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Vilken veckodag korsfästes Jesus? 
 

För att kunna fastslå vilken den troligaste dagen var behöver vi först se lite på hur man handskades 

med begreppet sabbat. 

 

I Joh 19:31 står det ju att de ville ta ner Jesu kropp från korset därför att nästa dag var en stor 

sabbatsdag. En del menar då att det inte innebär att man kan fastslå att vi talar om en fredag, utan 

menar att det här talas om en årlig sabbat. Den som utgjordes av det osyrade brödets första dag. 

Kan "sabbat" utan vidare specifikation tillämpas på årets föreskrivna festdagar? Faktum är att vi 

ingenstans i Bibeln stöter på uttrycket "årlig sabbat" för att uttrycka en årligt återkommande 

festdag. Det är en modern tolkning att så kan ske. 

 

Den enda festdag som kunde beskrivas som en extra sabbatsdag är den stora försoningsdagen. Men 

i samband med föreskrifterna för förstlingsfrukten och hur man skulle räkna därifrån fram till 

pingst så uppfattades den "första dagen efter sabbaten" (3 Mos 23:11-16) av de flesta som första 

dagen efter den första dagen av det osyrade brödets högtid. 

 

Men det troligaste vad Johannes gör är att han säger att sabbaten som följde dessutom var en stor 

högtidsdag, nämligen den första dagen av det osyrade brödets högtid. 

 

 I Markus ges ingen bestämning till sabbaten , utan det konstateras bara att det var en sabbat och 

att Jesus korsfästes på sabbatens förberedelsedag = fredag. ( Mark 15:42-43). Sedan när sabbaten 

var över så köpte de kryddor och  mycket tidigt den första veckodagen så gick de till graven. 

 

I Mark 16:9 sägs det också uttryckligen att Jesus uppstod på den första veckodagen. 

 

 Det att kvinnorna i Markus 16:1 sägs köpa de välluktande oljorna efter sabbaten och i Lukas 23:56 

före sabbaten har ibland tagits som ett argument för att det måste ha varit två sabbatsdagar den 

veckan. Men en troligare förklaring är att de olika evangelieförfattarna fokuserar på olika kvinnor. 

De tre specifikt nämnda Salome och de båda Mariorna köpte sina kryddor efter sabbaten, medan en 

stor del av de andra hann göra det innan. Det är inte så svårt att förstå eftersom de tre kvinnorna 

var de som följde Jesus närmast korset och kan anses som "närmast sörjande". De orkade inte 

tänka på att inhandla kryddor direkt efter hans död och gravläggning, medan de kvinnor som inte 

var lika nära hade mer krafter till det. Det kan givetvis också vara så att en del kryddor hann köpas 

innan sabbaten medan de sista köptes efter sabbaten då salvorna gjordes helt klara. De olika 

evangelieförfattarna fokuserar bara lite olika även i det fallet.  

 

En torsdags korsfästelse skulle synbarligen lösa något av det som ansetts som problem vid en 

fredagskorsfästelse. Man har ansett att då skulle för eller efter sabbaten vad gäller kryddinköpen 

kunna förklaras med två olika sabbatsdagar. Men skulle det lösa några problem? Sabbaterna satt 

ju ihop utan något mellanrum. Men det största problemet är att Lukas alltså använder inklusivt 

räknesätt i övrigt när han ger tidsangivelser. Varför skulle han överge den principen endast vid ett 

tillfälle? 

 

Både Jesus och Paulus uttalar sig om att han ska uppstå "den tredje dagen" inte efter tre fulla 24-

timmars dygn! (Matt 12:40, 1 Kor 15:4) 

 

Jesus definierar själv vid ett tillfälle vad den tredje dagen betyder: 
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"Gå och säg till den räven (Herodes): Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka i dag och i 

morgon och den tredje dagen går jag bort. Men i dag och i morgon och i övermorgon måste jag 

vandra vidare…" Luk 13:32-33 

 

Så om man även läser andra kommentarer så blir det ganska klart att Jesu korsfästelse måste ha 

skett på en fredag 

 
 


