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”Följ Mig!” 
Jesus kallar oss att följa honom 

Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare. (Mark 1:17) 

Inledning 
Under församlingshelgen sysslade vi med att förstå det bibliska evangeliet: att 
Jesus Kristus dog för våra synder och uppstod på tredje dagen, och vad det 
betyder för oss när vi tror på det.  

En del människor menar att det urgamla evangeliet inte räcker längre därför att 
det inte svarar på de frågor som är viktiga för nutidsmänniskan. Något annat 
måste till. Ur biblisk synvinkel vilar ett sådant uttalande på ett stort 
missförstånd, nämligen att det är vi människor som bestämmer vilka frågor som 
är viktiga för att vi skall hitta rätt i livet och inför evigheten, om vi nu tror på 
den. Det bibliska evangeliet säger att det är Gud som ställer frågorna och också 
ger de rätta svaren. Den allra första frågan i hela den bibliska historien är också 
den viktigaste: Och HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” 
Och svaret på den frågan — att Adam och Eva hade gömt sig för Gud för att de 
hade syndat och gjort uppror på Guds befallningar och så bringat hela 
universum in i en katastrof  — kräver faktiskt ett ställföreträdande offer: utan 
Jesu död på Golgata kunde du och jag aldrig komma tillbaka till Gud. Därför är 
det så att det är Gud som bestämmer vilka frågor som är de viktiga och vilka 
svar som också är de riktiga. 

En liknande sådan där viktig sak som Gud säger till oss människor och som har 
tydliga kopplingar till Guds letande efter människorna i Edens lustgård och 
genom hela världshistorien är det som var bland det allra första som finns 
nedtecknat om vad Jesus Kristus själv sade när han vandrade på jorden, och det 
är orden: Följ mig! Dagens text innehåller de orden och vi skall läsa den. 

WWW.BETELFORSAMLINGEN.COM !1

http://www.betelforsamlingen.com


PREDIKOUTKAST BETELFÖRSAMLINGEN JÖNÅKER

Bibeltext 
Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium.  
Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"  
När han gick längs Galileiska sjön, fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i 
sjön, för de var fiskare.  Jesus sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till 
människofiskare."  Genast lämnade de näten och följde honom.  Då han kom lite längre fram, 
fick han se Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde i ordning 
sina nät.  Strax kallade han på dem, och de lämnade sin far Sebedeus och hans daglönare kvar 
i båten och följde Jesus. (Markusevangeliet 1:14-20) 

Predikan 
1. Jesus predikar Guds rike 

1.1. Tiden är fullbordad, och Guds rike är nu här. Med Jesu 
framträdande så har ett skifte inträtt. Synden som slog sönder världen 
skall nu rullas tillbaka och Gud tänker etablera ett nytt rike i världen, 
ett annorlunda rike som inte är av den här världen. Och detta hade 
förutsagts av alla profeterna. Nu träder Jesus fram och säger att nu är 
tiden inne, nu börjar något nytt. 

1.2. Omvänd er och tro evangelium. Den respons på Jesus vill ha av 
människor är 1) omvändelse = sinnesändring, omprövning, att vända 
om och 2) tro på evangelium = lita på att Jesus och allt han 
representerar är tillräckligt för att återställa vår relation med Gud, 
särskilt genom hans död och uppståndelse. 

2. HUVUDPUNKTEN: Jesus kallar efterföljare 

2.1. Vad Jesus kallade sina efterföljare till: Följ mig. Lite förenklat kan man 
säga att Jesus säger kom hit till mig och följ efter mig, se vad jag gör och hur jag 
gör, och gör likadant. Frågan i Edens lustgård har ny bytts ut mot en 
uppmaning: kom till mig och stanna med mig och lev med mig! 

2.2. Jesus var unik bland rabbinerna. På Nya testamentets tid var det 
lärjungarna som valde ut den rabbin som de själva tyckte bäst om och 
slog följe med denne, men Jesus var annorlunda för: Han valde själv ut 
sina lärjungar och han säger på ett annat ställe: Ni har inte utvalt mig, utan 
jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut i världen och bära frukt, sådan 
frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn (Joh 
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15:16) Så när du och jag följer Jesus beror det på att Han tagit 
initiativet och kallat oss först. 

2.3. Jesus kom mitt i vardagen med kallelsen: När han gick längs Galileiska 
sjön fick han se Simon och hans bror Andreas. Det är sant och riktigt att det 
är viktigt för oss oavsett om vi är troende eller inte att om vi längtar 
efter Gud så skall vi söka Honom tills Han svarar oss. Men Bibeln och 
historien visar oss att Gud väldigt ofta kommer med kallelsen till 
efterföljelse till människor mitt i vardagen: Mose blev kallad när han 
vallade fåren, David likaså, flera av lärjungarna när de fiskare, Matteus 
när han satt och tog upp tullen, osv. Och även sedan de blivit troende 
kom förnyelsen av kallelsen och nya uppdrag ofta mitt i vardagen: 
Petrus fick uppdraget att predika för hedningarna när han satt och 
väntade på att få mat i Apg 10, Paulus blev drabbad när han var mitt 
uppe i att förfölja de kristna(!). Notera också: 

2.3.1. Det står att Jesus gick längs sjön. I Eden vandrade Gud 
omkring och letade efter Adam och Eva, och här går Jesus vid 
sjön och ser efter de han skall kalla.  

2.3.2. Det står också: när han gick [där] fick han se…-vi tror på en 
Jesus Kristus som ser dig och mig och som kommer till oss och 
kallar oss. 

2.4. Jesus själv är den viktigaste personen i sammanhanget: Följ mig så 
skall jag göra er till…-kristendomen flyttar fokus från dig och mig och 
placerar fokus på Jesus Kristus och kallar människor att formas till 
något annat än vad de är från början, och detta sker på grund av 
Jesus och det sker för Jesus. Att notera: 

2.4.1. Jesus säger följ mig. Att vara en kristen är alltså att följa 
Jesus Kristus och ingen annan: ingen pastor, ingen präst, inget 
kyrkosystem, inget samfund, ingen församling, ingen rörelse. 
Utan en person: Jesus Kristus. 

2.4.2. Jesus säger att om vi följer honom skall han göra oss till 
människofiskare. Att följa Jesus är att formas till likhet med 
honom, och allt Jesus gjorde och lärde hade med hans 
uppdrag i Guds rike att göra: att predika evangelium för 
människor och rädda dem från att gå evigt förlorade. Och 
detta sker huvudsakligen genom två saker som går hand i 
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hand: 1) Evangeliet, 2) Den helige Ande. Vi som ägnat 
församlingshelgen åt evangeliet behöver fortsätta med det, 
men hand i hand med att vi gräver i evangeliet bli uppfyllda 
och med helig ande och beklädda med kraft från höjden. För 
kristendomen är inte bara lära, och inte bara liv, utan lära och 
liv i ett samverkande överflöd. 

2.4.3. Att Jesus sade människofiskare när han kallade fiskare 
kan handla om att han dels menade att vi skall få ställa våra 
naturliga gåvor i hans tjänst, men framför allt tror jag att det 
handlar om att Jesus uttrycker sig på ett sätt som gör att vi 
förstår vad det handlar om. En fiskare som drabbas av kallelse 
blir människofiskare, en lärare som drabbas blir lärare i 
evangelium, en bilmekaniker får uppdraget att med Jesu hjälp 
laga människor istället för bilar, en elektriker att hjälpa 
människor att få del av den himmelska kraften istället för 
vanlig elektricitet. 

2.5. Jesus kallar människor att gensvara på kallelse att följa honom genom 
att genast lämna sitt gamla sammanhang, sitt gamla liv, och börja om 
med Honom.  

2.5.1. Lämna — i omvändelsen till Jesus ligger också att vi 
lämnar något bakom oss, och så är det för alla människor som 
upplever frälsningen.  

2.5.2. Genast — kallelsen till Jesus är också något vi skall svara 
på omgående. 

Avslutning 
Har du hört vad Jesus säger till dig: följ mig! och hörsammat den inbjudan?  

Jag önskar också att Jesus idag ville ställa sig framför vår församling och säga 
samma sak och visa oss vägen in i framtiden. 
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