Stolthed og
ydmyghed
LUK 18,9-14

Men hvorfor dog det?

Stolthed kontra ydmyghed.
Luk 18,9-14
9 Derefter fortalte Jesus en historie til nogle, som var stolte over deres egen fromhed
og følte sig højt hævet over andre:

10 »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden var
skatteopkræver. 11 Farisæeren stillede sig frem foran de andre og bad således: ‘Jeg
takker dig, Gud, at jeg ikke er som så mange andre: røvere, ægteskabsbrydere og
andre onde mennesker - eller som den skatteopkræver, der står derhenne. 12 Jeg
faster to dage om ugen, og jeg giver tiende af alt, hvad jeg
tjener.’ 13 Skatteopkræveren stod for sig selv med sænket blik. Han slog sig
brødebetynget for brystet og sagde med fortvivlelse i stemmen: ‘Åh, Gud, vær nådig
mod mig. Jeg er en synder.’
14 Det siger jeg jer: Det var skatteopkræveren, der blev accepteret af Gud, ikke
farisæeren! For de, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men de, der ydmyger sig selv,
skal ophøjes.«

To mænd gik til templet for at bede
Farisæeren

Skatteopkræveren



Del af samfundets religiøse elite



Gik i besættelsesmagtens tjeneste



Kropssproget: beder foran
mennesker



Kropssproget: beder afsides



Bønnes indhold: ”Gud”



Bønnes indhold: ”Jeg”

Med øjnene rettet mod mig selv…
Hvad er vi oppe imod?
Stolthed fører til
selvretfærdighed


Stolthed bliver med stolthed
ophøjet

Hvad ydmyghed IKKE er


Janteloven



At tro, at dine talenter og evner er
mindre værdifulde, end du tror, de
er.

Stolthed kan holde mennesker fanget i et åndeligt mørke.
Apg. 18,29-33

Ydmyghed sætter fri


Er al stolthed så forkert? Ordsp. 27,11 + 2. Thess 1,4



C.S. Lewis; Fra helvedes blækhus.
… vi kunne lige så godt være stolte af vores hårfarve!



”Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud – for
de skal få del i Guds rige. ” Matt 5,3



Jesu’ ord: ”Det siger jeg jer: Det var skatteopkræveren, der blev
accepteret af Gud”

