
Matt 4:18-22 Evangelium – 
Fö lj mig – La rjungaskap 

Tredje predikan i serien Evangelium. Först frestelse - vi mötte 

Jesus som frestades av satan i öknen och hur frestelse kan 

finnas i våra liv idag. Sen Guds Rike – vi mötte Jesus när han 

återvänder till Galiléen och kliver in i sitt uppdrag och om hur 

vi kan leva i och sprida Guds Rike idag. Idag möter vi Jesus när 

han drar de första lärjungarna till sig och uttalar de klassiska 

orden som ledare i alla tider uttalat: FÖLJ MIG! Vi läser från 

Matt 4:18-22 

18När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två 

bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De 

stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. 

19Han sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till 

människofiskare”, 20och de lämnade genast sina nät och 

följde honom. 21När han gick vidare fick han se två andra 

bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta 

tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning 

sina nät. Jesus kallade på dem, 22och genast lämnade de 

båten och sin far och följde honom. 

Berättelserna om hur Jesus kallar lärjungarna skiljer sig åt lite, 

Markus är väldigt lik Matteus, men ni som läst texterna innan 

har säkert märkt att i Lukas beskrivning så frågar Jesus om han 

får låna Petrus båt, åker ut en bit och står sen och snackar till 

allt folket från båten. Sen säger han åt Petrus att åka och lägga 

ut näten på djupt vatten. De hade fiskat hela natten utan att få 

något, men till slut drar de ut och får så sjukt mycket fisk att 

de får kalla ut en båt till. Både Simon Petrus och Johannes och 

Jakob som jobbade i samma fiskeriföretag inser att här har de 

att göra med någon som inte var som andra, de bestämmer sig 

för att lämna allt och följa honom när Jesus säger även där i 

alla fall till Petrus att han ska fånga människor nu istället.  

Johannes har en annan berättelse där Simon Petrus bror 

Andreas var en lärjunge till Johannes Döparen som börjar följa 

Jesus, och i sin tur tar med Simon Petrus till Jesus. Här är det 

varken fiskar, båtar, kastnät eller människofiskare i 

berättelsen, däremot säger Jesus till Simon Petrus att han ska 

kallas heta Klippan, Petrus på grekiska eller Kefas på arameiska 

som var vardagspråket de talade.  

Man kan tycka att det skiljer sig åt lite för mycket och att 

någon av författarna måste ha skrivit fel, men man kan som 

jag också tänka att det rör sig om lite olika tillfällen, men 



under samma tidsperiod. De blir mer och mer fascinerade av 

Jesus helt enkelt. 

Den här predikan ska inte handla om fiske, jag är helt kass på 

fiske. När jag fyllde 20 fick jag ett kastspö av kompisar som jag 

sålde flera år senare helt oanvänt. Dessutom blir jag sjösjuk så 

fort jag placerar mig i en båt. Jag minns när vi skulle ut och 

fiska från en fiskebåt utanför Falkenberg på ett tonårsläger 

och jag låg vid relingen hela dagen utmattad av det man gör 

vid relingen när man är sjösjuk. Nej, den här predikan ska 

handla om något som vi alla kan få leva i oavsett om vi gillar 

att fiska eller inte, den kommer handla om lärjungaskap. För 

det är det som Jesus drar med de här unga killarna in i när han 

säger FÖLJ MIG, och det är det som han vill dra in dig och mig i 

när han uttalar samma ord till oss idag. För jag tror att de där 

två orden av Jesus har klingat genom historien, berört 

människors hjärtan och längtan och gör det än idag, kanske till 

och med i gudstjänsten här idag.  

När Jesus har uppstått och står på ett berg i Gallileen 

tillsammans med sina efterföljare, kanske över 500 personer 

så säger han att han har fått all makt i himlen och på jorden, 

och sen säger han åt dem att gå ut till alla folk och göra dem 

till lärjungar. Det är vad han säger, inte till medlemar i den 

eller den kyrkan, inte till fina kulturella kristna, inte till socialt 

ansvarstagande medborgare, utan till lärjungar som ska lära 

sig att hålla alla de bud som han gett sina efterföljare. Sen 

dess har kristnas uppgift inte bara varit att förmedla kunskap 

om Jesus, eller sanningar om Jesus, utan att visa andra hur 

man kan älska Jesus, följa honom, lära sig från honom, leva 

med Jesus i vardagen och lyda honom.  

Lärjunge betyder helt enkelt efterföljare eller lärling, en novis, 

en elev som lär sig av en mästare, en hantverkare eller en 

konstnär. Men med Jesus så lär vi oss inte bara att göra som 

han gör, vi lär oss hur vi kan bli som han, hur vi kan förändras 

på insidan så vi får både sinne och karaktär som mer liknar 

Jesus. Att vara lärjunge till Jesus handlar inte om att kliva in i 

massa regler och trossystem, utan att bli så hänförd av en 

person att man inte kan låta bli att vilja säga ja på hans kallelse 

att följa.  

Och när du säger JA så startar procesen att bli mer lik Jesus. 

Inte bara för några kristna som är så där rejält andliga eller 

heliga eller duktiga eller präktiga eller flitiga, utan för alla av 

oss som en gång blivit hänförda av Jesus och ropat JA, jag vill 

också följa dig.  

I Joh 3:2 står det:  Vi vet dock att när han uppenbarar sig 

kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han 

är. När Jesus kommer tillbaka ska vi bli lika honom. 



Och i 2 Kor 3:17-18 står det: 17Herren, det är Anden, och där 

Herrens ande är, där är frihet. 18Och alla vi som utan slöja för 

ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma 

avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från 

Herren, Anden. Vi förvandlas till avbild. Vilken process att få 

leva i 

Men många av oss känner nog ganska ofta att vi misslyckas 

ganska rejält med att vara lärjungar till Jesus, vi känner oss 

inte som någon höjdaravbild direkt av Jesus. Så länge allt går 

bra är det kanske lugnt, men när vi blir utbrända och inte orkar 

vara med och ställa upp längre, eller när tron känns tveksam 

för att livet strulat till sig så, då kan det tom vara så att vi 

hoppar gudstjänster och hemgrupper för att det finns en sorts 

misslyckandkänsla i bagaget och vi orkar inte visa oss svaga 

inför andra. Också tappar vi bort gemenkapen med andra 

lärjungar när vi som mest behöver den. Vi vet någonstans att 

vi blir rättfärdiga genom tro och frälsta av nåd, men tror att bli 

som Jesus är något som vi ska klara av själva, också blir 

lärjungaskap bara regler och krav som tynger ner mig eftersom 

jag ändå aldrig klarar att leva så där som jag tror att jag måste.  

Då måste vi komma ihåg att vi förändras mer och mer till Jesus 

avbild därför att det är Guds vilja. Det är hans önskan och syfte 

att förändra oss så vi blir mer lika Jesus, det är en gåva helt 

enkelt. Vi måste vilja så klart och vara med på noterna, men 

mer som respons på Guds nådefulla vilja och förmåga att 

förändra oss och inte tro att vi ska fixa oss lika Jesus själva.  

Så om du dragit dig undan församling för att du tycker att du 

misslyckats med att vara lärjunge. Eller för att lärjungaskap 

bara blev massa krav du inte orkade leva upp till till slut. Idag 

kan du börja om igen, det är inte du som ska fixa dig, det är 

Gud som vill förvandla dig, FÖLJ MIG säger Jesus.  

Ibland kanske vi mer är som ett trött barn som får halvspringa 

efter sin förälder på en lång och tråkig promenad utan att veta 

varför vi är ute och går. Vi gör det för att vi måste, eller för att 

någon sagt att det är bra för oss, men ärligt talat är det inget 

roligt.  

När lärjungarna började följa Jesus så såg de först en vis lärare, 

men ganska omgående också under och tecken. För dem att 

följa Jesus handlade inte om tråkiga regler, Jesus var istället 

märkligt fri från sånt om man jämförde med andra lärare som 

hade lärjungar bland Fariséerna tex. De blev tokiga på Jesus 

för att han inte levde efter alla deras regler. För lärjungarna 

blev livet med Jesus det mest spännande, utmanande, 

mäktiga, skräckinjagande och underbara äventyr de någonsin 

varit med om. Vågar vi svara JA när Jesus säger FÖLJ MIG så 

kanske det kan bli det för oss också. 



Ju mer lik Jesus du blir, ju mer blir du den du är tänkt att vara, 

den Gud skapade dig till. Det innebär inte att vi alla ska bli 

likadana. Gud älskar mångfald och frihet.  

Ett tecken på att vi tappat bort lärjungaskapet är att 

församling inte växer, människor blir inte lärjungar runt 

omkring oss. För om vi blir efterföljare, lärjungar, lärlingar till 

Jesus så hjälper vi nya människor att bli lärjungar som i sin tur 

hjälper nya människor att bli lärjungar. Men är vi inte 

hänförda, stolta, glada och trygga i att vara lärjungar är det 

inte lätt att ge det vidare till någon annan. Här är dagens stora 

utmaning till mig själv, att bli en lärjunge som är med och gör 

nya lärjungar. Inte se ner på mig själv för att jag inte lyckats 

speciellt bra med det hittills i livet utan istället fyllas av en ny 

hänförelse till Jesus och lita på att Gud kan verka i mig och 

genom mig när jag vågar överlåta mig igen och säga JAG VILL 

FÖLJA DIG JESUS! 

 


