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Bibelvers: 
Matteus 14,22-33 
22 Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens 

han selv sendte folket av sted. 23 Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for 

seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. 24 Båten var allerede langt fra land, og den 

kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. 25 Men i den fjerde nattevakt kom han til 

dem, gående på sjøen. 26 Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. 

«Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst. 27 Men i det samme talte Jesus til dem: «Vær 

ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!» 
28 Da sa Peter til ham: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på 

vannet.» 29 «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. 30 Men da 

han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke, og ropte: «Herre, berg 

meg!» 31 Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa: «Du lite troende – hvorfor 

tvilte du?» 32 Så steg de opp i båten, og vinden stilnet. 33 Men de som var i båten, tilba ham og 

sa: «Du er i sannhet Guds Sønn!» 

Hebreerbrevet 5,7-8 
Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til 
ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnført fordi han var gudfryktig. Enda han 
var sønn, lærte han lydighet ved å lide. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til 
evig frelse for alle dem som adlyder ham. 
 

Litt fra innholdet i talen 

Disiplene hadde akkurat vært med på et fantastisk mirakel. De hadde delt ut fem brød og to 

fisk til flere tusen mennesker og alle hadde spist seg mette. Folkene som hadde vært der ble 

så begeistret at de var klare til å gjøre Jesus til konge (Joh.6,15) 

I stedet for å benytte seg av suksessen, så sender Jesus disiplene ut i i en både slitsom og 

farlig situasjon og går selv for å være alene med Gud. Disiplene ble slitne og motløse, og 

kanskje også forvirret over hvorfor Jesus ba dem om å dra ut i båten. 

Så kom Jesus gående på vannet, og disiplene ble livredde. Selv om hele livet deres nå handlet 

om å følge Jesus, så kjente de ham altså ikke igjen. Kanskje fordi han kom på en måte de aldri 

hadde sett for seg. Eller fordi de var så opptatt med det de gjorde, at de ikke så ordenlig 

etter. 

Først da Jesus snakket, så kjente de ham igjen. Peter ba Jesus om å befale at han skulle få gå 

på vannet bort til Jesus. Jesus svarte på bønnen og sa: Kom. Kanskje Peter kjente på seg at 

han ville være tryggere ute på vannet sammen med Jesus enn han var i båten. 



Når alt så håpløst ut og motgangen var stor, så kom Jesus på en høyst uventet måte, og viste 
at han hadde makt over selv de sterkeste kerftene i naturen Likevel gikk Jesus selv gjennom 
mye motgang og store lidelser, og han måtte dø før han beseiret døden.  
 
Jesus viste med hele sitt liv at Gud er til å stole på selv om det kan være vanskelig å forstå 
hvorfor ikke medgang er det samme som suksess, og hvorfor vi må gjennom vonde og 
vanskelige tider. Sett at medgang og suksess var ensbetydende med Guds vilje, hvordan 
skulle du da oppleve at Gud er sterkere enn all motgang verden kan by på? 
 
Jesaja 55,6-9 

For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som 

himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt 

over deres tanker. 

Spørsmål til ettertanke / samtale:  

1. Tenk deg at du er en av disiplene som har opplevd stor suksess med Jesus på 

fjellet da tusenvis av mennesker fikk mat, og nå sitter du våt, sliten og motløs i 

båten i høye bølge og motvind. Du frykter at båten vil gå under og forstår ikke 

hvorfor Jesus ba dere om å dra over sjøen. 

Hvordan opplever du å være i en vanskelig situsajon du ikke fostår og ikke vite 

hva Jesus vil? 

2. I motgang kan det være lett å kjenne seg forlatt og tenke at det må ha skjedd 

noe feil. Hva tror du Gud vil når du opplever at livet er vanskelig? 

3. Hva gjør det med din tro at Jesus selv gikk gjennom store lidelser? 

4. Har du noen gang opplevd at Jesus har kommet på overaskende måte i en 

vanskelig situasjon? Tror du det kan skje (igjen)? 

5. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å «gå på vannet» (stole på Gud i motgang 

og vanskeligheter)? 

Bønn:  

✓ Be Jesus om å styrke og tro til å stole på Gud i vanskelige tider. 

✓ Takk Jesus for at han som selv gikk gjennom store lidelser, forstår vår situasjon og 

har makt til å hjelpe.   

 

Alt tjener til det gode for dem som elsker Gud! 

 


