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Fisk og fangst
INDTIL FOR ganskenylig har jeg altid troet, at
lystfiskere ville fange
fisk.
Vel har jeg godt vidst,
at en rigtig lystfrskerikke
stiller sig ud meden fiskestang af nod, men af lyst. .
Og selv om han ikke fanger noget,fir han en del i
tilgift - i hvert fald mere
frisk luft, end hvis han
havde skrevet en Sddan
set.
Men for kort tid siden
blevjeg vedet modei Norge lidt klogere.En norsk
ungdomsleder,
selv lystfisker,fortalte om en bevegelseblandt amerikanske
lystfiskere.De folger sloganet: Catchand release.
AltsA: Fang fisk og set
dem si ud igen!
Sporten er ikke at fa
fisk med hjem til middagen,men det at fiske.
Hvor stor tilslutningen
er til denne id6, skal jeg
ikke udtale mig om. Det
er neppe alle elskere af
lystfiskeriet, der bider pi
den!

skrevet: Det har at gore
medos,der er engagerede
i, at andre narmer sig
h,rogenog bidcr pd!)
Nir vi er menneskefiskerefor Jesus,kan man
med fuld ret stille sporgsmilet, om der her i det hele taget kan tales om lysffiskere.
Med det vil jeg egentlig
ikke ramme dem, der synes at have storre lysf til
at vidne, end andre har.
Lysten til at vidne behOver vel ikke nodvendiryis
at vere en modpoltll Wden for andremenneskers
frelse. Noden og lysten
kan vel gA op i en hojere
enhed.
Pi den andenside skal
det sigestil demafos, der
har mistet lysten, at det
er Kristi karlighed ogden
hermedforbundnenod for
andresfrelse, der tvinger
os. Si fisker w da ogsd,
nar vi ikke har lyst.

OG VI fisker for at fange. Vi fisker ikke bare for
at opleve den intense
spending, om der nu er
UASfn ER id6,enslet iknogen,der'bider p6.. Elke sA ny blandt kristne
ler er det netop det, vi
menneskefiskere des- gor?
verre!
Er vi, nir det kommer
Lad nu sporgsmilet til stykket, mest optaget
ligge, om menneskeri al
af uort fiskeri og mest af
almindelighed forstir, at
alt styret af den lystfOleldet er godt at blive farryet se, som er si dejlig, nAr
af Jesu menneskefiske- man ffir bid, at vi dybest
re. Sprogligt set ligger
set er ligeglademed fangder noget negativt i
sten?Si vi smider fisken
vendingen at bliue fanud lige sA snart, den er
get.
fanget?
Nir Jesuser subjeltet,
Miske fglger vi slogaligger der for sA vidt en
net catch ond.rehuse mestor evangelisksandhedi,
re end vi aner.
at han fangerog satter os
Fiskeri optager os og
fri. Dette kunne vere den den dermed forbundne
positive pointe af det
spanding. Men fangsten
nevnte slogan.
kan vi egentlig godt undv&re. Sarlig de ,smA
MEN DER ER altsi ogsi
fisk".
en negativ pointe. Den
Den fisk, vi smider ud,
har at goremed os,der er
fanges lengere nede ad
engagerede i, at andre floden af andre, som setmenneskerh6rer evange- ter mere pris pi fisk, end
liet og tager imod det. i g0r.
(Nej,jeg kan ikke fh mig
Jeg tror, en fisk godt
kan li', at der sattes pris
selvtil at blive i billedet. I
si fald skulle jeg have p& den!
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