Svårflirtade herrar
Genom mitt jobb de sista åren har jag fått kontakt med många krögare i stan. Det har varit både
spännande och utmanande. Dessa herrar är oftast svårflirtade, man säljer inte in sin produkt hur
lätt som helst. Det skall stötas och blötas och lirkas. I denna process har jag lärt känna en del
krögare ganska bra. Vi pratar om allt möjligt, men ganska snart kommer vi in på livets
väsentligheter. Många är sökta av Gud, men är inte vana att prata om Honom. Speciellt inte på
dagtid och när de är nyktra. Det gäller att komma in från rätt vinkel, vilket inte alltid är så lätt. Jag
har fått lära mig att be snabba tysta böner, att Gud skall ge de rätta orden för varje samtal.
Är du rädd för döden ?
Vid ett tillfälle hade jag bestämt att äta lunch tillsammans med en krögare - Hasse. Kvällen innan
böjde jag knä vid min säng och bad Gud att ge mig ett ord, en öppning för att kunna vittna. En
bevingad tanke dök upp i mitt sinne.
-Fråga honom om han är rädd för döden.
Gud, var det verkligen från dig? Jag var inte säker, men kände att jag måste testa det. Nästa dag
när vi satt och åt lunch och hade det allmänt trevligt, kände jag en inre kamp. Hur skall jag våga
fråga det jag hade fått från ovan? Tänk om det skulle hamna helt fel? Trycket inifrån gick inte att
stå emot Jag fick riktigt ta sats.
-Jo du Hasse, från det ena till det andra, är du rädd för döden?
Hasse stelnade till, nästan som om jag hade slagit till honom.
-Hur kunde du veta det?
Hasse var nämligen paniskt rädd för döden. Han hade kontroll på sin tillvaro på alla sätt, men inte
när och hur han och hans familj skulle dö. När jag berättade att Gud hade sagt vad jag skulle fråga
Hasse, blev han helt ställd. Han blev som en liten skolpojke och var helt plötsligt väldigt
motiverad att lyssna. Jag fick berätta vad Jesus har gjort på korset och att Han vunnit seger över
döden. Döden är inte är slutet utan bara början till ett evigt liv med Gud. Det var fascinerande och
se hur öppen och mottaglig Hasse blev efter det att Gud hade rört vid honom på hans mest
känsliga punkt.
Tack Gud, för att du gav mig mod att ställa denna brännande fråga.
Sedan dess har vi haft många intressanta samtal om livets mening. Nu har Hasse bestämt sig för
att gå på en Alpha-kurs. Det är spännande att se hur Gud leder steg för steg. Med Hasse upplever
jag att det hänt något varje gång vi träffas nu. Och allt detta började med en rak och enkel fråga
från ovan.
Är du rädd för döden ?
Himlen är öppen
Tänk vad mycket mer effektivt vårt vittnesbörd blir när vi får Kunskapens eller Visdomens Ord
direkt från ovan, när vi talar med våra medmänniskor. Min tro är att Gud vill ge oss det varje dag
om vi ber Honom om det. Vi måste förvänta oss att Den Helige Ande kan leda våra samtal med
sökande människor. Min längtan är att få se mer av detta för egen del. Det finns inget så ljuvligt
som att se Gud agera i människors liv. Jag blir så arg på mig själv när jag ibland vittnar i egen
kraft, för det når ju inte fram på samma sätt. Det är som att skicka flaskpost, den når sällan sitt
mål. När Den Helige Ande får vara med och påverka då blir det direktkontakt istället. Räkna med

att Gud har tålamod även med dig, att Han aldrig ger upp. Min bön är att du redan idag skall få
vara med och förvandla någon väns liv. Himlen är öppen. Det är bara att ta emot.

