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Forord

På dansk foreligger der ikke en samlet gennemgang af de nytestament-
lige evan geliers passions fortællinger. Denne bog skulle gerne råde bod 
herpå. Fortællingerne indtager en central plads i evangelierne og vid-
ner om, hvad man i den tidligste kristendom forbandt med påsken. 
Vi konfronteres med centrale aspekter af en religiøs bevægelse, der 
udspringer af jødedommen og gradvis udvikler sig til en ny religion.  
Kris tendommens tidligste historie i den græsk-romerske verden rum-
mer også en mang foldighed og kompleksitet, hvad de forskellige evan-
gelier vidner om. Det er mit håb, at denne bog kan give læseren indblik 
heri, eftersom de enkelte passions fortællinger i høj grad afspejler disse 
forhold. Foruden de kanoniske evan ge lier er de to apokryfe skrifter, 
Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet taget med.

Bogen skulle gerne finde anvendelse, hvor der arbejdes med bibel-
ske tekster og kristendomsfaglige emner, det være sig universiteternes 
teologiske og religions videns kabelige uddannelser, læreruddannelsens 
undervisningsfag Kristendoms kundskab/Religion, eller kirkelig og 
folkeoplysende voksenundervisning. Bogen kan både læses fortløbende 
og anvendes som håndbog.

Deltagelse i flere projekter har haft betydning for min beskæf tigelse 
med dette centrale emne inden for nytestamentlig og oldkirkelig forsk-
ning. På Aarhus Univer sitet deltog jeg i årene 2002-2006 på Det Teo-
logiske Fakultet i forskningsprojektet “Jøder, Kristne og Hedninger i 
Antikken – Kritik og Apologetik”. Frugterne herfra blev og er fortsat 
ikke mindst de bøger, der er udkommet i serien “Antikken og Krist-
endommen”, hvis tolvte bind min bog udgør. Ikke uden betydning 
for arbejdet med denne bog har det været med dette projekt at arbejde 
med antikke tekster i en bred historisk, litterær og religiøs kontekst. På 
Københavns Universitet har jeg på Det Teologiske Fakultet deltaget i 
et forsk nings projekt, hvis fulde titel var “Evangelierne som genskre-
vet Bibel. Narratologisk Trans formation som teologisk interpretation”. 
Projektet strakte sig over årene 2010-2014 og gav sig ligeledes ud slag i 
diverse publikationer. Min bog skal ses som udtryk for, at jeg fuldt ud 
har kunnet tilslutte mig dette projekts tilgang til de bibelske og oldkir-
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kelige tekster, hvormed såvel ka no niske som apokryfe evangelier ses og 
tolkes som bibelske gen skrivninger. Jeg er deltagerne i begge projekter 
tak nemmelig for inspiration og op bakning til mit ar bejde med den 
foreliggende bog. Især skylder jeg professor dr.theol. Mogens Müller 
en særlig tak for dels at have inddraget mig i sidstnævnte projekt, dels 
at have gennemlæst mit manuskript omhyggeligt og kritisk, både hvad 
angår indhold og sprog. En stor og varm tak for inspirerende og kon-
struktive samtaler ved afslut ningen af mit arbejde. Eventuelle fejl og 
mangler står dog fuldt ud for min regning.

En stor tak til H.P. Hjerl Hansen Mindefondet for Dansk Palæstina-
forskning, der har ydet den støtte, der gjorde det muligt at udgive 
bogen. Tak til professor MSO Anders-Christian Jacobsen, ansvarsha-
vende redaktør af serien “Antikken og Kristen dommen”, for at ville 
optage bogen i serien. Også tak til redaktør Henrik Brandt-Pedersen, 
Eksistensen, for behageligt og hjælpsomt samarbejde. Sidst og ikke 
mindst en særlig varm tak til min hustru, sognepræst Ida Willert, og 
mine tre børn, Cecilie, Rose Marie og Kristoffer. Alle har de trofast 
taget del i min inter esse for projektet. Bogen er til egnet dem.

Niels Willert, Rørvig, januar 2017
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Indledning

I Den Apostolske Trosbekendelse fra den antikke kristendom omtales 
Jesus Kristus med bl.a. disse ord “pint under Pontius Pilatus, korsfæ-
stet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredjedagen opstanden 
fra de døde, opfaret til himmels”. I forhold til, hvad trosbekendelsen 
ellers siger om Jesus Kristus, er det en udførlig gengivelse af, hvad der 
er indeholdt i evangeliernes lidelseshistorie. Det viser, at man tidligt i 
kristendommens historie lagde særlig vægt på lidelseshistoriens hæn-
delsesforløb.1

Den apostolske trosbekendelse har i den oldkirkelige gudstjeneste 
været formuleret i spørgeform og knyttet til dåben, der især fandt sted 
Påskedag.2 Dåbskandidaterne har således skullet svare bekræftende på 
bekendelsens indhold, ganske som det i dag er tilfældet med folkekir-
kens dåbsritual, hvor præstens tilspørgsel følges op med et bekræftende 
svar på det døbte barns vegne.3 Dåben har derfor såvel dengang som i 
dag også den betydning, at den peger hen på Jesu lidelse, død og op-
standelse som det centrale indhold i kristendommen.

Og det er, hvad denne bog skal handle om. Med titlen “Kristendom-
mens påskefortællinger” sigtes der til fortællingerne om Jesu lidelse, 
død og opstandelse i de fire nytestamentlige evangelier samt i et par 
udvalgte apokryfe evangelier (Peters- og Nikodemusevangeliet). Disse 
hændelser indtager som i den apostolske trosbekendelse en så central 
plads i evangelierne, at det i sig selv vidner om, hvor stor en vægt man 
i den tidligste kristendoms historie tillagde Jesu lidelse, død og opstan-
delse, når det gjaldt spørgsmålet om hans betydning for menneskers 
frelse.

1. Den Apostolske Trosbekendelse (Apostolicum) stammer formentlig fra 
Spanien eller Gallien (6.-7. årh.) og er en udvidelse af den tidligere såkaldt 
romerske trosbekendelse (Romanum), der er bevidnet i 4. årh. og muligvis 
kan føres endnu længere tilbage til 2. årh. Se hertil Bach-Nielsen og Ingesman 
2012, bind 1, 218-228 (afsnittet Oldkirken af Niels Arne Pedersen).
2. Ibidem 88-92.
3. Folkekirkens dåbsritual er gengivet i Gudstjenesteordning for Den Danske 
Folkekirke. Ritualbog, København 1992, 57-65.
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Hertil kommer, at kristendommens udbredelse i romerriget og mø-
det med den græsk-romerske kultur førte udfordringer med sig i form 
af kristenforfølgelser og martyrier samt kritik af kristendom og kirke. 
Evangeliernes fortællinger om Jesu lidelse, død og opstandelse kan 
derfor også ses som forskellige forsøg på at imødekomme disse ud-
fordringer. Når de eksempelvis lader den romerske statholder Pilatus 
anse Jesus for at være uskyldig, kan en forklaring være forfølgelser af 
de kristne, der blev anset for at være kriminelle og samfundsskadelige.4 

Et andet eksempel: Når den oldkirkelige teolog Origenes i 200-tallet 
måtte forsvare kristendommen over for den kristendomskritiske filo-
sof Kelsos, da kan dette også ses i forlængelse af evangeliernes bestræ-
belse på ikke mindst i deres lidelseshistorier at overbevise om, at Jesus 
Kristus både var guddommelig og menneskelig. Kelsos havde netop 
latterliggjort de kristnes dyrkelse af en gud, der tog menneskeskikkelse 
på sig og døde på ynkelig vis. Havde han været en gud, da havde han i 
Getsemane ikke bedt om at slippe for døden. En sådan kritik krævede 
et fyldestgørende svar, der overbeviste om, at Jesus Kristus på én gang 
var både guddommelig og menneskelig. Origenes gav et svar, der tog 
afsæt i evangeliernes lidelseshistorie.5

Fortællingerne i Det Nye Testamente om Jesu lidelse, død og op-
standelse kaldes gerne for evangeliernes lidelseshistorie. Men i flere 
henseender er denne betegnelse misvisende. For det første fortælles der 
rigtignok om Jesu lidelse og død, men lidelseshistorien afsluttes ikke 
med Jesu død og begravelse, men derimod med hans opstandelse og 
for nogle evangeliers vedkommende også med hans tilsynekomst og 
himmelfart. 

For det andet kan betegnelsen “lidelseshistorie” være med til at give 
det indtryk, at der er tale om en historisk sandfærdig gengivelse af 
et begivenhedsforløb og ikke en fiktiv og konstrueret fortælling. Det 
betyder dog på den anden side ikke, at der ikke i de fiktive fortællin-
ger visse steder kan forekomme pålidelige historiske oplysninger såsom 
Jesu korsfæstelse under Pontius Pilatus. Men lidelseshistorierne er først 
og fremmest fortællinger med et religiøst indhold, der vidner om deres 
forfatteres litterære kreativitet og bestræbelse på teologisk at fortolke 

4. Jf. Mark 15,1-15 parr.
5. Se Origenes: Contra Celsum II,9,23-24.
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Jesu lidelse, død og opstandelse som en frelseshistorisk begivenhed, 
Gud står bag.6 

På den baggrund finder jeg det passende i denne bog at omtale lidel-
seshistorierne som passionsfortællinger, også af den grund at disse tek-
ster først og fremmest vil blive behandlet ud fra en litterær og narrativ 
synsvinkel. At jeg så også bruger udtrykket “påskefortælling”, skal ses 
ud fra, at passionsfortællingernes tidsmæssige ramme er den jødiske 
påskefejring. Sagt på en anden måde: De kristne påskefortællinger er-
statter den gammeltestamentlige og jødiske påskefortælling.

I forhold til denne er der nemlig noget særligt ved de kristne påske-
fortællinger. For når de fortæller om den jordiske Jesus som en person, 
der har levet og optrådt i fortiden og er død, men på tredjedagen op-
stået fra de døde, da er der på den ene side tale om en fortælling om 
et bestemt fortidigt historisk hændelsessforløb, mens der på den anden 
side med netop dette fortælleforløb er forudsat, at fortællingens hoved-
person på én gang er fraværende og nærværende. Som den, der døde på 
et bestemt tidspunkt i fortiden, er Jesus en fortidig skikkelse og fravæ-
rende. Men som den, der opstod og viste sig for de nærmeste disciple, 
er han fortsat en levende person i nutiden og dermed nærværende som 
Jesus Kristus, Herre og frelser for de gudstjenestefejrende menigheder, 
for hvilke evangelierne blev skrevet.

Sådan har man erfaret det, når man i den tidligste kristendom fej-
rede gudstjeneste og fik fortalt om den korsfæstede og opstandne Jesus 
Kristus. Sådan har man erfaret, at den korsfæstede og opstandne Herre 
og frelser på én gang er fraværende og nærværende, akkurat som det 
også er tilfældet i folkekirkens gudstjeneste i dag, hvor Jesu Kristi nær-
vær i særlig grad kommer til udtryk i nadverritualet. 7

Således begyndte det, også længe inden evangelierne blev skrevet. 
Lad os derfor begynde med at gå bag om evangelierne og tilbage til 
den tidligste gudstjeneste og til den ældste kristne forfatter, apostlen 
Paulus. Han skrev sine breve til gudstjenestefejrende hedningekristne 

6. Som afslutning på evangelierne er de derfor også at forstå som viderefortæl-
linger af de bibelske fortællinger, som vi finder i Det Gamle Testamente.
7. Folkekirkens nadverritual er gengivet i Gudstjenesteordning for Den Danske 
Folkekirke. Den Danske Alterbog. Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992, 
København 1992, 14-22.
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menigheder i midten af 50’erne, flere årtier forud for evangeliernes af-
fattelse. 

I begyndelsen var gudstjenesten

Der skulle formentlig gå henved fyrre år efter Jesu død (ca. år 30), 
inden forfatteren til Markusevangeliet som den første omkring år 70 
skrev et evangelium. I den mellemliggende tid må vi så gå ud fra, at 
der i menighederne blev fortalt såvel mundtligt som skriftligt om Jesus 
Kristus, om hans forkyndelse i ord og gerning og måske ikke mindst 
om hans død og opstandelse. 

Vi må i sammenhæng hermed også forestille os, at der ved gudstje-
nesten ikke alene blev fortalt om Jesus, men også og først og fremmest 
forkyndt om den korsfæstede og opstandne Jesus Kristus som den fort-
sat nærværende Herre for menigheden og som den frelser, der befriede 
mennesket fra synd og død. Det er Paulus’ breve et vidnesbyrd om. 
Lad os derfor se, om vi med ham kan komme bag om evangelierne til, 
hvad der i den allertidligste kristendom blev forkyndt herom. 

Paulus’ breve er fra ca. år 55 og dermed de ældste vidnesbyrd om, 
hvilken betydning Jesu Kristi død og opstandelse havde forud for 
evangeliernes fortælling herom. Men inden vi ser herpå, kan vi måske 
komme endnu længere tilbage i tiden. I Paulus’ brev til menigheden 
i Filippi er der nemlig gengivet en hymne (2,6-11), den såkaldte filip-
perhymne, der sandsynligvis har eksisteret forud for hans brug af den 
i sit brev. Måske er den blevet sunget ved menighedens gudstjeneste. I 
DO er den gengivet således:

2,6. han, som havde Guds skikkelse 
regnede det ikke for et rov 
at være lige med Gud, 
7. men gav afkald på det, 
tog en tjeners skikkelse på  
og da han var trådt frem som et menneske, 
8. ydmygede han sig 
og blev lydig indtil døden, 
ja døden på et kors. 
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9. Derfor har Gud højt ophøjet ham 
og skænket ham navnet over alle navne, 
10. for at i Jesu navn 
hvert knæ skal bøje sig, 
i himlen og på jorden og under jorden, 
11. og hver tunge bekende: 
Jesus Kristus er Herre, 
til Gud Faders ære.

Hymnen har karakter af en mytisk fortælling, der i kort form beretter 
om, hvorfor Jesus Kristus er menighedens Herre. Som en hymne ved 
menighedens gudstjeneste har den været, hvad vi kan kalde for en kult-
myte, der i al korthed og med et vertikalt perspektiv forkynder om den 
præeksistente gudesøn, der steg ned på jorden og i ydmyghed tog dø-
den på sig for derpå af sin guddommelige far at blive ophøjet til Herre.8

Hymnens første del handler om Jesu ydmyghed og lydighed, da han 
som præeksistent og guddommelig påtog sig slaveskikkelse og blev 
mennesker lig for til sidst at dø (2,6-8). I hymnens anden del forkyndes 
derpå Guds overophøjelse af Jesus som belønning for hans lydighed 
indtil døden (2,9-11). I andendelens afslutning hedder det, at Jesus 
Kristus nu tilbedes som Herre i himlen, på jorden og under jorden. 

Hymnen vidner ikke alene om den tidligste kristendoms forståelse 
af Jesu liv, død og opstandelse som en bevægelse fra ophøjelse over 
fornedrelse til overophøjelse, men også om, hvad der ved menighedens 
gudstjeneste blev forkyndt herom. Er hymnen affattet forud for Pau-
lus’ brug af den i sit brev, da står vi over for det ældste vidnesbyrd om 
forkyndelsen af Jesu død, opstandelse og ophøjelse.

8. Se hertil Hallbäck 2010, 15-24. Hvor det inden for nytestamentlig forsk-
ning har været en udbredt opfattelse, at i begyndelsen var traditionen i form af 
mundtlige overleveringer om Jesus, da anlægger Hallbäck den synsvinkel, at i 
begyndelsen var gudstjenesten, hvor hymner såsom filipperhymnen udfoldede 
kultmyten om den kosmiske og himmelske Kristus, der som Herre og frelser 
var nærværende for menigheden. Se tillige Fatum 2014, 165-193. Begge frem-
hæver det vertikale og tidløse perspektiv, hvormed der er fokus på bevægelsen 
fra det himmelske til det jordiske plan og tilbage igen. På den anden side læg-
ger det narrative forløb op til, hvad der senere bliver til evangeliernes horison-
tale perspektiv, hvormed det jordiske forløb mellem Jesu Kristi præeksistens og 
posteksistens udfoldes inden for en tidsmæssig ramme.
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Men hvordan bruger Paulus så denne hymne i sit brev? Og: Er der i 
Paulus’ breve andre vidnesbyrd om Jesu død og opstandelse, der taler 
for betydningen heraf forud for evangeliernes påskefortælling? 

Den kristne påskefortælling hos Paulus

Først Paulus’ brug af hymnen: Den indgår i en del af hans brev til 
filipperne, hvor han formaner menigheden til at udvise uselviskhed og 
ydmyghed (2,1-18). Forud for hans citering af hymnen formaner han 
med ordene “I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus 
Jesus” (2,5). Netop dette sindelag er hymnen en illustration af, idet Je-
sus Kristus her fremhæves for sin uselviskhed, ydmyghed og sit status-
afkald, når han fornedrer sig endda ved at lide døden ved korsfæstelse 
(2,6-8). Paulus har formentlig tilføjet sætningen “ja døden på et kors” 
og dermed forstærket beskrivelsen af Jesu fornedrelse. Og netop alt 
dette er forudsætningen for Jesu efterfølgende overophøjelse, idet Gud 
som belønning herfor ophøjer ham til herrestatus over himlen, jorden 
og underverdenen (2,9-11). 

Ud fra ovenstående kan vi slutte, at Jesus Kristus i brevet til filip-
perne først og fremmest fremstilles som et forbillede på statusafkald 
og ydmyghed, hvilket også ses tydeligt, når Paulus senere i samme brev 
fremhæver sig selv som en jøde, der har givet afkald på sine jødiske 
fortrin (3,2-21). Det skriver han om i en sammenhæng, hvor han også 
taler om lidelses- og opstandelsesfællesskab med Kristus (3,10-11) og 
advarer menigheden imod, hvad han kalder “fjender af Kristi kors” 
(3,18). Med det sidste kan der være tænkt på dem, der enten som jøder 
ikke anså Jesu korsdød for at have frelsende betydning i form af soning 
af menneskers synd, eller på dem, der som ikke-jøder var forargede 
over tanken om, at en gudesøn døde på så fornedrende og vanærende 
vis. 

Men meningen kan også være, at disse fjender af Kristi kors er men-
nesker, der som ikke-kristne alene sætter deres lid til det jordiske og 
ikke som de kristne lever med Paulus som forbillede og i lidelses- og 
opstandelsesfællesskab med Jesus Kristus. Paulus har netop fremhævet 
sig selv som den, der ligesom Jesus Kristus gav afkald, ligesom han her 
i sammenhængen formaner til at efterligne ham selv og leve i bevidst-
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heden om at tilhøre et himmelsk borgerskab i forventningen om, at Je-
sus Kristus kommer igen og forvandler de kristnes fornedrede legeme 
til et herliggjort legeme (Fil 3,17-21).

Lignende tanker møder vi også i Paulus’ første brev til menigheden 
i Korinth. Her taler han i brevets begyndelse om, at forkyndelsen af 
Kristus som korsfæstet er til forargelse for jøder og en dårskab for hed-
ninger (1 Kor 1,18-2,5). Det sker i en sammenhæng, hvor han peger 
på såvel menighedens socialt set beskedne sammensætning (1,26-31) 
som hans egen beskedne optræden (2,1-5). I begge tilfælde afspejles en 
værdiomvurdering, hvorefter Gud har åbenbaret sig i skikkelse af den 
korsfæstede Kristus (Tronier 2003, 156-190).

Lidt efter taler Paulus om den guddommelige visdom, der gemmer 
sig bag korsfæstelsen, og han fortsætter med ordene “Den visdom har 
ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville 
de ikke have korsfæstet verdens Herre” (2,8). Der er tale om en my-
tisk fortolkning, hvorefter der skjuler sig en guddommelig visdom bag 
den begivenhed, hvor Gud lod sin søn dø på korset. Det vidste denne 
verdens herskere ikke, for i så fald, siger Paulus, havde de ikke handlet 
på Guds vegne. Det gør de uden at vide, at de hermed er redskaber 
for Guds plan med Jesu død. Paulus konkretiserer ikke, hvem disse 
verdens herskere er. Men i det mytiske og kosmiske drama, hvori de 
indgår, er der sandsynligvis tale om dæmoniske magter, der står bag 
de jordiske herskere, der lod Jesus korsfæste. Om det så var de jødiske 
ledere eller den romerske statholder Pilatus, er for Paulus underordnet. 
Hovedsagen er, at Gud åbenbarer sin visdom ved at lade Jesus dø på 
korset. Den guddommelige visdom indebærer en omvurdering af vær-
dier og status.

Når Paulus senere i samme brev (1 Kor 11,23-25) gengiver Jesu ind-
stiftelse af nadveren, da sætter han heller ikke navn på, hvem der stod 
bag henrettelsen af Jesus, når han indleder med ordene: “For jeg har 
modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den 
nat, da han blev forrådt, tog et brød” (11,23). Hvem der forrådte Jesus 
(på græsk παρεδίδετο = blev overgivet), er underordnet. Det væsent-
lige er, at den af Paulus gengivne overlevering om nadveren knytter 
indstiftelsen til et bestemt tidspunkt, hvormed meningen må være, at 
Jesus efter nadverindstiftelsen om natten blev overgivet til de politiske 
myndigheder, der lod ham henrette. Bag udsagnet, der i DO lidt mis-
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visende er gengivet med “forrådt”, gemmer der sig formentlig en for-
ståelse af, at det er Gud, der handler med de menneskelige aktører, der 
overgiver Jesus og gør det uden at vide, at de hermed går Guds ærinde 
(Fatum 2004, 147-175).

Når Paulus henviser til nadveren, skyldes det splittelser i menigheden 
som følge af ikke mindst sociale forskelle. Det har afspejlet sig i nad-
verfejringen, der med Paulus’ ord som netop forkyndelse af Herrens 
død (11,26) skulle fastholde menigheden som et i billedlig forstand 
legemligt fællesskab på tværs af sociale forskelle. Henvisningen til Jesu 
nadverindstiftelse og dermed til hans død viser ikke alene, hvor central 
en betydning Jesu død har for Paulus og i menighedens gudstjeneste, 
men også i hvor høj grad Paulus tillægger det betydning for menighe-
dens socialmoralske adfærd (Fatum 2003, 120-155).

Afspejler de to referencer til Jesu død et vist kendskab hos Paulus 
til, hvad de senere evangelier beretter herom, er det også tilfældet i 
hans afsluttende behandling af spørgsmålet om dødes opstandelse i 
samme brev (1 Kor 15). Her indleder han nemlig med at gengive en 
overlevering om Jesu død og opstandelse med følgende ord: “Jeg over-
leverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: 
at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, 
at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af 
Kefas og dernæst af de tolv” (1 Kor 15,3-5). Paulus viser her et kend-
skab til, at Jesus Kristus døde, blev begravet, opstod på tredjedagen 
og blev set (på græsk ὤφθη) af Kefas (Peter), af de tolv, af over fem 
hundrede brødre, af Jakob, af alle apostlene og til sidst også af Paulus 
(1 Kor 15,5-8).9 

Overleveringen afspejler også en forståelse af Jesu død og opstandel-
se, hvorefter det er en opfyldelse og udlægning af, hvad der står skrevet 
i de gammeltestamentlige skrifter. Endelig – og her skal vi se dette 
store kapitel 15 om opstandelsen i dets helhed – afspejler det, i hvor høj 
grad Paulus på den ene side betoner, at Jesus døde som et menneske og 
på menneskelig vis blev begravet, mens han på den anden side forstår 

9. Omtalen af Jesu begravelse viser, at Paulus betoner, at Jesus var et men-
neske. Derimod tyder omtalen ikke på, at Paulus kendte til en overlevering 
om den tomme grav. Det er først hos Markus (16,1-8), at vi møder omtale 
heraf, hvilket lader sig betragte som en narrativisering af Paulus’ omtale af Jesu 
begravelse.
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Jesu død og opstandelse som et sammenhængende begivenhedsforløb, 
der har betydning for menneskets frelse. Død og opstandelse hænger 
sammen og har som soteriologisk konsekvens overvindelse af døden 
som definitiv. 

I et større afsnit (1 Kor 15,20-28) stiller Paulus Adam og Kristus 
over for hinanden i form af en typologi, hvorefter Adam ses som den, 
med hvem døden kommer ind som et grundvilkår for alle mennesker, 
hvorimod Kristus billedligt forstået som den opstandne er blevet før-
stegrøden, efter hvem alle Kristustilhængere skal levendegøres og op-
stå. I et nærmest visionært sprog aftegner Paulus herefter et billede af 
verdensafslutningen og endetiden, hvor Kristus skal være konge, indtil 
Gud har lagt alle fjender, herunder døden, under ham. Jesu død og op-
standelse og efterfølgende ophøjelse til kongestatus er således et sam-
menhængende begivenhedsforløb, der indebærer menneskets frelse fra 
den synd og død, der kom ind i verden med Adam (jf. Rom 5,12-21).

Denne forståelse møder vi også andetsteds hos Paulus, hvor især 
bør nævnes Første Thessalonikerbrev (1,10; 4,14), Andet Korinther-
brev (4,10; 5,11-21), Galaterbrevet (1,1-5; 2,21; 3,1) samt Romerbrevet 
(5,12-21).10 At Jesu Kristi død og opstandelse som guddommelig frel-
seshandling er et gennemgående træk i Paulus’ breve, viser, at hvad der 
interesserer Paulus, ikke er den jordiske Jesus og hans forkyndelse i ord 
og gerninger, men derimod den guddommelige Jesus Kristus, der blev 
menneske og med sin død og opstandelse bragte frelse til mennesker, 
såvel jøder som ikke-jøder.

En enkelt tekst skal nævnes til sidst. Det er Paulus’ Første Thessalo-
nikerbrev, der anses for at være det ældste Paulusbrev og vidner om den 
tidligste kristendoms forventning om Jesu genkomst. Her må Paulus 
berolige menigheden med, at den korsfæstede og opstandne Jesus snart 
kommer igen, hvorpå de døde skal opstå og de endnu levende vil blive 
bortrykket til himlen (1 Thess 4,13-18). Baggrunden er, at nogle i me-
nigheden er døde, hvorfor man har mistet håbet om Jesu genkomst, 
hvad Paulus netop har forkyndt ved menighedens grundlæggelse. 

De hedningekristne thessalonikere har så også været udsat for for-
følgelser, og her må Paulus gribe ind og berolige menigheden med, at 
forfølgelser hører med til trosforholdet. Han henviser til, at de kristne 
i Judæa også er blevet forfulgt (2,13-16), i deres tilfælde af deres jø-

10. Se tillige Rom 3,25; 5,8; 6,1-11; 8,3; 8,32.
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diske landsmænd, ligesom thessalonikerne nu bliver forfulgt af deres 
hedenske landsmænd. Her indskyder Paulus en bemærkning om, at 
det var jøderne, der slog Herren Jesus ihjel (2,15). Det sker i form af en 
analogi, hvorefter man bliver forfulgt af sine egne landsmænd, akkurat 
som såvel Jesus som han selv har erfaret det, for ham selv som følge 
af sin mission blandt hedninger. Det har muligvis influeret på dette 
udsagn, der tillægger jøderne eneansvaret for Jesu død.11

En lignende tendens gør sig også gældende i evangeliernes passions-
fortællinger, men som med udsagnet i 1 Thess 2,16 er det vigtigt at for-
stå teksterne i en større såvel teologisk som historisk sammenhæng, der 
kan forklare den til tider barske polemiske tone, der anlægges over for 
datidens jøder. Ovenstående skulle gerne have vist, at Paulus først og 
fremmest refererer til Jesu død og opstandelse som et af Gud bestemt 
begivenhedsforløb, der har betydning for menneskets frelse. Noget lig-
nende møder vi i evangelierne.

Jeg har valgt at inddrage Paulus, fordi vi hos ham finder de ældste 
vidnesbyrd om Jesu Kristi død og opstandelse. Samlet set er der hos 
Paulus henvisninger til nadverindstiftelse, overgivelse af Jesus til myn-
dighederne, død, begravelse, opstandelse, tilsynekomst og ophøjelse.12 
Det ikke alene peger på betydningen heraf i Paulus’ Kristusforkyn-
delse, men viser også, at der formentlig har eksisteret traditionsstof 
om Jesu lidelse, død og opstandelse forud for Paulus – og dermed også 
forud for evangelierne, herunder det ældste Markusevangeliet.13

Men vi skal så også være opmærksomme på den mulighed, at der kan 
være et afhængighedsforhold mellem Paulus og i det mindste nogle 
af evangelieforfatterne. Det er især værd at overveje for Markus- og 
Lukasevangeliets vedkommende. Måske vi her kan tale om en nar-
rativisering af Paulus’ budskab. Et karakteristisk træk ved Markus-
evangeliets passionsfortælling og Paulus’ omtale af Jesu død er såle-
des betoningen af den fornedrelse, hvormed den guddommelige Jesus 

11. At dette ikke svarer til den historiske virkelighed, hvorefter Pilatus lod 
Jesus korsfæste, har nok fået nogle til at sætte spørgsmålstegn ved udsagnets 
ægthed. Nogle forskere har derfor argumenteret for, at 1 Thess 2,14-16 ikke 
er ægte, men senere indføjet i teksten. For tekstens ægthed har Niels Hyldahl 
dog med rette argumenteret i Hyldahl 1972-73, 238-254.
12. Se oversigt i White 2010, 122-123.
13. Spørgsmålet om en førmarkinsk passionsberetning skal ikke tages op i 
denne bog. Der henvises til Willert 1997, 258-296.
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Kristus tager lidelse og død på sig for derpå af Gud at blive oprejst 
fra døden. Her kan der trækkes en linie fra Filipperbrevshymnen til 
den markinske passionsfortælling. Går vi til Lukasevangeliet, da må vi 
tage i betragtning, at forfatteren udvider evangeliegenren med også at 
skrive Apostlenes Gerninger, hvor Paulus spiller en central rolle. Så er 
det nærliggende at stille det spørgsmål, om forfatteren i fortælleform 
har gengivet centrale synspunkter i Paulus’ kristendomsforståelse. At 
begge evangelieforfattere har som et væsentligt ærinde at legitimere 
udbredelsen af budskabet om Jesus Kristus til hedningerne som en 
guddommelig bestemmelse, hvormed Kristustroen universaliseres, er i 
hvert fald i naturlig forlængelse af, hvad der var hedningemissionæren 
Paulus’ centrale anliggende.14

Evangeliernes påskefortællinger

Med evangelierne og deres påskefortællinger står vi over for en litterær 
genre, der ikke kun fortæller om Jesus og om hans død og opstandelse 
som en guddommelig historie, men også som en jordisk historie, hvori 
optræder mennesker, der agerer på forskellig måde i forhold til den jor-
diske Jesus. Sagt på en anden måde: Hvor vi hos Paulus hører om Jesu 
død og opstandelse på det vertikale plan, og hvor Gud så at sige ovenfra 
griber ind i historien, da hører vi i evangelierne om det samme begi-
venhedsforløb på et såvel vertikalt som horisontalt plan. Her forløber 
den jordiske historie parallelt med og gennembrydes af den guddom-
melige historie, hvilket i særlig grad gør sig gældende, når der efter be-
retningerne om Jesu korsfæstelse fortælles om hans opstandelse, hvor 
Gud som faderen lader sin søn oprejse fra døden.

Evangeliegenren er blevet karakteriseret som en biografisk genre, 
hvorefter der som i datidens antikke biografier fortælles om Jesu of-
fentlige optræden fra fødsel til død. De forskellige evangeliers passi-
onsfortælling skal ses i den sammenhæng som en afsluttende del af 

14. Jf. Rom 9-11.Til spørgsmålet om evangelierne og især Markusevangeliet 
som narrativisering af Paulus, se senere ekskurs om Markusevangeliets pas-
sionsfortælling som narrativisering af Paulus’ Kristusbudskab. Spørgsmålet er 
behandlet i bl.a. Tronier 2004, 237-271; Skoven 2013, 13-27; Marcus 2013, 
29-49 (opr. 2000, 473-487); Müller 2015, 76-77.107-130.
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en biografisk fremstilling, hvor konsekvenserne af Jesu offentlige op-
træden i ord og gerning drages i form af de politiske myndigheders 
sanktionering med arrestation og henrettelse af Jesus. Evangelierne har 
en vis lighed med antikkens biografier, men på den anden side udgør 
de en genre for sig ved som allerede anført ikke alene at fortælle om en 
fortidig person, der nu er død og fraværende, men ved også at fortælle, 
at denne person er opstået fra døden og fortsat er nærværende. 15

Evangeliegenren er også blevet sammenlignet med den græske tra-
gediedigtning, med hvilken den i det mindste har det til fælles, at 
der skildres et dramatisk forløb, hvor fortælling ledsages af dialoger, 
der som fortællingen medvirker til at karakterisere de skildrede per-
soner og også indimellem forklare deres handlinger.16 Men igen skal 
man være forsigtig med at identificere evangeliegenren med bestemte 
genrer i datidens græsk-romerske litteratur. Og når det gælder trage-
diedigtningen, adskiller evangelierne med deres passionsfortællinger 
sig ikke mindst derved, at de ikke ender tragisk, men tværtimod lyk-
keligt, for så vidt som hovedpersonens fornedrelse med lidelse og død 
afløses af opstandelse og efterfølgende ophøjelse. Faktisk ville det være 

15. Til spørgsmålet om evangelierne som biografisk genre, se Hallbäck 1999, 
186-199; samme 2010, 79-87. Se tillige Aune 1987, 27-67; Talbert 1992, 
745-749.
16. Aristoteles’ bestemmelse af digtekunsten i værket Poetik kaster lys over 
karakteristiske træk ved eksempelvis tragediedigtningen som en form for for-
tælling: For det første er dens opgave at gengive virkeligheden i sproglig form, 
at skabe en kunstnerisk efterligning (på græsk μίμησις) forstået på den måde, 
at fortællingen gengiver menneskelige handlinger. At der er en handling, er 
afgørende. Gengivelsen af handlingen kan ske ved f.eks. en blanding af fortæl-
ling og direkte tale. For det andet skal dramaet formidle en renselse (på græsk 
κἀθαρσις) af de menneskelige følelser medlidenhed og frygt, hvormed disse 
følelser forædles. For det tredje skal et drama være kompositorisk sammen-
hængende med en begyndelse, en midte og en slutning. Hvor i begyndelsen 
en knude knyttes, da løses den op i afslutningen, mens midten har karakter 
af et omsving (på græsk περιπἐτεια), hvori kan være indeholdt en erkendelse 
eller genkendelse hos en eller flere af de optrædende. For det fjerde gemmer 
der sig bag de optrædendes handlinger en indirekte karaktertegning af dem, 
hvilket medvirker til at bevæge og forklare handlingsforløbet. Se hertil Aristo-
teles 1958.
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mere nærliggende at se dem som en blanding af tragedie og komedie, 
eftersom komedien netop er kendetegnet ved en lykkelig afslutning.17

De nytestamentlige evangelier er fælles om at fortælle om afslutnin-
gen på Jesu jordiske liv, men de gør det på hver sin måde og med et 
særpræg, der afspejler forfatternes forskellige kompositoriske, litterære, 
sociale og teologiske intentioner og strategier.18 Hertil kommer, at den 
historiske baggrund i form af religiøse og kulturelle, politiske og so-
ciale faktorer, hvorunder evangelierne er affattet, også kan bidrage til 
at kaste lys over deres såvel litterære som teologiske særpræg. 

Imidlertid er der på den anden side så mange fælles træk, der ikke 
alene kan forklares ved, at forfatterne forholder sig til det samme begi-
venhedsforløb, men også med al tydelighed viser, at der må være et af-
hængighedsforhold. Sagt på en anden måde, så kan der med et udtryk 
fra den nyere bibelforskning tales om genskrivninger, hvor evangeli-
erne i den rækkefølge, hvori de skønnes at være skrevet, er genskrivnin-
ger af hinanden.19 At det er tilfældet, kan så forklares på den ene side 
ved forfatternes forskellige litterære og teologiske intentioner, strategier 
og kreativitet, og på den anden side ved en forskellig religiøs og kultu-

17. Tragediens tredeling ifølge Aristoteles kan dog medvirke til at kaste lys 
over såvel et evangelium som helhed som en passionsfortælling for sig. Ek-
sempelvis har Markusevangeliet en midte med et vendepunkt (8,27-33), hvor 
Jesus forbereder disciplene på sin forestående lidelse, død og opstandelse. I 
Markus’ passionsfortælling kan Getsemanescenen også ses som en midte med 
et vendepunkt, hvor Jesus bøjer sig for Guds vilje og tager lidelsen på sig 
(14,32-42). Noget lignende gør sig gældende i de andre evangelier, om end 
der er variationer.
18. Af praktiske grunde omtales forfatterne til evangelierne i det følgende 
med deres evangelistnavn, hvilket dog ikke betyder, at de anses for at være 
identiske med disse navne.
19. Her kan Aristoteles’ bestemmelse af fortællingen kaste lys over evangeli-
erne hver for sig som kompositorisk sammenhængende fortællinger, men også 
over de enkelte passionsfortællinger og måske ikke mindst over den måde, 
hvorpå de som evangelierne som helhed er genskrivninger i forhold til hinan-
den. For som genskrivninger bevarer de på den ene side det grundlæggende 
handlingsforløb, mens de på den anden side adskiller sig fra hinanden ved 
f.eks. tilføjelser og udeladelser, ændringer i handlingsgang og i karakterteg-
ning.
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rel, politisk og social baggrund for forfatterne og den menighed, hvori 
de hører hjemme.20

Evangelierne er sandsynligvis skrevet inden for et tidsrum på 50-70 
år og afspejler dermed en udvikling fra den ældste evangelist Markus 
til den efter flere nyere forskeres opfattelse yngste evangelist Lukas, et 
synspunkt der vil blive fulgt i denne bog. Der er tale om en udvikling 
fra årene omkring Jerusalems og templets ødelæggelse (år 70) og frem 
til første halvdel af 2. århundrede. Det er en tid, hvor der på den ene 
side for den kristne bevægelse er tale om en tiltagende løsrivelse fra 
den officielle jødedom, og hvor der på den anden side afspejler sig en 
fremadskridende selvstændiggørelse af kristendommen i forhold til jø-
dedommen og en tiltagende udbredelse blandt ikke-jøder.

Formentlig er Markusevangeliet fra omkring år 70 blevet efterfulgt 
af Matthæus- og Johannesevangeliet i henholdsvis 80’erne og 90’erne. 
Begge har så kendt og gjort brug af Markusevangeliet, hvilket deres 
passionsfortællinger også peger i retning af.21 Som det sidste følger Lu-
kasevangeliet, der formentlig først er affattet i tidsrummet 120-140.22

Lukasevangeliet udgør første bind i et historieværk, hvis andet bind 
er Apostlenes Gerninger. Alene af den grund afviger det fra de andre 
evangelier, for så vidt som det med en fortsættelse sprænger evange-
liegenren og skaber noget nyt. For forfatteren omfatter det gode bud-
skab såvel historien om Jesus Kristus som historien om udbredelsen af 
budskabet om Jesus Kristus. Det undlader han heller ikke at gøre sine 
læsere opmærksom på i sine forord (Luk 1,1-4; ApG 1,1-2). Forfatte-

20. Til spørgsmålet om evangelierne som genskrivninger, se Müller 2012, 
203-219; Watson 2013; Müller 2015. Bag udtrykket “genskrivning” gemmer 
sig det engelske udtryk “rewritten bible”, et begreb der blev lanceret i 1961 af 
Geza Vermes (1961.1973). Forskningsdiskussionen herom er omtalt i Dal-
gaard 2012, 19-49.
21. At det især er tilfældet med Matthæus’ passionsfortælling, vil fremgå af 
den synoptiske tekstgennemgang. Men også for Johannesevangeliets vedkom-
mende vil der blive peget på steder, hvor Johannes’ afhængighed af i hvert fald 
Markus er indlysende.
22. Selvom Markus-, Matthæus- og Lukasevangeliet af gode grunde benæv-
nes de synoptiske evangelier, fordi de har meget stof til fælles, må det ikke 
overses, at der også er store forskelle imellem dem, hvilket denne bog for pas-
sionsfortællingernes vedkommende vil vise. På den anden side vil det også 
kunne ses, at Lukas- og Johannesevangeliet har meget til fælles, ikke mindst 
hvad angår deres passionsfortællinger.
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ren, der formentlig har kendt alle de tre andre evangelier, er kommet 
på afstand af de begivenheder, han skildrer i sit evangelium, og på den 
måde udgør hans tobindsværk en slutsten i den udvikling af evange-
liegenren, som tager sin begyndelse med Markusevangeliet. At han må 
antages at have kendt og gjort brug af alle de tre andre evangelier, er 
ikke mindst hans passionsfortælling et vidnesbyrd om. 23

Hvorfor evangelierne er skrevet, kan der gives flere forklaringer på. 
En væsentlig grund er først og fremmest, at de er blevet til på et tids-
punkt, hvor den første generation af kristne er ved at falde bort, sam-
tidig med at nærforventningerne om Jesu Kristi genkomst er stilnet af. 
Markusevangeliet er så som det første skrevet for dermed at fastholde 
traditionerne og erindringerne om Jesus, men også og i sammenhæng 
hermed at udfolde det frelsesbudskab, der hos Paulus går ud på, at 
Gud lod sin søn blive menneske, for at denne med sin død og opstan-
delse kunne frelse menneskene (jf. bl.a. Fil 2,6-11). Det samme gør sig 
gældende med de andre evangelier, som på forskellig måde tegner et 
portræt af Jesus ved at fortælle om hans ord og gerninger og afsluttende 
død og opstandelse. 

En anden grund til evangeliernes affattelse kan være, at de har været 
beregnet til oplæsning og forkyndelse i menighedernes gudstjeneste.24 
Fortællingen om Jesu død og opstandelse kan således have tjent som 
grundlag for menighedernes påskefejring. Man kan for eksempel fore-
stille sig, at beretningen om Jesu korsfæstelse og død er blevet læst op 
på den dag, der svarer til vores langfredag, akkurat som det kan være 

23. I den synoptiske tekstgennemgang vil der løbende blive drøftet, hvorvidt 
Lukas er afhængig af de andre evangelier. At Lukasevangeliet udover at være 
afhængigt af Markusevangeliet også er afhængigt af Matthæusevangeliet, har 
især Goulder argumenteret for (1989). Goulders opfattelse indeholder derfor 
også et opgør med den vidt udbredte forestilling om en talekilde, den såkaldte 
Q-kilde, der har skullet forklare, hvorfor Matthæus og Lukas har en del ta-
lestof til fælles, der består af Jesusord, herunder lignelser. Dette stof skulle 
således stamme fra denne Q-kilde. Goulder forklarer det på den enkle måde, 
at Lukas har hentet sit talestof fra Matthæus. Synspunktet skal ikke behandles 
nærmere her, eftersom det kun i mindre omfang er relevant, når det drejer sig 
om passionsfortællingerne, der i sagens natur ikke indeholder meget talestof.
24. Se hertil Müller 2015, specielt 95-99. At evangelierne kan være blevet læst 
op fortløbende til gudstjenesterne (den såkaldte lektionarhypotese), er der især 
blevet argumenteret for i Goulder 1974, 1978 og 1989.
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praksis i folkekirken i dag at læse op af en af evangeliernes beretning 
herom.25

I sammenhæng hermed skal en tredje grund anføres. Evangeliegen-
rens fastholdelse af Jesu forkyndelse i ord og handlinger og af hans 
lidelse, død og opstandelse er ved siden af gudstjenesten i høj grad med 
til at forme og vedligeholde en særlig identitet, hvormed de kristne 
har kunnet afgrænse sig i forhold til samtidens jødedom og også i for-
hold til andre fællesskaber af religiøs og filosofisk, politisk og social 
karakter. Er evangelierne genremæssigt at karakterisere som antikke 
biografier, der legitimerer den kristne bevægelse ved at vise tilbage til 
den jordiske og fortidige grundlægger, der giver bevægelsen mening, 
da er sigtet med evangeliegenren også at udfolde det jordiske liv, der 
skal give mening for tilhængerne og efterleves i ord og gerning. I den 
sammenhæng har evangeliernes passionsfortællinger spillet en særlig 
rolle, eftersom deres gengivelse af på den ene side Jesu optræden og 
på den anden side jødernes og romermagtens proces imod ham også 
i sig selv afspejler en identitetsmæssig afgrænsning i forhold til den 
daværende officielle jødedom og til romermagten, som de kristne kom 
i konflikt med.26

En fjerde grund er så, at hvor de gammeltestamentlige jødiske skrif-
ter for de første kristne så at sige var deres hellige skrifter, da måtte det 
forekomme indlysende, at overleveringerne om Jesus, såvel om hans 
ord og gerninger som om hans død og opstandelse, ikke alene samledes 

25. I denne sammenhæng bør nævnes den i Den Danske Salmebog gengivne 
Vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie (side 1314-1331), der som en harmonise-
ring af de fire evangeliers passionsfortællinger er beregnet til oplæsning lang-
fredag. Den stammer fra den tyske reformator Johann Bugenhagen, der som 
en nær medarbejder til Martin Luther forestod organiseringen af den danske 
reformation i 1530’erne. Se hertil Lausten 2011, 51.
26. Geert Hallbäck har overbevisende argumenteret for, at evangeliernes til-
blivelse kan betragtes ud fra Max Webers teori om en religions typiske autori-
tetsudvikling: Hvor man hos Paulus møder en karismatisk autoritetsform, da 
afspejler evangeliernes tilblivelse en traditionel autoritetsform, der henter sin 
legitimitet ud fra en udfoldelse af traditionen om den jordiske Jesus. En tredje 
autoritetsform er så den institutionelle autoritet, der kan skimtes i det lukan-
ske dobbeltværk. Se hertil Hallbäck 1995, 58-67; samme 1996, 135-145.
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til egentlige evangelieskrifter, men også blev opfattet som fortsættelser 
af de bibelske fortællinger, der var indeholdt i de jødiske skrifter.27

I forlængelse heraf skal en femte grund anføres, i særlig grad når 
det drejer sig om passionsfortællingerne. På den tid, hvori evangelierne 
skønnes at være affattet, kan vi ikke mindst i deres passionsfortælling se 
afspejlet på den ene side en tiltagende konflikt med den officielle jøde-
dom med forfølgelser af de kristne fra jødisk side og på den anden side 
et forstærket behov for i forhold til den romerske statsmagt at fremstå 
som en politisk ufarlig bevægelse for således at imødegå forfølgelser 
fra den romerske statsmagts side. I passionsfortællingernes skildring 
af, hvordan Jesus bliver forhørt af henholdsvis det jødiske synedrium 
med ypperstepræsten i spidsen og den romerske statholder Pilatus, mø-
der man på den ene side en polemisk tendens vendt imod jøderne, og 
på den anden side en apologetisk tendens i forhold til romermagten, 
i forhold til hvilken man forsvarer kristendommen som en i politisk 
henseende ufarlig bevægelse. Udover at formidle en tydning af Jesu 
død og opstandelse som et frelsesbudskab tjener passionsfortællingerne 
således også det formål på den ene side at lægge afstand til den officielle 
jødedom, hvis hellige skrifter man har overtaget, og på den anden side 
at forsvare kristendommen over for den romerske statsmagt, ikke som 
en ny religion, men som den rette jødedom.

Kan vi med ovenstående tale om fælles træk for de fire evangelier og 
deres passionsfortællinger, så må vi på den anden side ikke glemme, at 
de trods ikke ubetydelige fælles træk fremstår som fire forskellige for-
tællinger med hver sin litterære og teologiske egenart og med ligeledes 
hver sin særlige historiske baggrund, der måske også kan kaste lys over 
deres egenart. I det følgende vil jeg derfor introducere hvert evange-
lium, idet jeg først giver et overblik over det pågældende evangeliums 
passionsfortælling, hvorefter følger en kort oversigt over, hvad der går 
forud herfor. Det sidste vil blive omtalt som evangeliets hovedfortæl-
ling. Herefter ses der på evangeliets opbygning og kompositoriske 
principper samt dets for passionsfortællingen relevante hovedtemaer. 
Til sidst vil affattelsestid og -sted samt spørgsmålet om forfatter og 

27. Tydeligt er dette i f.eks. Matthæusevangeliet, der indledes med en slægts-
tavle, der fører Jesu slægt tilbage til Abraham (1,1-18), og afsluttes med den 
såkaldte missionsbefaling (28,16-20), hvor disciplene sendes ud i den af Gud 
skabte verden.
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adressat blive belyst. Evangelierne bliver introduceret i den kronologi-
ske rækkefølge, hvori de i denne fremstilling menes at være skrevet og 
genskrevet (Markus-, Matthæus-, Johannes- og Lukasevangeliet).




