Jesus sa till dem: ”Mina barn, har ni inte fått
någon fisk?”
”Nej”, svarade de.
Då sa han: ”Kasta ut nätet på höger sida om
båten, så får ni.” De gjorde så och nu fick de så
mycket fisk att de inte orkade dra in nätet.
Joh 21:5-6

Ny Alphakurs startar denna höst onsdagen 22.9 kl
19.00. Välkommen med på viktiga samtal, samt till
att skapa viktiga relationer till andra människor!
Mera info av Roger & Carola.
.
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Och vi får göra vår del, men endast genom Hans närvaro och kraft
lyckas vi få fångst, och bärga den. Alla troende är kallade att vara
Jesu medarbetare. Vi ingår i Hans fiskelag. Det är Han som kallar
oss, och det är Han som utrustar oss för uppgiften. Låt oss följa
Honom, så att Han får göra fiskare av oss!

.

. Gudstjänster i september/oktober:
5.9 Söndag 11.00 Gudstjänst m nattvard, Roger Andersson
12.9 Söndag 11.00 Gudstjänst, Patrik Nordman
19.9 Söndag 11.00 Gudstjänst, Roger Andersson
26.9 Söndag 11.00 Gudstjänst, Lars Fridefors

Det var tal om fiske och människofiske under en gudstjänst i
augusti. Jag drog mig genast till minnes ett foto på en fiskare. Bilden
förställer en ung man som alldeles nyss fått en fisk på kroken. Han är
litet förundrad eftersom vädret var varmt liksom även vattnet. Och
då brukar inte gäddan nappa.
Vid ett tillfälle blev lärjungarna föundrade över all den fisk de fick
när Jesus fick vara med. Trots att många var specialister på fiske
hade de aldrig fått så stor fångst tidigare.
På denne unge mans t-skjorta finns en slogan som lyder ’Change
the Game’. Betydelsen är ungefär ’att ha en avgörande och
dramatisk inverkan på hur något fungerar eller skall göras’. Jag
tänker att det är väl precis Jesus. Han var en ’game changer’ då, coh
han är det ännu idag. Hans närvaro och ord betydde allt för de
människor han mötte. Hans närvaro och ord måste betyda allt också
för oss. Jesus vill komma till oss var och en, och visa på den fångst
som Han har förberett.
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