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23. søndag i treenighetstiden – 16. november 2014 

Prekentekst : Mark 10,28-31 
Lesetekst I: Jes 1, 16-19 
Lesetekst II: 2 Tess 1, 10b-12 

Vi får både velsignelse og forfølgelse 

Selge alt vi eier 

Det er ikke alltid lett å møte noen som har opplevd tøffe tak i eget liv eller i nære 
relasjoner. Hva skal vi si? Mange bruker følgende setning som åpningsord: ”Livet er ikke 
rettferdig...”  Hva mener vedkommende  med det?  Kan det kanskje tolkes på denne 
måten?  ”Du er slik en god person, og hadde fortjent noe bedre.”  Eller: ”Etter å ha gjort 
så mye godt, burde i alle fall du sluppet denne sykdommen”. 

Før situasjonen vi møter i dagens tekst, har disiplene blitt sterkt utfordret av Jesu møte 
med den rike unge mannen. ”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!” (Mark 10, 21) Og Jesus fortsetter: ”Det er 
lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.” 
(vers 25) 

Det høres forskrekket mumling i disippelflokken: (vers 26) ” Hvem kan da bli frelst?”   
Jesus forklarer noe helt grunnleggende: (vers 27)  ”For mennesker er det umulig, men 
ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.” 

Da er det at Peter tar ordet. Han har gjort seg noen tanker om det å være en Jesu 
disippel: Å følge Jesus har hatt sin pris. ”Vi har forlatt alt”. Hva får vi  igjen for det?” 

Jordisk og himmelsk  

I Jesu svar møtes to virkeligheter; den jordiske og den himmelske.    

Peter tenker nok i første rekke på den jordiske virkeligheten når han beregner 
tapskontoen. Derfor begynner Jesus med den: Enhver som har forlatt hus eller brødre 
eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, 
skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, 
mødre, barn og åkrer.  



Jesu svar er konkret: Den som følger Ham, vil i stor grad få oppleve det samme som 
andre her i verden: Hus, brødre, søstre osv.  Men hvordan får han hundre ganger så mye 
igjen? Betyr det et løfte om ekstra hus og leiligheter, store familier og 
landbrukseiendommer. Eller?              

Så kommer løftet som skurrer: ”– men også forfølgelser.”                                                     

Bergprekenen 

Peter var til stede da Jesus holdt Bergprekenen, men var det fremdeles bare teori for 
fiskeren fra Betsaida? 

Matt 5,10-11:  Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er 
deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker 
ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen.   

Har Peter begynt å merke sammenhengen mellom teori og praksis? Hvordan måler vi 
Gudsrikets verdi? Peter gir inntrykk av å være oppgitt, og hans spørsmål synes å være 
sentrert om det jordiske. Jesus hadde talt om temaet tidligere, men det var et stykke ute i 
Bergprekenen at mat og klær ble holdt opp mot himmelriket. Varmen kunne gjøre 
enhver litt døsig på en brennheit vårdag. Men dette var Jesu ord: 

Matt 6, 33:  Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere  få alt det andre i 
tillegg. 

I dagens tekst får Peter en kort, men innholdsrik repetisjon av timen Jesus hadde holdt 
på høyden ved Genesaretsjøen: For disiplene ville livet på jorden inneha de fleste 
ingredienser av et vanlig menneskeliv, men så kommer tillegget:  forfølgelser –  og i den 
kommende verden evig liv. 

Salmenes bok, med takkesalmer og klagesanger, viser at Peters problem ikke var noe 
bare han grunnet på.  ”Hvorfor har de urettferdige fremgang?”  klager Jeremia. Jer 12,1. 
Han var i samme situasjon som Peter, og hadde forlatt hus, vinmark og sin kjære. Hans 
egne hadde vist ham ryggen. 

Livet er ikke rettferdig 

Hva skjer når mennesker søker Guds rike først?  Da blir frelse og evig liv en virkelighet. 
Ordene blir heldigvis flittig brukt i kirkens liturgi. De taler om en rettferdighet som vi får 
ufortjent. 

I Salme 23 taler også David om et nytt liv under Herrens ledelse, og er tydelig når det 
gjelder livets virkelighet: Vandring i mørkeste dal og møte med fiender.  Men i disse 
situasjonene opplever han Herrens ledelse, omsorg, trøst og godhet. 

Rettferdiggjort for Livet 

Etter å ha forrådt sin Herre og mester, fikk Peter en spesiell hilsen fra Jesus. Ved 
Genesaretsjøen fikk han han et fornyet oppdrag, med tydelig beskjed om hva tjenestens 
omkostninger ville bli. Joh 21, 18-19. 



I Apg møter vi en Peter som synger lovsanger når han er fengslet for sin tro. Guds nåde  i 
Jesu forsoningsverk har brakt Guds rike nær og gitt Peter et helt nytt perspektiv over liv 
og tjeneste. Når det nye livet blir vårt i dåpen, er det nettopp Peters ord som lyder: 

1 Pet 1,3: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har 
født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som 
aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner...... Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart 
ved tidens ende. 

Først eller sist? 

Det var mange av de fremste blant religiøse ledere som bekjempet Jesus og hans 
evanglium. De var så nær, men ble sist. 

I sendebrevene i Joh Åp ser vi også at de første kan bli de siste: Kjærligheten er blitt 
borte, store prøvelser har ført til frafall, vranglære og umoral har ledet noen bort fra 
troens vei. 

Mer himmel – mer jord,  er Korsveibevegelsens motto 

I åpenhet om lønnen som venter, kan vi som Peter finne glede og trøst i jordlivets 
utfordringer. 
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