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Men på ditt ord
Da han (Jesus) var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet
og kast noten til fangst!» «Mester,» svarte Simon, «vi har strevd hele natten
og ingenting fått. Men på ditt ord vil jeg kaste noten.» Så gjorde de det, og
fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. (Luk 5.4-6)
Erfaringer av at ting ikke blir som håpet eller forventet er allmennmenneskelig. Og det kan bli til
mange gode historier til å le hjertelig av, i hvert fall når det har gått en stund. Katastrofer på
kjøkkenet, dyvåte teltturer. Mine blemmer handler ofte om å rote seg bort; Å ikke ha den
ringeste anelse om hvor jeg befinner meg eller hvordan jeg havnet der. Av bitter-munter erfaring
har jeg lært at visse ting gjør jeg bare ikke igjen.
Så er det fortellingene som slett ikke er til å le av. Som bare er triste, smertefulle og forferdelige.
Tap og nederlag så katastrofale at de lett blir til et vondt og forknytt aldri mer! Ikke minst der
man går på den samme smellen flere ganger; Aldri mer!
Peter var profesjonell fisker. Han visste at det ikke fantes fnugg av fiskefaglig grunn til at det
skulle gå bedre midt på lyse dagen, etter en natt hvor alt slit hadde vært forgjeves.
«Men på ditt ord vil jeg kaste noten.» For anledningen valgte Peter å se bort fra grunnleggende
erfaring og i stedet satse på at alt ville være annerledes fordi det var Jesus som ba ham gjøre det.
Mange aldri mer vil forbli nettopp dette, heldigvis. Men så kan vi erfare at Jesus vil blåse nytt liv
der vi aller minst venter. Hadde Peter lagt ut til fangst tre minutter før Jesu oppfordring, ville han
sannsynligvis ikke stått igjen med annet enn enda mer arbeid med å rense tomme garn. Den
store forskjellen var at han handlet på Jesu tiltale.
Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi
dag!
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