Poziom 1 Lekcja 7
CAŁKOWITE ODDANIE
Opracował Don Krow
Ew. Łukasza 14:25-26: A szły za nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto
przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr,
a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.
W tym czasie służby, Jezusowi towarzyszyły tłumy ludzi. Język polski nie oddaje tego tak jak język
grecki. Tutaj w grece jest użyty czas niedokonany. To znaczy, że w tym czasie niezliczone tłumy
zaczęły towarzyszyć Jezusowi i nieustannie za Nim chodziły. Być może działo się tak z powodu
cudów lub dlatego, że Jezus potrafił ludzi nakarmić, nie znamy prawdziwego powodu, ale wielkie
tłumy chodziły za Nim. W tym to czasie, jak czytamy, Jezus celowo zwrócił się do tłumu
i powiedział coś, co spowodowało, że niektórzy ludzie już więcej za nim nie podążali.
Jeśli kto przychodzi do mnie, [to znaczy: kto chce pójść za mną, chce mi towarzyszyć, chce
podążać, oto mój warunek] a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr,
a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim (Ew. Łukasza 14:26). Gdy spojrzałem na ten
fragment, pomyślałem: „Panie, chyba nie mówiłeś poważnie. Co oznacza słowo nienawiść?
Prawdopodobnie oznacza coś takiego, jak kochać mniej, coś w tym rodzaju”. Gdy zacząłem więc
zgłębiać temat, w końcu odkryłem znaczenie słowa nienawiść.
Jezus użył najmocniejszego możliwego słowa, aby podkreślić swą wypowiedź. Powiedział,
że dopóki nie znienawidzisz swojej rodziny, matki, siostry, brata, nawet swojego życia, nie możesz
zostać Jego uczniem. Chciałbym cię o coś zapytać. Czym jest najbliższa relacja, jaką kiedykolwiek
można mieć z kimś na tej ziemi? To relacja z matką, z ojcem, z małżonkiem i dziećmi. Co się stanie,
kiedy małżonek cię opuści i się z tobą rozwiedzie a rodzice umrą? Kto będzie ci wtedy bliski?
Rodzeństwo. Jezus powiedział, że dopóki ich nie znienawidzisz, nie możesz być Jego uczniem.
O czym On mówi?
Jezus mówi o najbliższej relacji, jaką tylko można mieć. On prosi o zaangażowanie z twojej strony,
gdzie On będzie najważniejszy. On chce być numerem jeden w twoim życiu. Jezus porównuje swoją
relację z tobą do najbliższej relacji, jaką możesz mieć na tej ziemi. Nienawiść to metafora,
porównanie. Jezus mówi: „Moja relacja z tobą jest tak ważna, że chcę, aby była ponad wszystkie
ziemskie relacje”. Nikogo bardziej nie kochasz od swojej żony czy dzieci albo rodziców
i rodzeństwa. Za wyjątkiem jednej osoby. Wiesz, kim jest ta osoba? Nie, to nie Bóg. To TY. Siebie
kochasz bardziej niż kogokolwiek ze swoich najbliższych. Dlaczego małżeństwa się rozpadają?
Dlaczego ludzie się rozwodzą? Ponieważ kochają siebie bardziej, niż swojego małżonka. „Coś ci się
nie podoba? No to pozbędę się ciebie”.
Jezus powiedział, że chce być numerem jeden, ponad jedną szczególną relacją; twoim
egoistycznym życiem. To jest prawdziwe uczniostwo. Jezus nie mówi o byciu uczniem bez kosztów.
Prosi nas, byśmy szli za Nim. On prosi, by mógł być numerem jeden w naszym życiu.
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Pytania
1. Przeczytaj Ew. Łukasza 9:57-62. Co ten fragment mówi o poziomie oddania w naśladowaniu
Jezusa?
_____________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 8: 13-14. Dlaczego niektórzy ludzie odpadają lub odchodzą
od chrześcijańskiej wiary?
_____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Ks. Ezechiela 16:8. Bóg używa małżeństwa, by zilustrować swoją relację z Jego
ludem. Czyją własnością stał się lud w tej relacji?
_____________________________________________________________________________
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:19. Do kogo należysz?
_____________________________________________________________________________
5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:20. Do kogo należy twoje ciało i twój duch?
_____________________________________________________________________________
6. Przeczytaj List Jakuba 4:4. Czy można popełnić duchowe cudzołóstwo wobec Boga?
_____________________________________________________________________________
7. Co stanowi o duchowym cudzołóstwie w Bożych oczach? Zajrzyj do Listu do Rzymian 1:25.
_____________________________________________________________________________
8. Przeczytaj Ew. Jana 2:23-25. Czego możemy się nauczyć o zaangażowaniu i o wierze z tych
wersetów?
_____________________________________________________________________________
9. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:28-30. Czy policzyłeś wszystkie koszty pójścia za Jezusem? Czy
chcesz iść za Nim?
_____________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Łukasza 9:57-62 - Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek
pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie
ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw
odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś
Królestwo Boże. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się
z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda
się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego
Ew. Łukasza 8:13-14 - A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale
korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie,
oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają
2

przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości.
Ks. Ezechiela 16:8 - A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas,
czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się
z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze - mówi Wszechmocny Pan - i stałaś się moją.
1 List do Koryntian 6:19 - Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który
jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
1 List do Koryntian 6:20 - Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
List Jakuba 4:4 - Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem?
Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga
(Biblia Tysiąclecia).
List do Rzymian 1:25 - Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć,
i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
Ew. Jana 2:23-25 - Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu
uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich
znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się
kryje.
Przeczytaj Ew. Łukasza 14:28-30 - Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw
i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć,
wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął
budować, a nie mógł dokończyć.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Łukasza 9:57-62. Co ten fragment mówi o poziomie zaangażowania
w naśladowaniu Jezusa? Całkowite poddanie.
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 8: 13-14. Dlaczego niektórzy ludzie odpadają lub odchodzą
od chrześcijańskiej wiary? Nigdy nie zapuścili korzeni w Słowo Boże. Troski, bogactwa
i przyjemności tego życia odciągają ich.
3. Przeczytaj Ks. Ezechiela 16:8. Bóg używa małżeństwa, by zilustrować swoją relację z Jego
ludem. czyją własnością stał się lud w tej relacji? Boga.
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:19. Do kogo należysz? Do Boga.
5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:20. Do kogo należy twoje ciało i twój duch? Do Boga.
6. Przeczytaj List Jakuba 4:4. Czy można popełnić duchowe cudzołóstwo wobec Boga? Tak.
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7. Co stanowi o duchowym cudzołóstwie w Bożych oczach? Serce, które odwróciło się
od Niego do bałwanów (to rzeczy dla ciebie ważniejsze do Boga). Zajrzyj do Listu
do Rzymian 1:25.
8. Przeczytaj Ew. Jana 2:23-25. Czego możemy się nauczyć o zaangażowaniu i o wierze z tych
wersetów? Jezus chce naszych serc w całości (zupełne zaangażowanie).
9. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:28-30. Czy policzyłeś wszystkie koszty pójścia za Jezusem? Czy
chcesz iść za Nim? Tak.
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