
”HIMMERIGET LIGNER EN SKAT, DER  
LÅ SKJULT I EN MARK; EN MAND 
FANDT DEN, MEN HOLDT DET SKJULT, 
OG I SIN GLÆDE GÅR HAN HEN OG 
SÆLGER ALT, HVAD HAN EJER, OG 
KØBER DEN MARK“ (MATT 13,44).

MENNESKELIGE ARGUMENTER
DET ER VIDUNDERLIGT at være en af 
Jesu disciple, men det er ikke gratis. 
Nogle ville måske spørge: Hvorfor skal 
det koste noget at følge Jesus? Hvad 
er det lige præcist, vi skal betale for at 
blive hans efterfølgere? Er Gud ikke 
rig nok til at forsørge os og lade os føl-
ge ham, uden at det koster noget? Han 
ejer alt (Sl 50,10). Derfor burde han for-
stå vores situation og acceptere os som 
dem, vi er. Andre ville forhandle: ”Jeg 

betaler, og du yder.“ I denne situation 
skulle Gud adlyde dem, fordi de be-
stemmer reglerne.

I forhold til hvad det koster at følge 
Jesus, betyder dine argumenter intet. 
Sagen er nemlig, at han ikke har brug 
for dine penge. Det, som han har brug 
for, er, at du giver ham dit syndforure-
nede hjerte, fordi det er dit kæreste eje. 
Jesus ønsker at ”lutre og rense det med 
sit blod og derefter frelse os ved sin ufor-
lignelige kærlighed. Og alligevel synes 
mennesker, at det er svært at give alt!“1

JESU LÆRE
Jesu tjenestegerning på denne jord var 
karakteriseret ved, at han rørte ved 
folks hjerter med evangeliet, og foran-
drede dem efter målestokken i Guds 

kongerige. Lignelsernes formål var at 
åbenbare de himmelske realiteter i et 
jordisk sprog, så selv almindelige men-
nesker kunne få en forståelse af evighe-
dens værdi. I sin illustrative lære for-
klarede Jesus således, at hvis du gerne 
vil følge ham og ønsker at være hans 
discipel, må du betale prisen. 

Af de syv lignelser i Matthæusevan-
geliet kapitel 13 er der to, som specifikt 
åbenbarer prisen for discipelskab. I 
lignelsen om skatten (vers 44) og lignel-
sen om perlen (vers 45-46) fremlagde 
Kristus værdien af Guds kongerige, at 
det er tilgængeligt for enhver, som øn-
sker at være en del af det. Når vi finder 
noget værdifuldt, sælger vi alt, hvad vi 
ejer, for at få det. Når vi opdager, at Gud 
elsker os udover alle grænser, og at det 
evige liv, som han tilbyder, kan blive vo-
res, så efterlader vi alt for at få del i det 
liv med ham.

BIBELSKE EKSEMPLER
De 12 disciple forlod deres levebrød 
og familier for at følge deres mester. 
Da Peter spurgte om fordelene ved så 
stort et offer, svarede Jesus: ”Enhver, 
som har forladt hjem eller brødre el-
ler søstre eller far eller mor eller børn 
eller marker for mit navns skyld, får 
det hundreddobbelt igen og arver evigt 
liv“ (Matt 19,29). Selvom prisen er høj, 
forlanger Kristus ikke, at du foragter 
dine familiemedlemmer, selvom du 
kan have uoverensstemmelser med 
dem. Det vigtige her vedrører priorite-
ringerne. Hans disciple bør elske ham 
mere end familiemedlemmer, ejendele, 
forretninger eller noget andet. Intet bør 
overskygge vores kærlighed til Gud.

Peters valg om at følge Herren og at 
invitere andre til at gøre det samme 
viser ikke kun hans kærlighed og hans 
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hengivenhed overfor Gud (Joh 21,17), 
men også hans offer for Kristi sag (ApG 
5,40-41; 12,4), hvilket kulminerede i 
hans omvendte korsfæstelse. Han hav-
de dog mange lyspunkter i sit liv, som 
eksempelvis sin kones fulde støtte (1 
Kor 9,5), han så andre omvende sig til 
Gud (ApG 2,38. 41.), og løftet om evigt 
liv (1 Pet 1,3-9).

Da den samaritanske kvinde ved 
brønden bestemte sig for at følge 
Kristus, var prisen, at de mørke sider 
af hendes omdømme blev afsløret of-
fentligt (Joh kap. 4). At hun havde haft 
fem ægtemænd, og at hun boede sam-
men med en anden mand, var nok til 
at undgå unødvendige møder med de 
andre kvinder, når der skulle hentes 
vand. Dette kunne være grunden til, 
at hun kom alene på den varmeste tid 
på dagen. Men det var et oplagt tids-

punkt for Jesus at kunne møde hende 
og forandre hendes liv for altid. Efter at 
kvinden havde talt med Frelseren, løb 
hun, som ellers havde skjult sig for sine 
landsmænd, til dem og bekendtgjorde: 
”Kom og se en mand, som har fortalt 
mig alt, hvad jeg har gjort …“ (vers 29).

Mødet med Kristus åbenbarede en 
evig sandhed overfor en sultende sjæl, 
som gjorde, at ”hendes ansigt havde fået 
et andet udtryk, hele hendes fremto-
ning var forandret.“2 Prisen for at give 
afkald på et syndigt liv blev aldrig for-
trudt. Hun blev en nyfødt efterfølger af 
Jesus og en missionær. Denne kvindes 
omvendelse åbnede en dør, så Kristus 
kunne missionere for samaritanerne 
(vers 39-42). Ægte discipelskab er be-
kosteligt, fordi det fordømmer synd. 
Det er gavnligt, fordi det retfærdiggør 
synderen.

Lukas fortæller en lignende historie 
om Zakæus’ omvendelse (Luk 19). Alle 
hadede denne overtolder, som snød 
folk, og som ophobede rigdom fra sine 
landsmænd. Da Zakæus hørte om Jesus 
og hans mirakuløse kraft, gik han hen 
for at lytte til ham. Jesu kærlighed over-
beviste Zakæus, da han sad gemt i et 
morbærfigentræ. Han blev overvældet 
af følelsen af sin egen uværdighed.

Helligåndens indflydelse omvend-
te ham og fik ham til at give afkald på 
sine tidligere uærlige vaner. Selvom det 
kostede Zakæus hans jordiske rigdom-

me, var det en glæde for ham at åbne sit 
hjerte for Kristi kærlighed. Mandens 
oprigtige anger førte til en fuldstændig 
reformation af hans liv. Ved således at 
miste sine jordiske rigdomme opnåe-
de han fred, sin familie og evigheden 
(vers 9). Ellen White siger: ”Det er, når 
Kristus modtages som en personlig 
Frelser, at frelsen kommer til menne-
sket.“3 Findes der noget, som kunne 
være mere værdifuldt end dette?

KONKLUSION
Ved at finde skatten eller perlen kan du 
opdage, hvad dit indre jeg længes aller-
mest efter – et fornyet hjerte, som bli-
ver loyalt overfor Gud. Derfor minder 
Salomon os om følgende: ”Frem for alt: 
Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet“ 
(Ordsp 4,23). Omkostningen ved et di-
scipelskab er fuldstændig rimeligt, når 
man tager den overdådige gave af liv i 
betragtning, inklusiv de lidelser man 
gennemgår for Kristi skyld (Fil 1,29), og 
livet i evigheden gennem ham. Der fin-
des ikke et bedre tilbud end dette. Vælg 
at betale prisen. Vælg Gud!

1 Ellen White, Vejen til Kristus, DB 2019, s. 50-51.
2 Ellen White, Jesu liv, DB 2013, s. 155.
3 Ibid., s. 483.

TIL EFTERTANKE

Hvad er din største skat?

Hvad er det, som stadig står 
mellem dig og Gud?

Hvordan kan du lade Helligån-
den forvandle dit liv?

Hvad betyder omkostningen for 
discipelskab for dig?

”VED AT FINDE 
SKATTEN ELLER 
PERLEN KAN DU 
OPDAGE, HVAD 
DIT INDRE JEG 
LÆNGES ALLER-
MEST EFTER 
– ET FORNYET 
HJERTE, SOM  
BLIVER LOYALT 
OVERFOR GUD.“
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