
Jesus, Anders Breivik, du och jag skrev jag om i 

Mariestadstidningen i fredags. För en del kan det kanske 

kännas provocerande att jag stoppa in dig och mig i samma 

rubrik som massmördaren från Norge, men idag hänger vi 

ihop, för idag handlar det om att vi alla följer någon, något, 

människor, trender, ideologier, bloggare, politiker, chefen, 

religionsstiftare, storasyskon… Det är helt naturligt, annars 

vore vi vilsna i vårt kosmos. Frågan som ställs på sin spets 

denna söndag är vem du följer, varför du följer och vad din 

efterföljelse innebär. Ibland följer vi och det leder oss fel, 

ibland till helvetiska händelser som i Oslo och på Utöya. Ibland 

följer vi och det leder oss rätt, ibland till himmelska händelser 

mitt i vardagen. Bland allt och alla som utmanar oss att följa i 

vår tid så finns fortfarande Jesus Kristus. Och orden ”Följ mig” 

som gjorde att unga och äldre lämnade alla sina 

framtidsplaner och framtidsdrömmar, litade på den mannen 

och tog stegen ut i det okända, klingar fortfarande rakt in i vår 

värld och in i ditt och mitt liv idag. Jesus utmanar dig och mig 

idag att följa.  

Efterföljelse, det är ett lite konstigt ord för oss idag kanske. Vi 

som är vana vid ordet tolkar ju det som något positivt, men 

man kan ju också tolka det negativt – att vara förföljd. När 

Jesus uttalade orden i original så var det ju också väldigt 

konkret, det innebar att faktiskt bokstavligt gå omkring med 

Jesus, lyssna på honom, men kanske framför allt se på hans liv, 

hans karaktär, hans attityd, hans exempel.  Temat för 

gudstjänsten idag är ju Följa John, ni vet den där leken där en 

är John och alla andra följer efter och imiterar rörelsemönster, 

riktning och ljud. Jesus var ju inte bara en rabbi, en lärare, som 

lärde ut, utan han bjöd in människor på en resa där han visade 

ett exempel och bjöd in till att leva likadant. Följ mig är inte 

bara ett intellektuellt ställningstagande, det är att imitera och 

följa Jesus exempel, och det är inte alltid enkelt. 

Vi ska landa i Lukasevangeliet kapitel 9 idag. Just där som 

Lukas vänder hela evangeliet mot korsfästelsen och 

uppståndelsen. Några verser där Jesus är ganska svår och 

krass. Häng med får ni se… 

I en samarisk by 

51När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände 

han sina steg mot Jerusalem, 52och han skickade budbärare 

före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att 

förbereda hans ankomst. 53Men man ville inte ta emot 

honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. 

54Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: "Herre, skall vi 

kalla ner eld från himlen som förgör dem?" 55Men han vände 

sig om och tillrättavisade dem, 56och de fortsatte till en annan 

by. 



Att följa Jesus 

57När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: 

"Jag skall följa dig vart du än går." 58Jesus svarade: "Rävarna 

har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har 

inget ställe där han kan vila sitt huvud." 59Till en annan sade 

han: "Följ mig!" Men mannen svarade: "Herre, låt mig först gå 

och begrava min far." 60Då sade Jesus: "Låt de döda begrava 

sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike." 61En annan 

man sade: "Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl 

av dem där hemma." 62Jesus svarade: "Den som ser sig om 

när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds 

rike." 

Det första man slås av är ju hur vanliga Jesus lärjungar är, 

Jakob och Johannes, Johannes som senare kallas kärlekens 

apostel, tappar tålamodet med de jobbiga människorna i en 

samarisk by, bara för att byborna blev anti när det kom ett 

gäng judiska män på väg till Jerusalem. De har sett Jesus göra 

under och tecken och nu ber de honom sätta eld på byn så att 

hela byn brinner upp. Sköna helgon? Nja, mer som du och jag 

som ibland i bilen får ett utbrott på något pucko som inte kör 

som vi vill. Men dessa alldeles vanliga människor, såna som du 

och jag, utmanar Jesus att följa honom. Inte bara som en 

vishetslärare, utan faktiskt låta det han säger och gör påverka 

hela deras liv.  

Hela attityden hos Jesus är ju som titeln på en bok av John 

Burke ” Kom som du är”. Men att följa Jesus är lite som ett 

timglas, alla är välkomna, men ju mer man bestämmer sig ju 

mer smalnar det av, inte av moralregler och förbud, utan 

genom att Jesus vill vara med i hela ditt liv, i hela din vardag. 

Jesus vill vara i centrum av ditt liv. När du väl bestämt dig för 

att våga lita på att det håller att följa, så öppnar sig timglaset 

igen till en verklighet som är större – Guds Rike. Carl-Henrik 

Jaktlunds senaste bok heter ju ”Vägen är smal, men livet är 

brett”, och beskriver på ett sett detta timglaset.  

Jesus gör det inte enkelt att vara efterföljare, tvärtom så kan 

det kosta på om man ska ta hans ord på allvar, det kan kosta 

på min egen bekvämlighet, egoism, prioriteringar. 

1. Här kommer en man som har glöden och passionen i 

ögonen: "Jag skall följa dig vart du än går." Hade jag 

varit Jesus så hade jag säkert tänkt att: Äntligen en kille 

med lite radikalitet i sig, honom kan jag få nytta av. 

Istället svarar Jesus med de kryptiska orden: "Rävarna 

har lyor och himlens fåglar har bon, men 

Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt 

huvud." Men kanske är det så att detta talar rakare in i 



vår vardag än vad vi kan tro. Jesus ser hans hjärta, men 

vill att det ska gå djupare. Det måste ofrånkomligen 

innebära att vill vi följa Jesus så måste vi släppa vara 

bundenhet till våra hem och våra ägodelar – till det 

jordiska som man säger i några generationer äldre än 

mig. Känner du, timglaset smalnar av, och Jesus vill få 

oss att våga sätta vår tillit, känna vår trygghet och ha 

vår tillhörighet hos honom. Jag som älskar att läsa Elle 

interiör, kolla gamla designmöbler på Lauritz 

auktionshus och drömma om hur vi skulle kunna 

renovera huset. Andra älskar sin senaste Iphone och 

hemmabioanläggning, eller sin senaste bil, eller sina 

ärvda möbler, eller sin trädgård. Inget av det är fel, men 

Jesus säger rakt in i våra liv att han alltid är på väg och 

vill vi följa honom så måste vi släppa taget och våga gå 

med.  

2. Nästa person Jesus möter utmanar Jesus att följa 

honom, men han vill först begrava sin pappa. Har 

pappan nyss dött så är det ju ingen konstig reaktion, 

klart man vill vara med om sin pappas begravning. 

Också säger Jesus att: "Låt de döda begrava sina döda, 

men gå själv och förkunna Guds rike." Detta låter ju 

ganska känslokallt kan jag tycka, men det sätter fingret 

på ordet ”prioritet”. Att följa Jesus kan aldrig bli något 

som vi gör bland allt annat vi gör. Inte bara som en 

hobby – jag samlar lite frimärken, går på gym och följer 

Jesus. Jag tror inte Jesus menar att det något fel att 

begrava sin pappa, jag tror det handlar om det lilla 

ordet ”först” som mannen säger. Jesus vill att vi först 

ska följa honom och berätta vidare om Guds Rike, om 

den värld som öppnar sig för de som längtar och vill 

följa. Om det är först i våra liv, om vi följer Jesus i allt så 

kan vi begrava våra pappor, vara på jobbet, gå i skolan, 

träffa vänner, spela golf och åka på semesterresor.  Vi 

har så många ursäkter för att inte låta Jesus finnas med 

i allt i livet, och det är det Jesus sätter fingret på här. 

”Låt mig vara först!” 

3. Samma ord återkommer i mötet med den sista 

personen som vill följa honom, ” låt mig först ta farväl 

av dem där hemma”. Även här är ju Jesus svar ganska 

kryptiskt: "Den som ser sig om när han har satt sin hand 

till plogen, han passar inte för Guds rike." För alla oss 

som inte är bönder så säger detta kanske inte så 

mycket, men i deras miljö sa det antagligen en hel del. 

Vi vet inte exakt var geografiskt de är, men antagligen 

var det ganska stenig miljö och om du vände dig om så 

var inte risken bara att du plöjde snett och kom fel, 

utan att du drog plogen rakt in i ett klippblock eller stor 



sten. Det var därför det var så viktigt att ha fokus 

framåt. Paulus skriver i 1 Kor 9: Ni vet ju att alla löparna 

i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då 

för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka 

allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en 

som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, 

och jag slår inte i luften när jag boxas. Fokus! 

Lotta Forsberg som är församlingspedagog i Missionskyrkan 

har målat en tavla som hänger i andaktsrummet på Bäcken. I 

torsdags när vi satt där inne och läste denna texten och bad 

för denna gudstjänsten så slog det mig hur väl den tavlan 

beskriver vad det innebär att följa Jesus. Timglaset smalnar 

verkligen av, Jesus vill att vi ska våga lita helt på honom, att 

Jesus ska få komma först i våra liv och att vi ska ha fokus 

framåt. Det är tuffa besked, att följa Jesus är inte en enkel väg 

att gå, det är ingen genväg. Men vart skulle vi gå, vad är 

alternativen, har vi fått smaka på Guds Rike, den värld som 

öppnar sig, så är det ju bara att ta Jesus i handen och gå. 

 


