
Kära bröder & systrar,  
Idag så ska vi tala om ett ämne som riskerar att missuppfattas men som 

är oerhört viktigt för oss som församling och det är risken av att hamna i 

ett dike som jag själv har hamnat i. 

 

- En del av er har kommit från kristna sammanhang som inte varit 

bibliskt sunda. 

 

Ni har genomskådat saker som inte stämmer enligt Skriften och själv så 

får jag säga att jag har gjort den här resan. 

 

- Jag håller med er 100% att vi måste sträva efter att ha rätt lära och 

liv. 

 

Men med denna strävan så löper vi också riken att hamna i ett annat 
dike och det är vad jag skulle kalla fariseism. 

 

- Jag har själv i min iver efter sann lära och ett sant liv hamnat i detta 

dike. 

 

Vad är då fariseism? För det första vilka var fariséerna?  

 

- I förra veckans predikan så förklarade vi att fariséerna var en grupp 

under Jesu tid som noga studerade lagen och ivrade för att 

nationen troget skulle hålla Mose lag. 

 

Detta under en tid som påminner mycket om vår egen. Under denna tid 

så pågick den så kallade Helleniseringen som kommer från det grekiska 

ordet Hellas som var det historiska namnet på Grekland. 

 
- Helleniseringen var spridningen av den grekiska kulturen runt 

medelhavet vilket ledde till en sekularisering bland judarna. 

 

Man skulle kunna säga att den var som dagens avkristnande och 

sekularisering av vårt land. 

 

- Fariséerna ville motverka denna sekularisering och hjälpa folket att 

hålla fast vid Guds lag. 



 
I Själva verket så var detta något gott i sig. Det är ju inte fel att hålla fast 

vid Guds ord.  

 

- För att hjälpa folket och sig själva att hålla fast vid lagen så hade de 

utvecklat en muntlig tradition om hur lagen skulle tillämpas i 

många olika situationer som Skriften inte direkt adresserar.  

 

Denna tradition kom senare att skrivas ner i den judiska skriften Mishna 

och Talmud som många av er nog har hört talas om är en kommentar 

över Mishnan, alltså en kommentar över den muntliga traditionen som 

nedtecknades. 

 

- Problemet med detta var att Fariseerna la på människor traditioner 

och bördor som de inte kunde bära och genom evangelierna så 
stod fariséerna ofta emot Jesus eftersom han många gånger gick 

emot deras människotraditioner. 

 

Läser vi i evangelierna så ser vi hur fariséerna i sin iver att följa lagen 

missade det allra viktigaste i lagen att älska Gud av hela sitt hjärta och 

sin nästa som sig själv. 

 

- Dom framställs som obarmhärtiga, självrättfärdiga, glädjedödare 

som ivrar mer för sina traditioner än för Gud själv. 

 

Och till råga på allt i sin iver så missade dom att upptäcka Gud själv 

kommen i köttet. Alltså Jesus den utlovade Messias. 

 

- Vi löper också risken i vår iver att försvara och följa sanningen att 

drabbas av fariseism och detta är något som jag skulle vilja 
adressera idag utifrån vår text som är i Lukas 5:27-39. 

 

Det är sant att vi ska ivra för rätt lära och rätt liv och att vi måste kunna 

varna för det som är fel. Men i denna iver så kan vi likt fariséerna hamna 

fel där vi i vår nit missar att ha barmhärtighet och kärlek för våra 

medmänniskor. 

 



- Det var detta jag gjorde när jag som tonåring upptäckte hyckleri 
och felaktigheter inom kristenheten i Sverige. 

 

Jag blev kall, dömande, obarmhärtig och letade fel i andra kristna istället 

för att i kärlek försöka hjälpa dom. 

 

- När jag tittar tillbaks i bakspegeln så kan jag ärligt säga att jag tror 

att jag i mångt och mycket hade rätt i min urskilning och 

bedömning av de felaktigheter som jag upptäckte i kristenheten. 

 

Men jag hade blivit som en farisé som saknade kärlek. Jag var mer ute 

efter att ha rätt än för min broder och systers väl.  

 

- Speciellt om man blivit bränd i något osunt kristet sammanhang så 

löper man lätt risken i sin reaktion mot det osunda att drabbas av 
fariseism som i sig är synd.  

 

Hur kan vi då diagonisera om vi hamnat i fariseism?  

  

- Låt oss gå till Lukas 5:27-39 och fortsätta vårt studie över 

Lukasevangeliet. 

 
27När Jesus sedan gick ut, såg han en publikan som hette Levi sitta vid 

tullhuset. Han sade till honom: ”Följ mig!” 28Då lämnade Levi allt och 

steg upp och följde honom.  
29Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd 

publikaner och andra låg till bords med dem. 30Fariseerna och deras 

skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: ”Varför äter och 

dricker ni tillsammans med publikaner och syndare?” 31Jesus svarade 

dem: ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. 32Jag har 
inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare.”  
33De sade till honom: ”Johannes lärjungar och fariseernas fastar ofta och 

ber böner, men dina lärjungar äter och dricker.” 34Jesus sade till dem: 

”Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta, så länge brudgummen är 

hos dem? 35Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, 

och på den tiden skall de fasta.”  
36Han sade också till dem i en liknelse: ”Ingen skär bort en lapp från en 

ny mantel och sätter den på en gammal. Om någon gjorde det skulle den 



nya manteln förstöras, och lappen från den nya manteln skulle inte 
passa till den gamla. 37Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Då skulle 

det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna 

förstöras. 38Nej, nytt vin bör man hälla i nya säckar. 39Och ingen som har 

druckit gammalt vin vill ha nytt. Han säger: Det gamla är bäst.”  

 

[Bön] 

 

Nu så befinner vi oss i den andra av fyra efterföljande 

sammandrabbningar mellan Jesus och fariséerna.  

 

- I den första som vi kollade på förra veckan så ifrågasatte fariséerna 

och de skriftlärda Jesu rätt att förlåta synder. 

 

Här i den andra så ifrågasätter fariséerna varför Jesus och hans lärjungar 
åt och drack med publikaner och syndare. 

 

- Och i den tredje och fjärde sammandrabbningen så kritiserar 

Fariséerna Jesus för att göra det som de menar inte är tillåtet att 

göra på sabbaten. 

 

Jag skulle vilja att vi tittar på texten för idag i två delar: v.27-32 och v.33-

39 där jag i de båda delarna skulle vilja lyfta fram vardera två aspekter 

av fariseism. 

 

- Låt oss börja med den första delen där vi ska se hur fariséerna 

uppenbarar obarmhärtighet och självrättfärdighet. 

 

Men innan vi gör detta så låt oss inte missa vad som faktiskt sker här i 

texten. 
 

- I början på kapitel 5 så fick vi se hur Jesus kallade sina första 

lärjungar vid Genesarets sjö. Dom blev kallade att lämna sitt yrke 

som fiskare och istället bli människofiskare. 

 

I denna kallelse så läste vi om hur Petrus brast ut: ”Gå bort ifrån mig, 

Herre, jag är en syndig människa. 

 



- I centrum för vår text idag så får vi se hur Jesus kallar en annan 
lärjunge, närmare bestämt publikanen Levi. 

 

Vad var då en publikan? Jo, det var en form av skatte och tullindrivare. 

Under Romariket så la man ut rätten att driva in tullavgifter från 

handelsmän på så kallade publikaner som fick uppdraget att samla in 

dessa skatter och tullavgifter till Rom. 

 

- Om Rom fick in sina skatter så var de nöjda. Publikanerna la på 

extra avgifter ovanpå tullavgifterna som de själva kom att behålla. 

 

Ni kan bara tänka er den korruption och missbruk detta innebar. Senare 

i Lukas 19 så kommer vi få möta publikanen Sackeus som var förman, 

chef eller främst bland tullindrivarna i Jeriko. 

 
- Publikanerna var inte bara hatade för att de drev in skatter åt de 

romerska fienderna. 

 

Dom var också ansedda som tjuvar, landsförrädare, bedragare och sågs 

som den värsta formen av syndare. 

 

- Och här så möter Jesus Levi som i parallellstället i Matt 9 kallas för 

Matteus. 

 

Det var denna lärjunge som enligt tidiga kyrkohistoriska källor kom att 

skriva Matteusevangeliet. 

 

- I Bibeln så ser vi hur det var vanligt för en person att ha flera namn 

som t.ex. Simon som kallades Petrus eller Kefa.  

 
Vi vet inte varför Levi hade båda namnen. En del spekulerar i om han 

kanske fick namnet Matteus efter sin omvändelse då detta namn 

betyder Herrens gåva. 

 

- Tidigare hade han som publikan varit en tjuv. Men nu så blev han 

en Guds gåva till människor då han som en Jesu efterföljare kom 

att predika evangeliet om Guds rike. 

 



Vi kan inte veta med säkerhet varför han omnämns med båda namnen.  
Precis som Petrus som när Jesus kallade honom tydligt visade på ett 

syndamedvetande så tvivlar jag inte en sekund på att Levi var 

medeveten om sin synd. 

 

- Och här så möter han Jesus som säger till honom: ”Följ mig.” I 

predikan över när Jesus kallar Petrus så såg vi utifrån 

Lukasevangeliet vad denna kallelse innebar: Och det är att vara 

redo att ge upp allt för att följa Jesus. 

 

Tänk för ett ögonblick: Varför valde Jesus att kalla Levi? Han kunde minst 

sagt kallat någon annan som i människors ögon hade ett bättre 

anseende. 

 

- Men inte Jesus, han kallade den värsta av de värsta. Här så lär vi 
oss att det inte finns några hopplösa fall och vi inser att Jesus kan 

kalla och frälsa vem som helst. 

 

Oavsett om det är en maffiaboss eller IS ledare. Jesus förmår att 

förvandla den värsta av syndare. 

 

- Vad gör då Levi när Jesus kallar honom? Jo, han lämnade allt, steg 

upp och följde Jesus. 

 

Och här så handlar det inte om mina vänner att bara lämna sitt 

arbetspass och gå hem tidigt för dagen. 

 

- Han lämnade hela sitt yrke, hela sin försörjning för att följa Jesus. 

Petrus och de andra lärjungarna som var fiskare kunde alltid 

återvänt och börjat fiska igen. 
 

Men Levi efter att han lämnat sitt jobb kunde inte hur som helst komma 

tillbaks. 

 

- Kära bröder och systrar att följa Jesus kostar oss någonting. För att 

följa Jesus så måste vi ge upp våra liv och låta honom vara vår 

Herre och kung.  

 



Att han nu får leda oss och bestämma vad vi ska göra med våra liv.  
 

- Lukas kommer senare att lyfta fram vikten av att beräkna 

kostnaden om vi är villiga att följa Jesus. 

 

Är vi villiga att betala det pris som det krävs att följa Jesus att vi 

överlämnar rätten till honom över våra liv. 

 

- Det är som Jesus säger i Lukas 9:23-25 23Sedan sade han till alla: 

”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta 

sitt kors och följa mig. 24Ty den som vill bevara sitt liv skall mista 

det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 
25Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men 

förlorar sitt liv eller själv går förlorad?  

    
Efter att Levi hade lämnat allt och börjat följa Jesus så anordnade han en 

stor fest i sitt hem för Jesus där en stor mängd publikaner och andra låg 

till bords med dem. 

 

- Levi i sin stora glädje över att få följa Jesus ville helt enkelt fira sin 

omvändelse och att andra skulle få möta och lära känna Jesus. 

 

Det är här som fariséerna kommer in i händelsen. Förmodligen så äger 

detta rum en tid efter Levis fest då fariséerna och deras skriftlärde 

kommer fram till lärjungarna och börjar kritisera dem. 

 

- Mer ordagrant så står det att de knotar eller klagar på lärjungarna. 

Varför äter ni och dricker tillsammans med publikaner och 

syndare? 

 
Nu ska vi ha klart för oss att Judar på den här tiden inte besökte eller åt 

tillsammans med orena syndare. 

 

- Ta t.ex. när Petrus besökte den hedniske officeren Kornelius i Apg 

10. Om det inte hade varit för att Petrus hade fått en vision där 

Gud förklarade all mat för ren så hade han inte kunnat gå in i 

Kornelius hem. 

 



Fariséerna vars namn betyder att vara åtskild var väldigt noga med det 
här och för dem var det otänkbart att äta med t.ex. publikaner som var 

ansedda som några av de värsta tänkbara syndarna. 

 

- Och nu så frågar de lärjungarna varför äter och dricker ni med 

publikaner och syndare?    

 

Till denna fråga svarar Jesus i v.31-32: ”Det är inte de friska som 

behöver läkare utan de sjuka. 
32

Jag har inte kommit för att kalla 

rättfärdiga till omvändelse utan syndare.” 

 

- Och här så får vi klart för oss varför Jesus kom till denna jord: det 

var för de andligt sjuka. Han kom för att kalla syndare till 

omvändelse.  

 

I parallellstället i Matt 9 så läger ögonvittnet Matteus till en viktig detalj 

där han i vers 13 säger. 

 

- 13Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte 

offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”  

 

Här så hänvisar Jesus till Mika 6:6-8 där det Herren kräver från sitt folk 

inte är offer utan barmhärtighet. 

 

- Här så uppenbaras vårt första kännetecken på fariseism. En 

avsaknad av barmhärtighet. 

 

Fariséerna gladde sig inte över att en syndare hade kommit till 

omvändelse.  

 
- Dom var ute efter att sätta dit Jesus och hans lärjungar och 

saknade helt kärlek till dessa syndare och publikaner. 

 

Tyvärr så smyger denna attityd sig in i kyrkan allt för ofta.  

 

- På 1700-talet så hade den engelska kyrkan blivit så exklusiv och 

ogästvänlig för vanliga människor att besöka att John Wesley fick 

använda kyrkogårdar och fält för att predika evangeliet.  



 
Detta ledde till att den metodistiska kyrkan kom att grundas. Tragiskt 

nog bara hundra år senare så insåg metodisten William Booth att de 

fattigaste och enklaste människorna inte kom till kyrkan. 

 

- En söndag 1846 medans församlingen på broad street var samlade 

och sjöng än hymn så öppnades kyrkporten och in kom William 

Booth tillsammans med ett följe av fattiga män och kvinnor i 

smutsiga kläder. 

 

Dom präktiga medlemmarna som satt i kyrkbänkarna tittade ner på 

dessa fattiga människor när de kom intågande genom kyrkan medans 

William Booth ledde dom fram till dom bästa platserna i kyrkan. 

 

- Richard Collier som skrev en historiebok om frälsningsarmen skrev 
att Metodistkyrkan på den här tiden hade blivit så präktig att vad 

William Booth just gjorde var otänkbart. 

 

På sin höjd så kunde de fattiga få komma in genom en sidodörr och sätta 

sig på bänkar utan några ryggstöd och sittdynor som var avskärmade 

från talarstolen. 

 

- Dessa fattiga blev föraktade och man såg ner på dom. Denna 

händelse efterföljdes av många liknande händelser där William och 

hans fru Cathrine till slut inte själva var välkomna i kyrkan vilket 

kom att leda till att frälsningsarmen grundades. 

 

Man saknade barmhärtighet mot fattiga och syndare. Nu kanske du 

tänker men detta var ju på 1700- och 1800-talet. 

 
- Inte mycket har hänt sedan dess. Fariseism smyger sig så lätt på oss 

i våra kyrkor då vi visar obarmhärtighet. 

 

Jesus han åt och drack tillsammans med publikaner och syndare. Jag har 

mött många människor i Sverige och till och med i vår egen församling 

som är rädda för att äta och dricka tillsammans med muslimer. 

 



- Om vi ska följa i Jesu exempel så måste vi vara villiga att äta och 
dricka tillsammans med förlorade människor som behöver höra om 

Jesus. 

 

Vi får akta oss så vi inte likt fariséerna isolerar oss och inte har någon 

kontakt med våra grannar och de människor vi möter i vardagen. 

 

- Må vi fyllas av sådan barmhärtighet att vi delar våra liv med dessa 

människor med målet att berätta om Jesus för dom. 

 

Hur ska dom kunna höra om inte vi berättar för dom? Hur ska de kunna 

komma till tro om vi inte visar ett intresse för dom?  

 

- Detta betyder inte att vi ska acceptera människors synd. Själva 

anledningen till varför Jesus var med dem var för att kalla syndare 
till omvändelse. 

 

- T.ex. i Mellanöstern så är den relationella aspekten så viktig. T.ex. 

så innan man gör affärer tillsammans så äter man ett mål mat och 

umgås tillsammans.  

 

Detta är också en viktig aspekt för oss att tänka på när vi vill dela 

evangeliet med våra grannar och de människor vi träffar i vardagen från 

dessa kulturer. 

 

Om vi vill nå våra grannar så får vi inte hålla oss för oss själva och likt 

metodisterna i exemplet med William Booth se ner på dem som är 

annorlunda. 

 

- Vid ett tillfälle när min fru var med barnen på öppna förskolan för 

några år sedan så var det några flyktingbarn från Syrien som var 

isolerade från alla andra.  

 

Dom talade inte svenska och var utstötta. Min fru Hannah försökte 
uppmuntra våra barn att leka med dessa barn men dom var tveksamma. 

 



- När dom kom hem så förklarade Hannah för våra barn att dessa 
barns hus hade blivit bombat, att deras säng och alla deras leksaker 

var borta. 

 

Nästa gång Hannah och barnen träffade dessa barn så sprang vår äldsta 

dotter fram till dem och kramade dem och sen blev de jättebra 

kompisar. 

 

- Det finns så många människor som är marginaliserade och utstötta 

här i Bergsjön och Kortedala som bara väntar på att någon skulle 

visa dom intresse och barmhärtighet. 

 

Tyvärr så är vi allt för ofta inte intresserade av att ta tillfället att nå dessa 

människor och till och med så kan vi i våra kyrkor gå så långt som 

fariséerna att vi ifrågasätter om man överhuvudtaget ska äta med dom. 
 

- Ett annat exempel på att inte vissa barmhärtighet mot förlorade är 

när vi blir för upptagna med våra kristna vänner att vi inte tar tiden 

med icke kristna när vi träffas i grupp tillsammans med dom. 

 

Vid ett tillfälle berättade min mamma för mig hur hon varit i en grupp 

med teologi och evangelisations intresserade där det var ett antal 

icketroende närvarande. 

 

- Hon utryckte det hur hon kände sig så illa berörd när de kristna 

bara var för sig själva och pratade teologi medans det var ett helt 

gäng med ickekristna som de kristna under de omständigheter som 

de befann sig i hade ett jättebra tillfälle att dela evangeliet med. 

 

Vi får akta oss så vi inte drabbas av obarmhärtighet där vi inte ser och 
tar oss ann förlorade människor där vi blir så upptagna med oss själva så 

att vi inte likt Jesus ser de sjuka som behöver läkaren Jesus. 

 

- Utan istället ska vi kalla syndare till omvändelse. Jag skulle vilja ge 

ett sista exempel på hur obarmhärtighet kan visa sig ibland oss och 

det är i förhållandet till andra kristna. 

 



Här så kan jag framförallt se på mig själv under tonåren då jag upptäckte 
massa saker som var fel i kristenheten. 

 

- I min iver för sanningen så blev jag som en farisé helt utan 

barmhärtighet. 

 

Jag kan minnas många konflikter som jag hade med min mamma och 

mina syskon där vi debatterade saker. 

 

- I mångt och mycket så hade jag rätt i fakta men jag syndade genom 

att inte ha Guds hjärta. 

 

Här så måste vi ta varning. Det är en sak om falska lärare medvetet 

sprider falskheter detta är något som vi ska varna för och stå emot. 

 
- Men hur förhåller vi oss till fåren som har blivit förda på villovägar 

av deras undervisning. 

 

Hur hanterar vi kontakten med dessa får. Gör vi som Jesus som lämnade 

de 99 fåren för att gå och söka efter det försvunna fåret. 

 

- Har vi Jesu milda och kärleksfulla inställning gentemot fåren eller 

attackerar vi fåren precis som en herde skulle attackera en varg? 

 

I min omogenhet så gick jag hårt emot fåren som bara var offer för 

vargar. 

 

- Mina vänner så här kan vi inte behandla våra medkristna. Vi måste 

istället i mildhet, saktmod, kärlek och barmhärtighet gå efter dem 

precis som Jesus gick efter det hundrade fåret som kommit på 
villovägar. 

 

Det är viktigt att vi har urskillning, kunskap och att vi strävar efter att ha 

rätt lära och liv, men vad hjälper det om vi inte har kärlek och 

barmhärtighet. 

 

- Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade 

kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.  



2Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all 
kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte 

hade kärlek, så vore jag ingenting.  
3Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp  

till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.  
4Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte,  

den är inte uppblåst,  
5den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den 

tillräknar inte det onda.  
6Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i 

sanningen.  
7Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar 

allting.  
8Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och 

tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå.  
  

- Så vi har nu sett hur det första kännetecknet på fariseism kan 

uppenbara sig i församlingen som är obarmhärtighet. 

 

Låt oss rannsaka oss själva om detta kan finnas i oss. Det andra 

kännetecknet som vi kan se i vår text på farisism är självrättfärdighet. 

 

- Och för att ha drabbats av fariseism så behöver man inte 

uppenbara alla dessa kännetecken. 

 

Jesus pekar indirekt på hur fariséerna var självrättfärdiga när han säger i 

v.32 Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan 

syndare. 

 

- Här så är Jesus ironisk. Där han kallar fariséerna för rättfärdiga. 
Men i själva verket så var det dom och inte Levi som var förlorade. 

 

Dom såg sig som friska och inte i behov av läkaren Jesus när de i själva 

verket var sjuka i sin synd. 

 

- Detta är något som Jesus senare uppenbarar i Lukasevangeliet. Ta 

t.ex. Lukas 15 där fariséerna på nytt kritiserar Jesus för att ta emot 

syndare och äta tillsammans med dem. 



 
För att svara fariséerna så ger Jesus tre liknelser: om det återfunna fåret, 

återfunna myntet och den förlorade Sonen och om hur det vid varje 

tillfälle blir glädje när det förlorade återfinns. 

 

- På samma sätt blir det glädje när en syndare omvänder sig.  

 

I liknelsen med den förlorade Sonen så visar Jesus att det inte bara var 

brodern som hade sprungit bort med sitt arv så var förlorad utan också 

brodern som hade stannat hemma som var som fariséerna. 

 

- Jesus ger ytterligare ett exempel i Lukas 18 med farisén och 

publikanen som stod och bad i templet där Jesus adresserar de som 

såg sig själva som rättfärdiga i deras egna ögon.  

 
Farisén i detta exempel tackade Gud för att han inte var som andra 

människor och så nämnde han ett antal synder. 

 

- Och sen så fick han syn på en publikan: och såg tackade han Gud 

för att han inte heller var som honom. 

 

Publikanen däremot vågade inte ens lyfta blicken mot himlen och bad: 

Gud var nådig mot mig en syndare.  

 

- Sen så sa Jesus att publikanen gick hem rättfärdig, men inte farisén. 

Så fariséerna såg sig själva som bättre än andra och visade på att 

de i själva verket var förlorade där de förtröstade på deras egna 

gärningar för att stå rättfärdiga inför Gud. 

 

På samma sätt var det för mig. När jag växte upp så var jag lite av ett 
mönster barn som redan som barn gick på bönegrupper tillsammans 

med vuxna och pensionärer. 

 

- Jag läste min Bibel, var aktiv i kyrkan och kopierade ett beteende 

mönster. 

 

När jag kom upp i tonåren så började jag jämföra mig med andra 

ungdomar i min ungdomsgrupp. 



 
- Jag hade inte haft sex med någon, drack inte, när de andra 

ungdomarna kollade på filmer eller drack så brukade jag sitta i ett 

annat rum och läsa Bibeln. 

 

Men jag blev självrättfärdig. Det var först genom att Gud uppenbarade 

för mig djupet av min synd som jag insåg att jag inte kunde jämföra mig 

med andra för att på domens dag stå rättfärdig inför honom. 

 

- Jag va en lika eländig syndare och det var endast genom Jesu 

ställföreträdande död och uppståndelse som jag kunde bli räddad 

från en evig dom.      

 

Akta dig för att jämföra dig med andra. Jämför dig med Guds rättfärdiga 

standard och du kommer att inse att du helt kommer till korta. 
 

- Det är som Rom 3:10 säger det finns ingen rättfärdig, inte en enda. 

Och som vers 23 i samma kapitel säger att alla har syndat och 

saknar härligheten från Gud. 

 

Vi kan inte rättfärdigförklara oss själva inför Gud och absolut inte genom 

att jämföra oss med andra. 

 

- Det är bara genom att förtrösta på Jesus och hans rättfärdighet 

som gör att vi på domens dag kan stå rättfärdiga inför Gud. 

 

Och i själva verket så är det detta som sker nu i nuet att i den stund en 

syndare sätter sin tilltro till Jesus och hans ställföreträdande död och 

uppståndelse så förklaras hon rättfärdig inför Gud och får Jesu 

rättfärdighet sig tillräknat. 
 

- I denna stund så sker det gudomliga utbytet då Jesus som tagit på 

sig vår synd nu ger oss hans rättfärdighet. 

 

Som Paulus skriver i 2 Kor 5:21 Den som inte visste av synd honom har 

Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga 

inför Gud.  

 



- Självrättfärdighet uppenbarar sig inte bara i förlorade människor 
utan kan även hos frälsta. 

 

Det är när man börjar se sig som bättre än andra. Jag har sett det allt för 

många gånger och även i mitt eget liv när människor börjat upptäcka 

vissa läror från Bibeln som andra inte fått ljus över då man börjar se sig 

som bättre än andra och som om man är utom räckhåll för korrigering. 

 

- Bara för att man kanske förstår mer än en annan blodköpt kristen 

så betyder det inte att man är bättre.    

 

Vi får akta oss så att vi inte blir höga på vår kunskap där stolthet får 

smyga sig in.  

 

- Många gånger så har jag märkt att när Gud sänder förmaning och 
korrigering till oss så är det många gånger från de vi minst skulle 

kunna tänka oss att detta skulle komma ifrån. 

 

Men den brodern eller den systern förstår ju ännu inte det jag förstår 

ska jag verkligen lyssna på dennes förmaning? 

 

- Jag har vid allt för många tillfällen stött på där kunniga kristna inte 

är villiga att lyssna till någon som inte kan så mycket som de själv 

eftersom man ser sig som mer kunnig eller bättre. 

 

Självklart så ska vi inte strunta i alla felaktigheter och måste våga 

förmana och tillrättavisa varandra men vi måste också vara villiga att 

lyssna och inse att också vi kan ha fel. 

 

- Till församlingen i Laodicea som inte såg att hon hade behov av 
något så står det i Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit 

rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är 

eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.   

 

Må vi hålla oss ödmjuka och akta oss för att se oss själva som bättre än 

andra kristna bara för att vi kanske har fått upp ljuset för saker som de 

ännu inte förstår. 

 



- Vi har nu sett på två kännetecken på fariseism nämligen 
obarmhärtighet och självrättfärdighet. 

 

Låt oss kort i v. 33-39 kolla på ytterligare två kännetecken: Nämligen att 

vara en glädjedödare och traditionsivrare. 

 

- Dessa tillämpningar kan tyckas vara lite långsökta men vi kan 

indirekt härleda dem från texten. 

 

I v.33-35 så står det: 33
De sade till honom: ”Johannes lärjungar och 

fariseernas fastar ofta och ber böner, men dina lärjungar äter och 

dricker.” 
34

Jesus sade till dem: ”Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att 

fasta, så länge brudgummen är hos dem? 
35

Men det skall komma en tid 

då brudgummen tas ifrån dem, och på den tiden skall de fasta.”    

 
- Så efter att Jesus har svarat fariséerna varför han äter och dricker 

med publikaner och syndare så går de ett steg längre med att säga 

varför Jesu lärjungar äter och dricker medans Johannes döparens 

och fariséernas lärjungar ofta fastar och ber. 

 

Denna fråga ställs i Matteus och Markusevangeliet av Johannes 

döparens lärjungar. 

 

- Men här i kontexten i Lukasevangeliet så ser vi att denna fråga 

även kommer från fariséerna.  

 

Efter den fästmåltid som Jesus och hans lärjungar haft hos en omvänd 

publikan så undrar fariséerna varför Jesu lärjungar inte fastar.  

 

- När vi läser om fariséerna i evangelierna så ser vi hur de var 
glädjedödare. 

 

De ville inte låta människor glädja sig i Jesus.  Och Jesus svarar dem med 

att säga: Inte kan väl bröllopsgästerna fasta när brudgummen är hos 

dem. 

 

- I GT så uppenbaras Gud som Israels brudgum och i NT Jesus som 

församlingens, Guds folks brudgum. 



 
Enligt Judendomen så var man undantaget sina andra religiösa 

åtaganden under bröllopsfesten då man var tvungen att glädja sig med 

brudgumen. 

 

- Vi är inte bara brudgummens gäster, enl. Uppenbarelseboken så är 

vi som kristna tillsammans bruden. 

 

I GT så ser vi hur fasta ofta åtföljdes med klagan och vädjan under tider 

av lidanden och svårigheter. 

 

- Detta var också något som Johannes och hans lärjungar gjorde i 

väntan på den messianska tiden.  

 

Men nu så var Messias, brudgumen här och det var tid för att glädja sig 
då Gud verkade bland sitt folk.  

 

- Men Jesus han sa: det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån 

dem, och på den tiden skall de fasta.”  

 

Jesus togs ifrån dem när han dog, men senare också vid hans 

himmelsfärd. Så nu i väntan på Jesu andra tillkommelse så får vi söka 

honom med fasta och i bön. 

 

- Fariséerna försökte ta ifrån människor deras glädje. Dom var 

glädjedödare. 

 

Även här löper vi risken att uppenbara fariseism. I vår strävan efter att 

ha rätt och följa sanningen så kan vi lätt missa att glädja oss med 

syndare som kommit till omvändelse. 
 

- Har du någon gång hört på någons vittnesbörd där de berättar hur 

Jesus har förvandalt deras liv genom att de kom till tro men där 

inte hela deras beskrivning av sin omvändelse utifrån Bibelns 

undervisning är rätt förklarad. 

 



Detta är någonting som jag ofta läser och hör där någon ger tydliga 
tecken på att ha blivit genuint omvänd men där deras förklaring av 

denna omvändelse inte är helt korrekt förklarad. 

 

- Det är så lätt att haka upp sig på hur det kunde utryckt sig bättre 

och missa att glädja sig över att de kommit till omvändelse. 

 

Självklart så ska vårt mål vara att hjälpa dessa kristna att bättre förstå 

Bibeln men vi får inte göra det på bekostnad av att vi inte kan glädja oss 

över Guds handlande i deras liv. 

 

- Även i andra sammahang så kan vi bli så detaljfokuserade på att ha 

rätt så att vi berövar människor deras glädje i Herren. 

 

Ta till exempel vid dop. Själv så föredrar jag om man inte klappar i 
händerna när någon kommer upp ur vattnet för att det kan misstolkas 

som om vi ger ära till den som har döpts. 

 

- Men för vissa i vår kultur så är detta inget annat än att utrycka 

glädje till Herren över en syndare som kommit till omvändelse. 

 

Vi får vara försiktiga så vi inte berövar människor deras glädje i Herren. 

 

- Det sista kännetecknet på fariseism som vi kan härleda i ur vår text 

är när vi likt fariséerna sätter tradition före Jesus. 

 

Efter att ha förklarat att brölloppsgästerna inte kan fasta så länge 

brudgummen är hos dem så ger Jesus oss en liknelse som består av tre 

delar. 

 
36

Han sade också till dem i en liknelse: ”Ingen skär bort en lapp från en 

ny mantel och sätter den på en gammal. Om någon gjorde det skulle 

den nya manteln förstöras, och lappen från den nya manteln skulle 

inte passa till den gamla. 
37

Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Då 

skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och 

säckarna förstöras. 
38

Nej, nytt vin bör man hälla i nya säckar. 
39

Och 

ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. Han säger: Det gamla är 

bäst.”    



 
- Här så sätter Jesus upp en kontrast mellan fariséernas tradition 

under det gamla förbundet och det nya förbund och den nya tid 

som kommit med Jesus och evangeliet. 

 

Fariséernas tradition utifrån GT liknas vid ett gammalt klädesplagg. Om 

man tar en lapp från ett nytt klädesplagg alltså Jesu lära och det nya 

förbundet och sätter det på fariséernas så skulle den nya klädnaden 

förstöras och den skulle heller inte passa på fariséernas tradition. 

 

- Inte heller häller man nytt vin i gamla skinnsäckar, då skulle det nya 

vinet spränga säckarna och vinet rinna ut.  

 

Under den här tiden så ett av sätten som man förvarade vin på var i 

säckar gjorda av get och får skin och efter att de används en tid så blev 
de obrukbara och skulle förstöras när det nya vinet jäser. 

 

- På samma sätt så skulle fariséernas tradition bli förstörd av det nya 

förbundet och Jesu undervisning. 

 

I den tredje delen av denna liknelse så säger Jesus: 39
Och ingen som har 

druckit gammalt vin vill ha nytt. Han säger: Det gamla är bäst.” Eller i 

de bästa och tidiga grekiska manuskripten: Det gamla är gott nog. 

 

- Här så slår Jesus huvudet på spiken som vi säger: Likt de som 

druckit gammalt vin inte vill ha nytt utan anser det vara gott nog så 

var inte fariséerna intresserade av det nya förbundet och Jesus 

undervisning om evangeliet. 

 

De ville hellre hålla fast vid sina traditioner. Traditioner i sig behöver inte 
vara fel så länge de inte går emot Bibeln eller Guds hjärta och natur. 

 

- Om vi som kristnar ivrar för en tradition mer än Bibeln så utrycker 

vi en form av fariseism. 

 

Ta t.ex. de som håller fast vid att man enbart kan sjunga och utforma 

sina möten som man gjorde på 1700- och 1800-talet där man sjunger på 

ett sätt som inte är naturligt för nutidsmänniskan. 



 
- Det är inte fel att sjunga på detta sett, men om detta utryckssätt 

hamnar i fokus mer än Bibeln och att man inte ger frihet till andra 

att utrycka sig på andra sett så kan man lätt hamna i en form av 

fariseism. 

 

Andra hävdar att man inte kan ha instrument, eller bara ett instrument 

eller att bara en person kan leda församlingen i lovsång och om man gör 

det på ett annat sett så har man fel. 

 

- Jag förstår helt och delar åsikten att lovsång inte ska vara ett 

uppträdande men vi måste här få ge frihet att så länge vi håller oss 

inom Skriftens ramar kunna utrycka oss på olika sätt. 

 

Den här texten som vi just läste om gamla och nya vinsäckar och nytt 
och gammalt vin har missbrukats mycket av kristna då man använt den 

för att förespråka nya obibliska läror och beteenden. 

 

- Men vi måste förstå att den handlar om kontrasten mellan det 

gamla, fariséernas traditioner under det gamla förbundet som står i 

stark åtskillnad till det nya förbundet och Jesu lära. 

 

Syftet för oss som lemmar i Kristi församling är att vi enl. Ef 4:12-14 som 

heliga ska utrustas till att utföra vår tjänst att bygga upp Kristi kropp, 
13tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till 

ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 
14Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och 

som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt 

falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 

 
- Så syftet med församlingen är inte att surfa på vågorna efter varje 

vindkast som en pastor beskrev det utan att vi ska uppbyggas och 

nå en sådan mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 

 

För att kunna göra detta så måste vi se upp för ett stort hinder som är 

fariseism. 

 



- Det handlar inte om att vi bara individuellt ska nå denna mognad 
utan hela Kristi kropp. 

 

För att kunna utrusta, uppbygga och hjälpa varandra fram till enheten i 

tron och kunskapen om Kristus så måste vi se upp för fariseism och nu så 

talar vi inte om en konstgjord, fabricerad enhet baserad på kompromiss 

utan en sann enhet.    

 

- Denna enhet som vi i Ef 4:2 blir uppmanade att bevara genom 

fridens band. 

 

Må vi rannsaka oss själva om det kan finnas någon form av fariseism i 

våra hjärtan. Finns det kanske någon obarmhärtighet, självrättfärdighet, 

glädjedödande eller iver för en obiblisk tradition? 

 
- I så fall få vi bekänna detta inför Herren. Må vi istället fyllas av Jesu 

kärlek gentemot de förlorade och gentemot våra kristna bröder 

och systrar med målet att vi helt skulle bli uppfyllda i Kristus. 

 

Låt oss be… 

 

     

 


