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Hvis man som kristen skal fi noget
som helstpositivt - eller opbyggeligt
- ud af Jesukritik af sin tids fariseere, mi man selv indtagefarisaeerens
plads.Indtagerman ikke denne
plads,g6r man sig selv sflrbarog bliver megetlet >en fariseer< i dette
ords almindeligtbrugtebetydning:en
selvretfrerdighykler, som underdekke af fromhed kun har sie selv for

@je.Og dermedhar man sat sig selv
pfl Gudsplads.
I dagenstekst er Jesuskommet ind
for at holde miltid hos en af de ledendefarisreere.Det er sabbat,og det
kommer hurtigt til et sammenst@d.
Jesusg@rgodt ved at helbredeen
mand. Farisreerne,der kritiserer
Jesusfor at bryde sabbatten,srettes
pi plads af ham. Krerlighedenudskyder nemlig ikke en god og rigtig
handlingtil nrestedag.Det er lektien,
som den tids faiisreereskulle lrere.
Men lur mig om vor tids farisreeredet vil sige os kristne - har lert den
lektie. At pAstfrat det kun var faris&erepA Jesutid, der havdedet problem, og at vi kristne i dag lever if6lge lektien - det skal der megetfariseisk mod til. Si er det bedreat g4re
som de tilstedevarendefarisrere. De
velger i det mindste at tie og angiver

med derestavshed,at de er blevet udfordret.
Og sfl fortsrtter Jesusmed en lignelse,da han ser,hvordan de indbudte gester udvelger sig de fornemste
pladserved bordet.Lignelsen synes
at dreje det sig om bordskik ved et
orientalskbryllup. Hver og en gnsker
en plads ved hBjbordetsfl tretpfl vrerten som muligt. Men glem ikke - siger Jesus- det er v&rten,der bestemmer. Det er flovt, hvis man har indtaget en af deOverstepladser,og sfl af
vrertenbliver beordrettil at flytte til
en afde nederstepladser.>Forenhver, som ophojer sig selv,skal ydmyges,og den, der ydmyger sig selv,
skal oph@jes.<
Gad vide om ikke dennetekst af
gode kristne fariseere er blevet brugt
som etikettefor god bordskik blandt
kristne. Men det er nu rergerligtat re-

ducereJesusog hansforkyndelsetil
en Emma Gad.
Den bedsteillustration af meningen med tekstengiver Jesusselv med
den bergmtelignelse om farisreeren
og tolderen.Han, der srcttersig
i
Overstved bordet,det er farisaeeren
templet, som hverken kan takke Gud
for hansgaver eller vil tigge Gud om
nide. Han, der setter sig pi den nedersteplads,det er tolderen,der knap
nok t6r henvendesig til Gud, og nir
han g4r det, tigger han om nflde.Ogsi lignelsenom farisreerenog tolderen slutter med ordene:>For enhver,
som ophpjersig selv,skal ydmyges,
og den, der ydmyger sig selv,skal
ophojes<(Luk 18,14).
Ordenefindes ogsi i Det gamle
Testamente.
At >ophgje<er noget,
Gud g0r. Nir Gud ophBjer,sfl forl6ser han, frelser.

Lignelsentaler om bordskik,
men lignelsensmeningdrejersig
om frelse.Den, der ophpjer sig selv,
er den, der betragtersig som retfrerdig i sig selv.Den, der ydmyger sig
selv,det er den, der bojer sig for
Gud og efterf6lgendelader Gud frelsesig.
Dagenstekst begyndermed at fortrelle,at Jesusholdt miltid hos en af
de ledendefarisrere. Med den gestus
viste Jesus,at der var hib for den farisreer.
Si er der ogs6hib for os andrefarisreere2000 6r efter - hvis vi kan
lere at takke Gud for hans gaver og
tigge ham om nflde.
Nflr man over for Gud takker og
tigger - og tigger og takker - har man
satsig pfl den rigtige plads.
Eller bedre:er blevet satpi plads
af Gud.

