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39. Fariseerne forkastet Guds vei. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Fariseerne tilba ikke Gud i sine hjerter. (Mark 7:1-9, 14-23) 

3. Jesus fortalte fariseerne om en toller og en stolt fariseer. (Luk 18:9-14; Jes 64:6) 

4. Konklusjon (Jes 55:6-9) 

 

1. Innledning  

 Repetisjon. 

 Hvorfor var det så mange som fulgte Jesus? 

Fordi de håpte å få fysiske og materielle fordeler. 

 Hvorfor ville ikke Jesus at folket skulle gjøre Ham til konge? 

Fordi de ikke så sitt behov for Ham som sin Frelser fra synd. De ville bare at Han skulle helbrede de syke, gi 

dem mat og befri dem fra romerne. 

 På hvilken måte kan mannaen Gud gav israelittene i ødemarken, minne oss om Jesus? 

Mannaen ble gitt for å mette folkets fysiske behov, og Jesus, som er brødet fra Himmelen, ble sendt for å 

mette menneskenes åndelige behov. 

 Vi skal nå fortsette med denne leksjonen. 

Gud forkaster menneskenes gode gjerninger. 

Det er uten tvil mange mennesker som tror at de vil komme til Himmelen på grunn av sine 
gode gjerninger. Dette stemmer ikke med Guds Ord. Han kommer aldri til å godta 
menneskenes egne anstrengelser for å bli akseptert av Ham. 

2. Fariseerne tilba ikke Gud i sine hjerter. 

 Fariseerne la til sine egne regler til Guds Ord. 

 Les Mark 7:1-5. 

Vi har allerede hørt at de religiøse lederne for jødene hadde laget mange egne lover og regler 
som de la til Guds Lov. De presset dem inn på det jødiske folket, og sa at disse reglene måtte 
følges til punkt og prikke for at en person skulle bli akseptert av Gud. 

 Hvorfor var fariseerne så irriterte på disiplene til Jesus? 

Fordi de ikke fulgte fariseernes selvlagede retningslinjer. 

Disse religiøse lederne var stolte over at de holdt sine mange tradisjoner og ritualer, så som å 
vaske hendene og koke kopper og kar før de spiste, men de var hyklere. 
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 De holdt alle sine egne regler, men hva var sannheten om deres hjerter? 

De var onde. 

 Det var svært viktig for fariseerne å opptre fromt i folks øyne, men hva hadde de glemt 
om Gud? 

At Han kunne se deres syndige hjerter. 

 Jesus fordømte fariseerne. 

 Les Mark 7:6-9. 

Jesus siterte fra Jesaja, som skrev om jødene på sin tid, at de var hyklere som fariseerne. Selv 
om de sto fram som fromme menn i det ytre, var de ikke glad i Ham, og de tok ikke Hans Ord 
på alvor. 

Vers for læreren: Jes 29:13 

Gud tok ikke imot jødene som ikke trodde på Ham, på Jesajas tid, og Han tok heller ikke imot 
dem på Jesu tid. 

 Hvorfor ikke? 

Fordi de tilba Gud bare i det ytre og ikke i hjertet. 

Gud forkastet tilbedelsen fra dem som ikke erkjente sin synd for Ham, og trodde på Hans 
løfter om å sende Forløseren. 

 I vår tid er det også mange som lever etter sine egne ideer og ikke etter Guds Ord. 

De sier at de følger Gud og tilber Ham, men de gjør det ikke av hjertet. De stoler ikke på Gud 
alene, men på sine egne tolkninger av hva Bibelen sier. De prøver å komme til Gud på sin 
egen måte. 

 Jesus sa at ingen kommer til Gud ved å holde gode leveregler. 

 Les Mark 7:14-19. 

De skriftlærde og fariseerne la stor vekt på hva slags mat som var lov å spise. De tenkte at det 
skulle gjøre dem mer akseptable for Gud. 

Jesus gjorde det helt klart at Gud aldri ville forkaste noen på grunn av maten de spiste. Det 
Han hater er synden som kommer ut av menneskets onde hjerte. 

 Gud ser synden i våre hjerter. 

 Les Mark 7:20-23. 

Det onde kommer ut av våre egne syndige hjerter. 

Selv om vi ikke er skyldige i å ha begått noe av det som blir kalt ondt i andre folks øyne, så er 
vi likevel urene for Gud, fordi synden er i våre hjerter. 

 I dag er det ikke mange som ser på stolthet som synd. Så hvorfor er det nevnt som synd i 
Bibelen? 
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Fordi det er noe Gud hater. 

 Det er heller ikke mange som ser på sinne eller begjær som synd. Men hva sier De Ti Bud 
om dette? 

Gud likestiller sinne med mord og begjær med hor. 

Vers for læreren: Matt 5:21-22, 27-28 

3. Jesus fortalte en lignelse om en toller og en stolt fariseer. 

 Jesus fortalte en lignelse som illustrerer at Gud forkaster den stolte, men viser miskunn mot 
den som innrømmer sin synd og setter sin lit til Ham. 

En bibelsk lignelse er en fortelling som lærer oss noe om Gud og menneskenes behov for 
Ham. Jesus fortalte lignelser til dem som var egenrettferdige – folk som trodde at de kunne 
bli akseptert av Gud på grunn av hva de gjorde. 

 Les Luk 18:9-14. 

 Den stolte fariseeren gikk til templet for å be. 

 Hvordan kan vi vite at denne mannen stolte på sin egen rettferdighet for å bli tatt imot 
av Gud? 

Fordi da han ba, fortalte han Gud hvor god og prektig han var. 

Denne fariseeren var som Kain. 

 Hva var det Kain stolte på da han skulle bære fram et offer for Gud? 

Han stolte på sin egen måte. Han ofret ting han hadde dyrket selv. 

Gud forkastet Kain, og Han forkastet også den stolte fariseeren. 

 Alle som stoler på sine egne gode gjerninger, er som denne fariseeren. 

 Dersom du spurte folk i dag hva de trodde skulle til for å komme til Himmelen, ville du 
kanskje komme opp med ei liste som denne: 

Leve et godt liv. 

Være medlem i en menighet. 

Bli døpt. 

Gi til gode formål. 

Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre imot deg. 

Ta seg av familien. 

Holde seg fra å gjøre forskjellige ting. 

Være en god nabo og borger. 

Lærer: Legg vekt på hvert enkelt punkt som er nevnt ovenfor. 

Alle disse ting som er nevnt, gjør oss til gode foreldre, naboer, venner og borgere, men ingen 
av dem gjør oss gode nok for å bli tatt imot av Gud, eller å oppnå adgang til Himmelen. 

Gud sier i Jesaja 64:6 at ”Vi er som den urene alle sammen. All vår rettferdighet er som et 
urent klesplagg.” 
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Lærer: Vis Illustrasjon 11. 

 

 Tolleren i lignelsen hadde en helt annen holdning enn den stolte fariseeren. 

 Les Luk 18:13 om igjen. 

 Tolleren gjorde ikke noe forsøk på å skjule sin synd for Gud. 

Han så på seg selv som Gud så på ham. Han var enig med Gud i at han var en synder. 

Han visste også at han fortjente dom og straff. 

 Hva stolte han på? 

Guds miskunn. 

Han trodde på Herren som sin Forløser, og Gud gav ham nåde og tilgivelse for synden, og tok 
imot ham. 

Tolleren var som Abel. Han stolte på Guds tilgivelse gjennom Forløseren. 

 La oss tenke over hvem vi likner på. 

Lærer: Det følgene spørsmål er laget for at deltakerne skal tenke. De skal ikke svare 
høyt. 

 Er jeg som fariseeren, som stolte på sine egne gode gjerninger, eller er jeg som tolleren, 
som innrømte at han var en synder, og vendte seg til Gud for å få nåde og tilgivelse? 

 Jesus forkynte at Gud er nådig imot dem som innser at de har behov for Hans nåde og 
tilgivelse. 

Luk 18:14 sier at ”Hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer 
seg selv, skal opphøyes.” 

4. Konklusjon 

Mange i vår tid sier at de er kristne, og siden Gud er god, tror de at de kommer til Himmelen 
når de dør. De tror at Gud vil overse det de gjør galt. 

 Det er Gud som setter standarden, ikke menneskene. 
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Gud vil aldri føye seg etter våre tanker og ideer. Ingen kan legge en standard som Gud skal 
måle oss etter. Vi er skapt av Ham, og Gud bor i Himmelen. Han taler helt klart i sitt Ord om 
hvordan et menneske kan komme til Himmelen. Ingen kan forandre på det Han har sagt. 

 Les Jes 55:6-9. 

 Hva sier Gud om våre tanker og veier? 

At Hans tanker og veier er høyere enn våre. 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 

 
 

 

 

 


