
Evangelierna fullkomligen flödar över av politiskt tal om Jesus och det Rike han kom för att predika. 
Själva ordet Evangelium är en politisk term som användes när Kejsaren ville förkunna något glädjande 
besked. Ordet rike är samma ord som används om imperium som i ”det romerska imperiet”. Till och med 
Guds son var en titel som Kejsaren bar. Listan kan göras längre, här nedan följer en redogörelse för hur en 
kröning av en ny Kejsare gick till i romariket och denna jämförs med Jesus väg till korset. 

Moment Kejsaren Jesus

Samling Residentets vakter samlades i 
residentet och den som snart 
skulle krönas var i mitten av 
folkmassan. 

Jesus togs till Residentet i 
Jerusalem där soldaterna också 
samlades kring honom.
(Markus 15:16)

Kröning Vakter gick och hämtade en 
purpurröd mantel satte den på den 
blivande kejsaren. Dom krönte 
också honom med en krans i form 
av olivkvistar i guld och en spira.

Vakterna ger Jesus en purpurröd 
mantel, klär honom i en 
törnekrona och slår honom med 
en käpp (som symboliserar spiran 
i det här fallet)
(Markus 15:17+19)

Hyllning Kejsaren hyllades av folkmassan: 
t.ex. ”Länge leve Ceasar”

Folkmassan hyllar Jesus 
sarkastiskt och säger ”Leva 
judarnas konung!”
(Markus 15:18-19)

Procession En procession startades och 
tågade genom Roms gator. I 
mitten fanns Kejsaren. Bakom 
honom en offer tjur, brevid djuren 
gick en slav som bar en yxa för att 
döda djuret. 

Jesus går också i procession men 
istället för ett offerdjur går Jesus 
själv. Dom tar Simon från Kyrene 
för att bära korset som skulle 
döda Jesus.
(Markus 15:21)

Berget Processionen gick upp på 
Kapitoliumberget (som betyder 
Huvud/Skalle berget) Här låg 
templet. 

Jesus leddes upp på Golgata 
(arameiska för ”huvud/skalle”). 
(Markus 15:22)

Vin/Slakt av offerdjuret Den som skulle krönas erbjöds en 
bägare med vin blandat med 
myrra. Personen tackade nej och 
istället slaktades offer tjuren.

Jesus blir erbjuden vin och myrra 
men tar inte emot det. Direkt efter 
står det att han blev korsfäst.
(Markus 15:23-24)

Tronen beträdes Kejsaren samlade sina närmaste 
män. En till höger och en till 
vänster om sig. Sen beträdde dom 
tronen.

”Tillsammans med honom 
korsfäste de två rövare (lestes), den 
ene till höger den andre till 
vänster om honom.” 
(Markus 15:27)
Ordet lestes betyder snarare 
upprorsmakare/terrorister.

Erkännande och tecken/under Folket hyllade Kejsaren som 
Herre och gudarna skulle skicka 
tecken, t.ex. solförmörkelse eller 
en flock duvor. Kejsaren är nu 
Guds son

Jesus har skylten med texten: 
”Judarnas konung” som hyllning. 
När Jesus dör brister förlåten i 
templet. I de andra evangelierna 
står det också om att en 
solförmörkelse kom etc.
En vakt övertygas och kallar 
Jesus för Guds son.
(Markus 15:33-37)



Jämförelsen visar att dom första kristna helt klart uppfattade Jesus och hans budskap som 
politiskt och revolutionärt. Jesus är den sanne Kejsaren, den sanne Herren och den sanne Guds 
son. En Ledare som visar sin styrka och makt genom att tjäna och dö för dom han råder över, en 
Kejsare som är Herre över ett helt annat rike än denna världens riken. Ett rike där den siste 
kommer först, där ledaren skall tjäna och som inte råder genom att döda sina fiender utan genom 
att älska dom, till och med så mycket så att ledaren själv offrar sitt liv för dom, hällre än att ta 
deras. Om vi verkligen menar allvar med att följa Jesus, borde vi försöka läsa evangelierna med 
det politiska budskapet i fokus, detta annorlunda Imperium i fokus. Här nedan finner du alla 
ställen i Nya testamentet som omnämner Guds rike eller dess synonym Himmelriket1  slå upp 
ställena och fundera över hur vi skulle kunna gestalta detta rike idag? Hur skulle vi inte göra 
det? Fundera över vad du kan göra i din vardag för att ta steg åt det hållet? 

Be och skriv sedan ner dina tankar så du har dom för framtiden.
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Hör gärna av dig!

1. Det finns fler ställen som talar om riket, eller där bibeln använder andra ord än just riket/himmelriket men börja 
med dessa så har du att göra ett tag.


