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Abstract 

Political Messianism and Spiritual Pragmatism 

Jewish Groups’ Views on the Power of the Romans in the First  

Century A.D.  A Study of Flavius Josephus’ Bellum Judaicum 1-7 

 

Flavius Josefus historieverk Bellum Judaicum utgör vår viktigaste historiska källa om det 

judiska kriget mot romarna 70 e.Kr. samt de händelser som föregick detta. Josefus verk 

används därför i undersökningen för att söka svar på frågan vilka faktorer som var avgörande 

för om en judisk gruppering skulle utveckla en militant hållning eller ett pragmatiskt 

förhållningsätt till den romerska makten, under första århundradet e.Kr. i Palestina.  Den 

judiska religionen var grundläggande för de flesta judarna men det var inte alltid en religiös 

motivering som i praktiken avgjorde attityden och handlingssättet mot den romerska makten.  

    Josefus skriver om en radikal lära som spred sig bland folket, doktrinen om att man inte 

skulle ha någon annan herre över sig än Gud, inte erkänna den romerska makten, eller betala 

skatt till romarna. Motsatsen till detta synsätt fanns dock, konung Agrippa II ansåg tillika med 

Josefus att Gud styrde världen och lät vissa riken uppstå och utvecklas men andra riken gå 

under. Därmed ansåg de att folket borde underordna sig den romerska makten, eftersom det 

var Gud som låtit romarna få denna makt över världen. Dessa olikartade synsätt kan beskrivas 

som politisk messianism respektive spirituell pragmatism. Skiljelinjen gick därmed mellan 

dem som ansåg att gudsherraväldet skulle upprättas genom egenhändig vapenmakt och dem 

som i första hand ansåg att detta skulle ske genom Guds direkta ingripande i världshistorien.  

    Studiens resultat visar dock på att det inte endast fanns en avgörande faktor som 

konstituerade alla de olika judiska gruppernas attityder och handlingsätt mot den romerska 

makten, utan att det fanns en mängd olika faktorer som skar tvärs igenom det judiska 

samhällets olika grupperingar. Det handlade både om yttre och inre faktorer, den inre 

kulturens påverkan genom religiösa motiveringar, ungdomlig entusiasm, nykter realism, vilja 

till makt, egenintressen, lyckosökande och hopp om ett bättre judiskt samhälle. Den yttre 

kulturens påverkan genom tvingande realpolitiska situationer, djup hellenisering som en 

konsekvens av långtgående assimilering och ren självbevarelsedrift på grund av ett hårt yttre 

tryck. 

 

 

 

 

 

Sökord: Flavius Josefus, Bellum Judaicum, judiska kriget, tidig judendom, tidig 

kristendom, hellenisering, fariséer, sadducéer, esséer, zeloter, sikarier, Antiquitates Judaicae. 
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Ordlista 

 

θεραπεύω (therapeuo)  Bota, hela 2. Tjäna, betjäna
1
  

τύραννος  (tyrannos)  En absolut suverän, obegränsad av lag eller konstitution
2
   

 

λῃστικός  (lestikos)  Rövareband, pirater
3
   

 

ἀποστάτης  (apostates)  Apostat, avfälling
4
 

 

Γσμνάσιον (gymnasion)  Skola, centrum för skolning i idrott och grekisk kultur
5
  

 

Πύθιον (pythion)  Pythians, Apollons tempel
6
   

Γσμνασιαρτία (gymnasiarchia) De som hade ansvaret och undervisade vid gymnasion 
7
                     

ἐπι-θειάζω  (epi-theiaso) Att kalla på i gudarnas namn,, försöka övertala, framkalla. 2. 

Skänka inspiration.
 8

 

 

ζηλωτής (zēlōtēs) Ivrare, selot
9
 

σουιστής, (sophistes) Sofist, lärare i filosofi, (även i negativ mening)
10

 

 

αἵρεσις (hairesis)  Filosofisk skola, fraktion, separat grupp, sekt
11

  

 

 

 

                                                           
1
 Swanson, (1997), 2543. 

2
 Liddell, (1996), 824. 

3
 Liddell, (1996), 472. 

4
 Lust, Eynikel, Hauspie, (2003). 

5
 Lust, Eynikel, Hauspie, (2003). 

6
 Liddell, (1996), 709. 

7
 Liddell, (1996), 170. 

8
 Liddell, (1996), 292. 

9
 Newman, (1993), 79. 

10
 Lust, Eynikel, Hauspie, (2003). 

11
 Strong, (1997), 139. 
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Kapitel 1 

Inledning 

Olika judiska synsätt på den romerska makten 
Olika svängningar och attitydförändringar gentemot det hellenistiska arvet och kulturen kan 

skönjas över olika tider och platser bland judarna men detta räcker dock inte som 

förklaringsätt varför olika judiska grupper har omfattat så olika attityder till den romerska 

makten. 

     Den romerska kulturen kom tidigt att påverkas av den grekiska kulturen, inklusive 

religionen, den grekiska bildningen och filosofin. Horatius (65-8 f,Kr.) illustrerade detta då 

han bl.a skrev att: ‖Grekland intaget nyss, intog den vilde besegraren.‖
12

  Detta 

symbiosliknande tillstånd kom att bilda det man brukar kalla den grekisk-romerska kulturen, 

vilken var en levande realitet under det första århundradet efter Kristus. Men bortsett från 

dessa kulturella band så bör dock en viss distinktion poängteras mellan den hellenistiska 

kulturen och den romerska makten eftersom det romerska styret hade till uppgift att regera 

över en mängd olika länder och regioner med en mångfald av olika kulturer. Det judiska 

folket var således ett av de minoritetsfolk vilka kom att stå under romerskt styre, i olika grad 

under olika tider, men som i huvudsak ändå fick behålla privilegiet att utöva och leva i sin 

egna judiska kultur. Detta förhållande var i praktiken dock inte alltid problemfritt, då 

spänningen mellan den hellenistiska (grekisk-romerska) kulturen och den judiska kulturen 

inte sällan ledde till konfrontationer. 

   Enligt Josefus fanns sedan tiden kring år 6 e.Kr. upprinnelsen till de så kallade seloterna 

(ζηλωτής, ‖ivrare‖) i Palestina. Ett radikalt synsätt utvecklades till en politiskreligiös judisk 

rörelse som kom att påverka de bredare lagren i landet (BJ 2. 8. 1), vilket senare kom att 

utmynna i det judiska upproret mot romarna (66 e.Kr.) och därmed det judiska kriget som 

ledde till att kejsar Titus styrkor ödelade Jerusalem och dess tempel år 70 e.Kr.  

    Under mitten av det första århundradet e.Kr. fanns flera olika religiösa grupperingar bland 

judarna i Palestina och bland judar i hela den grekisk-romerska världen. Den judisk-romerska 

historieskrivaren Josefus vittnar om fariséer, sadducéer och esséer. Filon från Alexandria 

berättar om esséerna i boken Quod Omnis Probus Liber Sit 75-91. Vidare om de judiska 

‖terapeuterna‖ (θεραπεύω, hela, bota) i De Vita Contemplativa, vilka var en slags filosofisk-

                                                           
12

 Hor. Epist. August., svensk översättning från latinet av Ebbe Linde, 1960, 134. Denna epistel skrivs av 

Horatius kring 10-6 f.Kr., Linde, 1960, 125. 
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asketisk gruppering i Egypten. Utöver detta känner vi nu genom de så kallade 

Qumranskrifterna till mer om de olika judiska religiösa strömningarna, som florerade i 

Palestina under det första århundradets tidigare hälft. Dessa fynd och andra religiösa skrifter 

ger oss en mera mångfacetterad bild av den tid som beskrivs i det Nya testamentets 

evangelier, Apostlagärningarna samt i övriga Nya Testamentet. Därmed ges också en djupare 

förståelse för den jesusmessianska judendomens framväxt och utveckling genom 

Jerusalemförsamlingen, med Jakob i spetsen. Men även genom Paulus och andras utvidgade 

mission i den grekisk-romerska världen. Vi kan konstatera att det fanns en mängd olika 

religiösa strömningar och ‖skolor‖ bland judarna under det första århundradet e.Kr. 

    Den judiska historieskrivaren Josefus berättar om händelserna kring det judiska kriget mot 

romarna i Bellum Judaicum. Ungefär tjugo år senare skrev han Antiquitates Judaicae (ca. 93 

e.Kr.) med appendixet Vita, i vilken han redogör för den judiska religiösa historien samt sitt 

eget livs historia. Någon gång innan år 96 e.Kr. skrev Josefus sitt sista verk Contra Apionem, 

till försvar för det judiska folket, deras rättigheter, religion och historia.
13

      

    Josefus från Jerusalem hade en pragmatisk grundhållning gentemot den romerska makten. 

Han var en bildad man som kände den grekisk-romerska kulturen och världen väl. Men han 

var samtidigt en rättrogen jude som litade på den allsmäktige guden Jahve vilken han såg som 

världshistoriens Gud (Joseph BJ 5. 9. 3.). Josefus gick till hårt angrepp mot de ‖upprorsmän‖ 

vilka hade uppviglat det judiska folket i Palestina till väpnat uppror och därmed hade satt 

igång det judiska kriget mot Rom (Joseph Vita 4). Vi ser på Josefus och hans skrifter ett 

konkret exempel på att det rådde olika meningar bland det judiska folket om hur man skulle 

förhålla sig till den romerska makten.  

    Frågan om de olika judiska attityderna till den romerska makten bör inte oproblematiserat 

kopplats till i vilken grad de olika judiska grupperingarna har ansetts varit ‖helleniserade‖. 

Eftersom ett sådant sätt att angripa frågan har stora brister.  

    Det judiska religiösa arvet och traditionen har påverkat olika judiska grupper på varierande 

sätt vad gäller deras inställning till den romska kejsarmakten. Därmed räcker inte en 

förklaringsmodell som endast delar upp det judiska folket i ‖helleniserade‖ och 

‖ickehelleniserade‖ judar. Denna studie skall därför söka andra faktorer som bättre kan 

förklara attitydskillnaderna mot den romerska makten, bland judarna under första århundradet 

e.Kr.  

 

                                                           
13

 Mason, 2005, 64, Haaland, 2006, 202. 
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En hypotetisk utgångspunkt 

Frågan om det hellenistiska inflytandet och påverkan på den tidiga judendomen och de olika 

judiska grupperingarna under första århundradet räcker inte till som ensam förklaring till 

varför vissa grupper blev direkt militanta och andra hade en mer pragmatisk inställning till 

den romerska makten. Därför skall en annan hypotes prövas. 

     Föreliggande angreppsätt motiveras främst av iakttagelsen att högt uppsatta judar i det 

judiska samhället exempelvis den judiska historieskrivaren Josefus, ingalunda kan sägas vara 

mindre påverkade av den judiska religionen och traditionen än vad andra militantpolitiska 

grupper kan ha varit. En tidigare studie av Josefus syn på den judiska profetismen har klart 

visat att denne stod för en djupt religiös judendom som på intet sätt kan bortförklaras i termer 

av ‖helleniserad‖ judendom.
14

 Josefus hade en pragmatisk syn på den romerska makten men 

samtidigt vurmade han starkt för den hebreiska profetismen och religionen, vilket visar på att 

en annan förklaring än graden av ‖hellenisering‖ måste till. Josefus kunde läsa grekiska, skrev 

på grekiska och blev mycket bevandrad i den grekiska litteraturen vilket kan ses i hans 

Antiquitates Judaicae men framförallt i Contra Apionem. Josefus kan sägas tillhöra en 

‖helleniserad‖ judisk elit men samtidigt stod han för en starkt judisk andlig inriktning. Josefus 

var med andra ord inte mindre ‖judisk‖ i sin religiösa framtoning på grund av sin 

‖hellenistiska‖ bildning. 

    Flera studier visat på att det hellenistiska inflytandet var mera utbrett bland de judiska 

grupperna än man ofta gjort gällande. I detta sammanhang måste man dock precisera vad man 

menar med ‖hellenisering‖ och hellenistisk påverkan.
15

 Men poängen är att den hellenistiska 

kulturens påverkan inte kan sägas ha ‖neutraliserat‖ det religiösa judiska arvet eller skapat en 

slags synkretism på bred front. Många judar hade däremot lärt sig att leva i ett ‖helleniserat‖ 

samhälle samtidigt som man behöll och odlade det judiska religiösa arvet.  

    På grundval av detta skall en ny hypotes användas och prövas i föreliggande studie. 

Hypotesen säger att det var den valda tolkningsinriktningen och typen av judisk religiositet 

som avgjorde om en enskild jude eller judiska grupperingar skulle utvecklas mot en direkt 

politisk messianism eller en spirituell pragmatism, inte graden av hellenistisk påverkan eller 

influens.  

    En stark indikation på att så var fallet kan vi även se hos den alexandrinska judiska 

filosofen Filon (ca.20 f.Kr-50 e.Kr.) som under sin livstid skrev en mängd olika skrifter där 

han kom att förena den judiska lagen (Pentateuken) med den grekiska filosofin. Han hade sin 

                                                           
14 Ahlin, ht, 2009, 2, Feldman, 1990, 386-422. 
15

 Se exempelvis Hengel, M., The Hellenization of Judaea in the First Centery after Christ, Eugene, Oregon, 

1989. 
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grund i den judiska traditionen och dess hebreiska skrifter (i grekisk översättning), men han 

var därtill en slags medelplatoniker som svepte mellan det platonska, aristoteliska, stoiska och 

pythagoreiska arvet.
16

  

    Trots att juden Filon var influerad av det hellenistiska kulturgodset så använde han detta för 

att framhäva, försvara samt förklara den judiska religionen i en grekiskromersk kontext. Det 

skall alltså inte tas för givet att Filon stod för en vagare form av judisk andlighet på grundval 

av hans grekiskfilosofiska skolning. Det var samme man som var med i den judiska 

delegationen inför Caligula till försvar för den judiska befolkningen i Alexandria, i samband 

med att den alexandrinska medborgarstriden utmynnade i en ren pogrom 38 e.Kr.  Filon säger, 

i sin historiska skrift Legatio ad Gaium, vara beredd att dö för den judiska Toran.
17

 Men han 

stod ändå fast vid en pragmatisk hållning mot den romerska makten på grundval av en stark 

‖spirituell‖ judisk tro på att Gud var historiens Gud och därmed hade makten över de olika 

folken inklusive den romerska kejsarmakten.
18

 

    Med detta så går skiljelinjen mellan en direkt politisk messianism och en spirituell judisk 

pragmatism, snarare än en dikotomi mellan hellenism och judendom. 

 

Frågeställning 

Vilka faktorer var enligt Bellum Judaicum avgörande för om en judisk gruppering skulle 

utveckla en militant hållning eller inneha ett pragmatiskt förhållningsätt till den romerska 

makten, under det första århundradet i Palestina?  

 

Syfte 

Denna studie syftar till en ökad förståelse för vad som konstituerade olika judiska gruppers 

förhållningssätt till den styrande romerska makten under första århundradet e.Kr. främst i 

Palestina men i viss mån även på andra platser inom det romerska riket. Denna kunskap är 

värdefull därför att den kan lära oss mer om hur stor betydelse den yttre kulturella 

hellenistiska påverkan hade på de judiska grupperna under denna tid. Dessutom kan det lära 

oss mera om hur stor betydelse olika inomreligiösa tolkningsinriktningar och typer av judisk 

religiositet hade för de olika judiska grupperna och deras förhållande till sin omvärld.  

                                                           
16

 Mondésert,1999, 882. 
17

 Phil. Leg. 192: ―…För det är minsann ärorikt att dö I försvar för lagen, och för bevarandet av våran lag, det är 

en sorts liv.‖, egen svensk översättning från Yonges engelsk översättning, Yonge, (1996), 775. 
18

 Phil. Leg. 3., Phil. Leg.143-161. 
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Material 

Josefus Bellum Judaicum bok 1-7 och i viss mån Antiquitates Judaicae bok 12-20 kommer att 

utgöra det huvudsakliga källmaterialet för denna undersökning. Bellum Judaicum är Josefus 

redogörelse för det judiska kriget mot romarna och de händelser som föregick det judiska 

upproret, från mackabeertiden och framåt. Antiquitates Judaicae behandlar den judiska 

historiens tidigaste historia fram till kejsar Neros tolfte regerinsår (66 e.Kr.). Bok 12 börjar 

dock med tiden efter Alexander den stores död och beskriver därmed diadokernas framfart 

och betydelse för den judiska historien.  

    I andra hand kommer även de apokryfiska eller deuterokanoniska böckerna,
19

 som är 

viktiga judiskreligiösa dokument att användas i undersökningen. 1 Mackabeerboken är en 

viktig historisk källa till den judiska historien mellan 167-135 f.Kr vilket motiverar 

användandet av denna källa i undersökningen. Nya Testamentets evangelier, 

Apostlagärningarna samt de övriga nytestamentliga böckerna kommer därtill att användas, 

eftersom dessa böcker beskriver olika religiösa judiska grupperingar i Palestina under det 

första århundradet e.Kr.  

    I tredje hand kommer även andra antika skrifter att användas i kompletterande och 

jämförande syfte. Flera grekiska och latinska historieskrivare som: Tacitus, Dio Cassius, 

Suetonius, Julius Caesar, Appianos, Eusebios samt Filons historiska skrifter In Flaccum, och 

Legatio ad Gaium. Papyrussamlingen Corpus Papyrorum Judaicarum
20

 kommer till viss del 

att användas. Denna papyrussamling är vald eftersom dessa papyrus berör det judiska folkets 

historia i Egypten och Alexandria på olika sätt. Det finns även en inskriftssamling som av 

David Noy
21

 att tillgå samt Inscriptiones Judaicae Orientis: Syria and Cyprus.
22

 Vid alla 

bibelhänvisningar och bibelcitat används Bibel 2000, inklusive de apokryfiska böckerna. 

 

En kritisk materialpresentation 

Josefus började skriva den grekiska versionen av Bellum Judaicum kring 71 e. Kr. då han 

kommit till Rom. Den sista omnämnda kronologiska händelsen som återges i Bellum 

Judaicum är då kejsar Vespasianus byggde fredstemplet 75 e.Kr (Joseph BJ 7. 5. 7).
 
Eftersom 

                                                           
19

 Apokryfer, grek. apokryfon, ‖fördold‖, i detta sammanhang avses den vissa mellantestamentliga skrifter, dvs. 

de judiska skrifter som inte tillhör den hebreiska kanon Tanak utan tillkommit senare i den bibliska 

skriftsamlingen dvs. senare tillagda, Beskow, 1999, 21. 
20

 Corpus Papyrorum Judaicarum består totalt av tre band och är färdigställt samt översatt till engelska av Victor 

A. Tcherikover och Alexander Fuks, 1957, 1960, 1964. Men i detta fall kommer första och andra bandet endast 

användas, då dessa innehåller papyrus som är daterade från hellenistisk och romersk tid. 
21

 JIWE, 2005, Jewish inscriptions of Western Europe. Italy (excluding the City of Rome), Spain and Gaul. 
22

 IJO, 2004 
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han lagt fram verket för Vespasianus (död 79 e.Kr.) så bör en viss del skrivits mellan 75-79 

e.Kr. och verket måste följaktligen varit klart innan 79 e.Kr. Men innan detta hade han även 

skrivit en version på sitt eget språk (arameiska el. hebreiska) till en judisk läsekrets. Hur 

denna version såg ut vet vi dock inte eftersom den inte finns bevarad samt att det inte finns 

några språkliga spår i den grekiska BJ på att denna version är en direkt översättning, utan 

snarare är ett fristående verk i helt grekisk stil.
23

 Josefus måste därför ha använt den 

arameiska förlagan på ett förhållandevis fritt sätt (Joseph BJ (förord), 1.). Men i källkritiskt 

avseende är det ytterst väsentligt att Josefus skrev den grekiska BJ så snart efter de beskrivna 

händelserna ägt rum.  

    Josefus skrev BJ under speciella omständigheter. Då han efter fängslandet i Jotapata 67 

e.Kr. hade blivit fånge hos Vespasianus togs han väl om hand och han kunde i Titus 

militärläger ta del av löpande information om kriget både från romerskt håll samt från judiska 

desertörer (Joseph Ap.1. 49-50.). Därmed var Josefus i en ytterst god position då han som 

ögonvittne kunde betrakta belägringen av Jerusalem, eftersom Titus lät Josefus vara så nära 

murarna att han kunde tala till sina judiska landsmän (Joseph BJ 5. 9. 3.). Utöver denna närhet 

till striderna i Jerusalem hade han själv varit delaktig i striderna som judarnas härförare och 

därtill varit med under förberedelserna innan kriget började. Han hade växt upp i Jerusalem 

sedan 37 e.Kr. och kände därmed till händelserna som föregick krigsutbrottet mycket väl. Han 

var alltså både ögonvittne till händelserna men även själv delaktig i det politiska och religiösa 

livet.
24

 Josefus hade alltså egen erfarenhet av det politiskreligiösa livet i Jerusalem i minst 10 

år innan fängslandet i Jotapata. Josefus var med detta som bakgrund både deltagare, yttre 

ögonvittne och historikern som skrev om allt detta. Detta påminner till viss del om Julius 

Caesars situation då han skrev om det krig han själv lett i De Bello Gallico. Även i detta fall 

skrev Caesar sina redogörelser i direkt samband med det skedda, vilket samtidigt gör 

historieskrivandet till något av en samtidsbeskrivning.
25

 Men häri ligger dock både styrkan 

och faran med dessa båda historieskrivare eftersom de själva beskriver och förklarar de 

politiska händelserna som de själva varit delaktiga i. Detta gjorde dem i sak knappast 

objektiva, då man i likhet med alla andra antika historieskrivare hade ett givet syfte med sina 

framställningar. I Caesars De bello civili skriver författaren så illustrerande:  

           Efter detta dåd såg Caesar till att han fick kontroll över kungen, ty han insåg att dennes namn hade stort  

           anseende bland egytierna. Han ville även att man skulle få intrycket att kriget hade påbörjats som en  

                                                           
23

 Mason, 2005, 64. 
24

 Josefus gick in i det offentliga livet i Jerusalem som 19 åring dvs. år 56/57 e.Kr. men innan detta hade han 

prövat de olika religiösa skolorna bland judarna samt levt i öknen med asketen Bannus i tre år, (Joseph Vita 2). 
25

 Julius Caesars De Bello Gallico beskriver händelserna under 58-52 f.Kr. och publicerades förmodligen redan 

år 51e.Kr., Frid, 1970, 24. 
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           privat angelägenhet på önskan av några få skurkar än på kungens (Ptolemaeus) beslut.
26

  

        (Caes. B Civ. 3. 109.)  

Josefus historieskrivning är dock än mera komplex eftersom han själv var jude och därmed 

tillhörde romarnas fiende. Med endast detta som bakgrund kan man tänka sig att han skulle 

vilja framställa judarnas krig mot romarna i ett ensidigt judiskt perspektiv, men härtill 

kommer ju det faktum att han blev romarnas fånge och därefter kom att premieras av 

Vespasianus och Titus. Han tilldelades en bostad i Rom, skyddades av kejsaren, fick 

tillnamnet Flavius och blev därmed Flaviernas klient och romersk medborgare.
27

 Dessutom 

var det Titus vilja att Josefus BJ skulle utgöra den auktoriserade historiebeskrivningen av 

händelserna kring det judiska kriget. Titus satte tom. sin signatur på verket samt gav order om 

att detta skulle publiceras (Joseph Ap.1. 49-50, Vita 65.). I denna situation skrev Josefus BJ i 

Rom och naturligtvis kom denna situation att påverka Josefus historieskildring till en mera 

romarvänlig framställning. Men samtidigt ska inte denna aspekt överdrivas eftersom vi 

sammantaget kan se att Josefus redan innan krigsutbrottet haft en pragmatisk inställning till 

den romerska makten. Man kan naturligtvis fråga sig hur man kan vara säker på detta, då våra 

källor om Josefus inställning i huvudsak är begränsad till hans egna skrifter? I detta 

sammanhang ska man inte glömma att Josefus tillhörde den judiska eliten i Jerusalem, vilken 

generellt hade en pragmatisk inställning till den romerska makten. Detta kan även tydligt ses i 

Nya Testamentets olika skrifter. Både den religiösa och ekonomiska eliten i Jerusalem 

vädjade till folket och upprorsledarna så långt det var möjligt att inte reta upp romarna 

(Joseph BJ 2. 15. 2.). Det är utifrån denna utgångspunkt inte konstigt att Josefus hade en 

pragmatisk inställning mot Rom, då detta var fallet bland de flesta bland hans gelikar. Med 

detta som bakgrund blir Josefus framställningar av de judiska rebellgrupperna som ‖rövare‖ 

och ‖tyranner‖ mindre tendensiöst laddade eftersom denna syn på upprorsledarna förmodligen 

var vanlig bland de styrande i Jerusalem. Därmed skilde sig inte Josefus från den judiska 

eliten.  

    Men utöver detta så ansåg Josefus att han hade ett gudomligt uppdrag då han blev 

tillfångataget i Jotapata. Han profeterade inför Vespasianus och därefter fick han uppgiften att 

medla mellan judarna och romarna i Jerusalem (Joseph BJ 2. 8. 3, 9.). Hans tidigare farhågor 

om romarnas överlägsna styrka och den skada som det judiska folket skulle tillfogade sig 

genom att starta uppror mot romarna drev honom att försöka få folket i Jerusalem att inse sitt 

eget bästa och lägga ner sina vapnen (Joseph BJ 5. 9. 2.). Eftersom Josefus kom i en sådan 

särställning så såg han även sitt ansvar att försvara det judiska folket inför den 

                                                           
26

 Svensk översättning av Ingemar Lagerström, 2007, 217, parentesen dock tillsatt av undertecknad. 
27

 Mason, 2005, 53 
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grekiskromerska världen och det var detta som han försökte göra genom sina skrifter. Efter 

det judiska kriget så var inställningen till det judiska folket på många håll inflammerat men 

genom Antiquitates Judaicae så ville Josefus delge den grekisktalade världen den judiska 

historien och religionen. Hans Contra Apionem blev därtill en stark apologi för det judiska 

folket, mot den dåtida antisemitismen. 

   Slutligen bör nämnas att Josefus motivation till sin pragmatiska inställning till Rom var 

religiös och inte i första hand realpolitisk. Eftersom han ansåg att Gud styrde världen och 

nationernas maktpositioner så blev det en nödvändig konsekvens att böja sig för den romerska 

makten som Gud nu hade låtit få sådan stor makt. Detta synsätt är inte unikt inom 

judendomen utan detta synsätt kan ses hos flera profeter i Neviim, som verkade långt innan 

Josefus egna tid.
28

 Därmed är det många olika parametrar inblandande då man ska bedöma 

Josefus historieskrivande och den tendens som färgar den samma.  

    Sammanlagt kan dock sägas att Josefus BJ är vår viktigaste historiska källa till det judiska 

kriget mot romarna samt de händelser som föregick detta. Hans unika ställning som både from 

jude från Jerusalem och romersk medborgare i privilegierad ställning i Rom gör honom 

principiellt kompetent, eftersom han lärt känna både den judiska och grekiskromerska 

kulturen.
29

 När man studerar Josefus berättelser om de olika judiska gruppernas förhållande 

till den romerska makten är det dock viktigt att läsa författarens redogörelser i dess egen 

kontext. Eftersom det generellt är så att orden endast får sin rätta betydelse i sitt eget 

sammanhang.
30

 Därmed blir det viktigt att se hur Josefus framställer den judiska politiska 

utveckling i stort för att förstå bakgrunden till hans beskrivning av de olika judiska 

gruppernas attityder till romarna. 

 

Val av översättning  

William Whistons engelska översättning av Josefus BJ och AJ används i studien, här används 

dock en ny uppdaterad version från 1987, vilken senare utgivits i en elektronisk utgåva och 

integrerats i det avancerade studiesystemet: Logos Bible Software 4, 2006. William Whistons 

engelska översättning är den mest spridda och lästa av alla översättningar av Josefus samlade 

verk och den använda versionen är den nittonde utgåvan.
31

 Valet av denna översättning är 

framförallt gjort på grundval av att den integrerats i systemet Logos Bible Software 4, 

eftersom man med detta får tillgång till ett avancerat söksystem i vilket ordsökningsfunktioner 

                                                           
28

 Hes 5:1-17, Jes 6:12-13. Jer 4:5-8. 
29

 Rajak, 2005, 79.     
30

 Mason, 2005, 28. 
31

 Whiston, 2006, iv. 
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kan kombineras med en mängd olika referensverk. Dessutom kan denna engelska översättning 

köras parallellt med den grekiska texten av Benedictus Niese, vilken är integrerad i systemet 

med en mängd olika grekiska ordsöksfunktioner och länkar till lexikon och andra skrifter, 

vilket möjliggör ett djupare ordstudium, då detta är aktuellt. Dessa elektroniska fördelar har 

därför vägt tungt i valet mellan användandet av tex. Loeb-utgåvan eller Whistons 

översättning. Dessutom har tillgängligheten av denna översättning i det egna datorsystemet 

gjort det praktiskt att arbeta med. I vissa fall används dock Loeb-utgåvan av Josefus Vita samt 

Ap. 

    Utöver Whistons översättning har även Steve Masons engelska översättning och 

kommentar till BJ bok 2 konsulterats och används. Denna helt nya översättning från 2008, 

ingår i Brill (Leiden) Josefusprojekt i vilket alla Josefus verk skall översättas och 

kommenteras. Men ännu finns endast AJ bok 1-10, Vita, Ap.1-2, samt BJ bok 2, att tillgå, i 

annat fall hade Brill-projektets översättning av BJ varit ett själklart val till denna studie, 

eftersom dessa utgåvor även ges ut och integreras i Logos Bible Software systemet. 

Översättningarna görs dessutom av de ledande Josefusforskarna i världen, vilket gör att detta 

projekt kommer att generera en översättningsserie av Josefus verk av hög kvalitet. Med 

bakgrund av detta så har William Whistons översättning setts som ett alternativ till 

föreliggande studie. Studien är övergripande historiskt inriktad med syfte att analysera den av 

Josefus beskrivna religiösa situationen och politiska utvecklingen, vilken har påverkat det 

judiska folket och dess olika grupperingars inställning till den romerska makten.  

 

Metod och avgränsning 

Josefus Bellum Judaicum bok 1-7 utgör det huvudsakliga studiematerialet. Undersökningen 

kommer att koncentreras kring en analys och jämförelse mellan de judiska grupperingarnas 

religiösa och politiska framtoning i Palestina under första århundradet e.Kr.. Detta i ljuset av 

den judiska historiens politiska utveckling från hellenistiskt tid framtill det judiska krigets slut 

74 e.Kr. Analysen och komparationen mellan de judiska grupperingarna hos Josefus Bellum 

Judaicum kompletteras med jämförelser av andra relevanta antika källskrifter, med syftet att 

kunna skapa en mera heltäckande och kritisk bild av Josefus beskrivningar.  

    Det är viktigt att beakta den judiska historiens politiska utveckling som helhet, eftersom 

denna kan visa oss hur olika judiska ledare och grupper har förhållit sig till övermakten (Rom) 

under olika skeenden av historien. Därför kommer undersökningen och analysen av den 

politiska och religiösa utvecklingen i Bellum Judaicum att presenteras i kronologisk ordning. 
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Forskningshistorik 

Den sammantagna forskningen kring den antika judendomen och den judiska historien är 

mycket omfattande. Även den hellenistiska kulturens påverkan på judendomen och dess 

skrifter genom den antika historien är analyserad genom mångahanda studier samt i ett stort 

antal publicerade monografier av olika slag och kvalitet. Det finns olika ‖skolor‖ bland 

forskarna och i vissa fall har man kraftigt betonat den yttre hellenistiska kulturens tidiga 

påverkan på judendomen och dess utveckling. Några som betonat en signifikant gradvis yttre 

påverkan på det judiska folket och judendomen är tex. Elias Bickerman, Martin Hengel, och 

Jonathan Goldstein. Andra har velat nedtona vad man ansett vara en överdriven betoning av 

den hellenistiska påverkan på det judiska folket och judendomens utveckling, som tex. Victor 

Tcherikover, Fergus Millar
32

 och Louis Feldman.
33

     

     Erwin. R. Goodenough
34

 arbetade med judisk konst, vilket han ansåg vara det viktigaste 

materialet för att förstå den folkliga judendomen under antiken. Han betonade också den 

grekisk-romerska kulturens påverkan på den judiska religionen. Men hans försök till 

rekonstruktion av en folklig (judisk) mysteriereligion har kritiserats och problematiserats.
35

 

Martin Hengel har i sitt arbete The Hellenization of Judaea in the First Century After Christ 

visat på att helleniseringen av Palestina var så utbredd under första århundradet att en 

sedvanlig distinktion mellan hellenistisk judendom och palestinsk judendom inte är gångbar 

och att begreppet ‖hellenistisk‖ i detta sammanhang är så vagt att det blir meningslöst.
36

  

    Louis Feldman bemöter dock Hengel i artikeln: How much Hellenism in Jewish Palestine 

och söker ge en mera ballanserad bild av hur helleniserat Palestina var kring det första 

århundradet efter Kristus.
37

 Feldman pekar bland annat på att det var betydligt fler som 

attraherades av judendomen och blev ‖sympatisörer‖, halvproselyter eller helproselyter än det 

antal som avföll från judendomen.
38

 Han diskuterar även i vilken grad man förstod det 

grekiska språket inom olika samhällsstrata och grupperingar i landet. Feldman nämner att 

Talmud talar om att det var legitimt för Rabban Gamaliel
39

 att undervisa sina studenter i 

                                                           
32

 Millar, (1978) 1-21. 
33

 Feldman, (1977) 371-382. 
34

 Goodenough, (1953-68). 
35

 Feldman, (1986), 99-100. 
36

 Hengel b, 1989, 53-54. 
37

 Feldman, (1986), 83-111. 
38

 Feldman, 1986, 85,105. 
39

 Gamaliel d.ä. kallas i Talmud för Rabban (‖den gamle‖). Han var förmodat sonson till Hillel, ledare för 

Sanhedrin i Jerusalem samt omtalad i Nya Testamentet, Apg 5:34-39. Paulus sägs i Apg 22:3 ha studerat för 

Gamaliel I i sin ungdom då han var fariseisk jude, Bacher, JE, hämtad från internet, 2010-05-31, 

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=51&letter=G , NE, ‖Gamaliel‖, hämtad från internet, 2010-

05-31, http://www.ne.se/gamaliel/179704  

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=51&letter=G
http://www.ne.se/gamaliel/179704
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grekiska och i grekisk kultur, i motsats till andra judar. Omnämnandet av detta undantag 

indikerar att dessa kunskaper var begränsade bland gemene man.
40

 

          Rabban Gamaliels hushåll är i en separat kategori [och kan få studera grekiska], 

          för de hade förbindelse med de styrande. 

          För det har blivit lärt genom Tannait-auktoritet: 

          Att klippa håret framtill –Hör, det är en av ‖Amoriternas vägar‖ 

          [vilken är förbjuden]. 

          Abtilius b. Reuben tilläts att klippa sitt hår framtill, 

         för att han hade en relation till regeringen. 

         Rabban Gamaliels hushåll tillät de att studera grekisk lärdom,  

         för att de hade en relation till regeringen.
 41

 

                     

Feldman bemöter även Jonathan Goldsteins argumentation kring vikten av de palestinska 

judarnas förmodade kontakter med filosofiskt bildade grekiska ―turister‖, vilka skulle varit 

intresserade av den ‖judiska filosofin‖. I detta sammanhang frågar Feldman i likhet med 

Arnaldo Momigliano
42

 varför grekiska resenärer i så hög grad har ignorerat Judéen och menar 

att en av orsakerna bör varit att judarna sökte isolera sig från utomstående ickejudar.
43

 

Feldman menar att judarnas användning av arameiska och hebreiska fungerade som en 

konstant barriär mot assimilation.
44

  Victor Tcherikover citeras då denne pekar på att inget 

grekisk stadssamhälle grundades i Judéen. Därtill konstateras att det endast var en mindre del 

av den judiska befolkningen som bodde i de större städerna och därmed kom i nära kontakt 

med ickejudar genom handel och regeringsangelägenheter.
45

 

    Feldman kommenterar även Erwin R. Goodenoughs slutsatser kring hans arkeologiska 

forskning, då denne menar att rabbinerna hade liten kontroll över folket eftersom de 

arkeologiska fynden visar tecken på en mystik ‖populärjudendom‖ med en konstfull  

hellenistiskjudisk symbolism. Här dras paralleller till den judiske Filon från Alexandria och 

dennes användande av den grekiska filosofin i sina verk. Feldman uppmärksammar på det 

faktum att Goodenough själv menat att judarna religiöst sett dominerats fullständigt av 

fariséerna under den hasmoneisk-herodianska tiden (150 f.Kr.-70 e.Kr) av de arkeologiska 

                                                           
40

 Feldman, 1986, 89. 
41

 Sotah 49b,The Babylonian Talmud, Egen svenska översättning från Jacob Neusner engelska översättning, 

2006. Amoriter, ett folk i Palestina vilka bebodde Kanan då Israel etablerade sig i området (4 Mos 21:21-31), 

Ragnarsson & Ivarsson, 1987, 13. Amoriterna var Israels forna fiender, hedniskt folk som fick stå som symbol 

den ickejudiska kulturen, att klippa håret vid tinningarna var förbjudet för bjudet för juden: ‖Ni ska inte klippa 

håret vid tinningarna…‖, 3 Mos 19:27. 
42 Momigliano, 1975, 76-82. 
43

 Feldman, 1986, 89.  
44

 Feldman, 1986, 93. 
45

 Feldman, 1986, 93. 



                                  

17 
 

fynden att döma. Till detta lägger Feldman även Morton Smith och Jacob Neusners teori om 

att Josefus i Antiquitates försöker visa på att fariséerna var så inflytelserika efter år 70 e.Kr. 

att det var omöjligt att regera över Israel utan deras support.
46

 Tacitus utlåtande om att de 

judiska städernas avsaknad av bilder var signifikativt för judarna och judendomen omnämns 

också av Feldman.
47

  

    Martin Hengels mening om att även reaktionerna mot helleniseringen, så som 

apokalyptiken, uppkomsten av esséernas skola, dödahavssekten osv. i sig hade hellenistiska 

egenskaper bemöts av Feldman genom påståendet att den pågående kulturella konflikten 

mellan judar och ickejudar var en viktig orsak till kriget mot romarna eftersom den djupt 

berörde den judiska identiteten.
48

 Feldman avslutar sin artikel med orden: 

          The question is not so much how greatly Jews and Judaism in the Land of Israel were Hellenized, as how      

          strongly they resisted Hellenization. In other words, what was the power of Judaism that enabled it to  

          remain strong despite the challenge of Hellenism and later of Christianity? The answer may lie in its  

          paradoxical self-confidence and defensive-ness, its unity and diversity, its stubbornness and flexibility.
49

 

   

Victor Tcherikover arbetade med papyrusmaterial i stor omfattning. Vilket han relaterade till 

den politiska och socioekonomiska omgivningens yttre påverkan på den judiska historiens 

utveckling. Men han betonade samtidigt vikten av den sammanhållande judiska gemenskapen 

och livet också i diasporan, vilket motverkade assimilation och viljan att övergå till ett 

‖grekisk‖, ickejudiskt sätt att leva.
50

  

    Överhuvudtaget har olika forskare koncentrerat sig på vissa aspekter, en viss form av 

material, begränsade geografiska områden, en viss begränsad tid eller ett historiskt skeende 

och därigenom kommit fram till olika resultat rörande vikten samt graden av den yttre 

hellenistiska kulturens påverkan av judendomen och det judiska folket under antiken.  

    Anders Gerdman påpekar att allt sedan den moderna nytestamentliga exegetikens 

begynnelse har judendom-hellenism-dikotomin flitigt använts som ett heuristiskt 

studieredskap. Han påvisar samtidigt faran i att använda begreppet hellenism i allt för vida 

termer utan att specificera art och grad av det grekiska inflytande man anser ha påverkat ett 

skriftmaterial.
 51

   

                                                           
46

 Feldman, 1986, 99-101. 
47

 Feldman, 1986, 103, Tac. Hist.5.5.4: ―Alltså finns inga bilder i deras städer och ännu mindre i deras 

tempel…‖, svensk översättning från originalspråket av Bertil Cavallin, 1971, 220. 
48

 Feldman, 1986, 104-105. 
49

 Feldman, 1986, 111. 
50

 Therikover, 2004 [1953], 296-297. 
51
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    Vad gäller Josefusforskningen så har Heinz Schreckenberg i Bibliographie zu Flavius 

Josefus
52

 i kronologisk ordning presenterat alla editioner, översättningar och vetenskapliga 

arbeten av Josefus verk från 1470 fram till 1968. Louis Feldman har efter detta gått igenom 

den senare forskningen samt publikationerna och skrivet en kritisk bibliografi Josephus and 

modern scholarship (1937-1980).
53

 De senaste tre årtiondena, från 1981 fram till idag, har 

dock en livaktig och fruktbar Josefusforskning fortsatt att bidra till en ökad förståelse av 

Josefus verk, och den tid han representerar, med en stor mängd publicerade studier som 

resultat. 

 

Teoretisk modell 

Möten mellan olika kulturer och interkulturella konflikter är ett stort och viktigt problemfält 

som berör ett flertal vetenskapliga discipliner. För att kunna beskriva och förstå ‖The Clash of 

Civilizations‖ måste vi först definiera och precisera vad de huvudsakliga skiljaktigheterna i 

tanke och handlingsätt består i. För detta ändamål behövs en teoretisk modell. En modell som 

kan appliceras både på historiska undersökningar och nutidsorienterade studier är Roel van 

der Veens tredelade kulturmodel.
54

 Denna är vald till föreliggande undersökning därför att 

den är anpassad till kulturer där religionen spelar en avgörande roll. Den kan med fördel 

användas för att blottlägga de identitetsskapande faktorerna i en sådan kultur samt visa på 

sambandet mellan identitet, värderingar och kulturens institutioner. Den teoretiska modellen 

kan därmed användas som grund för att förstå hur en minoritetskultur kan påverkas av och 

reagera mot en yttre majoritetskultur. Därmed kan vi se hur den inre (judiska) kulturens 

struktur och beståndsdelar kan påverka samt påverkas och därmed generera olika typer av 

respons mot yttervärlden. En del av detta interkulturella växelspel, i en judisk kontext, är 

frågan hur olika judiska grupper förhöll sig till den romerska makten.      

 

     

                                                           
52 Schreckenberg, 1979 [1968]. 
53

 Feldman, 1999, 918-919. 
54
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‖Kulturmodellen‖ ovan visar att de tre beskrivna delarna i en viss kultur har sitt ursprung i en 

specifik historisk kontext, det vill säga de identitetsbärande faktorerna, värderingarna samt 

institutionerna har utvecklats i och med ett visst historiskt skeende. 

1/ Den första rutan symboliserar identiteten och den är kopplad till frågan vilken grupp en 

individ tillhör. Viktiga identitetsbärande faktorer är språket samt religionen. Dessa två 

identitetskapande faktorer är synliga både för identitetsbäraren själv samt för hans/hennes 

omgivning. Identiteten bottnar därtill i olika sedvänjor, med för den tillhörda gruppen, 

gemensamma symboler, hjältar och ritualer.
55

 

2/ Värderingarna utgör den tillhörda kulturens kärna. Dessa är inte synliga men påverkar 

vilka konsekvenser de olika identitetsskillnaderna i förhållande till andra kulturer ska få. 

Kollektivismen leder till att en viss kultur med en gemensam identitet isolerar sig från andra 

kulturer, som är bärare av en annan typ av identitetsbärande faktorer.
56

 En viss folkgrupps 

värderingar talar om vad den rådande kulturen ser som värdefullt samt graden av dess värde.
57

 

3/ Institutionerna inom en viss kultur är födda ur den egna historien med dess kontext och 

består av regler, lagar och organisationer. Dessa berör familjeliv, utbildning, 
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näringsverksamhet, politiskt styre, kulturella aktiviteter som idrott, konst och vetenskap.
58

De 

konstituerar även det religiösa livet och det gemensamma utövandet av detta.  

     Normerna styr det vardagliga samspelet mellan människor, dessa kan formuleras som 

regler/lagar för hur och vad människor inom en viss kultur skall (påbud) eller inte skall 

(förbud) göra.
59

 I en antik kontext är institutionerna sammankopplade både med en kulturs 

värderingar samt folkgruppens identitet, därtill finns även en mycket viktig koppling direkt 

mellan identiteten (religionen) och institutionerna i exempelvis en judisk kontext. Därför finns 

pilar dragna mellan alla rutorna ovan.  

 

Definitioner av begreppen religion och kultur 

I likhet med de mångfacetterade definitionerna av begreppet religion så finns även en mängd 

olika definitioner av begreppet kultur.  Vad gäller begreppet religion så kan en relativt allmän 

definition användas för denna studie, en definition i vilken samhällsaspekten är underförstådd 

då all kommunikation sker inom en social samt kulturell kontext: 

          Religion är människors förhållande till föreställningsuniversa som kännetecknas av kommunikation om  

          och med hypotetiska gudar och makter.
60

 

 

Kulturbegreppet är centralt i denna studie och därför viktigt att definiera. Det finns en mängd 

olika definitioner att tillgå genom olika filosofers arbete och de vetenskapliga paradigm som 

avlöst varandra under historiens gång. Den brittiska antropologen och kulturhistorikern 

Edward B. Tylor (1832-1917) gav redan 1871 ut boken Primitive Culture och han ger i detta 

tidiga verk en mycket bred definition av begreppet kultur, vilket han likställer med ordet 

civilisation. Kultur definierades därför som: 

          …den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, rättsföreställningar,   

          seder och alla övriga färdigheter och vanor en människa har förvärvat som samhällsmedlem.‖
61

 

 

Ordet kultur kommer av latinets cultura som betyder bearbetning, odling eller bildning. Den 

tyska filosofen Emanuel Kant (1724-1804) menade att kultur var: ‖något högre än naturen 
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själv kunde åstadkomma.‖
62

 Även om denna definition är nog så bred och inkluderande så 

säger den dock inte så mycket. Vi skall därför använda ovanstående kulturdefinition av 

Edward Taylor i denna studie eftersom den inbegriper alla de delar som den teoretiska 

modellen ovan beskriver. Här finns både yttre beteenden och observerbara beteendemönster 

med, dvs. det sätt på vilket en viss grupp människor lever, men även de funktionalistiska 

mekanismerna som bildar ett socialt system och kollektivt mönster.
63

 

 

Beskrivning av begreppet hellenism och hellenisering 

Som redan framgått av inledningen samt forskningshistoriken ovan så bör begreppet 

hellenism samt hellenisering definieras och preciseras för att användandet skall bli 

meningsfullt och användbart i ett vetenskapligt studium. Jonathan Goldstein har listat upp sex 

karaktäristiska punkter för att förklara vad ordet hellenism samt hellenisering innebär i detta 

sammanhang:
64

 

 

          1/ Användandet av begreppet hellenism förutsätter närvaron av greker,   

              även i en ickegrekisk miljö, samt att judarna och andra folk har viss 

              kontakt med grekerna för att vi ska kunna tala om hellenistisk påverkan.    

           

           2/ I en hellenistisk kultur måste det finnas kunskap om och användande av det    

               grekiska språket. Hellenisering under denna punkt innebär att ickegreker    

               konfronteras med det grekiska språket, lär sig detta och använder det. 

 

           3/  För de intellektuella karaktäriserades hellenismen av utvecklandet och spridandet av   

              ‖rationell filosofi‖, vilken inte sällan såg med skepsis på den traditionella   

                religionen.
65

 Men detta ska dock inte uppfattas som att man inte    

                trodde på några gudar utan snarare att de metafysiska systemen, spekulationerna  

                och gudarna tolkades i ljuset av olika typer av grekisk filosofi. Den grekisk-  

                romerska religionen finns därför med under denna punkt. Hellenisering innebär  

                härmed att ickegreker påverkas av grekisk filosofi och kombinerar denna med   

                religion. 

               

           4/ Inom den hellenistiska kulturen producerades ofta litteratur med starkt känslosam  
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              epik, dramatik och lyrik.
66

 Den grekiska litteraturen, med dess historieskrivning,   

              mänskliga skildringar och mytologi kunde påverka och hellenisera ickegreker. 

 

           5/ Den atletiska träningen och undervisningen vid det grekiska gymnasion ansågs vara    

              mycket viktig inom den hellenistiska kulturen eftersom man där lärde sig leva och   

              tänka i enlighet med de hellenistiska idealen.
67

 För en renlärig jude kunde dessa   

              institutioner vara starkt stötande eftersom dessa ofta innehöll och förknippades med  

              de grekiska gudarna och bilderna, vilka alla var ‖avgudar‖ i judarnas ögon.
68

 Dessa  

              inrättningar ansågs därmed inte vara neutrala inrättningar, utan de flesta judarna  

              bland folket såg dessa som uttryck för en ‖negativ‖ hellenistisk influens.  

 

           6/ Inom den hellenistiska kulturen producerades en mängd signifikativa arkitektoniska    

              alster så som gymnasier, stadion och teatrar.
69

 De hellenistiska byggnadsverken var  

              förknippade med olika typer av bilder, statyer etc. vilket en from jude i Palestina såg  

              som anstötligt på grund av judendomens bildförbud. Därför sågs närvaron av dessa  

             byggnadsverk som hellenistisk, influens.  

 

Den ovanstående teoretiska modellen samt de senare beskrivna definitionerna och 

beskrivningarna skall användas som verktyg under analysen av de olika judiska grupperna 

som beskrivs av Flavius Josefus i Bellum Judaicum 1-7.  
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Kapitel 2 

En historisk översikt av den judiska politiskreligiösa utvecklingen 

under olika härskare 
Efter det enade kungarikets tid delades Israel i två riken med olika kungar samt en tudelad 

historia från 900-talet f.Kr. och framåt. Dessa riken kallades det ‖norra riket‖ (Israels rike) 

samt det ‖södra riket‖ (Juda rike).
70

 Assyriska inskriptioner visar att Israels kung Ahab var 

med och krigade mot Salmaneser III 853 f.Kr. och att Juda kung Jehu frambar skatt till den 

samme Salmaneser III år 841f.Kr.
71

 De delade rikenas historia avbröts efter att Samaria hade 

belägrats av Assyriska riket och 722 f.Kr. och slutligen föll för denna starka krigsmakten 

under Sagon IIs regeringstid (721-705 f.Kr.).
72

 Huvudstaden Samaria hade byggts av Israels 

kung Omri (876-869 f.Kr.) den tidigare nämnda kung Ahabs (869-850 f.Kr.) far.
73

 Nästa rike 

som skulle dominera främre Orienten var Mederna och Babylonierna vilka skulle sätta stop 

för Assyriens välde med Nineves fall 612 f.Kr.
74

 Juda rike med Jerusalem och dess tempel 

skulle dock bestå tills den nybabyloniska kungen Nebukadnessar IIs (604-562 f.Kr.) styrkor 

angrep Jerusalem. En första deportation av det ledande skiktet judar genomfördes 597 f.Kr., 

men Jerusalem föll slutligen och det judiska templet förstördes 587 f.Kr. Resten av de ledande 

judarna deporterades därmed till Babylon,
75

 vilket inledde vad som brukar kallas den 

babyloniska fångenskapen eller den judiska exiltiden. 

    Den persiske Kyros skulle senare besegra Medien och därefter övervinna Babylonien 539 

f.Kr. vilket inledde det persiska rikets dominans.
76

 I samband med detta maktskifte fick 

judarna möjlighet att återvända till Jerusalem. Bibelböckerna Esra och Nehemja talar om hur 
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judarna återvände, byggde upp stadens murar och dess tempel.
77

 Esra kom till Jerusalem ca. 

458 f.Kr. och ordnade det religiösa livet. Nehemja fick ca. 445 f.Kr. tillåtelse av Artaxerxes 

(ca. 464-424 f.Kr.) att återvända och bygga upp Jerusalems murar.
78

 Joseph Blenkinsopp 

skriver att judendomen som vi känner den idag har sitt ursprung under de 200 åren av persisk-

iranskt välde (539-331 f.Kr).
79

 Därmed blir den äldre efterexiltiden avgörande och 

konstituerande också för den judendom vi möter i källorna kring andra hälften av den 

hellenistiska epoken, samt det första århundradet efter Kristus. Seth Schwartz skriver även att 

de östra medelhavsväldenas härskares tendens att styra autonoma regioner genom lokala 

styresmän gradvis har lett till att det judiska samhället har förenat sig i Palestina. Den svaga 

centrala styrningen under den senare delen av det andra judiska templets tid har lett till att 

diskursen om den normerande judendomen varit konstant aktuell bland de skriftlärda, 

prästeliten och den religiösa undereliten. Man sökte minska klyftan mellan den normerande 

judendomen och folkets faktiska levnadsmönster. Vidare sägs att uppkomsten av den judiska 

apokalyptiska litteraturen, med start under 300-talet f.Kr., påvisar att denna religiösa elit var 

konstant engagerad i att judaisera de ideologiska systemen hos det judiska folket.
80

   

 

Hur enhetlig var judendomen under det första århundradet? 

Det har redan inledningsvis omnämnts att det fanns ett flertal olika religiösa grupperingar 

bland judarna under det första århundradet e.Kr. Sadducéernas parti kom ur den 

högprästerliga och aristokratiska delen av Israel och man var generellt intresserad av politisk 

anpassning till den helleniserade och romerska makten .
81

 Det var dock endast en mindre del 

av dem som tillhörde det ledande religiösa skiktet, men bland de ledande fanns skriftlärda och 

högre präster.
82

 Sadducéerna hade ett relativt stort politiskt inflytande. Då de innehade de 

högsta prästerliga ämbetena så var det tempeltjänsten som stod i deras religiösa 

intressefokus.
83

 De karaktäriserade en form av religiös konservatism, med politisk beredskap 

att liera sig och ha djupgående kontakter inom de hellenistisk-romerska kretsarna i landet.
84
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De var därför öppna för samarbete med de olika makthavarna och härigenom var de lojala 

med romarna.
85

 

    Sadducéerna använde hela Tanak och inte endast Toran i strikt mening, men de avvisade 

emellertid den fariseiska tolkningstraditionen med den parallella muntliga traditionen till 

Toran. Därtill var deras tolkning av Toran konservativ på så sätt att de förnekade de dödas 

uppståndelse eftersom de inte ansåg sig finna belägg för denna lära i Moseböckerna.
86

 De 

trodde inte heller på själens odödlighet och därmed inte heller på varken straff eller 

belöningar i Hades (Joseph BJ 2. 8. 14.). Deras skrifttolkningsprincip var därmed begränsad 

till en strikt tolkningsram utifrån deras dogmatiska förståelse av Toran, oavsett vad de övriga 

skrifterna Neviim och Ketuvim sade. Därmed kom de religiöst att stå i konflikt med fariséerna.
 

Denna konflikt kan vi se på många ställen i Nya Testamentet, exempelvis i 

Apostlagärningarn. Sadducéerna sägs inte tro på de dödas uppståndelse, änglar eller andar, 

vilket exempelvis kan ses då Paulus stod inför det stora rådet Sanhedrin:
 87

 

6
Eftersom Paulus visste att en del av dem var sadducéer och en annan del fariséer höjde han rösten och 

sade till rådet: ‖Mina bröder, jag är farisé och mina fäder var fariséer. Det är för hoppet om de dödas 

uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta.‖ 
7
När han sade så utbröt ett gräl mellan fariséerna och 

sadducéerna, och man delade sig i två läger. 
8
Saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon 

uppståndelse och inte heller änglar eller andar, medan fariséerna tror på allt detta. 
9
Det blev ett väldigt 

ropande, och några skriftlärda som hörde till fariséernas parti reste sig och hävdade sin åsikt, och de sade: 

‖Vi kan inte finna att den här mannen har gjort något ont. Tänk om en ande har talat till honom, eller en 

ängel.‖ 
10

Grälet blev så häftigt att kommendanten fruktade att de skulle slita Paulus i stycken, och han 

kallade ner vaktstyrkan för att rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till fästningen. (Apg 

23:6-10) 

Fariséerna ville vara föredöme för det judiska folket, ett liv i renhet, för att guds vilja skulle 

kunna förverkligas med det judiska folket. Man strävade efter att foga hela sitt liv efter de 

judiska skrifterna Tanak. Med detta mål blev det mycket väsentligt att utbilda skriftlärda och 

lagkunniga med en fariseisk religiös inriktning. Fariséerna var öppna för förnyande tolkningar 

av skrifterna i motsats till sadducéerna som var mera konservativa. Antalet fariséer var ca 

6000 enligt Josefus (Joseph AJ 18. 2. 4) men deras inflytande var däremot betydligt större än 

deras numeriska antal. De var etiskt noggranna, minutiöst noga med tiondegivande, att fasta, 
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att ge allmosor och med bönerna. Politisktreligiöst så såg de ytterst Israel som en teokrati, 

men de höll sig oftast borta från en religiös aktivism, så länge inte deras religiösa liv och tro 

hotades.
88

De kan därför anses som i grunden politiskt pragmatiska i sin huvudfåra och därmed 

i praktiken samarbetsvilliga med den romerska makten. Fariséerna traderade och lärde folket 

den muntliga lagen förutom den skrivna judiska lagen, den muntliga lagen kallades i Nya 

Testamentet för ‖fädernas regler‖ (Mark 7: 3-4). De bedrev även judisk mission för att vinna 

proselyter till den judiska religionen (Matt 23: 15).
89

 Inte minst Josefus skrifter visar på det 

stora antal ickejudar som blev proselyter eller supportrar för den judiska religionen under 

första århundradet inom romarrikets gränser. 

    Esséerna var den tredje religiösa grupperingen som Josefus omnämner som en judisk 

filosofisk skola bland judarna under hans tid. Denna gruppering vinnlade sig om att leva ett 

liv i rituell renhet med långtgående helighetsideal och höga krav på en disciplinerad 

livsföring. Man levde i egendomsgemenskap med gemensamma måltider och hade ett delvis 

hierarkiskt system.
90

 Esséerna levde ett enkelt liv med dagen fylld av arbete, man hade enkla 

kläder, använde inte olja och höll hårt på sabbaten.
91

 De levde i stillhet och talade inte mer än 

nödvändigt och studerade olika skrifter som ansågs vara till nytta för både kropp och själ. 

Innan någon ansågs vara värdiga att introduceras i ordern fullt ut fick aspiranterna 

förmodligen genomgå tre års prövning för att se om deras karaktär klarade reglerna för 

gruppens levnadssätt. Medlemmarna fick inte avslöja några av gruppens hemligheter eller 

läror för utomstående, även om det skulle kosta dem livet så måste de tiga om allt detta. Innan 

någon togs upp i gruppen och fick delta i den gemensamma måltiden så måste denne avlägga 

en ed i vilken man bl.a. lovade att hata den orättfärdige och att kämpa tillsammans med den 

rättfärdige. Därtill lovade man att vara trogen alla, speciellt de som styrde, eftersom ingen 

ansågs kunna komma till makten utan Guds ingripande (Joseph BJ 2. 8. 2-13).
92

 Det 

sistnämnda påståendet av Josefus har diskuterats huruvida man med uttrycket ‖de som har 
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makten‖ (Joseph BJ 2. 8. 7),
93

 här avsåg de styrande inom esséernas egna kretsar eller om 

detta ska appliceras på de yttre makthavarna dvs. på den romerska makten. Steve Mason lutar 

åt en tolkning där skriftstället anses hänsyfta på esséernas inre styresmän, men han nämner 

ändå att det språkligt sett inte finns några hinder för en tolkning där detta textställe anses 

hänsyfta på den romerska makten.
94

  I detta sammanhang måste dock nämnas att oavsett 

vilken tolkning man väljer av just dessa specifika ord i Josefustexten så talar dock hela 

sammanhanget om att alla de tre nämnda religiösa grupperingar som Josefus beskriver stod i 

kontrast mot en ‖fjärde sekt‖. Denna judiska sekt leddes av en viss Judas från Galiléen och 

dennes huvudbudskap var att det var fel att betala skatt till romarna, eftersom man endast ville 

erkänna Gud som herre och ingen annan mänsklig makt. Josefus skriver om Judas: 

Denna man var en sofist med sin egna speciella skola, vilken inte hade något gemensamt med de andra.
95 

(Joseph BJ 2. 8. 1) 

Med detta kan vi se att judendomen inte var så enhetlig under det första århundradet utan att 

det fanns flera olika skolor eller grupperingar som omnämns av Josefus. Trots detta så kan 

man ändå se att det fanns en förenande judisk religiös kärna hos dem alla där Toran, den 

monoteistiska tron på Jahve osv. var förenande, även om man tolkade och betonade olika 

skriftställen på olika sätt. 

 

Andra judiska religiösa grupper, samarier och qumransekten 

Det fanns dock flera religiösa grupper under det första århundradet e.Kr. än de fyra som 

Josefus kallar judiska filosofiska skolor, en av dessa är Samariterna som sedan länge hade 

stått i ett mycket spänt förhållande till judarna. Samariterna kan inte kallas för judar i mera 

inskränkt betydelse eftersom dessa såg sig som ättlingar till de tio israeliska stammarna från 

nordriket som deporterades under det assyriska väldet 722 f.Kr. Som tidigare omnämnts ovan 

så visar assyriska inskrifter att ca. 27.300 stycken deporterades från nordriket. Därefter förde 

man in folk från andra områden som erövrats av Assyrien i flera olika omgångar.
96

 

Samariterna blev därför anklagade för att vara ett blandfolk med en religion som ur judisk 

synpunkt var synkretistisk (2 Kon 17:25-34.). Man sände dock en israelisk präst som förts 

                                                           
93

 Egen svensk översättning av Steve Masons engelska översättning: ‖Så han alltid bevarar trohet till alla, 

speciellt mot de som har makten, för utan Gud är det inte möjligt för någon att få makt, och därför ska han 

behålla makten, han ska aldrig smäda hans auktoritet…‖, Mason, 2005, 113 
94

 Mason, 2008, not 870, 113-114. 
95

 Egen svensk översättning från Steve Masons engelska översättning, Mason, 2008, 82. 
96

 Gerhardsson, 1982, 247, 2 Kon 17:24. 



                                  

28 
 

bort från området för att folket skulle lära sig att dyrka Israels Gud, Jahve, på ‖rätt‖ sätt (2 

Kon 17:27-28.). 

     Detta ledde senare till att samariterna kom att tradera en form av israelisk gudsdyrkan 

parallellt med den judiska. Man erkänner endast de fem moseböckerna Toran och har än idag 

mycket gamla handskrifter kvar som med endast små variationer avviker från den judiska 

masoretiska texten av Pentateuken.
97

 Det finns dock en viss dogmatisk skillnad i att man bl.a 

läser Gerizim där det i den massoretiska judiska texten står Ebal.
98

 Detta grundar sig i det 

faktum att samariterna kom att bygga ett eget tempel på berget Gerizim kring ca 400-380 

f.Kr., vilket kom att ses som problematiskt ur judisk synpunkt då Jerusalems tempel hade 

återuppbyggts och fungerade som ett centrum för den judiska monoteistiska religionen. 

Templet på Gerizim kom senare att rivas av hasmonéerkungen Johannes Hyrkanos (128 

f.Kr.). Men samarierna bedriver dock än idag sin offerkult på Gerizim genom att under påsken 

offra påsklamm och därefter äta offerköttet till Guds ära, för att fira det israeliska uttåget ur 

Egypten.
99

  

    Trots de motsättningar som fanns mellan judarna och samarierna så stod dessa dock emot 

romarna under det judiska kriget, då man tydligen såg detta som ett panisraeliskt krig mot 

romarna.
100

 Josefus skriver om hur samarierna reste sig mot romarna och väntade på ett 

gynnsamt tillfälle genom att samla sig på berget Gerizim. Trots Vespasianus uppmaning att ge 

sig så trotsade dessa samarier romarna vilket ledde till att 11 600 man föll vid ett tillfälle 

(Joseph BJ 3. 7. 32). Samarierna beräknas totalt ha varit ca 100 000 personer kring mitten av 

första århundradet e.Kr.
101

  

    De religiösa motsättningarna som fanns mellan judarna och samarierna kan vi se på flera 

olika ställen i Nya Testamentet det talas exempelvis om att Jesus bröt mot den judiska seden 

att hålla sig på avstånd från samarierna, vilket man gjorde för att de ansågs vara orena: 

— 
3
lämnade han Judeen och begav sig på nytt till Galileen. 

4
Han måste ta vägen genom Samarien 

5
och kom 

där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. 
6
Där fanns Jakobs 

källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen.
7
En samarisk 
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kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ‖Ge mig något att dricka.‖ 
8
Lärjungarna hade 

nämligen gått bort till staden för att köpa mat. 
9
Samariskan sade: ‖Hur kan du, som är jude, be mig om 

vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.‖ [Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.] (Joh 4: 3-9.). 

I samband med att Josefus skriver om en incident mellan samarierna och judarna så säger han 

att de galileiska judarna hade som sed att ta vägen igenom Samarien då de skulle till 

Jerusalem. I detta fall hade detta dock lett till att en jude blivit mördad (Joseph BJ 2. 12. 3, 

Joseph AJ 20. 6. 1.). 

    Vad gäller andra judiska religiösa grupper under Josefus tid så har vi även problematiken 

kring de arkeologiska upptäckterna av byggnaderna och skriftfynden (Dödahavsrullarna, 

1947) vid Qumran, vilket är beläget vid Döda Havets nordvästra sida. Qumrananläggningen 

har varit bebodd mellan ca 135 f.Kr.-68 e.Kr. av myntfynden att döma.
102

 Skriftfynden består 

både av bibelskrifter, alla böcker i Tanak utom Esters bok. Handskrifterna har daterats från ca. 

200 f.Kr.-68 e.Kr. utöver de bibliska manuskripten fanns även apokryfisk och pseudepigrafisk 

litteratur. Men till detta kommer även en speciell sekteristisk litteratur som är speciellt 

intressant för forskningen för att bättre förstå de olika typerna av judiska religiösa 

grupperingar som fanns under det först århundradet e.Kr.
103

  Man har bland forskarna ofta 

förknippat dessa fynd med de av Josefus, Filon, Plinius d.ä och Eusebios beskrivna esséerna, 

men detta samband ifrågasätts dock av vissa forskare. Man hade tidigare svårt för att tro att 

det kunde finnas ännu flera judiska grupper som i många avseenden var så lika esséerna och 

qumransekten som de ändå verkat vara.
 104

 Numera har man inom forskningen alltmera insett 

att det fanns flera varianter inom judendomen och den israeliska religionen än man tidigare 

trott.
105

 

 

Messiansk judendom, judiskkristna i Jerusalem och Paulus hednamission 

Den messianska förväntan bland judarna under början av första århundradet var hög. 

Förväntan var förknippad med olika typer av eskatologiska och apokalyptiska teologier. Man 

såg fram emot en ny tidsålder där Guds Messias skulle träda fram och upprätta Guds rike på 
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jorden.
106

 Med detta följde även olika profetgestalter, en mängd olika typer av profeter 

uppträdde bland judarna fram till det judiska krigets slut 70 e.Kr. Josefus skriver om Johannes 

döparens verksamhet och hur denne döpte och predikade för folket. Den rörelse som uppstod 

kring Johannes var stor bland judarna och hans inflytande över folket som lyssnade till honom 

var uppenbart stor vilket senare ledde till att han avrättades av Herodes (Joseph AJ 18. 5. 2). 

Att det fanns olika typer av eskatologiska och messianska teologier under denna tid 

återspeglas även i Nya Testamentet då folket diskuterade vem den Jesus var som börjat 

predika bland judarna: 

…‖Vem säger folket att jag är?‖ 19
De svarade: ‖Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att 

någon av de gamla profeterna har uppstått.‖ (Luk 9:18-19.).  

Den rörelse som startade bland judarna under 30-talet kring Jesu person fortsatte trots att han 

korsfästes under Pilatus tid som ståthållare (26-36 e.Kr) och de judar som trodde på honom 

var därmed vad man kan kalla jesusmessianska judar. När denna messianska rörelse började 

spridas bland ickejudar inom romarriket så kom de senare att kallas kristna.
107

 Tacitus skrev 

följande om de kristna: 

…hatade människor som hopen kallar kristna… Deras ledare Kristus hade under Tiberius regering korsfästs 

av prokuratorn Pontius Pilatus, och deras fördärvbringande vidskepelse som kvästs för tillfället bröt åter ut, 

icke blott i Judéen, där detta onda uppstod, utan även i staden, dit alla gräsligheter, all sedeslöshet strömmar 

samman och vinner anhängare.
108

  

Genom, bland andra, den före detta judiska farisén Saul (senare kallad Paulus) kom 

kristendomen att spridas ut över mindre Asien, den grekiska världen och Rom. Paulus skriver 

själv i sitt brev till Galaterna om sitt liv som lagtrogen fariseisk jude innan han blev, så kallad, 

jesusmessiansk jude eller kristen: 

13
Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen jude, hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och 

försökte utrota den. 
14

I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga, 

ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder.
109

 

Plinius den yngre som var ståthållare i Bithynien-Pontus skrev ca 111-114 e.Kr. om de kristna 

att:  
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…de brukade samlas till Kristi ära såsom till en gud och därvid förbinda sig, inte till någon brottslig 

handling, utan att icke begå stöld, icke rån, icke äktenskapsbrott, icke bryta ett givet löfte, icke vägra att vid 

anmaning återlämna anförtrodda medel. Därefter brukar de åtskiljas och sedan åter samlas för att intaga en 

enkel och helt oskyldig måltid (Apg 11:26).110
 

Men trots att det bedrevs kristen mission runt omkring i det romerska riket under det första 

århundradet e.Kr. så fanns det ändå kvar Jesusmessianska judar i Jerusalem både före och 

efter det judiska kriget år 70 e.Kr. Den förste ledaren för Jerusalemförsamlingen anses ha 

varit Jakob Jesu bror . Josefus skriver om Jakob i samband med att han blev dödad under 

Albinus tid som ståthållare (62-64 e.Kr.): 

‖Festus var nu död, och Albinus var men på vägen, så samlade han sanhedrins domare, och ställde Jakob 

som var bror till Jesus som kallades Kristus inför dem, och några andra, och när han hade format en 

anklagelse mot dem som överträdare av lagen, överlämnade han dem till att bli stenade...‖                  

(Joseph AJ 20.9.1).
111

 

Eusebius som senare skrev den första kyrkohistorien talar om att folket i den jesusmessianska 

Jerusalemförsamlingen lämnade Jerusalem och flyttade till Pella i Pereen innan det judiska 

kriget mellan judarna och romarna kulminerade år 70 e.Kr. och därmed räddades från 

undergång (Euseb. Hist. 3. 5). Historiciteten i berättelsen om flykten till Pella har diskuterats 

och man har bland annat menat att zeloterna i Jerusalem bevakade folket så hårt att det skulle 

varit omöjligt för Jerusalemförsamlingen att fly till Pella. Ray A. Pritz har bland annat visat 

på att Jesefus trots allt talar om att människor flydde från Jerusalem ända fram till slutstriden 

mot romarna.
112

 Vilket sammantaget gör berättelsen om flykten till Pella fullt möjlig och 

historiskt relevant. Bortsett från denna problematik så kan vi ändå konstatera att Eusebius 

talar om de olika ledarna i Jerusalemförsamlingen även efter kriget mot romarna, vilket visar 

på att en judiskkristen församling med omskurna judiska ledare fanns kvar i Jerusalem fram 

till Bar Kokhbaupproret 135 e.Kr.: 

Av nedteckningar har jag dock funnit att det fanns femton biskopar i obruten följd fram till Hadrianus 

belägring av judarna. Man säger att alla var av hebreisk härkomst och att de hade mottagit kunskapen om 

Kristus i oförfalskad form; omdömesgilla personer då judarna gick under i svåra krig efter ett nytt avfall 

från romarna (135).
3
Efter den tiden fanns det inte längre några omskurna biskopar och därför vill jag räkna 

upp dem från första början. Den förste var Jakob, som kallades Herren broder, den andre Symeon, den 
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tredje Justus, den fjärde Sackeus, den femte Tobias, den sjätte Benjamin, den sjunde hade ansett dem 

värdiga biskopsämbetet. Hela deras församling bestod av troende hebreer ända från apostlatiden till 

nederlaget Johannes, den åttonde Mattias, den nionde Filippos, den tionde Seneca, den elfte Justus, den 

tolfte Levi, den trettonde Efres, den fjortonde Josef, den femtonde och siste Judas. Så många biskopar fanns 

det i staden Jerusalem fram till den tid vi talat om, och alla var omskurna (Euseb. Hist. 3. 5).
113

 

 

Det intressanta i detta sammanhang är vilken uppfattning de tidigaste judiskkristna hade till 

den romerska makten. Vi kan i evangelierna se traditionen att Jesus ansåg att man skulle 

betala skatt till romarna: 

13
Sedan skickade de till honom några fariseer och herodesanhängare, som skulle snärja honom med frågor. 

14
De kom och sade till honom: ‖Mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser 

inte till personen utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Skall vi 

eller skall vi inte göra det?‖ 
15

Men han förstod att de hycklade och svarade: ‖Varför vill ni sätta mig på prov? 

Ta hit en denar och låt mig se på den.‖ 
16

De räckte fram en, och han frågade: ‖Vems bild och namn är 

detta?‖ — ‖Kejsarens‖, svarade de. 
17

Jesus sade: ‖Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som 

tillhör Gud.‖ Då häpnade de över honom (Mark 12:13-17).
 114

  

 

Detta indikerar att frågan om det var rätt att betala skatt till romarna, var aktuell bland judarna 

och fungerade som en ‖testfråga‖ på om en judisk religiös lärare eller gruppering var 

rebelliskt inställd mot den romerska makten. Att den tidiga judiska och hednakristna rörelsen 

traderade en positiv inställning till den romerska makten kan vi bl.a se hos Paulus egna brev 

till den kristna församlingen i Rom: 

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte 

är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. 
2
De som motsätter sig överheten gör därför motstånd 

mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. 
3
De styrande är inget hot mot goda 

gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall 

berömma dig; 
4
den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då 

fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att 

vreden skall drabba den som gör det onda.
5
Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för 

vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt. 
6
Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är 

Guds tjänare när de vakar över allt sådant. 
7
Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: 

skatt, tullar, respekt, vördnad (Rom 13:1-7).  

 

Vi kan även se samma inställning till den romerska makten i petruslitteraturen: 
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Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsaren, som har den högsta makten,    

14
eller ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör 

det goda. 
15

Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och 

tanklösa (1Pet 2:13-15).  

 

Att flera nytestamentliga författare och kristna grupperingar anger samma inställning till den 

romerska makten visar på att denna ståndpunkt var utbredd bland de kristna under första 

århundradet e.Kr. Om den ickejudiska befolkningen var medveten om denna kristna 

ståndpunkt i de syriska städerna så bör detta ha hjälpt de kristna bekännarna under 

oroligheterna mellan ickejudar och judar, då dessa förmodat inte deltog i stridigheterna. Om 

detta var fallet så bör de jesusmessianska judarna ha varit bättre skyddade från övergrepp och 

därmed kan möjligen de flyende judarna från Jerusalemförsamlingen ha kunnat få ett bättre 

mottagande än väntat. 

 

Josefus egen religiösa ståndpunkt och inställning till den romerska makten 

Josefus var av hasmonéisk och prästerlig släkt och hade prövat de tre nämnda judiska 

skolorna, sadducéerna, fariséerna och esséerna men även levt tre år i öknen med en judisk 

asket som hette Bannus. Det är lätt att ta Josefus för en farisé eftersom han i Vita skriver att 

han därefter involverade sig i det offentliga livet och därmed följde fariséernas parti (Joseph 

Vit. 1-2). Steve Mason har dock problematiserat detta och menar att Josefus inte kan ses som 

en farisé utan att citatet från Vita 2 endast ska ses som ett uttryck för att han gick in i det 

offentliga judiska religionspolitiska livet. Vilket i praktiken innebar att han var tvungen att 

relatera till fariséerna eftersom dessa hade ett så stort religiöst och politiskt inflytande i 

Jerusalem.
115

 Oavsett hur man tolkar detta så kan man med fog påstå att Josefus delade den 

grundläggande teologin som fanns hos fariséerna. Han målar sadducéernas parti mycket 

mörkt, men lägger däremot fram esséernas livsföring som ett gott exempel och som goda 

förebilder i renhet samt gudsfruktan (Joseph. BJ 2. 8. 2-13). 

    Rebecca Gray konstaterar att Josefus lade stor vikt vid profetiska drömmar och inspirerade 

förutsägelser. Josefus ansåg sig själv äga en profetisk förmåga och Gray menar att han därmed 

liknar sig själv med profeten Daniel. Esséerna utmålas därtill av Josefus som precisa 

förutsägare av framtida händelser,
 116

 dessas vurm för renhet och dygd känns dock igen hos de 

gammaltestamentliga profeterna vilka ofta hade ett starkt etiskt budskap. 
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    Tessa Rajak som är professor i Ancient history vid Reading University, Berkshire, United 

Kingdom, har skrivit en bok om den historiska och sociala kontext i vilken Josefus levde och 

verkade.
117

 Denna studie ger mycket bakgrundskunskap om den tid och den miljö Flavius 

Josefus levde i. Här diskuteras bland annat Josefus utbildning, hans kunskapsnivå i det 

grekiska språket och kulturen, det politiska läget i Palestina samt hans tolkning och 

framställning av det judiska kriget mot Rom. I samband med diskussionen om Josefus 

interpretation och framställning av kriget och dess baksida, så lyfter Rajak fram Josefus tal 

om de många ‖falska‖ profeterna som ‖vilseledde‖ judarna i Jerusalem under upproret. Dessa 

profeter ansågs inge falska förhoppningar om att Gud trots allt skulle rädda dem från deras 

fiender trots det hopplösa läget. Josefus ansåg att vissa judiska ‖rebelledare‖ lät använda 

dessa ‖falska‖ profeter för att få judarna att fortsätta att strida in i det sista och inte 

desertera.
118

 Utöver detta så visar Rajak även på att Josefus dock framhöll andra ‖äkta‖ 

profetgestalter, bland annat en viss Jesus som skall ha profeterat om domen över Jerusalem 

fyra år innan staden och templet förstördes.
119

 Även Grey nämner om denna profet som var 

son till en viss Ananias han beskrivs ha profeterat om domen över Jerusalem högljutt och 

denne profet kontrasterar i Josefus redogörelse gent emot de ‖falska‖ profeterna kring denna 

tid.
120

     

    Josefus skildringen av profeten Daniel och bildstoden i Nebukadnessars dröm får stort 

utrymme i AJ. Han poängterar dock att hans uppgift är att förmedla den judiska historien, inte 

att förmedla profetior om framtiden (Joseph AJ 10. 10. 4). Vi kan därmed skönja att detta var 

ett känsligt kapitel för Josefus eftersom det fjärde riket i drömmen som symboliseras av järnet 

måste syftat på Romarriket i hans tolkning, eftersom han längre fram i boken skriver: ‖Och på 

samma sätt skrev även Daniel om det romerska imperiet och att den (judiska nationen) skulle 

bli ödelagt av dem.‖ (Joseph AJ. 10. 11. 7).
121

 Då det fjärde riket av järn betecknar det 

romerska riket enligt Josefus, så innebar detta också att romarriket skulle krossas av ett evigt 

rike, symboliserat av en sten som uppfyllde hela jorden. Detta eskatologiska, profetiska, 

perspektiv var under det romerska principatets tid, kejsar Domitianus tid (81-96 e.Kr), då 

Josefus skrev AJ, mycket känsligt eftersom man i den grekiskromerska världen kände till 

judarnas messianska hopp och tro. Tacitus talade om judarnas messianska hopp, och att de 

trodde att Judéen skulle resa sig och härska i världen vid tidpunkten för det judiska kriget: 
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           De flesta hyste den fasta övertygelsen att prästernas urgamla skrifter förkunnade att just nu skulle    

           Orienten få sin styrka åter och från Judéen skulle de utgå som skulle härska världen. 
122

      

           (Tac. Hist. 5. 13.). 

 

 Här bör Josefus och judarnas situation kommas ihåg, då Josefus hade satts i Rom av 

kejsarhuset i ett premierat tillstånd (Vita 76.). Med sin skrift skulle han dock förklara samt 

försvara det judiska folket och dess historia inför den grekiskromerska världen, vars elit ofta 

var fientligt inställd mot judarna.
123

 Detta var troligen anledningen till att Josefus var så tyst 

och nedtonande vad gäller judarnas messianska hopp och eskatologi. Vilket också skulle 

kunna förklara varför Josefus inte explicit talade om de jesusmessianaska judarnas tro eller 

andra ickejudiska kristna, då detta var politiskt mycket känsligt i Josefus situation.
124

 Vi kan 

dock se Josefus egna orubbliga tro på de hebreiska profeternas profetior, att dessa skulle 

komma att uppfyllas i framtiden. Men att han dock drog sig för att aktualisera det 

eskatologiska perspektivet inför de grekiskromerska läsarna.
125

 

    Att Josefus betonade och visade den hebreiska profetismen ett sådant stort intresse i AJ, i 

motsats till rabbinerna, vilka hade en tendens att tona ner betydelsen av profetismen, detta kan 

ha grundat sig i att Josefus själv ansåg sig vara en profet.
126

  

    Vad gäller Josefus inställning till den romerska makten så kan vi i Josefus skrifter, inte 

minst i Contra Apionem, iaktta en stor beundran av den romerska makten i många stycken. 

Det är de som regerar över världen, är framgångsrika och håller ordning på folken. Vi kan 

även se vissa grundläggande likheter mellan Josefus och Paulus, som avsåg den världsliga 

makten vara underställd Guds allmakt, ingen kunde ta makt utan att Gud tillät detta och Gud 

hade ett mera långtgående syfte med världshistorien (Joseph BJ 5. 9. 3).
127

 Josefus insåg 

uppenbarligen att den romerska makten var judarna övermäktig och därmed försökte han in i 

                                                           
122
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det längsta få sina landsmän att inse sitt eget bästa och inte ge sig på en så stark världsmakt 

eftersom detta endast skulle krossa dem (Joseph Vit 4). 

 

 

 

Kapitel 3 

Analys av Flavius Josefus Bellum Judaicum 1-7. 
Josefus skrift Bellum Judaicum kommer under detta kapitel undersökas utifrån studiens 

hypotetiska utgångspunkt samt dess frågeställning med hjälp av den teoretiska modellen som 

beskrivits i det första kapitlet. Metoden består i att genom en närläsning av Josefus verk 

kunna identifiera relevanta textstycken som talar om kulturmöten och attityder hos judarna 

mot den romerska makten samt deras tro, handlande och praxis. Detta för att kunna analysera 

de skillnader som förelåg mellan olika judiska grupperingar i detta avseende. Analysen och 

komparationen mellan de beskrivna judiska grupperingarna hos Josefus BJ kompletteras 

löpande med analyser och jämförelser med andra relevanta antika skrifter med syftet att kunna 

skapa en mera heltäckande och kritisk bild av textens beskrivningar.  

 

Inomjudiska ”tyranner” och ”rövare” 

Josefus redogör i inledningen till den grekiska versionen av BJ för sitt projekt att beskriva 

händelserna kring kriget i en grekisk version och han går direkt till angrepp mot dem som 

tidigare skrivit om kriget på ett felaktigt sätt. Detta på grundval av hörsägner, eller med syftet 

att smutskasta antingen romarna eller judarna (Joseph BJ. förord 1).
128

 Hans uttalade intention 

är att ge en sanningsenlig framställning av judarnas och romarnas förehavande kring tiden för 

det judiska kriget mot romarna (Joseph BJ, förord,10).
129

 Samtidigt som han beskriver sin syn 

på historieskrivandet och det ansvar detta medför så skriver han att det var det upproriska 

temperamentet bland judarna som förstörde judarnas land. Mer preciserat sägs att det var 
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‖tyrannerna‖ (τυράννους) och ‖rövarna‖ (λῃστρικὸν) bland judarna som genom sitt 

upproriska sinnelag och handlande orsakade att romarna nödgades attackera judarna, vilket 

resulterade i att det judiska templet i Jerusalems brändes ner (Joseph BJ (förord) 4). Han 

konstaterar därmed redan från början att det judiska kriget mot romarna sattes igång av 

enskilda judiska uppviglare och deras efterföljare. Dessa inomjudiska schatteringar kommer 

noggrant att studeras under föreliggande studie. 

 

 

Antiochos IV Epifanes, avfallet och det judiska motståndet  

Josefus inleder det första kapitlet i bok 1 med att redogöra för stridigheterna mellan den 

seleukidiska kungen Antiochos IV Epifanes (d.164 f.Kr) och den ptolemeiska kungen 

Ptolemaios VI Filometor (d.145 f.Kr.). När dessa två parter stred om makten uppstod en stark 

splittringstendens bland de inflytesrika judarna i Judéen. Översteprästen Onias III drev undan 

motparten Tobias och hans söner från Jerusalem, men dessa vände sig då till Antiochos med 

vädjan om militär hjälp för att kunna tränga in Judéen. Detta resulterade i den seleukidiska 

kungens seger samt plundrandet av Jerusalem med dess judiska tempel (168 f.Kr.), som 

därmed blev ödelagt och utan någon tempeltjänst under tre och ett halvt år. Översteprästen 

Onias flydde till Ptolemaios för att få skydd och fick där lov att bygga ett judiskt tempel 

delvis likt det jerusalemitiska vid Heliopolis (nomos.
130

). I samband med plundringen av 

Jerusalem anges Antiochos ha befallt att judarna skulle förneka sin religion, bryta mot sin lag 

Toran och offra svinkött på altaret samt sluta att omskära sina pojkar (Joseph BJ 1. 1. 1-2.).  

    De ansedda och redliga bland folket som inte kunde acceptera detta avrättades. Detta 

tyranni ledde till att den judiska prästen Mattatias Mackabeus, som vurmade för den judiska 

tron och lagen, startade en upprorsstyrka som lyckades driva bort de syriska styrkorna från 

Judéen.  Mattatias efterträddes efter sin död av sin äldste son Judas Mackabeus vilken förstod 

att Antiochos skulle komma tillbaka att slå tillbaka med kraft, därför ingick Judas ett förbund 

med romarna. Detta blev därmed det första förbundet som ingåtts mellan israeliterna och det 

romerska folket. Antiochos och den syriska hären fördrevs och judarna fick åter kontroll över 

det judiska templet i Jerusalem, vilket därefter renades så att offertjänsten kunde återupptas 

(Joseph BJ 1. 2-4).
131
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    Dessa händelser beskrivs även i 1 Mackabeerboken 1-4 om än mera detaljerat. Där kallas 

Antiochos för: ‖…ett genomfördärvat skott…‖(1 Mack 1. 10). 1 Mackabeerboken beskriver 

inledningsvis hur vissa israeliter avföll från den judiska religionen och bad kungen om lov att 

få följa ickejudisk lag och sed. Man lät bygga idrottsanläggningar i Jerusalem enligt grekisk 

sed, man opererade tillbaka förhuden och övergav den judiska lagen samt beblandade sig med 

hedningarna (1 Mack 1:11-15). Här nämns även att kungen påbjöd att man skulle offra 

svinkött på altaret efter att templet hade plundrats och att den ordinarie judiska offertjänsten 

hade avskaffats. Många bland judarna sägs ha åtlydigt kungens män och övergivit den judiska 

lagen. Men de som trotsade detta, eftersom de älskade Toran, och som behållit en handskrift 

av den samma fick plikta med sitt liv om han blev ertappad (1 Mack 1:41-57). Här sägs även 

att:  

Men många israeliter fann mod och styrka inom sig till beslutet att inte äta något orent. De föredrog döden 

framför att vanhelga sig själva genom maten och skända det heliga förbundet (1 Mack 1. 62-64.).  

Mattathias och hans vänner slöt sig senare till en grupp med hasider,
132

 men även andra judar 

som fått fly från förtrycket gick samman med dem till försvar för sin judiska religion och 

identitet (1 Mack 2:42-43). 

     Detta visar på en djupgående religiös och kulturell konflikt mellan judarna och den 

hellenistiska kungen Antiochos, men även det faktum att det redan under denna tid fanns olika 

grupperingar och förhållningssätt bland judarna i Judéen gentemot hellenismen och i detta fall 

den seleukidiska kungamakten. I detta fall handlade det om ett påbjudet krav på att man skulle 

lämna den judiska traditionen helt och bli föremål för en ‖absolut‖ radikal hellenisering, dvs. 

ett krav på att förneka hela sin judiska identitet. Här handlade det inte endast om det grekiska 

språket eller enskilda kulturella uttryck utan ett orubbligt krav på att avsäga sig sin judiska 

religion, de judiska sedvänjorna, värderingarna, institutionerna, lagarna och normerna. Den 

kategori judar som anammade denna absoluta form av hellenisering kallas för avfällingar, av 

grekiskans ἀποστάτης,
133

och man upphör därmed att leva som jude. 

     Judas Mackabeus förbund med romarna är i detta sammanhang mycket intressant att notera 

eftersom det här var den judiska fraktionen som höll fast vid sitt judiska arv och religionen 

som gick i förbund med romarna. Härmed ser vi att det parti bland judarna som sökte sig till 
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romarna inte tillhörde de helleniserade i Israel utan tvärt emot var de som vurmade för den 

judiska lagen och det judiska arvet. 

 

Mackabeerväldet, Hyrkanus och kung Aristobulus  

Mattathias Mackabeus (167-166 f. Kr.) efterträddes av sin äldste son Judas Mackabeus (166-

161 f.Kr.), denne efterträddes i sin tur av brodern Jonatan (161-142 f.Kr.) som också han 

bevarade alliansen med romarna. Efter Jonatans död tog hans bror Simon Mackabeus (142-

134 f.Kr.) över det militära ledarskapet och blev efter de stora militära framgångarna även 

utsedd till judarnas överstepräst (Joseph BJ 1.2.1-1.2.2). Principen att överföra 

översteprästskapet till mackabéerfamiljen var en viktig vändpunkt inom den mackabeiska 

historien eftersom det fick stora konsekvenser. Mackabéerna kom ur en lägre rang av 

prästerskap och var inte av sadokidisk släkt,
134

 vilket översteprästen skulle vara enligt 

traditionen i Tanak.
135

 Man såg det som mycket viktigt att översteprästen skulle stamma från 

denna ätt. Att mackabéerna inte var sadokider var därför både politiskt och religiöst 

betydelsefullt eftersom vissa judar inte såg dessa som legitima innehavare av 

översteprästämbetet. Forskningen har därför ofta sett detta problem som en bakgrund till 

framväxandet av fromma grupperingar som esséerna, vilka inte deltog i tempelkulten i 

Jerusalem.  Vissa forskare har även förknippat detta problem med qumransekten och 

qumranskrifternas omskrivna ‖rättfärdighetens lärare‖, (sadokidiska läraren?), eftersom man 

möjligen tolkade mackabeerprästen som ‖den syndige‖, då qumransekten inte deltog i den 

officiella offerkulten i Jerusalems tempel utan såg denna som oren.
136

  I en av 

qumranskrifterna står det följande i en av skrifterna:‖ 

        13 [Dess tolkning: skurken är den syndige prästen och den hederlige mannen] är Rättfärdighetens lärare.‖
137

 

         ( 1Qphab Col. 1:13) 

 

Härmed fanns alltså en grogrund för religiös konflikt och uppdelning i olika judiska religiösa 

grupperingar. 
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    Josefus skriver att Simon befriade judarna från makedoniernas dominans efter det 170 år 

långa seleukidiska väldet över judarna (Joseph BJ 1. 2. 2.). Johannes Hyrkanus (134-104 

e.Kr.) efterträdde sin far Simon som överstepräst och ledare för folket. Josefus ger Hyrkanus 

ett gott omdöme och skriver att denne var unik genom att han både var landets ledare, 

överstepräst och Guds profet i en och samma person (Joseph BJ 1. 2.1-8.).
 
I Josefus AJ 

berättas dock att Hyrkanus vän sadducén Jonathan eggade honom mot fariséerna så att denne 

lämnade denna religiösa fraktion (Joseph AJ 13. 10. 5-6.). 

      Den äldre sonen Aristobulus förvandlade landet till ett kungarike och var därmed den 

förste som satte ett kungligt diadem på sitt huvud, sedan judarna hade befriats från den 

babyloniska exilen (Joseph BJ 1. 3. 1.).
138

 Josefus berättar om en viss essée som hette Judas 

vilken ansågs vara en profet under Aristobulus tid som regent (104-103 f.Kr.). Därmed ser vi 

Josefus tidigaste direkta omnämnande av denna religiösa gruppering bland judarna (Joseph BJ 

1. 3. 5.). 

    Detta stycke lär oss, att olika religiösa inriktningar finns omnämnda tidigt i Josefus 

historiska redogörelser (sadducéer, fariseer, esséer) samt att förbundet med romarna förnyades 

av de ledare i Israel som ifrågasatte den hellenistiska makten och inflytandet samt de 

helleniserade judarna. I första Mackabeerboken talas om hur förbundet mellan Simon 

Mackabeus och romarna förnyades genom att sända förbundstexten ingraverad på bronstavlor 

till Simon Mackabeus. Simon skickades därefter i sin tur Noumenios till Rom med en stor 

guldsköld för att bekräfta det förbund som tidigare ingåtts med romarna (1 Mack 14. 16-24.). 

När Numenius återvände från Rom så fick han med ett ‖skyddsbrev‖ adresserat till olika 

kungar och länder: 

16
‖Den romerske konsuln Lucius hälsar kung Ptolemaios. 

17
Vi har haft besök av judarnas sändebud, våra 

vänner och bundsförvanter, som kom för att förnya det gamla fördraget om vänskap och bistånd på 

uppdrag av översteprästen Simon och det judiska folket. 
18

De medförde en guldsköld värd 1 000 minor. 

19
Vi beslöt därför att skriva till de olika kungarna och länderna och uppmana dem att inte försöka skada 

judarna eller angripa dem, deras städer och deras land eller ge väpnad hjälp åt sådana som för krig mot 

dem. 
20

Vidare har vi beslutat att ta emot skölden av dem. 
21

Om nu några förbrytare har sökt sig till er som 

flyktingar från deras land, uppmanar vi er att utlämna dem åt översteprästen Simon, så att han kan straffa 

dem efter landets lag.‖
22

På samma sätt skrev Lucius till kung Demetrios, till Attalos, Ariarathes och 

Arsakes, 
23

och till alla de olika länderna: till Sampsame och till spartanerna, till Delos, Myndos, Sikyon, 
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Karien, Samos, Pamfylien, Lykien, Halikarnassos, Rhodos, Faselis, Kos, Side, Arados, Gortyn, Knidos, 

Cypern och Kyrene. 
24

Avskrifter sändes till översteprästen Simon. (1 Mac 15:16–24) 

Den grekiska versionen av Esters bok med sina tillägg vidareutvecklar och använder 

berättelsen om Ester som finns i den hebreiska kanon.
139

 Denna har skrivits i en speciell 

judiskhistorisk situation som förmodat har färgat texten. De sex olika tilläggen kallas A-F och 

fungerar nu som kapitelindelningar i en samlad enhet (Bibel 2000).
140

 Tilläggen kan möjligen 

dateras till tiden kring 114 f.Kr. under Ptolemaios IX Soters regering (117-108 f.Kr.) i 

Egypten, på grundval av uppgifterna i tillägg F (Est Gr F: 11).
141

 Tillägg B och E som anses 

vara skrivna direkt på grekiska,
142

 är i sammanhanget intressant. Om dateringen ovan 

stämmer så skulle skriften kunnat ha kommit till Alexandria under tiden för Hyrkanus 

regering (134-104 f.Kr.) av Israel. Texten talar om den konflikt som fanns mellan judar och 

ickejudar pga. judarnas egenartade religiösa seder och att detta hindrade storkungen från att 

skapa enhet i riket: 

…bland alla jordens folk har nästlat sig in ett illasinnat släkte, som genom sina lagar står i 

motsättning till alla andra folk och som ständigt sätter sig över alla kungliga påbud för att göra våra 

berömvärda ansträngningar att hålla samman riket om intet.
5
Då vi sålunda insett att detta enda folk 

ständigt söker strid med alla människor, avviker genom främmande seder och livsföring och i sin 

illvilja mot vår regering gör den största skada, så att de till och med hotar rikets säkerhet, 
6
förordnar 

vi härmed att samtliga de som utpekas för er i den av Haman, vår minister och andre fader, utfärdade 

skrivelsen, tillsammans med kvinnor och barn utan barmhärtighet eller förskoning skall utlämnas åt 

fullständig förintelse genom sina fienders svärd. (Est Gr B: 4–6)143
 

 

Det intressanta är att det grekiska tillägg E sedan talar om Haman som: ‖…en makedonier, 

helt utan persiskt blod och alldeles främmande för vår godhet…‖(Est Gr E: 10), vilket kan 

återspegla tiden för den judiska befrielsekampen. Det finns ingen logik i textens handling att 

kalla Haman för en makedonier och därtill svartmåla judarnas fiende (mackedonierna) genom 

att distansera dessa från den det persiska folkets godhet. Detta tyder på att en judisk författare 

till skriften velat använda berättelsen om Haman i Esters bok och applicera den onda 
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Hamanfiguren på den senare konflikten med den seleukidiska (mackedonsk) kungens 

förföljelser mot judarna.
144

  

    Tillägg F ger oss upplysningar om att skriften ‖översatts‖ av Lysimachos Ptolemaios son 

från Jerusalem och sedan kommit till Egypten (Alexandria) via en levitisk präst som hette 

Dositheos.
145

 Oavsett om dateringen stämmer ovan så belyser denna skrift den radikala 

formen av ‖kulturkrock‖ som blossade upp mellan den judiska och hellenistiska kulturen 

under det andra århundradet före Kristus. 

Alexander Janneus, Salome Alexandra, fariséerna och sönerna Aristobulos 

och Hyrkanos  

Efter Aristobulos kom Alexander Janneus (103-76 f.Kr) att regera i inte mindre än 37 år,
146

 

därefter överlämnade han styrelsen av riket till sin hustru drottningen Salome Alexandra (75-

66 f.Kr.). Hon hade ryktet om sig att vara dygdig och studerade den judiska lagen. Hon kom 

att kasta ut de män ur ledningen som bröt mot den judiska lagen (Joseph BJ 1. 5. 1.). 

    Alexandra assisterades av fariséernas religiösa parti, vilka var kända för sin starka judiska 

religiositet och sin förmåga att tolka den judiska lagen. Dessa kom att få ett allt större 

inflytande över landets styre och blev till slut de egentliga makthavarna i riket. De plockade 

bort de män från makten som inte behagade dem i enlighet med deras egen vilja(Joseph BJ 1. 

5. 2.). Efter Alexandras död kom sönerna Aristobulos och Hyrkanos att strida om makten 

vilket ledde till att Aristobulos II blev kung 67-63 f.Kr. och Hyrkanos II senare blev kung 63-

40 f.Kr. (Joseph BJ 1. 6. 1.). 

    Med detta exempel på fariseiskt inflytande ges ett prov på att olika judiska religiösa 

grupperingar inom Israel kunde få stort inflytande både över det religiösa livet och över den 

direkta politiska makten i landet.  

 

Aristobulos, Hyrkanos och Pompejus seger över Jerusalem 

Då Aristobulos hade tagit makten från sin bror Hyrkanos mot sin mors Alexandras vilja, 

(Joseph BJ 1. 5. 4.) så försökte hans edomitiska fiende, den inflytesrike Antipater med 

krigshjälp återsätta Hyrkanos på konungatronen i Jerusalem. (Joseph 1. 6. 2-1. 7. 1.).  Detta 
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läge höll dock inte utan olika förvecklingar ledde till att Pompejus belägrade Jerusalem och 

därmed uppstod söndring mellan judarna i Jerusalem. Vissa stod på Aristobulos sida men 

andra höll på Hyrkanos och menade att man skulle öppna stadsportarna för Pompejus, vilket 

man också gjorde (Joseph 1. 7. 1-2). Aristobulos anhängare flydde till templet för att ta skydd. 

Pompejus soldater stormade dock templet och upproret kvästes. Hyrkanus tillsattes av 

Pompejus som överstepräst men Jerusalem och hela landet kom under romerskt välde och 

lades under den syriska provinsen (Joseph BJ 1. 7. 2-6.). Man ålades att betala skatt till 

romarna och blev härmed förmodat ordnat som ett societates publicanorum. Den judiska 

staten fick därmed något av en ‖mellanstatus‖ mellan fullständig integrering i provinssystemet 

och självstyre. Den direkta inkorporationen av Judéen in i romarriket skedde inte fullt ut 

förrän efter år 6 e.Kr.
147

   

 

Caesar och Antipas 

Efter att den romerska härföraren Gabianus slått ner ett uppror iscensatt av Aristobulos son 

Alexander, så satte han Hyrkanos till att ta hand om templet i Jerusalem och organiserade 

landets styre med fem olika rättskipningsområden i Jerusalem, Gadara, Amot, Jeriko och 

Saforis. Därmed fick man ett aristokratiskt styre och blev befriad från monarkin, skriver 

Josefus (Joseph BJ 1. 8. 2-5). 

    Efter att Julius Caesar hade intagit Rom (49 f. Kr.) och då Pompejus var död (48 f. Kr.) 

försökte Antipater att bli vän med Caesar genom att samla ihop en soldatstyrka med 3000 

judar i samband med att Mitridates från Pergamon skulle undsätta Caesar i Egypten. Genom 

sina många kontakter och soldaternas krigskraft vann Antipater därigenom Julius Caesars 

gunst, han fick romerskt medborgarskap, befriades från skatt och Hyrkanus bekräftades som 

överstepräst i Jerusalem (Joseph BJ 1. 9. 1-5). I Bello Alexandrino kan vi läsa om Mitridates 

militära expedition till Caesars hjälp i det Alexandrinska kriget. Där står att läsa om hur 

Mithridates samlat ihop militära förstärkningar i Syrien och snabbt kom till Egypten med 

styrkorna (Caes. B Alex. 26).  Genom Josefus BJ vet vi dock något mer om detaljerna kring 

detta krigsföretag, att även Antipater fanns med i detta sammanhang och var behjälplig i 

striderna med sin judiska styrka samt genom sina kontakter med judarna i Egypten (Joseph BJ 

1. 9. 4.). 

      Antipas blev senare utsedd till prokurator över Judéen och gav honom tillåtelse att bygga 

upp Jerusalems murar som blivit förstörda genom Pompejus intåg i staden (Joseph BJ 1. 10. 
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3). Detta visar prov på hur olika judiska ledare under olika tider har sökts sig till den romerska 

makten och frivilligt lierats sig med den samma. Josefus redogör i AJ för ett dekret från den 

romerska senaten i vilket man talar om och bekräftar förnyandet av förbundet mellan romarna 

och judarna (Joseph AJ 14. 8. 5). 

 

Herodes, Caesars död och favören från Antonius  

Antipater satte sin son Fasael att råda över Jerusalem och sonen Herodes över Galiléen. 

Herodes visade tidigt prov på handlingskraft då han skaffade bort Ezekias och dennes 

rövarband som härjat i landet. Detta ledde till att Herodes fick Syriernas erkänsla. Sönerna 

växte i anseende och efter Julius Caesars död (44 f.Kr.) då Kassius kom till Syrien och bl.a. 

krävde Judarna på 700 talenter i beskattning så var Herodes den första att skaffa fram 100 

talenter till Kassius, vilket gjorde att Herodes vann Kassius vänskap. Herodes skulle dock 

senare vinna Antonius gunst genom de penninggåvor han tillskänktes. Antonius gjorde sedan 

Herodes och Fasael till tetrarker över Judéen (Joseph BJ 1. 10. 4-12. 5). 

    Det stora steget i Herodes politiska karriär var dock då han med hjälp av Antonius blev 

upphöjd till kung över Judéen. Josefus beskriver att även Octavianus var positiv till att göra 

Herodes till kung då han hade hört att hans fader Antipater varit Julius Caesar behjälplig 

under det Alexandrinska kriget. Senaten bestämde därefter att Herodes skulle få bli kung och 

efter senatsmötet fick Herodes lov att gå emellan Antonius och Octavianus, skriver Josefus 

(Joseph BJ 1. 14. 4). Även den grekiska historieskrivaren Appianus skriver om att Antonius 

tillsatte Herodes som kung, dock betydligt mindre detaljerat: 

Han tillsatte kungar här och där som han behagade, på villkor av deras föreskrivna betalning av skatt: i 

Pontus, Dairus son av Pharnaces och sonson av Mithridates: i Idumeen och Samarien, Herodes.
148

 

(App. B Civ.5. 75.) 

 

Tacitus skriver därtill: ―Antonius gav kungamakten till Herodes och Augustus ökade riket.‖ 

(Tac. Hist. 5. 9.)          

  

Herodes den store och Augustus 

Herodes hade som vi sett stått i ett gott förhållande till Antonius. Då kriget mellan Octavianus 

och Antonius brutit ut så var Herodes på väg att ge militärt stöd till Antonius men denna plan 

byttes dock mot att han tvingades att gå ut i ett krig mot Araberna. Detta hjälpte Herodes då 
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Octavianus hade segrat vid Actium (31 f.Kr.) eftersom det då blev lättare för honom att vinna 

Octavianus vänskap, än om han hade krigat på Antonius sida mot Octavianus. Han sökte upp 

honom och underkastade sig denne, eftersom han inte hade inlåtit sig i strid mot Octavianus 

styrkor. Herodes fann nåd hos Octavianus som ansåg honom vara värdig att behålla 

kungakronan och konfirmerade hans kungamakt (30 f.Kr.) (Joseph BJ 1. 19. 1-1.20. 3, Joseph 

AJ 15. 6. 5-7.). 

    Herodes började (20 f.Kr.) en omfattande om och tillbyggnad av det judiska templet i 

Jerusalem, vilket blev färdigställt åren innan det brändes ner av Titus styrkor år 70 e.Kr 

(Joseph BJ 1. 21. 1). Detta betydde naturligtvis mycket för judarna inte endast i Jerusalem och 

resten av landet utan även för de judar, proselyter och andra som såg templet som sitt religiösa 

centrum.  

    Men det var inte endast signifikativa judiska byggnader Herodes byggde utan han lät även 

bygga ett tempel till Augustus ära i Samarien (Sebaste), vid Jordanfloden (Panium) och vid 

Stratons borg gjordes en konstgjord hamn med en enorm kolossalstaty av Augustus. Han 

byggde även en amfiteater, teater och ett torg till Augustus ära samt ordnade var femte år spel 

till Augustus ära. I Tripolis, Damaskus och Ptolemais byggde Herodes även γσμνάσιον och 

betalade underhåll för de som hade ansvar och undervisade γσμνασιαρτίαις. Josefus berättar 

även att Herodes byggde upp Apollons tempel Πύθιον då det brunnit ner. Dessutom bekostade 

han de olympiska spelen i Grekland då man hade ekonomiskt kärva tider där (Joseph BJ 1. 21. 

2-12). 

    Alla dessa signifikant hellenistiska byggnader och inrättningar som Herodes lät bygga och 

bekosta vittnar om att kungen Herodes var starkt helleniserad. Även om han själv officiellt 

framstod som en jude, var omskuren, inte åt svinkött etc. så ser vi ändå att han inte drog sig 

för att bygga upp det som för judarna ansågs vara avgudatempel. Den hellenistiska kulturen 

finns hos Herodes livsverk representerad genom det grekiska språket, umgänget med greker 

och romare, gymnasion, arkitekturen, teatern, spelen och den grekiska bildningen. Han 

skickade även sin yngsta son till Rom för att studera i den romerska lärdomsmiljön (Joseph BJ 

1. 22. 2). Därmed uppfylls i princip alla de kriterier som Jonathan Goldstein ställt upp för vad 

som kännetecknar hellenismen eller en som anses vara helleniserad.  

    Att Herodes blev kung sågs inte som oproblematiskt av vissa judar eftersom han var född 

edomé (från Iduméen
149

) och därmed ansågs han endast vara en halvjude. Han var inte heller 
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av kungligt blod utan sågs av vissa som endast en privatperson (Joseph AJ 14. 15. 2).  Dessa 

faktorer ovan bör sammantaget ha att skapa en grogrund för rebelliska och radikala religiösa 

tankemönster bland folket eftersom det blev svårt för många att identifiera sig med sin kung 

på flera plan.    

Herodes och hans död sista tid, folkupproret  

De av Josefus beskrivna händelserna under Herodes sista tid och tiden kring hans död visar på 

hur stämningen bland det judiska folket var i Jerusalem vid denna tid. Två högt ansedda 

skriftlärda män i Jerusalem som hette Judas vilken var son till Sapphoris, och den andre 

Matthias som var son till Margalus, ansågs vara mycket visa och kunniga i den judiska lagen. 

De ansågs vara de skickligaste lagtolkarna vid denna tid och de aktades därför högt, inte 

endast i Jerusalem utan i hela landet. Kring dessa samlades varje dag många unga judiska män 

för att lyssna till de skriftlärda. När de fick höra att Herodes den store var sjuk så ställde dessa 

en retorisk fråga om det nu inte var dags att försvara Guds sak och ta bort den gyllene örnen 

som Herodes hade låtit sätta upp vid tempelplatsens huvudport. Detta på grund av det 

bildförbud som fanns i Mose lag (2 Mos 20:4). De lärda männen uppmanade därför de unga 

männen att riva ner denna guldörn och därmed försvara Guds lag. Man menade att det var värt 

att dö för den judiska lagen eftersom själen ändå var odödlig. Det blev därefter många som 

hjälpte till med att försöka hugga ner den gyllen örnen från templet. När Herodes fick reda på 

vad som pågick sändes soldater ut, vilka lyckades gripa 40 av männen. När de förhördes av 

Herodes om vem som hade gett order om denna gärning så svarade de att det var den judiska 

lagen som påbjöd detta och menade att de såg på döden med glädje eftersom en större glädje 

väntade dem efter döden. Herodes höll därför ett tal till folket i Jerusalem i vilket han 

anklagade de tillfångatagna männen för att vara tempelskändare vilka skulle straffas för att 

vara gudsföraktare. Han lät bränna de som hade hjälpt till att få upp ‖förödarna‖ där örnen satt 

tillsammans med de skriftlärda som hade uppmanat de unga männen till dådet. De resterande 

lät han fängsla för en senare avrättning.  

    Efter denna händelse blev Herodes svårt sjuk, vilket fick dem som ansågs ha förmåga att ge 

andliga uttolkningar (ἐπι-θειάζω) att se Herodes sjukdom som ett Guds straff för det han gjort 

med de skriftlärda, skriver Josefus (Joseph BJ 1. 33. 1-6.). När Herodes förstod att han strax 

skulle dö så instruerade han sin syster Salome och dennes man i hur de skulle göra när han 

dog. Herodes sade följande enligt Josefus: 
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Jag vet mycket väl att judarna vill hålla en fest vid min död, men det står i min makt att bli sörjd på andra 

grunder, och att få en vacker begravning, om du bara underordnar dig mina befallningar. Ser du bara till att 

sända soldater för att omringa dessa män som är fängslade och dräpa dem omedelbart vid min död, och då 

kommer hela Judéen och varje judisk familj att gråta över detta antingen de vill det eller inte.
 150 (Joseph 

BJ 1. 33. 6.) 

När Herodes därefter dog så efterföljde dock inte Salome dessa instruktioner utan de släppte 

först de fängslade männen och lät dem gå hem, innan de kungjorde att Herodes var död. 

Herodes tre söner Filippus, Antipas och Arkelaus övertog därefter landet. 

    Händelsen med de två laglärarna visar på att dessa laglärda  judar hade ett brett stöd bland 

det judiska folket, Josefus skriver att de var högt aktade i hela landet inte endast i Jerusalem. 

Herodes radikalt helleniserade framtoning och hans respektlöshet mot den judiska lagen 

framkallade uppenbarligen starka känslor bland de judar som ivrade för den judiska lagen och 

religionen. Men här bör dock noteras att denna upprorshandling inte började hos folket i 

allmänhet utan att det var de skriftlärda som uppmanade sina lärjungar till att handgripligen 

hugga ner guldörnen som Herodes hade låtit sätta upp vid templet. Detta ger oss ett exempel 

på hur ivern för den judiska lagen hos dessa lärda män drev dem till att uppmana till religiös 

aktivism. Dessa måste varit fullt medvetna att deras uppmaningar kunde leda både dem själva 

och andra till döden, men de var ändå fast inställda på att trotsa Herodes. Det var många unga 

män bland deras lärjungar och i deras ungdomliga radikalism tvekade dessa inte att handla 

trots den stora risken för avrättning (Joseph BJ 1. 33. 8).  

    Sammanfattningsvis ser vi alltså här att det var högt utbildade laglärare som genom sin 

tolkning av den judiska lagen tände gnistan till uppror, vilket fick gensvar först hos de yngre 

männen som blev den verkställande kraften i upproret mot Herodes. Men till detta kommer 

också Herodes systers vilja att släppa de fängslade männen. Därmed ser vi att Herodes 

hårdföra linje inte heller hade stöd bland hans närmaste. Men än mera intressant är hans tal 

om att han visste att det judiska folket skulle fira hans död! Detta vittnar om att folket hyste 

stor ovilja mot kungen och att det i detta låg starka religiösa undertoner eftersom Herodes 

visste var den ‖ömma punkten‖ fanns hos folket, då han ville att de som fängslats vid templet 

skulle avrättas precis då Herodes dött. Att hela folket skulle sörja om just dessa män 

avrättades vittnar om att det fanns ett mycket brett stöd bland judarna för de religiösa ideal 

som dessa män stod för. Därmed visar det på att det judiska folket identifierade sig och 

sympatiserade med de laglärda samt de unga ‖förövarnas‖ politiskreligiösa aktivism.  
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Arkelaus och folkets klagan 

Då Arkelaus skulle fara till Rom för att Herodes testamente skulle godkännas och Arkelaus 

därmed skulle konfirmeras som kung efter sin far så samlades en stor skara folk för att 

framföra sin klagan.  Tidigare på dagen hade Arkelaus lovat att lindra skatten, ta bort tullen 

mm. men nu klagade man högljutt över dem som Herodes dödat vid templet därför att de höll 

fast vid lagen. Man ville hämnas alla de män som Herodes hade upphöjt och översteprästen 

skulle lämna sin plats. Man ville således byta ut det högsta religiösa ledarskapet eftersom man 

ville ha en mera from och gudfruktig överstepräst. Detta gick dock över styr och ledde till 

stridigheter med resultatet att 3000 av folket dödades (Joseph BJ 2. 1. 1-3).  

    Josefus skriver sedan lite längre fram att Arkelaus var allmänt hatad och att man helst ville 

slippa monarkin samt leva under sin judiska lag med en romersk ståthållare över sig (Joseph 

BJ 2. 2. 3.). Efter ytterligare ett upprorsförsök skriver Josefus att folket ropade att man nu var 

fast besluten att återvinna sin tidigare frihet (Joseph BJ 2. 3. 4.).  Detta läge öppnade upp för 

löpande oroligheter eftersom en mängd olika slags personer försökte bli kung, både enskilda 

privatpersoner och ledare för rövarband började härja i landet (Joseph BJ 2. 4.). En 

rådsförsamling hölls i Rom med Augustus i spetsen efter att 8000 judar anslutit sig till 

judarnas delegation.  Där klagade man över Herodes tidigare tyranni, vilken sugit ut folket 

och förskönat utländska städer, vilket lett till fattigdom och sedeslöshet hos det egna folket. 

Kejsar Augustus svar blev ändå att Arkelaus skulle bli etnark över halva riket samt att 

Filippus och Antipas skulle bli tetrarker över var sin fjärdedel av landet (Joseph BJ 2. 6. 1-3). 

  

Sadducéer, fariséer, esséer och Judas från Galiléens judiska sekt 

Då Arkelaus område omvandlades till en romersk provins blev Koponius (6-9 e.Kr.) tillsatt 

som procurator. Under hans tid började en galileisk man som hette Judas (kallad σοφιστής151) 

att sprida sitt budskap om att det var fel att betala skatt till romarna och att erkänna någon 

människa som herre över sig, då endast Gud skulle vara en deras ende Herre. Han beskrivs 

angripa de judar som betalade skatt. Denna rörelse framställer Josefus här som en säregen 

judisk skola utan likhet med de tre stora religiösa grupperingarna: Fariséerna, Sadducéerna 

och Esséerna (Joseph BJ 2. 8. 1.). 
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    Esséerna var infödda judar som hade ett starkt helighetsideal, man höll samman i 

egendomsgemenskap och fanns i olika städer. Man levde i enkelhet, arbetar på dagen, 

använde reningsbad, åt gemenamt, avslöjade inte sin lära till oinvigda, vördade Mose mest 

efter Gud och höll sabbaten rigoröst. De ansåg att man ska vara trogen mot överheten, 

eftersom ingen kan ta sig någon makt utan att Gud ger den. De trodde även på själens 

odödlighet med ett gott liv för de goda och ett evigt straff för de onda. Josefus beskriver två 

olika slags esséer där den ena sorten helt förkastar äktenskap, men den andra grupperingen ser 

äktenskapet som en mänsklig plikt och kallelse. Sadducéerna trodde däremot inte alls på ödet, 

utan människan ansågs själv helt fritt kunna välja det goda eller onda. Man trodde inte heller 

på själens odödlighet. Fariséerna ansågs vara de skickligast i att tolka den judiska lagen. Man 

trodde på ödet och människans makt att påverka samt på själens odödlighet i likhet med 

esséerna. Fariséerna sökte samverkan för det gemensammas bästa skriver Josefus. 

Sadducéernas inre sammanhållning beskriver Josefus däremot som betydligt sämre (Joseph 

BJ 2. 8. 2-14.).  

    Här kan man se skillnader bland de olika religiösa grupperna vad gäller inställningen till 

den romerska makten, Judas med en radikal antiromersk inställning, esséerna anges anse att 

man bör vara trogen överheten då den är insatt av Gud. Fariseerna sägs verka för det 

gemensamt bästa men sadducéerna beskrivs allmänt som stridiga och egoistiska. Dessa 

beskrivningar av Josefus är värdefulla men bör sättas in i ett större sammanhang. Frågan om 

Judas ‖sekt‖ ska anses som en religiös gruppering enligt samma kategoriska uppdelning som 

de andra tre judiska grupperingarna är befogad att ställa, men här verkar Josefus vilja lyfta 

grupperingarnas officiella inställning till det judiska samhället och den romerska makten. I 

ljuset av detta perspektiv så blir hans uttalande att Judas sekt skiljde sig helt från de andra 

begripligt ( BJ 2. 8. 1.). Här handlar det alltså inte om deras övriga teologi eller religiösa bruk, 

utan det enda som nämns är deras radikala motstånd mot den romerska överheten.  

     Josefus talar parallellt om Judas i AJ 18. 1. 1,6, där sägs Judas ha gått samman med en 

farisé som hette Sadduk, då båda ansåg det var fel att betala skatt till romarna, eftersom detta 

inte ansågs bättre är än att ledas in i slaveri. Dessa män uppmanade judarna att hävda sin rätt 

till frihet. Josefus säger även att all slags olycka kom genom dessa två män, eftersom den 

judiska nationen blev infekterad av denna doktrin. I detta sammanhang är det även viktigt att 

notera att Josefus beskriver att denna ‖fjärde skola‖ kom från en farisé, därmed var deras 

övriga teologi i andra avseenden förmodligen lik fariséernas läror, förutom deras radikala idé 

om att: Gud är den ende man ska underordna sig och att det var fel att betala skatt till 
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romarna. De sägs även förakta döden på det sättet att de inte lägger någon vikt vid om deras 

frihetskap leder till döden, oavsett om det är deras närmaste det gäller (Joseph AJ 18. 1. 6.) 

     Det är sammanfattningsvis intressant för undersökningen att både Judas parti och esséernas 

inställning till överheten är religiöst motiverad samt att fariséerna beskrivs som pragmatiska. 

   

Pilatus, Caligula och Agrippa I 

Pontius Pilatus var ståthållare över Judéen (26-36 e.Kr.) men redan i början av hans 

ämbetsperiod  kom han i konflikt med det judiska folket efter att nattetid ha låtit tagit in en 

bild av kejsar Tiberius och satt upp denna i Jerusalem. Detta sågs som en svår synd eftersom 

man ansåg det fullständigt otillåtet att ställa upp någon bild överhuvudtaget i staden. Pilatus 

använde även tempelskatten för att finansiera en vattenledning, vilket väckte stor bestörtning 

bland judarna (Joseph BJ 2.9. 2-4.).  

    Aristobulos son Agrippa anklagade tetrarken Herodes Antipas inför kejsar Tiberius och 

därefter uppehöll han sig i Rom för att vinna vänskap med de inflytesrika. Men då han uttalat 

sin önskan om att Gaius (Caligula) borde bli kejsare efter Tiberius så lät Tiberius fängsla 

Agrippa, vilken dock blev befriad av Gaius då denne blivit Kesare (37 e.Kr.). Gaius tillsatte 

då Agrippa I som kung över den då döde Filippus tetrarki och senare fick han även ta över 

Herodes Antipas område efter att denne landsförvisats till Spanien 39 e.Kr (Joseph BJ 2. 9. 5-

6.).  

    Gaius Caligulas regeringsperiod blev dock en svår tid för det judiska folket då han krävde 

att en bildstod av honom själv skulle sättas upp i det judiska templet (Joseph BJ 2. 10. 1-4). 

De parallella händelserna i Alexandria och om Filon från Alexandrias legation till Gaius 

vittnar om Caligulas oförstående inställning gentemot judarna, som inte kunde ära honom som 

gud på grund av sin absoluta monoteistiska tro.
152

 Räddningen för Judarna i Jerusalems blev 

budet om att kejsar Gaius dött innan Petronius hann verkställa Caligulas order (41 e.Kr.) 

(Joseph BJ 2. 10. 5.). 

    Då Claudius blivit kejsare i Rom så skänkte han kung Agrippa de områden som Augustus 

hade gett Herodes den store (Joseph BJ 2. 11.1-5).
153

 Agrippa lät då bygga en mycket stark 
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 Filon, legatio ad Gaium, samt Joseph AJ 18. 8. 1, se vidare om konflikten i Alexandria mellan judar, greker 

och egyptier: Ahlin, vt-07. 
153

 Även Dio Cassius skriver om Agrippas förhållande till Calaudius, hans hjälp vid trontillsättandet och 

Claudius gåva till Agrippa: ‖Han utökade Agrippas område I Palestina, vilken av en händelse var i Rom, han 

hade hjälpt honom att bli kejsare och tilldelade honom en konsuls rang, och till hans broder Herodes gav han en 

pretors rang och ett furstendöme. Och han tillät dem att gå in till senaten och uttala deras tack till honom på 

grekiska.‖ Dio Cass. LX. 8.2-3, egen svensk översättning från Earnest Carys engelska översättning, Cary (1924) 

2006, 387. 
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mur runt Jerusalem, vilken dock inte hann bli klar innan han dog (44 e.Kr.). Josefus 

kommenterar detta med att säga att om denna mur hade blivit klar skulle romarna aldrig 

kunna inta Jerusalem år 70 e.Kr. Eftersom Agrippas son (Agrippa II, 50-92/93 e.Kr.) vid 

denna tid var för ung så gjorde Claudius riket till en romersk provins. Fadus blev först 

ståthållare (44-46 e.Kr) och därefter Tiberius Alexander (46-48 e.Kr
154

). Dessa tillät judarna 

att behålla sina seder och bruk i enlighet med deras lag vilket gjorde att det blev en lugnt och 

fredligt bland judarna (Joseph BJ 2. 11.6).   

    Tiberius Alexander lät korsfästa den tidigare nämnda upprorsmannen Judas från Galiléens 

söner Jakob och Simon (Joseph AJ 20. 5. 2.). Under hans tid kom även en stor hungersnöd 

över landet vilket skulle komma att ge bränsle åt den zelotiska upprorsrörelsens framfart 

bland judarna.
155

         

    Efter Tiberius Alexander tillsattes Kumanus (48-52 e.Kr.) som ståthållare över provinsen. 

Men under hans tid började upproren återigen blossa upp. På grund av en romersk soldats 

vanvördiga beteende under det osyrade brödets högtid pesah (påsk, då judarna firar exodus ur 

Egypten) började några unga män samt andra att kasta sten på soldaterna, vilket resulterade i 

fulltsändigt tumult som kostade 10 000 människor livet. Därtill rev en soldat sönder en 

handskrift av Toran och kastade den i elden, men denne soldat lät Kumanus avrätta. Folket 

kunde vänta sig att bli skyddade av den romerska makten som var satt att hålla ordning på alla 

parter, men så var dock inte alltid fallet. Kumanus landsförvisades senare, Felix efterträdde 

honom och Claudius gav även Agrippa II det området som Filippus haft med fler senare 

tillägg (Joseph BJ 2. 12. 1-8). 

 

Kejsar Nero, Felix, Festus, Albinus, Florus och det judiska krigets början 

Felix (52-60 e.Kr.
156

) rensade landet från rövare, men under hans tid uppstod en judisk 

fraktion som man kallade sikarier (sicarii, sica
157

) (Joseph BJ 2. 13. 1-3). Dessa var en slags 

judiska terrorister som hade dolkarna dolda tills de osedda kunde gå in i en folksamling och 
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 Tiberius Alexander var själv jude och brorson till Filon från Alexandria. Men han levde inte som jude utan 

var en avfälling apostates, Schäfer, 2005, 114. Josefus talar om honom i AJ 20. 5. 2. Nero tillsatte senare 

Alexander som ståthållare över Egypten, Joseph BJ 2. 15. 1. Han skulle senare låta mörda många judar som 

gjorde uppror i Alexandria, Therikover , Fuks, vol. 1. 1957, 79. 
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 Schäffer, 2005, 114. En hungersnöd omtalas av flera antika författare under Claudius tid Suet. Claud.18, Tac. 

Ann. XI. 4 (förebåd), Euseb. Hist. Eccl. 2. 8, samt i Nya testamentet Apg. 11:27-30.  
156

 Tacitus omdöme av Felix var inte gott då han skriver att denne utövade sin makt under alla former av grymhet 

och begär‖ Tac. Hist. 5. 9. 
157

 Sica (latin), en slags dolk, sikarier, sicarii kan därför översättas till dolkmän, lönnmördare, not 1604, Mason, 

2008.  
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sticka ner sina offer.
158

 Dessa mördade bl.a. översteprästen Jonathan och andra som inte 

behagade dem. Josefus talar vidare om olika ledare och grupper av efterföljare som uppstod 

under denna oroliga tid, män som drog med sig folket i öknen med förevändningen om 

gudomlig iver och löften om tecken från Gud. En större rörelse uppstod kring en profet från 

Egypten vilken enligt Josefus fick 30.000 efterföljare, som via oljeberget ämnade gå in i 

Jerusalem och slå ner de romerska styrkorna för att där bli folkets härskare. Trots att Felix 

slog ner detta försök så fortsatte upprorsförsöken genom att olika ledare och grupper slog sig 

samman för att kunna fortsätta befrielsekampen mot romarna.
159

 Man uppmanade och hotade 

folket för att få dem att komma med i det de kallade för en befrielsekamp. Dessutom skriver 

Josefus att det uppstod dispyter mellan judar och greker i Caesarea gällande om staden 

tillhörde grekerna (var en grekisk stad) eller tillhörde judarna (var en judisk stad) (Joseph BJ 

2. 13. 1-7.). 

    Festus (60-62 e.Kr.) efterträdde Felix som ståthållare han såg det som högst angeläget att 

fängsla och avrätta alla upprorsmakare i landet. Albinus (62-64 e.Kr.) utnyttjade däremot 

läget och berikade sig själv av allmänna och enskildas medel. Florus (64-66 e.Kr.) beskrivs av 

Josefus som våldsam, orättvis och tyrannisk mot folket. Då den syriska ståthållaren Cestius 

Gallus kom till Jerusalem under påsken så samlades judarna kring honom och klagade över 

Florus men oroligheterna tilltog. Grekerna hade nu drivit igenom sin vilja hos kejsar Nero och 

blivit utsedda till herrar över staden Caesarea (Joseph BJ 2. 14. 1-4.). 

    Det uppstod oroligheter vid en judisk synagoga i Caesarea vilket mynnade ut i att en 

grekisk man tände ett avgudaoffer utanför dörren till synagogan under en gudstjänst för att 

provocera.  Josefus skriver i samband med detta att de lagkloka och sansade vid detta tillfälle 

också denna gång ville klaga och söka judarnas rätt inför de romerska myndigheterna, men att 

de unga judiska männen brann av stridslust mot de grekiska förövarna. Det hela ledde till 

strider mellan judar och greker. Man tog undan de judiska skrifterna från staden och några for 

till Florus, som svarade med att fängsla sändebuden, vilket resulterade i ett stort uppror i 

Jerusalem. Händelserna urartade efter en misslyckad rättegång och Florus gav order om 
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 Brighton, 2009, 150. 
159

 Det nämns även om en egyptier i Nya testamentet Apg. 21:37-40 i samband med att judarna i Jerusalem 

misshandlade Paulus och den romerska kommendanten arresterade honom:  

‖Just som man skulle föra in Paulus i fästningen frågade han kommendanten: ‖Får jag säga dig en sak?‖ — 

‖Jaså, du kan grekiska‖, sade denne. 
38
‖Då är du inte egyptern som för en tid sedan uppviglade de fyra tusen 

knivmännen och drog ut med dem i öknen?‖ 
39
Paulus svarade: ‖Jag är jude från Tarsos i Kilikien, medborgare i 

en betydande stad. Jag ber att du låter mig tala till folket.‖ 
40

Kommendanten gav honom sin tillåtelse, och 

uppifrån trappan gjorde Paulus tecken åt folket att lyssna. När det blivit tyst började han tala till dem på 

hebreiska…‖ Detta visar på att den egyptier som ledde upproret inte kunde grekiska, utan förmodligen talade 

arameiska och framstod som en judisk profet eller Messias-gestalt bland de som gick med i hans krigståg,. En 

slags judisk nationalistisk rörelse med möjliga messianska förtecken eftersom han lyckades få med sig flera 

tusen män.‖  
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plundring och man grep urskiljningslöst både kvinnor, barn och män från riddarståndet. Totalt 

gisslades samt korsfästes 3600 personer vid detta tillfälle enligt Josefus (Joseph BJ 2. 14. 4-

9.).
160

 

    Tiden under Florus var mycket turbulent, inomjudiska grupper som sikarier, profetgestalter 

och olika ledare fick med sig folket i kampen för landet, lagen och religionensfriheten. Men 

det fanns inte bara judiska grupper som ville strida mot den romerska övermakten och 

därigenom söka judisk självständighet från Rom, utan därtill spirade en undertryckt konflikt 

mellan judar och greker i Caesarea. Denna konflikt grundade sig i liknande politiska 

förhållanden som händelserna vid medborgarstriden i Alexandria mellan år 38-41 e.Kr., vilket 

Filon från Alexandria redogör för.
161

 Det handlade om judarnas rätt som samhällsmedborgare 

samt rätt att praktisera sin judiska kultur i samhället. Händelsen vid synagogan visar dock på 

en viktig detalj då Josefus berättar att de lagkloka judarna i synagogan ville söka hjälp hos 

den romerska makten, Florus, men att de unga judiska männen ville gripa till våld mot 

grekerna som provocerade dem. Härmed ser vi att den ungdomliga vreden bland judarna ofta 

stod mot de skriftlärda männens vilja att söka hjälp hos den romerska makten, detta tema 

återkommer hos Josefus gång på gång.  

 

Florus grymhet och början till et judiska kriget mot romarna 

Innan det judiska kriget bröt ut (66 e.Kr.) såg Agrippa II det skoningslösa våld som Florus 

utövade mot judarna som utnyttjades och plundrades och han bad flera gånger Florus att 

stoppa slaktandet. Det judiska folket både sörjde och vredgades över det övervåld som Florus 

utsatte dem för och röster höjdes därför öppet mot honom, vilket föranledde judarnas ledare 

och översteprästerna att riva sönder sina kläder och falla på knä inför folket. Man bad folket 

att inte reta upp Florus igen, eftersom de förstod att detta skulle leda till fortsatta övergrepp, 

utan istället lugna ner sig. De bad alltså folket att underordna sig romarna, men de hade vid 
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 Tacitus skriver dessutom att: ‖Judarnas tålamod varade ända till prokuratorn Gessius Florus. Under hans 

förvaltning bröt kriget ut.‖, Tac. Hist. 5. 10, svensk översättning från originalspråket av Bertil Cavalin, 1971, 

223. Josefus uppgift om att judiska män från riddarståndet i Jerusalem är något förbryllande. Flera möjligheter 

finns att tolka detta men troligast är förmodligen förklaringen att Josefus använder denna benämning retorisk för 

att visa på Florus respektlöshet för den judiska eliten i Jerusalem, vilka kan ha haft romerskt medborgarskap. Det 

var enligt romersk lag otillåtet att låta döda romerska medborgare utan att de blev hörda i en rättegång, Mason, 

2008, not 1978, 1981. 
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 Filon, legatio ad Gaium samt In Flaccum. En judisk pogrom (38 e.Kr.) bröt ut och grekerna ville se judarna 

förklarade som främlingar i Alexandria, trots judarnas tidigare givna privilegier. Grekerna ansåg att om judarna 

skulle vara medborgare i Alexandria så skulle de också visa detta genom att ge upp sin egna monoteistiska tro, 

egna lag, egna styre och visa att man var som alla andra, utan några speciella privilegier. Judarnas rättigheter i 

staden återställdes dock till stor del under kejsar Claudius, ‖The letter of Claudius to the Alexandrinians‖, CPJ, 

no. 153, Thericover & Fuks, 1960, 42-43, Ahlin, vt-07, 28-29. 
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denna tidpunkt blivit så uppretade av Florus handlingar att de judiska ledarna inte längre 

kunde hålla folket lugna (Joseph BJ 2. 15. 1-6.). Josefus kommenterar detta läge som rådde 

bland judarna i AJ: 

Och vad behöver jag mer säga om denna ledare? Eftersom det var denne Florus som tvingade oss att ta till 

vapen mot romarna, då vi tyckte att det var bättre att bli krossade direkt, än att bli krossade lite i taget. 

Kriget började under det andra året av Florus styre, och det tolfte året av Neros regering.
162

 (Joseph AJ 

20. 11. 1)     

        

Agrippa II tal till det judiska folket 

När kung Agrippa kom tillbaka från Alexandria efter att ha lyckönskat Alexander Tiberius till 

hans nyvunna ståthållarskap i Egypten, så mötte han översteprästerna, de mest framstående 

judarna och det stora judiska rådet Sanhedrin. De framförde sin klagan över Florus beteende 

mot det judiska folket, man ville att han skulle anklaga Florus inför kejsar Nero. Agrippa höll 

därefter ett tal till folket för att försöka stoppa dem som höll på att sätta igång ett krig emot 

romarna. Han säger i talet att han inte skulle ha försökt få folket att besinna sig om det inte 

vore så att de mest oskyldiga, allvarligt menande och uppriktiga bland folket hade beslutat sig 

för att behålla freden. Men då vissa var beredda att gå ut i krig mot romarna för att de var 

unga och utan erfarenhet av krigets fasor, så ville han varna och be dem ändra sin inställning 

för att inte de som tänker ‖rätt‖ ska straffas för några fås obetänksamhet. Han menade även att 

man borde visa övermakten vördnad och inte låta en enskild ståthållares grymhet föra dem i 

krig mot kejsaren, utan istället härda ut tills Florus blev utbytt mot en bättre ståthållare. Han 

talade även om Roms storhet och makt och att de var hela världens herrar. Om de nu litade på 

att Gud ska hjälpa dem så måste de lyda Guds lag och ett krig mot romarna skulle innebära att 

man bröt mot sabbatslagarna, därmed skulle de motarbeta sig själva och mista Guds hjälp. För 

hela syftet var ju att de skall få behålla sina fäders lagar och inte behöva leva så att de bryter 

mot dess bud. Han varnade för att ett krig mot Rom kunde innebära att romarna skulle komma 

att utrota judarna utöver hela romarriket (Joseph BJ 2. 16. 2-5.). 

     Här kan man se att det inte var hela folket som önskade starta krig mot romarna utan 

endast delar av befolkningen. De styrande bland judarna hade bastämt sig för att försöka 

undvika kriget eftersom de förstod att ett krig skulle innebära fullständig förödelse för judarna 

och landet. Vi ser även att Agrippa lyfter fram det huvudsakliga syftet och det mål man ytterst 

önskade, att kunna leva i enlighet med sina fäders lag Toran och inte behöva bryta dess lagar 

och bud. Detta anges därmed vara den yttersta orsaken till den konfrontation som uppstått, 

enskilda romare hade handlat så att de judiska lagarna hade kränkts. Utöver detta ser vi även 
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 Egen svenska översättning från William Whistons engelska översättning, 2006, 541. 
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att vissa ansåg att friheten från övermakten var värd att kämpa för trotts de dåliga odds man 

hade, Agrippa kallar detta för ungdomlig ovishet. 

 

Krigsförklaring genom översteprästens son Eleasar och de krigsivrande 

Översteprästen Ananias son, en yngling som var förman och övervakare över templet 

bestämde att man inte längre skulle ta emot några offergåvor av ickejudar, ej heller offergåvor 

som var ämnade för ickejudar. Detta gav en klar signal om att man inte längre ville offra till 

Gud för romarnas och kejsarens välgång, vilket annars var brukligt. Makthavarna i landet 

konfererade med översteprästerna och huvudmännen bland fariséerna om läget. Man försökte 

få folket att förstå det allvarliga i att starta krig mot romarna. När detta inte lyckades så blev 

kriget senare ett faktum. Folket delade upp sig i två läger, översteprästen tillsammans med de 

fredliga och de upproriska som nu besatt templet samt den lägre delen av Jerusalem. De 

fredliga fanns samlade kring den övre delen av staden och de skickade ambassadörer till 

Agrippa samt Florus. Agrippa gav dem 3000 ryttare till hjälp och skydd (Joseph BJ 2. 17. 1-

5.). 

    Krigsivrarna tände eld på översteprästens Ananias hus, Agrippas palats samt arkivet med 

alla lånekontrakt, det senare för att vinna de fattiga på sin sida skriver Josefus. En son till 

Judas från Galiléen, som ansett att man inte kunde lyda och tjäna både Gud och romarna, 

Menahem, tog nu över ledningen för upproret i Jerusalem. Översteprästen Ananias och hans 

broder Ezekias mördades vilket gav upprorsmännen nytt mod eftersom dessa varit 

motståndare till kriget. Menahem, en son till Judas från Galiléen,
 
fick dock senare fly undan 

pga. folkligt motstånd (Joseph BJ 2. 17.6-9.). 

 

Blodbad i Caesarea, Skytoplis, Alexandria, Damaskus, m.fl. städer, strider 

mellan judar och greker 

En omfattande slakt av judar startade i många städer då invånarna i Caesarea mördat i princip 

alla judar som fanns i staden. I Skytopolis avsade sig vissa judar sitt släktskap, avföll och gick 

över till den ickejudiska motståndarsidan för att rädda sig. Därefter mördades 13000 judar i 

staden. Endast i Antiokia, Sidon och Apamea lät det grekiskromerska folket judarna vara ifred 

eftersom dessa inte var upprorslystna eller sågs som något hot. I Alexandria däremot blossade 

strider mellan judar och greker upp och föranledde Alexander Tiberius att slå ner upproret och 

därmed dog 50 000 judar Joseph BJ 2. 18. 1-9. Invånarna i Damaskus mördade 10.500  judar i 

staden, men för att detta skulle vara möjligt så var de först tvungna att hålla denna plan 
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hemlig för sina hustrur eftersom de flesta kvinnorna i Damaskus hade gått över till 

judendomen, skriver Josefus (Joseph BJ 2. 20. 1-2,).
163

  

    Detta visar på att den undertryckta konflikten mellan greker och judar, den hellenistiska 

och judiska kulturen, var grundmurad i många städer samt att man under dessa orostider gick 

ut i öppen konflikt och regelrätt slakt på många håll. Det anmärkningsvärda var att 

befolkningen i bl.a. Damaskus kunde mörda judarna utan att bli störda av den romerska 

makten, vilket ökade det judiska folkets vrede också mot romarna. 

 

Ledare utses för att försvara landet  

Även de som fortfarande var vänligt inställda mot romarna övertalades eller tvingades ställa 

sig till förfogande mot romarna och man valde officiellt ut olika fältherrar, däribland fanns 

historieskrivaren Josefus som blev en av dem. Josefus tilldelades högsta befäl över Galiléen 

och Gamala. Även en essé med namnet John sattes över Thamma, Lydda, Joppe och Emmaus 

(Joseph BJ 2. 20. 2-5.). Inre strider uppstod då en viss Johannes från Gischala gjorde uppror 

mot Josefus i hopp om att kunna ta över styrelsen över Galiléen, vilket inte lyckades. 

Eftersom det fanns upprorsgrupper och zeloter bland judarna så försökte man avbryta 

förberedelserna för krig, men det hade vid detta lag gått för långt för att vara möjligt att 

stoppa kriget mot romarna, vilket även ‖fredsälskarna‖ bland folket tvingades inse (Joseph BJ 

2. 22. 1.). 

 

Vespasianus utses av Nero 

Nero gav nu Vespasianus uppdraget att gå i krig mot judarna (Joseph BJ 3. 1. 1.). Vespasianus 

belägrade och intog Jotapata vilket ledde till Josefus tillfångatagande (Joseph BJ 3. 8. 9.). 

    När Vespasianus senare kom till Caesarea vid havet så tog befolkningen, som mest bestod 

av greker, emot honom med segerrop eftersom de var vänligt inställda emot romarna och 

hatade de besegrade judarna (Joseph BJ 3. 9.1.).  

                                                           
163

 Denna notis om ickejudiska (grekiska) kvinnors konvertering till judendomen i Damaskus är speciellt 

intressant eftersom Josefus säger att nästan alla kvinnor hade anammat den judiska tron där. Proselytismen var 

omfattande inom det romerska riket under denna tid vilket en mängd antika källor vittnar om. Detta kan ses i 

inskriftsmaterial exempelvis IJO, ‖Syr 72.‖, (Ossuary of Aristoon, Jerusalem): ‖Ariston. Ariston of Apamea. 

Judah the proselyte.‖, denna man var intressant nog från Apamea begravd i Jerusalem, daterad till 1a årh. e.Kr. 
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romarriket och i Pompeji finns tex. en graffiti på väggen till triclinium med texten: ‖Sodom, Gomorrah‖, 79 

e.Kr., JIWE, nr.38 (CIJ 567). I Nya Testamentet finns en mängd omnämnanden om judiska proselyter och sk. 

gudfruktiga, ex. Matt 23:15, Apg 2:11, Apg 6:5, Apg 13:43. 
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 Agrippa II fick hjälp av Vespasianus att återta kontrollen över sitt område, i Tiberias hade 

han fått höra att det endast var ett begränsat upprorsparti som tyranniserade de övriga judarna 

i staden, och att huvudparten ville ha fred med romarna. De äldste i staden flydde till romarna 

och bad dem att inte straffa hela staden för endast ett fåtals tyranniska uppror, vilka hindrade 

folket att gå över till romarna. Upprorsmakarna och deras ledare Jesus Safats son flydde och 

det judiska folket i staden kunde då öppna portarna för romarna och hälsa Vespasianus som 

befriare (Joseph BJ 3. 9. 7-8.).  

    Händelserna i Caesarea ger exempel på att den grekiska befolkningen såg romarna som sina 

vänner. Men därtill ser vi även att det i de judiska städerna, inom kung Agrippas område, 

fanns många judar som i princip hölls fångna av mindre upprorsgrupper och hindrades från att 

gå över till romarna, även dessa judar såg Vespasianus som sina befriare.  

 

Johannes från Gischala, zeloterna och motståndet mot krigsivrarna 

Johannes kom in i Jerusalem och där försökte han att framställa romarna som svaga och det 

judiska folket som starkt. Han fick med sig många av de unga männen som inspirerades av 

hans krigsentusiasm. De äldre männen var mera realistiska och förstod vilket öde som väntade 

i kriget mot romarna. Det blev en stark delning av folket i Jerusalem, mellan dem som var 

fredsälskare och de som önskade krig mot romarna. Även familjer och släkter splittrades och 

man gick över till det parti man sympatiserade med. Det blev de ungdomliga och stridslystna 

som fick övertaget över de mera sansade (Joseph BJ 4. 3. 1-2.). 

    Det kom även i folk från landet vilka Josefus kallade för rövare, det rådde anarki och man 

lät mörda dem som hade inflytande i landet. Man tog sig rätten som överstepräst genom 

lottkastning och vanligt folk valdes till präster. En översteprästen Ananus såg med bestörtning 

på hur man utövade dessa ämbeten utan att ha kunskap om vad detta innebar. Simon Gamalies 

son, översteprästerna Jesus Gamalas son och Ananus talade emot de zeloter, ivrare som hade 

intagit templet. Dessa kallade sig zeloter (ζηλωτής
164

) då man ansåg sig ivra för en god sak 

(Joseph BJ 4. 3. 4-9.).
 
Ananus sade i ett tal mot zeloterna att dessa judar hade blivit större 

omstörtare av den judiska lagen än romarna själva (Joseph BJ 4. 3. 10). 

    Zeloternas ledare Eleasar Simons son och Zakarias Faleks son som var av prästsläkt, 

kallade till sig edoméerna för att få förstärkning (Joseph BJ 4. 4. 1.). Dessa kom dock senare 

att lämna dem (Joseph BJ 4. 6.1.). Men trots att zeloterna efterhand skaffade undan det mesta 
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av motståndet mot dem själva i staden så lyckades dock många judar fly över till romarna som 

överlöpare och rädda sig innan staden gick under (Joseph BJ 4. 6. 3.). 

    En viss Simon Gioras son som först lierat sig med sikarierna, vilka hade sitt fäste på 

Masada, startade därefter ett eget parti och fick med sig många judar, vilka gav sig i strid med 

zeloterna (Joseph BJ 4.9. 5.).
165

 Folket kom sedan att släppa in Simon med tanken att han 

skulle kunna befria dem från zeloternas skräckregering i Jerusalem. Detta ledde dock till att 

Simon blev den nya herren över staden (Joseph BJ 4. 9. 11-12.). 

 

Inre och yttre strider 

Läget i Jerusalem utvecklade sig så att tre ledare med sina partier stridde mot varandra, vilket 

ledde till ett stort lidande för Jerusalems befolkning. Eleasars parti, Johannes med ett eget 

band och Simon med sina allierade. Detta inbördeskrig plågade folket enormt redan innan 

romarna hade intagit Jerusalem så att många väntade på kriget utifrån som en befrielse 

(Joseph BJ 5. 1. 4-5.). Dessa tre grupper blev senare två då Johannes och zeloterna gick 

samman och gjorde motstånd mot Simons parti (Joseph BJ 5. 3. 1).
166

 Josefus kommenterar de 

inomjudiska striderna med att säga att folket i Jerusalem inte hade något värre att vänta av 

romarna utifrån än det lidande som inbördeskriget orsakade dem. Han menade att de inre 

striderna gjorde slut på staden och därmed ansåg Josefus att judarna själva blev orsaken till 

sitt lidande (Joseph BJ 5. 6. 1-2.). 

   Titus låter Josefus tala till judarna på hebreiska utifrån murarna för att få dem att tänka om.
 

(Joseph BJ 5. 9. 2.) Han talar även till Johannes och uppmanade denne att komma ut och 

strida mot romarna och inte dra med sig hela staden och templet i fallet (Joseph BJ 6. 2. 1.). 

Hungersnöden i staden skildras av Josefus som ofattbart plågsam för folket (Joseph BJ 5. 12. 

4.). När tillfälle kom så tog många judar chansen och gick över till romarna, däribland 

översteprästerna, Josefus och Judas samt många andra ansedda judar. De sistnämnda blev 

lovade av Titus att få återkomma efter kriget och återfå sin förmögenhet, till dess fick de 

bevista Gofna (Joseph BJ 6. 2. 2-3.). 
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 Masada var en naturlig svårtillgänglig klippa med en stor platå, vid döda havets västra strand. På Masada 

fanns en militär fästning och olika byggnadsverk sedan Alexander Jannaeus tid. Den vidareutvecklades senare av 

Herodes den store, men användes även av de judiska rebellerna i samband med det judiska kriget. Omfattande 

utgrävningar har gjorts 1963-65 och fynden visar på rester av de byggnader och bad som fanns där främst från 

Herodes tid, men även skriftfragment bl.a. Jesus Syraks vishet på hebreiska, ostraka och mynt. Negev & Gibson, 

2001, 320-324. 
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 Joseph BJ 5. 6. 1. Även Tacitus redogör för de inre striderna i Jerusalem: ‖…slöddret i staden ökades genom 
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översättning från originalspråket av Bertil Cavallin, 1971, 224. 
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     De inre stridigheterna i Jerusalem visar på att det inte endast var en religiös övertygelse om 

det judiska folkets frihet, dess rätt att utöva sin religion, och leva efter sin lag som drev vissa 

av ledarna för de olika grupperingarna. Här ses även personliga ambitioner och maktanspråk 

för egen vinning skull, vilket Josefus poängterar på flera textställen.  

     

Sikarierna på Masada 

Då romarnas krig mot Jerusalem var över så återstod endast det av sikarierna befästa Masada 

(73 e.Kr.) med deras ledare Eleasar. Han var en ättling till den tidigare nämnda Judas från 

Galiléen vilken ansåg att det vara fel att betala skatt till romarna och att ha någon annan herre 

än Gud över sig. Josefus skriver att seden att begå våldsamheter, röva och försöka förstöra de 

rikare och mäktigare i landet kom från sikarierna (Joseph BJ 7. 8. 1.).  

    När romarna belägrade Masada och sikarierna förstod att de inte hade en chans så återger 

Josefus ett tal som denne skall ha hållit innan man tog livet av varandra, för att bevara sin 

heder inför romarna och dö som fria människor. Där sägs att sikarierna var de första som reste 

sig mot romarna, men att de även var de sista som låg i krig med dem. Man såg belägringen 

som Guds straff för att de tagit ihjäl sina landsmän. Men de vill hellre falla i Guds händer, inte 

i romarnas händer. Eleasar talade om själens odödlighet till sina bröder för att ge tröst och 

mod i det svåra läget. Själen ansågs vara odödlig och efter döden väntade man sig en skön 

vila utan att kroppen distraherar, man lever då i en evig osynlig tillvaro fri från kroppen och i 

konversation med Gud. Romarna skulle inte tillskrivas förtjänsten för krigets seger, utan detta 

ansågs ha skett genom att Guds hand hade lett romarna till seger, då Gud för länge sedan hade 

bestämt att den judiska nationen ska dö. Gud utvalde judarna för länge sedan men hade nu 

fördömt dem och ödelagt deras land. Invånarna i de syriska städerna hade dock varit svårare 

fiender mot judarna än vad romarna varit, då det inte finns någon stad där man inte har mördat 

judar ( Joseph BJ 7. 8. 6-7.). 

    När Elaeasar talat klart så mördade de varandra genom att kasta lott om ordningen. En 

kvinna som var släkting till Eleasar hade dock gömt sig i en kloak tillsammans med en annan 

kvinna och sina fem barn, vilken kunde berätta för soldaterna vad som hänt. Toatalt så dog 

där 960 personer (Joseph BJ 7. 9. 1-2.). 

    Josefus beskrivningar av den ‖fjärde judiska skolan‖, som stammade från Judas från 

Galiléen är en viktig nyckel för att förstå de underliggande faktorerna som fick olika judar att 

göra uppror mot den romerska makten, eftersom Josefus skriver att deras doktrin om frihet 

från alla jordiska herrar spred sig bland folket. I AJ skriver han: ‖…nationen var infekterad av 
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denna doktrin till en otrolig grad…‖
167

 (Joseph AJ 18. 1. 1). Sikariernas ledare Eleasar sägs 

vara en ättling till Judas från Galiléen, med detta ser vi att ‖doktrinen om frihet‖ genererade 

många radikala dolkmän som höll ut i kriget. 

    Tacitus skriver om judarnas messianska frihetsförhoppningar inför kriget mot romarna: 

            ‖De flesta hyste den fasta övertygelsen att prästernas urgamla skrifter förkunnade att just nu skulle     

             Orienten få sin styrkan åter och från Judéen skulle de utgå som skulle härska världen.‖
168

                 

                                                                                                                     (Tac. Hist. 5. 13.) 

 

Sikarier i Alexandria och Cyrene 

De sikarier som lyckats fly från Palestina hade gått till Alexandria och satte där igång ett 

uppror i hopp om att återfå sin frihet. De som satte sig emot dem röjdes ur vägen. Deras 

upprorsförsök misslyckades och man lyckades fånga in 600 sikarier i Alexandria och andra 

blev gripna på andra platser i Egypten. Trots tortyr vägrade de att erkänna kejsaren som herre. 

Ståthållaren lupus i Alexandria gav order om att Onias judiska tempel, som låg på 

oniasplatsen i Egypten, skulle förstöras eftersom han inte såg någon ände på det judiska 

upproret. Templet rensades, stängdes och förstördes (Joseph BJ 7. 11. 1-5.).  

    En sikarier som hette Jonathan som var vävare till yrket hade flytt till Cyrene och drog med 

sig mycket fattigt folk ut i öknen med löften om gudomliga tecken. När Jonathan till slut 

greps av ståthållaren Katullus (Libyen Pentapolis
169

) lyckades han beskylla vissa framstående 

judar vilket resulterade i att 3000 judar blev mördade. Även Josefus blev anklagad. Då 

Katullus kom till Rom med Jonathan och de andra fångarna så fattade Vespasianus misstankar 

kring företaget. Vilket resulterade i en rannsakning och de judisk fångarna frigavs. Men 

Jonathan blev gisslad och levande bränd (Joseph BJ 7. 11. 1-3.). Här ser vi återigen 

sikariernas orubbliga övertygelse om att endast erkänna Gud som den ende härskaren då de 

trots tortyr vägrade att erkänna kejsaren som makthavare. Därmed ser vi att ‖frihetsdoktrinen‖ 

även spreds vidare efter Jerusalems fall, men att det hela slutade i Nordafrika år 74 e.Kr. Det 

skulle därefter dröja drygt fyrtio till det judiska upproret under kejsar Trajanus skulle bryta ut 

i Egypten och Cyrene år 115-117 e.Kr.
170
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 Egen svensk översättning från William Whistons engelska översättning, 2006, 476. 
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Översättning från originalspråket till engelska av Bertil Cavallin, 1971, 225. 
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Kapitel 4 

Diskussion  
Det hebreiska folket har stått under en mängd olika makthavare och välden sedan det delade 

rikets tid. Det assyriska, babyloniska, persiska, och de hellenistiska diadokernas riken har 

präglat och påverkat det israeliska folket genom det politiska och kulturella trycket utifrån. 

Detta yttre tryck har även lett till en inomjudisk inre samling med en strävan och samling 

kring det egna judiska arvet. Men den judiska historien har i många stycken även 

kännetecknats av att de olika judiska ledarna har sökt att stödja och samarbeta med den 

starkaste makten. I sin judiska apologi Contra Apionem II pekar Josefus i polemisk anda på 

att nästan alla makedonska kungar i Egypten har visat judarna vänlighet. 

          Apion har vidare ignorerat den enorma vänlighet som visats oss (Judar) av nästan alla de makedonska   

          kungarna (i Egypten).
171

 (Joseph Ap. 2. 48)  

 

Bortsett från den polemiska retoriken så kan vi ändå se att de judiska ledarna gång på gång 

sökte goda relationer med uppkomna stormakters härskare i ett mycket tidigt skede. Detta så 

långt som det judiska folket kunde säkra sin rätt och möjlighet att kunna leva i enlighet med 

sin egen judiska lag och religion. Det mackabeiska frihetskriget framtvingades först efter att 

det judiska folket tvingades att bryta mot den judiska lagen och därmed helt överge sin 

judiska identitet.  

 

          …(Antiochos IV Epifanes) han tvingade judarna att överge sitt lands lag och låta deras barn vara  

          oomskurna och att offra svinkött på altaret, mot vilket de alla stod i motsats till, och de bästa ibland dem  

          dödades.
172

 (Joseph BJ 1. 1. 2) 

 

Den judiska prästsonen Mattathias Mackabeus och hans söner kunde inte acceptera detta utan 

högg ner Antiochos överbefälhavare Bacchides med dolkar och flydde till bergen där allt flera 

judar anslöt sig till honom, så att de senare kunde driva ut fienden ur Judéen. 
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…Mattathias …beväpnade sig själv tillsammans med sin egen familj, då han hade fem söner och dräpte 

Bacchides med dolkar och flydde därefter av rädsla för de många soldatförbanden upp till bergen och så 

många av folket följde honom att han blev uppmuntrad att komma ner från berget och strida mot 

Antiochos generaler och han slog dem och drev ut dem från Judéen.
173

  (Joseph BJ 1. 1. 3)  

 

I detta sammanhang finns det dock en viktig skillnad mellan Josefus berättelse i BJ och 

redogörelsen 1 Mack., som visserligen är betydligt mera detaljrik än den tidigare nämnda, 

men som ändå återger en viktig detalj som Josefus utelämnat. 1 Mack. anges att Mattathias 

först hugger ner en av sina landsmän som offentligt underkastar sig kungens påbud och offrar 

på altaret: 

 

19
Men Mattathias ropade högt till svar: ‖Om så vartenda folk under kungens välde lyder honom och har 

avfallit från sina fäders religion och alla har valt att följa hans påbud, 
20

så skall jag och mina söner och 

bröder ändå hålla fast vid våra fäders förbund. 
21

Aldrig får det ske att vi överger lagen och buden! 
22

Kungens 

ord rättar vi oss inte efter, och från vår gudsdyrkan skall vi inte vika, vare sig åt höger eller åt vänster.‖ 

23
Just som han sagt detta trädde en judisk man fram i allas åsyn för att offra på altaret i Modein enligt 

kungens förordning. 
24

När Mattathias såg det greps han av en helig iver som kom honom att darra i sitt 

innersta. Lågande av rättfärdig vrede rusade han fram och högg ner mannen invid altaret. 
25

På samma gång 

dödade han kungens man som övervakade offrandet, och altaret rev han ner. 
26

Så värnade han lagen med 

helig iver, så som Pinechas hade gjort mot Simri, Salus son. 

27
Och Mattathias ropade högt ut över staden: ‖Följ med mig härifrån, alla som ivrar för lagen och stöder 

förbundet!‖ 
28

Sedan flydde han med sina söner till bergen och lämnade kvar allt de ägde i staden.
  

(1Mack 2:19-28) 

  

Det är möjligt att Josefus avstod från att skriva om att Mattathias stack ner en egen landsman 

eftersom detta skulle likna de dåd som sikarierna senare gjorde sig skyldiga till, mot det 

judiska folket i samband med upproret mot romarna. Den Pinechas som omnämns i 1 Mack. 

kan dessutom varit en möjlig förebild för den selotiska rörelsen, eftersom denne man i 4 Mos 

25:7-8 ivrade för Jahve och lät dräpa en israelisk man som bröt mot Moses bud.
174

 Att nämna 

denna händelse hade därmed varit kontraproduktivt för Josefus som ville framställa zeloterna 

och sikarierna i så mörk dager som möjligt, då han såg dessa som upprorsmän i negativ 

mening vilka hade orsakat kriget mot romarna. 

    Här bör man dock poängtera en skillnad mellan den politiska och religiösa situationen 

under Antiochos IVs Epifanes och tiden då judarna senare kom att stå under romarna. 

Uppenbarligen så krävde Antiochos att judarna skulle avsäga sig sitt religiösa arv och i 
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praktiken upphöra att leva som judar. Men då judarna senare kom under det romerska väldet 

så fick judarna behålla sin judiska lag, sin tempeltjänst och religiösa traditioner. Romarna 

skulle skydda och uppehålla ordningen i Syrien, vilket normalt skulle garantera judarna frihet 

att utöva sin religion och leva efter sin lag Toran
175

.  

    Undantag från detta kom dock då enskilda romare inte respekterade judarna utan handlade 

på ett sätt som kränkte deras religion eller hindrade dem från att leva i enlighet med deras 

judiska lag. Under denna kategori kommer bland andra Herodes (som trots allt var tillsatt som 

kung av Rom) då denne exempelvis hade satt upp en örnbild på templet i Jerusalem, trots den 

judiska lagens bildförbud. Sedan har vi även ståthållaren Pontius Pilatus som satte upp en bild 

av kejsar Tiberius i Jerusalem (Joseph BJ 2. 9. 2-4.). Men än svårare blev det för judarna då 

Caligula gav order om att det skulle sättas upp en bildstod av honom själv i det judiska 

templet (Joseph BJ 2. 10. 1-4). Detta eftersom det senare var ett oåterkalleligt påbud från den 

romerska kejsaren själv och inte endast ett tillfälligt ‖spratt‖ (även om detta var allvarligt nog) 

från en romersk ståthållare eller än mildare ett illdåd från en enskild romersk soldat. Men i 

detta sammanhang bör hållas i minnet att Gaius Caligula även blev hatad bland den 

ickejudiska romerska befolkningen och hans regering senare sågs som ett ont exempel på bred 

front (Joseph BJ 2. 10. 1.). Till detta kommer även det faktum att grymma och orättvisa 

ståthållare och kungar kunde avsättas och förvisas eller avrättas av Rom, som trots allt hade 

en grundläggande policy att religionsfrihet skulle råda i riket. Därför måste en övergripande 

skillnad poängteras mellan Antiochos IVs Epifanes tid och den mesta av tiden under det 

romerska styret. Det stora undantaget som närmast liknar Antiochos påbud mot judarna är 

dock kejsar Gaius Caligulas edikt mot judarna, eftersom denna situation i Jerusalem och 

Alexandria hade kunnat leda till att hela det judiska folkets existens hade hotats på ett 

liknande sätt, om inte Gaius Caligula hade dött. Det är denna principiella skillnad mellan 

Roms ‖normalstyre‖, romerska styrelseideal, och undantagen med vissa enskilda ‖dåliga 

härskare‖ som gjorde att många judar förblev romarvänliga trots vissa romares övertramp mot 

folket. Detta tänkesätt kan vi tydligt se hos Josefus då han förklarar att det judiska folket 

tvingades in i kriget på grund av Florus tyranniska ‖vanstyre‖, då judarna i detta fall hade fått 

nog av denne enskilde ståthållares skräckregim: 
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…men när de olyckliga judarna inte längre klarade att bära förödelsen rövarna skapade ibland dem, var alla 

nödgade att lämna deras egna bostäder och fly iväg eftersom man hoppades att det skulle vara lättare att bo 

någon annan stans i världen, bland främlingar (än i deras eget land). Och vad behöver jag mer säga om 

detta? Då det var denne Florus som gjorde det nödvändigt för oss att ta till vapen mot romarna.
176

 (Joseph 

AJ 20. 11. 1)  

 

Här kan man se att Josefus anser att Florus styre var ett förödande misstag som föranledde 

judarna att gå i krig mot romarna, som i normala fall styrde på ett betydligt bättre sätt.   

  

 

Förbund med romarna 

Med resonemanget om skillnaden mellan Antiochos radikala tvångsomvändelser av judarna 

under Mattathias tid och romarnas senare styre i bakgrunden är det intressant att notera den 

efterföljande sonen Judas Mackabeus förbund med romarna. Detta sägs vara det första 

förbundet som ingåtts mellan judarna och romarna: ‖…och var den första som skapade ett 

vänskapsförbund med romarna…‖ (Joseph BJ 1. 1. 4.). Vilket är mycket intressant eftersom 

det i detta fall är den judiska fraktionen som ivrade för den judiska lagen och religionen som 

sökte förbund med romarna. Detta förbund skulle sedan förnyas ett flertal gånger. Med detta 

så associeras den romerska makten med stöd för judarna rätt och möjligheter att stå emot och 

driva undan den hellenistiska makten i form av Antiochos.  

 

 

Antiochos och Van deer Veens teoretiska modell 

Den teoretiska kulturmodellen av Van der Veen (punkt 1.) visar att då Antiochos krävde att 

judarna skulle avsäga sig sin religion, var detta likvärdigt med att angripa den judiska 

identiteten. Att vara jude innebar inte endast att man var av judisk släkt utan det innebar att 

man skulle leva i enlighet med den judiska religionen. Den som avsade sig sin judiska religion 

upphörde därför per definition att vara jude, eller ‖leva som jude‖. Religionen med dess 

sedvänjor, bibliska ‖hjältar‖, symboler och ritualer konstituerade därmed den judiska 

identiteten. Språket var visserligen sammanlänkande, men det är svårt att se som avgörande i 

detta sammanhang. Antiochos bjöd dem inte i första hand att börja tala grekiska istället för 

arameiska
177

 eller hebreiska (vilket i sig var ett språk judarna fått från andra folk) utan istället 
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 Egen svenska översättning från William Whistons engelska översättning, 2006, 541. 
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 Arameiska var i sig var ett språk judarna fått från andra folk, detta semitiska språk spreds till Syrien och 
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att anta andra gudar och andra religiösa bruk. Detta berörde judarnas värderingar (punkt 2) då 

det syftade till att assimilera judarna fullt ut med de övriga helleniserade folken. Judarna lade 

mycket stort värde på omskärelsen, sabbaten, dietlagarna (bl.a. förbud mot griskött) vilket 

syftade på att särskilja det judiska folket från andra folk, eftersom man ansåg att den ende 

existerande guden Jahve hade uppenbarat sig för judarna och skänkt dem Toran genom 

profeten Mose. Denna absoluta monoteism, med dess lag särskiljde därmed judarna från de 

andra folken. När en yttre makthavare därför gick in och tvingade dem att upplösa den judiska 

identiteten och bli som andra folk så krossade detta den judiska kulturens alla värderingar, då 

värderingarna helt syftade till en samling kring den judiska religionen och därmed till den inre 

sammanhållningen och avskildheten från andra folks ‖avgudar‖. Även de judiska 

institutionerna (punkt 3) angreps eftersom det gällde ett brott mot de mosaiska lagarna, 

reglerna och normerna som konstituerade det religiösa livet. Till detta kom även 

underkastandet under en annan politisk makt som i detta fall respekterade eller tillät det 

judiska folket att leva med sina organisationer, prästerskap, tempeltjänst och det egna judiska 

styret eftersom detta byggde på den muntliga och skriftliga judiska lagen.    

    När alla dessa punkter summeras så kan vi se att det egentligen endast var det egna språket 

som man fick behålla i första skedet, men i förlängningen skulle naturligtvis en total 

assimilering i detta fall leda till att det grekiska språket skulle tagit över. Judarna skulle även 

ha upphört som ett etniskt folk på sikt genom en längre process av ingiften med andra 

helleniserade folk. Därmed hade den judiska kulturen enligt Van deer Veens teoretiska modell 

helt ha upphört efter en tid. Men genom det mackabeiska och det hamoneiska styret så kunde i 

princip alla de angivna punkterna i kulturmodellen ovan däremot återupprättas, viket var 

syftet. 

 

 

De judiska ledarna och romarna 

Det var en tronstrid mellan bröderna Aristobulos och Hyrkanos som ledde till att Pompejus 

kom att belägra Jerusalem och en splittring av den judiska befolkningen resulterade i att de 

som höll på Hyrkanos öppnade stadsportarna för romaren Pompejus som sedan lade landet 

under den romerska syriska provinsen 63f.Kr. Josefus refererar till Agrippa IIs tal till de 

upproriska judarna där han bl.a. säger att det judiska folket skulle ha sett till att stå emot 

Pompejus och inte släppt in romarna, detta skulle man tänkt på då, och inte klaga över nu 

                                                                                                                                                                                     
även detta språk under det första århundradet e.Kr. i Palestina, Retsö, Parkvall, NE, ‖Arameiska‖, hämtat på 

internet 2010-06-03, http://www.ne.se/lang/arameiska  

http://www.ne.se/lang/arameiska
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(Joseph BJ 2. 16. 4.). Poängen i detta var just att om man en gång ställt sig under romerskt 

styre så kan man inte ändra detta. 

    En mängd olika judiska ledare samarbetade med och stödde de nya romerska härskarna i ett 

mycket tidigt skede, vilket kan ses hos Antipas och Julius Caesar, Herodes den store och 

Antonius, senare även Octavianus. Agrippa I verkade tom. för att Gaius Caligula skulle 

komma till makten och Gaius lät Agrippa I bli kung. Dessutom var Agrippa I involverad i 

processen då Claudius blev kejsare och Claudius tillsatte därefter Agrippa I som kung (Joseph 

BJ 2. 11. 2-5.). Dessa exempel visar på att de judiska ledarna ofta hade ett ganska nära 

vänskapsförhållande med de romerska härskarna. Detta handlade naturligtvis om realpolitik 

och pragmatisk beräkning i många stycken men vi kan ändå se något mer hos Agrippa II, 

vilken senare blev tillsatt som kung genom Claudius försorg. I sitt tal till Judarna säger han 

nämligen att: 

 

Vad kvarstår är därför inget annat än att förlita sig på gudomlig hjälp. Men denna är redan på romarnas 

sida, för det är omöjligt att ett sådant väldigt rike skulle kunna upprättats utan Guds försyn.
178

 (Joseph BJ 

2. 16. 4.)  

 

Detta talar om en judisk tro på att Gud styr världen och låter vissa riken uppstå och utvecklas 

medans andra riken går under. Agrippa II poängterar även vikten av att judarna måste hålla 

den judiska lagen för att Gud ska kunna stå på det judiska folkets sida och om de gav sig in i 

ett krig med romarna så skulle de vara tvingade att bryta mot sabbatsbudet och därmed mista 

Guds hjälp.  

     Detta tal som återges av Josefus kan man visserligen vara källkritiskt skeptisk till, men 

samtidigt var detta ett tal i Jerusalem, som Josefus själv förmodligen lyssnade till och då han 

dessutom tillhörde det övre samhällsskiktet i Jerusalem så måste han väl känt till vilka 

politiska och religiösa åsikter kung Agrippa II hade. Josefus talar även om i Vita 64 (364) att 

kung Agrippa II hade skrivit 62 brev till Josefus under tiden han skrev BJ för att bekräfta 

Josefus redogörelser om kriget mot Rom (Joseph Vita 64 (364-366.). Ett par av dessa brev 

återger Josefus i Vita 64 (365-366). Denna korrespondens kompletterades även av muntliga 

samtal. Dessutom fick Agrippa II del av Josefus BJ då denna var färdigställd mellan 75-79 

e.Kr. Genom alla dessa samlade uppgifter om Josefus täta kontakter med Agrippa II efter 

kriget så kan vi vara ganska säkra på att Josefus återgivna tal av Agrippa II återspeglar 

kungens egna judiskreligiösa syn på Rom, trots att vissa retoriska efterkonstruktionerna 

kunnat förekomma.            
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 Egen svenska översättning från William Whistons engelska översättning, 1987, 623. 
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”The clash of civilizations”  

Herodes var en i hög grad helleniserad furste som stod under Roms hägn, han var en: ‖Rex 

socius et amicus populi Romani, dvs. en allierad och vän med det romerska folket, i likhet 

med många andra klientkungar inom det romerska riket. Med detta så bröts det gamla 

vänskapsförbundet med det judiska folket som inletts under Judas Mackabeus menar Peter 

Schäfer.
179

 Med Herodes så ändrades även den konstitutionella basen så att den judiska lagen 

inte längre utgjorde grunden för landets lagstiftning, utan det blev den romerska lagen som 

ersatte denna.
180

 Herodes tog dock inte helt bort det judiska stora rådet Synhedrin som 

institution men då han kom till makten så avrättade han de flesta av dess medlemmar och 

ersatte dem enligt eget intresse.
181

 Dessutom blev stora rådets inflytande starkt reducerat.
182

 

     Herodes hårdföra politik och långtgående hellenistiska influens slutade dock inte med 

Herodes död utan hans son Arkelaus kom att tradera en för det fromma judiska folket hård 

behandling. Josefus skriver i samband med tronstriden mellan Herodes söner Antipas och 

Arkelaus att: 

 

Arkelaus var hatad…varenda en längtade efter självstyre, helst övervakad av en romersk strategos… 
183

 

(Joseph BJ 2. 2. 3.) 

 

Judarna föredrog därmed att stå under romersk ståthållare istället för en helleniserad kung, 

eftersom detta skulle ge dem större frihet att leva som judar. Härmed ser vi återigen att man 

allmänt var mera positivt inställd till den romerska makten än till en helleniserad härskare. 

    Utöver detta så kan man senare se vilka underliggande spänningar som fanns mellan den 

grekiska och judiska befolkningen i städer som Caesarea där grekerna av Nero förklarades 

som herrar över staden. När en grekisk man ‖orenade‖ platsen med ett ‖avguda offer‖ utanför 

judarnas synagoga så bröt oroligheter ut.
184

 Därefter eskalerade motsättningarna och grekerna 

mördade alla judar (20 000) i staden. Det blodbad som kom utav dessa händelser då judarna 

runtomkring i landet rasade av frustration och angrep de omkringliggande städerna blev 

omfattande. Även de syriska städerna blev delade i två läger; ickejudar mot judar som stred 

                                                           
179
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 Schäfer, 2005, 89. 
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mot varandra.
185

 Detta vittnar om att relationen mellan judar och de helleniserade folken var 

problematisk, även om det fanns undantag med städer där judarna inte angreps som Antiokia, 

Sidon och Apamea. Det senare är mycket intressant eftersom Josefus skriver: 

 

…Endast antiokerna, sidoniterna och apaméerna skonade de (judar) som bodde bland dem och de kunde 

inte tåla varken att döda någon av judarna eller att fängsla dem. Och kanske de sparade dem för att de 

själva var så många att de föraktade deras försök. Men jag tror att den största delen av deras favör var på 

grund av deras medlidande för dem som de såg inte gjorde några försök (till uppror). (Joseph 2. 18. 5)  

 

Florus verkade som ståthållare mellan 64-66 e.Kr. och ovanstående oroligheter mellan greker 

och judar utspelade sig under dennes tid. Det är intressant att notera Josefus tankar om varför 

inte den hellenistiska befolkningen i bl.a. Antiokia angrep judarna i staden. Om det stämmer 

att det var många judar i staden som inte gjorde några upprorsförsök utan i stället höll sig väl 

med de ickejudiska innevånarna, så är det intressant att notera att denna stad förmodligen 

hade ganska många jesusmessianska judar och hednakristna invånare vid denna tid. Det var i 

Antiokia som den första kristna församlingen bildades utanför Palestina. Den kristna 

förkunnelsen nådde stadens judar och ickejudar under första hälften av 40-talet e.Kr.
186

 Detta 

innebär att det funnits kristna i Antiokia i ca 20 år då oroligheterna under Gessius Florus tid 

spridde sig i Syrien: 

 

0
Men några av dem var från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia predikade de också för icke-

judar och lät dem höra budskapet om herren Jesus. 
21

Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom 

till tro och omvände sig till Herren. 
22

Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade 

Barnabas till Antiochia. 
23

När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla 

att helhjärtat hålla sig till Herren; 
24

han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga 

människor vanns för Herren. 
25

Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, 
26

och när han hade 

funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen 

ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia. (Apg 11:20–26). 

 

Antiokia blev tidigt ett viktigt kristet center, varifrån bl.a. Paulus utgick då han påbörjade sin 

första missionsresa utöver den grekiskromerska världen ca 47 e.Kr.
187

 Ignatius av Antiochia 

var senare biskop i Antiochia kring ca 69/70-107/108 e.Kr., vilken kom att dömdes till 

avrättning i Rom under kejsar Trajanus (98-117 e.Kr.).
188

 Detta innebär att Ignatius redan var 
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i vuxen ålder under Florus tid.
189

 Det är sammanlagt intressant att notera denna tidiga närvaro 

kristna bekännare i Antiokia då vi vet att Paulus predikade att man skulle underordna sig den 

överheten och hålla fred med andra människor.
190

 Frågan är om närvaron av de judiskkristna 

och hednakristna i Antiochia på något sätt påverkade det av Josefus nämnda klimatet mellan 

judarna och den hellenistiska, ickejudiska befolkningen, jämfört med andra städer? Eftersom 

de förmodligen inte gjorde uppror i staden, då Paulus synsätt att underordna sig överheten bör 

ha präglat dem. Ignatius skriver i sitt egna brev till Efesierna om Paulus som ett stort 

föredöme:  

 

…ni är medinvigda med Paulus, den helgade, den omvittnade, den berömvärde. Måtte jag befinna mig i 

hans fotspår när jag når fram till Gud, hans som i ett helt brev tänker på er i Jesus Kristus.
191(Ign Ef. 12.). 

 

Josefus skriver dock senare i BJ bok 7. 3 om en incident i Antiochia efter Jerusalems 

förstöring, då det uppstod en förföljelse mot judarna i staden. Men de rykten och oroligheter 

som utlöst detta var enligt Josefus orsakat av ett fåtal judar som hade stora penningskulder 

och därför hade tänt eld på de publika arkiven för att bli fria från sina skulder. Då det fanns ett 

hat mot judarna i staden så mötte den ickejudiska befolkningen Titus och vädjade om att han 

skulle driva ut judarna ur staden. Detta önskemål uppfyllde han inte och då folket enträget bad 

honom att ta bort de offentliga koppartavlorna i staden på vilka judarnas rättigheter var 

inristade så avböjde han också detta och därmed fick judarna behålla sina privilegier i 

Antiochia på grund av Titus (Joseph 7. 5. 2.). 

 

 

De judiska grupperingarnas inre drivkraft och motivation 

Som vi sett ovan så skriver Josefus att Judas från Galiléen startade en egen skola som inte 

hade något gemensamt med de andra tre judiska religiösa skolorna bland judarna (Joseph BJ 

2. 8. 1.). I detta fall gällde det inte den grundläggande teologin om en enda Gud, synen på 
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 Ignatius av Antiochia tillhörde vad man brukar kalla de apostoliska kyrkofäderna, eftersom dessa levde och 
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Toran som Guds ord etc. utan här handlar det som tidigare sagts om doktrinen om att man inte 

skulle ha någon annan herre över sig än Gud, inte erkänna den romerska makten eller betala 

skatt till den samma. Josefus säger att: 

 

…Judas en Gaulonit från en stad som hette Gamala tog till sig Sadduk, en farisé, som blev brinnande av 

iver för att driva dem till revolt, båda sa att beskattningen inte var bättre än en början till slaveri och 

uppmanade landet att hävda sin frihet.
192 (Joseph AJ 18. 1. 1.) 

 

Med detta ser vi att: ‖… denna doktrin som infekterade landet…‖ (Joseph AJ 18. 1. 1.) kom 

från ur den fariseiska kretsen, vilket lär oss att dessa män i grunden hade en teologi som 

svarade mot den fariseiska, förutom den radikala åsikten att det var fel att stå under en 

utomstående makthavare, Rom och därmed blev de en fjärde ‖skola‖.  

    Esséerna ansåg att man skulle visa trohet mot överheten, eftersom ingen kunde få sådan 

makt över andra om inte Gud gav den (Joseph BJ 2. 8. 7.). Fariséerna var mycket 

inflytelserika, hade högt anseende bland judarna som tolkare av lagen och de var normalt 

samarbetsvilliga och pragmatiska mot den romerska makten. Sadducéerna som representerade 

chefsprästerskapet och därmed var knutna till tempeltjänsten skilde sig däremot i sin teologi 

gentemot både esséerna och fariséerna vad gäller en mera rigid tolkning av Toran, vilket bl.a. 

innebar att man inte trodde på själens odödlighet och därmed varken straff eller belöning efter 

döden. Dessutom ansåg sadducéerna att själen dör med kroppen, (Joseph AJ 18. 1. 4.) och 

Josefus skriver att de: 

 

…tar fullständigt bort ödet och tror inte att Gud befattar sig med vårat görande eller ickegörande, vad som 

är ont; och de säger att göra gott eller ont är människans egna val och vad var och en tillhör är upp till var 

och en, att de må handla som de behagar. De tar alltså bort tron på själens odödlighet och straffen och 

belöningarna i hades.
193

 (Joseph BJ 2. 8. 14.) 

 

Detta kan vara mycket viktiga uppgifter som Josefus ger om Sadducéernas teologi eftersom 

detta visar på en grundläggande skillnad mot både esséerna, fariséerna och tom. Judas fjärde 

‖skola‖ eftersom Judas var lierad med en farisé och därmed trodde på själens odödlighet, samt 

på straff och belöningar efter döden. Tron på själens odödlighet finns även uttalad i samband 

med den sk. sikariern Eleazar på Masada, vilken beskrivs som en avkomling till Judas (Joseph 

BJ 7. 8.). Då sadducéerna trodde på att själen dog med kroppen och att Gud inte var verksam i 
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människornas liv så påminner detta om en slags deism,
194

 där människan själv får styra sitt liv 

i detta fall i enlighet med Toran, helt utan Guds hjälp. Men det påminner dessutom om den 

epikureiska filosofin, vilken Josefus gärna angrep eftersom han därmed slog an en retorisk ton 

som hade en naturlig resonansbotten hos de grekiskromerska platonikerna och andra under sin 

egen tid.
195

 Han ville exempelvis genom profeten Daniel visa på hur fel epikuréerna hade då 

man bortsåg från Guds aktiva ingripande, vilja, plan och styrning av människan och världen. 

Josefus såg alltså profeten Daniel och dennes profetior som ett bevis för att Gud handlar och 

verkar i världen och historien genom sin vilja och plan (Joseph AJ 10. 11. 7.).
196

  

     Dessutom har vi en viktig detalj i Josefus beskrivning av esséernas själsstyrka i samband 

med att de utsattes för tortyr under det judiska kriget. Här säger Josefus att esséerna fått sin 

drivkraft och uthållighet genom sin tro på själens odödlighet (Joseph BJ 2. 8. 10.). Härmed 

kan vi möjligen se en nyckel till Sadducéernas allmänt proromerska hållning eftersom de 

grundläggande ansåg att människan själv var ålagd att styra över sitt liv. Även om man skulle 

följa den judiska lagen noggrant, så kan det med en dylik grunduppfattning vara svårt att 

motivera varför man inte skulle göra det lättare för sig och samarbeta med den romerska 

makten. Om man dessutom inte trodde på själens odödlighet och därmed varken på möjlighet 

till straff eller belöning efterdöden så vore det logiskt om man var mera benägen att ordna sitt 

‖jordiska liv‖ (som var det enda) så pragmatiskt som möjligt och inte strida mot den romerska 

makten, utan samarbeta så mycket som behövdes.  Därmed blir sadducéernas möjliga 

motivering till en proromersk hållning religiöst motiverad på ett helt annat sätt än bland alla 

andra judiska religiösa grupperingar.  
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Konklusion 

När vi nu ska summera undersökningen och försöka svara på vilka faktorer som var 

avgörande för om en judisk gruppering skulle utveckla en militant hållning eller ett 

pragmatiskt förhållningsätt till den romerska makten, så kan vi direkt konstatera att det inte 

finns ett generellt svar på denna fråga som gällde för alla judiska grupper kring det 1a 

århundradet e.Kr. Det finns inte heller ett enskilt svar att ge för varje specifik judisk religiös 

gruppering.  

    Vi har sett att esséerna, fariséerna, sadducéerna, Judas från Galiléens fjärde ‖skola‖ och de 

judiskkristna hade olika typer av religiösa grundföreställningar vilken deras syn på den 

romerska makten vilade på. Esséerna menade att man skulle vara trogen överheten, eftersom 

ingen kunde få sådan makt om inte Gud gav den. (Joseph BJ 2.8.7). Fariséerna ivrade starkt 

för den judiska lagen och hade stort inflytande både bland folket samt det ledande skiktet. 

Josefus säger att sadducéerna var beroende av fariséernas stöd (Joseph AJ 18. 1. 4.). Deras 

grundföresatser var sammanhållning, samverkan och det gemensamt bästa (Joseph BJ 

2.8.14.), vilket gjorde att deras huvudfåra normalt sett var pragmatiskt inställda till den 

romerska makten. Sadducéerna var rigida i sin tolkning och tillämpning av lagen, men de 

ansåg att det helt låg i människans makt att göra det som är rätt eller fel (Joseph BJ 2.8.14.), 

vilket gjorde dem benägna att utveckla ett långtgående pragmatiskt förhållningsätt gentemot 

den romerska makten. Den tidiga judiskkristna rörelsen med bl.a. Paulus i spetsen ansåg att 

man skulle underordna sig överheten, eftersom överheten är av Gud och därmed skulle man 

betala skatt och lyda den styrande (romerska) makten (Rom 13:1-8). Josefus själv ansåg på ett 

liknande sätt att Gud hade gett romarna makten (Joseph BJ 5. 9. 3.) och att det som drabbade 

Jerusalem var ett uttryck för Guds dom över judarnas ogudaktighet (Joseph BJ 5. 13. 6.). Han 

ansåg det därmed dåraktigt att inte underordna sig den romerska övermakt, som Gud låtit 

växa. I annat fall skulle det judiska folket endast skada sig själv, därmed blev ett pragmatisk 

förhållningsätt mot Rom viktigt för Josefus.   

     Även Judas från Galiléens, hans avkomlingar och senare sympatisörers inställning mot den 

romerska makten var religiöst grundad eftersom han ansåg att judarna inte skulle ha någon 

annan herre över sig än Gud och därmed inte erkänna den romerska makten eller betala skatt 

till dem (Joseph BJ 2. 8. 1.). Samarierna ansågs allmänt vara samarbetsvilliga med den 

romerska makten, men när det judiska kriget mot romarna väl var i gång så stred också 

samarierna mot romarna, då man såg kriget som en panisraelisk angelägenhet att strida mot 

denna yttre fiendemakt. (Joseph BJ 3. 7. 32.). 
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    Men samtidigt ser vi flera exempel i Josefus redogörelser på undantag som strider mot de 

grundläggande religiösa och politiska idealen som de olika skolorna anses ha. I detta 

sammanhang är det uppenbart att man måste skilja på de olika religiösa skolornas 

grundläggande teologiska motiveringar till vilket idealt förhållningsätt man eftersträvade mot 

den romerska makten och de extrema realpolitiska situationerna som kunde tvinga in enskilda 

och judiska grupper i kriget mot romarna, trots en annars pragmatisk hållning mot Rom. 

Josefus skriver att: ‖…men det raseriet gjorde att de glömde den religiösa iakttagelsen [att 

hålla sabbat]…‖ 
197

 (Joseph BJ 2. 19.2). Man inställde högtiden och trots att det var sabbat 

grep man till vapen, då striderna närmade sig Jerusalem, eftersom raseriet mot fienden fick 

dem att glömma alla religiösa betänkligheter. Josefus skriver även att situationen blev så hätsk 

att även de som fortfarande var positiva till romarna tvingades och övertalades att delta i 

kriget. Därmed blev Josefus själv utsedd till general och han nämner även att en essé som 

hette Johannes blev en av ledarna i kriget (Joseph BJ 2. 20.4). Därtill kom även fariséer och 

sadducéer med i kriget, trots den tidigare pragmatiska hållningen mot romarna. Med detta ser 

vi att det egentligen endast var zeloterna och sikarierna som var konsekventa på det sättet att 

de kom att handla i enlighet med den religiösa doktrin de hade fullt ut; att man inte skulle 

acceptera någon annan härskarmakt över sig än Gud och därför strida mot romarna.   

    Alla de olika grupperingarna var mer eller mindre influerade av den hellenistiska kulturen. 

Fariseismen sägs exempelvis av Josefus ha vissa likheter med stoicismen (Joseph Vita 12.), 

många talade grekiska, men man ivrade framförallt för den judiska lagen. Det faktum att 

Josefus presenterar de olika judiska religiösa skolorna som filosofier och beskriver och jämför 

dem i ljuset av grekisk filosofi och religion, visar på att Josefus använder den hellenistiska 

kulturen för att framhäva och förklara den judiska religionen, för en grekiskromersk 

läsarkrets. Även om många inom de olika grupperingarna använde det grekiska språket, hade 

viss kontakt med den icke judiska hellenistiska befolkningen och anammade vissa grekiska 

kulturuttryck som arkitektur, boklig grekisk lärdom och därtill lät sig influeras av grekisk 

filosofi, så var man ändå främst jude, i religiös mening. Eftersom tron på Jahve, den judiska 

lagen, sabbaten, omskärelsen, dietlagarna osv. var mycket viktiga, så byggde den judiska 

identiteten, värderingarna och institutionerna på den judiska religionen. Detta trots de yttre 

hellenistiska influenserna och den yttre hellenistiska kulturen i sin helhet.  

    Man skulle kunna tänka sig att Josefus, Paulus m.fl. särskiljer religionen från politiken då 

man accepterar den romerska makten. Men så är egentligen inte fallet eftersom deras 

motivation till varför man ska underordna sig den romerska makten är teologiskt motiverad! 
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Man anser i likhet med profeten Jeremia i Neviim att Gud ger makten till olika härskare efter 

sin vilja och i likhet med Jeremia ser man den aktuella världshärskaren som Guds tjänare i 

detta världsdrama:    

…Eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, 
9
skall jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger HERREN, 

och jag skall sända efter min tjänare Nebukadressar, kungen i Babel. (Jer 25:8-9).       

 Med detta ser vi att esséerna, Josefs själv och den paulinska kristna rörelsen utvecklat en 

slags spirituell pragmatisk teologi som grund för sitt förhållningsätt gentemot den romerska 

makten.  

    Men utöver dessa religiösa inomjudiskt motiverade förhållningsätten mot den romerska 

makten samt det framtvingade krigsdeltagandet så kan vi genom Josefus redogörelser även se 

helt andra faktorer som avgörande för andra grupper av judar. Man kan även se på den 

absoluta politiska eliten, i form av Herodes den store, som ett talande exempel på en vad som 

kunde vara den avgörande faktorn för en proromersk hållning hos en sådan helleniserad 

furste. Herodes proromerska hållning berodde inte på att han var starkt helleniserad utan han 

lät sig helleniseras och helleniserade landet för att hålla sig väl med Rom (han var ju tillsatt 

som kung av Rom) och de omkringliggande hellenistiska städerna med dess befolkning. Det 

var därmed hans vilja att behålla och utöka sin makt som djupast sett var den avgörande 

faktorn för hans proromerska hållning. Därmed använde han den hellenistiska kulturen som 

ett redskap för att befästa och utöka sin maktställning hos Rom och den grekiska, 

hellenistiska, befolkningen. För övriga judar kunde en hög grad av hellenistisk influens vara 

en konsekvens av en djupgående assimilering i det grekiskromerska samhället. Vilket kunde 

vara en av många andra faktorer som gjorde att man utvecklade en pragmatisk hållning till 

den romerska makten och det hellenistiska samhället. Denna tendens kan ses hos de i Nya 

Testamentet kallade ‖herodianerna‖, eller ‖Herodes anhängare‖. (Matt 22:16, Mark 3:6, 

12:13). Herodianer eller herodes anhängare, dvs. anhängare och sympatisörer till Herodes 

Antipas, vilken var tetrark över Galiléen och Pereen efter sin fader Herodes den store (4 f.Kr-

39e.Kr.). Eftersom Herodes Antipas var helt beroende av den romerska makten för att kunna 

behålla makten så blev även hans anhängare och sympatisörer i praktiken proromerska.
 198

 

   Gång på gång kan man även se att den ungdomliga entusiasmen, den brinnande ivern och 

radikaliteten hos de yngre judiska männen var den avgörande eller utlösande faktorn för att 

man skulle utveckla en militant hållning mot den romerska makten. Vilket exempelvis kan ses 

i Josefus redogörelse för oroligheterna utanför synagogan i Caesarea (Joseph BJ 2. 15. 5.). I 
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denna berättelse kan även motsatsen ses där de äldre eller mera sansades judarna åter igen 

ville söka hjälp hos den romerska makten. Därmed var det, bland dessa, en slags nykter 

realism som blev den avgörande faktorn för en pragmatisk hållning och en bön om hjälp till 

den romerska makten, till skydd från den i detta fall militanta grekiska befolkningen i 

Caesarea. Sedan har vi ytterligare en gruppering; de judar som blev avfällingar apostates, pga. 

självbevarelsedrift. Josefus berättar om att vissa tom. ställde sig på grekernas sida och stred 

mot sina egna judiska bröder för att hålla sig väl med både grekerna, och därmed i 

förlängningen också med romarna, för att bevara sina liv (Joseph BJ 2. 18. 3.). 

    Men vi kan även se att egenintresset kunde vara den avgörande faktorn för ett proromerskt 

förhållningssätt bland vissa rika judar som ville behålla sin egendom (Joseph BJ 2. 16. 2.). 

Men egenintresset kunde även vara drivkraften hos vissa judiska lycksökare som tog tillfället i 

akt och försökte få en ledarposition i kriget mot den romerska makten, en sådan var enligt 

Josefus Johannes från Gischala (Joseph BJ 4. 2. 1.).  

    Sedan har vi slutligen ‖den stora massan‖ av judar som lät sig dras med i kriget av de olika 

rebelledarna i hopp om ett bättre liv, ett mera ekonomiskt rättvist samhälle (Joseph BJ 2. 17. 

6), en religiös reformation med ett mera gudfruktigt ledarskap och prästerskap (Joseph BJ 4. 

3. 6-7.) (sadokidisk överstepräst?), eller i hopp om en ny profetisk/messiansk tidsålder där 

gudsriket skulle upprättas på jorden, med det judiska folket i spetsen (Tac. Hist.5. 13).  

    Härmed kan vi konstatera att det i praktiken fanns en mängd olika faktorer som kunde vara 

avgörande för om enskilda judar och grupperingar skulle utveckla en militant hållning eller ett 

pragmatiskt förhållningsätt mot den romerska makten. Dessa avgörande faktorer kunde 

variera inom de olika religiösa skolorna samt lägren och därmed var en viss avgörande faktor 

inte nödvändigtvis bunden till en viss grupp, utan skar igenom stora delar av det judiska 

samhällets olika grupperingar. Den judiska religionen var grundläggande för de flesta judarna 

men det var inte alltid en rent religiös motivering som i praktiken, avgjorde attityden och 

handlingssättet mot den romerska makten. 

      De avgörande faktorerna kunde sammanfattningsvis vara: 

 Religiös, teologisk (både för och emot Rom) [inre kultur]  

 Tvingande realpolitisk situation (mot Rom, trots tidigare ideal, teologi) [yttre kultur]   

 Djup hellenisering, som en konsekvens av långtgående assimilering  

(för Rom/för hellenismen) [yttre kultur] 

 Ungdomlig entusiasm och iver (mot Rom) [inre kultur] 

 Nykter realism (för Rom) [inre kultur (erfarenhet) av yttre kultur] 



                                  

76 
 

 Självbevarelsedrift, apostater och överlöpare (för Rom) [yttre kultur] 

 Vilja till makt (både för och emot Rom) [inre kultur] 

 Egenintressen (rik för Rom och fattig mot Rom) [inre kultur] 

 Lyckosökande, skapa sig en position (mot Rom) [inre kultur] 

 Hopp om ett bättre judiskt samhälle på olika sätt (mot Rom) [inre kultur] 

 

Vad kan ovanstående avgörande faktorer för olika judiskreligiösa grupperingars förhållande 

till samhällsmakten lära oss om den inre samt yttre kulturens påverkan och betydelse för 

människorna i ett samhälle, om vi applicerar och prövar dessa mot de olika kristna och 

gnostiska rörelserna under 2-3e århundradet e.Kr? Här kan det finnas flera intressanta och 

tillämpbara (om än i viss modifierad form) principiella faktorer som kan överföras på de olika 

kristna och gnostiska grupperingarna som utkristalliserade sig fom. andra århundradets 

början. Detta skulle kunna vara ämnet för en helt ny studie, som möjligen skulle kunna lära 

oss något mer om den historiska kontextens mekanismer ur vilken de olika kristna och 

gnostiska inriktningarna växte fram under senantiken. 
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Appendix nr. 1 

  Kronologisk tabell för den judiska politiska utvecklingen  
Yttre makthavare 

 
Mackabéer/hasmonéer   

 
  

Ptolemaios VI Filometor 180-145 f.Kr  Mackabéerrevolten börjar ca. 167 f.Kr.  (Mattatias Mackabéeus) 

Antiochos IV Epifanes 175-164 f.Kr. Judas Mackabaios 166-164 f.Kr. 
 

  

  
  

Jonathan Mackabaios 161-142 f.Kr. 
 

  

  
  

Simon Mackabaios 142-135/134 f.Kr. 
 

  

  
  

John Hyrkanos 135/134-104 f.Kr. 
 

  

  
  

Aristobulos I 104-103 f.Kr.  
 

  

  
  

Alexander Janneus 103-76 f.Kr. 
 

  

  
  

Salome Alexandra 76-67 f.Kr. 
 

  

  
  

Aristobulos II 67-63 f.Kr. 
  

  

Pompejus in i Jerusalem 63 f.Kr. Antipater guvernör över Iduméen             Hyrkanos II 63-40 f.Kr. 

Julius Caesar d. 44 f.Kr. 
 

Herodes guvernör över Galiléen 
 

  
Partiens invasion 40 
f.Kr. 

 
Herodes den store 40-4 f.Kr. M. Antigonus 40-37 f.Kr. 

  
  

Herodes intar Jerusalem 37 f.Kr. 
Octavianus konfirmerar Herodes som 
kung  30 f.Kr. 

 
  

Slaget vid Actium 31 
f.Kr. 

  
  

Augustus  
  

Herodes den stores död 4 f.Kr Itureen, Trachontis 

31 f.Kr.-14  
Judéen, Samarien, 
Idumé Galiléen, Pereen   Batanea, Aurantis 

  Arkelaus 4 f.Kr.-6 e.Kr. Herodes Antipas 4 f.Kr.-39 e.Kr. Filip 4 f.Kr.-33/34 e.Kr. 

  Romersk provins 6-41    
 

      

  Coponius 6-9 e.Kr.   
 

      

  Markus Ambibulus 9-12    
 

      

  
Annius Rufus 12-15 
e.Kr.   

 
      

  Valerius Gratius 15-16    
 

      

Tiberus  Pontius Pilatus 26-36    
 

  Rom. Prov. 34-37 e.Kr. 

14-37 e.Kr. Marcellus 36-37 e.Kr.    
 

      

Caligula  Marullus 37-41 e.Kr Agrippa I 39 e.Kr.   Agrippa I 37 e.Kr. 

37-41 e.Kr. 
  

Agrippa I 39-44 e.Kr. 
  

  

Claudius 41-54 e.Kr. 
 

Romerska ståthållare: 
  

  

Romersk provins 44-66 e.Kr. Cuspius Fadus 44-46 e.Kr. 
 

  

  
  

Tiberius Julius Alexander 46-48 e.Kr. 
 

  

  
  

Ventidius Cumanus 48-52 e.Kr. Agrippa II 50-92/93 e.Kr. 

Nero 54-68 e.Kr. 
 

Felix 52-60 e.Kr 
 

Agrippa II, 50, 53 e.Kr   

  
  

Porcius Festus 60-62 e.Kr. Agrippa II  61 e.Kr. 

  
  

Albinus 62-64 e.Kr. 
 

    

  
  

Gassius Florus 64-66 e.Kr.     

Galba 68-69 e.Kr.  Det judiska kriget mot romarna 66-74 e.Kr.     

Otho, Vitellus 69 e.Kr. 
 

Jerusalems fall 70 e.Kr. 
 

    

Vespasianus 69-79 e.Kr.   Masada intas av romarna 74 e.Kr. (romersk provins) 

     
Källa: Schäfer, 2005, 235-239. 
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