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Gemenskap med Gud 
av Mats-Ola Ishoel
Platsen i det fördolda

Att umgås med Gud är personligt och spännande! När 
Jesus undervisade sina lärjungar om platsen i det fördolda 
ville han att de skulle upptäcka vilken skatt de skulle hitta 
om de var villiga att tillbringa tid ensamma med Gud. 
Samtidigt var Jesus ett levande exempel för dem: hans för-
troliga och naturliga gemenskap med Fadern tjänade som 
en inspiration för lärjungarna – och gör det för oss än i dag.

Platsen i det fördolda är en underbar plats. Det är plats 
för att växa och lära sig. Det är en plats av helighet, här-
lighet och förvandling. En plats av glädje i Gud, tillbedjan 
och bön, där du kommer att utveckla en relation till Gud 
som kommer att få dig att lita på honom på ett djupt och 
personligt plan.

Många troende har en uppriktig längtan efter att komma 
närmare Gud. De älskar honom och förstår att tid med 
honom i ensamhet är avgörande för deras andliga tillväxt, 
men de undrar ofta var de ska börja. I den här boken vill 
Mats-Ola Ishoel visa dig hur Gud inte bara vill att du ska 
ha en längtan efter honom, utan även genom bibliska 
exempel, egna erfarenheter och konkreta tips på prak-
tisk tillämpning ge vägledning i hur du ska handla utifrån 
denna längtan. 

Var och en av oss har en kamp mot tusentals saker 
som tävlar om vår uppmärksamhet. Världen vi lever i blir 
definitivt inte mindre stressig. Uppgifter och ansvar, tv 
och smarttelefoner har en fantastisk förmåga att hålla oss 
sysselsatta. Men inte desto mindre gäller Jesu inbjudan 
till platsen i det fördolda fortfarande. Han kallar dig som 
han har kallat varje generation av troende – till en närmare 
gemenskap med Gud. 
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