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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far,
och Herren Jesus Kristus!

tänka på män, fast undervisningen gäller både
män och kvinnor.

Bön: Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal
får vandra till din himmels sal. Amen.
(Fi-sv psb 158:9)

Fariseen: den självtillräcklige

11. sönd. efter Trefaldighet, Luk 18:9–14
9 För några som var säkra på att de själva
var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse: 10 "Två
personer gick upp till templet för att be.
Den ene var farisé och den andre tullindrivare. 11 Farisén stod och bad för sig själv:
Gud, jag tackar dig för att jag inte är som
andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag
ger tionde av allt jag får in.
13 Men tullindrivaren stod långt borta och
vågade inte ens lyfta blicken mot himlen,
utan slog sig mot bröstet och bad: Gud,
förlåt en syndare som mig. 14 Jag säger er:
Han gick hem rättfärdig, inte den andre.
Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli
upphöjd.”
Dagens text innehåller en liknelse som hör till
de mest kända. Vi ser två män i templet. Den
ene går långt fram och talar om sig själv och
hur bra han lever sitt liv. Den andre vågar inte
gå långt fram i templet. Han är fylld av skam
över vad han gör. För han sysslar med sådant
som folk föraktade: tullindrivarna räknades
som syndare, de stal av folket för egen vinning. Därför står han i bakgrunden, slår sig för
sitt bröst och ber Gud om förbarmande.
Vi är kanske lite överraskade över att Folkbibeln 2015 skriver personer. Vi är vana att läsa
att det var två män. Visserligen säger grundtexten bara att det är två människor, personer,
men de allra flesta bibelöversättningar säger
att det var två män (så gör de finska). Lutherbibeln skriver människor. För en farisé var en
man och en tullindrivare var en man. Det ord
som grundtexten använder står för människa i
allmänhet. Det finns ett annat ord i grekiskan
som används för en man i motsats till en
kvinna. Men det finns ingen svårighet här att

Låt oss börja med att notera en positiv sak om
fariseen: han tackade Gud. Vi ska inte tro att
inte Gud var främst i hans liv. I allt han gjorde
strävade han att tjäna Gud på allt sätt. Guds
lag var dyrbar för honom. Han frågade alltid
efter Guds vilja i sitt liv och försökte leva fullkomligt, så som lagen krävde. Och det var väl
inte heller så att någon runt honom skulle ha
ifrågasatt hans uppriktighet.
Fariseen räknar upp en mängd saker som han
gör och som han tackar Gud för. Han börjar
med att tacka för att han inte är som andra
människor. Han ser det som ett privilegium att
inte vara en roffare, en brottsling, att han är
trogen i sitt äktenskap och att han inte ägnar
sig åt sådan verksamhet som ”den där tullindrivaren” som har ser i ögonvrån där borta i
templets nedre del. Han gläder sig åt den
ställning han har i livet.
Så räknar han upp det som är särskilt kännetecknande för en laglydig farisé: Han fastar två
gånger i veckan och ger tionde av allt han förtjänar.
Det var inte föreskrivet i Mose lag att man
måste fasta varje vecka. Fasta föreskrevs bara
på den stora försoningsdagen. Efter den babyloniska fångenskapen brukade man fasta också under fyra andra högtider. Men fariseerna
fastade varje måndag och torsdag. Det var en
sed som var typisk för fariseerna på Jesu tid.
Jesus tog avstånd från ett lagiskt fastande men
fastade själv ibland och sa också att fasta kan
vara bra för att rusta sig andligt. Men då är det
fråga om frivillig fasta, inte för att lagen krävde det. Jesus anklagar fariseerna för att de fastade för att synas, men sade precis tvärtom att
man inte skulle visa offentligt att man genomförde en frivillig fasta (Matt 6:17f).
Tiondet var föreskrivet av Mose, tydligast i 5
Mos 14:22: Av all säd som varje år växer upp
på din åker ska du ge tionde. Det var för tre
ändamål: (1) fest inför Guds ansikte, (2) underhåll till leviter och präster och (3) uppehälle för de fattiga. Det som särskilt kännetecknade fariseerna var att de gav av allt som kom
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in, all sin egendom, och inte bara av sin lön.
Vi kan kanske jämföra med att man kan ge
tionde av sin bruttolön eller av sin nettolön
efter skatt.

vågade han inte lyfta blicken mot himlen. Hur
skulle han kunna se upp mot Gud, då han
vara full av synd i sin själ?

Tiondet var alltså fastställt som lag, men fariseerna gick utöver lagen för att visa sig ännu
mera fromma än andra människor. I den kristna kyrkan blev tiondet också ett tvång. Det
utvecklades som system under medeltiden så
att 1/3 skulle gå till prästen och resten till sockenkyrkan, biskopen och de fattiga. Efter reformationen tog staten över två tredjedelar av
tiondet men prästlönen behölls i form av säd
och andra livsmedel som skulle tillfalla prästgården för prästens försörjning. Det var på det
sättet som man betalade skatt på den tiden. Så
småningom har tiondet ersatts av kyrkoskatten
i folkkyrkorna. I de traditionella frikyrkorna
har tiondet en viktig roll i församlingarnas
verksamhet och främst avlöning av pastorerna.
Men då är det viktigt att observera att det är
fråga om en anonym och frivillig gåva, ingen
bestämd insats. I vissa kyrkor kan tiondet vara
så självklart att det kan uppfattas som obligatoriskt.

Jag bävar, när upp emot himlen jag ser:
där står mina synder beskrivna.
Och vänder mot jorden jag blickarna ner:
se, här är de alla bedrivna.
Gud vare mig syndare nådig!

Vi rekommenderar också en frivillig regelbunden gåva till församlingen för att den ska ha
möjlighet att bedriva sin verksamhet. Det får
gärna vara ett tionde, men vi understryker att
det sker frivilligt, med evangeliet som drivkraft, för Gud älskar en glad givare.
Att fariseen fastade och gav tionde var alltså
helt i linje med vad man förutsatte att fariseer
gjorde. Men det som Jesus här särskilt pekar ut
är att den här fariseen stod i templet och skröt
med det. Och särskilt det att han berömde sig
ovanför den andre mannen, tullindrivaren.
Över det här kommer Jesu allvarliga dom: Var
och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad.
Och det är alldeles tydligt att domen går över
fariseen.
Tullindrivaren: syndaren
Varför kom tullindrivaren till templet den här
dagen?
Det är tydligt att han drevs av syndanöd. Han
visste att han hade brutit mot Mose lag, då
han hade stulit av människorna. Han visste att
det skaffade honom skuld inför Gud. Därför

Det är som Kolmodin diktade i psalmen:

Det som ändå gjorde att tullindrivaren vågade
sig till templet var att han visste att Gud är
barmhärtig. Han kände Skriften, som säger
(Dan 9:9f):
Hos Herren finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och
lyssnade inte till Herren vår Guds röst. Vi
vandrade inte efter de lagar han gav oss
genom sina tjänare profeterna.
Och i Ps 33:18:
Herrens ögon ser till dem som vördar honom, till dem som hoppas på hans nåd.
Tullindrivaren hoppades på Guds nåd och
barmhärtighet. Han bad om förlåtelse. Och
han blev förlåten.
Jesus säger rent ut att tullindrivaren gick hem
rättfärdig. Det är sant, det som Guds ord säger, att Gud ser till den som hoppas på hans
nåd. Ps 32:1f:
Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin
synd övertäckt! Salig är den som Herren
inte tillräknar synd och som i sin ande är
utan svek.
Så blev tullindrivaren, den eländige syndaren
som var så föraktad i omvärldens ögon, ett
exempel på Guds förlåtelse av ogudaktiga,
utan förskyllan, utan att de själva är värdiga
att få barmhärtighet.
Självprövningen då?
Dagens tema är självprövning. Vad innebär
det i den här texten?
Vi kan kanske fundera över de sista orden i
det jag läste, de som Paulus utelämnar när
han citerar stället i Rom 4: som i sin ande är
utan svek. Förlåtelsen är utan villkor. Det står
inget om att Gud förlåter på villkor att vi gör
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så och så. Men så kommer det här till: är det
då ett villkor att vi är utan svek? Hur ska jag
kunna svara på det, jag som känner min onda
begärelse i mitt sinne? Är jag verkligen en sådan som är utan svek? Förutsätter Gud att jag
prövar mig själv och finner att jag är värd att
få förlåtelse?
Låt oss ännu jämföra de båda männen. Fariseen menade att han var rättfärdig. Han hade
gjort allt. Tullindrivaren visste att han hade
felat. Han klarade inte en granskning inför
Guds lag.
Vi ska också se på fortsättningen, efter vår
text. När vi läser vidare i Luk 18 ser vi att Jesus lyfter fram barnen som exempel på dem
som har en rätt tro och en rätt omvändelse.
De har inget att berömma sig av. Sedan följer
berättelsen om den rike mannen som precis
som fariseen hävdade att han hade gjort allt
vad lagen krävde. Men han hade inte uppfyllt
lagen i sitt sinne, bara till det yttre. Där finns
sveket. Han ville försäkra sig om att Jesus
skulle godkänna honom tack vare hans yttre
goda gärningar. Men Jesus såg djupare. I sitt
inre var mannen svekfull. Han bedrog sig själv
och andra då han påstod att han hade hållit
hela lagen.
Barnet är exempel på ärlighet, en tro utan
svek. Det är tullindrivaren också. Han lägger
fram sina synder och problemet med dem
utan att täcka över dem. Han ser att hans
enda möjlighet är att förtrösta på Guds barmhärtighet och nåd.
Johannes skriver i sitt första brev (1:8):
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi
oss själva och sanningen finns inte i oss.
Här finns sveket: om vi hävdar att vi i våra
hjärtan är oskyldiga, utan svek, då bedrar vi
oss själva. Då har vi inget med Guds förlåtelse att göra. Då upphöjer vi oss, och då ska vi
bli förödmjukade. Men om vi ärligt bekänner
att vi är syndare, då har vi löftet om Guds förlåtelse att gripa tag i. Och han är trofast. Då
ska han upphöja oss med sin ära: vi får vara
hans barn, vi ska få vara Guds kungar och
präster och vi ska ärva den himmelska saligheten.
Allt det här får vi vara förvissade om för att
Jesus har ödmjukat sig intill döden och gett
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sitt liv för oss. Det började med att han övergav sin himmel, så som Gud i sitt treeniga råd
beslöt att han måste göra för att frälsa den
svekfulla världen. Jesus bytte ut sin härlighet
mot en extrem fattigdom och blev ett offer för
mobbning av det värsta slaget. Trots att han
var Guds Son, och därmed den som hade all
makt i himlen och på jorden, blev han lydig.
Hebreerbrevet säger att han måste lära sig
lydnad.
Den lydnaden och ödmjukheten ser vi också
när han oskyldig ställdes inför dem som anklagade honom. Han var tyst som ett lamm,
han försvarade sig inte. Han steg inte ner från
korset fast han kunde ha gjort det, och också
blev provocerad av sina bödlar som hånade
honom för att de trodde att han inte klarade
av det. Han kunde ha straffat dem med plågor
och vad som helst, men i stället bad han för
dem.
Så ska vår självprövning bestå i att vi ser på
Jesus och fråga oss om han betyder något för
oss. Behöver vi honom? Om vi svarar att vi är
tillräckliga i oss själva och inte behöver Jesus
är vi som fariseen och blir dömda. Om vi svarar att vi inte har något hopp då vi ser på oss
själva utan vädjar till Gud om förbarmande är
vi som tullindrivaren och får Guds förlåtelse
och förklaras rättfärdiga för Jesu skull.
När vi talar om självprövning går våra tankar
kanske också till 2 Kor 13:5:
Pröva er själva om ni lever i tron, granska er
själva! Eller vet ni inte med er att Kristus
Jesus är i er? Om inte, så består ni inte provet.
Hur kan vi veta att Kristus Jesus är i oss? Det
vet vi just av att vi är syndare som inte kan stå
inför Gud och skryta med oss själva. Vi ser att
vi har ett ont kött som strider mot Guds Ande.
Skulle vi inte ha någon strid inom oss är vi
döda i synden, för vårt kött lämnar oss inte
ifred innan vi dör eller kallas att möta Jesus.
Genom den strid vi för mot köttets onda begärelser vet vi att Jesus finns hos oss genom den
nya, den pånyttfödda människan.
Men vi ska inte stanna vid det som vi känner,
för det kan inte ge oss någon verklig visshet.
Vi vet det också av att Gud har kallat oss och
tecknat oss med korsets tecken. Det gjorde
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han då vi blev döpta i Faderns och Sonens
och Den Helige Andes namn. För så här säger
Gud genom sin apostel Paulus, i Gal 3:27:
Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt
er Kristus.
Det här är ett härligt ställe. Det säger att min
självprövning får rikta sig bort från mig själv.
Om jag prövar mig själv är resultatet alltid
dystert, åtminstone väldigt osäkert. Men när
jag får pröva min tro utifrån det som Jesus har
gjort med mig är det lyckligt, det är fullt fast
och visst. Helt tryggt.
Ändå behöver vi lagens varningar och påminnelser om självprövning för inte bli självsäkra.
Det är för det vi behöver lagens ord, sådana
som Paulus tar upp: pröva er själva. För vi står
alltid i fara att börja se på oss själva och förtrösta på oss och vårt eget.
Redan i Ordspråksboken har vi samma grund
(3:5):
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.
När du suckar över ditt andliga tillstånd, se på
Jesus! När du måste slå dig för ditt bröst som
tullindrivaren för att du känner och lider över
dina synder, se på Jesus!
Bön:
Jag behöver dig, o Jesus,
till att skyla all min brist,
jag behöver dig i livet
och en gång i döden sist.
Jag behöver dig beständigt
vid vartenda steg jag tar.
Blott hos dig, i din gemenskap
nog och övernog jag har.
Amen.

4 (4 )

