
Et merkelig spørsmål syns du kanskje. På en måte er 

det selvsagt at det lønner seg og på en annen måte 

ikke så selvsagt. Ivrige seere på den kristne kanalen 

Visjon Norge  blir  enkelte ganger lovet økonomisk 

rikdom i fellesskap med Jesus. 

Er det virkelig sant?  

Jesus sier i dag at det lønner seg langt mer enn du aner 

å følge ham. Er det en stor overraskelse for deg?  En 

skal få hundre ganger igjen for alt en må forsake ved å 

være i Jesus følge, sier han 

Sannelig  må det lønne seg å være en kristen på 

himmelvei. Ja, det må lønne seg veldig å følge Jesus! 

 

Men har du lagt merke til  at Jesus aldri ellers 

forkynte at det skulle lønne seg å følge ham. Han talte 

mer om hva det kunne koste. Det å følge Jesus er på 

en måte å gå motstrøms i denne verden med et 

fantastisk budskap. 

Og det fikk displene virkelig erfare. De fikk oppleve 

både forfølgelse og martyrdød. Å være en medvandrer 

med Jesus har ført mye lidelse. Tusener på tusener har 

kjent på kropp og sinn hva troen koste Men Jesus var 

livet for dem på tross av det de måtte lide. 

Vi kan  med god grunn spørre hvorfor Jesus svarer 

Peter så annleis om lønn enn det han har sagt før. 

 

Da er det viktig for oss å oppdage sammenhengen 

Jesu ord er talt inn i. Disiplene har nettopp lyttet til en 

spennende samtale mellom en søkkrik mann og Jesus. 

I sin store jordiske rikdom var han dypest sett veldig 

fattig. Han hadde ikke grepet frelsen og livet Jesus 

kan gi. Han kjente frykten. Han lengtet etter en 

trygghet som hans jordiske rikdom ikke kunne gi ham. 

Jesu så det og fikk ham kjær og sa:» En ting mangler 

du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. 

Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg 

meg. Men han ble nedslått over dette svaret og gikk 

bedrøvet bort, for han eide mye.» 

 

Disipler hadde tatt Jesus på ordet. De hadde  forlatt 

sitt daglige arbeid med fiskegarn og håndtverk og 

familie for å følge Jesus i medgang og motgang. 

Er det rart at Peter undrer seg både over livet han nå 

lever og svaret Jesus gir. 

Enten det er mye eller lite dere har forlatt skal de få 

100 ganger igjen. Nå synes sikkert både Peter og de 
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fleste av oss andre at det ville være en heller tvilsom 

belønning å få 100 mødre  eller 100 barn. Her må 

Jesus virkelig overdrive for å få fram poenget. 

 

Poenget er at disiplene settes inn i en sammenheng 

der verdiene er snudd på hodet. Rikdommen i 

tjenesten for evangeliet oppveier massevis den 

materielle sikkerhet de ga avkall. Fellesskapet i Guds 

store familie overgår alle fellesskap. 

 

I ungdomsårene var jeg selger for et større firma på 

Møre og fikk smakt litt på lettjente penger. Aldri 

senere i livet har jeg vært i nærheten av slike 

daglønner. Det var fascinernde og jeg ble nesten 

grepet av det. 

Men kallet fra Jesus til å følge ham og til å bli prest er 

jeg både glad og takknemlig for. Det har gitt meg en 

annleis rikdom. Jeg har ikke angret en eneste dag på 

at jeg fulgte kallet. Men jeg legger ikke skjul på at det 

også  i mitt liv til tider har kostet å følge Jesus. 

Men kunne jeg velge på nytt i dag, hadde jeg ikke 

vært det ringeste i tvil. Jeg ville fulgt Jesus. Jeg ville 

blitt prest. 

 

Hva er rikdommen i å følge Jesus?  

Ef. 1.3 gir oss døråpningen til svaret. Der står det at i  

følge med Jesus er vi er velsignet med all åndens 

velsignelse i himmelen.» Med andre ord: I fellesskap 

med Jesus har vi hele den himmelske rikdom i fanget. 

Vi har allerede nå Jesusgavene i våre liv. Vi har en 

himmelsk rikdom i troen som vi må oppdage enda mer 

av. Vi vandrer sammen med en som ingen ting er 

umulig for 

 

På dåpsdagen vår starta en spennende  Jesusvandring. 

Da fikk vi del i alt Jesus har å gi av himmelsk rikdom. 

En helt spesiel oppdagelsesreise ble lagt foran oss.  

Oppdage mer og mer hva det betyr det Jesus har gjort 

for oss gjennom sin død og oppstandelse. Det største 

et menneske kan oppdage i livet er Guds kjærlighet til 

oss i Jesus Kristus. Det fyller oss med den største 

glede. 

Men Jesus er ikke bare en historie. Han er en levende 

virkelighet i dag. Disiplene gjorde hver eneste dag 

spennende erfaringer sammen med Jesus. Det kan vi i 

dag, for Jesus lever. 

Jeg tenker på soldaten som kom på nattverd-

gudstjeneste i leiren da jeg var feltprest på Værnes. 

Han fikk en slik opplevelse av Jesu nærvær den 

kvelden at neste kveld ringer han på døren hjemme 

hos oss og spør om å få komme inn en liten stund. 

Han fikk så vidt satt seg i sofaen før han drog opp 

felttestamentet fra baklomma. Han ville så gjerne vise 

oss bibelordene han lærte for 5 år siden som 

konfirmant. Nå var de blitt viktige for ham. 
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I tankene passerer mennesker jeg har møtt i min 40 

årige prestetjeneste. Det største for meg er å tenke på 

alle de som Jesus ble stor og viktig for. Men jeg ser 

også for meg de mange som livet for forferdelig hardt 

med, men som  ikke sjelden i ettertid sa til meg: Uten 

at Han, underforstått Jesus, var med meg ville jeg 

aldri maktet dette. Jesus ga meg kraften jeg trengte. 

Han ga meg mot til å vandre mot lyset. 

 

Du har hørt : Du skal få din lønn i himmelen! 

Et er i alle fall sikkert: Uten Jesus er det dypest sett 

ikke håp. Men Jesus gir oss et liv som sprenger alle 

grenser.  

Det står i Johannes åpenbaring at det er  jublende 

lovsang som ingen ende vil ta hos de som har nådd 

målet.  

De første skal bli de siste og de siste skal bli de første. 

Hva betyr det? 

Jeg tror at Jesus gjennom disse ordene vil si: Mens vi 

lever i medgang og motgang sammen med ham her i 

denne verden blir vi sett ned på. Vi er ikke i første 

rekke. 

Men når Jesus kommer oss i møte med himmellivet. 

Da skiftes rollene. Da er vi som tror de som er i første 

rekke. Vi går sammen med Jesus inn i det fullkomne. 

 

 

 

 

 


