
Stämmer påskens berättelser?Stämmer påskens berättelser?
Varför sa Jesus till Maria att hon inte 
skulle röra vid honom? Jesus uppmuntrar 
ju Thomas att känna på hans sår?
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Inskickade frågor

Enligt evangelierna var det vid två tillfällen Jesus erbjöds 
att dricka. Första gången var vinet smaksatt med någon 
slags bedövningsmedel. Det ville inte Jesus dricka. Den 
andra gången gav en soldat honom vanligt vin (som i någ-
ra av evangelierna kallas ättikvin) att släcka törsten med. 

Varför gav soldaterna Jesus ättika att 
dricka när han blev korsfäst? 

När vi jämför påskens berättelser När vi jämför påskens berättelser om den tom-
ma graven, kvinnorna och änglarna, kan man 
undra om de verkligen hänger ihop. Hur många 
kvinnor gick till graven? Hur många änglar var 
det? Vad sa änglarna? Flera bibelforskare har 
genom att noggrant undersöka alla detaljer för-
sökt att förklara hur händelserna hänger ihop. 
Alla evangelierna är överens omAlla evangelierna är överens om att tidigt på 
söndagsmorgnen gick Maria Magdalena och 
den andra Maria till graven. Men var kommer 
de andra kvinnorna ifrån? Man antar att Ma-
ria Magdalena och Maria, som var Klopas fru 
och Jesus moster, bodde i Betania, ca 2,5 km 
från Jerusalem. De lämnade Betania och gick 
till Jerusalem när det fortfarande var mörkt. 
De gick först till huset där Salome, lärjung-

MATTEUS 28:1 
EFTER SABBATEN, 
I GRYNINGEN DEN 
FÖRSTA VECKODA-
GEN, GICK MARIA 
MAGDALENA OCH 
DEN ANDRA MARIA 
FÖR ATT SE PÅ 
GRAVEN.

MARKUS 16:1-2
NÄR SABBATEN VAR 
ÖVER KÖPTE MARIA 
MAGDALENA OCH MA-
RIA, JAKOBS MOR, OCH 
SALOME VÄLDOFTANDE 
OLJOR FÖR ATT GÅ 
OCH SMÖRJA HONOM. 
MYCKET TIDIGT DEN 
FÖRSTA VECKODA-
GEN KOM DE TILL 
GRAVEN NÄR SOLEN 
GICK UPP.

en Johannes mor, bodde. De tog med sig 
oljor och alla tre begav sig till graven. De var 
bekymrade hur de skulle kunna komma in i 
graven pga stenen men hoppades att Josef, 
som ägde trädgården där Jesus var begravd, 
hade en trädgårdsmästare. På vägen dit upp-
levde de en jordbävning. När de kom fram var 
stenen bortrullad. Maria Magdalena trodde att 
Jesus kropp var tagen och sprang tillbaka till 
Johannes och Petrus för att berätta det. De 
äldre kvinnorna - Salome och den andra Maria 
stannade kvar för att diskutera vad de skulle 
göra eller för att vänta in de andra kvinnorna. 
Under tiden ser de Johanna och en till kvinna 
komma. I Lukasevangeliet 24:10 läser vi att 
det var minst två kvinnor förutom Maria Mag-

LUKAS 24:1
DEN FÖRSTA VECKODA-
GEN KOM DE TIDIGT I 
GRYNINGEN TILL GRAVEN 
MED DE VÄLDOFTANDE 
OLJORNA SOM DE HADE 
GJORT I ORDNING. DÅ 
FANN DE ATT STENEN 
VAR BORTRULLAD FRÅN 
GRAVEN. 

JOHANNES 20:1
TIDIGT DEN FÖRSTA 
VECKODAGEN, MEDAN DET 
ÄNNU VAR MÖRKT, KOM 
MARIA MAGDALENA UT TILL 
GRAVEN OCH FICK SE ATT 
STENEN VAR BORTA FRÅN 
GRAVEN. 

dalena, den andra Maria och Salome. ”Det 
var Maria Magdalena och Johanna och Maria, 
Jakobs mor (den andra Maria). Även de andra de andra 
kvinnorna kvinnorna som var med dem talade om det 
för apostlarna.” Kvinnorna bestämde sig för 
att se in i graven för att försäkra sig om Jesus 
kropp verkligen var borta. De gick genom öpp-
ningen in i gravkammaren. 
Matteus och MarkusMatteus och Markus talar om en ängel som 
uppmanar kvinnorna att inte vara rädda. Lukas 
och Johannes däremot berättar om två änglar 
som överraskar kvinnorna. 
Svaret på frågan om hur många änglar det var 
måste vara: två. Den ene är mer framträdande 
än den andre och han talar till kvinnorna. Änglar-
na hade varit där innan kvinnorna kom, vält bort 
stenen och skrämt vakterna. De fyra kvinnorna 
kom från dagsljuset in i den mörka graven som 
plötsligt lystes upp av ett övernaturligt ljus. De 
blev livrädda, böjde sina huvuden och blundade 
förmodligen. Den ena ängeln talade till dem. Allt 
skedde ganska fort och när de senare återgav 
ängelns ord berättade de vad de kom ihåg från 
det korta ögonblicket. När man lägger ihop äng-
elns ord från de tre evangelierna får man följande 
budskap: 
Maria Magdalena var inte med vid graven ef-
tersom hon har sprungit till Petrus och Johan-
nes. Hon kom tillbaka senare. Då såg hon två 
änglar och mötte Jesus. Hennes berättelse 
återges i Johannesevangeliet. 
Trots att det kan se olika ut i de fyra evang-
elierna har flera forskare kommit till samma 
slutsats: Händelserna är inte motsägelsefulla, 
de berättas från olika vittnens perspektiv och 
kompletterar på så sätt varandra. 

Var inte rädda! Ni söker Jesus 
från Nasaret, den korsfäste. 
Varför söker ni den levande 
bland de döda? Han är inte här, 
han har uppstått! Kom och se 
platsen där han låg. Kom ihåg 
vad han sade till er medan 
han fortfarande var i Galileen: 
Människosonen måste utläm-
nas i syndares händer och bli 
korsfäst och uppstå på tredje 
dagen. Gå genast och säg till 
hans lärjungar (och Petrus) 
att han har uppstått från de 
döda och har gått före er till 
Galileen. Där ska ni få se ho-
nom, så som han har sagt er.

En annan betydelse av Jesus ord är ”håll mig inte 
kvar”. Jesus uppmuntrar Maria att inte stanna 
hos honom men istället skynda och berätta för 
lärjungarna att han har uppstått.  
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