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Høsten snakker
Jesus sier at høsten er stor – at mange mennesker skal høstes 
inn for Guds rike. En viktig side å forstå med denne høsten, er 
at den snakker! Høsten har et språk: mennesker som sier ting 
som kan virke ubetydelig, men like fullt uttrykker en lengsel. 
Hvis vi virkelig forstår og gjenkjenner dette språket så er jeg 
overbevist om at mange menigheter ville oppleve gjennom-
brudd i det å se mennesker ta imot Jesus. I arbeidet jeg er en del 
av, både i Norge og i andre land, har vi sett dette igjen og igjen.

Jeg traff noen menighetsledere på en 
kafé for å ta en kopp kaffe. Vi skulle 
møtes for å snakke om viktige ting som 
selvsagt hadde med Guds Rike å gjøre. 
Da jeg stod i kassen og skulle betale for 
noen rundstykker og kaffe, kom en 
eldre mann og spurte om vi kunne 
hjelpe ham med å bære brettet med te 
og kaker han hadde kjøpt over til bor-
det hans. Vi gjorde selvsagt det, og 
etterpå gikk vi bort til et hjørnebord for 
å være litt for oss selv. Vi skulle jo 
snakke om åndelige og viktige ting. 
Mens vi satt der, tok jeg meg selv i å 
tenke på denne mannen. Hvorfor kom 
han til meg og ba om hjelp? Det var jo 
mange andre der? Samtidig kom tan-
ken: ”Slapp av Arne. Det var bare en 
tilfeldighet. Ikke stress”. Men livet og 
vandringen med Den Hellige Ånd har 
gjort at jeg ikke tror så mye på tilfeldig-
heter, men mer på Gudfeldigheter. Jeg 
følte det nesten som om denne mannen 

snakket til meg, at bønnen om hjelp 
gjaldt mer enn bare te og kaker. Jeg så 
på vennene mine og unnskyldte meg: 
”Beklager, jeg kan ikke sitte her lenger.” 
Så reiste jeg meg og gikk bort til den 
eldre mannen. Han satt alene. Jeg 
spurte om jeg kunne sette meg ned. 
Han så på meg og smilte. Vi hadde en 
koselig prat sammen. Han var nesten 
90 år gammel, og var en pensjonert sol-
dat. Mens vi snakket fikk jeg noen 
enkle tanker som jeg valgte å tro var fra 
Gud. Tanker om ensomhet og tomhet. 
Jeg sa til ham at Gud ønsket å gjøre noe 
i hans livssituasjon, at han ikke trengte 
å være ensom, at Gud hadde en fantas-
tisk plan for ham. Den eldre mannen 
så på meg og sa at alt det jeg hadde sagt 
stemte. Han hadde mistet konen for 
flere år siden og barna bodde på i et 
annet land. Jeg så på ham og spurte 
ganske enkelt om han ville ha fred med 
Gud og ta imot Jesus. Han så på meg 

og sa ganske enkelt ”ja”. Før vi dro 
hadde vi fått utvekslet navn og adresse 
slik at han kan bli fulgt opp. Høsten 
snakker!

God Channel
For en tid tilbake fikk jeg en telefon fra 
en pastor fra en menighet jeg nettopp 
hadde besøkt. En dame i menigheten 
hadde vært på et av seminarene vi 
hadde og hadde blitt utfordret da jeg 
delte om høstspråket. Hvordan virker 
dette? Er dette noe som bare fungerer 
for Arne, eller? Noen dager senere 
ringte hun til et kabelselskap for å si 
opp noen TV kanaler hun ikke ville ha 
lengre. Hun sa hvilke kanaler hun ikke 
ville ha og hvilke hun ville beholde og 
deriblant God Channel. Mannen hun 
snakket med sa plutselig, helt ”gudfel-
dig”, at han var hindu, og med en gang 
slo det ned i henne: Dette er høstsprå-
ket! Hvorfor i all verden sier han at han 
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er hindu? Hun tenkte at hun ikke måtte 
stoppe nå, men prøve å få lede mannen 
til Jesus. Hun sier til ham at hun er 
kristen, og at hun kjenner Jesus Kristus. 
De snakker en stund sammen, og så ber 
mannen om hjelp. ”Jeg trenger det du 
har.” Så ber de sammen i telefonen, og 
mannen ber Jesus om å ta over styring i 
livet sitt. En lengtende hindu har fått 
en berøring av Jesus Kristus. Pris Her-
ren!

Høstspråket i din hverdag
Husker du den praten du hadde med 
kollegaen på jobben som delte noen 
personlige ting med deg, eller naboen 
du snakket som sa hun var blitt syk? 
Den telefonsamtalen du tenkte å ta for 
å oppmuntre noen du hadde snakket 
med eller andre hadde fortalt om som 
hadde problemer? Eller medstudenten 
som du pratet med, og hvor du opp-
levde en nød og omsorg? Alt dette er 
høstspråket! 

”Men Arne,” sier du, ”hva hvis jeg 
handler på det jeg opplever og det er 
feil?” Snu heller på det og tenk: Hva 
hvis det er rett? Vi har så lett for å ha 
en negativ vinkling på ting. Ikke gjør 
det. Ha forventning og tro: tenk hvis 
det er Jesus som taler til deg? Så lenge 
du er deg selv, og så lenge du formidler 
Jesu kjærlighet og omsorg, så tror jeg at 
mennesker alltid vil få oppleve Jesus når 
vi tar initiativ ovenfor dem. Du trenger 
ikke si: ”Så sier Herren”, men møte 
dem på enkel måte, for eksempel: ”Jeg 
fikk høre at du ikke har det så lett nå. 
Er det noe jeg kan gjøre for deg? Jeg 

har bedt for deg, og vil du skal vite 
Gud elsker deg og bryr seg om deg” Vet 
du hva? Dette har vært starten på 
mange samtaler som har ført til frelse 
for veldig mange mennesker. Det er 
ikke noe klisjéaktig eller metodisk, men 
ekte omsorg og kjærlighet satt i hand-
ling. Bibelsk omsorg og medfølelse er 
kjærlighet + handling, eller om du vil, 
på engelsk: Compassion= love+action. 
Høsten snakker gjennom behov du kan 
møte med kjærlighet satt ut i handling.

Du er gode nyheter
Alarmen på mobiltelefonen ringer og 
minner meg på at jeg har en avtale om 
noen minutter. Det er en i menigheten, 
la oss kalle henne Eva ,som arbeider på 
et sykehjem. Eva har snakket med meg 
tidligere om hvor vanskelig det er å dele 
evangeliet – de gode nyhetene – på 
arbeidsplassen. Jeg sa til henne at hun 
ikke skulle være så opptatt av å dele 
evangeliet, men heller av å leve full av 
Den Hellige Ånd og av Guds kjærlig-
het. Da vil folk merke det og oppleve 
Jesu kjærlighet gjennom henne. Jeg sa: 
”Folk vil komme til deg og noen vil 
åpne seg for deg for de lengter etter det 
du har, eller den du har – Jesus. Du 
skjønner at høsten snakker.” 

Kort tid etter, i en samtale med en kol-
lega, fikk Eva høre at denne kollegaen 
som hadde vært veldig syk for en tid 
tilbake, var blitt dårlig igjen. Eva opp-
levde at hun fikk nød for denne kolle-
gaen, og uten å tenke på å evangelisere 
eller dele evangeliet, så handlet Eva på 
den omsorgen og nøden hun kjente. 

Hun spurte derfor om kollegaen ville 
ha forbønn, om noen fra menigheten 
kunne komme hjem til henne og legge 
hendene på henne. Svaret var: ” Å, ja! 
Vil dere det?”. Jeg var en av de privile-
gerte dem som ble med Eva hjem til 
kollegaen hennes. Her er rapporten fra 
turen:

”Takk Gud! Jeg dro sammen med Eva 
hjem til hennes kollega og hadde en 
veldig god stund. Det var virkelig 
moden høst. Vi fikk legge hendene på 
Evas kollega og ba om helbredelse, kraft 
og styrke. Vi delte Jesus med henne i 
handling og ord, og hun ønsket å ta 
imot ham og ønsket å treffe andre i 
husfellesskapet. En som brydde seg om 
en kollega, som hadde omsorg, og som 
ikke bare kjente på det, men som hand-
let og som inkluderte andre lemmer på 
Jesu kropp, ble til frelse.”  

Evas kollega hadde nok ikke kommet 
til et møte, eller oppsøkt noen for å bli 
bedt for. Men Jesus kom hjem til 
henne. Det var en vanlig dag, hvor en 
arbeidskollega hørte fra Gud i en hver-
dagssituasjon. Det var en som fanget 
opp høstspråket, en som kjente at Jesus 
kjærlighet drev henne til å handle. Eva 
tenkte nok ikke i begynnelsen at hun 
skulle lede kollegaen til Jesus, men når 
hun handlet og var lydig på det Gud 
viste henne, så var det nettopp det som 
skjedde. Husk! Den minste tanken kan 
bli det største mirakelet hvis vi bare tørr 
å handle. Eva, takk skal du ha! 

Høsten er moden – i dag

Det handler ikke om teknikker, men det er en 
profetisk disiplin å trene sinnet vårt til aktivt å 
fokusere på Gud, hvor vi sier eller synger til 
oss selv det vi vet er sant om ham

Kristin solheim – CD 

no ordinary day .........................................179

erling thu – BØKer 

guds draum .................................................149

mening med livet ..........................................69 

Kristus meditasjon Bok ..........................129

Kristus meditasjon CD ...........................149

Finn din plass 1 ..........................................129

Finn din plass 2 ..........................................139

Finn din plass 3 ..........................................129 

Finn din plass 4 ..........................................129

t AnnOnse

Bestill på nettetBOKKIOSKEN.NO

BOKKIOSKEN.NO


