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»Ej synded min mund, hvad end mennesker gjorde« (Salme 17,4)

Farisæernes surdejg (I)
I Matt. 23 udråber Herren sit forfærdelige 
veråb  over  farisæerne  og  de  skriftkloge, 
og i kap. 16,6 siger han til sine disciple: 
»Se til, at I tager jer i vare for farisæernes 
og saddukæernes surdejg.« 

Kan vi ved hjælp af Skriften alene få 
lys over, hvad farisæisme er, så vi i sand-
hed kan tage os i vare for den? Professor 
Hugo Odeberg kendte bedre end de fleste 
de farisæiske og judæiske skrifter og kun-
ne ved hjælp af dem afsløre, at den alme-
ne opfattelse af farisæismen ikke er rigtig, 
og bragte ved sin skelsættende bog »Fari-
sæisme og kristendom« lys herover. Behø-
ver  vi  imidlertid  kendskab  til  andet  end 
Guds ord for at forstå (i hvert fald i nogen 
grad), hvad Herren mener? Lad os prøve, 
om Ordet selv strækker til. De allerfleste 
Bibellæsere  er  enfoldige mænd og kvin-
der, ude af stand til en videnskabelig un-
dersøgelse af judæiske skrifter – er de af 
den grund ringere stillet? Er en fordybelse 
i Guds ord på Ordets egne betingelser (et 
»immanent  Bibelstudium«,  som Odeberg 
kaldte det) ikke fuldt tilstrækkeligt for en-
hver? 

Farisæerne og saddukæerne
Det  er  deres  surdejg,  Herren  formaner 
dem indtrængende til at tage sig i vare for. 
Han  sidestiller  altså  farisæerne  og  sad-
dukæerne. Det leder os på sporet af, hvad 
Jesus  mener,  thi  saddukæerne  påstod,  at 
der ikke er nogen opstandelse (Matt. 22, 
23-34), og Herren sagde disse afslørende 
ord til dem: »I farer vild, fordi  I hverken  
kender Skrifterne eller Guds kraft« (vers 
29). 

Den, der ikke kender Guds kraft, ken-
der  ikke  den  frelse,  Skrifterne  taler  om. 
Han kender ikke den Ånd, der er i Skrif-
terne,  og  kender  ikke  det  nye  liv,  som 
Skrifterne  vidner  om, og som er  en  op-
standelse fra et liv under dødens herrevæl-
de til et evigt liv. 

Når  Herren  sammenstiller  farisæerne 
med saddukæerne, lader han sine disciple 
forstå,  at  farisæerne vel  besad en omfat-
tende skriftkundskab, men de kendte ikke 
den Ånd, der er i Skrifterne, og den frelse, 
som kun Guds  kraft  kan  skænke  (Rom. 
1,16). 

Farisæerne og de skriftkloge
Dem sammenstiller  Herren  i  Matt.  23.  I 
dette forfærdelige kapitel åbenbarer Her-
ren, at der er to slags skriftkloge: dem, der 
har  taget  sæde på  Moses’  stol,  og dem, 
Herren har sendt (vers 2 og vers 34). 

De første  er selvbestaltede. De har på 

eget  initiativ gjort  sig til  skriftkloge.  De 
har gransket og studeret Skrifterne og har 
tilegnet sig en omfattende skriftkundskab 
–  ikke  ved  Herrens  Ånd,  men  af  egen 
interesse. De sidste er sendt af Herren og 
sammenstilles  ikke  med farisæerne,  men 
med profeter og viise. 

Forskellen imellem disse to grupper af 
skriftkloge er absolut. De første har intet 
til  fælles med profeterne og de viise, thi 
de  er  hverken  sendt  af  Herren  eller  har 
den Ånd, i hvilken profeterne talte (1. Pe-
ter 1,11). 

Herren  sagde  til  dem,  at  de  gav  sig 
selv det vidnesbyrd, at de var børn af pro-
feternes  mordere  (vers 31). Med al deres 
skriftkundskab og lovoverholdelse tilhørte 
de den slægt, der hadede sandheden. Selv 
mente de det modsatte og sagde: »Hvis vi 
havde  levet  på  vore  fædres  tid,  ville  vi 
ikke have været medskyldige med dem i 
profeternes blod« (vers 30). De mente alt-
så,  at  deres  hjerte  var  bedre  end  deres 
fædres.  De  forstod  ikke,  at  deres  skrift-
kundskab ikke gjorde dem til nye menne-
sker med nye hjerter.  De ville og kunne 
ikke erkende, at i dem, i deres kød, boede 
intet godt. 

I hyklere
Atter og atter kaldte Herren dem for hyk-
lere, mennesker, der udgav sig for noget, 
de ikke var. 

De udgav sig, som nævnt, for at være 
bedre end deres fædre, der ihjelslog profe-
terne. Og de mente det – ganske som man-
ge mennesker også mener, at de er bedre 
end  deres  forældre  eller  bedsteforældre, 
hvis svagheder de har øje for. 

Men  det  er  hykleri,  måske  ikke  be-
vidst, så dog hykleri i Jesu bedømmelse! 

Lad os belyse det ved hjælp af Saul fra 
Tarsus, der blev apostelen Paulus. 

Som Saul fra Tarsus  bekæmpede han 
enhver  form for  Gudsbespottelse.  Og da 
han anså Jesus for en Gudsbespotter og en 
forbandet, fordi han blev hængt op på et 
kors, forfulgte han Jesu disciple. 

Bemærk  følgende:  Saul  fra  Tarsus 
hadede  Gudsbespottelse  –  men  da  han 
blev født på ny og modtog Jesu Ånd, for-
stod han, at hans had til Gudsbespottelse 
havde  gjort  ham  selv  til  en  spotter  (1. 
Tim. 1,13) – ganske vist ikke en bevidst 
spotter,  thi  han vidste  i  sin vantro  ikke, 
hvad han gjorde! 

Saul fra Tarsus udgav sig altså for en 
nidkær  modstander  af  enhver  form  for 
Gudsbespottelse – og blev selv en spotter! 
At udgive sig for noget, man ikke er, det 

er hykleri i Jesu øjne, om end ikke i fler-
tallets. 

Farisæismens surdejg tager vi os ikke i 
vare for, hvis vi bliver i vore egne menin-
ger! Lad os derfor se til, at vi ikke gør det! 

Kødet
Paulus hjælper os til at fatte den afgrund 
til forskel, der var imellem hans gudsdyr-
kelse  som  farisæer  og  som  et  genfødt 
Guds barn. Som farisæer satte han sin lid 
til kødet, det vil sige hans egen faste vilje 
til kun at tjene Gud. Han var da en lovtro 
farisæer,  en  nidkær  forfølger  af  kirken, 
ulastelig  efter  lovretfærdighedens  krav 
(Fil.  3,4  flg.).  Bemærk  ordene  »lovtro«, 
»nidkær«, »ulastelig«!

Så langt kan altså kødet, det uigenfød-
te menneske komme, når  det  er  i  besid-
delse af store karakteregenskaber. Så langt 
kan en farisæer nå i »hellighed« og selvdi-
sciplin! 

Men al hans lovtroskab, nidkærhed og 
ulastelighed førte ham længere og længere 
ud i ondskab og mørke. Han fandt behag i 
Stefanus’ henrettelse ved stening, og han 
rasede imod menighederne. 

Han var oplært ved Gamaliels fødder 
og kendte Skrifterne ud og ind – men det 
havde ikke kunnet hindre ondskaben i at 
få magten over ham, thi enhver, der stoler 
på kødet og sin egen »gode« vilje, er et let 
bytte for mørkets magt. 

Der er kun een, der kan frelse os ud af 
mørkets magt, så vi kommer over i Lysets 
og  Sandhedens  rige  –  det  er  den  Jesus, 
som Moses og de hellige Skrifter vidner 
om, men som Saul ikke kunne og ikke vil-
le have med at gøre,  fordi han var frem-
med for Guds Ånd, den evige guddomme-
lige kærlighed. 

Derfor anså han, da han var blevet født 
på ny, ikke sin lovtroskab, nidkærhed og 
ulastelighed  for  et  gode,  der  havde  vist 
ham på vej imod Sandheden, men for tab 
og skam – thi det var kun ondt! Han var 
kommet til den erkendelse, at »i mig, det 
er i mit kød, bor intet godt!« 

Som farisæer  troede  han nok i  mod-
sætning til saddukæerne på en opstandelse 
og på engle, men da han forkastede Ham, 
der  er  opstandelsen og livet,  betød  hans 
»tro« ikke mere end saddukæernes vantro. 
Det var »kød« alt sammen, derfor ligestil-
lede Herren dem. 

Kødet i menigheden
Farisæisme er således den skriftkundskab, 
den iver og nidkærhed, den lovtroskab og 
ulastelighed,  den  tjeneste  for  Gud,  som 
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kødet kan præstere. 
Allerfarligst og allersværest at tage sig 

i agt for er den, når den er til stede i Guds 
forsamling (hvad den altid synes at være). 
Paulus kalder f.eks. korinterne for kødeli-
ge. De havde Guds Ånd, men de lod i alt 
for høj grad kødet, deres gamle menneske 
bestemme deres beslutninger, adfærd, stil-
ling-tagen  og  bedømmelser.  De  var  rige 
på alt – men det var dem selv, der i alt for 
høj  grad  »benyttede« deres  åndelige rig-
domme – og det er farisæisme. 

Enhver åndelig rigdom, der benyttes i 
nogen anden ånd end Helligånden, korsets 
Ånd, forvandles fra hellighed til farisæis-
me. Det er en liden surdejg, men den kan 
gennemsyre hele dejgen. 

Nogle  eksempler:  Guds  kærlighed  er 
den største af alle gaver, der ved Helligån-
den er udøst i Guds børns hjerter (læs ofte 
1. Kor. 13). Men tænk, denne skønne gave 
kan trækkes  ned  på  farisæismens grund! 
Det sker, hvis man benytter den til at vin-

de nogle fordele, få nogle tilhængere (pro-
selytter,  som Herren  kalder  dem i  Matt. 
23,15)  og  derfor  optræder  så  kærlig,  så 
kærlig og ikke viger tilbage for lidt smiger 
og  oppustet  interesse  for  den,  man  vil 
have over på sin side. 

Eller tænk på, hvordan bønnens forun-
derlige forret kan misbruges til at fremstil-
le  sig  selv  som  såre  åndelig!  Grænsen 
imellem farisæisme og sandhed er hårfin. 
Det er Kristus som korsfæstet, der sætter 
grænsen. 

Frelse fra farisæismen
Enhver farisæer tror for meget på sig selv 
og er derfor altid parat med et selvforsvar. 
Farisæeren vil redde sit liv, men Sandhe-
den vil farisæismen til livs! 

Hvad med al  den skriftkundskab, der 
ikke har forandret den skriftkloge til  lig-
hed med Kristus? Hvad med al den bøn, 
der mere har fremhævet den bedende end 
herliggjort  Kristus?  Hvad  med  al  den 
energi og alle de ofre, der har haft til hen-

sigt at redde organisationen? 
Kan  mere  Skriftkundskab,  mere  bøn 

og flere ofre frelse fra al denne farisæis-
me? 

Nej. Kun eet kan frelse – og det er død 
over farisæeren, at Kristus kan »komme til 
syne«. 

Det vil i praksis sige, at man, i stedet 
for at forsvare sig, ydmyger sig under den 
sandhed: »I mig, det er i mit kød, bor intet 
godt – og nu erkender jeg,  at jeg alt for 
ofte har talt og formanet, irettesat og bedt 
i en ånd, der ikke stemte med Kristi sin-
delag, men var fjernt fra, hvad 1. Kor. 13 
åbenbarer om kærlighedens væsen!« 

Det er en snæver port at komme igen-
nem.  Ingen  kommer  igennem  den  uden 
med et sønderbrudt hjerte. I et sådant hjer-
te er  der  ingen plads til  farisæernes sur-
dejg. 

Lad mig, der har skrevet dette, se nøje 
til, at jeg tager mig i vare for denne for-
dærvelige surdejg!

 

Farisæernes surdejg (II)
I Matt. 23 afslører Herren de skriftkloge 
og farisæerne for at  hjælpe sine disciple 
(os) til  at tage sig i vare for farisæernes 
surdejg.  Afsløringen sker dels derved,  at 
Herren  beskriver  dem  (vers  1-12),  dels 
derved,  at Han udråber sit  syvfoldige ve 
over  dem (vers  13-39,  idet  vi  udelader 
vers 14, der ikke findes i de ældste hånd-
skrifter). 

Beskrivelsen
»De siger det nok, men gør det ikke« (vers 
3). Hvis vi ikke haster forbi denne forfær-
delige karakteristik af dem, lyder der  en 
stille røst i vort hjerte: »Er det en beskri-
velse af mig?« Er der nogen, der helt kan 
sige sig fri for at være truffet af disse ord? 

Og  så  opstår  spørgsmålet:  »Kan  det 
blive anderledes?« 

Hvis vi fortsat  ikke har  for travlt,  da 
ledes vor tanke atter til  Saul fra Tarsus.  
Sagde han også det  rigtige uden at  gøre 
det? Han var jo ulastelig efter lovretfær-
dighedens krav. 

Ja,  selv  han,  der  100%  gik  ind  for 
Guds sandhed og Skriftens klare tale, sag-
de det rigtige uden selv at gøre det – men 
han vidste det i  sin vantro ikke (1.  Tim. 
1,13). 

I  samme grad som kødet råder,  siger 
ethvert menneske, også en helhjertet mand 
som Saul  fra  Tarsus,  det  bibelsk  rigtige 
uden selv at gøre det – kødets sindelag er 
nemlig fjendskab imod Gud –  det  bøjer 
sig ikke under Guds lov, end ikke når det 
sætter al sin kraft ind på at holde loven – 

det kan kødet nemlig aldrig (Rom. 8,7-8). 
Saul, der satte al sin kraft ind på ikke at 
spotte Gud, var selv en spotter! 

Kan  det  blive  anderledes?  Ja,  under 
Guds dom og ved Guds nåde – ellers ikke. 
Sådan blev det anderledes for Paulus. 

»De  binder  tunge byrder  sammen og 
lægger dem på menneskers skuldre,  men 
selv vil de ikke røre dem med en finger« 
(vers 4). Atter må vi i stilheden for Gud 
spørge, om det også er en skildring af os, 
der forkynder Ordet.  Den farisæiske sur-
dejg er denne: du siger »sandheden« til en 
broder i forsamlingen og overlader det til 
ham selv at gøre den, thi »han må vise sig 
villig  dertil,  så  lykkes  det  jo!« Hvad  er 
det, der mangler? Den kærlighed, der bæ-
rer de andres byrder! Den findes aldrig i 
kødet. I samme grad som kødet hersker, er 
farisæismens  giftige  surdejg  virksom  i 
vore  formaninger,  opfordringer,  forkyn-
delse og sjælesorg. 

»Alle  deres  gerninger  gør  de,  for  at 
folk skal lægge mærke til  dem« (vers 5-
12). Passer det virkelig på Saul fra Tarsus, 
denne oprigtige, nidkære, ulastelig mand? 
Kan hænde, det gjaldt  nogle  af hans ger-
ninger,  men  alle?  Yndede  han  også  de 
øverste pladser ved gæstebudene, og ville 
han gerne lade sig hilse på torvene og bli-
ve kaldt »rabbi« af folk? Ja, dette gjaldt 
denne beundringsværdige mand! Thi fari-
sæerne ønsker autoritet, og det opnår man 
kun,  når  man vinder  folks  beundring og 
respekt, og det forudsætter, at de ser ens 
gerninger, hører ens bøn og følgelig tilta-

ler farisæeren i ærbødige vendinger! 
Sådan er  kødet,  også det  »kristelige« 

kød. Det kan umuligt fatte, at man kan ud-
rette noget væsentligt, hvis ikke man gør 
sig gældende. At leve skjult med Kristus i 
Gud, hvad fører det til? 

Kødet ophøjer altid sig selv. Farisæis-
men indeholder tendensen til i alt at søge 
sit  eget  under  foregivende  af  at  søge 
Guds. 

»Se  til,  at  I  tager  jer  i  vare  herfor« 
(Matt. 6,16). 

Veråbene
Atter og atter lytter vi til disse frygtelige 
ord: »Ve jer, I skriftkloge og farisæere, I 
hyklere!« 

Lad ordene ikke gå os forbi, som var 
de os uvedkommende! Om vi er hyklere 
eller ej, viser sig bl.a. i, om alt, hvad vi si-
ger, kan tåle at blive hørt af alle. Vor Her-
re Jesus sagde først og fremmest til  sine 
disciple:  »Tag  jer  i  vare  for  farisæernes 
surdejg  –  hykleriet!  Der  er  intet  skjult, 
som ikke skal åbenbares,  og der  er  intet 
hemmeligt,  som  ikke  skal  blive  kendt. 
Derfor: alt hvad I har sagt i mørket, skal 
høres i lyset, og hvad I har hvisket i kam-
rene,  skal  prædikes  fra  tagene«  (Luk. 
12,1-3). 

Hykleri  er  bl.a.  at  bagtale  en broder, 
men optræde venligt overfor ham. Det er 
med andre ord »kristeligt« komediespil. 

Det forekommer mig, at her bliver et 
meget svagt punkt i menighedslivet afslø-
ret  –  ikke  blot  som svaghed,  men  som 
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synd –  og det i en sådan grad, at Herren 
råber ve over os! Lad os rense denne gam-
le surdejg ud (1.  Kor.  5,7).  Vor  selvros 
tager sig såre ilde ud. 

Herren kalder ikke blot farisæerne og 
de  skriftkloge for  hyklere,  men også  for 
blinde (vers 16, 17, 19,24, 26). Det ser vi 
måske  tydeligst  på  Saul  fra  Tarsus.  Der 
findes en skriftkundskab, en helhjertethed, 
en nidkærhed, en lovtroskab og ulastelig-
hed,  der  er  blindhed og leder  vild.  Saul 
kunne henvise til,  hvad der  står  skrevet, 
og hans henvisning var blindhed! Først da 
han blev ydmyget til jorden, blev han se-
ende. 

Al skriftkundskab, der ikke leder den 
skriftkloge til mere lighed med Kristus og 
ikke fremføres i korsets Ånd, er blindhed 
– og altså farisæisme. 

Må vi dog tage os i vare for den blind-
hed, der ikke opleves som blindhed, fordi 
den kan henvise til Skriften! 

Herren gik så vidt, at han kaldte dem 
for dårer (vers 17,19). Han sagde det ikke 
i vrede, irritation eller ophidselse og syn-
dede derfor ikke (Matt. 5,22). Dårskaben 
ytrer sig i,  at ingen farisæer kan skønne, 
»hvad der er størst« – guldet i templet el-
ler  templet,  offergaven eller  alteret,  som 
helliger den. Ganske vist vil enhver fari-
sæer svare: »Selvfølgelig er templet større 
end guldet i det, og alteret større end of-
fergaven, der lægges på det,« men eet er 
at give det rigtige svar – noget helt andet 
er at forstå, hvad man selv siger så rigtigt! 

Thi hvad betyder ordet »større« i Her-
rens mund? Det betyder først dette, at om 
vi  godkender  menneskers  vidnesbyrd, 
f.eks. det rigtige svar, som farisæerne kan 
give på spørgsmålet om, hvad der er det 
største, så er Guds vidnesbyrd dog større,  
thi Han vidner om sin Søn (1. Johs. 5,9). 
Og når farisæerne ikke kender Ham, vil de 
altid vurdere forkert, selvom de kan svare 
korrekt på det principielle spørgsmål. 

Først da Saul fra Tarsus blev den lille 
Paulus, var han af Gud, og da sejrede han 
over  ethvert  tilløb  til  farisæisme,  fordi 
Han, der var i ham, var større end han, der 
er i verden (1. Johs. 4,4). 

Begrebet »større« er en hemmelighed, 
skønt  det  lyder  som en  selvfølgelighed. 
Det fattes kun ved korsets fod. Her åben-
bares det, hvem der er »størst«, og hvorle-
des  det  »største« værk med de  »største« 
resultater ser ud! 

Her er det alter, der er større end alt. 
Her er det tempel, som Han bygger. Kom-
mer der den mindste smule farisæisk sur-
dejg ind i os, vurderer vi i praksis anderle-
des  og taler  da  om det  arbejde,  der  ser 
stort ud og fører til store resultater – stort 
i kødets bedømmelse – og da viger vi bort 
fra korsets magtesløshed og dårskab, uden 
at  tænke på,  at  nu viger  vi  bort  fra  den 
guddommelige visdom og guddommelige 
kraft – det er i Herrens øjne dårskab, men 
i verdens øjne visdom. 

Lad os ved Guds nåde se til, at vi tager 
os i vare for farisæernes og saddukæernes 
surdejg  med al  dens  »visdom og kraft«, 
der fører til »store resultater«. 

Det  gjorde  Paulus.  Men  det  gjorde 
korinterne  ikke,  thi  de  var  kødelige.  En 
stille gennemlæsning af hans to breve til 
dem viser os, at han i deres øjne var en 
dåre.  Det  var  han,  thi  Kristi  Ånd fyldte 
ham, og han lod sig lede af den – og den 
er altid dårskab i kødeligt sindede kristnes 
bedømmelse,  thi  den  holder  sig  ganske 
nær til Kristus i hans dårskab og svaghed. 

Endelig  kaldte  Herren  dem  for  »I 
slanger,  I  øgleunger«  (Matt.  23,33). 
»Hvordan kan I undgå at dømmes til hel-
vede!« 

Det  er  kulminationen  af  Guds  dom 
over dem – altså over den tiltalende  Ga-
maliel  og den nidkære, lovtro,  ulastelige 
Saul fra Tarsus såvel som over de usym-
patiske ypperstepræster og andre af deres 

slags.  Det er  Guds dom over de menne-
sker,  som  foragter  verdens  syndere  og 
med afsky vender sig fra dem for ikke at 
blive  besmittet.  Det  er  Hans  dom  over 
dem, der »med rette« under henvisning til, 
hvad der står skrevet, er parate til straks at 
stene synderinden, der var grebet i hor på 
fersk gerning. De er slanger og øgleunger, 
altså sataniske. 

Den surdejg, Herren formaner os til at 
se til, at vi tager os i vare for, er enhver 
kristens  og  enhver  forsamlings  største 
fare, thi den fører det sataniske med sig. 

Allerede Johannes Døberen kaldte fa-
risæerne  og  saddukæerne  for  øgleunger 
(Matt. 3,7). Men de troede ham ikke. Og 
Jesus troede de endnu mindre, skønt han 
er Sandheden og kun taler, hvad han hører 
Faderen sige. De rasede imod ham. 

Det er  ikke muligt  at  bringe et  kom-
promis i stand imellem farisæisme og Her-
ren Jesus. Det er og forbliver en kamp på 
liv og død imellem dem. En farisæer kan 
ikke forbedres. Han forbliver under Guds 
dom og er på vej til helvede. 

Han må dø med al sin skriftkundskab, 
helhjertethed,  nidkærhed,  lovtroskab  og 
ulastelighed – Guds evangelium er døds-
dommen over ham. Tager han imod den, 
bliver et nyt menneske til i ham, og en an-
den Ånd tager bolig i ham, dommens og 
nådens Ånd. 

Da begynder han at fatte, at Guds tan-
ker om skriftkundskab, helhjertethed, nid-
kærhed, lovtroskab, ulastelighed og tjene-
ste er  himmelhøjt  over  hans egne tanker 
derom – en ny natur med nye tanker og 
veje er blevet skænket ham, Nu kan han 
leve helt naturligt i overensstemmelse med 
sin nye natur. 

Men han må se til,  at han tager sig i 
vare  for  farisærnes  surdejg,  at  den  ikke 
gennemsyrer hele dejgen.

Farisæernes surdejg (III)
Farisæisme er  en satanisk magt,  der  er  i 
stand til at fremtræde i lysets, sandhedens 
og evangeliets skikkelse. Den fremtræder 
ikke  i  direkte  syndig skikkelse  –  så  var 
den ikke svær at afsløre. 

De fleste af os tager afstand fra synden 
–  men glemmer,  at  synden  ikke  blot  er 
overtrædelser  og syndige gerninger,  men 
at alt, der ikke udspringer af tro, er synd. 

Men selv når vi ved det, er vi i stand 
til  at  udgive  meget  for  tro,  skønt  det  i 
Guds øjne ikke er  tro,  men menneskelig 
beregning, klogskab og kraft. Det vil altså 
sige,  at  man  kan  tjene  Herren,  prædike 
Ordet, uddrive onde ånder og gøre mange 

undergerninger  ved  Hans  navn  og  dog 
være en farisæer,  som Herren aldrig har 
haft fællesskab med! 

Farisæismens  surdejg  kan  gennem-
trænge mænd, der  vil  tjene Herren,  i  en 
sådan grad, at de på »hin dag« får at vide, 
at de kun har øvet uret, skønt de har profe-
teret ved Jesu navn og gjort mange store 
gerninger ved Hans navn (Matt. 7,21-23). 

Herre, Herre! har vi ikke
Det er, som om farisæismen altid er i for-
svarsstilling og derfor lukker Lyset ude. 

Her forsvarer de sig ved at henvise til 
alt det, de har sagt og gjort ved Jesu navn 

– og det er jo ikke småting! 
Bjergprædiken  begynder  imidlertid 

med noget helt andet: »Salige er de fattige 
i ånden, thi Himmeriget er deres« (Matt. 
5,3). Modsætningen imellem, hvad farisæ-
erne siger,  og hvad Jesus siger,  er  total. 
De fattige i ånden er dem, der kender sig 
selv i Guds lys for Guds åsyn. De er ikke i 
forsvarsstilling, men de er salige – og det 
er  de,  fordi  Herren  har  skjult  alle  deres 
synder (Rom. 4,7-8). 

De sørger,  og deres sorg er en del af 
deres salighed, thi de skal trøstes, delvist 
her i tiden, men til fulde, når Herren aftør-
rer  enhver  tåre  af  deres  øjne  (Åbenb. 
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21,4). De er alt andet end selvsikre, hvil-
ket  ikke  er  ensbetydende  med,  at  de  er 
usikre – deres tillid er Herren, Han alene. 

Hvor er den fattigdom i ånden og den 
stadige sorg henne, når vi lytter til farisæ-
erne, der henviser til alt, hvad de har ud-
rettet? Den er borte! Den har muligvis væ-
ret  hos dem engang, men den farisæiske 
surdejg er  trængt  sådan igennem, at  den 
har forgiftet alt. 

Bemærk, at ordet »vi« er det styrende i 
deres forsvarstale: »...har  vi  ikke – har  vi  
ikke – har vi ikke...?« 

Noget lignende synes vi måske, at de 
tro tjenere siger i kap. 25,20-23, men det 
gør de ikke. De siger  først:  »Herre,  fem 
(eller to) talenter  betroede du mig!« Man 
kan fornemme, hvor grebne de er af Her-
rens overvældende gave og hans ufattelige 
tillid  til  dem.  Derfor  betyder  deres  ord 
dette: »Se  (som følge deraf)  har jeg tjent 
fem (to)  talenter  til!« Der er  ikke nogen 
skjult selvros i deres ord. De taler i sam-
me Ånd som de  tjenere,  der  siger:  »Dit  
pund  har vundet ti  (eller  fem) til« (Luk. 
19,15-19). 

Bemærk tillige, at den utro tjener ikke 
begynder med at sige: »Herre, du betroede 
mig et talent« (Matt. 25,24). Han var ikke 
overvældet  af  Herrens  godhed  og havde 
derfor kun lært ham at kende som en hård 
mand! 

Vi må se den for os ufattelige kends-
gerning i øjnene, at det er muligt at prædi-
ke i Jesu navn, uddrive onde ånder i hans 
navn, udføre store undergerninger uden at 
have så meget med Herren at gøre, at han 
kendes ved dem. Det er muligt at udføre 
alt det, verden anser for strålende og godt, 
og dog kun tjene uretten. 

Og vi må se den kendsgerning i øjne-
ne, at det drejer sig ikke om enkelte und-
tagelser,  men om  mange  (Matt.  7,22  og 
24,11). 

Må vi dog se til, at vi tager os i vare 
for  farisæismens  surdejg!  Disse  mange 
vidste ikke, hvad sandheden om dem var – 
og de mange, de havde forført, vidste det 
heller ikke. 

Se til, at I tager jer i vare
Bjergprædiken er en mægtig hjælp dertil. 
Den  skal  vi  gøre  (Matt.  7,24-25).  Den 
udelukker enhver form for farisæisme. 

Hvem kan imidlertid  sige sig helt  fri 

fra netop  ikke  at gøre den? Elsker du din 
fjende?  Bliver  du  let  fornærmet?  Hvad 
udgår af din mund? Bjergprædiken beva-
rer os i den intethed, hvor Guds barmhjer-
tighed og nåde  altid  forbliver  underfuld, 
men aldrig en selvfølge. 

Guds nåde forudsætter Guds dom. En-
hver, der bortforklarer sine synder og har 
en undskyldning eller et forsvar parat, får 
ingen nåde, skønt han formentlig påberå-
ber  sig  nåden.  Men  den,  der  vandrer  i 
Bjergprædikenens lys, modtager den nåde, 
der er Guds kraft til frelse, d.v.s. til syn-
dens  forladelse  og  frigørelse  fra  dens 
magt, så han bliver en klog mand (Matt. 
7,24). 

Det blev Paulus. Kristus vandt stadig 
mere skikkelse i ham. Han forkyndte Guds 
hemmelighed,  Kristus,  som ingen anden, 
han uddrev også onde ånder, udførte store 
undergerninger, og dertil havde han forun-
derlige syner og oplevelser – men på intet 
af dette byggede han sin retfærdighed, sin 
frelse og sit kendskab til Gud – og han var 
i den grad på vagt imod farisæernes sur-
dejg, at han åbent bekender, at Gud blev 
nødt til at lade en satans engel slå ham i 
ansigtet,  for  at  han,  Paulus,  ikke  skulle 
hovmode sig (2. Kor. 12,7). 

Han  frygtede  for,  at  han,  der  havde 
prædiket for andre,  selv skulle blive for-
kastet, derfor var han hård imod sit lege-
me og holdt det i ave (1. Kor. 9,27). 

Han er  en absolut  modsætning til  de 
»mange« – og det, håber jeg, enhver kan 
fornemme. Det kan ikke ses på deres ger-
ninger – men det står skrevet, for at vi kan 
fornemme det, så vi kan se til, at vi virke-
lig er på vagt imod farisæernes surdejg i 
vort eget kød. Enhver, som ikke er det, er 
i åndelig fare uden at bemærke det. 

Når Jesus ikke kender de mange, der 
har  profeteret  ved  hans  navn,  uddrevet 
onde ånder ved hans navn og gjort store 
undergerninger,  da har disse mange altså 
forkyndt »en anden Jesus« og virket i »en 
anden ånd« end Helligånden (2. Kor. 11, 
4). De har ikke været Jesu tjenere, skønt 
de har udgivet sig for at være det. 

Men at udgive sig for noget, man ikke 
er,  det  er  hykleri,  hvad enten det  er  be-
vidst eller ubevidst hykleri – og hykleri er 
netop farisæismens kendetegn. 

Lad os dog se til, at vi tager os i vare 
herfor, thi vi lever i de sidste dage, der er 

kendetegnet  af,  at  mange falske profeter 
fremstår og udfører deres undergerninger. 

Kærlighed til sandheden
Korinterne stod i fare for at falde for en 
anden Jesus og et anderledes evangelium. 

Det eneste, der kunne redde dem ud af 
denne forførelse, var Sandheden. Men den 
elskede de ikke, thi den afslørede dem jo. 
De måtte tage imod kærlighed til sandhe-
den, hvis ikke de skulle blive forført. Det 
må vi også (2. Tess. 2,8-12). 

Lad os da gøre det! 
Og lad os ikke glemme, at kærlighed 

til sandheden er kærlighed til Ham, der er 
sandheden (Johs. 14,6). Er det ikke sandt, 
at  disse  tegn skal  følge  dem, der  tror:  i 
Jesu navn skal de uddrive onde ånder; de 
skal tale med nye tunger; de skal tage på 
slanger, og hvis de drikker dødbringende 
gift, skal det ikke skade dem; på syge skal 
de lægge hænder, og de skal blive raske 
(Mark. 16,17-18). Det sagde Herren efter 
sin opstandelse til sine disciple, der skulle 
gå ud i alverden og forkynde evangeliet. 
Er det ikke sandt, og er det ikke netop det, 
de »mange« gjorde? 

Nej, det er ikke sandt som en sandhed 
i sig selv. Det er kun sandt i Ham, der er 
sandheden, og kun virksomt som sandhed, 
når Han virker det igennem sine disciple. 

Det  er  kun  sandt,  når  helligheden 
præger det, og det derfor medfører Guds-
frygt,  måske endda rædsel, thi sådan var 
det, da Jesus gjorde sine mægtige gernin-
ger. 

Enhver,  der  tager  imod kærlighed  til 
Sandheden, elsker Ham, der elskede ham 
først, og kan derfor fornemme, om det er 
den gode Hyrdes stemme, eller om det er 
ulve i fåreklæder. »De mange«, som Her-
ren nævner i Matt. 7,21-23, var ikke gode 
hyrder,  skønt de gav sig ud for netop at 
være til hjælp for Guds folk. Ofte var det 
formentlig penge, der drev dem. De søgte 
deres  eget,  men foregav  at  være  særligt 
benådede tjenere for evangeliet. 

Farisæisme når som al anden synd sit 
»højdepunkt« i de sidste dage. Må kærlig-
hed til Sandheden fylde os, og må vi sta-
dig lade os fornye i den, så vi kan tage os 
tilbørligt i vare, og må vi altid have Her-
ren for øje, korsfæstet, så vi ser Guds her-
lighed på Ham og ikke blændes af nogen 
anden »herlighed«.
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