
Side 1 af 5 

 

 

Pilatus' valg 

Formål: 

At give teenagerne hjælp til at leve sig ind i teksten om Pilatus møde med Jesus At den enkelte teenager 
identificerer sig med Pilatus’ valg, så de oplever et møde med Jesus og forstår, at de må tage stilling til 
ham – for eller imod. 
 

 

Forslag til programforløb: 

 

Tidsforbrug 
 

Programpunkter Materialer Ansvar 

20 min 
 

Crowdbreaker – tillidslege   

5-7 min 
 

Intro + Oplæsning/recitation Evt. lære teksten 
udenad 

 

15 min 
 

Gruppearbejde spørgsmålsark  

20-25 min 
 

Bibeltime   

20-30 min 
 

Kaffepause Hygge   

15 min Afsluttende bønsfællesskab   
 

 
 

1. Crowdbreaker ”Stable teenagere”: 

Alle sidder på stole i en rundkreds. Et sæt kort (evt. kun med tre ”kulører”, hvis I er under 20) 
deles ud, et kort pr. mand. Alle skal nu se på kortet og de samles så ind igen.  
En leder vender nu kortene i bunken og siger hvilken kulør det viser. Hvis det er ”hjerter” skal 
alle, der havde hjerter i begyndelsen rykke en plads til højre – også selvom de så skal sætte sig 
på skødet af ham/hende, der sidder der i forvejen. Man må kun flytte sig selv, hvis man ikke har 
nogen på skødet. Efterhånden dannes der ”bunker” på nogle stole… 
Når lederen vender et billedkort skal han sige ”skifter” og ikke noget om kuløren. Med ”skifter” 
menes at alle ”menneske-bunkerne” skal bytte plads. Dvs. ham som sidder nederst på stolen skal 
nu sidde øverst. Hende der sad næst-nederst skal sidde næst-øverst osv.  
Lederen fortsætter med at vende kort, til den første – vinderen – er nået tilbage til den stol 
han/hun startede på. 
 

2. Igangsætningsaktivitet: Tillidsøvelse 

En leder beder en frivillig komme op foran. Vedkommende får bind for øjnene. Lederen stiller 
sig bagved og siger: ”Tør du lade dig falde i mine arme?” – Teenageren skal så helst kunne 
overtales… Dette gøres to gange. Dernæst stiller lederen sig hen foran teenageren og giver tegn 
til de andre om at være stille. En anden leder stiller sig bag teenageren og den første spørger nu 
igen ”Tør du lade dig falde bagud? … Jeg skal nok gribe dig”  



Side 2 af 5 

 

 

Formentlig bliver teenageren lidt bekymret ved tanken om at skulle lade sig falde bagud, når 
han kan høre, at lederen står foran ham. Tanken er selvfølgelig, at der skal sættes fokus på ”Jeg 
lover, jeg griber” ”Stol på mig”. 
 
Legen kan – med lidt god vilje – inddrages i bibeltimens pointe. Pilatus kunne netop ikke 
”overgive sig” til Jesus’ sandhed. Hans valg blev det sikre, det han kendte i forvejen – men 
dermed gik han glip af at tilhøre ham, som er ”vejen, sandheden og livet”! 

3. Intro + Tekst-præsentation  

Brug evt. et par sætninger på at introducere tanken om at vi, som mennesker, reagerer 
forskelligt i mødet med forskellige personer. Vi opfører os på en måde når vi er sammen med 
kæresten eller vennerne og på en anden måde i far-datter- eller lærer-elev-relationen.  
 
Teksten + bibeltimen handler om et møde mellem to mennesker. Den handler om Pilatus’ møde 
med Jesus (Joh. 18, 33-40). Det var to særlige mennesker i en meget speciel situation… 
 
Teksten kan læses højt. Meget effektfuldt bliver det, hvis en af lederne har lært den udenad på 
forhånd og kan recitere den! 
 

4. Gruppearbejde  

Se bilag, hvor gruppespørgsmålene er klar til print. 
 
Hvis I kan få fat i bogen ”The Passion” med billeder fra filmen af samme navn (udgivet af 
Scanbox Entertainment copyright: Icon Distribution, Inc.) kan I kopiere billedet side 56. Her vises 
Jesus og Barabbas på hver sin side af Pilatus. Det vil være en hjælp for teenagerne at kigge på 
dette billede til det første spørgsmål.  
 
NB: Spørgsmålene er temmelig tekst-fokuserede. Hvis jeres gruppe er meget unge el. bogligt 
svage, er det en god ide at have en leder med i hver gruppe, som ”indpisker”. Ellers er det ofte 
frugtbart at lade teenagerne selv tumle med spørgsmålene forud for undervisningen. Her har 
spørgsmålene til formål at få teenagerne til at erkende hvilken speget situation Pilatus er i, og 
at han selv er i vildrede med hvordan den skal tackles. 
 

4. Bibeltime  

Bibeltimen former sig som tekst-gennemgang, hvor der hele tiden stoppes op ved det, teksten 
siger om Pilatus’ person og det dilemma, han er i, ved at skulle dømme Jesus. Fokuspunktet er 
det valg Pilatus til sidst træffer. Bemærk, at teksten er i ”manuskript-form”, men stadig kræver 
at du, som leder, bearbejder den og gør ordene til dine egne! 
 
Pilatus var guvernør for central-regeringen i Rom. Han var den daglige leder af ”det besatte 
område Israel” og bosat der. Mange mener at posten var lidet attraktiv blandt romerne, pga. den 
lange afstand til Rom og de besværlige, religiøst- og traditionsbundne jødiske skikke.  
 
18, 28-29. De vækker Pilatus tidligt om morgenen, og vil ikke engang gå ind til ham pga. deres 
tro. Pilatus vælger at gå ud til dem, så i udgangspunktet er han professionel og 
imødekommende.  
 
Pilatus’ dilemma – hvem er ham Jesus? 



Side 3 af 5 

 

 

18, 29-37 Det må være svært for Pilatus at blive klog på, hvad det er Jesus har gjort, og om det 
overhovedet er ulovligt. Ypperstepræsterne siger bare ”Han er forbryder” og Jesus siger nogle 
ting, der i Pilatus’ ører må lyde meget mærkelige. 
 
18,39 og 19,6 Pilatus fastholder langt hen i forhøret, at han ikke kan finde skyld hos Jesus - og 
det var jo rigtigt – Jesus er det eneste menneske der nogensinde er død fuldstændig uskyldig. 
Pilatus var altså i tvivl om, hvad han skulle mene om Jesus – om han skulle stole på jødernes 
beskrivelse (som var en anklage) eller sit eget indtryk.  Også vi må lære Jesus at kende, for at 
kunne tage stilling til ham. 
 
Pilatus’ valg var svært, fordi det fik konsekvenser 
19, 10 (1) Pilatus ved, at han kan både løslade og korsfæste Jesus – Hans stilling giver ham den 
magt. Han kunne selv slå Jesus ihjel, men hvorfor dog? De er ikke fjender. Pilatus er endda slet 
ikke sikker på, at Jesus er forbryder. 
 

Hvis Pilatus skal dømme Jesus til døden, er det altså et spørgsmål om politik – og måske et 
spørgsmål om, hvorvidt han kan gøre sin chef, kejseren, tilfreds. Der skal helst være fred – ingen 
oprør blandt de besatte folk. Det var romernes politik. Noget tyder på, at Pilatus tidligere i sin 
karriere har fornærmet jøderne og lavet uro i sin region, og derefter er blevet irettesat af 
kejseren. Han skal altså virkelig passe på nu!  
 
Enten kan Pilatus ”finde noget på Jesus” som medfører dødsstraf – eller også skal han give lov 
til, at det menneske, der står foran ham, bliver dræbt for ”fredens skyld” Nu begynder det 
måske at dæmre, hvad det er for en beslutning Pilatus skal tage her? – han har ansvaret for et 
menneskes liv eller død. Det må have været ufattelig svært! 
 
Det er tydeligt, at jøderne ønsker Jesus dødsdømt – det er derfor de kommer til Pilatus. Havde 
straffen været mindre, kunne de selv have dømt ham (18,31) 
 
Pilatus forsøge at ”undgå” beslutningen – undgå valget 
Det er som om Pilatus forsøger at undgå lige netop dødsdom. Han prøver at få folket til at indse, 
at Jesus er rimelig uskadelig sammenlignet med forbryderen Barabbas (18,38-39)  
19, 1-7 Da det ikke virker, lader han Jesus torturere og fører ham atter ud, så jøderne kan se 
ham. 
 
Derefter siger han til jøderne – ”Se her, se på ham, nu er han tortureret. Men jeg finder ham 
stadig uskyldig”. Underforstået: ”Mener I virkelig at Jesus fortjener det her?”. Måske håbede 
Pilatus, at præsterne og folket ville være ”tilfredse”, når Jesus var blevet straffet, og at han så 
kunne undgå at slå Jesus ihjel. Pilatus ender med at give efter for jødernes krav og udlevere 
Jesus til jøderne, så de kan korsfæste ham (19,16).  
 
Pilatus bliver inviteret af Jesus – inviteret til at vælge Jesus’ sandhed 

                                                 
1  Da Pilatus siger dette til Jesus, er det måske også et forsøg på at gøre sin magt gældende 

overfor ham – true ham til at tale. Jesus påpeger overfor Pilatus, at hans magt er givet ham af Gud. Jeg 

kan heller ikke gøre min status, mine evner og talenter gældende overfor Gud, i den forstand, at jeg ikke 

kan bruge gaver, som Gud selv har givet mig, i en form for forhandling med ham. Jeg kan hverken 

fremhæve min tjeneste eller nådegaver overfor Gud, som et middel til at få særlig beundring af ham – han 

har jo givet mig begge dele. Min frelse, Guds kærlighed til og anerkendelse af mig, er totalt uafhængig af, 

hvad jeg præsterer. Det betyder dog ikke, at min forvaltning af det, Guds gaver er ligegyldig. 
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Mon ikke Jesus er en af de mærkeligste forhørsfanger han har haft? – og derfor har gjort et stort 
indtryk på ham. 
 
Jesus havde sagt: ”Jeg kender sandheden Pilatus, jeg er kommet for at fortælle om den, og 
enhver som er af sandheden, hører på mig”. Dette kan tolkes, som en invitation til Pilatus, ”Hør 
mig, Pilatus – du kan også komme til at kende sandheden, du kan også komme til at se meningen 
i det, der umiddelbart ligner meningsløs lidelse”  Men Pilatus affejer ham: ”Hvad er sandhed?”  
 
Teenagerne får samme invitation – ”Jeg står lige her”, siger Jesus, ”jeg har sandheden om dig og 
dit liv – også det evige – hvis du vil ha’ den”. 
 
Pilatus’ valg 
Spørgsmål til teenagerne: Hvad/hvem påvirker dig, når du skal tage en beslutning? 
 
Pilatus kunne ikke forholde sig til Jesus. Han var påvirket af ham, var usikker på, om han var 
skyldig og ville (måske!) helst løslade ham. Men han lod sig presse af jøderne. Han blev bange, 
fordi de truede ham på hans stilling. De sagde ”løslader du ham, er du ikke kejserens ven” 
(19,12). Måske en slet skjult trussel om, at de ville ”anmelde” ham til kejseren, hvis han ikke 
dømte, som de ønskede i denne sag.  
 
I et andet evangelium kan vi læse, at Pilatus vaskede sine hænder, lige inden han udleverede 
Jesus til tortur og korsfæstelse (Matt. 27,24) – en detalje Johannes ikke har med. Denne mand 
virker vitterlig meget ubeslutsom. Eller måske vil han bare helst tage den mest bekvemme 
beslutning – nemlig at jøderne får ret og han får fred. Hans hverdag kan fortsætte som den 
plejer. Men han vil nødig tage ansvar for beslutningen.  
 
19,7 ”Han har gjort sig selv til Guds søn”, var jødernes anklage mod Jesus. At ligestille sig med 
Gud var for jøderne en utilgivelig synd. Men Jesus havde jo faktisk ikke ”gjort sig selv til” – han 
VAR – Guds søn. 
 
Og det var ham Pilatus stod ansigt til ansigt med – Det MÅ have påvirket Pilatus, rystet ham, 
gjort ham urolig. Men han nåede aldrig at forstå, hvem Jesus var!  
Da Jesus forlod dommersædet i sine fangevogteres varetægt, så Pilatus måske en fange, hvis 
skyld/uskyld, han var i tvivl om, men han så ikke Sandheden – med stort S. Den mand, der 
virkelig VAR Gud og som for evigt kunne have sat ham fri for dårlig samvittighed. 
 
Jesus udfordrer altid, når han møder et menneske. Fordi han er radikalt anderledes end alle 
andre mennesker. Fordi hans kærlighed gjorde ham villig til at dø, for dem han elsker.  
Pilatus kunne ikke bestemme sig.  Han forsøgte at forholde sig neutral i forhold til Jesus og 
lægge sig ind under andres beslutning. Det virkede ikke. Han missede, hvem Jesus var! 
 
Dit valg? 
Det virker heller ikke for os. Når vi møder Jesus må vi tage stilling – for eller imod – Det kan 
være, han ikke ser ud af noget særligt. Det kan være, det virker mest bekvemt at vælge ham 
fra, eller at udskyde beslutningen, men du må tage stilling!  
Han elsker dig så højt, at han var villig til at lide for dig.  
Vil du afvise ham eller tage imod ham? 
 
Musisk afslutning: ”How could say no” af Mickey Cates (se teksten på bilag) Herunder opfordre 
teenagerne til at overveje, hvad deres stillingtagen til Jesus er/skal være. Vis gerne teksten på 
PowerPoint mens sangen afspilles.  
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5. Opfølgning og Bedefællesskab: 

a) Form på bedefællesskabet: 
Giv f.eks. teenagerne mulighed for at skrive små sedler med bønner som en leder læser højt 
eller del i mindre grupper hvor der kan bedes højt eller stille.  
b) Bedeemner: 
Giv gerne en opfordring til at forholde sig til Jesus i bønnen – til at tage imod ham i stedet for at 
udskyde beslutningen, sådan som Pilatus gjorde. 
 

6. Husk – før aftenen: 

- Evt. anskaffe cd. Medbringe cd-afspiller + OH med sangteksten 
 
7. Til yderligere inspiration i forberedelsen: 

 I Leif Andersens bog ”3 fordækte essays”, Credo, 2000, findes et spændende brev, med 
refleksion over de tanker Pilatus har gjort sig efter mødet med Jesus 

 I ”11 møder med Jesus” af Hans Johansson, Credo, findes også en god og uddybende 
refleksion over Pilatus’ tanker og handlinger i mødet med Jesus 


