
Nytänd fiskare

Anders växte upp i en fiskarfamilj på en ö i Bohuslän. Pappan var ständigt ute och fiskade
och mamman var hemma och tog hand om Anders och hans två bröder. Familjen tillhörde en
frikyrka på ön. När Anders var femton år började han fiska med sin pappa. Ungefär vid
samma tid fick han en stark frälsningsupplevelse och ville helst vara hemma för att kunna dela
sin tro med andra. Det var tuffa år ute på havet och Anders insåg till slut att han hellre ville
vara människofiskare än vanlig fiskare. Dessutom blev han förälskad i en tjej som bodde
tillfälligt på ön. Vi kan kalla henne Rebecka. Hon kom från ett trasigt hem där mamman var
tablettmissbrukare och Rebecka hamnade tidigt i ett eget missbruk. När hon var arton åkte
hon till ett behandlingshem och därefter kom hon till ett familjehem på Västkusten. Anders
föräldrar blev oroliga när Rebecka och Anders började träffas. Deras farhågor besannades.
Rebecka blev ganska snabbt med barn och de gifte sig inom ett halvår.

Det nygifta paret flyttade till fastlandet och Anders började studera på Konvux och
sedan tre år på Chalmers, till ingenjör. Ju mer han läste desto mer ifrågasatte han Bibelns
budskap. Vetenskapens förklaringar verkade mer logiska. Sakta men säkert gled Anders bort
från sin tro. Deras andra son föddes och livet såg ganska ljust ut för den lilla familjen, men
något kändes ändå tomt hos Anders. Han slog bort alla sådana tankar. Familjelyckan skakade
när Rebecka började gå ut och festa med sina kompisar och flirta kraftigt med andra män.
Anders var hemma och skötte marktjänsten med barnen. Skilsmässan blev till slut ett faktum.
Allt blev totalt mörkt för Anders. Han tappade fotfästet och mådde allt sämre. Anders flyttade
hem till sin bror och sin barndomsö. Där var det många som pratade om att Gud kunde hjälpa
honom. Men Anders hade svårt att släppa taget om sin vetenskapliga övertygelse. Det blev en
väldig kamp mellan mörker och ljus i hans liv.

Anders mamma bjöd honom och pojkarna till Löttorps camping. Där fick han höra
många människors vittnesbörd om hur Jesus förvandlat deras liv. Hela Anders inre längtade
efter att få uppleva detta också. Men hur skulle han kunna bygga ett liv på en bok som aldrig
går att bevisa vetenskapligt? Till slut gav han upp sin intellektuella stolthet och överlämnade
sitt liv i Guds händer. Den dagen lyftes han upp från det svartaste hål till att uppleva Guds
fantastiska närhet. Alla jobbiga känslor försvann och en otrolig glädje uppfyllde honom. Guds
enorma kärlek blåste bort alla moln av tvivel. Anders hade äntligen hittat hem igen. Under
sina villovägar hade han kompromissat med sanningen mer och mer. Han hade haft lätt för att
ljuga tex. att barnen var sjuka för att själv slippa karensdagar. Helt plötsligt stockade sig
lögnerna i halsen varje gång han försökte. Anders bestämde sig för att leva ett liv med
sanningen som rättesnöre.

Ett år tidigare hade han gjort sig skyldig till två försäkringsbedrägerier. Gud manade
Anders att ringa både försäkringsbolaget och polisen och erkänna vad han gjort. Han
berättade att han blivit kristen, att han ångrade sitt brott och ville att sanningen skulle komma
fram. Försäkringsbolaget blev helt ställda när de fick höra hans bekännelse. De hade aldrig
varit med om något liknande. Anders fick betala tillbaka en mindre summa pengar och sedan
drogs det ett streck över det som hänt. Han blev friad och förlåten både inför Gud och
människor. En sådan lättnad! Anders är med i vår husgrupp och växer så det knakar. Han
inspirerar oss med sina fräscha berättelser hur Gud är med i hans vardag på ett levande sätt.
Anders har åter blivit en hängiven människofiskare.


