
Johannes 18

Fokus hos Johannes er på Jesus som Guds Sønn.

Fokus hos Lukas er Menneskesønnen. 

Jesus er både sann Gud og sant Mennesket. 

I kap. 18 og 19 ser vi Jesus som har full 
kontroll.  Han er verdig.  Han er Guds Lam. 
Gud har valgt tidspunktet, sted, og alle 
omstendigheter.  Hva som skjær vil oppfylle 
profetier om Messias.



v. 1-2  Her pleide Jesus å gå.  Vi leser aldri at 
Han overnattet i Jerusalem.  Ofte overnattet 
Han ute eller i Betania når Han var i 
Jerusalem.

Judas viste selvsagt dette.

2. Samuel 15,23   Absalom forråder David.  
David krysser nemlig Kedron bekken i flukten 
fra Jerusalem.

Johannes tar med Jesu yppersteprestelige 
bønn i kap. 17, men ikke Jesu bønn i 
Getsemane hagen.  
Johannes tar ikke med angsten og lidingen.



v. 3  Minst 200 romerske soldater var med.  
Rådsherrene visste at Jesus hadde kommet 
Seg unna flere ganger før.

v. 4 Jesus hever seg over scenen som 
utspenner seg med Judas kysset og det 
hele.  Han tar kommandoen.  De kan ikke ta 
Ham.  

v. 5-6  I det Jesus uttaler «Jeg er», da blir 
de alle slått ned.  
2. Mos. 3,14
Johannes er alene om å rapportere dette.   



v. 7-9  Jesus har regien.  
De ville nok ha tatt med apostlene, men Han 
skulle gå alene.

v. 10-11  Hvorfor ble ikke Peter tatt??
Legg merke til at dette med øret til 
Malkus ble ikke det store emnet her.  
Legen Lukas viser til empatien til Jesus.

«Begeret» er et betydningsfullt uttrykk i 
Skriften.  F. eks. Åp. 14,10



v. 12-13    Annas var sannsynligvis den som 
hadde klekket ut planen om å ta Jesus. 
Det er kun Johannes som nevner at Jesus ble 
først tatt med til ham og etterpå til Kaifas.  

Annas er veldig kjent fra historiske skrifter fra den tid.  
Han var Saddukeer, altså han trodde ikke på 
oppstandelse fra de døde, noe som GT var tydelig om.  
Han var hva vi ville kalle liberal i teologien.  Han hadde 
vært yppersteprest i ca. 6 år, men trivdes best som 
emeritus med 5 av sine sønner, en svigersønn, og 
barnebarn som tjente videre i den stilling.   
Han var en rik mann og korrupt leder som hadde 
kontrollen på det meste. Han tjente seg rik på 
salgsbodene i templet.  Han likte ikke at Jesus hadde 
nettopp kastet ut pengevekslerne og dueselgerne 4 
dager før!  (Markus 11,15)



v. 14  (Johannes 11,47-53)  Planen var å 
gjøre dette om til en politisk sak slik at 
romerne ville drepe Jesus.  Jødenes øverste 
råd hadde ikke myndighet på den tid til å 
dømme noen til døden.  Det var forbeholdt 
romerne.
Scenen skifter til Peter og Johannes.  Det er 
Johannes som er den ikke navngitte disippel 
her, som vanlig.

v.15-16  Johannes var kjent med folket på 
«innsiden».
Man kan regne med at han kjente godt 
Nikodemus, f.eks.  
Han får Peter inn i varmen.



v. 17  Peter er lett gjenkjennelig.  Han er jo en 
ledertype, og en som trekker til seg mye 
oppmerksomhet.  Jesus har bruk for slike 
også.
Peter kommer snart til å bli den uredde Guds 
mann som vi alle kan takke Gud for.
Men først må glansbildet ødelegges for alltid.
Æren skal tilhøre Gud, ikke mennesker.

v. 18 Peter kunne nok ikke la være med å 
prate.  Han avslørte seg fort med dialekten.
Johannes var observatør.  Han klarte å holde 
hodet kalt.



v. 19  Det er spørsmål om det er Annas eller 
Kaifas som stiller spørsmålene her. (v.24)  

v.19-21   Jesus svarer med at de må finne 
noen som kan anklage ham.  Han kan ikke 
dømmes på grunnlag av eget vitnesbyrd.
Jesus viser ingen behov for selvforsvar.

v. 22-23  Jesus gjør dem oppmerksom på at 
de bryter loven.  

v. 25-27  Les Lukas 22, 31-32  



v. 28  Legg merke til hvor religiøs disse var.  
Han som var oppfyllelsen av påskelammet 
side om side med de som ikke ville gjøre seg 
urene før de skulle spise påskelammet.  For 
en ironi!

v. 29-32  Pilatus aner uråd.  Han har ikke lyst til 
dette her.

«...hva slags død Han skulle lide.»  
Hvis jødene skulle ta liv av noen var det med 
steining.  Derfor måtte romerne gjøre det med 
korsfestelse slik at profetiene skulle oppfylles.
(Salme 22)   
Jesus sa at han skulle «bli løftet opp». Joh. 3,14
Også Matt. 20,19.  



v. 33-35  Hvem er det som spør ut hvem?  
Det er Pilatus som blir prøvd av Jesus.

v. 36  Det er ikke vi som skal føre inn Hans 
rike på jord.  Det er ikke politikere, heller.  
Ikke FN. Ikke Israel.  Ikke kristne Israels 
venner. 
Det er Gud selv som skal sette opp  
Messiasriket.  Les Daniel 2,44-5

v. 37-8 Pilatus har nok blitt preget av å stå 
ansikt til ansikt med den Herre Jesus Kristus.
Han kan ikke unngå å legge merke til at det er 
noe mer med dette Mennesket.



v. 39  Her viser Pilatus at han prøver alt han 
kan for å unngå å ta et valg imot Jesus.

v. 40  Pilatus regner ikke med den 
reaksjonen.  
I neste kap. ser vi mer om hvordan Pilatus 
lider under dette og blir rådvill.  


