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Ofte så kan vi kanskje ha hørt at Gud ser deg og kjenner deg, at Han vet hvem du er og 
er der alltid for deg. Og det er helt sant. For han er der for oss, han kjenner oss og vet 
hvem vi er. Men det er et annet aspekt ved det hele. Gud vil bli sett! Det er ønske. For 
det er ikke noe Gud kan tvinge frem, eller han kan.. men det går jo på vår frie vilje. Så 
han tvinger seg jo ikke på oss. Men at han er der og kjenner oss, det er en realitet. Men 
om vi ser han eller ikke, det er en variabel.  
 
Joh 3:16 - et bevis på at han ønsket å bli synlig og tilgjengelig for oss.  
 
Her er ikke spørsmål om Gud ser oss, eller kjenner oss. I Jeremia 1,4 står det: «Før jeg 
formet deg i mors liv, kjente jeg deg». I Misjonsbefalingen (Matt 28) sier Jesus: «se, jeg 
er med dere alle dager inntil verdens ende». Når Jesus møter kvinnen ved brønnen, 
som har hatt en litt vanskelig tid i livet. Sier han ut sannheter om livet hennes, som han 
ikke hadde hatt sjans til å vite om han ikke nettopp kjente henne og så henne. 
 
Matt 5,8: -  De med et rent hjerte skal se Gud.  
 
Og i 1.Joh 1:7-9 ser vi at han renser hjertet vårt. Det er ikke for de spesielt utvalgte, 
men for alle de som tror på Han og som har sluppet han inn i hjertet. Og de blir en  
 
Bartimeus ropte på Jesus når han hørte at han var der. Han la fra seg alt han eide, sin 
kappe - for å møte Jesus, og han sa: jeg ønsker å se! Når den rike mannen kommer 
bort til Jesus, og spør hva han må gjøre for å få evig liv blir han bedt om å kvitte seg 
med alt han eide. Dette ble for mye. Tingene eide ham, ikke motsatt. Men for Bartimeus 
som eide så lite, så kastet han alt uten at han ble bedt om det.  
 
Paulus ber for de i Efesos, og ber om at deres hjertes øyne må få lys. Hva skygger for 
ditt hjerte? Hva er det som gjør at ikke lyset slipper inn, så vi har et hjerte som kan se 
Gud?  
 
Vi må faktisk innse, at vår virkelighet er ikke den samme med og uten Gud. Gud vil at vi 
skal se han. Han ønsker å bli sett av oss.  
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• På hvilken måte opplever du at Gud henvender seg til deg for at du skal se 
Ham? 

 
• Hvordan vil du si at du ser Gud, eller hva er det evt. som slaper en skygge i ditt 

hjerte? 
 
 
 

 
	


