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Mod en fremtid der koster. 

 

‘Da tiden var ved at være inde, til at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem, som 
målet for sin rejse. Han sendte nogle sendebud i forvejen; de gik af sted og kom ind i en samaritansk 
landsby for at forberede hans ankomst. Men der ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej mod 
Jerusalem. Da disciplene Jakob og Johannes så det, spurgte de:” Herre, vil du have, at vi skal sige, at der 
skalfalde ild fra himlen og fortære dem?” Men han vendte sig om og satte dem i rette. Så gik de til en 
anden landsby. 
 

 Mens de var undervejs, var der en, der sagde til ham: “ Jeg vil følge dig hvor du end går hen”. Jesus 
sagde til ham:” Ræve har huler og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at 
hvile sit hoved”. Og Jesus sagde til en anden: ”Følg mig!” Men han svarede: ”Herre, giv mig lov til først at 
gå hen og begrave min far”. 

 

Men Jesus sagde til ham:” Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige”. Og en 
anden sagde:” Jeg vil følge dig, Herre, men giv  mig lov til først at tage afsked  med dem derhjemme”. 
Jesus sagde til ham:” Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige”. 

Lukas 9:51-62.  
 
 
 
Refleksion.  
 
 Jesus begiver sig målrettet mod Jerusalem. På Vejen må han gøre op med fornægtelsen fra mennesker 
hvis etniske, kulturelle og religiøse forskelligheder skiller sig fra ham. Han bliver også nødt til at tage fat 
på  den arrogance og misforståelse fra hans rejsefæller, disciplene. Han reagerer på udfordringen  da tre 
personer, siger at de vil følge ham, men dog er uvillige til betale prisen for dicipelskab.   
 
Jesus oplever alle disse vanskeligheder, velvidende at hans ultimative personlige offer for verden, vil 
komme på det bestemte sted, han målrettet var på vej til. 
 
Hvilken beslutsomhed. Hvilken dyrebar rejse. 
 
At følge Jesus har sin pris. Går vi målrettet mod en handling som koster, eller trækker vi os tilbage fra 
den, eller prøver vi at forme den, så den passer til vores komfortabel måde at leve på? 
 
 
Bøn 1: 
 Here, dit ord fortæller os at din nåde er os nok, og at din magt udøves i vor magtesløshed, dog frygter vi 
manglen på nåde og prøver at være stærke i os selv. Hjælp os til at være tillidsfulde, så vi ikke rejser 
gennem livet alene, at din nådige tilstedeværelse altid er med os. Hjælp os til at gå i din styrke, og lære 
gentagne gange at vores egen svaghed ikke er afskrækkende på et sejrende liv. Må vi målrettet gå mod 
livets udfordringer, velvidende at din nåde og styrke altid er med os 



 
Refleksive  spørgsmål: 
Hvad har Gud kaldet mig til, som jeg har brug for målrettet at møde? 

 
Bøn 2: 
Himmelske Far, må alt hvad jeg gør starte med din inspiration, fortsætte med din hjælp og nå til 
fuldendelse under din vejledning. Mens jeg målrettet vender mig mod livets rejse, som du har beredt for 
mig, må du da vejlede mine daglige handlinger og hjælpe mig til at holde ud i kærlighed og venlighed. 
 
Refleksive Spørgsmål: 
Hvordan reagere jeg normalt mod modgang? 
 
Bøn 3: 
Herre, må vi vide at det er rejsen i sig selv der er vigtig. Hjælp os til at opdage mere af din sandhed og 
guddommelighed mens vi rejser alene, og sammen med dit folk. Hjælp os til ikke at frygte rejsens krav 
eller vores rejsekammerater, men hellere finde en flig af nåden, og glæden i fællesskabet, når vi rejser 
sammen. Herre, led os udover det komfortable, det verdslige og det lette, til udfordrende steder som 
kræver fuldt ud tillid til den Gud vi tjener. 
 
Refleksive Spørgsmål: 
Hvad har vi brug for at lægge bag os for at være trofaste disciple til Jesus? 
 
Bøn 4: Bøn over teamaet at rejse. (fra Faith and Worship - Christian Prayers and Resources) 

 
Dit liv var en rejse  

fra det øjeblik du blev født.  

Fra stalden I Betlehem  

til Golgatas Kors.  

Hvor ofte er vi ikke i stand til at forstå,  

at afslutningen på din rejse  

var uundgåelig, 

at du forstod dette fra selve begyndelsen  

og alligevel vandrede den vej, der lå foran dig.  

Til samenligning er de mange valg vi gør i vores liv ubetydelige, 

skift og vendinger er ofte impulsive 

med ingen klar forståelse af resultatet.  

Tak, Jesus.  

Tak at du elskede mennesket så meget  

at du gik denne vej,  

selvom du følte fornægtelsens smerte,  

piske slagenes smerte, 

naglernes smerte,  

smerterne på korset.  
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Reflektiv Meditation: 
Here, giv mig viljen til at følge dig hele mit liv, hvor end du leder mig. 
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