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DEL 1 KRISTEN OCH LÄRJUNGE  
  
Ibland målas det felaktigt upp en bild att en kristen och en lärjunge är två skilda ting. 
En kristen skulle då beskriva någon som i tron accepterar Jesus som frälsare, får 
evigt liv och är trygg och säker i Guds famn. En lärjunge däremot, blir 
beskrivningen på någon som tagit ett steg ytterligare, en aktiv kristen, engagerad i 
evangelisation och i sociala frågor. Bibeln ger dock inget stöd till någon uppdelning 
mellan en kristen och en lärjunge. Att vara en kristen är att vara en lärjunge.  

”När Jesus kallar en människa, kallar han henne till att komma och dö.” Så skrev 
Dietrich Bonhoefer när han själv brottades med att följa Jesus i nazisternas 
Tyskland. I dessa anmärkningsvärda ord fångar han något av det sanna 
lärjungaskapet, det som till sitt innersta väsen är radikalt och kompromisslöst. 
Bonhoefer själv, avrättades i krigets slutskede. Även om inte varje kristen kallas till 
ett bokstavligt martyrium, är alla kristna kallade till ett hängivet lärjungaskap – att 
följa Jesus också när det kostar på.  

1. Vad innebär det att vara en lärjunge till Jesus?  

 

2. Hur kan vi, enligt Jesus, veta att vi verkligen är hans lärjungar? 
(Johannesevangeliet 8:31)?  

 

3. Vad är kostnaden för att följa Jesus (se Lukasevangeliet 14:25–33)? Hur mycket 
är du beredd att ge upp för att följa honom?  

 

Lärjungaskap är en term som betecknar livet som lärjunge, vad det i vid 
bemärkelse innebär att vara en kristen. Själva ordet – lärjungaskap – har en 
pågående betydelse ungefär som en resa, lärjungaskapet är något som fortgår 
hela tiden.  

 

4. Läs Lukasevangeliet 5:1–11. Vad är det som sker där?  

 

5. I vers 11 får vi veta att lärjungarna ”lämnade allt och följde honom”. Vad var det 
som de gav upp där och då?  
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BIBELVERSER ATT MEMORERA  
 
Och han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och 
varje dag ta sitt kors och följa mig.Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men 
den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.liv skall mista det, men 
den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.”  
Lukasevangeliet 9:23–24  

 

6. Vad innebär det att mista sitt liv för Jesu skull? Och hur kan det göra att du i 
själva verket räddar ditt liv?  

 

7. Vilka tre saker sa Jesus att alla lärjungar måste göra (Markusevangeliet 8:34)? 

 

8. Läs Andra Timotheusbrevet 2:3–6. Paulus ly er där fram soldaten, idrottsmannen 
och arrendatorn för att illustrera lärjungaskap. Vad lär vi oss av dessa illustrationer?  

 

9. Hur tar sig ett radikalt lärjungaskap uttryck i inledningen av 2000-talet?  

 

10. Vad har du för drömmar när det gäller ditt eget lärjungaskap? Hur kan dessa 
drömmar förverkligas och inte bara förbli just drömmar?  

 

”En kristendom utan lärjungaskap är alltid en kristendom utan Kristus.”  

Dietrich Bonhoefer (1906–1945), luthersk präst och teolog  

 

 

 
 


