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THE COST OF DISCIPLESHIP; SEPTEMBER 8, 2019 

  

IInn  ttooddaayy’’ss  GGoossppeell  aaccccoouunntt,,  JJeessuuss  ddeelliinneeaatteess  tthhee  ccoosstt  ooff  CChhrriissttiiaann  ddiisscciipplleesshhiipp  bbuutt  tthhee  eesssseennccee  ooff  

oonnee’’ss  iinnvveessttmmeenntt  ccaann  bbee  ssuummmmeedd  uupp  tthhuussllyy::    aa  ttoottaall  ggiivviinngg  ooff  sseellff..    TThhee  CChhrriissttiiaann  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  

ddeeddiiccaattee  hhiiss  eennttiirree  lliiffee  ttoo  tthhee  GGoossppeell;;  iinnddeeeedd  tthhee  GGoossppeell  mmuusstt  ccoommee  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  wwhhoollee  ooff  tthhee  ddiisscciippllee’’ss  

eexxiisstteennccee..    IInn  oouurr  rreeaaddiinngg,,  tthhee  uunnccoommpprroommiissiinngg  cchhaarraacctteerr  ooff  ddiisscciipplleesshhiipp  iiss  eexxaammiinneedd  ffrroomm  tthhrreeee  

aassppeeccttss  ooff  hhuummaann  lliiffee::    pprriioorriittyy,,  ssuuffffeerriinngg  aanndd  rreennuunncciiaattiioonn..  

FFiirrsstt  aanndd  ffoorreemmoosstt,,  ffoolllloowwiinngg  JJeessuuss  mmuusstt  bbee  oonnee’’ss  ttoopp  pprriioorriittyy,,  ggrreeaatteerr  eevveenn  tthhaann  ffaammiillyy  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess..    TThhee  uussee  ooff  iiddiioommaattiicc  llaanngguuaaggee  lliikkee  hhaattiinngg  ““oonnee’’ss  oowwnn  ffaatthheerr  aanndd  mmootthheerr  aanndd  wwiiffee  aanndd  

cchhiillddrreenn””  iiss  iinnddiiccaattiivvee  ooff  tthhiiss..    MMaakkee  nnoo  mmiissttaakkee,,  tthhiiss  iiss  aa  hhiigghh  ccoosstt  iinnddeeeedd!!    TThhiiss  iiss  wwhhaatt  tthhee  ppaarraabbllee  

ccoonncceerrnniinngg  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  aa  ggeenneerraall  sshhoouulldd  ssuuee  ffoorr  ppeeaaccee  aass  hhee  aapppprrooaacchheess  aa  bbaattttllee  iiss  aallll  aabboouutt..    IIff  yyoouu  

ccaannnnoott  ppaayy  tthhee  pprriiccee  ooff  tthhee  nneeeeddeedd  ttoottaall  ccoommmmiittmmeenntt,,  tthheenn  iitt  iiss  bbeesstt  nnoott  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthhee  jjoouurrnneeyy..    TThhee  

mmaakkiinngg  ooff  bbaappttiissmmaall  pprroommiisseess  ddeemmaannddss  ssuucchh  aanndd  tthhiiss  ggrraavviittyy  eexxtteennddss  eevveenn  ttoo  tthheeiirr  aannnnuuaall  rreenneewwaall  aatt  

tthhee  EEaasstteerr  VViiggiill..    TThhoossee  wwhhoo  eeqquuiivvooccaattee  aatt  ssuucchh  pprroommiissee--kkeeeeppiinngg  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  ssiilleenntt  aatt  ssuucchh  aa  rriittee  aanndd  

eevveenn  rreeffrraaiinn  ffrroomm  rreecceeiivviinngg  hhoollyy  ccoommmmuunniioonn  ((wwhhiicchh  rreecceeppttiioonn  iittsseellff  rreeqquuiirreess  aa  ccoommmmiittmmeenntt  rreenneewwaall))..  

NNeexxtt,,  iitt  iiss  ssuurreellyy  aa  ttrruuiissmm  ttoo  nnoottee  tthhaatt  aallll  hhuummaannss  ssuuffffeerr,,  ffoorr  iinnddeeeedd  ttoo  bbee  aalliivvee  oonn  eeaarrtthh  iiss  ttoo  

oofftteenn  eexxppeerriieennccee  ssuuffffeerriinngg  aanndd  nnoo  oonnee  wwhheetthheerr  yyoouunngg  oorr  oolldd  ccaann  ffuullllyy  eessccaappee  iitt..    CChhrriissttiiaannss  ttoooo  ssuuffffeerr,,  

bbuutt  wwee  aarree  aasskkeedd  ttoo  ddoo  ssoo  iinn  ccoonnsscciioouuss  uunniioonn  wwiitthh  oouurr  LLoorrdd..    AAtt  bbaappttiissmm,,  aallll  CChhrriissttiiaannss  aarree  ggiivveenn  aa  

ccrroossss  aanndd  aarree  aasskkeedd  ttoo  ccaarrrryy  iitt  uunnttiill  tthhee  mmoommeenntt  ooff  tthheeiirr  ddeeaatthh..    IItt  iiss  aallssoo  lliikkeellyy  tthhaatt  dduurriinngg  tthheeiirr  lliivveess  
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CChhrriissttiiaannss  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  eexxcchhaannggee  tthheessee  ssmmaalllleerr  ccrroosssseess  ffoorr  llaarrggeerr  oonneess..    OOnnee  mmiigghhtt  cchhoooossee  ttoo  ddoo  tthhiiss  

ffoorr  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  ssoouullss  oorr  ffoorr  tthhee  aalllleevviiaattiioonn  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  ppaaiinn  ooff  tthhee  wwoorrlldd..    AAggaaiinn,,  aallll  ssuuffffeerr,,  bbuutt  

tthhee  ddiisscciippllee  ooff  JJeessuuss  iiss  aasskkeedd  ttoo  ssuuffffeerr  bbootthh  wwiitthh  mmeeaanniinngg  aanndd  ssoommeettiimmeess  vvoolluunnttaarriillyy..  

FFiinnaallllyy,,  JJeessuuss  ffooccuusseess  oonn  tthhee  tthhoorrnnyy  iissssuuee  ooff  ppoosssseessssiioonnss..    TThhiiss  tteerrmm  sshhoouulldd  bbee  iinntteerrpprreetteedd  

bbrrooaaddllyy  aanndd  wwoouulldd  iinncclluuddee  nnoott  jjuusstt  mmaatteerriiaall  ssttuuffff,,  bbuutt  aallssoo  hhoonnoorrss,,  rreeppuuttaattiioonn,,  ppoowweerr,,  sseeccuurriittyy  aanndd  tthhee  

lliikkee..    IIff  oonnee  wwoouulldd  bbee  aa  ddiisscciippllee  ooff  tthhee  LLoorrdd,,  hhee  mmuusstt  pprraaccttiiccee  aa  rraaddiiccaall  ddeettaacchhmmeenntt  ffrroomm  tthhee  tthhiinnggss  ooff  

tthhiiss  wwoorrlldd..    MMaatteerriiaall  ppoovveerrttyy  iiss  nnoott  nneecceessssaarriillyy  tthhee  ggooaall  ––  wwoouulldd  tthhaatt  iitt  wweerree  tthhaatt  ssiimmppllee!!    TThhee  ppaarraabbllee  

ooff  tthhee  ttoowweerr  iiss  iilllluussttrraattiivvee  hheerree,,  ffoorr  tthhee  eeddiiffiiccee  ooff  CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh  ccaannnnoott  bbee  ccoommpplleetteedd  wwiitthhoouutt  

eexxppeennddiinngg  aallll  ooff  oonnee’’ss  rreessoouurrcceess..    HHoolldd  aannyytthhiinngg  bbaacckk  aanndd  tthhee  eemmppttiinneessss  ooff  ssoouull  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreecceeiivvee  

JJeessuuss  iiss  nnoott  aacchhiieevveedd..  

OOnnee  tthheerreeffoorree  mmuusstt  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  aatt  MMaassss  aass  aann  eexxpprreessssiioonn  ooff  aa  ffaaiitthh  lliiffee  ffuullllyy  aanndd  ccoommpplleetteellyy  

ddeeddiiccaatteedd  ttoo  CChhrriisstt..    IInn  tthhiiss  wwaayy  oonnllyy  ccaann  tthhee  mmaanniiffoolldd  ggrraacceess  ooff  tthhee  ccrruucciiffiieedd  aanndd  rriisseenn  LLoorrdd  bbee  

wweellccoommeedd  iinnttoo  oouurr  ssoouull  wwiitthh  aabbiiddiinngg  eeffffeecctt..  


