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Niklas begynner sin preken med å snakke om at alle kan forvente å motta noe fra Gud 
når man kommer til ham. Når man er ung, så har man et uferdig lerret foran seg som 
man skal fylle med alt som skjer i livet. Da kan man male bildet av livet sitt med Guds 
farger, fordi Gud skaper oss til nye skapninger når vi kommer til Jesus (2 Kor 5,17). Da 
får vi en helt ny fargepalett fra Gud som vi kan male med. Hvis man ikke kommer til 
Jesus, så er det som at vi bare maler i svart/hvitt. 
 
LIVET I SVART/HVITT 
Niklas har tegnet en blomst i svart/hvitt, men hvor den innerste delen av blomsten er 
rød. Det røde i blomsten representerer den første delen av livet, fordi Gud skaper alle 
barn i sitt bilde og til å se verden i Hans farger. Det er etter hvert som man blir eldre at 
man velger å enten følge Gud eller ikke. Selv om man velger å male i svart/hvitt, så kan 
man synes at bildet ble fint til slutt, men da vet man ikke hva man har gått glipp av. 
 
LIVET I FARGER 
Så viser Niklas et bilde av den samme blomsten, men nå er den i farger. Når man går 
sammen med Jesus, så blir man en ny skapning. Det betyr at det gamle maleriet av livet 
i svart/hvitt er borte, og nå har det kommet et nytt bilde i Guds farger. Det er et nytt liv i 
Kristus. Paulus opplevde akkurat dette, og han sier at han før var fornøyd med bildet 
han hadde malt av livet sitt i svart/hvitt. Men da han oppdaget at han kunne malt i Guds 
farger, da var det gamle maleriet helt bortkastet (Fil 3,7-8). 
 Men Niklas peker på at det fortsatt er mye plass på lerretet rundt blomsten han 
har tegnet. Hvis man lever et liv i svart/hvitt, så er det naturlig at bildet har en ramme, 
fordi da er lerretet begrenset. Men også kristne kan sette rammer for sine trosliv. At man 
tror man har opplevd alle de ulike fargene og er tilfreds, eller det kommer latskap eller 
lunkenhet inn i gudslivet. Niklas sier han selv noen ganger har følt at det har vært en 
ramme på lerretet, men sier at det stemmer ikke, fordi han vet at Gud møter oss på 
stadig nye måter. 
 
DET GRENSELØSE LERRET 
Livet med Gud gir oss et grenseløst lerret. Niklas viser en tredje tegning av en enda 
større blomst i farger. Som kristen må man aldri bli tilfreds med det man allerede har 
opplevd med Gud, eller være tilfreds med de fargene vi har allerede har sett. For lerretet 
har ingen grenser, og det er alltid nye farger å oppdage. Det er ikke sikkert man får se 
de samme fargene igjen, eller oppleve Gud på samme måte som man gjorde som 
ungdom. Da setter man rammer for livet med Gud og begrensinger for våre åndelige 
opplevelser. Det hindrer oss fra å bli mer lik Jesus. 
 
 
Niklas avslutter sin preken med å utfordre alle til å be bønnen som står i Sal 51,12: 
«Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd.» 
 
 
 



ØYER PINSEMENIGHET TABERNAKLET 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Med et liv i svart/hvitt, menes et liv hvor man skaper sin egen mening eller finner 
mening utenfor Guds sannhet. Med et liv i farger menes at man har blitt en ny 
skapning i Jesus, og man finner mening i det livet Gud har for oss. I hvilken av 
disse kategoriene befinner du deg? 

 
• En britisk forsker oppdaget for noen år siden at alle mennesker er født med en 

tro på det overnaturlige. I vår menighet tror vi at alle mennesker er skapt til en 
relasjon med Gud og at det er derfor vi mennesker har en naturlige søken etter 
det overnaturlige. Likevel kan dette forandre seg når man vokser opp. Hvordan 
har du opplevd at dette har endret seg? Har du forlatt barnetroen, eller har den 
forandret seg på noen måte? 
 

• En farlig holdning er når man, bevisst eller ubevisst, tenker at man er tilfreds med 
så langt man har kommet i sitt trosliv. Har du opplevd å sette rammer for livet ditt 
med Gud? På hvilken måte? 
 

• Eksempler på møter med Gud kan være nådegavene, emosjonelle møter med 
Gud, at Gud belyser bibellesningen din, at Han oppmuntrer deg osv. På hvilke 
ulike måter har du opplevd Gud, og tror du at det kan være andre måter du kan 
bli møtt av Gud på?  
 

• Paulus skriver om nådegavene, og det virker som at ikke alle får oppleve alle de 
ulike nådegavene (1 Kor 12,1ff). Men tror du dette brukes som en slags 
unnskyldning for å ikke be om å motta nådegaver? 
 

• Bruker du tid på å be Gud om å få oppleve nådegavene? 
 

• Gudslivet handler heller ikke bare om nådegaver og sterke åndelige møter med 
Gud, men også hvordan man handler og ter seg. Peter skriver at nå som vi er 
blitt gjort hellige i Kristus, så må også våre handlinger være deretter (1 Pet 1,14-
16). Å male livet i Guds farger handler om å bli lik Jesus (selv om ingen kan bli 
som Jesus). Et av de mest utfordrende spørsmålene kristne kan stille seg, er 
dette: har jeg blitt mer Jesus-lik?  

 
 
 

 
	  


