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Följ Jesus 
Fiska människor 

Att komma igång 
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INLEDNING 

Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare. 

- Jesus (Mark 1:17) 

 
I många länder är det så att om du tittar på ett mynt ser du att på ena sidan är en bild på en nuvarande eller 

tidigare härskare. Jesus är vår härskare, vår kung. I Markus 1:17 befaller han sina första lärjungar att följa 

honom. En efterföljare är någon som överlämnat sig åt honom som sin kung. 

 

Varje mynt har två sidor. På vårt mynts ena sida finns Jesus, vår kung, vi lyder honom. På myntets andra sida 

finns hans löfte i Markus 1:17 om att lära oss att fiska människor. Att fiska människor är varje lärjunges jobb. 

Man kan inte dela ett mynt. Man kan inte skilja att följa Jesus från att fiska människor. 

 

Dessa studier är för människor som vill följa Jesus och fiska människor. 

 

INNEHÅLL 
 

7 befallningar    3 
1. Omvänd dig och tro 

2. Bli döpt 

3. Be 

4. Gör lärjungar 

5. Älska 

6. Fira Herrens måltid 

7. Ge 

 

7 färdigheter    11 
1. Berätta din berättelse 

2. Kartlägg din värld 

3. Berätta Guds berättelse 

4. Hitta en fridens person 

5. Upptäckarbibelstudium (Discovery Bible Study) 

6. Tre tredjedelars lärjungaskap 

7. Samla lärjungar 

 

Nästa steg     21 
 Det Jesus påbörjade 

 Upplägg för Upptäckarbibelstudium (Discovery Bible Study) 
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1. OMVÄND DIG OCH TRO 

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap 

och sade: ”Tiden är inne, Guds Rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” 

Markus 1:14-15 

 

1. Se bakåt 

 Hur mår du? 

 Finns det något du kan tacka Gud för? 

 Fick du möjlighet att dela din nyvunna tro på Jesus med någon? 

 Öva på att återberätta Guds berättelse (sid 14). 

 Be för människor du känner som inte följer Jesus. 

 Visionera: När Jesus kallade sina första lärjungar befallde han dem att följa honom och han lovade 

att lära dem att fiska människor (Matt 4:19). Jesus kallar oss fortfarande att följa honom och lovar att 

utrusta oss att fiska nya lärjungar. 

 

2. Se uppåt 

 

Läs berättelsen om Sackaios: Lukas 19:1-10 

 Återge berättelsen med dina egna ord. 

 Vad lär oss detta stycke om Gud eller Jesus? 

 Vad lär det oss om människorna i berättelsen? 

 Vad lär det oss om vad det betyder att omvända sig och tro? 

 Finns det någon befallning att lyda eller exempel att följa? 

 

Läs Apostlagärningarna 2:37-38. Vad utmanar Petrus sina åhörare att göra i vers 38? 

Vad lovar han att Gud kommer att göra? 

 

Vad lär oss följande verser om den heliga Andens gåva? Johannes 14:15-17, 26 

 

3. Se framåt 

 Öva på att återge berättelsen med dina egna ord. 

 Vad kommer du göra denna vecka för att lyda [tillämpa] det du lärt dig? 

 Vem kommer du dela denna berättelse med denna vecka? 

 Be för varandra. 

 

Uppgift 

Med hjälp av arbetsbladet “Berätta din berättelse” (sid 12); skriv ner din berättelse och förbered dig att 

berätta den på två minuter nästa gång. 
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2. BLI DÖPT 
 

Gå därför ut och gör lärjungar av alla folk: döp dem i Faderns och Sonens och den 

heliga Andens namn. 

Jesus (Matteus 28:19) 

 

1. Se bakåt 

 Hur mår du? 

 Finns det något du kan tacka Gud för? 

 Be. 

 Har du delat Jesus berättelse med någon? 

 Be för människor du känner som inte följer Jesus. 

 Öva på att dela berättelse på två minuter. 

 Visionera: När Sackeus omvände sig och trodde blev han omedelbart ett vittne inför hela 

omgivningen. Jesus kan använda var och en av oss för att ge räddning till människorna runt omkring 

oss. 

2. Se uppåt 

 Läs berättelsen: Filippus och den etiopiske tjänstemannen, Apostlagärningarna 8:26-40 

 Återge berättelsen med dina egna ord. 

 Vad lär oss detta stycke om Gud eller Jesus? 

 Vad lär oss denna berättelse om människor? 

 Vad lär oss denna berättelse om Jesus befallning att bli döpt? 

 Finns det någon befallning att lyda eller exempel att följa? 

 

Vad lägger följande verser till vår förståelse av Jesus befallning att bli döpt? 

 Matteus 3:13-16 

 Romarbrevet 6:3-4 

 

3. Se framåt 

 Öva på att återge berättelsen med dina egna ord. 

 Vad kommer du göra denna vecka för att lyda [tillämpa] det du lärt dig? 

 På vilket sätt kommer du lyda Jesus befallning om att bli döpt? 

 Vem kommer du dela denna berättelse med denna vecka? 

 Be för varandra. 

 

Uppgift: Slutför övningen ”Kartlägg din värld” (sid 13) 
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3. BE 

Så skall ni be: … 

Jesus (Matteus 6:9) 

 

1. Se bakåt 

 Hur mår du? 

 Finns det något du kan tacka Gud för? 

 Be. 

 Har du delat din historia eller Jesus berättelse med någon? 

 Be för människor du känner som inte följer Jesus. 

 Visa din Relationskarta (sid 13) och be för din lista med fem namn. 

 Visionera: Matteus 28:18-20. Jesus har uppdragit åt oss alla att göra lärjungar, döpa dem och lära 

dem att lyda honom. Han lovar oss sin makt och sin närvaro vart vi än går. 

2. Se uppåt 

Läs berättelsen: Jesus lär sina lärjungar att be: Matteus 6:5-15 

Återge berättelsen med dina egna ord. 

Vad lär oss detta stycke om Gud eller Jesus? 

Vad lär oss denna berättelse om människor? 

Finns det någon befallning att lyda eller exempel att följa? 

 

Jesus lärde sina lärjungar att be 

 Skriv ut Matteus 6:5-15 med dina egna ord. 

 Använd Jesus undervisning om bön som en vägvisare för att be för varandra. Upprepa inte bara 

orden utan be utifrån varje tema istället. 

3. Se framåt 

 Vad kommer du göra denna vecka för att lyda [tillämpa] det du lärt dig? 

 Vem kommer du dela denna berättelse med denna vecka? 

 Vem skulle du kunna lära att be som Jesus lärde sina lärjungar att be? 

 Be för varandra. 

 

Uppgift: Berätta Guds berättelse Guds berättelse (sid 14) för någon du känner. 
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4. GÖR LÄRJUNGAR 
 

Gå därför ut och gör lärjungar av alla folk: döp dem i Faderns och Sonens och den 

heliga Andens namn. 

Jesus (Matteus 28:19) 

 

1. Se bakåt 

 Hur mår du? 

 Finns det något du kan tacka Gud för? Be. 

 Har du delat din historia eller Jesus berättelse med någon? 

 På vilket sätt har du lytt Jesus befallning om att be?  

 Be för människor du känner som inte följer Jesus. 

 Visionera: Formulera en egen vision och beskriv den. 

 

2. Se uppåt 

 Läs berättelsen: Den samariska kvinnan, Johannes 4:4-42. 

 Återge berättelsen med dina egna ord. 

 Vad lär oss detta stycka om Gud eller Jesus? 

 Vad lär oss detta stycke om människor? 

 Vad lär oss detta stycke om Jesus befallning att göra lärjungar? 

 Finns det någon befallning att lyda eller exempel att följa? 

 

3. Se framåt 

 Återge berättelsen om den samariska kvinnan med dina egna ord. 

 Vem kommer du dela din och Guds berättelse med denna vecka? 

 Be för varandra. 

 

Uppgift: Läs igenom “Tre tredjedelars lärjungaskap” (sid 17-18). Be Gud ge dig någon du kan börja 

lärjungaträna. 
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5. ÄLSKA 
 

”Du skall älska Herren din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela 

ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du 

skall älska din nästa som sig själv.” 

Jesus (Matteus 22:37-39) 

 

1. Se bakåt 

 Hur mår du? 

 Finns det något du kan tacka Gud för? 

 Be. 

 Har du delat din eller Jesus berättelse med någon? 

 Be för människor du känner som inte följer Jesus. 

 Öva att dela din eller Jesus berättelse. 

 Visionera: Matteus berättar att Jesus besökte varje stad och by i Galileen. Där fanns omkring 175 

städer och byar. Jesus väntade inte på att människor skulle komma till honom. Han var i rörelse hela 

tiden och letade efter människor som Gud hade förberett. 

2. Se uppåt 

 Läs berättelsen: Den barmhärtige samariern, Lukas 10:25-37. 

 Öva på att återge berättelsen med dina egna ord. 

 Vad lär oss detta stycke om Gud eller Jesus? 

 Vad lär oss detta stycket om människor? 

 Finns där en befallning att lyda eller ett exempel att följa? 

 

Vad lär oss följande verser om Jesus befallning att älska? 

 Matteus 22:37-40 

 Johannes 13:34-35 

 

3. Se framåt 

 Vad kommer du göra denna vecka för att lyda [tillämpa] det du lärt dig? 

 Be för varandra. 

 

Uppgift: Fråga Gud hur du kan visa kärlek till någon av de fem personer som du ber för  

http://www.movements.net/


9 
www.movements.net  Sv 1.0 (2016) 

6. Fira Herrens måltid 

Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: “Detta är min 

kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Efter måltiden tog han på 

samma sätt bägaren och sade: “Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, 

som blir utgjutet för er.” 

Lukas 22:19-20 

 

1. Se bakåt 

 Hur mår du? 

 Finns det något du kan tacka Gud för? Be. 

 Har du delat din eller Jesus berättelse med någon? Har du bjudit in någon att ta del av de Sju 

Berättelserna om Hopp? 

 Be för människor du känner som inte följer Jesus. 

 Öva på att återge Jesus berättelse. 

 

2. Se uppåt 

 Läs stycket: 1 Korintierbrevet 11:23-29 

 Skriv stycket med dina egna ord. 

 Vad lär oss stycket om Gud eller Jesus? 

 Vad lär oss stycket om människor? 

 Vad lär oss stycket om Jesus befallning att fira Herrens måltid? 

 Finns där en befallning att lyda eller ett exempel att följa? 

 Visionera: Öva på att dela en av de tidigare berättelserna. 

 

Frågor 

 Varför firar vi Herrens måltid? 

 Vem borde fira Herrens måltid? 

 Hur borde vi förbereda oss för Herrens måltid? 

 

3. Se framåt 

 Öva på att återge berättelsen med dina egna ord. 

 Vad kommer du göra denna vecka för att lyda [tillämpa] det du lärt dig? 

 Vem kommer du dela denna berättelse med denna vecka? 

 Be för varandra. 

 

Uppgift: Bestäm en tid att fira Herrens måltid med några andra troende. 
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7. GE 

“Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det 

mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” 

Jesus (Lukas 6:38) 

 

1. Se bakåt 

 Hur mår du? 

 Finns det något du kan tacka Gud för? 

 Be. 

 Har du delat din eller Jesus berättelse med någon?  

 Hur var det att fira Herrens måltid? 

 Be för människor du känner som inte följer Jesus. 

 Visionera: Öva på att beskriva en av de tidigare visionerna. 

 

2. Se uppåt 

 Läs stycket: Änkan ger, Markus 12:41-44 

 Återge stycket med dina egna ord. 

 Vad lär oss stycket om Gud eller Jesus? 

 Vad lär oss stycket om människor? 

 Vad lär oss berättelsen om Jesus befallning att ge generöst? 

 Finns där en befallning att lyda eller ett exempel att följa? 

 

Vad lär oss följande verser om generositet? 

 2 Korintierbrevet 8:9 

 2 Korintierbrevet 9:6-8 

 

3. Se framåt 

 Öva på att återge berättelsen med dina egna ord. 

 Hur kommer du lyda Jesus befallning att vara generös? 

 Vem kommer du dela denna berättelse med denna vecka? 

 Be för varandra. 

 

Uppgift: Slutför studien Hitta en fridens person (sid 15). Ägna tid åt att leta efter en ”fridens person”. 
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7 färdigheter 
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1. BERÄTTA DIN BERÄTTELSE 

”Gå hem igen och berätta vad Gud har gjort med dig.” Då gick mannen därifrån och lät 

hela staden höra vad Jesus hade gjort med honom. 

Lukas 8:39 

 

Genom att berätta din berättelse kan du hjälpa familj, vänner och människor du möter hur de också kan följa 

Jesus. 

 

Skriv ner några punkter under varje rubrik. 

 

1. Ditt liv innan du mötte Jesus 

 

 

 

 

 

 

2. Hur du mötte Jesus 

 

 

 

 

 

 

3. Hur ditt liv har förändrats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift 

 Öva på att berätta din berättelse på två minuter för en partner. 

 Vem kan du berätta din berättelse för denna vecka? 
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2. KARTLÄGG DIN VÄRLD 
 

En bra plats att börja dela din och Guds berättelse är med människor du känner – din krets av relationer 

inklusive familj, vänner, kollegor och grannar. 

 

1. Skriv ditt namn mitt på ett papper och rita en cirkel runt det. 

2. Lägg till namnen på människor du känner och älskar som är långt från Gud och rita en cirkel runt 

varje namn samt en linje från deras cirklar till din. 

3. Lägg till namnen på människor de relaterar till och som också är långt från Gud. 

4. Gör en lista på fem personer som du kan be för i totalt minst fem minuter varje dag. Placera listan 

där du ser den varje dag – på badrumsspegeln, på din bils instrumentpanel, eller på kylskåpsdörren. 

5. Be dagligen för dem och sök tillfällen att få berätta för dem. 

 

 
Se www.movements.net/48hours 

 

Vem kommer du berätta din berättelse för denna vecka? 
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3. BERÄTTA GUDS BERÄTTELSE 
 

Du behöver ett enkelt sätt att kommunicera evangeliet och be om ett gensvar. 

 

1. Välj en öppning: 

T.ex. ”Känner du dig nära eller långt från Gud? Skulle jag kunna få berätta för dig hur du kan komma nära 

Gud?” 

 

2. Rita och förklara de tre cirklarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se: www.movements.net/3circles 

 

3. Fråga 

 Vilken cirkel beskriver bäst ditt liv just nu? Lystna, och fråga sedan: 

 Var skulle du vilja vara? 

 Finns det något som hindrar dig från att ge ett gensvar till Jesus nu? 

 

4. Lyssna efter tre möjliga gensvar: 

 

a. Rött ljus – jag är inte intresserad 

 Le, och gå vidare 

 

b. Gult ljus – jag är inte redo 

 Erbjud möjligheten att träffas igen för att diskutera några berättelser om Jesus genom att använda de 

Sju Berättelserna om Hopp, sid 16 

 

c.  Grönt ljus – jag är redo 

 Kolla förståelsen. Be dem berätta med egna ord vad de förstod av de tre cirklarna. 

 Be dem be till Gud utifrån vad de förstått, en bön som börjar med ”Käre Gud...” 

 Bestäm tid för att mötas igen inom 1-2 dagar om möjligt för att påbörja de 7 befallningarna. 

 Hjälp dem rita en enkel relationskarta och fråga vem de skulle berätta sin berättelse för innan ni 

träffas igen. 
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4. HITTA EN FRIDENS PERSON 
 

Jesus var alltid i rörelse. Han besökte ofta nya platser och mötte nya människor. 

 

I Lukas 10:1-11 förklarade Jesus för sina lärjungar hur de skulle få kantakt med människor som var 

förlorade. Jesus sände sina lärjungar att leda efter dem på insidan som Anden hade förberett på att ta emot 

budskapet. Han kallade dessa ”fridens personer”. 

 

En fridens person blir en port för evangeliet genom vilken det kommer in och sprider sig i en grupp 

människor. De 

1. är mottagliga för budbäraren 

2. är mottagliga för evangeliet 

3. har många relationer 

 

Läs Lukas 10:1-11 och fyll i tabellen nedan. 

 

Vad budbäraren gör Vad fridens person gör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta en kompis och ta lite tid denna vecka för att gå ut bland folk och leta efter fridens personer. 
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5. UPPTÄCKARBIBELSTUDIUM (Discovery Bible Study, DBS) 
 

DBS är ett enkelt men kraftfullt sätt att göra lärjungar. 

 

1. Se bakåt 

 Hur mår du? 

 Finns det något du är tacksam för? 

 Vad lärde du dig förra gången? 

 Hur har du tillämpat det du lärt dig? 

 Delade du berättelsen med någon? 

 

2. Se uppåt 

 Läs berättelsen. 

 Återge stycket med egna ord. 

 Vad lär oss stycket om Gud eller Jesus? 

 Vad lär det oss om människor? 

 Finns där en befallning eller ett exempel att följa? 

 

3. Se framåt 

 Vad kommer du göra denna vecka för att lyda [tillämpa det du lärt dig]? 

 Vem kommer du dela denna berättelse med denna vecka? 

 Hur kan vi be för varandra? 

  

SJU BERÄTTELSER OM HOPP 
 

Om du har delat de tre cirklarna med någon som inte är redo att ta emot Kristus (gult ljus), erbjud 

möjligheten att träffas igen för att diskutera några berättelser om Jesus från Bibeln. Välj en berättelse från 

listan nedan och för ett Upptäckande Bibelstudium (DBS) med dem. 

 

1. Kvinnan som grät vid Jesus fötter (Lukas 7:36-50) 

2. Accepterad av Gud (Lukas 18:9-17) 

3. Hål i taket (Lukas 5:17-26) 

4. Två förlorade söner (Lukas 15:11-32) 

5. Dör och förlåtelse (Markus 15:16-39) 

6. Nytt liv, ny mening (Matteus 28:1-20) 

7. Vilken jord är du? (Markus 4:1-20) 

 

När som helst kan du genom att använda de tre cirklarna (sid 14) kolla och se om de är redo att följa Jesus. 

 

  

http://www.movements.net/


17 
www.movements.net  Sv 1.0 (2016) 

6. TRE TREDJEDELARS LÄRJUNGASKAP 
 

En lärjunge är någon som följer Jesus och som lär sig att fiska människor. Här är ett enkelt tredelat sätt att 

samlas med andra lärjungar och lära sig hur man följer och fiskar. 

 

Första tredjedelen: Se bakåt 
1. Omsorg 

 Berätta höjdpunkter eller lågpunkter som inträffat sedan ni sist sågs. 

 Be för behov i gruppen. 

2. Tillbedjan 

 Hitta ett enkelt och relevant sätt att tillbe Gud. 

 Till exempel: läs ett stycke ut Bibeln, och gensvara till Gud i bön; eller sjung sånger av tillbedjan. 

3. Håll varandra ansvariga 

Följ 

 Hur har du lytt [tillämpat] förra gångens lärdom? 

Fiska 

 Har du bett med någon för dennes behov? 

 Vem har du berättat din och/eller Jesus berättelse för 

 Har du hittat någon fridens person? 

4. Måla upp visionen för att nå de förlorade och göra lärjungar. 

 Ge en inspirerande utmaning att nå människor långt från Gud. 

 Be för människor du känner som inte följer Jesus. 

 

Andra tredjedelen: Se uppåt 
5. Ny lektion 

 

 Läs bibelberättelsen eller -stycket 

 Utan att titta på texten, återberätta stycket med dina egna ord. 

 Vad lär oss stycket om Gud? 

 Vad lär det oss om människor? 

 Finns där en befallning att lyda eller ett exempel att följa. 

 

Sista tredjedelen: Se framåt 
6. Öva 

 Öva på eller återberätta den nya lärdomen du fått. 

7. Sätt mål och be 

 Vad behöver du göra denna vecka för att lyda [tillämpa] vad du lärt dig? 

 Vem skulle du kunna berätta detta bibelstycke för? 
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 Be. 

 

 

De tre tredjedelarna 
 

Se bakåt Se uppåt Se framåt 

1. Ömsesidig omsorg: Hur mår 

du? 

 

2. Tillbedjan: Prisa Gud på ett 

enkelt relevant sätt. 

 

3. Ansvarighet* 

 Följ: Hur har du lytt 

[tillämpat] förra gångens 

lärdom? 

 Fiska: Har du bett med 

någon för dennes behov? 

 Har du delat din och/eller 

Jesus berättelse med 

någon? 

 Har du hittat någon fridens 

person? 

4. Måla upp visionen* för att nå 

de förlorade och göra lärjungar. 

5. Ny lektion: Tillräcklig mängd 

bibliskt innehåll för att kunna lyda 

och föra vidare. 

 

Lärjungaskap på kort sikt: 

 7 befallningar 

 7 förmågor 

 Församlingsbildande 

 

Livslångt lärjungaskap: 

 Tre tredjedelars 

lärjungaskap 

 Upptäckande bibelstudier 

6. Öva* på det ni lärt er tills alla 

har självförtroende och förmåga 

att tillämpa det ni lärt er. T.ex. 

Återge din berättelse, Jesus 

berättelse eller denna veckas 

bibelberättelse. 

 

7. Sätt mål och be*: Mål för 

personlig tillväxt, för att dela 

evangeliet och för att träna andra. 

Om tiden inte räcker till, prioritera de delar som markerats med * 

Se T4T: A discipleship ReRevolution, Steve Smith och Ying Kai. 

 

Läs igenom utkastet ovan och se sedan hur mycket av det du kan skriva ner ur minnet. 
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7. BLI FÖRSAMLING 

Jag ska bygga min kyrka. 

Jesus (Matteus 16:18) 

 

1. Se bakåt 

 Hur mår du? 

 Finns det något du kan tacka Gud för? Be. 

 Har du delat din berättelse eller Jesus berättelse med någon? 

 Be för människor du känner som inte följer Jesus. 

 Måla upp visionen: Jesus utvalde några oväntade människor att bli de första budbärarna till sina 

respektive sammanhang – en omoralisk kvinna (Johannes 4:28-30), en demonbesatt (Mark 5:18-20), 

en korrumperad tjänsteman (Lukas 19:1-10). Han vill använda var och en av oss att ta evangeliet till 

dem som inte hört. 

 

2. Se uppåt 

 Läs berättelsen: Apostlagärningarna 2:36-47 

 Återge stycket med dina egna ord. 

 Vad lär oss stycket om Gud eller Jesus? 

 Vad lär det oss om människorna i berättelsen? 

 Finns där en befallning att lyda eller ett exempel att följa? 

 

I tabellen nedan kan du lista den första församlingens aktiviteter. I den andra kolumnen kan du lista vad ni 

gör när ni samlas med andra lärjungar. 

 

Är det något vi måste lägga till eller ändra för att gå från att vara en lärjungaskapsgrupp till att bli en 

församling? 

 

Vad den första församlingen gjorde Vad vi gör 
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3. Se framåt 

 När ni samlas som lärjungar, hur kan ni följa den första församlingens i Apostlagärningarna 

exempel? 

 Planera för att er nästa samling ska återspegla egenskaperna hos församlingen i Apostlagärningarna 

2. Använd de tre tredjedelarna som en vägvisare. 

 Be för varandra. 
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Nästa steg 
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Plan för Upptäckarbibelstudium: Markus 
 

Använd den Upptäckande bibelstudiemetoden för att gå igenom Markus evangelium. När ni har avslutat 

Markus kan ni fortsätta arbeta igenom Bibeln med hjälp av den Upptäckande bibelstudiemetoden. 

 

 

 

  

 1.  Mark 1: 1-8 
 2.  Mark 1:9-15 
 3.  Mark 1:16-20 
 4.  Mark 1: 21-28 
 5.  Mark 1: 29-34 
 6.  Mark 1: 35-45 
 7.  Mark 2: 1-12 
 8.  Mark 2: 13-17 
 9.  Mark 2: 18-28 
10.  Mark 3: 1-12 
11.  Mark 3: 13-19 
12.  Mark 3: 20-30 
13.  Mark 3: 31-35 
14.  Mark 4: 1-20 
15.  Mark 4:21-25 
16.  Mark 4:26-29 
17.  Mark 4: 30-34 
18.  Mark 4: 35-41 
19.  Mark 5: 1-20 
20.  Mark 5: 21-24; 35-43 
21.  Mark 5: 25-34 
22.  Mark 6: 1-6 
23.  Mark 6:7-13 
24.  Mark 6: 14-29 
25.  Mark 6: 30-32 
26.  Mark 6: 33-44 
27.  Mark 6: 45-52 
28.  Mark 6: 53-56 
29.  Mark 7: 1-13 
30.  Mark 7:14-23 
31.  Mark 7: 24-30 
32.  Mark 7: 31-37 
33.  Mark 8: 1-10 
34.  Mark 8: 11-21 
35.  Mark 8:22-26 
36.  Mark 8: 27-38; 9:30-32 
37.  Mark 9: 1-8 

38.  Mark 9: 9-13 
39.  Mark 9:14-29 
40.  Mark 9: 33-37 
41.  Mark 9: 38-50 
42.  Mark 10:1-12 
43.  Mark 10: 13-16 
44.  Mark 10: 17-31 
45.  Mark 10: 32-34 
46.  Mark 10: 35-45 
47.  Mark 10: 46-52 
48.  Mark 11:1-11 
49.  Mark 11: 12-18 
50.  Mark 11: 19-26 
51.  Mark 11:27-33 
52.  Mark 12:1-12 
53.  Mark 12:13-17 
54.  Mark 12:18-27 
55.  Mark 12: 28-34 
56.  Mark 12: 35-40 
57.  Mark 12: 41-44 
58.  Mark 13:1-8 
59.  Mark 13:9-13 
60.  Mark 13: 14-27 
61.  Mark 13: 28-37 
62.  Mark 14:1-10 
63.  Mark 14:11-21 
64.  Mark 14:22-26 
65.  Mark 14:27-31 
66.  Mark 14:32-42 
67.  Mark 14:43-52 
68.  Mark 14:53-65 
69.  Mark 14:66-72 
70.  Mark 15:1-15 
71.  Mark 15:16-47 
72.  Mark 16: 1-8 
73.  Mark 16: 9-13 
74.  Mark 16:14-20 
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VAD JESUS PÅBÖRJADE 
 

 

Det finns sex saker som karakteriserar den rörelse som Jesus startade och fortfarande leder idag. 

 

1. Jesus såg behoven. Han rördes av medömkan. Han blickade ut över Israel och såg får, vilsna utan 

herde. Han förberedde sina lärjungar att ta evangeliet till hela världen. 

 

2. Jesus hade kontakt med människor. Jesus ägnade sin tid åt att betjäna människor – sökande efter 

de sjuka, inte de friska, syndare, inte de rättfärdiga. Han sökte upp människor som visste att de 

behövde Guds barmhärtighet. 

 

3. Jesus delade evangeliet. Med ord och handlingar proklamerade Jesus de goda nyheterna om 

räddning. Guds herravälde blev en nutida verklighet i honom. Han predikade, han undervisade, han 

förmanade och han inbjöd alla han mötte att omvända sig och tro. Han gav sitt liv till räddning för 

många. 

 

4. Jesus tränade lärjungar. Jesus fick människor att sätta sin tillit till honom och att lära sig lyda hans 

befallningar. Han demonstrerade och undervisade om ett nytt sätt att leva. 

 

5. Jesus samlade gemenskaper. Som den uppståndne Herren bildade Jesus församlingar av sina 

lärjungar. Församlingarna präglades av av tro på Jesus, kärlek till varandra och vittnesbörd i ord och 

handling. 

 

6. Jesus multiplicerade arbetare. Jesus utrustade sina efterföljare att göra lärjungar av alla folk. Han 

sände den heliga Anden till dem så att de skulle fortsätta hans arbete i hans kraft. 

 
Se: What Jesus Started, Steve Addison 

 

 

Rita och förklara Rörelsediagrammet ur minnet 

 

 

Ladda ner detta häfte på engelska från:  

www.movements.net/followingandfishing 
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