- Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare,
brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där... Jag fastar två
gånger i veckan jag ger tionde av allt jag får in.
STOPP, är det så här vi ska be?
- Kära vänner idag så ska vi adressera ett av dom störta hycklerierna
som vi hittar i kyrkan och inte bara där, allt för ofta så uppenbars
det här i våra hjärtan.
Tänk er om jag skulle gå till vårdcentralen där jag är inskriven i Bergsjön.
Och att jag går dit helt ovetande om att jag har en dödlig sjukdom men
att jag till det yttre ser frisk ut.
- När jag kommer dit så börjar jag högt och ljudligt att tala inför alla
som sitter där och väntar.
Se hur frisk jag är, titta på henne, hon kan ju knappt stå upp och han,
han har ju utslag över hela ansiktet och titta på den där han ser ju helt
förstörd ut.
- Se på mig, jag är allt frisk, jag är mycket bättre än dom! Är det inte
absurt, är det inte helt tokigt. Varför över huvudtaget ta upp ett
sånt löjligt exempel?
Jo, därför att detta ständigt sker i våra kyrkor och till och med i våra
hjärtan. Vi kanske inte säger något så galet, men vi har alla tänkt det.
- ”Jag är i alla fall inte som han eller hon?”
Idag så ska vi adressera ett av kyrkans största hycklerier nämligen
fariseism som tar sitt utryck i självrättfärdighet och stolthet. Detta är
något som vi inte vill kännas vid.
- Men det är någonting som vi alla har uppenbarat.
Innan du byter kanal eller stänger av strömbrytaren som om detta inte
gäller dig så vill jag uppmärksamma dig på att:

- Ett av dom vanligaste kännetecknen på fariseism det är att man
inte själv lägger märke till det och inte tror att det gäller en själv. Så
lyssna mycket noga.
Det var så det var för mig. Jag var omedveten och blind för hur illa ställt
det var med mig.
- När jag i mildhet blev tillrättavisad så var det som när man häller
vatten på en gås. Det bara rann av mig. Jag strävade ju minsann
bara efter att vara biblisk. Jag såg inte min egen synd.
Kära vänner, fariseism är vanligare än vi tror och om du just nu gör dig
redo att tänka på något annat som om detta inte gäller dig så ber jag dig
att istället lyssna extra noga.
- Den dödliga synden fariseism är långt vanligare än vi tror. Hur
upptäcker vi den då och hur tar man itu med den?
Vänligen gå med mig till Lukas 18:9-17 som ni hittar på sidan 810 i dom
gröna biblarna där vi ska lägga märke till två saker som är mina två
punkter i denna predikan. För det första diagnosen på fariseism och för
det andra dess botemedel.
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."

15 Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid
dem. När lärjungarna såg det, visade de bort dem.
16 Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig
och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de.
17 Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett
barn kommer aldrig dit in."
[Bön]
Precis som i liknelsen innan om änkan och den orättfärdige domaren så
handlar också denna liknelse om bön.
- I den tidigare liknelsen om att vara uthållig i bön så uppenbaras vad
vi tänker om Gud.
I dagens liknelse om bön så uppenbaras vad vi tänker om oss själva och
ytterst vad vi förtröstar på för att stå rättfärdiga inför Gud.
- Vad tänker just du om dig själv? Vad är det just du förtröstar på för
att stå rättfärdig inför Gud?
Vad är det då som händer här i vår text? Varför berättar Jesus denna
liknelse? Svaret får vi i v. 9 För några som var säkra på att de själva var
rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna
liknelse:
- Så det fanns en grupp som för det första förtröstade på sig själva
att dom var rättfärdiga och för det andra föraktade andra
mäniskor.
Det är till dom men även till oss som Jesus berättar denna liknelse. Två
män gick upp till templet för att be. Den ene en farisé och den andre en
tullindrivare.
- Låt oss stanna upp för ett ögonblick och glömma att vi läst resten
av texten.
Vad tänkte Jesu samtida när dom hörde orden farisé och tullindrivare?

Glöm också alla dom sammandrabbningar som vi fått möta i
Lukasevangeliet mellan Jesus och fariséerna.
Fariséerna associerades med något mycket positivt
- För gemeneman så var fariséerna en positiv kraft. Dom ville rena
folket och föra dom tillbaks till Bibeln och till efterföljelse av Gud
och hans lag.
Dom hade ett mycket gott rykte. Tullindrivarna däremot var personer
som på uppdrag av Romarna hade förhandlat fram att få driva in skatter
å romarnas vägnar.
- Dom hade kommit överens om hur mycket dom skulle driva in och
fick sen själva rätten att ovanpå tullavgifterna lägga på den lön som
dom själva bestämde. Ni kan bara gissa hur mycket detta
missbrukades.
Ofta så var ”dessa extra avgifter” på tullavgifterna mycket höga. Därmed
så såg man tullindrivarna som tjuvar och landsförrädare och det var
svårt att hitta några som var mer hatade.
- Och här så kom en farisé och en tullindrivare för att be. Naturligt
sätt så skulle Jesu lyssnare tänka att farisén var hjälten och
tullindrivaren skurken.
Men precis som i liknelsen med den barmhärtige samariten så får vi här
en överraskning.
- Låt oss nu se på vår första punk: vad är diagnosen på fariseism.
Detta uppenbaras i fariséns bön.
Han stod i templet och bad följande för sig själv: Gud, jag tackar dig för
att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar,
äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två
gånger i veckan jag ger tionde av allt jag får in.
- Här så nämner han Gud en gång och sig själv 5 gånger. Jag, jag, jag,
jag, jag. Han är otroligt självcentrerad och självupptagen.

När vi går till läkaren för att få en diagnos på vilken sjukdom vi har så gör
läkaren en bedömning utifrån dom symptom som patienten har.
- Ett av symptomen på fariséism är just att man är självcentrerad och
självupptagen och ofta så är man inte medveten om detta.
Fariséns bön består av två delar som korresponderar med v.9 att förakta
andra och att förtrösta på sig själv att man är rättfärdig.
- I första delen så ser vi föraktet gentemot andra. Gud jag tackar dig
för att jag inte är som andra människor.
Här så för farisén fram det negativa han inte gör men som andra gör. I
detta så ser vi ett annat symptom på fariseism nämligen att jämföra sig
med andra för att framstå som bättre.
- Kanske du aldrig har tackat Gud för att du inte är som andra men
jag lovar dig att vi alla någon gång har tänkt så. Jag är ju i alla fall
inte som han eller hon.
Vad var det då han menade att han själv inte var: Han var inte en
roffare, alltså en tjuv eller bedragare.
- Han menade sig inte heller vara en brottsling. På grekiska används
här ordet ἄδικοι som betyder orättfärdig.
Han var ingen äktenskapsbrytare, han såg sig vara trogen mot sin fru.
- Och medans han ber så får han syn på tullindrivaren. Jag tackar dig
för att jag inte är som den där.
Inför Gud så försöker han berömma sig med vad han inte gör, att han
inte är som, andra. Kan du känna igen dig?
- Jag har varit där, jag har tänkt så och jag får fortsätta att kämpa
mot denna synd. När jag växte upp i kyrkan så var det så som jag
tänkte.

Jag dricker inte som dom andra ungdomarna, jag kollar inte på dom där
filmerna som dom kollar på, jag har inte haft sex med någon osv. listan
kan göras lång.
- Det var även så i min familj, jag struntar i alla fall inte i att städa
mitt rum, jag är minsann inte olydig som han eller hon.
Jag, jag, jag, jag, jag. Gud kommer i alla fall att acceptera mig för jag är
inte som dom.
- Vi ser även detta inom församlingar, vi är i alla fall inte som dom
liberala, vi är inte som dom som förnekar evangeliet, vi
kompromissar inte vad Bibeln säger om … precis som dom gör. Vi,
vi, vi, vi , vi.
Gud måste ju acceptera oss för vi är inte som dom. Kan du känna igen
dig? Detta beteende är inte bara något som drabbar dom som ser sig
själva som för mer än andra.
- Detta är också något vanligt bland dom som känner att dom inte
lever upp till det förväntade.
Men istället för att se synden för vad den är så kan man alltid komma på
någon som till det yttre är värre syndare än en själv.
- Men se på honom eller henne. I alla fall är jag inte som dom. Gud
måste acceptera mig eftersom jag i alla fall inte är sån.
Problemet med all denna jämförelse det är att vi använder fel
måttstock. Vi går och jämför oss med andra med ett litet skjutmått.
- Jesus sa i Bergspredikan: Jag säger er att om er rättfärdighet inte
går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte
komma in i himmelriket (Matt 5:20).
Paulus är ett exempel på detta. I Fil 3:4-6 så ger han sin meritlista.
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fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar
att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer, 5jag
som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk
och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga
om lagen var en farisé, 6i fråga om iver en förföljare av
församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom
lagen, en oklanderlig man.

Han var enligt fariséernas standard en oklanderlig man, men samtidigt
förlorad i sin självrättfärdighet. Han använde fel måttstock.
- Inte ens de skriftlärdas och fariséerna rättfärdighet var tillräcklig
för att komma in i himmelriket. Om deras rättfärdighet inte räcker
hur ska vi då räcka till?
I Matt 5:48 så höjer Jesus ribban ännu högre, det räcker inte med ett
skjutmått vi får ta fram ett långt måttband. Och i själva verket räcker
inte ens det då Gud är oändlig i alla hans fullkomligheter. Jesus sa i Matt
5:48 var fullkomliga så som er Fader i himlen är fullkomlig.
Vem kan nå upp till denna standard? Vem är fullkomlig utan Gud? Hur
kan vi då i jämförelse med honom överhuvudtaget se på oss själva som
rättfärdiga? Glöm att jämföra dig med någon annan förutom Gud.
Och i jämförelse med honom så kommer vi till korta.
- Ok, säger någon jag kanske inte är perfekt men om jag bara
försöker göra det som är gott: kommer då inte Gud att acceptera
mig.
Detta för oss till slutet på fariséns bön där han försöker framhäva vad
han gör i förtröstan på att han skulle vara rättfärdig inför Gud.
- Jag fastar två gånger i veckan. Detta var långt mer än den
obligatoriska fastan för judarna under försoningsdagen.
Jag ger tionde av allt som jag tjänar eller införskaffar som det också kan
betyda.

- Det fanns under den här tiden dom som var så noga med tionde så
att dom till och med la till tionde på det dom köpte ifall att dom
som dom köpte från inte hade gett tionde.
Här i den sista delen av bönen så riktar farisén uppmärksamheten på vad
han gör som en grund för att bli accepterad inför Gud, precis som den
äldre brodern gjorde i liknelsen om de förlorade sönerna i Lukas 15.
- Farisén försökte som Paulus säger i Rom 10:3 att upprätta sin egen
rättfärdighet.
Det är detta som all mänsklig religion handlar om som är ett av
symptomen på fariseism att försöka bli accepterad inför Gud genom det
man gör.
- Ta t.ex. islam som har konceptet med en balansvåg med dina goda
och dåliga gärningar där du måste få dina goda gärningar att väga
över.
Men det är fördömt att misslyckas eftersom Gud kräver fullkomlighet.
En enda synd är tillräcklig för att föralltid kasta oss i helvetet.
- Alla våra rättfärdiga gärningar är enl. profeten Jesaja som en
smutsig nerblodad klädnad (Jes 64:6)
Du kan inte kompensera för vad du har gjort. Hur mycket du än försöker
så vittnar din synd emot dig och du är skyldig.
- Det är därför fariseism är så förledande och bedrägligt där vi
förtröstar på oss själva för vår räddning.
Farisén han var som Spurgeon sagt för god i sina egna ögon för att bli
frälst.
- Vad är då diagnosen på fariseism?

Symptomen är att vi blir självupptagen och självcentrerad något som
ofta är svårt att upptäcka speciellt i vår narcissistiska kultur där vi
människor dyrkar oss själva.
- Vidare så är symptomen på fariseism att vi jämför oss med andra
för att framstå som bättre och där vi försöker förtjäna Guds
acceptans genom våra gärningar.
Det leder till självupphöjelse där vi ser oss själva som rättfärdiga inför
Gud och där vi föraktar andra som inte är som oss.
- Detta hyckleri som är vanligare än vi tror sänder otaliga människor
till helvetet som förtröstar på sig själva istället för på Jesus.
Men fariseism är inte bara något som kan drabbar namnkristna och
religiösa.
- Det är även något som drabbar genuint frälsta människor.
Självupptagenhet och självcentrering är beklagansvärt allt för
vanligt bland oss kristna.
Kolla bara på våra böner so så ofta är mer fokuserade på oss själva än på
Gud och vår nästa.
- Och ohälsosamt jämförande det pågår hela tiden där vi så lät kan
börja gratulera oss själva för att vi är andligare eller kan mer än
andra.
Detta är högmod mina vänner. Det uppenbarar sig när det kan gå dagar
eller till och med en vecka där vi inte bekänner några synder inför
Herren.
- Tidigare i Lukasevangeliet så har vi sett hur det uppenbarar sig i en
lagiskhet där man försöker tvinga andra att vara som sig själv och
inte visar nåd och kärlek mot syndare som kommer till Herren.
Vår gamla människa är en mästare i fariseism där vi vill framställa oss
som bättre än andra. Så låt oss vara på vår vakt.

- Detta leder oss till vår andra och sista punkt. Vad är då botemedlet
på fariseism?
Och för att överhuvudtaget kunna ta emot botemedlet så är första
steget att vi måste inse att vi är sjuka.
- Vi måste inse att vi innerst inne alla är ruttna fariséer och
tullindrivar.
Om jag i den absurda illustrationen i början där jag kom till Bergsjöns
vårdcentral skulle insett att jag var dödligt sjuk. Då skulle min mun
täppts till och jag skulle inte haft något att säga.
- Och det är detta tillstånd vi alla har i synden. Vi kommer att dö och
vi förtjänar döden.
Det är här tullindrivaren blir ett sånt underbart exempel för oss. Han
insåg verkligen sitt tillstånd.
- I v. 13 så står det: 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.
Till skillnad från farisén som frimodigt bad och framhävde sig själv så
stod tullindrivaren långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot
himlen.
- Han insåg vilken syndare han var och att han absolut inte
förtjänade att komma inför Gud.
Sen så står det att han slog sig för bröstet. Och att slå sig för bröstet på
den tiden betydde inte vad det betyder i Sverige idag att man skryter
och framhäver sig själv precis som farisén gjorde.
- Snarare tvärt om så innebar att slå sig för bröstet att man sörjde
och var i förtvivlan.

Och det var just detta som tullindrivaren gjorde. Han var medveten om
sin synd och sörjde över det tillstånd som han befann sig i.
- I hans bön så uppenbaras hans själv insikt. Gud, förlåt en syndare
som mig. Ordagrant så beskriver han sig själv som ”mig syndaren”
med bestämd artikel.
Han ser sig själv som syndaren med stort S. som den värste bland
syndare.
- Och det var just denna insikt som Paulus, farisén hade fått där han i
1 Tim 1:15 säger:
Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus
Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är
jag den störste.
- Den meritlista som Paulus hade där han enligt fariséernas standard
var oklanderlig den kom han senare i Fil 3 att räkna som förlust och
avskräde eller som det man gör på toaletten som det också kan
betyda.
Tullindrivaren och Paulus dom insåg båda att dom inte hade något att
komma med inför Gud. Dom förstod att dom var andligt bankruta.
- Till skillnad från farisén här i liknelsen så insåg dom sitt obotliga
sjukdomstillstånd.
Kära vänner, har ni insett detta. Har du insett att du i din synd är
genomrutten inför Gud, att du inte på något sätt kan imponera på
honom.
- Du är som en skyldig brottsling inför Gud himmelens och jordens
domare som väntar på ditt straff.
Du är som en obotligt sjuk som även om du hade spenderat allt du ägde
inte skulle kunna bli botad.

- Du är andligt fattig, sjuk och utan hopp. Det är kört. Låt oss plocka
ihop och gå hem. Jag ber om ursäkt för att jag har slösat bort er tid.
Vänta lite…gå inte än, det finns ett botemedel. Det kommer i
tullindrivarens bön: Gud, förlåt en syndare som mig.
- Hur kan då detta vara botemedlet? Vi hittar det i ordet som här i
Folkbibeln översätts med förlåt: ἱλάσκομαι
Detta fantastiska underbara ord som vi skulle kunna ha en hel predikan
om, men låt mig bara kort säga några saker om det.
- Det förekommer bara 2 ggr i NT. Här och i Heb 2:17 där det talar
om att sona synder genom ett offer.
I den grekiska översättningen av GT så används detta ord på några
ställen för att översätta  כפרsom betyder att täcka över, att blidka och
att försona.
- En gång per år på Jom Kippur som kommer från detta ord och
betyder försoningsdagen den dag dag som jag nämnde om som
judarna skulle fasta. Då gick översteprästen in i det allra heligaste
för att stänka blod på nådastolen ()כַּפֹּ֫ ֶרת.
Varför gjorde han då det? Jo, Bibeln lär att syndens lön är döden (Rom
6:23) och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse (Heb 9:22).
- Så vad översteprästen gjorde var att han offrade en bock i folkets
ställe och när han stänkte dess blod på nådastolen platsen där Gud
mötte sitt folk så tillfredsställde han Guds vrede för folket synder
för ett år.
Så när tullindrivaren ber vad som på svenska översätts med förlåt en
syndare som mig så ber han om ett offer som ska täcka över hans synd
och tillfredsställa Guds vrede så att Gud nu kan förlåta honom.
- Den enda medicinen mot fariseism och varje tänkbar synd det är
att Gud förser oss med ett ställföreträdande offer som tar vår plats.

Men det finns ett problem till mina vänner. I GT så kunde
översteprästen bara täcka över folkets synder för ett år och sen så var
det tvunget att göras om år efter år efter år.
- Men GT lovade att Gud skulle sända ett perfekt offer som en gång
för alla skulle ta itu med Guds folks synder och sen så skulle det
inte längre vara behov av något mer offer.
Och det är just detta som Lukasevangeliet pekar fram mot. Just nu i kap
18 så befinner vi oss på en tematisk vandring där Jesus är på väg till
Jerusalem för att frambära sig själv som detta perfekta offer som en
gång för alla ska ta itu med synden då han skulle dö i sitt folks ställe.
- Rom 3:25-26 säger dom underbara fantastiska orden som GT har
blickat fram emot.
Honom [alltså Jesus] har Gud ställt fram som en nådastol genom tron
på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt
tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. 26 I
den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är
rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.
- Det var detta som alla offer i GT blickade fram på när det perfekta
offret Jesus skulle framställas likt en nådastol så att vi genom tron
på honom skulle förklaras rättfärdiga.
I GT så hade synderna bara täckts över och lämnats ostraffade men där
när Jesus hängde på korset så bevisade Gud att han är rättfärdig då han
straffade alla synder för den som tror på Jesus så att dom nu står som
rättfärdiga inför Gud.
- Inte på grund av deras egna rättfärdighet, utan eftersom han som
inte visste av synd alltså Jesus blev till synd för oss för att vi i
honom skulle stå rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:21)
Vi skulle kunna fortsätta att uttömma djupen och rikedomen av ordet
ἱλάσκομαι som tullindrivaren bad.

- Men låt oss istället ge en bild som ju enligt talesättet säger mer än
tusen ord. För ett ögonblick se dig själv i all din synd, i all ditt
mörker ståendes vid en avrättningsplast.
Du står där skyldig och väntar på att korsfästas med den mest grymma
död.
- Men så kliver Jesus in och tar din plats och du går fri. Tänk dig hur
han hänger där på korset. Det var du som förtjänade att hänga där,
det var din synd han bar då han tog på sig all den vrede som skulle
fallit på dig.
Han är din enda räddning, han är ditt enda hopp, han är det enda
botemedlet för att rädda dig från fariseism och all annan tänkbar synd.
- Till skillnad från ett av symptomen på fariseism som är att vara
självcentrerad så är botemedlet dess motsatt, att vara
Kristuscentrerad.
Har du tagit emot botemedlet, har du tagit emot medicinen? Hur blir då
Jesu död verksam för just dig och mig?
- I sin bön så är det någonting som tullindrivaren uppenbarar som
texten innan och efter denna liknelse talar om.
I slutet på liknelsen om änkan och den orättfärdige domaren så sa Jesus:
Ska människosonen finna tron på jorden när han kommer (Luk 18:8)?
- För att ta emot medicinen som är Jesu ställföreträdande död så
behöver vi tro.
I den efterföljande texten så uppenbaras detta när lärjungarna tyvärr
börjar agera som fariséer och försökte hindra människor att bära fram
spädbarn till Jesus så att han inte ska röra vid dom.
- Men Jesus sa: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för
Guds rike tillhör sådana som de.

Vad karakteriserar då ett spädbarn? Låt mig ta min 6 månader son
Samuel som ett exempel.
- Han är helt hjälplös och beroende av sina föräldrar för att över
huvudtaget överleva.
Han kan inte klä på sig, han kan inte byta sina blöjor, han kan inte tvätta
sig, han kan inte mata sig själv.
- Allt han kan göra är att i tillit förtrösta på att hans föräldrar ger
honom det han behöver.
Och det var den här tilliten som tullindrivaren hade. Han var helt hjälplös
han var helt beroende av Gud och i förtröstan likt ett spädbarn på sina
föräldrar så satte han sin förtröstan på Gud.
- Han såg att Gud var den ende som kunde rädda honom
Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in, sa
Jesus
- Farisén han förtröstade på sig själv och sin egen rättfärdighet, men
tullindrivaren hade vad vi i början på mötet läste i Ps 51:19 ett
förkrossat och bedrövat hjärta och det föraktar Gud inte.
Han kom med tillit inför Gud likt ett barn och Jesus säger här i Luk 18:14
om honom:
- Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer
sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli
upphöjd."
Två män gick till templet för att be, den ene ödmjukade sig och gick hem
rättfärdig medans den andre upphöjde sig själv och återvände lika
förlorad som när han kom.

- Farisén förtröstade på sig själv och förblev förlorad. Tullindrivaren
förtröstad på Gud och blev förklarad rättfärdig.
Hur är det med dig min vän? Har du några symptom på fariseism?
Manifesterar du självupptagenhet och själviskhet.
- Jämför du dig med och ser dig själv som bättre än andra? Försöker
du att vinna Guds favör genom dina gärningar?
Vad är det du förtröstar på? Är det likt farisén på dig själv eller likt
tullindrivaren som ett barn på Gud?
- Oavsett vilken grad av fariseism vi än må uppenbara så är korset
svaret. Må vi komma ihåg vad vår synd kostade Jesus och likt ett
spädbarn i tillit förtrösta på Honom som är den ende som kan
rädda oss.
[Bön]
Gud vi tackar dig att trotts våra synder som är många, trotts den
fariseism som vi alla är benägna att uppenbara, trotts att vi jämfört oss
och sett ned på andra…
- …att du kom och levde det liv vi inte kunde leva och dog den död vi
förtjänade att dö och att du på tredje dagen uppstod för vår
rättfärdighets skull.
Vi bekänner att vi är helvetesförtjänande syndare helt utan hopp i oss
själva så vi kastar oss på dig och inget annat.
- Hjälp oss att döda köttets gärningar i våra liv, hjälp oss att utrota
den stolthet och självrättfärdighet som vi är så benägna till.
Rena vår församling och våra hjärtan från fariseism och låt oss få präglas
av ödmjukhet och kärlek där vi hjälper andra till botemedlet, Kristi kors.
- Fader vi tackar dig för din oerhörda kärlek som du har visat oss
genom att sända din Son. Hjälp oss att reflektera den till varandra
och till en döende värld. Vi ber för Kristi skull, amen.

