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Laddetgnldeformig
Luk.l8,9-14
Til nogle, som stolede
pfl, at de selv var
retfrerdige,og som
foragtedealle andre,
fortalte Jesusdenne
lignelse:>To mrendgik
op til templetfor at
bede.Den ene var en
fariseer. den andenen
tolder. Fariseeren
stilledesig op og bad

siledesfor sig selv:
Gud,jeg takker dig,
fordi jeg ikke er som
andre mennesker,
r@vere,uretfrerdige,
agteskabsbrydere,
eller som tolderend6r.
Jegfasterto gangeom
ugen,jeg giver tiende
af hele min indtegt.
Men tolderenstod
afsidesog ville ikke
enganglgfte sit blik

mod himlen, men slog
sig for brystetog
sagde:Gud var mig
syndernidig! Jegsiger
;er: Det var ham, der
gik hjem som
retferdig, ikke den
anden.For enhver,som
ophgjer sig selv, skal
ydmyges,og den, der
ydmyger sig selv, skal
oPh0jes...

I Det Nye Testamentefindes der en
rakke advarsler imod hykleri. Det
samme findes i fariseernes skrifter.
Derfor g6r man fariseerne p6 Jesu
tid uret, hvis man p6st6r, at alle fa_
riseere var sidan iom ham i Jesu
lignelseom farisaeren og tolderen.
Lignelsens farisaer er Jn karikatur.
En karikatur har man af og til brug
for, nir man vil understregi en vig_
tig pointe. At lignelsen Jtadip har
noget at sige os, hanger
sarimen
-dens
med, at fariseisme i
v{Erst
tankelige form er blevet kristianis.glet. Og nu{ det er sagt, skal det
tilfOjes: ogsA den frdmme, der
kemper imod hykleri - hvad enten
han fandtes i templet pi Jesu tid
eller findes i kirken i da!-som
- har brug
for den retferdighed,
Jesus
skanker. Og som-lignelsen handler
om.
Lignelsen udtrykker naturligvis ik_
Ke 9t atmen-tgeldende princip om,
at de, der ikke er rovere, ilike er
uretferdige, ikke er regteskabsbry_
dere, s-fal ydmyges og forkastes,
mens alle >toldere<modsatskal oo_
lOjes og frelses.Ny Testamenteindeholder en rekks advarsler netoD
imod uretferdighed og regteskabs^_
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brud. Der var toldere, som pi Jesu
tid blev i deres uretfrerdighed og
synd. Og der var modsat farisaere,
der tog imod den retfardighed,
Jesusskenkede.
Hvad ru, hvis lignelsens fariseer
havde sagt: >Gud, du har lagt tingene til rette for mig, sfl jeg har
kunnet leve et anstendigt liv; det
takker jeg dig for. Men jeg kommer
til dig, som jeg altid har giort, og
beder: Gud, v&r mig synder n6dig<? - Ja, si havde vi vel haft en
lignelse om to vidt forskellige
mand, der begge gi$ hjem som retferdige.
Nu gik kun den ene hjem som retferdig, han, som spgte en nidig
Gud.
I denne forbindelse er det miske
passendeat understrege,at lignelsens tolder, en jade, kender begrebet >>ennidig Gud<. Undertiden
har vi i den kristne kirke afskiret
forbindelsentil vor tros jpdiske rgdder, si vi - givetvis uden at ville det
- bilder os selv ind, at nide kun er
noget der findes i Det Nye Testamente. Men nide kendte den troende israelit i den sikaldte gamle pagt
ogsfl noget til - og havde behov for.

Israels Gud, vor Herre Jesu Kristi
fader, er fra evighed den nidige
Gud.
Om begge mend fortelles det, at
de eik op i templet >for at bede<.
Det kan enten betyde, at de gik hen
til det hellige sted for at bede for
sig selv, altsi for at holde en privat
andagt, eller ogsi kan det betyde og det er miske mere sandsynligt at de gik op i templet for at deltage
i >gudstjenesten<<
sammen med andre. Pi dansk mangler man undertiden det ord, som det engelske
>>worship<<
angiver. Forestiller man
sig nu, som nogle fortolkere g4r det,
at de to meud i lignelsen har oververet offerhandlingen i templet - to
gange om dagen, om morgenen og
hen pi eftermiddagen,blev et lam
slagtet, som dekkede Israels synd
og ibnede vejen til Gud - bliver situationen klar. For andre kilder rdber, at efter sonofferet og efter
modtagelsen af den aronitiske velsignelse gav man sig til at bede for
sig selv, mens der blev brendt rpgelse.
Ofringen af lammet havde 6bnet
vejen til Gud. Ja, den troende israelit vidste, at grunden til, at han

I
kunne henvendesig til Gud i bgn og
forelregge ham sine personlige behov, var, at sonofferet var bragt.
Er denne ramme for lignelsen nogenlunde korrekt tegnet, si er det
ikke en generel bOn om Guds nide,
som tolderen fremkommer med,
nir han siger: >>Gud,ver mig synder nidig!<< Tvartimod er det med
reference til det netop bragte sonoffer, ordene lyder. Lad det gelde for
mig!
Forstiet pi denne mide bliver lignelsen om farisreren og tolderen en
proklamation fra Jesu side om, at
retferdighed er en gave fra Gud,
som Gud 96r mulig gennem et sonende offer. Denne gave modtages
af syndere,som stoler pfl Guds nide
og ikke pi deresegenretfardighed.
Jesu sonendeoffer pi Golgata siger
lignelsen intet om. Det g0r nu ikke
noget. Den bibelske tanke om, at
retferdighed fis gennem soning, at
der er nide at finde hos en forsonet
Gud, leder uvilkirligt den kristne
lreserstanke hen pi det fuldkomne
offer, Jesus bragte. Og hjalper
ham og hende til at indse, at Gud er
nidig, fordi der er bragt et offer.
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