
Gudsmö ten & fö rä ndrä 
vä rlden 

Jag ska säga som det är, de senaste söndagarna har jag talat utifrån ordet 

Gudsmöten, som är ett av våra tre ledord, öppenhet, gemenskap, 

Gudsmöten. Vi har talat, bett, sjungit, tillbett, även Tomas Jonsson och 

Andreas Dagernäs har talat utifrån detta ord. Och ändå, någonstans så 

känns det som om jag behöver Gudsmötet mer än någonsin och att vi som 

församling behöver det. Det kan vara att jag speglar mitt eget liv för 

mycket i detta, men jag upplever en trötthet i församlingen. Jag har varit 

på konfaläger i helgen med våra sköna konfirmander, ett läger som 

fortfarande håller på ute på Sjöhaga utanför Timmersdala, men det gjorde 

att Emma och jag var sena med planeringen för denna förmiddag. Men 

när vi satt igår så upplevde vi båda att denna trötthet präglar oss som 

församling just nu. En trötthet som jag tror behöver få brytas i Jesu namn, 

vi behöver Guds Andes vind in i våra liv med ny kraft, ny glädje, ny kärlek, 

ny kreativitet och vi behöver få lyfta perspektivet från våra egna 

omständigheter till Jesus perspektiv. 

Det blir ingen vanlig predikan riktigt idag. Till hjälp idag ska vi ta ett klipp 

från The Bible när Jesus möter och kallar Petrus. Lite fritt tolkat utifrån 

texten som Helena läste innan.  

[Filmklipp] 

”Behöver du hjälp?” 

Jesus finns nära oss i livet hela tiden, men jag tror att vi så ofta är som 

Petrus. Vi kör vårt eget race i livet också skapar det trötthet, tomhet och 

ger ingen egentlig frukt, eller fisk om man ska ta denna bilden. Också står 

Jesus där, men vi tror inte att han kan vara till någon hjälp. Schysst och be 

lite till någon gång när behovet tränger på och sjunga lite om i en sång på 

söndagar (om det nu inte är något viktigare som händer eller gudstjänsten 

blir för lång för då får att gudstjänsten kvitta) 

”Vad gör du, du kan inte bara klättra upp i min båt?” 

I min båt, i mitt liv. Hallå Jesus, vad tror du egentligen? Ska du in i min 

privata sfär? Ok att vi möts någon kväll i veckan när behovet tränger sig 

på eller på söndagar om jag inte har något mer prioriterat för mig, men in 

i min vardag, in i mitt hem, in i mina relationer, in i min ekonomi, in i min 

sexualitet, in i mina prioriteringar? Jesus är inte som vi tänker. Vi tror att 

Jesus ska funka på våra villkor, som om det var vi som sätter agendan. 

Hallå, Det är ju Gud vi snackar om. Varför skulle han möta oss som vi 

tänker? 

”Du har rätt, ge mig en hjälpande hand!” 

Jesus är här just nu och sträcker sin hand till dig och till mig, han vill vara 

med rakt in i våra liv, upp i vår båt. Han vill ge oss ett överflödande liv. 

Frågan är om vi vågar släppa in honom, eller är vi nöjda med livet utan 

fisk?  

    Skulle jag koppla bort Jesustron ur mitt liv så skulle jag ju ändå ha det 

rätt gott, en go familj (även om vi tjafsar ibland), ett härligt hus vi trivs i, 

ganska många kontakter och en del nära vänner. Jag skulle ju iofs inte 

kunna jobba som pastor om jag tog bort Jesustron, men jag kanske skulle 

tagit över ett hotell, startat en inredningsbutik eller något annat som 



kunde gett mig inspiration. Men vet du vad, det skulle bli så otroligt tomt. 

När jag en gång tagit Jesus hand och låtit honom komma in i mitt liv så 

finns det ju egentligen ingen återvändo. Men ibland är det som om jag kör 

på själv och kastar mina nät på egen hand, också behöver jag igen få 

sträcka ut min hand, greppa Jesu hand, och låta honom få plats i mitt liv 

igen. Det ska vi göra nu. An respekt så skulle jag uppskatta om alla 

blundade, också sträcker du som känner att du vill greppa Jesus hand igen 

ut din hand. Sträck den inte i grannens nylle bara eller i håret på den som 

sitter framför. Nu blundar vi och du som är trött  och tom som har kört på 

egen hand och som längtar efter Jesus in i ditt liv igen – sträck din hand 

och han kommer att greppa den.  

[Bön] 

”Ge mig bara en timme, och jag ska ge dig ett helt nytt liv” säger Jesus till 

Petrus och också till dig!  

”Vad ska vi göra” säger Petrus då 

”Förändra världen” 

Inget mindre än det. Lyft din blick du som är stressad på jobbet, du som 

har strul i äktenskapet, du som har krämpor, du som har taskigt med 

pengar, du som är beroende av porr, du som oroar dig, du som lever för 

att träna, du som sköter din trädgård, du som längtar efter en livspartner, 

du som sörjer, du som längtar bort från allt, du som inte orkar umgås, du 

som undrar vart livet egentligen tog vägen. Lyft din blick! Att leva med 

Jesus innebär inget mindre än att få vara med och förändra världen.  

Vi är glada om vi får vardagen att funka oftast, men Jesus tänker så 

mycket mer för oss, så mycket mer! 

Nu ber vi att trötthet och segheten i våra liv ska få brytas i Jesu namn, vi 

ber att din Andes vind Gud ska få blåsa in i våra liv med ny kraft, ny glädje, 

ny kärlek, ny kreativitet och vi ber att vi ska få lyfta perspektivet från våra 

egna omständigheter till Jesus perspektiv. 

 


