
Hanna	  Wärlegård,	  Filadelfiakyrkan	  Örebro,	  2015-‐08-‐16	  
	  
	  

Tro	  och	  liv	  
Här	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  predikan.	  
	  
Vem	  är	  du?	  	  
Vem	  är	  du?	  Ja,	  hur	  svarar	  man	  på	  en	  sådan	  fråga?	  Kanske	  med	  varifrån	  man	  kommer,	  vad	  man	  gör	  på	  
dagarna,	  något	  om	  sina	  intressen.	  	  Kanske	  skulle	  frågan	  också	  besvaras	  genom	  svar	  på	  en	  annan:	  hur	  
ber	  du?	  	  
	  
Läs	  Lukas	  evangelium	  18:9-‐14	  
	  
Farisén	  och	  tullindrivaren	  
Det	  lätt	  för	  oss	  att	  från	  början	  tänka	  att	  farisén	  är	  en	  hycklare	  och	  tullindrivaren	  den	  det	  är	  synd	  om.	  
Det	  är	  bra	  synd	  att	  vi	  inte	  kan	  höra	  berättelsen	  som	  judar	  under	  första	  århundradet.	  Hade	  vi	  kunnat	  
höra	  den	  då,	  hade	  vi	  blivit	  chockade.	  
	  
Farisén	  var	  en	  religiös	  hjälte,	  en	  förebild.	  Han	  tog	  sin	  tro	  och	  sina	  övertygelser	  på	  största	  allvar.	  Och	  
just	  den	  här	  farisén	  gör	  mer	  än	  lagen	  kräver	  med	  sin	  fasta	  och	  sitt	  tionde.	  
	  
Tullindrivaren	  arbetar	  för	  den	  förtryckande	  ockupationsmakten,	  driver	  in	  betalning	  från	  sina	  egna	  till	  
ett	  korrupt	  och	  grymt	  system.	  	  
	  
Omgivningen	  uppfattar	  det	  som	  den	  största	  skillnaden	  i	  världen	  mellan	  dem.	  Och	  de	  står	  på	  en	  plats	  
som	  är	  tydlig	  med	  gränser.	  I	  templet	  skiljs	  judar	  från	  alla	  andra	  folk,	  där	  skiljs	  kvinnor	  från	  män,	  vanligt	  
folk	  från	  präster.	  Men	  den	  djupaste	  skillnaden	  mellan	  dem	  är	  något	  helt	  annat.	  	  
	  
För	  vad	  är	  det	  egentligen	  för	  fel	  på	  farisén?	  Ja,	  inte	  är	  det	  handlingarna	  i	  sig.	  Det	  han	  gör	  är	  helt	  enligt	  
lagen,	  som	  är	  Guds	  uppenbarade	  vilja.	  Nej,	  det	  är	  inte	  handlingarna	  i	  sig.	  Men	  något	  har	  hänt	  med	  
honom	  som	  gör	  att	  när	  han	  får	  frågan	  vem	  han	  är,	  så	  är	  det	  detta	  som	  bubblar	  upp:	  ”Jag	  är	  inte	  som	  de	  
där,	  de	  som	  inte	  kommit	  så	  långt,	  som	  inte	  nått	  rättfärdighet.”	  Det	  är	  många	  och	  alla	  buntas	  de	  ihop	  
med	  tjuvar	  och	  äktenskapsbrytare.	  Han	  vänder	  sig	  till	  Gud	  för	  att	  tacka,	  men	  det	  är	  inte	  Gud	  han	  
tackar;	  han	  tackar	  sig	  själv.	  Bönen	  har	  avslöjat	  honom,	  avslöjat	  vem	  han	  är.	  Det	  är	  bara	  det	  att	  han	  inte	  
fått	  syn	  på	  det	  själv.	  	  
	  
Vad	  är	  det	  som	  är	  föredömligt	  med	  tullindrivaren?	  Ja,	  inte	  är	  det	  hans	  yrke.	  Vi	  vet	  ingenting	  om	  vad	  
han	  har	  på	  sitt	  samvete.	  Han	  verkar	  ha	  en	  egen	  uppfattning	  om	  saken,	  men	  Jesus	  är	  inte	  intresserad	  
här	  av	  hur	  lång	  listan	  över	  hans	  synder	  är.	  Det	  anstötliga	  är	  att	  det	  inte	  spelar	  någon	  roll	  för	  hans	  rätt-‐
färdighet.	  För	  den	  verkliga	  skillnaden	  mellan	  farisén	  och	  tullindrivaren	  är	  deras	  bön.	  Och	  tullindrivarens	  
bön	  visar	  att	  han	  har	  insett	  att	  han	  är	  förlorad	  utan	  Guds	  nåd.	  Farisén	  behöver	  få	  samma	  insikt	  och	  be	  
på	  riktigt.	  Bli	  bottenärlig,	  som	  en	  av	  mina	  kollegor	  säger	  ibland.	  
	  
Att	  få	  syn	  på	  sig	  själv	  –	  att	  få	  syn	  på	  Gud	  
Det	  är	  viktigt	  att	  få	  syn	  på	  sig	  själv.	  Den	  här	  lilla	  berättelsen	  hittar	  Jesus	  på	  av	  just	  den	  anledningen.	  
Men	  Jesus	  kom	  inte	  för	  att	  vi	  skulle	  stirra	  med	  fastfrusen	  blick	  på	  vår	  egen	  spegelbild,	  utan	  för	  att	  vi	  
skulle	  få	  upp	  ögonen	  för	  Gud,	  det	  Gud	  gör	  och	  vill.	  Det	  viktigaste	  är	  alltid	  att	  få	  syn	  på	  Gud,	  och	  det	  
som	  är	  helt	  avgörande:	  Guds	  nåd.	  Varför	  går	  en	  hem	  rättfärdig	  och	  den	  andre	  inte?	  För	  att	  bara	  en	  av	  
dem	  vände	  sig	  till	  Gud,	  den	  andre	  hade	  fullt	  upp	  med	  sig	  själv.	  
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Tullindrivaren	  ber	  en	  väldigt	  kort	  bön:	  ”Gud,	  var	  nådig	  mot	  mig	  syndare.”	  Men	  den	  räcker,	  för	  Gud	  
älskar	  att	  svara	  på	  våra	  böner	  när	  de	  kommer	  ur	  hjärtat,	  när	  vi	  inte	  håller	  upp	  masken,	  önskebilden	  av	  
oss	  själva.	  Därför	  är	  uppmaningen	  i	  sången	  vi	  hörde	  före	  predikan	  viktig:	  ”Vänd	  dig	  inte	  bort,	  visa	  vem	  
du	  är.	  Göm	  inte	  dina	  nederlag.	  Glöm	  inte	  att	  du	  är	  en	  vanlig	  människa.”	  
	  
Den	  som	  söker	  förlåtelse	  hos	  Gud	  får	  den,	  alldeles	  oavsett	  vad	  som	  hänt	  fram	  till	  den	  punkten.	  Vi	  kan	  
gå	  hur	  många	  steg	  som	  helst	  bort	  från	  Gud,	  men	  det	  är	  alltid	  bara	  ett	  enda	  steg	  tillbaka.	  
	  
Jesus	  förkunnar	  de	  goda	  nyheterna	  om	  att	  Guds	  rike	  är	  här,	  och	  det	  är	  alldeles	  upp	  och	  ned.	  Den	  som	  
gav	  sken	  av	  att	  ha	  nått	  hela	  vägen	  fram	  på	  egen	  hand,	  har	  i	  själva	  verket	  inte	  fattat	  någonting.	  Den	  som	  
ingen	  kunde	  tänka	  på	  som	  rättfärdig	  får	  ta	  emot	  Guds	  rättfärdighet:	  ”.	  .	  .	  den	  som	  upphöjer	  sig	  ska	  bli	  
förödmjukad,	  men	  den	  som	  ödmjukar	  sig	  ska	  bli	  upphöjd.”	  (v.	  14)	  
	  
Vilken	  sorts	  liv	  öppnar	  detta	  för?	  
När	  Jesus	  berättar	  denna	  liknelse,	  riktar	  han	  sig	  till	  de	  som	  ”litade	  på	  att	  de	  själva	  var	  rättfärdiga	  och	  
som	  såg	  ner	  på	  alla	  andra.”	  Jag	  vet	  inte	  hur	  många	  av	  oss	  som	  har	  samma	  problem.	  Men	  vi,	  precis	  som	  
farisén	  och	  tullindrivaren,	  avslöjas	  av	  hur	  vi	  närmar	  oss	  Gud.	  	  
	  
Min	  bävan	  för	  att	  predika	  om	  det	  här	  kommer	  sig	  av	  att	  det	  är	  oundvikligt	  att	  tänka	  på	  mina	  egna,	  
torftiga	  böner.	  Hur	  ber	  jag?	  Vad	  ber	  jag	  om?	  För	  vem	  ber	  jag?	  Vad	  säger	  mina	  böner	  om	  mina	  djupaste	  
övertygelser	  om	  Gud	  och	  mig	  själv?	  Vad	  behöver	  jag	  bli	  bottenärlig	  med?	  Vågar	  jag	  få	  syn	  på	  mig	  själv?	  
Ja,	  vi	  vågar	  –	  om	  vi	  först	  fått	  syn	  på	  Gud,	  som	  är	  nådefull	  och	  god.	  När	  Jesus	  ber	  tilltalar	  han	  Gud	  som	  
Far	  och	  vi	  får	  göra	  detsamma.	  	  
	  
Vilka	  är	  vi?	  Om	  evangeliet,	  Jesus,	  är	  vår	  utgångspunkt,	  är	  vi	  mest	  av	  allt	  dem	  som	  Gud	  älskar,	  de	  som	  
får	  ta	  emot	  Guds	  nåd.	  	  
	  
Vilken	  sorts	  liv	  öppnar	  detta	  för?	  Jo,	  att	  vi	  får	  släppa	  fariséns	  liv,	  att	  ständigt	  behöva	  framhålla	  alla	  våra	  
bedrifter.	  ”Ingen	  ska	  kunna	  berömma	  sig.”	  som	  Paulus	  skriver	  (Ef	  2:9).	  Men	  det	  är	  inte	  så	  att	  Gud	  be-‐
friar	  oss	  från	  ett	  liv	  av	  gärningar	  utan	  till	  ett	  liv	  utan.	  Nej,	  till	  ett	  liv	  av	  goda	  gärningar,	  eftersom	  det	  är	  
det	  goda	  livet	  och	  Gud	  bara	  vill	  det	  goda	  för	  oss.	  
	  
Det	  är	  aldrig	  våra	  handlingar	  i	  sig	  som	  avgör,	  utan	  alltid	  Guds	  nåd,	  Guds	  gåva,	  Guds	  frälsning.	  Men	  
Paulus	  skriver	  också	  ”Vi	  är	  hans	  verk,	  skapade	  genom	  Kristus	  Jesus	  till	  att	  göra	  de	  goda	  gärningar	  som	  
Gud	  från	  början	  har	  bestämt	  oss	  till.”	  (Ef	  2:10)	  
	  
Om	  vi	  kommer	  till	  Gud	  i	  ödmjukhet,	  i	  ärlighet,	  så	  lyssnar	  han	  till	  oss.	  Hur	  ber	  du?	  Jag	  tror	  att	  många	  av	  
oss	  tänker	  att	  vi	  borde	  be	  mer.	  Det	  kanske	  är	  sant,	  men	  det	  är	  inte	  helt	  säkert	  att	  den	  insikten	  verkligen	  
hjälper	  oss	  att	  be.	  Jag	  tror	  den	  där	  bottenärligheten	  är	  omistlig	  för	  bönen	  ska	  vara	  på	  riktigt.	  Och	  jag	  
tror	  det	  är	  ärligheten,	  ödmjukheten,	  som	  öppnar	  bönen.	  
	  
Jag	  blir	  ibland	  riktigt	  förvånad	  över	  när	  jag	  själv	  inte	  vill	  be,	  och	  säger	  just	  det	  till	  Gud.	  Det	  händer	  något	  
då.	  När	  jag	  säger	  som	  det	  är.	  Och	  det	  öppnar	  upp	  mig	  för	  den	  längtan	  jag	  har	  att	  leva	  tillsammans	  med	  
Gud.	  	  
	  
Det	  är	  en	  utmaning	  att	  vara	  bottenärlig	  som	  enskild	  människa,	  men	  också	  som	  församling.	  Må	  Gud	  
hjälpa	  oss	  att	  vara	  en	  gemenskap	  där	  ingen	  känner	  sig	  tvingad	  att	  hålla	  uppe	  en	  lyckad	  bild	  av	  sig	  själv,	  
att	  vi	  inte	  blir	  en	  kultur	  där	  den	  ena	  bönen	  ska	  överträffa	  den	  andra.	  Tänk	  om	  vi	  kunde	  återspegla	  Guds	  
nåd	  och	  godhet	  mot	  oss	  genom	  att	  visa	  nåd	  och	  godhet	  mot	  varandra.	  	  
	  
För	  det	  är	  sant	  som	  det	  står	  i	  Efesierbrevet	  2:4-‐5	  att	  ”Gud,	  som	  är	  rik	  på	  barmhärtighet,	  har	  älskat	  oss	  
med	  så	  stor	  kärlek	  att	  fast	  vi	  var	  döda	  genom	  våra	  överträdelser	  har	  han	  gjort	  oss	  levande	  tillsammans	  
med	  Kristus.”	  	  


