MODUL 1

LEKSJON 2

FRELST AV NÅDE
Av Don Krow

Jesus fortalte ofte lignelser, historier som illustrerte åndelige sannheter. Luk 18:9-14
begynner slik: «Han fortalte også denne lignelsen til dem som stolte på seg selv at de var rettferdige,
og som foraktet de andre.» Jesus rettet sin undervisning mot en spesiell gruppe, nemlig de som
var sikre på sin egen rettferdighet og automatisk foraktet og som så ned på alle andre. Han
fortalte derfor denne lignelsen til dem som stolte på sine egne gjerninger. Vi kan kalle dem
for egenrettferdige, for det var det Jesus snakket om da Han sa at de så ned på alle andre og
sa: «Jeg er bedre enn deg!»
I Luk 18:10 sa Jesus videre: «To mennesker gikk opp til templet for å be, den ene var
fariseer og den andre en toller.» På et moderne språk ville vi sagt at de gikk opp til kirken for
å be, og at en av dem var en fariseer. En fariseer var en veldig religiøs person. Ordet fariseer
betyr faktisk «en som er adskilt», en som er så religiøs at han på en måte formidler: «Ikke
gjør meg uren! Ikke kom for nær meg. Jeg er ikke som andre! Jeg er bedre enn alle andre!»
Den andre personen Jesus nevnte var en toller. Tollerne var skatteinnkrevere og var kjent for å
være onde, syndige mennesker som svindlet og jukset. De krevde inn skatt på alt som kunne
tenkes, stakk en del av pengene i egen lomme og gav resten til de romerske myndighetene.
Derfor var de ikke høyt aktet blant sine egne i samfunnet.
Historien fortsetter slik i vers 11: «Fariseeren sto for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker
Deg for at jeg ikke er som andre mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere eller som denne
tolleren.» Jeg vil at du skal legge merke til noe her. Hvem ba han til? Han ba faktisk til seg
selv, selv om han sa «Gud» og brukte de rette ordene. Gud anerkjente ikke hans bønn, og
vi skal senere se på hvorfor. Legg merke til at han ba: «Gud, jeg takker Deg for at jeg ikke er
som andre mennesker.» Denne fariseeren, denne religiøse mannen, sa: «Jeg er ikke som andre
mennesker. Jeg er ikke syndig. Jeg er ikke en tyv, ikke urettferdig, ikke en ekteskapsbryter og
heller ikke slik som denne tolleren som kom hit for å be her nå.» Du skjønner, han foraktet
og så ned på andre fordi han trodde han var bedre enn dem.
I vers 12 sa fariseeren: «Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt jeg eier.» Han sa:
«Legg merke til hva jeg gjør!» Vet du hva det betyr å faste? Det betyr faktisk å gå uten mat.
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Han ga også penger til kirken. Han var en slik person som sier: «Ikke bry meg! Jeg lever et
godt liv. Jeg gir til veldedige formål! Jeg gir også penger til kirken!»
Så kommer vi til tolleren i vers 13: «Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang
løfte øynene sine mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg som synder nådig
(merciful)!» Legg merke til kroppsspråket hans: «Sto langt borte». Han gikk ikke engang
helt inn i kirken. Han var så skamfull over sitt liv og det han hadde gjort at han bare stod
på avstand og ikke ville se opp, ville ikke løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for
brystet. Når Bibelen snakker om å slå seg for brystet i Det Gamle Testamentet, mange
ganger rev de også sine klær, var det for å uttrykke: «Jeg er så lei meg, Gud, for hva jeg har
gjort!» Det var et tegn på omvendelse, et sønderknust hjerte og en nedbrutt ånd, som Gud
ikke ville forakte. Denne tolleren, syndig som han var, ropte ut til Gud og ba: «Gud, vær
meg som synder nådig (merciful)!»
I vers 14 står det: «Jeg sier dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den
andre ikke. For hver den som opphøyer seg selv, skal bli fornedret. Og den som fornedrer seg selv,
skal bli opphøyet.» Tolleren gikk hjem rettferdiggjort, erklært rettferdig framfor Gud, i rett
stand med Gud, tilgitt av Gud. Hvorfor ble han tilgitt? Hvorfor gikk han hjem til sitt hus i
rett stand fremfor Gud og ikke den religiøse fariseeren? Det var fordi den religiøse fariseeren
opphøyet seg selv når han sa: «Jeg er bedre enn andre mennesker! Jeg er ikke syndig! Jeg
er ikke som andre mennesker.» Tolleren derimot visste at han ikke var i rett stand fremfor
Gud, at han ikke hadde noe å tilby Ham. Han var en syndig mann. Bibelen sier at Jesus ikke
kom for å frelse de rettferdige, men syndere, og at vi alle har syndet og står uten ære for Gud.
Denne tolleren ydmyket seg selv og fant både tilgivelse og frifinnelse.
Vi snakker om å være frelst av nåde (grace). Nåde (grace) er et fantastisk ord, og
jeg skal gi deg en anerkjent definisjon av hva det betyr, men nåde (grace) betyr så mye
mer. På gresk, som Det Nye Testamentet ble skrevet på, er ordet for nåde (grace) «charis».
En anerkjent definisjon av nåde (grace) er: «En gratis, ufortjent godhet fra Gud overfor
mennesker som ikke fortjener det.» Denne tolleren fortjente ikke noe fra Gud, men han fikk
Guds favør fordi han ydmyket seg. Det er et annet ord på gresk, «charisma», som er samme
ordet «charis» med endelsen -ma. Det betyr en spesifikk manifestasjon eller uttrykk for Guds
nåde (grace), og denne tolleren fant rettferdighet, rett stand fremfor Gud, som en gave.
Rom 5:17 sier: «... så skal da de som tar imot nådens (grace) overflod og rettferdighetens
gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus.» Gud tilbyr deg og meg rett stand
fremfor Ham som en gave. I følge det avsnittet vi har sett på, så fant tolleren den gaven av
rettferdiggjørelse, den gaven av rettferdighet som bare gis gjennom Jesus Kristus. Bibelen
sier i Joh 1:17: «For loven ble gitt ved Moses, men nåden (grace) og sannheten kom
ved Jesus Kristus.» Denne nåden (grace) tilbys kun til en type personer - de som
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ydmyker seg og vet at de ikke har rett stand fremfor Gud, de som roper etter Guds
miskunn (mercy). Disse menneskene vil finne Guds miskunn (mercy) og frifinnelse.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Luk 18:9. Hva er en lignelse?
2. Les Luk 18:9. Hvem rettet Jesus lignelsen til?
3. Les Luk 18:9 (siste del). Egenrettferdige personer avslører alltid en holdning overfor
andre. Ifølge dette verset, hvilken holdning er det?
A. De liker andre mennesker.

B. De forakter andre eller ser ned på dem.
C. De elsker andre mennesker.

4. Les Luk 18:10. To personer gikk for å be, på moderne språk, hvor gikk de for å be?
5. Les Luk 18:10. Hvem var disse to?
6. Les Luk 18:11. Hva var fariseerens bønn?
7. Les Luk 18:12. Hva betyr faste?
8. Les Luk 18:12. Hva betyr det å gi tiende?
9. Les Luk 18:13. Hvor stod tolleren? Hvorfor?
10. Les Luk 18:13. Hvorfor hang tolleren med hodet og ikke så opp?
11. Les Luk 18:13. Hva var tollerens bønn?
12. Les Luk 18:14. Hvem av disse to mennene ble erklært rettferdig for Gud da han gikk
hjem?
13. Les Luk 18:14. Hvorfor akkurat han og ikke den andre?
14. Les Luk 18:14. Tilga Gud tolleren?
15. Les Rom 10:13 Hvis du akkurat nå gikk ned på kne og ropte ut til Gud fra ditt hjerte
“Gud, vær meg synder nådig”, ville Gud behandle deg på same måte som han behandlet
tolleren?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Luk 18:9 - Han fortalte også denne lignelsen til dem som stolte på seg selv at de var rettferdige, og
som foraktet de andre.
Luk 18:10 - To mennesker gikk opp til templet for å be, den ene var fariseer og den andre en toller.
Luk 18:11 - Fariseeren sto for seg selv og bad slik: Gud; jeg takker Deg for at jeg ikke er som andre
mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere eller som denne tolleren.
Luk 18:12 - Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt det jeg eier.
Luk 18:13 - Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot himmelen,
men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig!
Luk 18:14 - Jeg sier dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre ikke. For
hver den som opphøyer seg selv, skal bli fornedret. Og den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet.
Rom 10:13 - For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
1. Joh 1:8-9 - Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis
vi bekjenner våre synder er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all
urettferdighet.

FASIT.
1. Les Luk 18:9. Hva er en lignelse?

En bibelsk lignelse er en historie som illustrerer åndelige sannheter.
2. Les Luk 18:9. Hvem rettet Jesus lignelsen til?

Til dem som stolte på seg selv for sin rettferdighet; de egenrettferdige.
3. Les Luk 18:9 (siste del). Egenrettferdige personer avslører alltid en holdning overfor
andre. Ifølge dette verset, hvilken holdning er det?

B. De forakter andre mennesker eller ser ned på dem.
4. Les Luk 18:10. To personer gikk for å be, på moderne språk, hvor gikk de for å be?

Til kirken.
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5. Les Luk 18:10. Hvem var disse to?

En fariseer og en toller.
6. Les Luk 18:11. Hva var fariseerens bønn?

Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker ( Jeg er ikke en
synder). Jeg er ikke en svindler, en urettferdig og heller ikke slik som denne
tolleren.
7. Les Luk 18:12. Hva betyr faste?

Å gå uten mat.
8. Les Luk 18:12. Hva betyr det å gi tiende?

Å gi 10 % av inntekten.
9. Les Luk 18:13. Hvor stod tolleren? Hvorfor?

På avstand. Han skammet seg slik at han gikk ikke inn i kirken (eller tempelet),
men ble stående utenfor.
10. Les Luk 18:13. Hvorfor hang tolleren med hodet og ikke så opp?

Han var skamfull.
11. Les Luk 18:13. Hva var tollerens bønn?

Gud, vær meg nådig – jeg er en synder.
12. Les Luk 18:14. Hvem av disse to mennene ble erklært rettferdig for Gud da han gikk
hjem?

Tolleren.
13. Les Luk 18:14. Hvorfor akkurat han og ikke den andre?

Fordi han ydmyket seg selv for Gud. Fariseeren var full av stolthet, han trodde
ikke han trengte en Frelser.
14. Les Luk 18:14. Tilga Gud tolleren?

Ja.
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15. Les Rom 10:13 Hvis du akkurat nå gikk ned på kne og ropte ut til Gud fra ditt hjerte
“Gud, vær meg synder nådig”, ville Gud behandle deg på same måte som han behandlet
tolleren?

Ja, det ville han. Han ville tilgi meg og rense meg for all urettferdighet. Les 1.
Joh 1:8-9
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