Lärjungeskap – vem är en kristen?
Intro: Syftet med den här studien är att visa att en kristen är en lärjunge till Jesus, att visa hur en lärjunge lever för
Jesus och att inspirera att inte bara tro på Jesus, utan också följa honom som hans lärjunge.
I. Hur fick man namnet ”kristen”?
a. Apostlagärn. 11:19-26 Det här var första gången namnet ”kristen” användes. Det var de utomstående som
såg hur Jesu följare levde som först gav namnet ”kristna” till dem.
F- Kan du beskriva hur de levde för att förtjäna namnet?
i. De förkunnade om Jesus var helst de gick.
ii. De var effektiva/fruktsamma med att föra många till tro.
iii. De var förföljda för deras tro.
iv. De fortsatte med undervisning i bibeln efter att de hade kommit till tro för att hålla sig trofasta och
helhjärtade.
b. F-Vad kallades de kristna innan de fick namnet kristna? (v. 26c) Lärjungar. Kristen = Lärjunge = Frälst.
II.
a.
b.
c.
d.
e.

Jesu definition på en lärjunge/kristen
Jesus använde aldrig namnet ”kristen”. I stället använde Jesus namnet ”lärjunge”. Lärjunge betyder en
följare, student, lärling.
Markusev. 1:14-16 F- Vad kallar Jesus oss till? 1.) Att följa honom. En lärjunge är en följare, inte bara en
troende. 2.) Att bli människofiskare. F- Vad betyder ordet människofiskare? Ex: Skillnaden mellan att fiska
då och då, och att vara en yrkesfiskare.
Lukasev. 9:23-26 F- Vad betyder det att förneka sig själv? (ge ett exempel från ditt eget liv i dag.) F- Vad
betyder det att ”ta sitt kors varje dag”? F-I vilken situation skulle du vara frestad att skämmas för Jesus?
Hur tror du att du kan växa i din frimodighet för Jesus?
Lukasev. 14:25-27 F- Vad menar Jesus med ordet ”hata”? F- Vem står dig närmast i den här listan och hur
skulle de kunna påverka ditt lärjungeskap till Jesus? En lärjunge älskar Jesus mer än alla andra
förhållanden i sitt liv.
Johannesev. 13:34-35 Jesus kallar oss att älska varandra med samma kärlek som han har för oss. F- Hur är
Jesu kärlek annorlunda än världens sätt att älska?

III. Jesus mission för alla lärjungar/kristna – Matteusev. 28:18-20
a.

b.

i.
ii.
iii.
iv.

F- Vilka tre saker vill Jesus att varje lärjunge/kristen ägnar sig åt?
Gå ut och gör alla till lärjungar, var helst du är.
Döp dem – men bara de som är villiga att bli lärjungar.
Lär dem att lyda Jesu bud, inte bara sig lära dem.
F- Vad för slags relation tycker du skulle behövas för att lära någon annan lydnad till Jesu bud?
Fantastiskt löfte från Jesus: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Avslutning: F- Är du en lärjunge till Jesus? F- Är du en kristen? F- Är du frälst? F-Vill du bli Jesu lärjunge? F- Vill du ha
hjälp till att bli det?
(Utantillverser: Apg. 11:26b, Matt. 28:18-20, Luk. 9:23, Joh. 13:34-35)

