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Niklas begynner sin preken med å fortelle at prekenen bygger på Jesu ord i slutten av 
verset i Matt 28,20: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Matteus 
påpeker dette både i begynnelsen og slutten av sitt evangelium, når han i Matt 1,23 
skriver at Jesus skulle kalles Immanuel - Gud med oss. Niklas forteller en historie fra sitt 
eget liv, og sier at noen ganger er det når man har det stille rundt seg og husker at 
Jesus er nær man kan ha de sterkeste møtene med Gud. 
 
Gjennom livet går vi gjennom medgang og motgang, men Jesus er alltid med uansett 
hva som skjer. Derfor er det ingen som kjenner oss like godt som Jesus. Han kjenner 
oss bedre enn vi kjenner oss selv.  
 
Niklas forteller at Jesus vet akkurat hvordan vi har det, selv når vi har det som verst. 
Gjennom Jesus kom Gud så nær menneskene at Han opplevde våre smerter og lidelser 
(Heb 4,15). Han til og med bar våre lidelser og synder for oss sånn at vi skulle få fred 
(Jes 53,3-5). Derfor kan ingen si til Jesus «du vet ikke hvordan jeg har det», fordi Han 
har kjent det på sin kropp. 
 
Niklas peker på ulike eksempler fra Bibelen hvor Gud har sagt til forskjellige mennesker i 
ulike situasjoner at Han er med dem. F.eks. til Moses, da han skulle møte farao (2 Mos 
3,11-12), til Josva da han skulle innta landet Israel (Jos 1,5) og til israelsfolket da de 
stod ovenfor vanskeligheter (eks. Jes 41,10). Så kom Gud enda et steg nærmere oss 
ved at Jesus (Immanuel) kom til jorden. Og det å vite at Jesus er nær gir oss hvile (Matt 
11,28). 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Les Matt 28,20. Hvem er det Jesus sier dette budskapet til?  
 

• Hvilken betydning har dette utsagnet for oss når man skal utføre oppdraget 
Jesus gir i de foregående versene i Matt 28? 

 
• Tror du at Jesus alltid er nær deg? På hvilken måte tenker du at Jesus er 

sammen med oss? Har du noen spesielle minner knyttet til det? 
 

• Tenk deg at du kunne møte hvilken som helst kjent person. Hvem ville du valgt å 
møte? Jesus, den kanskje mest kjente personen noensinne er alltid sammen 
med deg, men tenker du noen gang på det og påvirker det livet ditt på noen 
måte? 
 

• Når du møter motgang, lidelse eller ensomhet, hvordan kan det å vite at Jesus er 
der oppmuntre deg?  

 
 

 
	  


