
Høsten er moden! 
Det er prestemangel i Den norske kirke og pastormangel i frikirkene. Be, derfor høstens herre sende 

arbeidere ut som kan høste inn hans grøde. 

Jesus sier at høsten er moden, men han trenger innhøstings-arbeidere.  

I Den norske kirke (Dnk) ansettes mellom 20-30 prester i måneden. Svært mange av kirkens prester 

kom utav Jesus vekkelsen på 60-70 tallet. Disse blir nå pensjonister. I noen prostier er det nå opptil 

40% av prestene som er vikarer. Der det før var mellom 20-30 søkere er det nå 2-3 søkere. En del 

stillinger er ubesatt og mangler søkere. Prestemangelen gjelder hele landet, ikke bare noen 

områder.  

Det er forståelig at mange med prestekall ikke tar utdannelse og heller ikke søker tjeneste i Dnk, 

men samtidig blir det ingen bra kirke, hvis den ikke har bra arbeidere og særlig ledere.  

Har du arbeidet i landbruket, så vet du at det kan være varmt, tungt, støvete, ja ubehagelig å være 

innhøstingsarbeider på jordet. Dårlig betalt er det ofte også. Men er det ingen som arbeider i 

landbruket. Ja, da sulter folket og folket vil også dø på sikt, hvis ingen vil så og høste.  

Mange ser at det er og kan være strevsomt å være prest eller pastor, kanskje derfor vi har så få 

arbeidere. Få er motivert til å bære dagens byrde og hete. Men uten ledere vil ikke vårt folk bli frelst. 

Tenk så fantastisk å kunne få bringe menneskene verdens aller beste og viktigste budskap. Det blir 

forventet at du skal komme med det! Budskapet om frelse, evig liv og Guds hjelp og velsignelse. Det 

nye himmelske livet her og nå! I Dnk har vi en unik mulighet til å komme inn i ¾ av alle norske hjem 

og dele det glade budet fra himmelen. Det forventes at du skal dele Guds Ord og be for folk. Det er 

jo din «jobb» som prest. Det er din oppgave… Og hvis Guds hellige Ånd får lede deg. Da kan jo de 

virkelige store ting skje, utav det som kan synes som ingenting. 

Jeg har derfor følgende utfordring til deg: 

1) Begynn å be, som Jesus sa i Luk 10,2: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre 

sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Jeg har alarmen stående på 09.45 hver dag med 

påminnelse om å be denne bønnen, som er Jesu primære oppskrift på hvordan skaffe arbeidere. Be, 

høstens herre sende arbeidere ut! La det skje! 

2) Se etter en eller flere på ditt hjemsted, som kan være kalt til prestetjeneste. Be for dem og 

oppmuntre dem til å ta utdannelse. Jeg har lært av mine afrikanske prestebrødre, at i hver familie er 

det noen med et særskilt kall til å ivareta familiens åndelige liv. Noen med et særskilt kall til å ta vare 

på 5-10 families åndelige liv. I hver gruppe på 100 mennesker er det noen med et særskilt lederkall. 

Noen pr 500 mennesker, noen pr 1000 mennesker, også videre. Ber du frem og oppmuntrer du disse 

vil dere antakelig ha prest og kristne ledere i din menighet også i fremtiden. 

Guds velsignelse i tjenesten! 

Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!  (Rom10,15B) 
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