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Udenpd ser de smukke ud,
men indeni er de fulde af
dqdningeben og al slags
urenhed, siger Jesus om de
skriftklo ge og fari sn erne.
(Foto: Leif Tuxen).

Detteer det 12.og sidsteafsniti Kristeligt Dagbladsjulekonkurrence.F6rsteafsnit blev bragtfredagden 9. decemsporgsber.Kuponernemed svarenepfljulekonkurrencens
m6l indsendessamlettil Kristeligt Dagblad,Fanpgade15,
2l00Kgbenhavn Q, sitdeer os i hende senestl6rdagden
3l.december.Alle, der indsendermindstotte rigtige svar,
deltageri lodtrekningenaf en rakke flotte bibler og 20 ektil Matthreussemplareraf Kai Kjrer-Hansenstudieudgave
evangeliet.Den bog, der har dannetgrundlagetforjulekonkurrencen.

VpnAg OVER DE SKRIFTKLOGEOG FARIS,EERNE
element, som tjener til at udstille sin egen fromhed eller
'oosition.
L'itikk"n er forholdsvis

s&ere pr. definition skulle
vare specielt hykleriske, er
oer rntet, der tyder pfl. Tverti_
mOO Kan der

nyskabelseog fi et nyt hjerte
og et nyt liv.
I Jesuforkyndelseforud-

pfl.I al almindeligheder
alle
mennesker,der beskreftiger
sig med Gud, enigemed fari-

3l.december.Alle, der indsendermindstotte rigtige svar,
deltageri lodtrrekningenaf en rakke flotte bibler og 20 eksemplareraf Kai Kjer-Hansenstudieudgave
til Matthrusevangeliet.Den bog, der har dannetgrundlagetfor julekonkurrencen.

VpnAe oVER DE SKRIFTKLoGEoG FARIS,EERNE
TEKST:

MATT.

32,27-28

Vejer, skriftklogeog farisreere,
I hyklere! I ligner kalkede grave;udenpflserde smukkeud, men indenier de fulde afdpdningebenog al slagsurenhed.SiledesserI ogsfl udenp6retfrerdigeud for folk, men indenier I fulde af
hykleriog lovlpshed.

bul (12,24).
Jesuskarpeudfaldmod daI tiden op til p6skevar det altidensreligigseledereer ikke
mindeligtat kalke grave.Det
udtryk for personligfornrergjorde man ikke for, at de
methed.Sprogdragten
minder
skullesepene ud. De hvidom profeternesgengivelseaf
kalkedegraveskulleadvare
Gudskritik af og dom over sit
intetanendefolk, si de kunne
folk. Talener bflretoppeaf
holdesig pi afstandaf dem
medlidenhed(f 23,37).
for ikke at blive rituelt urene,
Overvej det ikke-sentimenhvilket ville medfore,at man
talebillede,der tegnesaf Jeikke kunnedeltagei piskefesusved hvert ve, hvordandet
sten.
forhold,der kritiseres,pi en
Nflr der talesom, at de kalubehageligmAdeogsAhar nokedegraveudenpfrsersmukget at sigeind i en kristen
ke ud, referererdet velsagtens sammenhreng.
til monumenterne
soms6dan.
De kunnevrerestoreog flotHvad sagenikke
te, og hvis de ikke var bygget
drejer sig om
overen grav,var de ikke urene steder.Var de derimod
Nflr man beskeftigersig med
byggetover en grav,var stekap 23 og Jesukritik af de redeturentog skulleundgis.
ligigseledere,er detpAsin
pladsat gOrcopmarksompe,
hvadsagenikke drejersig om.
Ikke personlig
Der udtalesingenkritik af
fornrermethed
godegerningereller brugen
I kap. 23 talerJesusmed auaf bedekapsler
og kvaster;
toritet som den,der er >>mere heller ikke af at gfl til fest,
end<Davidsson,mensomde siddei synagogeneller at hilreligipseledereikke engang
sepi hinanden.
betragtersom Davidsspn.
Kritikken rettersig mod
Tidligerehar de pist6et,at
motivetfor fromhedshandf
i nhan stodi ledtogmed Beelze- gernesamtdet overdrevnd
AF KAI K'ER.HAT{SEN

element,somtjenertil at udstillesin egenfromhedeller
position.
Kritikken er forholdsvis
generel.Det er let at overf@re
denpfi ethvertreligiostsamfund.At Matthreusogsi vil
advaresinekristnel&sere,
turdevrereindlysende.
Overvejhvaddet egentlig
er,Jesuskritiserer,og set
navnpi skikke i kristnesammenhenge,hvor Jesukritik
ogsArammer.

Farisreerneog os
ForholdetmellemJesusog fariseerneer ret kompliceret.
Pi vissepunkterstodde hinandenn&rmere,end f.eks.Jegjorde.
susog saddukeerne
Alligevel var Jesusikke fariSreCT.
Et er atafdakke det historiskeforhold mellem faris&erneog Jesus,menhult bliver det.hvis farisreisme
blot
er noget,som grelderen gruppejoder pAJesutid. Et godt
udgangspunkt
er, at man selv
er >farisaeer<
!
Nir vi taler om farisaere.
er vort sprogbelastetaf, at en
>farisaer<nestener blevet
ensbetydende
meden >hykler<.Jesusanklagerrigtignok
sin samtidsfarisaerefor hvkleri. Dettehykleri skalimiillertid forstis i lysetderesgenerellestillingtagentil ham.I
NT bliver al gudsdyrkelseuansethvor rigtig og oprigtig
denend synes- en form for
hykleri, nir man ikke i tro tager imod Jesus.At alle fari-

s&erepr. definitionskulle
vrerespecielthykleriske,er
der intet, der tyder p6. Tvartimod kan der findesmange
eksemplerfra farisaernesegne skrifterpfl, at de selv bekrempede
reiigiosthykleri.
For at ggreen lang historie
kort - og relevant:Farisaeerne
var datidensfromme mennesker,der gnskedeat tageGud
- og livet med ham - alvorligt.
Det er nogetpositivt.Det tragiskeer, at de ikke tog Jesus
alvorligt. Det er det negative.
Farisaernesgrundsyner, at
mennesketp8 grundaf den
udrustningdet har fiet af
Gud, er i standtil at gfire
Gudsvilje.
Evangelietsgrundsyner, at
mennesketf6rst mi gennemgi en indre forvandling,en

nyskabelseog ffl et nyt hjerte
pi. I al almindelighederalle
og et nyt liv.
mennesker,
der beskeftiger
I Jesuforkyndelseforudsig med Gud, enigemed tarisattesdet, at mennesketer
s&erne:alvor og oprigtighed
gennemsyretaf syndog ikke
religipsitetmfl vrre tilstrakkan frelsesig selv;den
kelig til frelse.
premis deltefarisaeerne
ikke,
Gir man endnutattere pi
at Jesuser kommetfor at frelsagen,kan det hrevdes,at virsefra synd( l,2I) og frelse
kelige fariseere - i detteords
det fortabte(9,13);den
mestnegativebetydning- i
pramis deltefariseerneikke,
dag kunnefindesi kristne
at Gudsvilje ikke er udtrykt i
kredse.
paragraffer,heller ikke i overOvervejpflstanden:
Jo meholdelseaf alle enkeltbudi
re religigsmaner, og jo mere
GT, men kommertil udtryk i
from man er,-ogjo st/rre poJesupersonog hanstolkning
sition man har i en kristen
af GT og i menneskers
hjerte- menighed,destostgrrebliver
forhold til Gud; disseprremis- farisaismensfare,og desto
serdeltefarisreerneheller ikvresentligere
bliver det at hgre
ke.
Jesuadvarsel.
Dissepremisserer alment
menneskelige;
dem har fariseernepfl Jesutid ikke patent
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SponcsuAl 12
I hvitketkapitel hosMatthreusanklagesJesusfor at std
ledtogmedBeelzebul?
Det rigtige svar:

Indsendt af:
Navn:
Adresse:
Alle kuponer - mindst otte af tolv - indsendessamlet i en kuvert til Kristeligt
Dagblad,Fanogade15,2100Kbh. O inden 31.12.1994.

