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Markus 15 

(15:1-15) – Jesus inför Pilatus  
1 Redan tidigt på morgonen fattade översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de 

skriftlärda, hela Stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom åt Pilatus. 
2 Pilatus frågade honom: ”Är du judarnas konung?” Jesus svarade: ”Du säger det själv.” 3 Och 

översteprästerna anklagade honom häftigt. 4 Pilatus frågade honom på nytt: ”Svarar du ingenting? 

Du hör hur mycket de anklagar dig.” 5 Men Jesus svarade inte längre, och det förvånade Pilatus.  

6 Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, en som de begärde. 7 Där fanns nu en man som hette 

Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under 

oroligheterna. 8 När folket kom fram och begärde att få vad han brukade bevilja dem, 9 svarade 

Pilatus: ”Vill ni att jag skall frige judarnas konung?” 10 Han förstod nämligen att det var av avund 

som översteprästerna hade utlämnat honom. 11 Men översteprästerna hetsade folket till att 

begära att han i stället skulle frige Barabbas. 12 Pilatus frågade dem än en gång: ”Vad skall jag då 

göra med honom som ni kallar judarnas konung?” 13 De skrek: ”Korsfäst honom!” 14 Pilatus frågade 

dem: ”Vad har han då gjort för ont?” Men de skrek ännu högre: ”Korsfäst honom!” 15 Och då 

Pilatus ville göra folket till viljes, frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade 

honom sedan till att korsfästas.  

1. Pontius Pilatus 

a. Pilatus var romersk landshövding över den ockuperade provinsen Judeen mellan 26-

36 e.Kr.  

b. Pilatus hade sitt högkvarter i Caesarea men uppehöll sig i Jerusalem under judarnas 

högtider.  

 

2. Redan tidigt på morgonen fattade översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste 

och de skriftlärda, hela Stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade 

honom åt Pilatus.  

a. Det judiska folket var ockuperat av romarna och hade inte egen rätt att döma någon 

till döden så Stora rådet är så illa tvungna att överlämna Jesus till romarna (John 

18:31).  

b. Det judiska ledarskapet mördade Stefanus vid ett senare tillfälle (Apg 7:57–60), men 

det vågar de inte göra mot Jesus eftersom han var populär bland folket (Mark 12:12, 

Mark 14:2).  
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3. Pilatus frågade honom: ”Är du judarnas konung?” Jesus svarade: ”Du säger det själv.”  

a. Anledningen till att det judiska ledarskapet ville döda Jesus var för att han ”hädade” 

(Mark 14:64), men detta var inte en anledning för romarna att döma någon till 

döden. Så för att lyckas få romarna att döma Jesus till döden lyfter de istället fram 

något som de vet kommer att få romarna att se rött; en upprorsman och politisk 

konkurrent till den romerske kejsaren.  

b. Jesus är mycket riktigt ”judarnas konung”, men inte politiskt eller militärt, och är 

således ingen konkurrent till kejsaren (John 18:33-38).  

 

4. Men Jesus svarade inte längre, och det förvånade Pilatus. 

a. Precis som Jesaja profeterade så var Jesus tyst inför sina anklagare (Jes 53:7).  

b. Detta förvånade Pilatus som inte verkar ha varit van vid ett sådant värdigt 

uppträdande. Pilatus trodde inte att Jesus var skyldig och ville heller inte döma 

honom till döden (John 18:38).  

 

5. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, en som de begärde. 

a. Eftersom Pilatus varken vill korsfästa Jesus eller reta upp det religiösa ledarskapet så 

kommer han på den listiga planen att istället förmå folket att frige Jesus. Pilatus 

erbjuder folket att välja mellan Jesus och en mördare, men blir nog förvånad när 

folket plötsligt väljer att frige Barabbas.  

 

6. Barabbas 

a. ”Barabbas” betyder ”faderns son” och när folket tar emot Barabbas men förkastar 

Jesus så tar de emot den falske sonen och förnekar den riktige Sonen.  

i. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som 

tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son 

till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom 

honom.” (John 3:16–17). 

b. Kontrasten mellan Barabbas och Jesus är stor. Barabbas är en mördare, en person 

som tar liv. Jesus är livgivaren, en person som ger liv (Apg 3:14–15).  
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c. Barabbas fungerar som en symbolisk förebild för alla människor i och med att han 

blir frigiven när Jesus tar hans dödsdömda plats trots att han är skyldig till sina brott. 

(15:16-20) – Jesus hånas och misshandlas 
16 Soldaterna förde nu in Jesus på gården, det vill säga residenset, och kallade samman hela 

vaktstyrkan. 17 De klädde på honom en purpurmantel och flätade en törnekrona och satte den på 

honom. 18 Sedan hälsade de honom: ”Leve judarnas konung!” 19 Och de slog honom i huvudet med 

en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. 20 Och när de hade hånat honom, 

tog de av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder. Sedan förde de ut honom 

att korsfästas.  

1. De klädde på honom en purpurmantel och flätade en törnekrona och satte den på honom. 

Sedan hälsade de honom: ”Leve judarnas konung!” 

a. Soldaterna klär hånfullt ut Jesus som en kung och hälsar honom såsom de hälsade på 

den romerske kejsaren.  

b. Att Jesus bär törnekronan symboliserar att han bär den förbannelse som 

mänskligheten fick bära på grund av Adams synd (1 Mose 3:17–18).  

 

2. Och de slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad 

honom. 

a. Enligt Johannes så gisslade romarna Jesus (Joh 19:1).  

i. När romarna gisslade de som skulle korsfästas så band de fast fången och 

slog honom med pinnar eller piskade med vassa föremål som slet upp huden.  

ii. Att Jesus blev rejält gisslad framgår av att han inte själv kunde bära sitt kors 

hela vägen (Mark 15:21).  

(15:21-32) – Jesus korsfästes  
21 Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att 

bära Jesu kors. 22 Och de förde Jesus till Golgata, det betyder Huvudskalleplatsen. 23 De försökte ge 

honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. 24 Och de korsfäste honom och delade 

hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. 25 Det var vid tredje timmen som de korsfäste 

honom. 26 På anslaget stod vad han var anklagad för: ”Judarnas konung”. 27 Tillsammans med 

honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andre på hans vänstra. 29 De som 

gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: ”Se på den! Han som skulle bryta ner 

templet och bygga upp det igen på tre dagar! 30 Hjälp dig själv och stig ner från korset!” 31 På 

samma sätt gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom och sade: ”Andra har han 
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hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. 32 Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset, 

så att vi får se det och tro!” Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom.  

1. Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de 

att bära Jesu kors. 

a. Cyrene var en stad i Nordafrika som hade en relativt stor judisk befolkning (Apg 

2:10).  

b. Troligtvis var Simon på besök i Jerusalem för att fira påsk med sina landsmän.  

c. Det faktum att hans två söner nämns vid namn tyder på att de tillhörde lärjungarna 

(Rom 16:13).  

d. Romarna brukade normalt sett låta den som skulle korsfästas bära sitt eget kors på 

vägen till avrättningen, men eftersom Jesus var så svårt gisslad så orkade han inte.  

e. Simon Petrus har bara några timmar tidigare lovat att aldrig överge Jesus, men nu 

när Jesus behöver hjälp som mest, så är det en annan Simon som får hjälpa Jesus 

(Mark 14:27-31).  

i. Det positiva med detta är ju att även om Jesu lärjungar överger Jesus, så har 

Gud fortfarande makt att genomföra sin plan även utan lärjungarna. 

ii. Det negativa med detta är att Petrus missade en ovärderlig ära och heder i 

och med att han inte var där han hade lovat att han skulle vara! 

iii. Även om Jesus erbjuder Petrus förlåtelse och upprättelse så går det inte att 

förneka att Simon Petrus här miste en fantastisk ära i att få hjälpa sin 

Mästare på vägen mot korset.  

 

2. Och de förde Jesus till Golgata, det betyder Huvudskalleplatsen. 

a. Platsen för Jesu korsfästelse är idag okänd men det finns två förslag på vart Golgata 

låg: 

i. Gravkyrkan (Holy Sepulchre) som byggdes år 326 på den plats där den 

romerske kejsaren Konstantin och hans mor Helena trodde att Golgata låg.  

ii. Gordons Golgata (Garden Tomb) som General Gordon fann år 1883 vid en 

klippa som ser ut som en döskalle och har en grav och en trädgård (Joh 

19:41).  
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3. De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det.  

a. Det spetsade vinet hade en smärtstillande effekt, men Jesus vägrade ta emot det 

eftersom han ämnade genomgå korsfästelsen vid sina sinnens fulla bruk.  

 

4. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. 

a. Korsfästning var en grym avrättningsmetod som användes för att så långsamt och 

smärtsamt som möjligt avrätta folk inför publik.  

i. Korsfästning var så grymt att det var förbjudet att avrätta romerska 

medborgare på detta sätt. Korsfästningen var avsedd för slavar och för de 

värsta förbrytarna.  

b. Normalt sett så gick korsfästelsen till på följande sätt: 

i. Fången piskades så att ryggen var sårig och sönderriven.  

ii. Fången kläddes av och lades på marken. 

iii. Armarna spikades fast i korset som sen restes. 

iv. Fötterna spikades fast i korset. 

v. Den kroppsställning man hade på korset gjorde att man kvävdes om man 

inte lyfte på sig, men eftersom man hade spikar i fötterna så var det extremt 

smärtsamt att lyfta på sig vilket gjorde att man till slut inte orkade och då 

dog av smärtorna eller svårigheterna att andas.  

vi. Korsfästa kunde hänga på korset i flera dagar. Om romarna ville snabba på 

döden så kunde de krossa lårbenen på de korsfästa så att de inte kunde lyfta 

på sig för att andas och på så sätt kvävdes till döds (Joh 19:31-32).  

c. De romerska soldaterna uppfyller här Psalm 22:19.  

 

5. På anslaget stod vad han var anklagad för: ”Judarnas konung”. 

a. Romarna brukade på ett plakat namnge den korsfäste och skriva vad han var skyldig 

till. 
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b. Enligt Johannes så skrev Pilatus ”Jesus från Nasaret, Judarnas Konung” på hebreiska, 

latin och grekiska (Joh 19:19). 

i. Om man tar initialbokstäverna från plakatet så blir det ”INRI” på latin och 

”YHVH” på hebreiska.  

ii. Det judiska ledarskapet ville förgäves att Pilatus skulle ändra på den skrivna 

texten och kanske berodde det på att det såg ut som att de hade korsfäst 

Gud (Joh 19:21-22).  

 

6. De som gick förbi hånade honom 

a. Trots att de erkänner att Jesus har gjort gott så hånar de ändå honom. 

b. Till och med de som är korsfästa tillsammans med Jesus hånar honom, även om den 

ene av rövarna så småningom ångrar sig och omvänder sig (Luk 23:39-43).  

(15:33-41) – Jesus dör  
33 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. 34 Och vid 

nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, 

min Gud, varför har du övergivit mig?” 35 Några som stod där hörde det och sade: ”Hör, han ropar 

på Elia!” 36 En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav 

honom att dricka och sade: ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.” 37 Men Jesus ropade 

med hög röst och gav upp andan. 38 Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända 

ner. 39 När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade 

han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” 40 På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem 

var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 

De hade följt Jesus och tjänat honom, när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor 

som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom.  

1. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. 

a. När Jesus hade hängt på korset i tre timmar så täcks hela landet av mörker, något 

som var förutspått bland flera profeter (Amos 8:9–19).  

b. Även den romerske historikern Phlegon nämner en solförmörkelse vid tiden för Jesu 

korsfästelse. 

 

2. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det 

betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”  
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a. Jesus citerar Psalm 22, en psalm som är sprängfylld med hänvisningar till Jesus och 

korset.  

b. Jesus, som är ett med Fadern (Joh 10:30), upplever nu hur han istället är gjord till ett 

med synden (2 Kor 5:21).  

i. Jesus, som är syndfri och rättfärdig, bar våra synder i sin kropp när han dog 

på korset (1 Pet 2:24) vilket resulterade i att vi syndare fick möjlighet att bli 

av med synden och istället få del av Jesus rättfärdighet (2 Kor 5:21). 

c. ”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt 

ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” (Gal 3:13, 

se även 5 Mose 21:22-23).  

 

3. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.  

a. Ingen hade makt att ta Jesus liv utan han gav det frivilligt (Joh 10:17-18).  

 

4. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. 

a. Förlåten var ett tjockt tygstycke som hängde inne i templet mellan det heligaste och 

det allra heligaste (2 Mose 26:33).  

b. En gång varje år gick översteprästen in i det allra heligaste och offrade ett 

försoningsoffer för Israel (2 Mose 30:10).  

i. I och med att Jesus dog på korset så behövs inte längre detta offer och därför 

öppnades vägen in till det allra heligaste så att alla människor nu har fri 

tillgång till det allra heligaste (Heb 9:3-9, Heb 10:19-22).  

 

5. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, 

sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” 

a. Det här är första gången i Markus evangelium som någon, förutom Gud och 

demonerna, bekänner att Jesus är Guds Son.  

b. På samma sätt som den romerske officeren såg vem Jesus var vid korset så kan även 

vi få se vem Jesus verkligen är när vi kommer till Jesus med våra synder och ber om 

förlåtelse.  
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6. På avstånd stod även kvinnor och såg på. 

a. Samtidigt som många av de manliga lärjungarna har övergett Jesus så står de 

kvinnliga kvar.  

b. Dessa kvinnor fick, tack vare sitt mod och sin hängivenhet till Jesus, bevittna Jesu 

död, begravning och uppståndelse.  

(15:42-47) – Jesus begravs  
42 Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, 43 kom Josef från 

Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig 

och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var 

död och kallade till sig officeren och frågade honom, om Jesus redan hade dött. 45 När han fick veta 

det av officeren, lät han Josef få den döda kroppen. 46 Josef köpte då ett linnetyg, tog ner honom 

och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav, som var uthuggen i klippan. Sedan rullade 

han en sten för ingången till graven. 47 Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev 

lagd.  

1. Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef 

från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. 

a. Josef var medlem av Stora rådet, Sanhedrin, men hade inte gått med på att döda 

Jesus (Luk 23:51) eftersom han var en Jesu lärjunge i hemlighet (Joh 19:38).  

b. Det är intressant att lärjungarnas talman, den frispråkige ledaren Petrus, bekänner 

inför alla att han aldrig ska överge Jesus, men när det väl blir hett om öronen flyr 

han. Istället är det de tysta och tillbakadragna lärjungarna som står kvar vid Jesu sida.  

c. Normalt sett brukade romarna låta de korsfästa hänga kvar på korset tills de 

ruttnade eller blev uppätna av djur, men nu tillät Pilatus att Josef fick ta ner Jesus. 

Kanske hade Pilatus dåligt samvete eftersom han visste att Jesus egentligen var 

oskyldig? (John 18:38).  

d. Eftersom judarna inte fick arbeta på sabbaten, lördagen, så var de tvungna att fixa 

allting på fredagen.  
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