
Kära vänner, 
 

Hur blir man en lärjunge och efterföljare till Jesus?  

 

- När man hör ordet lärjunge så tänker vissa på en person som går 

runt i sandaler med en fotsid klädnad.  

 

Andra menar att lärjungaskap är ett steg för mer andligt kristna, medans 

många mig själv inkluderat hävdar att det inte är någon skillnad mellan 

en sann troende och en lärjunge. En sant troende är också en lärjunge.  

 

- Nyligen så lyssnade jag på en predikan från Kevin DeYoung där han 

hänvisade till missionsbefallningen och sa att Jesus inte kallar oss 

till att få människor att göra ”avgöranden för Gud” [som t.ex. att be 

en bön eller lyfta en hand], utan han kallar oss till att göra 
lärjungar. 

 

Men hur blir man då egentligen en lärjunge och efterföljare till Jesus och 

vad är lärjungaskapets krav? 

 

- Ja, detta är någonting som Lukas evangeliet talar om. Idag så ska vi 

få se hur dom första lärjungarna kallades och vad vi kan lära oss 

ifrån detta om hur man blir en lärjunge. 

 

Vänligen öppna upp era Biblar till Lukas kap 5.       

 
1En gång när Jesus stod vid sjön Gennesaret och folket trängde sig inpå 

honom för att höra Guds ord, 2fick han se två båtar ligga vid stranden. 

De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. 3Jesus steg 

då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite 
från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. 
4När han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Far ut på djupt vatten 

och lägg ut era nät till fångst.” 5Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat 

hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut 

näten.” 6De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på 

att gå sönder. 7Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att 

komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de 

var nära att sjunka.  



8När Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus och sade: ”Gå bort 
ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” 9Ty han och alla som var 

med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått, 
10också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som fiskade i lag med 

Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Frukta inte. Härefter skall du fånga 

människor.” 11Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde 

honom.  

 

[Bön] 

 

- Vi ska nu fortsätta vårt studie i Lukasevangeliet. För två gånger 

sedan så började vi med ett nytt avsnitt i Lukasevangeliet som 

sträcker sig från Lukas 4:14-9:50 och handlar om Jesu tjänst i 

Galileen. 

 
I kap 4 så fick vi se två olika gensvar till Jesus dels i hans hemstad 

Nasaret där han blev förkastad, men också i Kapernaum där man ville 

hålla honom kvar. 

 

- Dagens text som handlar om hur Simon Petrus blev en efterföljare 

till Jesus utspelar sig i eller i närheten av just Kapernaum som låg 

på den norra sidan av Gensarets sjö. 

 

Ur denna text så skulle jag vilja dra fyra principer om hur man blir en 

lärjunge. 

 

1. Man måste lyssna till och lyda Guds ord (v.1-7) 

2. Man måste inse Jesu auktoritet och sin egen synd (v.8-9) 

3. Man måste lämna allt och följa Jesus (v.11) 

4. Man måste bli en människofiskare (v.10) vilket beskriver vad en 
lärjunge är. 

 

Låt oss börja med den första principen från vår text i v.1-7 att man 

måste lyssna till och lyda Guds ord. 

 

- För att över huvud taget kunna bli en Jesu efterföljare och lärjunge 

så måste man börja med att lyssna på Guds ord. 

 



Det var det folkskarorna kom för att göra när de samlades runt Jesus vid 
Genesarets strand och trängde sig på för att höra Guds ord. 

 

- Och här så är det mycket intressant för att höra Guds ord var inte 

bara att höra de ord som Jesus citerade från GT. 

 

Även om folket inte förstod det då, så vet vi att alla Jesu ord är Guds ord. 

 

- Här så stod Guds ord personifierat inför dem. Jesus som i Johannes 

1:1-3, 14 beskrivs som Gud, Guds ord kommen i köttet.  

 

Han stod här framför dem och talade Guds verkliga ord in i deras 

situation.  

 

- Så för att över huvudtaget kunna bli en Jesu lärjunge så måste man 
börja lyssna till Guds ord, precis som Rom 10:17 säger: Alltså 

kommer tron av hörandet och hörandet genom Kristi ord.  

 

Men blir man en lärjunge och en Jesu efterföljare bara för att man 

lyssnar på Guds ord? 

 

- Jakob säger: Men var ordets görare och inte bara [dess] hörare som 

bedrar sig själva (Jak 1:22). 

 

I den hebreiska kulturen och språket så har att lyssna inte bara att göra 

med att höra utan har också en underton av att lyda och att ge akt på. 

 

- T.ex. så översätts det mest vanliga ordet för att lyssna och höra i GT 

 mer än 100ggr i de vanligaste bibelöversättningarna med att ׁשמע

lyda. 
 

Så det räcker inte med att bara lyssna på Jesu ord. Hans ord kräver ett 

gensvar. 

 

- T.ex. när Paulus talar om evangeliet i Romarbrevet så talar han i 

Rom 1:5 om att föra människor in i trons lydnad och i Rom 10:16 

om att lyda evangeliet. 

 



Detta är något vi gör genom att tro. Men en sann tro kommer alltid att 
leda till lydnad och goda gärningar.  

 

- Detta betyder inte att vi blir frälsta genom våra gärningar som den 

Romerska katolska kyrkan lär.  

 

Men en sann tro leder till goda gärningar som Ef 2:8-10 talar om: 

 

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är 

det, 
9
inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 

10
Ty 

hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har 

förberett, så att vi skall vandra i dem.  

 

- Så själva grunden till att kunna bli en lärjunge börjar med att man 

lyssnar till Guds ord som folkskarorna men detta räcker inte. 
 

Man måste också lyda evangeliet. 

 

- I dom nästkommande verserna så ser vi hur Petrus lyder Jesu ord. 

 

Vad är det då som händer här i vår text? Jo, folket tränger sig på Jesus. I 

slutet på förra kapitlet så läste vi om hur han drivit ut många demoner 

och botat många sjuka och så förkunnade han den goda nyheten om 

evangeliet om Guds rike. 

 

- Alla ville komma nära för att kunna höra och få ut något av Jesus så 

för att inte bli allt för trängd så gick Jesus i en av de två båtarna 

som låg där på stranden som tillhörde Simon Petrus. 

 

Petrus och hans kollegor höll på att göra rent sina nät efter att ha fiskat 
en hel natt utan att få någon fångst.  

 

- Jesus bad Petrus att lägga ut från land och satte sig ner för att 

undervisa folket. 

 

Men här så får vi inte reda på vad Jesus undervisade. Istället så hamnar 

fokusen på Jesus och Petrus. 

 



- Detta var inte första gången de hade mötts. I kapitlet innan så hade 
Jesus botat Simon Petrus svärmor. 

 

Så det var inte så konstigt att Petrus löd Jesu önskan om att lägga ut från 

land. 

 

- Men sen när Jesus har slutat att tala till folket så händer något 

oväntat i v. 4. Han befaller Simon: ”Far ut på djupt vatten och lägg 

ut era nät till fångst.” 

 
5Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något.   

 

- Ok, kanske du tänker. Varför tvivlar du Petrus? Nu så måste vi 

förstå att Petrus var en professionell fiskare. 

 
Han och hans medarbetare hade jobbat hela natten och inte fått något. 

Dom kunde allt om fiske och visste att det på dagen inte var bra fiske då 

fiskarna höll sig borta och kunde se och undvika näten. 

 

- Lägg också märke till att de har arbetat hela natten och nu höll på 

att göra rent sina nät så att dom troligen kunde gå hem och lägga 

sig och sova. 

 

Dom hade haft en misslyckad natt och så kommer en snickares son och 

ber dom att på nytt lägga i näten. 

 

- Detta skulle betyda att de på nytt skulle behöva spendera några 

timmar att göra rent näten och att det skulle dröja innan de kunde 

gå och lägga sig. 

 
Men så säger Petrus i sitt tvivlande tillstånd: Men på din befallning vill 

jag lägga ut näten.”  

 

- Ordagrant så står det på grekiska: ”Men på ditt ord ska jag släppa 

ner näten.” 

 



Han tog Jesus på hans ord och gensvarade i lydnad. Kanske ibland likt 
Petrus tvivlet kommer smygande sig när du hör Guds ord och kanske du 

inte förstår det. 

 

- Men vi kan likt Petrus svara Herren: Men på ditt ord ska jag lyda 

dig. 

 

Ibland så krävs det att vi tar steg i tro utan att förstå och det var det 

Petrus gjorde här även om han inte fullt förstod vem Jesus var. 

 

- Efter att ha lytt Jesu befallning så fick de en så stor mängd fisk i 

näten att de höll på att brista och de vinkade åt sina medarbetar i 

den andra båten att komma och hjälpa till. 

 

När deras medarbetare hade kommit dom till undsättning så fyllde de 
båda båtarna till den grad att de var nära att sjunka. 

 

- Ett mirakel hade ägt rum. Detta för oss till den andra principen i vår 

text om hur man blir en Jesus lärjunge i v.8-9. Man måste inse Jesu 

auktoritet och sin egen synd. 

 

Detta mirakel gjorde att Petrus förstod Jesu auktoritet. Han visste av sin 

erfarenhet att man inte fick fisk på dagen och absolut inte att man skulle 

få så mycket fisk så att näten höll på att gå sönder och båtarna höll på 

att sjunka. Detta var något som aldrig hände. 

 

- Jesus var mer än bara en vishets lärare och istället för att titulera 

Jesus med mästare som han tidigare hade gjort så talade han nu till 

honom som Herre.  

 
För att bli en lärjunge så måste man inse Jesu auktoritet. Det är inte helt 

klart vad Petrus menade när han kallade Jesus för Herre. 

 

- Tidigare i Lukasevangeliet så har denna titel använts om Gud. 

 

För att bli en Jesu lärjunge så måste vi erkänna honom för det han är och 

inte bara med våra ord utan med våra liv att vi underordnar oss Jesu 

styre som vår Herre. 



 
- Senare i NT så innebär att bekänna Jesus som sin Herre att man 

bekänner honom som sin Gud. Detta är något som vi endast kan 

göra i kraft av den HA.  

 

Petrus, han insåg sin underdånighet genom att falla ner på sina knän 

inför Jesus och så brister han ut: ”Herre, gå bort ifrån mig, för jag är en 

syndig man.”  

 

- I detta ögonblick när han börjar förstå Jesu storhet så förstår han 

också sin egen syndfullhet. 

 

För att bli en lärjunge så måste man inse detta, att man är förlorad i sin 

synd och omöjligt kan frälsa sig själv.  

 
- Det är som vi sjunger i sången: ”Jag var förlorad i min synd”. Sann 

frälsning och sant lärjungaskap börjar med en förståelse om vår 

syndfullhet och vidrighet inför Gud. 

 

Att vi i oss själva omöjligt kan bestå inför hans helighet. När Simon 

Petrus får en liten förståelse av Jesu majestät så ber han Jesus att gå 

bort ifrån honom eftersom han är en syndig människa. 

 

- Detta är en sann självkännedom när vi börjar förstå att vi inte kan 

bestå inför den helige Guden.  

 

Det är som Jesaja brister ut när han kommer inför Guds tron i Jes 6. 

 

- Ve mig, jag förgås. Han önskar rent utsagt en förbannelse över sig 

själv eftersom han inte kan bestå inför Guds närvaro. 
 

Om vi inte fått erfara hur fördärvade vi är i vår synd så kan vi inte heller 

få erfara hur fantastisk Gud och hans frälsningsverk är. Utan att vi får en 

syndamedvetenhet så kan vi inte bli frälsta.  

   

- Har du förstått vilken syndare du är? Har du insett att du i din synd 

förtjänar Guds vrede och omöjligt kan frälsa dig själv? 

 



Har du förstått att ditt enda hopp står till att någon annan tar på sig det 
dödsstraff som du förtjänar? 

 

- Det var detta Jesus gjorde när han dog för syndare, och det var 

därför på grund av att Jesaja av serafen blev vidrörd med en kolbit 

från altaret som blickar fram mot Jesu död som Jesajas synd blev 

försonad. 

 

På ett ögonblick förändrades hans situation ifrån att ha önskat sin egen 

förbannelse till att bli utsänd av Gud som hans talesman. 

 

- Det var också på grund av Jesu framtida död som han kunde säga 

till Simon Petrus ”Frukta inte. Härefter ska du fånga människor.” 

  

På bara ett ögonblick så förändras Petrus liv från att ha önskat att Jesus 
skulle gå bort ifrån honom till att få ett uppdrag att fånga människor. 

 

- Här så verkar Jesus in i hans liv en omvändelse. Stycket här talar 

inte om förlåtelse, men underförstått så förlåter Jesus hans synder 

och leder honom till omvändelse. 

 

Mina vänner, för att bli Jesus efterföljare så måste vi lära känna Jesus i 

hans ord och förstå djupet av vår synd och i ödmjukhet falla ner inför 

honom som vår Herre. 

 

- Petrus underordnade sig här Jesus när han föll ner på sina knän. 

När han sa gå bort ifrån mig så var det inte i olydnad utan snarare 

ett erkännande av att han var ovärdig att nalkas Jesus.  

 

Till skillnad från folkskarorna som inte ville att Jesus skulle gå bort så att 
de kunde ha honom för sig själva och sina syften så underordande 

Petrus sig Jesus och ville låta honom vara den han är. 

 

- Har du förstått vem Jesus är? Har du förstått djupet av din synd? Är 

du villig att med Petrus säga till Jesus: ”Gå bort ifrån mig för jag är 

en syndig människa”? 

 



Men här så ser vi hur Jesus gör vad som står i Joh 6:37 Alla som Fadern 
ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig 

någonsin kasta ut.  

 

- Petrus kom till Jesus och trots att han själv inte klarade av att vara i 

Jesu närvaro så kastade han inte ut honom. 

 

Om du i tro och ånger över din synd kommer till Jesus så ska han inte 

kasta ut dig. Han är mäktig att frälsa. 

 

- Och inte bara det, som frälsta syndare så kallar han oss som vår 

Herre till hans tjänst att leva för honom och inte längre för oss 

själva. 

 

Även om vi redan har blivit efterföljare och lärjungar till Jesus så måste 
vi växa i vår förståelse av både Jesu auktoritet och vår egen synd. 

 

- Leonard Ravenhill har sagt: Kyrkan måste återupptäcka två saker: 

För det första Guds majestät och helighet och för det andra 

syndens syndfullhet. 

 

Vi har många gånger en alldeles för liten bild av Gud och synden. När vi 

börjar förstå hur helig Jesus är och hur hemsk och avskyvärd vår synd 

som vi har blivit räddade ifrån är: 

 

- Då kommer vi också att börja förstå hur stor Guds nåd och hans 

fantastiska frälsningsverk är. Detta är något som vi kommer att 

tillbe Gud för, för all evighet. 

 

Vi behöver be för vårt land att vi skulle få se en väckelse i vem Gud är 
och hur hemsk synden är i vilket människor omvänder sig till Jesus. 

 

- Alla människor behöver en Petrus upplevelse i vilket de får se Jesu 

majestät och sin egen synd. 

 

Vi har nu för det första sätt att för att bli en Jesus lärjunge så måste man 

lyssna till och lyda Guds ord. Och för det andra måste man inse Jesu 

auktoritet och sin egen synd. 



 
- För det tredje så för att bli en Jesu lärjunge så måste i v.11 lämna 

allt och följa Jesus. 

 

V.11 säger: Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde 

honom.  

 

- Några verser senare så står det också om Levi när Jesus 

uppmanade honom att följa honom att han lämnade allt och följde 

honom. 

 

Men vad menas med att lämna allt och följa Jesus? Betyder det att man 

bara för stunden måste lämna allt och följa Jesus? Eller betyder det att 

man för att kunna följa Jesus måste säga upp sig från sitt jobb? 

 
- Uppenbarligen så slutade både Petrus och Levi med sina yrken? 

Vad menas det då med att ge upp allt och följa Jesus? 

 

Petrus själv förklarar vad det innebar för honom och lärjungarna i Luk 

18.  

 

- Detta är något som Petrus klargör efter att den unge rike mannen 

kommit fram till Jesus och frågat vad han ska göra för att få evigt 

liv. 

 

Den unge rike mannen pekade på att han hållit buden. Men Jesus såg 

vad som fanns i hans hjärta att han hade en avgud som var hans pengar. 

 

- Jesus sa till honom: ”Ett fattas dig ännu. Sälj allt vad du äger och 

dela ut till de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen, och kom 

sedan och följ mig.” (Lukas 18:22)  

 

Mannen gick då bedrövad bort. Hans gud och skatt var hans pengar. Till 

detta svarade Petrus: ”Se, vi har lämnat det vi ägde och följt dig.”
 

(Lukas 18:28) 

 

- Så för Petrus och hans medfiskare att bli Jesu lärjungar innebar att 

dom lämnade allt dom ägde och följde Jesus.  



 
Detta bekräftas även i stycket om lärjungaskap i Lukas 14 där Jesus 

uppmanar skarorna som kom till honom att likt en man som bygger ett 

torn eller en kung som går ut i krig mot en annan kung först måste 

beräkna kostnaden om de kan genomföra det dom har för avsikt att 

göra. 

 

- I detta stycke så står det: 33
På samma sätt kan ingen av er vara 

min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger. 

 

Betyder detta för alla människor om de vill ha evigt liv och bli Guds 

lärjungar att de måste avstå från allt de äger? 

 

- Genom Bibeln i både GT och NT så finner vi ju många rika personer 

som var Guds efterföljare. 
 

Jag skulle vilja hävda att vad Jesus här menar är att vi måste vara villiga 

att ge upp allt vi äger vare sig vi är fattiga eller rika. 

 

- För den unge rike mannen så var det nödvändigt för honom att 

sälja allt han hade och ge det till de fattiga för att kunna få evigt liv 

eftersom hans pengar var hans gud. 

 

När Gud kallar så måste vi alla vara villiga att ge upp allt vi äger för att 

följa Jesus oavsett om han kräver detta av oss eller ej. 

 

- Betyder det då att man måste sluta på sitt jobb för att kunna bli en 

Jesu lärjunge? 

 

För vissa så betyder det faktiskt detta. Själv så stod jag inför valet att 
välja mellan jobbet med en bra lön och framtida karriär med befordran 

eller att följa Guds kallelse.  

 

- Jag ångrar inte en sekund när jag sa upp mig från jobbet för att 

lämna tryggheten och en fast inkomst för ett liv på missionsfältet.  

 



När jag gick in i min chefs kontor och sa upp mig så hade jag ingen aning 
om hur det skulle gå ihop ekonomiskt, men Herren har försett mig med 

det jag behöver från den dagen då jag gjorde detta år 2003. 

 

- Men för dom flesta så att bli en Jesu lärjunge behöver inte betyda 

att man säger upp sig från sitt jobb. 

 

Paulus säger att den som inte vill arbeta inte heller ska äta (2 Thess 3:10) 

Nu finns det givetvis situationer där man pga. sjukdom eller ofrivillig 

arbetslöshet inte kan jobba. 

 

- Men oavsett så att bli Jesu lärjunge och lämna allt innebär för oss 

alla att vi ger upp rätten till våra liv, vår ekonomi, och vår tid och 

låter Jesus bestämma vad han vill att vi ska göra med våra liv. 

 
Jesus måste få första platsen i våra liv. Här i Lukas 14 så går Jesus så 

långt att han säger i v. 26-27:  

 
26

”Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, 

sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget 

liv, så kan han inte vara min lärjunge. 
27

Den som inte bär sitt kors 

och följer mig kan inte vara min lärjunge.    

 

När han säger hatar så menar inte Jesus att vi bokstavligen ska hata. I så 

fall så skulle han gå emot många av Guds befallningar såsom det näst 

viktigaste budet att vi ska älska vår nästa som oss själva. 

 

- Jesus använder ett chockmoment. Vad är det vi sätter först i våra 

liv. Är det vår familj eller oss själva eller är det Gud? 

 
Och här så skulle jag ytterligare vilja betona att Bibeln säger i 1 Tim 5:8 
8
Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen 

familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.  

 

- Det Jesus här är ute efter är: Vad är det vi prioriterar i våra liv? 

Vems ära är det vi lever för. Vår familjs, vår egen, eller är det Guds. 

 



Man kan inte vara en Jesu lärjunge om man inte sätter Jesus först. I 
Lukas 9:23-26 så säger Jesus dom mycket allvarliga orden: 

 

- 23
Sedan sade han till alla: ”Om någon vill följa mig, skall han 

förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. 
24

Ty den 

som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv 

för min skull, han skall vinna det. 
25

Vad hjälper det en människa, 

om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går 

förlorad? 
26

Den som skäms för mig och mina ord, honom skall 

Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin 

Faders och de heliga änglarnas härlighet.  

 

Som en Jesu lärjunge så måste vi dagligen dö till oss själva och förneka 

oss själva. Här så handlar det inte om självaktning.   

 
- Vi ska dö till oss själva och till rätten att styra våra liv. Om vi vill 

bevara våra liv som de är så kommer vi att förlora dem. 

 

Men om vi ger upp våra liv till Jesus. Om vi ger honom bilnyckeln till våra 

liv och säger här är jag kör mig var du vill. Använd mig hur du vill så 

kommer vi att vinna det verkliga livet. 

 

- Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men 

förlorar sitt liv och själv går förlorad. 

 

I självaste evangeliet så ingår det att vi måste ge upp våra liv och 

underordna oss Guds styre. Vi kan inte fortsätta att vara våra egna 

herrar och regera våra egna världar.   

 

- Då kommer vi att förlora våra liv. Vi måste ge upp rätten till våra liv 
och överlämna dem till Jesus. Att vi likt Jesaja svarade inför Guds 

tron: Här är jag sänd mig. 

 

Att vi är villiga att följa honom var helst han kallar och göra det han vill 

för våra liv.  

 

- Alla är inte kallade att åka till Saudiarabien eller Nordkorea för att 

göra evangeliet känt där.  



 
Dom flesta av oss har blivit kallade att ge upp våra liv och leva för Herren 

på den plats där vi är just nu, att här i denna stad ge upp rätten till att 

bestämma över våra liv, att vi helt ställer oss till Herrens förfogande. 

 

- Min bön är att Herren skulle kalla några av er att åka till några av 

de svåraste plasterna på denna jord för att göra Guds namn känt 

bland de som ännu inte har hört evangeliet. 

 

Den stora frågan är: Har du beräknat kostnaden? Är du villig att 

underordna dig Jesu styre över ditt liv. Eller är du din egen gud? 

 

- Himmel och helvete står på spel. Du kan inte vara din egen kung 

över ditt liv och samtidigt hävda att du följer kung Jesus. 

 
Hur ska du gensvara på Jesu kallelse: Kom och följ mig! Petrus och Levi 

lämnade allt och följde honom. Den unge rike mannen gick bedrövad 

bort. 

 

- Hur ska du gensvara? Är du villig att betala priset för 

lärjungaskapets krav? Jesus ropar: Kom och följ mig! 

 

Vi har nu sett att för att bli en Jesu lärjunge att man för det första måste 

lyssna till och lyda Guds ord. Sen för det andra att man måste inse Jesu 

auktoritet och sin egen syndfullhet. 

 

- Och för de tredje för att bli en Jesu lärjunge så måste man lämna 

allt och följa honom. 

 

För det fjärde och sista för att bli en Jesu lärjunge så måste man bli en 
människofiskare.  

 

- Eller låt oss snarare säga att en lärjunge är en människofiskare. 

Detta är vad en lärjunge är kallad till att göra. 

 

Nu finns det de som har en speciell gåva som evangelist. Men detta tar 

inte bort ansvaret som alla kristna har fått att göra Jesus och frälsningen 

känd för dom som ännu inte har lärt känna honom. 



 
- Efter att Petrus har insett Jesu auktoritet och hans egen synd så 

säger Jesus till honom: 

 

Frukta inte: Här efter ska du fånga människor. På grekiska så har ordet 

fånga att göra med att fånga levande. 

 

- Till skillnad från fiskarna som fångades och dödades för att bli till 

mat fick Petrus uppdraget att fånga människor levande från 

mörkrets välde och föra dem in i Guds älskade Sons rike (Kol 1:13). 

 

På andra ställen så talas det om hur Petrus och hans medarbetare blev 

kallade till människofiskare. 

 

- Precis som dom tidigare lagt ut näten och sett hur Jesus i sin 
suveränitet såg till så att de blev fulla med fisk. 

 

På samma sätt så ska också vi troget lägga ut våra nät genom att dela 

evangeliet med de människor som vi får möta.  

 

- Petrus och hans medarbetare var professionella fiskare som hade 

fiskat en hel natt utan att få något.   

 

Vi kan omöjligt frälsa människor. Hur skickliga vi än må vara eller inte 

vara så kan vi omöjligt rädda en människa. Detta är bara något som Gud 

kan göra.  

 

- Men vi måste troget fiska i många vatten. Vi vet inte när Gud för in 

människor i evangeliets nät men vi måste troget förkunna 

evangeliet och lärjungaskapets krav i många vatten. 
 

Ta t.ex. the Great awakening, denna väckelse som gick fram i USA på 

1700-talet. De fanns de som hade predikat Bibeln och evangeliet år in 

och år ut på samma plats utan att knappt se någon frukt och så kommer 

de till en ny plats där det förkunnar samma budskap och en väckelse 

bryter ut. 

 



- Oavsett om vi får erfara en väckelse likt den under the great 
awakening eller ej så måste vi troget fiska efter människor och 

förtrösta på att det är Gud som ger oss fångsten. 

 

Många gånger så känner vi oss som Petrus: ”Mästare, vi har arbetat 

hela natten [och] inte fått något. Kanske du inte har arbetat bara en 

natt utan hela ditt liv utan att se någon människa komma till tro. 

 

- Oavsett så ska vi troget fortsätta och säga med Petrus: 

 

Men på ditt ord ska jag släppa ner näten.”  

 

- Jesus har befallt oss att gå ut och göra alla folk till lärjungar så på 

hans befallning så får vi gå och vädja till människor att omvända sig 

och tro evangeliet.  
 

Mark Dever har sagt: Vi misslyckas inte med vår evangelisation om vi 

troget förkunnar evangeliet och ingen blir omvänd, vi misslyckas om vi 

inte troget presenterar evangeliet alls.  

 

- Mina vänner vi bor i ett land som är långt ifrån utfiskat. Östersjön 

och Kattegatt må vara utfiskade, men när det gäller människofiskar 

så fullkomligt kryllar det av förlorade själar runtomkring oss. 

 

Vårt problem är inte en avsaknad på fiskevatten. Vårt problem är att vi 

som kristna inte fiskar. 

 

- Vi måste fånga människor levande med evangeliet innan det är för 

sent och en evig död i helvetet väntar dom. 

 
Vad gör det om vi fiskar en hel natt eller i flera år utan att få någon fisk. 

Inse bara värdet av en enda själ som blir räddad. 

 

- Om du hela ditt liv fiskade och bara en enda människa kom till tro 

så vore det värt allt.  

 



Låt oss ta vår uppgift som lärjungar på allvar och offra vår tid, vår 
bekvämlighet och vårt ryckte för att få se förlorade själar bli räddade in i 

Guds rike. 

 

- Må vi alla i denna stund rannsaka våra hjärtan och tänka vad just 

du och jag kan göra för att nå de förlorade med evangeliet.  

 

Kan en sjöman stå och kolla på medans han hör den drunknandes rop? 

Kan en läkare sitta bekvämt och låta sin patient dö? Kan en brandman 

låta människor brinna inne utan att ge en hjälpande hand? Kan du och 

jag sitta bekvämt medans världen omkring oss blir fördömd? (Citat från 

Leonard Ravenhill, fritt översatt och modifierat).  

   

[Bön] 

   
   


