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Tidligere i denne serien har vi sett hvordan Gud både bryr seg om og er med oss i både 
stort og smått. Gud er faktisk med oss gjennom hele livet. Gud kjenner oss fra før vi blir 
født (Jer 1,5), Han våker over alle mennesker (Ordsp 15,3), Han vet til og med antallet 
hårstrå på hodet vårt (Luk 12,7) og Han følger oss inn i døden (eks. Fil 1,21-24). 
 
Gud tar aldri pauser fra å være sammen med oss og Han ønsker at vi skal oppdage og 
anerkjenne at Han alltid er nær. Han vil at vi skal tilbringe tid sammen med Ham og 
engasjere oss i Ham. Det er jo imidlertid ikke alltid tilfelle, for vi mennesker bruker mye 
tid på andre ting. 
 
I gjennomsnitt i løpet av livet bruker vi omkring 27 dager på romantikk, 30 dager på å le, 
46 dager på å dusje og stelle oss, 90 dager på toalettet, 13 uker på å sole oss, 235 
dager på å stå i kø, 15 måneder på å holde oss i form, 4 år på mobiltelefonen, 10 år på 
å se på TV, 12 år på å jobbe og 26 år på å sove. I alle disse tingene er Gud med oss, 
men er vi sammen med Ham? 
 
Når vi oppdager områder i livet hvor vi ser at vi aldri egentlig har «tatt med» eller vært 
sammen med Gud, så er det ikke et problem, men en mulighet. Det er som et jorde 
med upløyd mark, som man kan bearbeide ved å pløye, kultivere og så. Da kan vi også 
få se vekst! Et av de første stegene ved å være en disippel av Jesus er å anerkjenne at 
Han alltid er med oss. 
 
Gud er også sammen med mennesker som ikke tror på Gud eller som aldri har 
anerkjent at Han er tilstede (Ordsp 15,3). Slik var det for Bashir Mohammad. Som 15-
åring ble han tatt med av sin venn Ahmed til et møte med islamister. Han ble med i en 
terrororganisasjon, og etter hvert havnet han i frontlinjen i den syriske borgerkrigen. Når 
han så den forferdelige måten hans muslimske brødre behandlet hverandre på begge 
sider av krigen, begynte han å innse at dette umulig kunne være slik det var ment at 
mennesker skulle være mot hverandre.  

Han rømte fra krigen og fra terrororganisasjonen og dro sammen med sin kone til 
et annet land i Midtøsten for å søke tilflukt. Der ble hans kone syk, og de ante ikke råd. 
Han ringte til sin gamle venn Ahmed for å be om hjelp. Ahmed hadde blitt kristen og 
tilbydde seg å be for konen hans over telefonen. En stund etter fikk konen til Bashir 
drømmer om Jesus. Noen uker senere drømte også Bashir om Jesus. De oppdaget at 
Gud var sammen med dem, og de ble kristne.  
 
Historien er et kraftig vitnesbyrd om at selv mennesker som ikke har noen forutsetning 
for å oppdage at Gud er sammen med dem, kan plutselig komme til å innse at Gud er 
tilstede, fordi Han er alltid nær oss. Å virkelig oppleve Gud i livet er å innse at Gud er 
tilstede i det hele. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE 
 

• Ingen mennesker kan snakke med Gud absolutt hele tiden, men tenk over hvilke 
området av livet ditt du ser at du kunne vært mer bevisst på at Gud er med deg. 
Hva kan du gjøre for inkludere Gud mer i disse områdene? 
 

• I løpet av livet bruker vi omkring 12 hele år på jobben. Hvis vi aldri tar med Gud 
på jobb og i relasjonene med menneskene vi møter på jobb, så holder vi Gud ute 
fra en stor del av livet. Har du noen gang tatt initiativ til å komme nærmere innpå 
de du jobber sammen med? Ber du Gud om å hjelpe deg med å bygge på disse 
relasjonene? 
 

• Noen ganger jobber Gud i mennesker for å bringe dem nærmere seg, selv om 
de kanskje ikke er klar over det selv, som i historien om Bashir Mohammad. 
Kjenner du noen ikke-troende som du pleier å be for? Ber du Gud om visdom og 
frimodighet i møte med ikke-troende? 
 
Husk: noen ganger er det bare et lite puff som skal til, for Gud har lagt alt til rette 
allerede. 
 

 
 

	


