MODUL 1

LEKSJON 7

FORPLIKTELSE
Av Don Krow

Luk 14.25-26 - Store folkemengder fulgte nå med Ham. Han vendte seg til dem og sa:
«Hvis noen kommer til Meg og ikke hater sin far og mor, kone og barn, brødre og søstre,
ja, også sitt eget liv, kan han ikke være Min disippel.»
«Store folkemengder fulgte nå med Ham. Han vendte seg til dem og sa» (Luk 14:25).
På denne tiden i Jesu tjeneste var det store folkemengder som fulgte Ham. Den norske
oversettelsen får ikke skikkelig frem hvordan dette var, men på gresk er dette skrevet i
imperfektum*. Det betyr at på den tiden var det store folkemengder som gjentagende
og kontinuerlig begynte å følge Jesus. Kanskje var det på grunn av miraklene Hans eller
fordi Han gav dem mat, vi vet ikke den eksakte årsaken, men store folkemengder fulgte
Ham kontinuerlig. Det var på denne tiden at Jesus snudde seg og helt bevisst sa noe som
tilsynelatende fikk folk til å vende seg bort fra Ham og ikke følge Ham mer.
«Hvis noen kommer til Meg (dette betyr å ønske å gå sammen med meg, ønske å være
min ledsager, ønske å være en etterfølger av meg, så er dette det som kreves), og ikke hater sin
far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, kan han ikke være Min disippel.»
(Luk 14:26, min parentes). Mens jeg så på dette skriftstedet, tenkte jeg: «Herre, Du kan ikke
mene det. Hva betyr ordet "hater"? Det betyr trolig å elske mindre eller noe sånt.» Da jeg
derimot begynte å studere dette nærmere, fant jeg at ordet faktisk betyr «hater».
Jesus brukte det sterkeste ordet som er mulig å bruke for å få fram et poeng. Han sa
at med mindre du hater din far, din mor, din søster, din bror, ja selv ditt eget liv, kan du ikke
være Hans disippel. Jeg vil spørre deg om noe: Hva er den nærmeste relasjonen du noen
gang vil ha her på jorden? Det er din mor og far, eller din ektefelle og dine barn. Hva skjer
hvis din kone snur seg vekk fra deg og skiller seg fra deg, eller din mor og far dør? Hvem vil
stå sammen med deg da? Det vil være dine brødre og dine søstre. Jesus sa: «Med mindre du
hater dem, kan du ikke være Min disippel.» Hva er det Han egentlig mener med dette?
Jesus snakker om de nærmeste relasjonene vi noensinne vil ha. Han ber om en
forpliktelse fra deg, en forpliktelse der Han er den fremste. Han ønsker å være nummer én i

1-31

LEKSJON 7

FORPLIKTELSE

livet ditt. Han vil sammenligne Sin relasjon med deg opp mot de næreste relasjoner du har på
jorden. "Hat" er en metafor, et ord for sammenligningens skyld, og Jesus sier: «Min relasjon
med deg er så viktig at Jeg vil den skal settes høyere enn alle jordiske ting.» Det finnes likevel
en person du elsker mer enn din kone, dine barn, din mor, din far, eller dine søstre og brødre.
Vet du hvem det er? Det er ikke Gud...det er deg selv. Du elsker deg selv mer enn du elsker
dine nærmeste relasjoner.
Hvorfor går ekteskap i oppløsning? Hvorfor skiller folk seg? Fordi mennesker elsker
seg selv mer enn de elsker sin ektefelle. «Du gjør ikke tingene slik jeg vil, så jeg er nødt til å
kvitte meg med deg.»
Jesus sa at det er én relasjon Han ønsker å være høyere enn – nemlig din egen
kjærlighet til deg selv, ditt eget egoistiske liv. Det er dette vi kaller ekte disippelgjøring. Han
snakker ikke om en kostnadsfri disippelgjøring. Han ber oss helt enkelt om å følge Ham.
Han ber om å få være nummer én i våre liv.
*(Imperfektum eller preteritum, verbalkategori som uttrykker at en handling eller en tilstand
utviklet seg i fortiden uten å nå noen avslutning, Store norske leksikon, oversetters kommentar).

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Luk 9:57-62. Hva sier denne teksten om nivået på forpliktelsen i forhold til å følge
Kristus?
2. Les Luk 8:13-14. Hvorfor synes noen mennesker å falle fra, eller vende seg bort, fra den
kristne tro?
3. Les Esek 16:8. Gud bruker ekteskapet som illustrasjon for å beskrive sin relasjon med
mennesker. Hvem hører man til i denne relasjonen?
4. Les 1. Kor 6:19. Hvem hører du til?
5. Les 1. Kor 6:20. Hvem hører din kropp og din ånd til?
6. Les Jak 4:4. Er det mulig å drive åndelig utroskap mot Gud?
7. Hva ville være åndelig utroskap i Guds øyne? Se Rom 1:25.
8. Les Joh 2:23-25. Hva kan vi lære om forpliktelse og tro ut i fra disse versene?
9. Les Luk 14:28-30. Har du vurdert kostnadene ved å følge Jesus? Ønsker du å følge
Ham?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Luk 9:57-62 - Mens de dro videre på veien, skjedde det at det var en som sa til Ham: «Herre, jeg
vil følge Deg hvor Du enn går.» Jesus sa til ham: «Revene har huler, og fuglene under himmelen
har reder, men Menneskesønnen har ikke noe sted der Han kan hvile hodet sitt.» Så sa Han til en
annen: «Følg Meg!» Men han sa: «Herre, la meg først gå og begrave min far!» Jesus sa til ham: «La
de døde begrave sine egne døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike!» Også en annen sa: «Herre,
jeg vil følge Deg, men la meg først gå og ta farvel med dem som er i huset mitt.» Men Jesus sa til
ham: «Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike!»
Luk 8.13-14 - De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører. Men de har
ingen rot. De tror en tid, men i fristelsens stund faller de fra. Det som falt blant torner, er de som
har hørt, men som på vandringen kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke
gir moden frukt.
Esek 16:8 - Da gikk Jeg igjen forbi deg og så på deg, og se, det var din tid, elskovens tid. Så Jeg
bredte Min vinge over deg og dekket din nakenhet. Jeg sverget for deg og gikk inn i en pakt med deg,
sier Herren Gud, og du ble Min.
1. Kor 6:19-20 - Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i
dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi
derfor Gud ære i deres kropp og i deres ånd, for begge hører Gud til.
Jak 4:4 - Dere horkarer og horkvinner! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot
Gud? Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Guds fiende.
Rom 1:25 - De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilba og tjente skapningen i stedet for
Skaperen, Han som er velsignet i all evighet. Amen.
Joh 2:23-25 - Mens Han var i Jerusalem i påsken, under høytiden, var det mange som kom til
tro på Hans navn da de så tegnene Han gjorde. Men Jesus betrodde seg ikke til dem, for Han
kjente dem alle, og Han hadde ikke behov for at noen vitnet om mennesket. Selv visste Han jo
hva som var i mennesket.
Luk 14:28-30 - For hvem av dere som tenker på å bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner
ut kostnaden, om han har nok til å fullføre det? For har han lagt grunnvollen uten å være i stand til
å fullføre det, vil alle som ser det, begynne å spotte ham. De vil si: «Dette mennesket begynte å bygge,
men han var ikke i stand til å fullføre det.»
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FASIT.
1. Les Luk 9:57-62. Hva sier denne teksten om nivået på forpliktelsen i forhold til å følge
Kristus?
Absolutt overgivelse.
2. Les Luk 8:13-14. Hvorfor synes noen mennesker å falle fra, eller vende seg bort, fra den
kristne tro?
De har aldri blitt rotfestet i Guds Ord. Bekymring, rikdom og livets nytelser tar dem
bort.
3. Les Esek 16:8. Gud bruker ekteskapet som illustrasjon for å beskrive sin relasjon med
mennesker. Hvem hører man til i denne relasjonen?
Gud.
4. Les 1 Kor. 6:19. Hvem tilhører du?
Gud.
5. Les 1 Kor. 6:20. Hvem hører din kropp og din ånd til?
Gud.
6. Les Jak 4:4. Er det mulig å drive åndelig utroskap mot Gud?
Ja.
7. Hva ville være åndelig utroskap i Guds øyne? Se Rom 1:25.
Et hjerte som er vendt bort fra Ham til avguder/idoler (noe du har gjort til viktigere enn
Gud).
8. Les Joh 2:23-25. Hva kan vi lære om forpliktelse og tro ut i fra disse versene?
At Jesus ønsker hele ditt hjerte (en total forpliktelse).
9. Les Luk 14:28-30. Har du vurdert kostnadene ved å følge Jesus? Ønsker du å følge
Ham?
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