
Finns det historiskt grundade skäl att tro att 

Jesus verkligen var en historisk person som 

blev korsfäst? 
Gary Habermas har utvecklat en metod som han kallar ”The Minimal Facts Approach”.1 Det 

innebär att han bara utgår från fakta som nästan alla forskare inom området accepterar, alltså 

även starkt kritiska ateistiska forskare. Dessa fakta ska också ha stabila bevis som backar upp 

dem från flera oberoende källor. 

Fakta 1: Jesus dog genom att bli korsfäst 

I alla fyra evangelier rapporteras samstämmigt om att Jesus blev korsfäst. Men samma 

vittnesmål ges även av utombibliska vittnen:2 

Josefus (ca 37–100) 

När Pilatus, efter att ha hört anklagelserna från män av den högsta rang bland oss, hade 

dömt honom till korsfästelse…”3 

Tacitus (ca 55–120) 

Nero…orsakade fruktansvärda plågor för en klass som var avskydd för sina styggelser, dessa 

kallades kristna av befolkningen. Kristus, från vilket namnet har sitt ursprung, led det extrema 

straffet under Tiberius regeringstid dömd av en av våra prokuratorer, Pontius Pilatus.4 

Lucius av Samosata – en grekisk satiriker (ca 120–180) 

De kristna tillber en man till denna dag…som blev korsfäst.5 

Mara Bar-Serapion (Brevet skrivet ca 73 e.Kr.) 

Vad gott fick judarna av att de mördade sin Vise Konung, när man beaktar att från den tiden 

drevs riket bort från dem?6 

 
1 Habermas, G & Licona, M. R.  The Case for the Resurrection of Jesus. 2004. Kregel Publications. Grand Rapids. 
2 Översättningen är min. 
3 Josephus, Antiquites 18.64. 
4 Tacitus, Annals 15.44 (ca 115 e.Kr) 
5 Lucian of Samosata, The Death of Peregrine, 11–13. (ca 150 e.Kr.) 
6 Dokumentet finns i det Brittiska muséet, Syriac Manuscript, Additional 14,658. Finns översatt i Logos 
Protestant Edition of the early Church Fathers. Se Habermas, 257 för mer exakt referens. 



Talmud  

Jesus blev hängd på påskkvällen.7 

Att korsfästas beskrevs också som att hängas på trä under antiken.8  

Se till exempel:  

så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma 

dag, för den som är upphängd är en Guds förbannelse. (5 Mos 21:23 SFB15) 

Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det 

står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. (Gal. 3:13 SFB15) 

Slutsats 

Det är uppenbart att man kan beakta Jesu död genom korsfästelse som ett välgrundat 

historiskt faktum som är understött av samstämmiga vittnesmål av såväl bibliska som tidiga 

obibliska källor. Flera av dem med en negativ hållning till den kristna tron. Det här innebär 

samtidigt att Jesus verkligen var en historisk person som levde den tid Nya Testamentet anger 

att han levde. Det är bara historiska personer som kan utsättas för en historisk korsfästelse. 

Den extremt kritiske forskaren John Dominic Crossan från ”The Jesus Seminar” – som är 

känt för att bestå av radikala forskare som förnekar det mesta vad gäller Nya Testamentet – 

skriver: 

Att Jesus korsfästes är så säkert som någonting historiskt någonsin kan bli.9  

 

 
7 Talmud, Sanhedrin 43a. 
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9 John Dominic Crossan. Jesus: A revolutionary Biography. 1991, 145; se också: 154, 196, 201. San Fransisco. 
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