkert många frågan: hur länge 
kommer Jesus från Nasaret att 
tillåtas vara på fri fot?

Lasaros mår bra
 i dag.

namn: Lasaros. familj: 
Systrarna Maria och  
Martha. Bor: Betania i  
Judeen. aktuell: Påstås 
ha blivit uppväckt från de 
döda av den omtalade 
profeten Jesus från Nasa-
ret.

”Jesus leker med elden”

Han påstår sig vara Messias – 
och kunna återuppväcka döda

I måndags attackerade Jesus försäljarna i Herodestemplet i centrala Jerusalem. Nu, tre dagar senare, kom han 
till templet igen. Han hälsade nonchalant på det församlade prästerskapet. Foto: IBL/BRIDGEMAN

... Lasaros,
…Lasaros, som påstås 
ha väckts från de döda av 
Jesus:

– Ja, det stämmer bra det. 

ett ögonblick”Varför är 
jag klädd
i lakan?”

Man undrar ju spontant:  
hur känns det att vara död?
– Det känns bra. Eller för-

resten, jag minns inte riktigt 
hur det kändes. Jag var ju  
död. 

– Jag mindes bara att jag var 
väldigt sjuk, och att jag som-

nade. Det första jag hörde var 
Jesus som ropade ”Lasaros, 
kom fram!”

Vad hände sen?
– Jag frågade varför jag låg 

i trädgården, och varför jag 
var insvept i lakan. 

– De sa till mig att jag hade 

dött på en söndag, och att det 
nu var torsdag. Jag kunde  
inte tro att det var sant.

Hur kom du i kontakt med 
Jesus?
– Jag har känt honom länge. 

Han är kompis med mina två 
systrar, Maria och Marta. Det 

var de som kallade på honom 
när jag blev sjuk. De trodde 
först att han hade kommit för 
sent eftersom jag hade varit 
död i fyra dagar, men så var ju 
inte fallet.

Vad säger du till folk som 
inte tror att det här är sant?

– De får tro vad de vill.
Till sist, vad önskar du dig 
mest av allt just nu?
– Jag har förstått att Jesus är 

i Jerusalem och firar påsk nu. 
Jag hoppas att han och hans 
vänner inte stöter på problem 
där.

”lasarOs, KOm ut” Bilden sägs visa hur Lasaros kommer ut ur sin grav,                klädd i liksvepning. Hans systrar Maria och Marta sitter vid Jesus fötter. Lasaros uppväcks från den döda, målad 1857 av Leon Bonnat. Foto: IBL/BRIDGEMAN
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Kajafas hus

Rummet på övre våningen

Akvedukt

Akvedukt

Hiskias vattenledning

Gihonkällan

Vägen till Emmaus och Joppe

Väg till Samaria

Väg till Samaria

Torndammen

Siloamdammen

Vägen till Döda havet

Rogelskällan

Hinnomdalen

Vattenporten

Hasmoneiska palatset

Fårporten

Israels damm

Antoniaborgen

Herodes palats

T E M P L E T

Trappa till templet

Templets krön

Fiskporten
Betesdadammen

Golgata

Trädgårdsgraven

Getsemane trädgård

Oljeberget

Den kungliga pelarhallen

Sköna porten

Östra porten
(Gyllene porten)

Salomos pelarhall

Vägen till Betelhem och Gebron

ÖV R E  S TA D E N

N E D R E  S TA D E N
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simon petrus
l Jesus närmaste man.
l Fiskare till yrket.
l Bror till Andreas.

maria
l Jesus mamma.
l Gift med hantverkaren 
Josef, mor till flera barn.

andreas
l Fiskare till yrket.
l Bror till Simon  
Petrus.

maria 
magdaLena
l Pekas ut som Jesus 
flickvän.

JakoB
l Hans far driver ett  
fiskeriföretag.
l Känd för hetsigt humör.

Johannes
l Lillebror till Jakob
l Liksom han känd för sitt 
heta temperament.

fiLippos
l Kommer från Betsaida.
l Pratar flytande  
grekiska.

BartoLomaios
l Nära vän med Filippos.
l Går eventuellt också  
under namnet Natanael.

matteus
l Från Kapernaum.
l Jobbade eventuellt som 
skatteindrivare tidigare.

tomas
l En djupsinnig tänkare 
som fått öknamnet  
”tvivlaren”.

JakoB
l Kallas ”Lille Jakob” för 
att skilja honom från 
Johannes storebror.

Judas taddeus
l En doldis i gänget.
l Kan eventuellt vara bror 
till Jesus.

simon
l Kan ha varit brudgum 
vid bröllopet i Kana, där 
Jesus gjorde vin av vatten.

Judas iskariot
l Han förrådde Jesus med 
en kyss i Getsemane träd-
gård.

jesus innersta krets

Här är hans
heliga stad
Guiden till Jesus Jerusalem:Guiden till Jesus Jerusalem:

Mirakel, frestelser och ond bråd dödMirakel, frestelser och ond bråd död

Golgata
n Den här kullen norr om stan 
är den troliga platsen för kors- 
fästelsen.

trädgårds- 
graven
n Här blev Jesus begravd 
efter att han tagits ner 
från korset. Den upp-
ståndne Kristus ska ha 
visat sig för Maria från 
Magdala i trädgården.

Grafik: FREDRIK PERSSON

Betesda- 
dammen
n Vid fårdammen i Jerusalem 
finns ett bad med det hebreiska 
namnet Betesda. I badets pelar-
gångar låg en mängd sjuka, blin-
da, lama och lytta. Där fanns en 
man som hade varit sjuk i trettio-
åtta år.Jesus sade till honom: 
”Stig upp, ta din bädd och gå.” 
Genast blev mannen frisk och 
tog sin bädd och gick.

Getsemane
n I Getsemane trädgård samlades Jesus och hans lär-
jungar kvällen före Jesu korsfästelse. Det var här han 
blev förråd av Judas och arresterad.

salomos pelarhall
n Här försökte judarna stena Jesus efter 
att han hade förkunnat att han var guds 
son. 

Oljeberget
n Härifrån uppsteg Jesus till himlen på 
den 40:e dagen efter uppståndelsen på 
påskdagen. Lärjungarna såg hur han 
lyftes upp i höjden, och ett moln tog ho-
nom ur deras åsyn.

templets krön
n Här blev Jesus frestad djävu-
len, som ställde honom högst up-
pe på tempelmuren och uppma-
nade honom att bevisa sin tro på 
gud genom att kasta sig ner och 
lita på att änglarna skulle komma 
och fånga upp honom. Jesus väg-
rade: ”Du skall inte sätta Herren, 
din Gud, på prov.”

templet
n När Jesus var tolv år försvann han från sina 
föräldrar under det årliga påskbesöket i Jerusa-
lem. Josef och Maria var utom sig av oro och 
först efter tre dagar hittade de sonen i templet, 
där han satt mitt bland lärarna och lyssnade 
och ställde frågor. ”Varför skulle ni leta efter 
mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fa-
der?”, sa han till sina föräldrar.
n Som vuxen slängde Jesus ut månglarna ur 
templet några dagar innan han blev korsfäst.

Herodes 
palats
n Det var troligtvis 
här som Pontius Pi-
latus förde Jesus in-
för Herodes.

Kajafas hus
n Här fördes Jesus, efter 
gripandet i Getsemane, in-
för översteprästen Kajafas. 
Och det var här Petrus för-
nekade att han kände Je-
sus.

rummet på övre våningen
n Enligt traditionen var det här Jesus åt påskmåltiden med sina lärjung-
ar. Han tvättade fötterna på de tolv och sa till dem: ”Ni kallar mig mästa-
re och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre 
och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varan-
dras fötter... för en tjänare är inte förmer än sin herre.”

antoniaborgen
n Här blev Jesus anklagad, för-
dömd, hånad och piskad.
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GETSEMANE. Jesus från Nasaret 
greps sent i går kväll.

Efter en blodig kamp med 
hans lärjungar kunde den judis-
ka tempelpolisen föra honom till 
översteprästerna.

Nu väntar ett ovisst öde för 
den omtalade profeten.

– Han förråddes av en person i 
den inre kretsen, avslöjar en po-
liskälla för Aftonbladet.

Ända sedan Jesus från Nasaret 
red in på en åsna här i söndags har 
hans blotta närvaro provocerat 
tempelaristokratin.

Hans stjärnstatus har hotat 
maktbalansen här i Jerusalem, 
och det har under flera dagar vis-
kats om att överstepräst Kajafas 
har väntat på rätt tillfälle att gri-
pa honom.

Sent i går kväll kom det. 
Jesus befann sig i trädgården 

Getsemane vid Olivbergets slutt-
ning, i sällskap med en förhållan-
devis liten grupp människor.

– De ville inte riskera att gripa 
honom i centrala stan, i dagsljus 
inför tusentals åhörare, det hade 
sett illa ut och hade kunnat sluta 
med ett upplopp, säger en källa in-
om tempelpolisen till Aftonbla-
det.

högg av örat
Gripandet mötte till en början 

våldsamt motstånd. Inte av Jesus 
själv, utan av hans lärjunge Petrus 
– som ursinnigt kastade sig fram 
och högg örat av Malchus, övers-
tepräst Kajafas personlige tjäna-
re.

– Stick ditt svärd i skidan! ropa-
de Jesus enligt uppgift, och mana-
de sina anhängare att behålla lug-
net:

– Alla som drar svärd ska dödas 
med svärd!

Ett visst tumult följde, när lär-
jungarna flydde från platsen för 
att undvika att gripas tillsammans 
med sin mästare. En av dem – sam-
me Petrus som högg örat av tjäna-
ren Malchus – förnekade till och 
med att han överhuvudtaget varit 

en lärjunge åt Jesus.
– Jag vet inte vad du talar om! 

Jag känner inte den mannen, sa 
han enligt ögonvittnen.

vännerna övergav honom
Stjärnprofeten stod därmed en-

sam och övergiven, och fick finna 
sig i att ledas iväg 
av tempelpolisen. 
Enligt uppgift för-
des han till före 
detta överstepräs-
ten Hannas privata 
hem.

Enligt sensatio-
nella uppgifter var 
det en av Jesus eg-
na lärjungar – Ju-
das Iskariot – som 
ledde tempelpoli-
sen till Getsemane 
trädgård. 

– Han förrådde 
honom, säger en 
poliskälla.

– Judas fick bra 
betalt – 30 silver-
penningar – för att leda oss till ho-
nom. För att vi inte skulle gripa fel 
person hjälpte han oss till och 
med genom att gå fram till Jesus 
och kyssa honom på kinden, fort-
sätter källan.

Jesus ska inte ha verkat vare sig 
förvånad eller arg över detta på-
stådda svek, menar ett ögonvitt-
ne till händelsen.

– Det var nästan som att de ha-
de gjort upp på förhand. Som att 
Jesus visste att det skulle ske, sä-
ger vittnet.

gav han tillbaka pengarna?
Judas Iskariot försvann från 

platsen utan att ge några kom-
mentarer. 

Obekräftade uppgifter gör gäl-
lande att han senare gav tillbaka 
silvermynten till överstepräst Ka-
jafas män. 

Vid denna upplagas presslägg-
ning var det ytterst oklart vad som 
nu kommer att hända med stjärn-
profeten från Nasaret. Hans an-

hängare befarar att mannen de 
tror är Messias svävar i livsfara.

– De kommer att döda honom, 
säger en lärjunge – som vill vara 
anonym, av rädsla att han själv ska 
komma att gripas.

Enligt lärjungen betedde sig Je-
sus märkligt under sina sista tim-

mar i frihet. Tidiga-
re på kvällen hade 
han samlat alla de 
tolv lärjungarna – 
inklusive Judas Is-
kariot, som sedan 
skulle förråda ho-
nom – till en intim 
påskmåltid.

– Först gav han 
oss osyrat bröd och 
sa: ”Tag och ät, det-
ta är min kropp.” 
Sen hällde han upp 
vin och sa: ”Drick av 
den alla. Detta är 
mitt blod”, berättar 
lärjungen.

Det var som att Je-
sus visste att han 

snart skulle gripas, säger han.
– Han förutspådde rubbet. Att 

någon av oss skulle förråda ho-
nom, att Petrus skulle förneka att 
han kände honom. Allt.

”när en kollaps”
Jesus från Nasaret har ofta gett 

ett lugnt, självsäkert intryck un-
der sina offentliga predikningar 
här i Jerusalem och på andra stäl-
len i Palestina. 

Men i går kväll var han uppen-
bart orolig, berättar mannen för 
Aftonbladet. När Jesus och hans 
lärjungar kom fram till Getsema-
ne – strax innan tempelpolisen 
stormade in, ledda av Judas Iska-
riot – var profeten nära en mental 
kollaps:

– Jag har aldrig sett honom så 
orolig. Han hade så mycket ång-
est att han svettades, berättar lär-
jungen.

– Han sa: ”Min själ är bedrövad 
ända till döds. Stanna här och va-
ka med mig”.

Kyssen var det hemliga tecknet: 
Här griper tempelpolisen Jesus

fallet jesus10 Aftonbladet
Fresdag 13 Nisan år 30 fallet jesusAftonbladet

Fredag 13 Nisan år 30 11 

den sista middaGen Jesus åt en intim påskmåltid tillsammans med sina närmaste män timmarna innan han blev gripen. Enligt en av dem som var med verkade det som om Jesus visste vad               som väntade. ” Han förutspådde rubbet. Att någon av oss skulle förråda honom, att Petrus skulle förneka att han kände honom. Allt.” Leonardo da Vinci målade nattvarden  1495–1498.

Vännen svek – för 30 mynt

tillslaGet 
i Getsemane
För att polisen skul-
le gripa rätt man 
gick Judas, enligt 
överenskommel-
sen, fram och kys-
ste Jesus på kinden. 
Lärjungen sålde ut 
sin profet för 30 
silverpenningar. 
Caravaggio målade 
Judaskyssen om-
kring år 1602 
  Foto: IBL/BRIDGEMAN
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... petrus , 29
som pekas ut som en 
av Jesus tolv lärjungar 
men förnekar detta:

– Jag har aldrig varit 
någons lärjunge.

Men vi har källor som 
säger att du har följt 
Jesus från Nasaret un-
der en längre tid. 
– Nej, det stämmer in-

te. Skulle jag ha … nej, det 
är fel. Verkligen fel.

Varför befann du dig i 
Getsemane när tem-
pelpolisen grep honom 
då?
– Jag var aldrig där. El-

ler, jo jag var där, men jag 
tog bara en promenad.

En ren slump, alltså?
– Precis.
Vad tycker du om Je-
sus?
– Jag känner honom in-

te. Jag har ingen åsikt om 
honom.
Vissa tror 
att han är 

Messias.
– Gör de? Det visste 

jag inte.
Det finns även vittnen 
som hävdar att du skar 
örat på en av männen 
som försökte gripa 
Jesus.
– Det får stå för dem. 

Jag är ingen våldsam 
människa.

Till sist, vad önskar du 
dig mest av allt just 
nu?
– Att du slutar med di-

na näsvisa frågor och 
lämnar mig ifred!

 

ett ögonblick

Petrus förnekar att han 
haft något med Jesus att 
göra.

”Jag var 
bara ute 
och gick”

namn: Petrus. ålder: 29. 
Bor: Kafarnaum. 
familj: Gift. Yrke: Fiskare. 
aktuell: Pekas ut som en 
av Jesus av Nasarets tolv 
lärjungar. Förnekar dock 
detta.

Soldaterna torterade Jesus i timmar – sedan spikade de upp honom

Här dör han  på korset
fallet jesus12 Aftonbladet

Lördag 15 Nisan år 30 fallet jesusAftonbladet
Lördag 15 Nisan år 30 13 

JERUSALEM. Jesus från Nasaret, 30, 
är död.

Han avrättades genom korsfäs-
telse på berget Golgata i går ef-
termiddag.

Den omtalade profeten tortera-
des brutalt innan han spikades 
upp på korset, under en skylt som 
hånfullt förkunnade honom ”Ju-
darnas konung”.

Omgiven av flugor, blodig och 
sönderslagen till oigenkännlighet.

Så slutade sagan om profeten Je-
sus från Nasaret.

Strax efter klockan 15 stegade en 
romersk soldat vid namn Longinus 
fram till den sargade, livlösa krop-
pen av Jesus, 30. Den kontroversi-
ella profeten – som tidigare på da-

gen hade dömts till döden för för-
räderi – hade då i flera timmar 
hängt uppspikad på ett träkors up-
pe på berget Golgata. Bredvid ho-
nom hängde även Dismas och Ge-
stas, två tjuvar som dömts till dö-
den.

högg honom i magen
Longinus gick fram till mannen 

som hans anhängare påstår var 
Messias. Han körde in en lans i Je-
sus buk för att försäkra sig om att 
han var död. Sen gav han order om 
att låta ta ner den blodiga och brut-

na kroppen, som sedan forslades 
iväg från platsen.

Kvar på Golgata stod en handfull 
anhängare till Jesus – främst kvin-
nor, eftersom Jesus manliga lär-
jungar flydde i samband med hans 
gripande i torsdags kväll. En av 
kvinnorna var Maria från Magda-
la, som enligt vissa har pekats ut 
som Jesus flickvän. Hon stod kvar 
ett tag och betraktade hans lik, och 
försvann sedan storgråtande från 
platsen utan att ge några kommen-
tarer.

Det som ledde fram till avrätt-

ningen var en utdragen och farsar-
tad rättsprocess, som höll på hela 
natten och en bit in på morgonen. 
Jesus bollades fram och tillbaka 
mellan olika instanser som den po-
litiskt heta potatis han har blivit, 
och det var först vid lunchtid som 
ståthållare Pontius Pilatius gav den 
slutgiltiga ordern att låta avrätta 
honom.

vägrade att svara
De rättsliga turerna var många: 

efter gripandet i Getsemaneh i natt 
fördes Jesus in till den före detta 

översteprästen Hannas, som – trots 
att han har gått i pension – fortfa-
rande åtnjuter en stor makt här i 
stan. Hannas, hans svärson (och 
nuvarande översteprästen) Kajafas 
och en handfull andra mäktiga män 
från sanhedrin (det judiska Stora 
Rådet) höll ett inledande förhör, 
men Jesus valde att svara fåordigt 
eller inte alls på deras frågor. Där-
för togs beslutet att forsla honom 
till överstepräst Kajafas privata pa-
lats tidigt på morgonen. 

Där blev Jesus fortsatt pepprad 
med frågor, främst om huruvida 

han verkligen har hotat att förstöra 
Herodestemplet och återuppbygga 
det ”på tre dagar”, samt om han an-
ser sig vara Messias.

– Jag besvär dig vid den levande 
Gudens namn att säga oss om du är 
Messias, Guds son! ropade Kajafas 
upprört vid ett tillfälle.

prästerna: en hädelse
Enligt källa ska Jesus ha svarat ho-

nom kryptiskt:
– Du har själv sagt det. Men jag sä-

ger er: efter detta ska ni få se män-
niskosonen sitta på maktens högra 

sida och komma på himlens moln.
Detta svar tolkade prästerna som 

bevis för hädelse; ett brott som är 
straffbart med döden (dock genom 
stening, inte korsfästelse). De drog 
med sig Jesus till Pontius Pilatus – 
den romerske ståthållaren som är 
den ende som har befogenhet att 
verkställa ett dödstraff här i Jerusa-
lem – och krävde att han skulle ge 
ordern.

Men den morgontrötte Pilatus 
ville inte ta i den känsliga situatio-
nen med tång utan skickade Jesus 
vidare till fjärdingsfursten Herodes 

Antipas, son till kung Herodes och 
tetrark av Galileen, med motive-
ringen att det var upp till honom att 
avgöra Jesus öde. 

skickades tillbaka
Herodes vägrade och skickade 

tillbaka Jesus till Pilatus efter ett 
kort, fruktlöst förhör. Vid det här la-
get – cirka 10 på förmiddagen – ha-
de en upprörd folkmassa samlat ut-
anför den romerska prefektens pa-
lats. Några var anhängare till Jesus, 
men majoriteten krävde alltmer 
högljutt att Pilatus skulle verkstäl-

la Stora rådets 
dödsdom och låta 
korsfästa honom.

En motvillig  
Pilatus började 
fråga Jesus om 
denne påstått sig 
vara judarnas kung, 
och således gjort an-
språk på den makt över 
det judiska folket som 
romarna anser sig ha.

– Du är alltså judar-
nas kung? frågade han 
direkt vid ett tillfäl-
le. 

– Du själv säger 

en KOrt dödsKamp Det brukar ta flera dagar innan de korsfästa dör, av kvävning, blodförlust och vätskebrist. Men strax före klockan 15 i går, efter                              bara omkring tre timmar på korset, skrek Jesus till och drog sitt sista andetag. Kristi ansikte, altartavla målad cirka 1512–16.  Foto: IBL/BRIDGEMAN

Fortsättning 
på nästa sida S
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det, svarade Jesus.
Pontius Pilatus beordrade då att 

Jesus skulle pryglas, i förhopp-
ning om att detta skulle blidka de 
upprörda prästerna och deras an-
hängare. En utdragen tortyr, då 
profeten piskades blodig och hå-
nades av de romerska soldaterna, 
följde. Sönderslagen och kraftigt 
blödande från stora, öppna kött-
sår på ryggen fördes Jesus vid 11-ti-
den åter inför den växande folk-
mobben på torget framför prefek-
tens palats. Då bestämde sig Pon-
tius Pilatus för att göra något 
ytterst ovanligt: han lät sina vak-
ter dra fram en dödsdömd mörda-

re vid namn Barabbas, och ställde 
en tjock, svettstinkande man 
bredvid den sargade profeten.

– Eftersom det är påsk tänker jag 
benåda någon av dessa två män. 
Ni bestämmer: vem ska få leva, 
och vem ska dö? skanderade han 
till folkmassan.

sågas av juristerna
Detta tilltag sågas av juridiska 

experter över hela Palestina idag; 
var sig i judisk eller romersk lag 
finns det en praxis att benåda 
dödsdömda förbrytare under 

påskhögtiden. Andra ser det som 
ett sista försök från Pilatus sida att 
slippa döda Jesus, men det föll i så 
fall platt eftersom folkhopen val-
de att benåda – Barabbas. 

Pilatus blev därmed tvungen att 
ge med sig. Klockan 11.23 kungjor-
de han att Barabbas var en fri man, 
men att profeten Jesus skulle av-
rättas med omedelbar verkan ge-
nom korsfästelse på berget Gol-
gata.

De följande timmarna var en 
studie i mänsklig grymhet. Jesus 
piskades, fick en törnekrona på 

huvudet och tvingades bära tvär-
bjälken till sitt eget kors uppför 
berget. Han sparkades och håna-
des av de romerska soldaterna och 
av folk som kantade hans väg.

– Rädda dig själv, du som påstår 
att du är Messias! skrek en yngling 
och spottade på honom.

tjocka järnspikar
Solen stekte över Golgata. Tre 

kors gjordes i ordning. Jesus skrek 
av smärta när tjocka järnspikar 
drevs genom hans händer och föt-
ter. Folket jublade när korsen res-

tes vid 12-tiden. Jesus kors stod i 
mitten, och var försett med en 
skylt som sarkastiskt proklamera-
de honom ”Judarnas konung”. Nå-
gon erbjöd honom parfymerat vin 
för att lindra smärtan, men han av-
böjde.

– Du som river ner templet och 
bygger upp det igen på tre dagar – 
hjälp dig själv och stig ner från 
korset! ropade en åskådare och 
drog ner skrattsalvor.

Det råder delade meningar om 
vad – om något – Jesus sa under si-
na sista, plågsamma timmar i li-

... pontius 
pilatus,
romersk ståthållare 
som beordrade kors-
fästelsen av Jesus:

– Jag har inga kommen-
tarer till det.

Vad fälldes han för?
– Ehh…politisk uppvig-

ling? Jag har inga kommen-
tarer, säger jag.

Du kritiseras för att ha 
släppt en mördare,  
Barabbas, på fri fot?
– Ja, jag har hört att vissa 

har gnällt om det. Vad ska 
jag säga? Jag gjorde vad jag 
trodde var bäst i situatio-
nen.

Är det verkligen lagligt 
att en folkmassa ska få 
avgöra om en dödsdömd 
–
– Du, jag är lagen här i 

stan. Det jag säger, gäller. 
Förstått?

Det sägs att du vaskade 
händerna efter att ha 
kungjort dödsdomen mot 
Jesus. Varför gjorde du 
det?
– Det får du tolka som du 

vill.
Vissa säger att du vek 
ner dig för det religiösa 
etablissemanget här i
Jerusalem. Kommentar?
– Pontius Pilatus viker 

inte ner sig för någon!
Till sist, vad önskar du 
dig mest av allt just nu?
– Att pesach ska vara 

över så jag får lämna den 
här bonnhålan och åter-
vända till Caesarea Mari- 
tima där jag egentligen  
bor.

ett ögonblick

Pilatus tvättar händerna.

”Tolka min 
handtvätt 
hur du vill”

namn: Pontius Pilatus. Yrke: 
Ståthållare. familj: Hustrun 
Claudia. Bor: Caesarea Mari-
tima. aktuell: Dömde Jesus 
av Nasaret till döden genom 
korsfästelse. 

vet. Ett vittne säger att han ska ha 
lovat en av tjuvarna vid sin sida ett 
evigt liv i himlen. 

Ett annat påstår att Jesus ska ha 
vänt ansiktet mot skyarna och vrå-
lat Eloi, Eloi, lema sabachtani? – 
”Min Gud, Min Gud, varför har du 
övergett mig?”.

Andra hävdar att han var tyst.

dog efter tre timmar
Korsfästelse är en vanlig form av 

avrättning här i Jerusalem, och det 
tar ofta flera dagar innan en kom-
bination av kvävning, blodförlust 

och vätskebrist tar död på offret. 
Men redan strax före klockan 15 – 
efter cirka tre timmar på korset – 
skrek Jesus plötsligt till, och drog 
därefter sitt sista andetag.

Frågan är nu vilken typ av efter-
mäle den omstridde profeten kom-
mer att få. En källa nära överste-
präst Kajafas avfärdar honom som 
en ”upprorsmakare som fick sitt 
rättmätiga straff”, och tror att min-
net av honom kommer att blekna 
fort. 

– Jesus av Nasaret kommer att 
falla i glömska på samma sätt som 

så många andra falska profeter har 
gjort, säger källan belåtet.

Det var vid denna upplagas 
pressläggning oklart vad Jesus lär-
jungar – som har gått under jorden 
– planerar att göra nu när deras le-
dare är död. 

Läran gick i graven
När solen gick ner över Jerusa-

lem var den allmänna känslan att 
Jesus läror antagligen kommer att 
följa honom i graven.

Eller kanske inte. Sent igår kväll 
fick Aftonbladet en exklusiv prat-

stund med Andreas, en av hans lär-
jungar, som nu gömmer sig på hem-
lig ort.

– Vi har inte sett det sista av Je-
sus, hulkar han.

– Jag vägrar att tro det. Jag tänker 
i alla fall se till att sprida hans bud-
skap vidare.

Andreas tröstar sig med tanken 
att han och de andra lärjungarna 
har en uppgift:

– Nu gäller det för oss som följ-
de Jesus att se till att folk inte glöm-
mer bort vem han var och vad han 
stod för, säger han.

– Vi får se om vi lyckas med det.
 Jon forsling

jon.forsling@aftonbladet.se

”Snart är han  bortglömd”
S Fortsättning från förra sidan Men lärjungarna ger inte upp: ”Vi fortsätter att  sprida Jesus budskap över världen”
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Källor: Bibeln, Tord Fornberg: 
”Det trovärdiga vittnet” (Artos, 
2008), Jonas Gardell: ”Om Je-
sus” (Norstedts, 2009), Sören 
Wibeck: ”Religionernas histo-
ria” (Historiska media, 2003), 
Tarald Rasmussen och Einar 
Thomassen: ”Kristendomen” 
(Artos, 2007).

vännerna sörjer Det återstår att se om Jesus lära går i graven med honom. Prästerskapet tror att han snart kommer att vara bortglömd, medan Jesus lärjungar hävdar att det här bara  är                      början, de tänker fortsätta att verka i hans anda. Rafael målade Gravläggningen 1507.  Foto: IBL/BRIDGEMAN
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Ja. Nej. Det finns olika teorier om 
vad som egentligen hände: Sun-
nimuslimer tror till exempel att 
någon annan tog Jesus plats på 
korset, medan Ahmadiyya-musli-
mer anser att Jesus reste till In-
dien och dog som en gammal 
man i Kashmir.

Ja och nej. Vissa tror att han lev-
de och blev korsfäst på det sätt 
som beskrivs i Nya Testamentet. 
Andra har ingen uppfattning, el-
ler tror inte att han existerade.

Har ingen bestämd uppfattning. Vissa tror inte att Jesus överhu-
vudtaget existerade. Andra har 
fört fram teorin att han var en 
profet som fejkade sin korsfäs-
telse eller att hans lärjungar stal 
hans döda kropp för att han se-
dan skulle kunna ”återuppstå”.

Ja, man anser att Jesus var den 
Messias som hade förutspåtts i 
judendomens Tanach (som idag 
ligger till grund för vad de kristna 
kallar ”Gamla Testamentet”).

Nej. Koranen beskriver Jesus 
som ett av Guds viktigaste sän-
debud, men muslimer anser inte 
att han var Guds son.

Nej. Judendomen ser på Jesus 
som en vanlig man och väntar 
fortfarande på att Messias ska 
komma till Jorden.

Vissa hinduer tror att Jesus var 
en avatar – det vill säga en män-
niska född på jorden – av guden 
Vishnu, som upprätthåller balan-
sen i tillvaron. De är dock i en mi-
noritet.

Nej.

I himlen. Efter att ha återupp-
stått tror man att Jesus tillbring-
ade fyrtio dagar på jorden innan 
han åkte upp. Hans exakta plats 
är vid ”Guds högra sida”.

I himlen. Enligt Koranen räddade 
Gud Jesus från att korsfästas, 
och höjde upp honom till himlen. 
Jesus förväntas dock återkom-
ma på Uppståndelsens dag.

Död och begraven, om han ens 
fanns.

Har ingen bestämd uppfattning. Död och begraven, om han ens 
fanns.

Ja. Ja. Islam ser Jesus – som man 
kallar för Isa – som en profet och 
ett av Guds viktigaste sändebud. 

Ja och nej. Vissa tror att han var 
en profet som predikade i och 
omkring Jerusalem, andra förne-
kar hans existens helt och hållet.

Har ingen bestämd uppfatt-
ning.

Nja. Vissa tror att han har fun-
nits, men att hans liv och gär-
ning har förvrängts av kristendo-
men. Andra anser det inte vara 
bevisat att Jesus existerade ens 
som en historisk person.

Olika 
religioner 
– olika syn 
på Jesus

Fanns 
Jesus på 
riktigt?

Var är 
Jesus 
idag?

Var 
han 
guds 
son?

Blev
han 

kors-
fäst?

Kristendom islam judendom Hinduism ateism

Vem ska man tro på?


