
Lärjungaskap Lukas 14:25-35 
Att följa Jesus är på ett sätt så enkelt. Egentligen är det ju bara 

att ha blicken åt rätt håll i livet, att faktiskt våga följa. Vem 

som helst, när som helst kan bli en efterföljare till Jesus. Hur 

än livet sett ut innan, hur mycket du än har lyckats med eller 

misslyckats med, oavsett om du hängt i kyrkor eller aldrig satt 

din fot i en kyrka, från alla folkgrupper, från alla språk, från alla 

sociala samhällsskikt, rika eller taskigt med pengar, 

renlevnadsmänniska eller missbrukare. Kom säger Jesus, kom 

och följ mig. Och det enda du behöver göra är att säga JA, jag 

vill följa.  

Men att följa Jesus är å andra sidan något som kostar allt. Det 

finns texter i evangelierna som är lika obekväma som att sitta 

på en spikmatta. Detta är en av dom, Lukas 14:25-35 

25Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände 

sig om och sade till dem: 26”Om någon kommer till mig utan 

att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och 

sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min 

lärjunge. 27Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan 

inte vara min lärjunge. 28Om någon av er vill bygga ett torn, 

sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att 

se om han har råd med bygget? 29Annars kan det hända att 

de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga 

färdigt börjar göra narr av honom 30och säger: Den där, han 

satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! 31Eller 

om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig 

då inte ner och överväger om han med tio tusen man kan möta 

den som rycker an med tjugo tusen? 32Kan han inte det 

skickar han sändebud för att be om fred medan den andre 

ännu är långt borta. 33Så är det alltså: ingen av er kan vara 

min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. 

34Salt är bra att ha. Men om saltet mister sin kraft, hur skall 

man få det salt igen? 35Det duger varken för jorden eller 

gödselstacken. Man slänger bort det. Hör, du som har öron att 

höra med.” 

Den här textens kärna handlar om vad som kommer först. 

Man kan ju tycka att Jesus borde vara jätteglad att det är 

massa människor som följer honom. Men i stället snackar han 

så att majoriteten av dem borde blivit totalt bortskrämda. Kass 

taktik kan man tycka, eller hur? Jesus utmanar dem och också 

oss idag på tre områden. Tre områden där Jesus väldigt tydligt 

poängterar att han vill vara prioritet ett.  

”Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor 

och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt 

eget liv, kan han inte vara min lärjunge. 

Hata sin familj? Vissa blundar för hur Jesus använder ordet 

"hata". Han använder sig av ett retoriskt begrepp, en 

medveten överdrift, en hyperbol som det kallas, för att 



verkligen understryka vad han vill säga. I Matt 10:37 förklarar 

han vad han vill säga: "den som älskar sin far eller mor mer än 

mig, är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar sin son 

eller dotter mer än mig, är inte värd att tillhöra mig". Så det är 

en fråga om prioriteringar.  

Vad innebär det konkret då? Ska jag strunta i mina barn och 

hänga i kyrkan hela tiden eller ligga på knä och be hela tiden? 

Ska jag säga upp kontakten med min lillebror för att tänka på 

Jesus? Nä, kristen tro är inte hjärntvätt och extremism. Du ska 

vårda alla dina relationer och ta hand om din familj så bra du 

bara klarar av, men Jesus vill ändå vara först. Av alla relationer 

du finns i vill Jesus vara prio ett. 

27Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara 

min lärjunge. 

Att följa Jesus är att älska Jesus mer än sitt eget liv. Bära korset 

fick man göra på vägen ut till sin egen avrättning, precis som 

Jesus senare själv fick göra på Via Dolerosa på vägen ut till 

Golgata. Så att följa Jesus innebär att vara beredd på 

martyrium, att ge upp sitt eget liv före att förneka sin Jesustro.  

Vad innebär det konkret då? Det skulle i en annan del av 

världen kunna innebära just martyrium. Men för de flesta av 

oss är korset inte något som påtvingats utifrån, utan en del av 

vår natur. Det kan röra sig om våra kroppsliga och själsliga 

svagheter, missbruk, frestelser och ofta återkommande begär 

som berövar oss friheten. Att bära sitt kors innebär inte så 

mycket att lösa dessa problem, som att lära sig att leva med 

dem, oöverträffligt och ödmjukt. Jesus vill vara prio ett i ditt 

eget liv. 

33Så är det alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han 

inte avstår från allt han äger. 

Jesus vill också vara prio ett i relation till allt det du äger och 

allt det du inte äger men strävar och drömmer efter. Pengar, 

huset, prylarna, kläderna, bilen, båten, husvagnen, 

sommarstugan… att följa Jesus innebär inte att du måste avstå 

allt detta, men Jesus vill vara prio ett även här.  

Så mellan de tre områdena Jesus vill vara prio ett så berättar 

Jesus två liknelser, om mannen som ville bygga ett torn och 

om kungen som ville dra ut i strid. Båda liknelserna börjar med 

en retorisk fråga och handlar om att överväga, beräkna, tänka 

efter ordentligt. Är det värt det?   

Det finns ett pris på att vara en lärjunge. Jesus vill åtföljas av 

vänner och inte klagande lärjungar. Han målar upp en skarp 

bild där han frågar om vi är redo att acceptera det svåra i att 

vara med honom. Om vi är det, så vet vi, att han inte kommer 

att lämna oss ensamma utan bära våra bördor med oss och 

visa oss vad kärleken och modet innebär. 

Stora folkmassor färdades med Jesus. Det är kanske därför 

som han talade så uttrycksfullt för att försäkra sig om att ingen 



skulle följa med av tanklöshet eller påverkad av andras 

sinnesstämningar. Lärjungeskapet är något personligt och 

Jesus vill tala direkt till dig och inte till människorna i 

allmänhet. Är du beredd att följa? 

Salt använde man till mycket, jättebra att ha, men mister det 

sin kraft är det ingen mening med det.  

Dietrich Bonhoeffer som var präst i tyska lutherska kyrkan 

under andra världskriget är kanske en av dem som mest 

beskrivit att det kan kosta på att vara lärjunge. Bonhoeffer 

avrättades i april 1945 för högförräderi mot 

nationalsocialismen.  Jag ska läsa en stycke av honom som 

Lennart Thörn har med i sin kommentar till Lukasevangeliet.  
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Och sen så skriver Lennart själv efteråt, Lennart som i många 

år varit pastor och teologilärare inom EFK, vårt samfund.  
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Så säkert även jag….  

Att följa Jesus är på ett sätt så enkelt, och på ett sätt så svårt. 

På ett sätt bara av nåd, på ett sätt kostar det allt. PÅ ett sätt 

bara att rikta blicken mot Jesus och gå, och på ett sätt att låta 

Jesus vara prio ett i allt i livet.  

Jesus jag vill vara ett salt som verkligen är salt, en lärjunge som 

verkligen är lärjunge, Amen! 


