
 

 

Luk 18:9-14 (Bots og bededag) 

Les Luk 18:9-14 
 
- Hvilken tanker gjør du deg i møte med teksten?  
- Når du leser teksten, er det noe du tenker du må passe deg for i ditt liv knyttet til det 
som står? 
 
Det stod en nydelig overskrift til denne teksten i Vårt Land på fredag: ”Åndelig 
modenhet handler ikke om hvor rent vi lever, men hvor bevisst vi er på vår urenhet”. 
På mange måter oppsummerer dette mye, på den ene siden han som regnet seg som 
rettferdig og så ned på de andre, men som til slutt ikke gikk hjem rettferdig. På den 
andre siden tolleren som regnet seg som en synder, og var i nød etter nåde, men som 
gikk hjem rettferdig. 
Hos fariseeren hadde nok både hans sosiale status og hans strenge ”praktisering” av 
jødedommen, kanskje uten at han hadde merket det selv, bygd en usunn stolthet som nå 
var ødeleggende. 
 
- Hvor erfarer du stolthet i ditt liv?  
- Opplever du den også i det som går inn mot tro og livet med Gud? 
- Hva gjør stoltheten med oss? 
 
I den tidlige kirke ble stoltheten regnet som den verste av syndene, fordi den dro med 
seg så mange av de andre, og i tillegg sto den i veien for oppgjør med synd. 
- Opplever du at stolthet, og det å se ned på andre er et problem blant kristne i dag? 
 
Stoltheten får oss veldig fort til å sette liten til oss selv fremfor Gud.  
Alt for lett ser vi på andre brødre og søstres feiltrinn, før vi tar en sjekk inn i oss selv, 
om vi selv har områder i livet som har blitt harde og som trengs og arbeides med. 
- Er dette gjenkjennelig?  
- Hvordan åpner vi i så fall disse områdene for Gud? 
 
 
 
 




