MODUL 2

LEKSJON 1

SELVOPPTATTHET: Kilden til all sorg
Av Andrew Wommack

Selvopptatthet er kilden til så mye av det vi opplever. Det er et vers i Ordspråkene
kapittel 13 som du virkelig bør slå opp, fordi du neppe vil tro det dersom du ikke leser det
i din egen Bibel. I vers 10 står det: «Fra overmot kommer bare strid, men hos dem som tar imot
gode råd, er det visdom.» (I King James Version, direkte oversatt, står det: «Bare fra stolthet
kommer strid.» Oversetters kommentar.)
Mange vil ha problemer med dette i begynnelsen og si: «Vent litt! Stolthet kan ikke
være det eneste som forårsaker stridigheter eller konflikter. I Ordsp 17:14 står at trette
er begynnelsen til strid, så strid må kunne forårsakes av mer enn bare stolthet. Årsaken
er hva den personen gjorde mot meg.» Andre vil si: «Du forstår ikke, dette er bare min
personlighet.» Nei, Bibelen sier at bare fra stolthet kommer strid. Det er ikke en av flere
grunner, det er den eneste årsaken. Andre igjen vil påstå at: «Jeg har problemer av så mange
slag, men stolthet er ikke et av dem. Hvis noe, så har jeg problemer med et lavt selvbilde, men
på ingen måte kan noen beskylde meg for stolthet.»
Vi må redefinere hva stolthet er. Det er ikke bare å tenke at du er bedre enn andre,
men den enkleste forklaringen er det å se seg selv som sentrum for alt. Selvopptatthet er
egentlig roten til all stolthet. I 4. Mos 12:2 kom Mirjam og Aron, Moses sin søster og bror,
mot ham og kritiserte ham for hans blandingsekteskap og sa: «Har Herren virkelig bare talt
ved Moses? Har han ikke talt ved oss også?» Bibelen beskriver i vers 3 at Moses var den mest
ydmyke mann på jorden. I stedet for å bli fornærmet av hva de sa, begynte han å be og gå i
forbønn for dem.
Når det står at Moses var den mest ydmyke mann på jorden, så stopp og tenk
på det. Vi vet ikke hvor mange folk det var på jorden, men det var helt sikkert millioner
av mennesker, og Moses var den mest ydmyke av dem alle. Det som gjør utsagnet mest
spesielt er at det var han selv som skrev det. De fleste tenker at om du virkelig er ydmyk
eller saktmodig, så er du ikke engang klar over det. Det er et feil inntrykk av hva arroganse
egentlig er. Stolthet er ikke bare å tenke at du er bedre enn alle andre – det er å være
selvsentrert. Det er som å ha en stav med arroganse på den ene siden og lav selvfølelse på
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den andre. De gir to motsatte uttrykk for samme ting, men det er den samme staven. Det
er selvopptatthet. Det spiller ingen rolle om du tenker at du er bedre enn alle andre eller
dårligere enn alle andre, du er totalt selvsentrert. Alt blir filtrert gjennom det. En forsagt,
sjenert person er veldig stolt og selvsentrert og tenker bare på seg selv.
Poenget jeg forsøker å få frem, er at selvopptatthet er den egentlige roten til all
stolthet. Fører vi det tilbake til Ordsp 13:10 der det står at bare ved stolthet kommer strid, så
viser dette at det er vår egen selvopptatthet som gjør oss sinte, ikke hva folk gjør mot oss. Det
er vår selvopptatthet som får oss til å reagere på det andre gjør. Du vil aldri kunne hindre folk
fra å oppføre seg irriterende, det får du ikke til. Tro er ikke å kontrollere andre mennesker,
men hjelp til å håndtere deg selv og håndtere det som er inni deg. Så det betyr egentlig ikke
noe hva andre mennesker gjør mot deg.
Idet Jesus ble korsfestet, var Han i stand til å snu seg mot de menneskene som
korsfestet Ham og si: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Han kontrollerte ikke disse
menneskene, men i stedet hadde Han kontroll over Seg selv. Det er selvopptatthet som gjør
oss sinte. Jesus kom ikke hit for Sin egen del, men Han elsket verden så høyt at Han kom hit
for oss. Han tenkte på Sin mor da Han hang på korset og ba en av disiplene om å ta vare på
henne. Grunnen til at Jesus kunne tilgi og handle i kjærlighet – midt i de intense smertene,
urettferdigheten og alt som kom Hans vei – var fordi Han ikke var selvopptatt.
Det er din egen egoisme som gjør deg sint, men Skriften snakker om at du skal være
som død fra deg selv (Rom 6:11 og Kol. 3:5). Om jeg hadde en død kropp foran meg, så
kunne jeg krenke den, sparke den, spytte på den, eller ignorere den, men om den virkelig var
død, så ville den ikke gi noen respons. Årsaken til din respons på det som skjer rundt deg, er
ikke på grunn av de ytre hendelsene, men det som skjer på innsiden av deg. Du vil aldri bli
så sterk i troen at du kan fjerne alle hindringer rundt deg og alt som går imot deg, men du
kan håndtere deg selv. Du kan komme dit at du gjør Jesus til Herre i livet ditt og elsker Ham,
Hans rike og andre mennesker mer enn du elsker deg selv. Du vil oppdage at når du gjør det,
og håndterer deg selv, vil strid og konflikter i livet ditt opphøre.
Et av de viktigste poengene du må forstå for å kunne anvende alt det Gud har gjort
i livet ditt, er å innse at Han ikke gav deg riket for egoistiske formål. Han gjorde ikke alle
disse tingene bare for at du skulle få dekket alle dine behov. Du trenger å lære at det er ved
å fornekte deg selv og miste ditt liv at du virkelig begynner å finne ut hva livet egentlig
handler om. Det er ved å elske andre mennesker og Gud mer enn deg selv at du vil begynne
å redusere ditt sinne og lege dine sår, alt det du har inni deg.
Jeg ber at Gud vil ta disse få tingene jeg har sagt og bruke dem til å åpne ditt hjerte
slik at du innser at det er din egen selvopptatthet som forårsaker sorg. I stedet for å plassere
skylden et annet sted, så godta at du har et ansvar, se det, ydmyk deg selv foran Gud, og be
Ham komme inn og vise Sin storhet i ditt liv. Det er veien å gå for å vandre i seier.
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SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Mark 9:33-34. Hva diskuterte disiplene seg imellom på veien til Kapernaum?
2. Reflekterer det egoismen i oss alle?
3. Les Mark 9:35. Ifølge dette skriftstedet, om noen vil være først, hva må man da bli?
4. Forklar detaljert Jesu undervisning i Luk 22:24-27.
5. Les Ordsp 13:10. Hva er den eneste tingen som forårsaker strid?
6. Les Gal 2:20. Hvordan skal vi leve våre liv?
7. Les Matt 7:12. Hva er motgiften mot selvopptatthet?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Mark 9:33-35 - Så kom Han til Kapernaum. Og mens Han var i huset, spurte Han dem: «Hva
var det dere snakket med hverandre om på veien?» Men de ble stille, for på veien hadde de snakket
med hverandre om hvem som var den største. Og Han satte seg, kalte på de tolv og sa til dem: «Hvis
noen vil være den første, skal han være den siste av alle og alles tjener.»
Luk 22:24-27 - Det ble også en trette mellom dem om hvem av dem som skulle regnes som den
største. Han sa til dem: «Hedningefolkenes konger hersker over dem, og de som utøver myndighet
over dem, kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Tvert imot, den som er størst blant dere,
han skal være som den yngste, og den som leder, skal være som den som tjener. For hvem er størst,
han som sitter ved bordet eller han som tjener? Er det ikke han som sitter ved bordet? Likevel er Jeg
blant dere som Den som tjener.»
Ordsp 13:10 - Fra overmot kommer bare strid, men hos dem som tar imot gode råd, er det visdom.
(KJV - Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.)
Gal 2:20 - Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i
meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg
og ga seg selv for meg.
Matt 7:12 - Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for
dem, for dette er loven og profetene.

2-3

LEKSJON 1

SELVOPPTATTHET: Kilden til all sorg

FASIT.
1. Les Mark 9:33-34. Hva diskuterte disiplene seg imellom på veien til Kapernaum?

De diskuterte hvem som var den største.
2. Reflekterer det egoismen i oss alle?

Ja.
3. Les Mark 9:35. Ifølge dette skriftstedet, om noen vil være først, hva må man da bli?

Alles tjener.
4. Forklar detaljert Jesu undervisning i Luk 22:24-27.

Og de begynte å diskutere seg imellom om hvem av dem som ville bli den
største i det kommende Kongeriket. Jesus fortalte dem: «I denne verden vil
kongene og stormennene beordre folkene sine, og likevel blir de kalt «folkets
venner». Men hos dere, skal den som er størst ta den laveste rang, og lederen
skal være som en tjener. Vanligvis sitter herren til bords og blir servert av sine
tjenere. Men ikke her! For jeg er deres tjener.» (Luk 22:24-27, oversatt fra New
Living Translation).
5. Les Ordsp 13:10. Hva er den eneste tingen som forårsaker strid?

Stolthet.
6. Les Gal 2:20. Hvordan skal vi leve våre liv?

Ved Kristi tro (eller ved tro på Kristus), ikke fokusert på vår egen styrke eller
svakhet.
7. Les Matt 7:12. Hva er motgiften mot selvopptatthet?

Å være fokusert på Gud og være fokusert på andre. Behandle andre slik vi selv
vil bli behandlet.
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