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Innledning: 

Kapittel 18 og 19 i Johannesevangeliet forteller om arrestasjonen av Jesus, 

rettergangen mot han, og at han blir henrettet og gravlagt. I samtale-

opplegget skal vi se nærmere på Pontius Pilatus sin rolle. Han var den 

romerske keiserens representant i Palestina. Han holdt til i Caesarea, men 

kom til Jerusalem i høytidene. I teksten befinner han seg i Herodes den 

store sitt palass. Situasjonen er at de jødiske lederne har anklaget Jesus for 

høyforræderi. Han står nå tiltalt framfor for Pilatus. De jødiske lederne står 

igjen på utsiden. De vil ikke gjøre seg urene før høytiden, og kan derfor 

ikke gå inn til hedningene. Pilatus må dermed føre to samtaler parallelt. 

Den ene med Jesus. Den andre med de jødiske lederne. Han går ut og inn 

flere ganger. Han mener selv at Jesus er uskyldig, men trekkes mellom å 

følge sin egen overbevisning eller folkemengdens krav om dødsdom. Han 

er tydelig usikker på hvem han skal lytte til. 

 

Les teksten: Joh.18,28-19,16 

* Bruk litt tid til å dele det den enkelte av dere legger merke til i teksten. 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale: 

1. Hvorfor tror du Pilatus til slutt valgte å gjøre som jødene ba om? 

2. Hvilke ulike «stemmer» har størst innflytelse i vårt samfunn i dag? 

3. Har du stått overfor noen vanskelige avgjørelser i det siste? Hva ble 

avgjørende for valget du tok? 

4. Opplever du noen ganger at det er krevende å følge din egen indre 

overbevisning? Når skjer det? 

5. Jesus sa: «Mitt rike er ikke av denne verden». Hvordan kan vi være en 

«motkraft» og fremme Guds rikes verdier i vår tid?  

Søndagens tale over samme bibeltekst finnes på 

http://yrm.no/fellessamlinger 
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