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Denne prekenen var en utlegning av et dikt som Niklas hadde en sterk opplevelse av at 
Gud inspirerte ham til å skrive. Diktet handler om livsreise til et menneske som kommer 
til tro på Jesus og som får se fullendelsen av Kristi frelsesverk i himmelriket. I teksten 
finner du noen bibelvers som underbygger innholdet i diktet som Niklas har funnet fram 
etter å ha reflektert mye over diktet, selv om det er mange andre bibelsteder man også 
kunne ha trukket fram. 

Ingen minner om hvor jeg kom fra, 
Ingen minner om hvem jeg var. 
Ut på ferd mot ukjent farvann, 
Langt avgårde til uvisst land. 

«Min egen kraft er nok for meg. 
Noen andres hjelp jeg trenger ei!» 
Det var det jeg tenkte da, 
Langt tilbake da jeg la ifra. 
(Jes 53,6; Ordsp 14,12; Rom 1,21-22) 

Himlen var mørk og bølgene stor. 
Ingen styrke og ingen ror. 
Bortkommen, fortapt var lyden av min vei, 
Alene på havet, der var jeg. 
(Luk 15,13-16) 

Med ett jeg hørte en stemme i vinden. 
Et hvisk som fikk stormens brøl til å stilne. 
Nytt håp om et liv et sted langt der fremme, 
Nå som stillheten omga meg. 
(Luk 15,17-20; Mark 4,37-41; Apg 2,2-4; Hebr 11,1,3) 

Håpet var ute, men kom tilbake. 
Så var det sulten som rammet den svake. 
Mitt garn og mitt snøre kunne ingenting gjøre, 
For dybdene kunne ikke nås av meg. 
(Jes 43,11; Hos 13,4) 



ØYER PINSEMENIGHET TABERNAKLET

Et sølvskinn fra bunnen skapte en lengsel, 
Men hvem kunne hjelpe meg midt i min trengsel? 
Da kom du gående, tørrskodd på vannet, 
Jeg var ikke alene, men sammen med deg. 
(Matt 14,22-25) 

Du tok årene fra meg og gav meg ditt garn. 
Du snakket så mildt, kalte meg ditt barn. 
Jeg lyttet til deg og fulgte ditt ord, 
Kastet ut garnet, dro fangsten ombord. 
(Jes 41,10; Matt 11,28-30; Joh 21,4-6; Matt 4,19; Apg 1,8) 

Sulten stilnet og borte var nøden, 
Skarenes sjeler var reddet fra døden. 
For nede i mørket hadde du latt meg se, 
Slik du så verden da du kom hit ned. 
(2 Kor 5,19-20) 

Du rodde meg til kysten av hellighets rike. 
«Så stø en grunn!» mine ben til meg skriker. 
En hjelpeløs seiler var trygt i havn, 
Bare på grunn av ditt mektige navn. 
(Sal 26,12; Sal 143,10) 

Hvordan kunne jeg kommet hit, 
Foruten at du drev mitt skip? 
Og tusen andre på åpent hav, 
Du ledet hit fra stormens kav. 
(Tit 3,4-7) 
 
Jeg fant meg selv i en endeløs hage, 
Her fantes ikke smerte eller klage. 
Trærne var dekket av sjelenes herlighet, 
Gitt til dem av din reneste kjærlighet. 

Midt i hagen sto din borg, 
Et vern for oss mot all slags sorg. 
I den du satt på opphøyd trone, 
For evig med din kongekrone. 
(Åp 7,13-17) 
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Alt du var og er og forblir, 
Og at du oss din frelse gir, 
Tapper kraften fra våre ord, 
Vi tvinges på kne her ved ditt bord. 
(Fil 2,10-11, Sal 95,6) 

Bort fra deg hadde jeg satt seil, 
Men i dine øyne jeg så et speil. 
Hvor jeg kom fra, hvem jeg var, 
Jeg skjønte at du var min Far. 
(1 Joh 3,1-3) 

Hvem kan minnes mørket mer, 
Når kun ditt nådes lys jeg ser. 
Her i det evige land med deg, 
Her i det evige land med deg. 
(Jes 65,17) 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Kan du kjenne deg igjen i deler av denne personens livsreise? På hvilken måte? 

• Hva var dette «sølvskinnet» nede i havdypet? Hvorfor hadde denne personen en 
sånn sult/lengsel etter å få det opp? 

• Hva skjedde når Jesus kom ombord i båten/kom inn i livet til denne personen? 
Hva gjorde Jesus? Hvordan vil dette se ut i våre egne liv? 

• Hvordan reagerte personen på at Jesus kom? Hvordan var hans respons til 
Jesus? 

• Hvor leder Jesus denne personen? Hvor ender han opp? 

• Hva er det viktigste oppdagelsen denne personen gjør om seg selv og sitt forhold 
til Gud? 

• Hvordan ender personen opp med å se på de vanskelige og mørke tingene han 
hadde opplevd tidligere i livet?


