
 

Å våge seg ut av båten! 
Innledning: «Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd..» Ja, det 

er sant at vi kan kjenne oss små i møte med livets utfordringer. Men, vi kjenner EN som er i 

stand til å ta tak i oss og føre oss trygt i havn, uansett de «stormer» vi måtte møte. 

  

Tekst: MATT 14: 22-33 

 

Tekstens første utfordring 

Jesu bønneliv både oppmuntret og utfordret hans disipler. Mange ganger leser vi hvordan 

Jesus trakk seg avsides for å «være for seg selv og be.» Noen ganger knyttet det seg til 

spesielle hendelser og viktige valg, andre ganger handler det rett og slett om hans behov for 

«alenetid» sammen med sin himmelske Far.  

Ikke rart at disiplenes reaksjon ble slik vi kan lese om den i LUK 11: 1: «Herre, lær oss å 

be.» Og det er vel en bønn flere av oss kan slutte oss til. 

Tekstens trøst: 

Noe av innholdet i denne teksten anvendes oftest i overført betydning. Og det med rette. For 

livet er ikke alltid «a walk in the park.» Få, om ingen, slipper unna livets stormer hvor 

bølgene synes å være uoverkommelig store for vår lille båt. På ulike måter møter vi alle 

situasjoner hvor vår tro settes på prøve, og hvor gudsfravær er mer erfart enn gudsnærvær. 

Vår trygghet er at Jesus har lovet å være med, alle dager- og alle slags dager. Og Han vil si 

til oss det Han sa til redde disipler den gang; «Det er jeg, vær ikke redde.» 

Tekstens andre utfordring 

Jesus kaller oss til å våge- til å gå i tro! Men da må vi våge oss ut av båten, ut i det 

uforutsigbare og truende- ut i det vi selv ikke har kontroll over. Denne teksten er likevel 

tydelig på at vi ikke oppsøker «ekstremsport» for sportens egen skyld. Før Peter våger seg ut 

av båten henvender han seg til Jesus; «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på 

vannet.» Og det er Jesu ord: «Kom», som får Peter til å bevege seg. 

Vårt kall til å vokse i tro, til å våge oss ut av båten, handler om å følge Han som selv står 

trygt på bølgene. Og med blikket festet på Han, vil troens vågestykker bære, også for oss. 

Les HEBR 12: 1-2 

 

Til refleksjon: 

- Hvordan utfordrer Jesu bønneliv deg til å innta nytt land i bønn? 

- Vi er kalt til å snakke sant om livet, også det som er krevende. Del erfaringer om 

hvordan du selv har opplevd både gudsfravær og gudsnærvær i møte med 

«stormer» i eget liv. 

- Har du erfart at «vannet» bærer når Gud har kalt deg ut av båten? Kjenner du på 

frykt eller forventning i møte med Jesu kall til oss om å våge å gå i tro?  

 

 

 




