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Hold fokus – på Jesus! 
 
Jeg må innrømme at dette temaet er inspirert av Tom Nordlie. For dere som ikke vet hvem han er: Skaff dere et liv... 
(Han er trener i IK Start, Norges storlag!) Han er utrolig opptatt av at spillerne på Start skal holde fokus på oppgavene 
sine, og ikke på alle andre ting. Som de fleste andre toppidrettstrenere og –utøvere, vet han at dette er utrolig viktig. 
Det er forresten ikke bare i idrett dette gjelder. Det er kanskje ikke rart at veimyndighetene reagerte når det første gang 
kom opp digre reklameplakater fra H&M med reklame for undertøy (for kvinner, vel og merke). Det var en fare for at 
noen sjåfører mistet fokus på veien... Hva da med fokus i kristenlivet? Er det en fare for at vårt åndelige blikk flakker? 
Jeg tror det. Derfor: Hold fokus! 

 
Les Matt.14,22-33 
 
 

Dette må jo sies å være en ganske fantastisk historie. Ganske artig å lese den heller nøkterne beskrivelsen i v.29… 
Tenk å ha vært den som fikk seg en ”gå på vannet”-tur! Kanskje ikke det er så utenkelig som vi tror. Om ikke vi får gå 
en fysisk tur på vannet, tror jeg at Gud ofte kaller oss til tilsvarende opplevelser i våre liv. Derfor kan vi kanskje lære 
noe av dette, og vi tar vann-turen i 4 etapper: 
 
1. Å gå ut av båten. 
 ”Hvis du vil gå på vannet, må du komme deg ut av båten.” het en bok som kom ut for ikke så lenge siden. Egentlig 

ganske selvsagt, men ganske vanskelig å etterleve. Det er alt for lett for oss kristne å holde oss i båten. Det stormer 
jo der ute, men her er det sånn passe fredfullt og trygt. Problemet er at Jesus ikke befinner seg i båten. Han står 
utforbi og sier ”kom”. Det er ikke fornuftig å gå på vannet. Tvert imot. Og vi har jo fått fornuften for at den skal 
brukes. Problemet er når den roper så høyt til oss at vi ikke hører Jesus kaller oss til å gå på vannet. Våger vi å gå 
når Jesus kaller? Eller har vi i det hele tatt et fokus på Jesus, så vi registrerer hans ”kom” til oss? 

2. Å gå på vannet 
 Det må ha vært ganske kult! Tenk å ta et skritt over ripa, ut på vannet, og så synker du ikke! Jeg skulle ønske at 

alle kristne fikk seg noen ”gå på vannet”-turer, opplevelser med Gud som sprenger fornuftens grenser. Slike 
opplevelser kommer først ved at du våger å gå ut av båten. Og der – midt ute på vannet – tror jeg det er lettere å 
holde fokus på Jesus, for der trenger vi han. I båten klarte vi oss. Her ute på vannet synker vi uten Jesus. Det er en 
slik tilstand Gud ønsker å ha oss i, der vi er nødt til å ha fokus på Jesus, eller går det galt. 

3. Å synke 
 Kanskje ikke fullt så kult som det forrige… Selv der – midt ute på vannet – der en skulle tro at Peter var 100% klar 

over at Jesus styrer dette, klarte han å miste fokus. Hvorfor? Det sier egentlig ikke denne teksten. Han ble redd når 
han så bølgene, men hvorfor begynte han i det hele tatt å se på de? Han burde jo ha fokus på Jesus. Kanskje han ble 
for selvtilfreds? ”Se på meg! Jeg går på vannet!” Det er en fare når livet med Gud går ”bra”, du begynner å 
fokusere på din egen prestasjon, mister fokus på Jesus og begynner å synke. Husk: Det er ikke du som bærer deg 
på vannet, det er ikke vannet som bærer deg (selv om det ser slik ut), men det er Jesus som bærer deg. Hold fokus! 

4. Å bli løftet opp igjen 
 Ikke for å bli forkastet som kristen, men for å få en ny start med en ny retning – satt av Jesus. Les Joh.20,19-22 om 

hvordan Jesus møter disiplene etter at alle har sviktet ham. De ble løftet opp igjen, fikk sitt fokus på Jesus fornyet, 
og ble sendt ut for å gi andre et nytt fokus på Jesus. Det kalles nåde – himmelsk nåde. 

 
Hold fokus på Jesus! 
 

o Hva kan ta bort vårt fokus på Jesus?  
o Hvordan kan vi holde fokus på Jesus i vår hverdag? 
o Hva tror du det innebærer for deg å ”gå på vannet” med Jesus? Er det konkrete utfordringer Jesus kaller 

deg til? 
o Diskuter påstanden: ”Det er alt for lett for oss kristne å holde oss i båten. Det stormer jo der ute, men 

her er det sånn passe fredfullt og trygt.” Stemmer det? Hvorfor er det slik? Er det greit at det er slik? 
o Tror du at Jesus kan løfte deg opp igjen når du har sviktet? Har du opplevd det noen gang? 

 
 Det var vel ikke meg du mente, Herre,    Du vet jo at jeg har min begrensning. 

den gang du stod på fjellet og sa ”Gå!”?  Du vet hvor lett det er å gi opp. 
”Gå ut med ordet mitt til hele verden!”  Dessuten tror jeg ikke at jeg passer 
Det var vel ikke meg du tenkte på?   - jeg har jo alltid vært en rotekopp. 
 
Du vet jo om alt jeg har å gjøre.   Men om det nå var meg du mente, Herre, 
Du kjenner til hvor opptatt jeg er.   så ber jeg deg om mot til å si ”Ja!” 
Dessuten har jeg sikkert ikke evner   Jeg vet at du vil gi meg det jeg trenger, 
for slike store oppdrag som det er!   hvis bare jeg tør gjøre som du sa. 

Elisabeth Aanje 1985 


