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Inledning 

Bakgrund 

Alltsedan Martin Luther skrev sin Passional 1529 har böcker där bibelberättelser förenklats 

för att passa barn skrivits och givits ut, och sedan mitten av 1960-talet har Svenska kyrkan 

delat ut barnbiblar till barn. 1 Två av dessa är Anne de Vries Barnens bibel, som har sålts i 

över 850 000 exemplar i Sverige och Bibel för barn av Karin Karlberg, Inga Wernolf och Lisa 

Östh, som har sålts i över 250 000 exemplar i Sverige.2 En barnbibel är ofta den första kontakt 

som barnen har med bibeln, vilket också gör att den kommer att påverka barnets bild av 

bibelns berättelser. En barnbibel är dock inte en bibelöversättning, utan ett återberättande av 

bibelns berättelser och blir alltså en parafras. Trots detta är det inte omöjligt att barnbiblarna 

ofta ses som att de faktiskt innehåller samma sak som en normal bibelöversättning. När 

någonting återberättas, och särskilt när det återberättas med syftet att passa en viss målgrupp, i 

det här fallet barn, kommer berättelsen att förändras. Eftersom det idag finns en stor mångfald 

av barnbiblar, finns det också en stor mångfald av hur bibelns berättelser valts att återberättas 

för barnen, med både teologiska, pedagogiska och innehållsmässiga variationer. 2016 fick 

kyrkomötet i Svenska kyrkan en motion om att det borde göras en officiell översättning av en 

barnbibel. Kyrkomötet beslutade: ”att uppdra till kyrkostyrelsen att undersöka 

förutsättningarna för och utreda möjligheten att ta fram en officiell översättning av Bibeln 

som är anpassad för barn.”3 Gudstjänstutskottet föreslog att avslå motionen med bland andra 

argumentet: ”Gudstjänstutskottet menar att det är viktigt att barnen i vår kyrka får del av 

bibelns berättelser på många olika sätt. Barnbiblar är alltid parafraser och urval, präglade av 

olika teologiska och pedagogiska principer. Därför anser utskottet att det är såväl omöjligt 

som olämpligt att göra en enda bibelöversättning specifikt för barn.”4  

 Läronämnden höll med gudstjänstutskottet, men tillade: ”Läronämnden vill betona 

att en fortgående teologisk och didaktisk diskussion om olika barnbiblars för- och nackdelar 

är väsentlig.”5 Det finns alltså inte en officiell barnbibelöversättning idag, utan en stor mängd 

olika barnbiblar, där bibelns berättelser återberättas på många olika sätt. Detta gör att barnen 

kan möta mycket olika varianter av bibeltexterna, beroende på vilken barnbibel de läser eller 

lyssnar till. Trots detta finns det mycket lite forskning kring detta område. Vad händer med en 

                                                
1 Bottigheimer, The Bible for children, 23; Dalevi, Gud som haver barnen kär?, 11. 
2 Dalevi, Gud som haver barnen kär?, 19. 
3 Svenska kyrkan, ”G 2016:02”, 1. 
4 Ibid., 2. 
5 Ibid., 4. 
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bibeltext när den återberättas med syftet att passa barn? Hur lika eller olika blir de olika 

barnbiblarna, och vad förmedlar de till barnen? Är det bra att vi har en mångfald av 

barnbiblar, eller behövs det en officiell översättning?  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera berättelsen om när Jesus går på vattnet i tre olika 

barnbiblar, och se vad som händer med berättelsen när den anpassas för barn. Hur skiljer sig 

berättelserna från en vanlig bibelöversättning? Vad betonas och vad försvinner? Syftet är inte 

att hitta den barnbibel som är mest lik en vanlig bibelöversättning, utan att se vilken bild av 

berättelsen om när Jesus går på vattnet som ges till barnen när de läser om den i barnbiblarna. 

Syftet är inte heller att resultatet ska spegla hela barnbibeln, utan enbart berättelsen jag valt att 

studera. Det kan finnas skillnader mellan de olika texterna i en och samma barnbibel, men 

detta kommer inte studeras här.  

 Frågeställningen för denna uppsats är: 

På vilka sätt har berättelsen om när Jesus går på vattnet förändrats när den återberättas i tre 

olika barnbiblar, och hur påverkar dessa förändringar bibelberättelsen? 

   

Metod 

Jag kommer att använda mig av en narrativ metod, följt av en komparativ metod. Först 

kommer jag att studera Matteusevangeliet, Barnens bibel, Barnbibeln och De yngstas bibel 

med hjälp av Elizabeth Struthers Malbons narrativa kritik ur Mark & Method.6 Hennes metod 

går ut på att studera texten utifrån fyra perspektiv. Dessa fyra är characters, settings, plot och 

rhetoric, som här är översatta till karaktärer, miljö, handling och retorik. När det gäller 

karaktärer kommer jag att först att titta på dem utifrån vad de gör, vad de känner och tänker 

och vad de säger. Jag kommer också att studera vad andra karaktärer säger eller tänker om 

dem. På detta sätt får jag reda på flera delar av karaktären och får en bild av vem karaktären är 

och vilken roll den spelar i texten. Jag kommer också att studera om karaktären är en rund 

eller en platt karaktär. Platta karaktärer är enkla och konsekventa och runda karaktärer är 

komplexa och dynamiska, dessutom väcker de runda karaktärerna en identifikation hos 

läsaren på ett sätt som de platta karaktärerna inte gör. De platta karaktärerna genomgår inga 

förändringar, har mycket få känslor och är inte mångsidiga, medan de runda karaktärerna ofta 

genomgår en förändring, har motstridiga känslor eller tankar och tillskrevs fler eller mer 

                                                
6 Anderson och Moore, Mark & Method, 23. 
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känslor. Det finns ingen koppling mellan platta och runda karaktärer och hur mycket plats de 

tar i berättelsen. En karaktär kan ha en liten roll och ändå vara rund, eller tvärtom.7  

 Under perspektivet miljö studeras platser och tid i berättelsen. Jag kommer titta på 

vilken betydelse och symbolvärde en viss plats har, och hur det påverkar berättelsen. Likaså 

kommer jag att titta på hur utförligt platserna och omgivningarna är beskrivna och hur det 

påverkar berättelsen. När det gäller tiden kommer fokus ligga på att studera tempot i 

berättelsen. Vilket tempo författaren väljer påverkar berättelsen. Något som berättas i högt 

tempo och under ett kort tidsspann symboliserar ofta något som författaren tycker är viktigt 

och vill betona. Att det är ett högt tempo visar också på att det finns en angelägenhet i det som 

författaren skriver. Ett längre tidsspann visar istället på att det inte är lika viktigt och 

betydelsefullt.8 

 Perspektiven handling och retorik liknar varandra, men skiljer sig så pass mycket att 

de blir två olika perspektiv. Under handling studeras främst hur strukturen i berättelsen är. Till 

exempel om saker berättas i den ordning som de faktiskt sker eller inte. Här kan det också 

studeras vad det är som tar stor plats i berättelsen. Under handling studeras också vad som 

händer och hur det påverkar berättelsen.9 Retorik handlar mer om vilka retoriska grepp 

författaren har valt att ta. Här studeras om det finns inramningar i berättelsen, eller saker som 

har starkt symboliskt värde. Vidare kommer jag titta på hur författaren valt att beskriva och 

berätta saker, till exempel om det finns upprepningar, omskrivningar, förklaringar eller 

utförliga beskrivningar. Retoriken handlar om hur berättelsen uppbyggnad används för att 

förmedla något visst till läsaren.10 

 När alla fyra berättelser har studerats utifrån dessa fyra perspektiv kommer jag att 

jämföra dem och se om det går att se något som återkommer eller som är mycket olikt. 

Utifrån detta kommer jag sedan resonera kring hur detta påverkar bibelberättelsen.   

Material och avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till att enbart studera en berättelse, men i tre olika barnbiblar. 

Detta är främst en avgränsning som gjorts på grund av utrymmesskäl. Denna uppsats 

frågeställning går att applicera på en hel barnbibel, men är här avgränsad till att endast gälla 

berättelsen om när Jesus går på vattnet. Att just denna berättelse valts beror på att det är en 

berättelse som återfinns i alla tre barnbiblar, och som dessutom är en dramatisk berättelse som 

                                                
7 Ibid., 29; Amit, Reading Biblical Narratives, 71f. 
8 Anderson och Moore, Mark & Method, 30ff. 
9 Ibid., 32f. 
10 Ibid., 34f. 
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kan tänkas fånga barnen och vara en berättelse som barnen kommer komma ihåg efter att de 

har hört den. Det är också en berättelse som gemeneman ofta har svårt att se som en trovärdig 

berättelse, därför blir det intressant att se hur författarna har valt att återberätta den i en bibel 

som är anpassad för de som inte läst bibeln innan.  

 De tre barnbiblar som kommer att studeras är Barnens bibel med text av Anne de 

Vries och svensk översättning av Ylva Eggehorn, Barnbibeln med text av Gwen Ellis och 

översatt av Åsa Hofverberg och De yngstas bibel med text av Karyn Henley och svensk 

översättning av Ulla-Stina Rask.11 Dessa tre har valts för att de alla är biblar som tydligt är 

riktade mot barn, och både Barnens bibel och De yngstas bibel har delats ut i en stor 

omfattning av Svenska kyrkan. Att just dessa tre har valts beror också på att de skiljer sig åt i 

längd och detaljrikedom. Berättelsen kommer att jämföras med berättelsen om när Jesus går 

på vattnet i Bibel 2000. Den återfinns i Matt 14:22-33, Mark 6:45-52 och Joh 6:16-21, men 

här kommer fokus att vara på Matteusevangeliets version. Detta eftersom Matteusevangeliet 

är den längsta av de tre och den enda som innehåller berättelsen om Petrus. Två av de tre 

barnbiblarna refererar också till just Matteus version. Markusevangeliet och 

Johannesevangeliet är också mycket lika Matteusevangeliet, men är kortare och saknar därför 

vissa detaljer som Matteusevangeliet har med. På grund av dessa delar har jag valt att 

fokusera på Matteusevangeliet. Viktigt att notera är att även Bibel 2000 är en översättning och 

att den i sig blir en tolkning av grundtexten, men eftersom Bibel 2000 är den senaste officiella 

svenska översättningen av bibeln har jag valt att använda mig av den. En av barnbiblarna 

skriver också att den utgår från Bibel 2000, vilket också är en anledning till varför just denna 

översättning valts. Jag kommer också att i ett enstaka fall använda mig av den grekiska 

grundtexten, och i detta fall är det Septuaginta och Novum Testamentum Graece12 som 

kommer att användas.  

 En annan avgränsning som gjorts i denna uppsats som är värd att nämna är att det 

enbart är texten i barnbiblarna som kommer att studeras. Många barnbiblar, inklusive de tre 

som har valts till denna uppsats, innehåller rikligt med bilder. Dessa bilder påverkar hur 

läsarna kommer att ta till sig berättelsen, och vad läsaren kommer att bära med sig. Eftersom 

barnbiblar också är riktade till just barn, finns också en möjlighet att de läses av en vuxen för 

ett icke läskunnigt barn. Detta gör att bilderna spelar en ännu större roll. Trots detta har jag 

valt att enbart studera texten, och se vad som har gjorts i själva återberättandet av texten. Det 

gör att mitt resultat skulle kunna bli annorlunda om även bilderna vägdes in, men eftersom 

                                                
11 Vries, Barnens bibel; Ellis och Smallman, Barnbibeln; Henley och Davis, De yngstas bibel. 
12 Aland, Nestle, och Aland, Novum Testamentum Graece; Hanhart, Septuaginta. 
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detta främst är en exegetisk uppsats och att utrymmet än en gång är begränsat kommer 

bilderna inte att studeras.   

Forskningsläge 

I Sverige har det forskats mycket lite på barnbiblar, varken ur ett litteraturvetenskapligt, 

bibelvetenskapligt, psykologiskt, teologiskt eller pedagogiskt perspektiv. Sören Dalevi, 

numera biskop i Karlstads stift, disputerade 2007 med sin doktorsavhandling Gud som haver 

barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och 

bilder, där han studerar två barnbiblar i sin helhet närmare och ser vilken barnsyn, gudsbild 

och Jesusbild de har.13 Inom svensk forskning är detta det enda bidraget till forskningen kring 

barnbiblar. I USA har en del forskning kring barnbiblar gjorts, till exempel Ruth B. 

Bottingheimers bok The Bible for Children: From the age of Gutenberg to the Present från 

1997, men inte heller i USA är barnbiblar ett stort forskningsområde.14 Eftersom forskningen 

kring området barnbiblar är så pass skral är det intressant att studera berättelsen om när Jesus 

går på vattnet mer ingående i tre olika barnbiblar, för att se vad som händer med den när den 

återberättas för barn. Detta kommer att göras näst i uppsatsen, där de tre barnbiblarnas och 

Matteusevangeliets versioner först gås igenom var för sig, för att jag sedan ska kunna lyfta 

upp likheter och skillnader mellan dessa som påverkar berättelsen. 

 

 

  

 

  

                                                
13 Dalevi, Gud som haver barnen kär? 
14 Bottigheimer, The Bible for children. 
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Analys 

I denna del av uppsatsen kommer Matteusevangeliet och de tre barnbiblarnas berättelser gås 

noggrant igenom med hjälp av en narrativ analys, för att kunna identifiera likheter och 

skillnader mellan de olika versionerna. Detta för att sedan kunna se hur dessa påverkar 

berättelsen.  

Matteusevangeliet  

Berättelsen om när Jesus går på vattnet återfinns i Matteusevangeliet 14:22-33. I den här 

uppsatsen används Bibel 2000s översättning som ursprungstexten som barnbiblarna bygger 

sina berättelser på. Det råder en stor oklarhet kring vem som författat Matteusevangeliet och 

från vilken kontext denne kom ifrån, och det råder heller ingen helt klar bild över vilka 

författaren vände sig till. Matteusevangeliet brukar dateras till någon gång runt år 80-95 v.t. 

Petrus har en särställning i Matteusevangeliet, vilken kan vara en förklaring till varför 

berättelsen om när Petrus går ut på vattnet enbart finns med i Matteusevangeliet, och inte i de 

andra två.15 

Karaktärer 

I Matteusevangeliet berättelse om när Jesus går på vattnet finns det tre karaktärer. Dessa är 

Jesus, lärjungarna och Petrus. Jesus är den karaktär som styr berättelsen och till största delen 

är det utifrån Jesus perspektiv som händelserna beskrivs. Jesus har dock varken tankar eller 

känslor, vilket gör att detta är en karaktär som är svår att identifiera sig med, och på det sättet 

kommer Jesus längre ifrån läsaren. I Matteusevangeliet är Jesus en karaktär som läsaren lär 

känna genom vad han gör och vad han säger, inte vad han tänker och tycker. Jesus är 

dessutom en karaktär som gör saker. Han skickar hem folket, han befaller lärjungarna, han 

talar lugnt till lärjungarna. Jesus är en handlingskraftig karaktär som inte tvivlar eller är 

osäker, utan tvärtom har en stor säkerhet i allt som görs och sägs. Jesus gör också i mycket det 

han förväntas att göra. Hans handlingar är inte motstridiga med saker han gjort eller sagt 

tidigare, utan passar väl in. Jesus är alltså en karaktär som tar mycket plats i berättelsen, men 

som varken är komplex eller dynamisk. På grund av detta är Jesus en platt karaktär.  

 Lärjungarna är karaktärer som själva gör mycket lite i berättelsen, utan istället blir de 

utsatta för saker, till exempel för Jesus befallning eller för ovädret. Lärjungarna har en känsla, 

nämligen att de blir förskräckta. Detta är ingen stor del i berättelsen, men i och med att läsaren 

                                                
15 Mitternacht och Runesson, Jesus och de första kristna, 211ff. 
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för reda på hur lärjungarna känner underlättar det för läsaren att identifiera sig med dem, 

eftersom läsaren kommer in under ytan på lärjungarna, och får reda på mer än vad som går att 

se. Lärjungarna tar i jämförelse med Jesus mycket lite plats i berättelsen, men är ändå mer 

dynamiska karaktärer än vad Jesus är. Detta dels för att läsaren får reda på vad de känner, men 

också för att lärjungarna ändrar sig i berättelsen. I början måste lärjungarna kämpa i motvind, 

och när de får se Jesus blir de rädda. De tror nämligen att Jesus är en vålnad, men efter att 

Petrus varit ute på vattnet med honom och Petrus och Jesus är tillbaka i båten säger 

lärjungarna ”Du måste vara Guds son.” Lärjungarnas uppfattning om vem det är som kommer 

på sjön, men också vem Jesus är förändras alltså under berättelsens gång, vilket gör att de 

genomgår en förändring i berättelsen. Det är dock inte stor förändring, och lärjungarna gör 

inte mycket som kan anses vara oväntat. Med detta i åtanke lutar lärjungarna åt att vara mer 

runda karaktärer än platta, men de är inte enbart det ena eller det andra.  

 Petrus liknar lärjungarna på många sätt i sin karaktär. Skillnaden mot lärjungarna är 

att Petrus dessutom gör mycket saker i berättelsen. Petrus är en mer levande och dynamisk 

karaktär som är lättare för läsaren att identifiera sig med, eftersom läsaren får reda både på 

vad Petrus gör, ser, känner och säger. Petrus pendlar också mellan olika tankar i berättelsen. 

Från början tvivlar Petrus på om det verkligen är Jesus som kommit till dem och därför ber 

han om att få komma ut på vattnet för att bli säker på att det är Jesus som står där. När Petrus 

känner att vattnet bär tror han, men när han ser hur det blåser blir han rädd och tvivlar igen, 

vilket leder till att han börjar sjunka. Dock ropar Petrus på Jesus, vilket gör att Petrus måste 

lita på att Jesus kommer hjälpa honom. Petrus rör sig alltså mellan tvivel och tro. Eftersom 

Petrus dels genomgår en förändring och att läsaren får reda på många delar av Petrus blir han 

en levande och komplex karaktär, vilket också gör honom till en rund karaktär. 

Miljö 

Det finns fyra platser som är intressanta i berättelsen. Dessa är båten, vattnet, berget och att de 

är långt från land. Jesus befaller lärjungarna att gå i och använda sig av båten för att ta sig 

iväg. Det är inte lärjungarna som kämpar mot vågorna på sjön sedan, utan det är båten. Alltså 

är det inte lärjungarna själva som kämpar, utan den plats där lärjungarna befinner sig som 

kämpar mot vågorna. I slutet av berättelsen går Jesus i båten och då lägger sig vinden. Det 

finns alltså en koppling mellan lugn och att Jesus är med, och oro och att Jesus inte är med.  

 Vattnet och sjön är en annan plats som är intressant. Stormigt vatten symboliserar 

ofta kaos, vilket går att se på flertalet ställen i framförallt Gamla testamentet.16 Till exempel 

                                                
16 Fornberg, Matteusevangeliet 13:53-28:20, 287. 
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står det i Psaltaren: ”Dödens bränningar brusade kring mig, förödelsens stormflod skrämde 

mig.”, ”Jag har kommit ut på djupt vatten, strömmen vill dra ner mig.” och ”Rädda mig från 

att sjunka i dyn, låt mig bli räddad från dem som hatar mig och från det djupa vattnet. Låt inte 

strömmen dra ner mig och djupet uppsluka mig, låt inte graven sluta sitt gap om mig.”17 Även 

i Jonas bok står det om vattnets kraft, kaos och makt. Bland annat står det: ”Vattnet slöt sig 

om min strupe, djupet fångade mig.”18 Båten med lärjungarna utan Jesus med sig är på det 

stormiga vattnet, men både Jesus och Petrus går på vattnet. Petrus sjunker dock igenom det 

när han ser hur det blåser. Alltså klarar Jesus av att gå på det vatten som lärjungarna måste 

kämpa mot. Vattnet blir alltså en orolig plats för lärjungarna, och förstärker känslan av att det 

är storm och inte någon lugn atmosfär för lärjungarna. Samtidigt blir vattnet något som inte är 

oroligt för Jesus, eftersom det inte står att Jesus måste kämpa mot vågorna. Vattnet är alltså 

enbart något som lärjungarna måste kämpa med.  

 Berget har en mindre roll i berättelsen, men är ändå viktigt. Berget är den plats där 

Jesus går för att vara för sig själv och be. Det blir en bild för avskildhet och ett avstånd mellan 

Jesus och lärjungarna. Jesus stannar inte bara på stranden när lärjungarna åker iväg, utan han 

går upp i berget. Det finns heller ingen information i texten om hur vädret är uppe på berget 

när Jesus är där, utan det enda läsaren får reda på är hur vädret är på sjön. Det gör att berget 

blir en symbol för avstånd, mer än en förklaring till vart Jesus går någonstans. Detta hör ihop 

med den enda avståndsbestämningen som finns i berättelsen, nämligen att båten är långt från 

land. Detta står också direkt efter att det nämnts att Jesus är ensam kvar på land. Detta visar 

på att det finns ett stort avstånd mellan Jesus och lärjungarna. När båten måste kämpa mot 

vågorna är den långt ifrån Jesus, men han klarar av att komma ända fram till båten, trots 

avstånden och trots det stormiga vädret. Detta gör att avståndsbestämningen blir en viktig 

symbolisk detalj i berättelsen.  

 När Jesus gör saker i berättelsen gör han det med hast. Ord som genast och så snart 

som används för att inleda Jesus handlingar. Det gör att läsaren får ett intryck av att det finns 

ett högt tempo i det som Jesus gör. Jesus avvaktar inte, utan istället gör han saker direkt och 

genast. Han talar genast med lärjungarna och han drar genast upp Petrus från vattnet. Detta 

ger intrycket av att det finns en handlingskraft hos Jesus som varken lärjungarna eller Petrus 

har. Att det finns en hast i det som görs kan också vara ett retoriskt grepp som använts av 

författaren för att visa på hur angeläget det som berättas är.19 Det ger intrycket av att 

                                                
17 Ps 18:5; Ps 69:3; Ps 69:15-16 
18 Jon 2:6 
19 Anderson och Moore, Mark & Method, 32. 
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författaren har mycket att berätta och att det som berättas måste hinnas med och är viktigt.  

 Det finns två tidsangivelser i berättelsen. Den första är ”när det blev kväll” och 

återfinns i början av berättelsen, medan den andra är ”strax före gryningen” och återfinns när 

Jesus kommer gående till lärjungarna. Detta visar på att det finns ett tidsspann i berättelsen, 

mellan kväll och gryning, som läsaren inte får någon information om. Det framgår att det blir 

storm på kvällen och att stormen fortfarande är kvar när det är gryning. Alltså har lärjungarna 

varit ute hela natten på det stormiga vattnet, men om hur deras natt har sett ut, och vad de 

tänkt och gjort får läsaren ingen information. Läsaren får inte heller reda på vad Jesus gjort 

hela natten. Detta långa tidsspann indikerar att det som händer under denna period inte är det 

som är det viktiga i berättelsen, utan det som beskrivs med ord som genast och där tidsspannet 

är kortare är det viktiga i berättelsen.  

Handling 

Berättelsen berättas i en logisk ordning, alltså att händelserna beskrivs i den ordning som de 

sker. Handlingen är uppbyggd enligt följande:  

1. Jesus befaller lärjungarna att gå i båten och fara till andra sidan sjön 

2. Jesus skickar hem folket  

3. Jesus går upp på berget för att be och vara för sig själv 

4. Det blir kväll 

5. Båten är långt från land och kämpar mot vågorna 

6. Jesus kommer gående till dem på sjön 

7.Lärjungarna ser honom och blir rädda 

8. Jesus pratar lugnande med lärjungarna 

9. Petrus frågar Jesus om han får komma ut på vattnet 

10. Petrus går på vattnet  

11. Petrus ser hur det blåser och blir rädd 

12. Petrus sjunker och ropar på hjälp 

13. Jesus drar upp Petrus 

14. Jesus pratar med Petrus 

15. De stiger i båten och vinden lägger sig 

16. Lärjungarna faller ner inför honom och säger ”Du måste vara Guds son.”  

Det är mycket få saker som sker parallellt i berättelsen. Detta gör att det inte blir något 

dramatiskt berättande, utan mer som ett lugnt återberättande av någonting som hänt. Det gör 

också att det inte byggs upp någon särskilt stor spänning i berättelsen.  
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Retorik 

Det finns en koppling mellan inledningen och avslutningen i berättelsen. I inledningen är 

Jesus och lärjungarna tillsammans och vädret är lugnt, och berättelsen avslutas med att de är 

tillsammans igen och att stormen har lagt sig. Detta blir en naturlig inramning av berättelsen.  

 Petrusberättelsen har en viktig roll i berättelsens retorik. I och med berättelsen om 

Petrus kommer ytterligare ett bevis på Jesus kraft, och samma sak som läsaren redan fått till 

sig berättas en gång till fast på ett annat sätt för att förtydliga och övertyga. När Jesus kommer 

gående på vattnet och har sagt ”det är jag” och att de inte ska vara rädda till lärjungarna säger 

Petrus: ”Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet.” I och med Petrus 

replik ger författaren läsaren en möjlighet att pröva Jesus, precis som Petrus prövar Jesus i 

texten. Är det verkligen Jesus som har kommit? Petrus får gå på vattnet och svaret på Petrus 

uttalande blir då att det faktiskt är Jesus som kommit gående på vattnet. Denna upprepning 

kan ses som ett sätt att vilja övertyga läsaren om Jesus gudomlighet, och att verkligen påvisa 

för läsaren vilken makt och kraft Jesus har. Inte nog med att Jesus själv kan gå på vatten, utan 

han kan även ge andra kraft nog att gå på vattnet.  

 Berättelsens sista ord är ”Du måste vara Guds son”. Detta fungerar som en 

sammanfattning av berättelsen. Under berättelsens gång får läsaren följa vad som händer och 

vad både Jesus och lärjungarna gör, men vad det betyder framgår inte tydligt förrän i sista 

meningen, då läsarna får till sig lärjungarnas bekännelse av Jesus. Detta blir ett förtydligande 

av vem Jesus är, och vad berättelsen landar i.  

Sammanfattning 

I Matteusevangeliet är Petrus den mest runda karaktären, följt av lärjungarna och sedan Jesus. 

Trots detta är det Jesus som tar störst plats i berättelsen och som är den mest handlingskraftiga 

av karaktärerna. Jesus blir alltså den centrala karaktären i berättelsen, trots att han är en platt 

karaktär.  

 Miljöerna i berättelsen får rika symbolvärden eftersom de används för att bygga upp 

känslor i berättelsen och framförallt visar på hur nära eller långt ifrån lärjungarna och Jesus är 

varandra. Vattnet blir viktigt eftersom det beskriver hur vädret är när lärjungarna är i båten 

och på så sätt förklarar lärjungarnas rädsla. Vattnet blir också ett verktyg för att beskriva Jesus 

makt, eftersom lärjungarna måste kämpa med sin båt i vattnet, medan Jesus kan gå på det. 

Något annat som är viktigt i berättelsen är att Jesus agerar snabbt. Det är bara i samband med 

att Jesus gör saker som det sker genast. I övriga fall är tempot långsammare. Detta visar på att 

författaren vill lyfta fram Jesus handlingskraft och visar på att Jesus inte avvaktar med att 
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gripa in.  

 Berättelsen berättas i en logisk ordning och har inte särskilt många upprepningar 

eller omskrivningar. Petrusberättelsen är dock en viktig del i berättelsens retorik, eftersom 

författaren genom att berätta även denna del får en chans att trycka på och förtydliga Jesus 

kraft och makt.  

Markusevangeliet och Johannesevangeliet 

Eftersom berättelsen i Matteusevangeliet är den längsta av de tre berättelserna om när Jesus 

går på vattnet i tre evangelierna, den som är mest detaljerad och den enda av de tre som har 

med berättelsen om Petrus har jag valt att enbart göra en djupare analys av Matteusevangeliet. 

Både Markusevangeliet och Johannesevangeliet är mycket lika Matteusevangeliet, vilket gör 

att min analys av Matteusevangeliet kommer kunna användas på barnbiblarna även när de 

hänvisar till någon av de andra evangelierna. Dock finns det vissa skillnader som är värda att 

nämna. 

 Matteusevangeliet är det enda av de tre evangelierna som har med berättelsen om 

Petrus. Markusevangeliet slutar istället med att Jesus stiger i båten efter att han sagt att de inte 

ska vara rädda, och avslutas med att lärjungarna är häpna eftersom de inte hade förstått något 

av brödundret.20 Johannesevangeliet slutar enbart med att Jesus går i båten och att de kommer 

fram till den plats de var på väg. En stor skillnad blir alltså att karaktären Petrus inte finns 

med i varken Markusevangeliet eller Johannesevangeliet. I dessa två finns det alltså bara två 

karaktärer, nämligen Jesus och lärjungarna. Dessa två är dock mycket lika i alla tre 

evangelierna, vilket gör att min analys av dem går att använda i studerandet av barnbiblarna. 

En annan skillnad är att det endast är i Matteusevangeliet som lärjungarna säger ”Du måste 

vara Guds son”. I de andra två har lärjungarna inga repliker alls.  

 Bortsett från dessa skillnader är Markusevangeliet mycket likt Matteusevangeliet. 

Det har samma uppbyggnad och innehåller i stort sett samma information och 

händelseförlopp. Det är till stor del mycket likt även språkmässigt. Johannesevangeliet är 

också i övrigt likt, med skillnaden att Johannes är mycket kortare än både Matteusevangeliet 

och Markusevangeliet. Framförallt har Johannes färre beskrivningar än vad de andra två har. 

Till exempel utelämnar Johannes varför Jesus inte följer med lärjungarna i båten, och istället 

för att förklara varför lärjungarna blir rädda och hur det tar sig ut som det berättas om i 

Matteusevangeliet och Markusevangeliet står det enbart i Johannesevangeliet att det blev 

                                                
20 Berättelsen om brödundret kommer precis före berättelsen om när Jesus går på vattnet i alla tre evangelierna. 
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rädda. Överlag är dessa tre evangelier lika varandra, förutom några större saker som nämnts 

och några mindre detaljer som inte påverkar analysen nämnvärt.   

Barnens bibel 

Barnens bibel är skriven av den nederländske författaren Anne de Vries och gavs för första 

gången ut 1948.21 Den översattes till svenska 1961 av Britt G. Hallqvist och 1983 kom en ny 

översättning av Ylva Eggehorn, som troligtvis gjordes på grund av NT81. Eggehorns version 

reviderades lätt 1999 och 2004. I den här uppsatsen är det versionen från 1999 som använts.22 

Den gavs ut på KM-förlaget, som tidigare drevs av Kronobergsmissionen, men som idag är en 

del av Bornelings förlag. Berättelsen om när Jesus går på vattnet återfinns på sidorna 184-185 

i Barnens Bibel, och går att läsa i Bilaga 1. Barnens Bibel hänvisar till Matt 14:22-33, Mark 

6:45-52 och Joh 6:16-21. Det finns dock inte angett vilken bibelöversättningen som Barnens 

bibel utgår ifrån och inte heller vilken ålder den är riktad till.  

 På sista sidan i Barnens bibel finns två korta texter som riktar sig till barnen och till 

de vuxna. Båda texterna utgår från berättelsen om Jesus och Barnen i Matt 19:13-15, och 

återberättar denna kort. I texten för barn skriver författaren att barnen har möjlighet att prata 

med Jesus och i texten riktad till de vuxna skriver författaren att ”Barnens bibel vill vara en 

väg för barnen att få träffa Jesus.”23 Vidare står det i texten för de vuxna att Bibelns budskap 

är ett positivt budskap, och att det budskapet har en positiv inverkan på barnen. Det står även 

att Barnens bibel vill vara ett stöd i föräldrarnas arbete att ge barnen en bra start i livet. 

Barnens bibel visar här att den vill ha en uppfostrande och lärande roll, och att berättelserna 

inte bara ska vara spännande historier, utan också berättelser som faktiskt påverkar barnen.  

Karaktärer 

I berättelsen i Barnens bibel finns det fyra karaktärer; Jesus, lärjungarna, Petrus och Far. Jesus 

är en stor karaktär i berättelsen, men är trots det en karaktär som inte har många olika sidor. 

Jesus ger inte uttryck för några känslor alls i berättelsen, utan läsaren får främst lära känna 

honom genom vad han gör. Han gör dock bara det som förväntas och gör ingenting 

motstridigt. Jesus säger att han ska komma efter, och han gör det, om än på vatten. Han säger 

att Petrus får komma ut till honom, och tar tag i honom när han sjunker. Detta gör att Jesus 

blir en platt karaktär, och blir inte den karaktär som läsaren lättast identifierar sig med. Detta 

                                                
21 "Anne de Vries", Nationalencyklopedin, hämtad 2017-05-11, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/anne-de-vries. 
22 Dalevi, Gud som haver barnen kär?, 32. 
23 Vries, Barnens bibel, 254. 
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märks också eftersom det inte är ur Jesus perspektiv som berättelsen berättas. Det stycke som 

främst handlar om Jesus fokuserar trots det mest på vad som händer lärjungarna, men då 

istället ur Jesus synvinkel.  

 Jesus gudomlighet och makt framkommer på flera ställen i berättelsen, först ser och 

vet Jesus vad som händer lärjungarna, trots att han inte är med dem. Sedan befaller Jesus 

vattnet att lyda honom. Efter det går Jesus på vattnet och sedan låter han dessutom Petrus gå 

på vattnet. Sist så stillas också stormen, eftersom stormen visste att Jesus var i båten. Allt 

detta visar på vilken makt Jesus har. Dessutom lyfts Jesus gudomlighet och makt fram ännu 

mer kring det som lärjungarna tänker och säger om och till Jesus. På ett ställe står det att 

Petrus vet att Herren tar hand om honom och i slutet säger lärjungarna ”Herre, du är stor! Du 

är Guds son, och du tar alltid hand om oss!” Detta ihop med det som Jesus själv förstärker 

Jesus makt och gudomlighet. Jesus säger också ”det är jag, Herren.” vilket, tillsammans med 

det som lärjungarna säger, blir en tydlig förklaring på vem Jesus är. 

 Karaktärerna som det är mest fokus på är lärjungarna, och det är främst ur deras 

perspektiv som berättelsen berättas. Det gör att läsaren känner sig som en av lärjungarna. 

Eftersom lärjungarna både gör, känner, tänker och säger saker blir de levande karaktärer som 

läsaren lätt kan identifiera sig med, vilket också gör dem till runda karaktärer. Lärjungarnas 

främsta känsla är rädsla. Lärjungarna är rädda, uppskrämda, förskräckta och två gånger 

framgår det att lärjungarna är rädda att de ska drunkna. På det här sättet blir lärjungarna 

sårbara och svaga karaktärer. Det finns förklaringar till varför lärjungarna är rädda, och detta 

underlättar också för läsaren att känna identifikation med dem.  

 Lärjungarna genomgår en förändring i sitt sätt att tänka kring Jesus. När lärjungarna 

är ensamma ute på sjön utbrister de: ”Och vi har inte Jesus med oss. Han vet inte ens om att vi 

är i fara. Nu går vi säkert under allihop!” Detta visar på att lärjungarna inte tror att Jesus 

kommer kunna hjälp dem. När Jesus sedan ändå har kommit till dem och stormen har lugnat 

sig säger lärjungarna till Jesus ”och du tar alltid hand om oss!” vilket visar på att de nu tror att 

Jesus faktiskt alltid tar hand om dem. Lärjungarna rör sig alltså från tvivel till tro. Eftersom 

lärjungarna är karaktärer som tar stor plats i berättelsen och det främst är ur deras perspektiv 

som läsaren får följa det som händer, blir lärjungarna de karaktärer som är i fokus. Det skapar 

också känslan av att läsaren är bland lärjungarna. På så sätt kan författaren förmedla ett 

budskap genom det som lärjungarna känner och får uppleva. Det gör att det som blir 

budskapet till lärjungarna blir också budskapet till läsarna.  

 Även Petrus är en rund karaktär, bland annat eftersom det sker en pendling mellan 

tro och tvivel även hos Petrus. Först tvivlar han på om det verkligen är Jesus som kommit, 
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men när han är ute på vattnet litar han på honom. Dock sjunker han, vilket indikerar att Petrus 

tvivlar igen, för att sedan komma tillbaka till tron när han ropar på hjälp av Jesus. Petrus 

pendling mellan tro och tvivel gör att han blir en komplex karaktär. Läsaren får också ta del 

av Petrus tankar och känslor. Först är Petrus inte rädd när han går mot Jesu eftersom att han 

vet att Herren tar hand om honom, men sedan blir han ändå rädd när han ser det mörka och 

stormiga vattnet. Detta gör honom mer levande.  

 Far är en mycket liten och platt karaktär i berättelsen, som varken gör, känner, tänker 

eller säger något. Han nämns endast i samband med att Jesus ber, och det Far gör är att ge en 

förklaring till varför Jesus kan se det som han ser när han är på berget och lärjungarna är på 

sjön.  

Miljö 

Det finns några platser som är viktiga i berättelsen. Dessa är båten, vattnet, bergen och 

himlen. Båten är den plats där lärjungarna befinner sig när de är på det stormiga vattnet, och 

stormens intensitet beskrivs bland annat genom att det står att båten nästan slås sönder. I slutet 

sätter sig också Jesus i båten och det står att både lärjungarna och vinden visste att Jesus var i 

båten och att allt blev lugnt. Båten är alltså inte ett stort skydd i sig, eftersom det tidigare står 

att båten håller på att slås sönder, utan båten blir bara en trygg plats när Jesus kommer dit.  

 Vattnet är den plats där det är storm. Det står inte att det är storm någon annanstans. 

Till exempel står det inte att Jesus kämpar i motvinden när han är uppe på berget, utan det är 

på vattnet som det stormiga sker. Vattnet är också något som Jesus har makt över. Jesus 

befaller vattnet att bära honom, och vattnet gör så. Det gör att vattnet blir något mer än bara 

en stormig sjö. Vattnet blir då också något som används för att förtydliga Jesus makt.  

 Bergen är den plats dit Jesus går för att be, och det är där han befinner sig när han ser 

lärjungarna. Det står att han såg dem ”rätt genom nattens mörker”, och att han ser hur de sliter 

och hur rädda de är. Att Jesus befinner sig uppe i bergen ger då en extra dimension till vad 

Jesus klarar av. Hade Jesus stått på stranden och sett att det var storm och att lärjungarna slet 

hade det inte sagt så mycket mer än att Jesus hade mycket bra syn. Att Jesus nu istället 

befinner sig uppe i bergen och ändå ser lärjungarna gör att Jesus makt och gudomlighet ännu 

mer betonas.  

 Det står i berättelsen att Jesus ber till sin far och att hans far i himlen låter honom se 

allt som han behöver se. Detta är den enda gång som himlen nämns, och det används för att 

förtydliga vilken far Jesus tillber, nämligen ”hans far i himlen”. Detta blir dels ett 

förtydligande om att det inte är Jesus jordiska pappa Josef, eller någon annan pappa som 
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tillbes, utan att det är hans himmelske pappa, och dels ett förtydligande att hans far finns i 

himlen och att det är med den gudomliga och himmelske fadern som Jesus hör ihop. Detta 

göra att Jesus gudomlighet än en gång betonas.  

 Berättelsen utspelar sig under natten och det nämns flera gånger att det är under den 

mörka natten. Att händelsen utspelar sig då gör att det hela blir mer dramatiskt och gör 

berättelsen mer spännande. Inte nog med att lärjungarna måste kämpa i motvind, mot höga 

vågor och utan Jesus, dessutom är det mörk natt. För barn som läser eller hör berättelsen blir 

det ytterligare en dimension i berättelsen som gör att hela berättelsen blir mer spännande. 

 Tempot i berättelsen är snabbt. Meningarna sammansätts med ord som när, nu, 

medan och redan. Det gör att det känns som saker händer tätt efter varandra och i ett högre 

tempo än om ord som sedan och efteråt hade använts. Genom att saker händer hastigt byggs 

spänningen upp ännu mer.  

Handling 

Berättelsen i Barnens bibel är lång och utförlig, och det är många saker som händer samtidigt.  

Det gör att läsaren vet vad de karaktärer som inte är i fokus har för sig. Framförallt används 

detta när det handlar om vad lärjungarna gör. Medan Jesus går på vattnet kämpas lärjungarna 

mot vinden, och medan Jesus är uppe på berget kämpar lärjungarna i båten. Detta hjälper 

också läsaren att förstå att lärjungarna kämpar hela tiden, även när läsaren får följa med i 

andra delar av berättelsen. Detta gör också att lärjungarna ofta hamnar i fokus, även när 

läsaren får följa vad Jesus gör, eftersom det som Jesus gör då sätts i perspektiv till det som 

lärjungarna gör.  

 Berättelsen inleder med att säga vad som händer just nu, och sedan förklara varför 

det är så. Först får läsaren reda på att lärjungarna är ombord på båten, och sedan de är det för 

att Jesus hade sagt till dem att de skulle segla i förväg. Detta sätt att berätta återfinns dock 

bara i inledningen. I resten av berättelsen sker saker i mycket i den ordning som det berättas.  

Retorik 

Något som förekommer frekvent är upprepningar och omskrivningar. Först sägs en sak och 

sedan sägs samma sak, men på ett annat sätt. Till exempel står det: ”Vattnet bar honom 

istället. ’Vatten, du måste bära mig!’ sade Jesus, och då måste vattnet lyda. Han gick alltså på 

vattnet till sina lärjungar.” I denna mening står det egentligen bara att Jesus gick på vattnet, 

men på tre olika sätt. En annan upprepning är: ”Allt blev stilla och lugnt. Vågorna och vinden 

lade sig.” Genom att göra såhär gör författaren det som berättas tydligt, och genom att 

upprepa samma sak men omskrivet ger författaren det mer tyngd eftersom det får en större 
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plats i berättelsen.  

 Något annat som är återkommande i berättelsen är utförliga beskrivningar. Det står 

inte enbart att det är motvind, utan istället står det bland annat: ”De seglade mot vinden i den 

mörka natten. För att komma över till andra stranden fick de ta årorna till hjälp. Och nu 

började vinden blåsa hårdare och hårdare! Lärjungarna rodde allt vad de orkade, men båten 

rörde sig nästan inte ur fläcken. Båten slogs nästan sönder emot de häftiga vågorna, och den 

gungade våldsamt upp och ner.” Även här återfinns upprepningar och omskrivningar av 

samma sak, men utöver det är det också en mer utförlig beskrivning av hur vädret är. Detta 

gör att berättelsen blir mer målande och lättare att föreställa sig. På det här sättet kan läsaren 

lättare sätta sig in i hur det är, och se det som händer framför sig. Beskrivningarna gör det 

också lättare att förstå varför lärjungarna reagerar som de gör. Det finns ingen oklarhet kring 

varför lärjungarna är rädda till exempel, eftersom författaren tydligt beskriver vilken stor 

storm det är som de är mitt i.  

 Något annat som förekommer är förklaringar till olika saker, som gör att det inte 

finns några frågetecken kvar. Läsaren behöver inte fundera över varför Jesus gick på vattnet 

istället för att åka båt, för enligt författaren fanns det inte någon båt när Jesus kom till 

stranden. Läsaren behöver heller inte fundera över varför lärjungarna är rädda, eftersom 

stormen beskrivs tydligt, som nämns ovan, men också eftersom författaren förklarar vad 

lärjungarna är rädda för och vad de tänker i sin rädsla. Lärjungarna är ju rädda för att drunkna. 

Förklaringar likt dessa två rätar ut frågetecken som finns i berättelsen, men det tar också bort 

spänningar och utrymmen för läsaren att själv fundera och tolka.  

Sammanfattning  

De karaktärer som tar störst plats i berättelsen och som är lättast att identifiera sig med för 

läsaren är lärjungarna.  De både tänker, känner, säger och gör saker, och även när berättelsen 

handlar om vad Jesus gör är lärjungarna fortfarande de som är i fokus. Lärjungarna är inga 

starka och tuffa karaktärer, utan framställs istället som osäkra och rädda. Jesus däremot 

framställs som mäktig, lugn och gudomlig. Jesus makt och gudomlighet betonas flertalet 

gånger, både genom saker som Jesus själv gör eller säger, men också genom saker som 

lärjungarna tänker om och säger till Jesus. Även om Jesus inte är den karaktär som tar störst 

plats, och inte heller är den karaktär som är mest rund, blir han viktig eftersom han blir en 

tydlig gudomlig hjälpare för lärjungarna.  

 Platserna och miljön i berättelsen är viktig eftersom flera av dem har ett viktigt 

symbolvärde. Tydligast märks detta på vattnet, eftersom det först beskrivs hur stormigt det är, 
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och sedan berättas hur Jesus befaller det att bära honom. På detta sätt blir vattnet något mer än 

bara en stormig sjö. Det blir också ett redskap för att visa på Jesus kraft och makt. Genom att 

berätta att det utspelar sig under den mörka natten och att hela berättelsen berättas i ett snabbt 

tempo ökar spänningen och dramatiken i berättelsen. Det snabba tempot gör också att 

författaren känns ivrig i sitt berättande, och visar också på Jesus handlingskraft i allt han gör. 

 Berättelsen är rik på upprepningar, omskrivningar, beskrivningar och förklaringar. 

Detta gör att berättelsen blir lättare att föreställa sig och att läsaren inte behöver fylla i många 

luckor själv. Istället förtydligar och förklarar författaren vad det är som sker. Genom att fylla 

ut beskrivningen om stormen blir det mer dramatiskt, och spänningen i berättelsen byggs upp. 

Förklaringarna underlättar på ett sätt för läsaren, eftersom läsaren inte behöver lämna texten 

med några frågetecken. Dock tar förklaringarna bort spänningar och tolkningsmöjligheter i 

texten och författaren levererar alla svar.  

Barnbibeln 

Barnbibeln är skriven av brittiska Gwen Ellis, och kom ut 2007. 2008 översattes den till 

svenska av Åsa Hofverberg, och gavs ut på Marcus förlag.24 Marcus förlag är ett fristående 

och privatägt förlag och skriver på sin hemsida att de ger ut ”böcker om existens, tro och liv 

på kristen grund.”25 Berättelsen om när Jesus går på vattnet går att hitta på sidorna 332-333, 

och går att läsa i Bilaga 1. Barnbibeln inleds med två introduktionssidor som heter ”Om 

Barnbibeln” och ”Att läsa Barnbibeln tillsammans”. Här skriver författaren att bibelns 

berättelser är ett sätt att hjälpa dem lära känna Guds kärlek, godhet och trofasthet, och att 

Barnbibelns ska hjälpa barn och vuxna att upptäcka Bibeln och dess budskap. Barnbibeln 

skriver tydligt att den försökt vara trogen originaltexterna i Bibel 2000 och skriver också: 

”Texterna är skrivna i en vardaglig ton men innehåll och andemening känns igen från Bibel 

2000.” Barnbibeln utger sig alltså för att ge en bild av berättelserna som är lik 

originaltexten.26 Barnbibel hänvisar till Mark 6:45-52. Det står inte någonstans i Barnbibeln 

vilka åldrar den riktar sig till, men Marcus förlag skriver på sin hemsida att den är riktad till 

åldrarna 3-6 år.27 

                                                
24 Ellis och Smallman, Barnbibeln. 
25 ”Om Marcus Förlag”, Marcus Förlag, hämtad 2017-05-11, http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/171/1/. 
26 Ellis och Smallman, Barnbibeln, vi–vii. 
27 ”Barnbibeln - läs med mig”, Marcus Förlag,, hämtad 2017-05-11, 
http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1098. 
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Karaktärer 

Eftersom berättelsen är mycket kort finns det inte särskilt stort utrymme för att göra 

karaktärer detaljrika och levande. Det är heller inte tydligt vems perspektiv som berättelsen 

berättas ur. Karaktärer som återfinns i berättelsen är Jesus och lärjungarna, och ingen av dessa 

två är särskilt komplexa eller dynamiska karaktärer. Dessutom får läsaren mycket lite 

information om båda två. Det läsaren får reda på om Jesus är utifrån vad han gör. Jesus har 

inga tankar eller känslor, och har endast en replik i berättelsen. Det finns inga förklaringar till 

varför Jesus gör som han gör, och dessutom gör han inte speciellt många saker. Det gör att 

Jesus blir en platt karaktär, och en karaktär som blir svår för läsaren att identifiera sig med.  

 Läsaren får inte mycket mer information om lärjungarna, men de har en aspekt som 

gör att de är lite mer levande än vad Jesus är. De har nämligen en känsla.  Det står att 

lärjungarna blir ännu räddare när de ser någon komma gående på vattnet, vilket också 

indikerar att de varit rädda tidigare. Läsaren får också reda på att de kämpar hårt för att ro sin 

båt, vilket ger en känsla av hur de upplever det som de är med om. Det gör att lärjungarna blir 

mer levande karaktärer och också de karaktärer som är lättast att identifiera sig med. 

Lärjungarna är dock inte för den skull några komplexa karaktärer, eftersom de gör det som de 

förväntas att göra, inte har några motstridiga känslor och inte heller genomgår någon 

förändring. Detta gör att de fortfarande, trots att de har känslor och tankar, är ganska enkla 

karaktärer. Alltså går det inte att säga att lärjungarna är några runda karaktärer, men med 

tanke på att de ändå har fått lite mer detaljer och beskrivningar än Jesus är de mindre platta 

karaktärer än vad han är. De lutar alltså åt de runda karaktärerna, men saknar en del, såsom 

utveckling och komplexitet för att kunna anses vara runda karaktärer.  

Miljö 

Två platser i berättelsen är båten och vattnet. Precis som att det inte fanns utrymme för 

utförliga beskrivningar av karaktärerna på grund av berättelsens längd finns det heller inga 

utförliga beskrivningar av platserna. De nämns bara kort och utan några längre förklaringar 

eller beskrivningar. Båten är den plats där lärjungarna är och de får kämpa för att ro den fram 

till dess att Jesus hoppar i båten, eftersom allting blir lugnt då. Utöver att vara den plats där 

lärjungarna befinner sig har båten ingen större betydelse, och båten nämns dessutom bara två 

gånger i berättelsen. Den andra platsen är vattnet. Det finns ingen beskrivning i berättelsen av 

hur vattnet ser ut eller hur det rör sig. Det står inte om vattnet är stilla eller om det går vågor 

på vattnet. Den enda gång som vattnet nämns är när Jesus kommer gående till lärjungarna. 

Därför får vattnet inte heller något större symbolvärde, mer än att Jesus klarar av att gå på det 
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som lärjungarna måste kämpa för att kunna ro båten framåt i.   

 Berättelsen har ett långsamt tempo. Det finns inga ord som nu, plötsligt, genast eller 

medan, utan istället används ord som senare, så och sedan. Dessa ord gör att tempot saktas ner 

i berättelsen, och gör också att berättelsen blir mindre dramatiskt. Det är ingenting som sker 

hastigt, utan allt sker lugnt. Berättelsen slutar med orden ”och det blev alldeles lugnt”. Detta 

sammanfattar tempot i berättelsen, och ger också en bild av vilken känsla som författaren 

förmedlar. Det finns ingen iver i berättandet.  

Handling 

Berättelsen är mycket kort. Handlingen och upplägget av handlingen i berättelsen är rakt, 

enkelt och logiskt. Det är inga saker som händer parallellt eller som berättas i en ordning som 

är annorlunda från den ordning som det egentligen sker. Allting som sker berättas efter 

varandra, och detta gör att berättelsen blir mindre dramatiskt och mer ett lugnt återberättande 

av någonting som har hänt. Det blir också mer lättläst i och med sättet som berättelsen är 

skriven på. Det är korta och kärnfulla meningar, som tydligt och rakt beskriver vad det är som 

händer.  

Retorik 

Barnbibeln är en lättläst och enkel berättelse som berättar vad det är som händer och vad 

följderna blir av det. Till exempel: ”Då fick de se någonting som gjorde dem ännu mer rädda. 

De trodde de fick syn på ett spöke.” Det är inga långa resonemang eller otydligheter, utan det 

förklaras tydligt vad som sker. Läsaren behöver alltså inte själv fundera över något som 

händer eller varför något händer. Eftersom berättelsen har ett enkelt språk är den fattig på 

beskrivningar och resonemang och berättar istället bara rakt upp och ner vad det är som 

händer. Detta gör att det är en berättelse som är lättillgänglig och lätt att förstå för den som 

läser. Det gör också att berättelsen bara säger det den tänkt säga, och ingenting mer. Den 

håller sig till den nödvändigaste informationen, och lämnar allt annat utanför.  

Sammanfattning 

Barnbibelns berättelse är mycket kort och blir därför fattig på beskrivningar och detaljer. 

Karaktärerna är platta och väcker ingen stor identifikation med läsaren. Eftersom lärjungarna 

är rädda blir de lite mer levande än vad Jesus är. Det gör att lärjungarna är de karaktärer som 

är lättast för läsaren att identifiera sig med.  Miljöerna är också fattig på beskrivningar och 

platserna får ett litet symbolvärde. De blir främst förklaringar till var karaktärerna befinner 

sig. Det symbolvärde som går att hitta i miljön är att Jesus klarar av att gå på vattnet när 

lärjungarna måste kämpa för att ro i det. Alltså klarar Jesus av att hantera det som är svårt för 
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lärjungarna, men utöver detta finns det ingen symbolik i miljön. Tempot i berättelsen är lugnt 

och det byggs inte upp någon spänning, utan långsamt och sakligt berättar författaren vad som 

sker. Berättelsen är enkel att följa med i och det finns enkla förklaringar till det som sker, 

vilket gör att läsaren inte själv behöver fundera över varför saker. Berättelsen innehåller bara 

den nödvändigaste informationen och har inte med någonting extra runtomkring.  

De yngstas bibel 

De yngstas bibel är skriven av den amerikanska författaren Karyn Henley, och gavs ut 1989 i 

USA. 1990 gavs en svensk översättning av Ulla-Stina Rask ut på EFS-förlaget.28 De yngstas 

bibel har reviderats några gånger, och i den här uppsatsen används en upplaga från 1996. 

Berättelsen om när Jesus går på vattnet går att hitta på sidorna 380-385 och i Bilaga 1. EFS-

förlaget var ett förlag som drevs av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Idag är EFS-förlaget en 

del av Verbum, och nytryck av De yngstas bibel görs där. Verbum är ett förlag som till stora 

delar ägs av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation.29  

 De yngstas bibel har ingen informationssida, introduktion eller något skrivet utöver 

bibelberättelserna. Det gör att det är svårt att veta vad författaren har för syfte med barnbibeln. 

Det finns heller ingen upplysning om vilken bibelöversättning som författaren har utgått ifrån, 

men den hänvisar till Matteusevangeliet 14. På Verbums hemsida står det att De yngstas bibel 

är tänkt både för högläsning, men också för den som nyss lärt sig läsa själv, vilket indikerar 

att den vänder sig till små barn.30 

Karaktärer 

De karaktärer som finns i De yngstas bibel är Jesus, Jesus vänner och Petrus. Det är ur Jesus 

perspektiv som berättelsen berättas. Läsaren får främst följa Jesus och det som händer berättas 

som att läsaren var med Jesus. Det är till exempel Jesus som ser att hans vänner kämpar i 

båten, istället för att det bara står att Jesus vänner kämpar i båten. Jesus har också flera 

känslor och tankar. Han är trött, han har en vilja och han märker saker. Genom detta blir Jesus 

en karaktär som får liv och han blir också en rund karaktär. Dock genomgår Jesus inte någon 

förändring under berättelsens gång, och han är heller ingen komplex karaktär, men eftersom 

Jesus både gör, ser, känner, säger, tänker och vill saker blir han en karaktär som läsaren lättare 

kan identifiera sig med. Detta talar för att Jesus är en rund karaktär.  

                                                
28 Henley och Davis, De yngstas bibel. 
29 ”Om Verbum”, Verbum, hämtad 2017-05-11, https://www.verbum.se/info/om_verbum. 
30 ”De yngstas Bibel”, Verbum,, hämtad 2017-05-11, https://www.verbum.se/52630648-product. 
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 Jesus vänner har en liten roll i berättelsen, och är inga framträdande karaktärer. De är 

inte några aktiva karaktärer och de fungerar sällan som subjekt. Desto oftare är det Jesus som 

ser eller märker hur de agerar. Jesus vänner har en känsla och det är att de är rädda. Detta går 

att läsa på två ställen. På det ena stället de rädda och på det andra är de förskräckta. Genom att 

vännerna tillskrivs en känsla blir de mer levande och det blir lättare för läsaren att förstå dem 

och identifiera sig med dem. I övrigt får dock läsaren mycket lite information om dem. Trots 

att läsaren får lite information om vännerna och att de inte tar stor plats i berättelsen är de inte 

helt platta karaktärer, eftersom de dels tillskrivs en känsla och dels genomgår en liten 

förändring. I början är de rädda och tror inte att det är Jesus som kommer gående på vattnet, 

men avslutningsvis säger de att Jesus är Guds son. Alltså har de genomgått en förändring i sin 

uppfattning om vem Jesus är.  

 Den sista karaktären i berättelsen är Petrus, som är en karaktär som både pratar och 

gör saker, men som inte känner eller tänker särskilt mycket. Det finns heller ingen särskilt stor 

förändring i Petrus, utan han är konsekvent i sitt handlande. Petrus tillskrivs inga känslor 

själv, dock ger Jesus uttryck för en känsla hos Petrus. När Jesus har dragit upp Petrus ur 

vattnet frågar Jesus Petrus varför han blev rädd. Det står dock ingen annanstans i berättelsen 

att Petrus är rädd, utan det enda som står är att Petrus såg hur det blåste och vågorna, och att 

han då sjönk. Det enda vi får veta om Petrus känslor är alltså det som Jesus säger till Petrus. 

Petrus genomgår heller ingen stor förändring i sin tanke. Han vill först försäkra sig om att det 

är Jesus som kommer genom att själv få gå ut på vattnet, och när han ser vattnet sjunker han 

och då ropar han på hjälp hos Jesus. Det framgår inte alls i berättelsen att Petrus skulle tvivla 

eller glömma bort Jesus. Alltså är Petrus konsekvent i sin tanke och är inte heller särskilt 

komplex, och därför blir Petrus en platt karaktär och inte den karaktär som läsaren lättast 

identifierar sig med.  

Miljö 

I den här berättelsen spelar miljön en mycket liten roll. Det finns mycket få beskrivningar av 

hur det ser ut runtomkring och därför också svårt att se något symbolvärde i dessa. 

Platsbeskrivningar får mycket litet utrymme i berättelsen och detaljerna är få. De tre platser 

som nämns är båten, berget och vattnet. Båten är den plats där lärjungarna är, och det är den 

plats dit Jesus kommer, men utöver detta har båten en lite roll. Det finns inga beskrivningar av 

hur båten påverkas av motvinden, utan istället beskrivs det hur Jesus vänner får kämpa. 

Berget spelar en ännu mindre roll än båten och är bara en detalj i berättelsen. Berget nämns 

enbart en gång och då fungerar det som en förklaring till var Jesus befinner sig när Jesus 
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vänner är ute på vattnet. Vattnet spelar också en liten roll i berättelsen. Det finns inga 

utförliga beskrivningar av hur vattnet påverkas av motvinden eller hur det ser ut när Jesus 

kommer gående på det. Det gör att vattnet inte heller får något stort symbolvärde i berättelsen. 

 Det är mycket få tidsuttryck i berättelsen. Meningarna radas upp efter varandra utan 

ord som sedan, då, nu eller plötsligt. Det gör att det är svårt att avgöra tempot i berättelsen. 

Det är inte ett snabbt och ivrigt berättande, men det är inte heller ett lugnt och långsamt 

berättande. Tempot blir istället neutralt, men lutar mer åt det långsamma berättande än det 

hastiga. Det finns dock två stycken tidsuttryck som är värda att nämna. I inledningen står det 

att ”det började bli natt”.  Detta är det enda stället i berättelsen som berättar under vilken tid 

på dygnet som berättelsen utspelar sig och som säger något om hur omständigheterna var. 

Läsaren får då reda på att det är på natten som de är ute på sjön och som Jesus kommer 

gående till dem. Det fästs dock inget vikt vid detta. Det upprepas inte och det trycks inte 

heller på det senare. Till exempel står det ingenstans i berättelsen att det är mörkt ute. Denna 

tidsangivelse ger dock läsaren ändå en liten bild av hur det ser ut där berättelsen utspelar sig.  

 Ett annat tidsuttryck som utmärker sig återfinns i slutet när Jesus drar upp Petrus ur 

vattnet. Där står det att Jesus ”genast drog upp Petrus”. I övriga texten finns det inga uttryck 

som säger något om att någonting sker snabbt, men här agerar Jesus genast. Att just det ordet 

används här visar på att det finns en hast i det som Jesus gör. Jesus har inget långsamt tempo 

och han behöver ingen betänketid när han ska hjälpa Petrus. Detta gör att författaren 

förmedlar att Jesus är någon som agerar snabbt och inte står och velar. 

Handling 

Berättelsen är enkel och tydlig, och saker berättas också i den ordning som de sker. Det är 

inga långa och invecklade resonemang och det är få saker som händer parallellt i berättelsen. 

Detta skapar en tydlighet och gör det lättare för läsaren att följa med i det som sker. Eftersom 

samma karaktär är i fokus under stora delar av berättelsen ges intrycket av att den som 

berättar är med den karaktären och därför inte har tillgång till det som händer på andra ställen 

vid samma tidpunkt.  

Retorik 

Det finns tydliga förklaringar och kopplingar till varför saker sker som de sker i berättelsen. 

På flertalet ställen sammankopplas satser och meningar med ordet ”så”. Först kommer ett 

konstaterade och sedan förklaras följden av det. Till exempel står det: ”Han ville be, så han 

gick upp på ett berg”. Detta gör att det är enkelt att följa med och berättelsen blir 

lättförståelig. 
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 Berättelsen är fattig på beskrivningar, vilket gör att den inte blir särskilt målande. 

Läsaren får inte reda på hur det ser ut runtomkring, utan istället är det fokus på karaktärernas 

handlingar. Det som främst beskrivs är vad karaktärer gör och varför de gör det. Berättelsen 

innehåller också upprepningar och omskrivningar som gör att saker förtydligas. Till exempel 

står det att det är svårt för Jesus vänner att ro på tre olika sätt direkt efter varandra. Det står: 

”Jesu vänner hade motvind, och de hade svårt att komma framåt med båten. Jesus såg att det 

var väldigt jobbigt för dem att ro.” Dessa meningar säger egentligen samma sak, men genom 

att berätta det på tre olika sätt blir det förtydligat.  

 Berättelsen har ett enklare språk, vilket också ger intrycket av det är någon som 

faktiskt berättar det som står. Ibland närmar sig texten talspråk. Detta märks särskilt i vissa 

meningar, såsom: ”Han tog ett steg, och ett till… och så började han gå på vattnet!” Genom 

att skriva på detta sätt blir berättelsen mer en berättelse, än ett neutralt återberättande av 

någonting som skett. Berättelsen ger intryck av att den som berättar vill berätta något 

spännande som hänt, och detta gör att läsaren lockas att fortsätta läsa och dessutom blir 

nyfiken på hur det kommer att gå.    

Sammanfattning 

Berättelsen i De yngstas bibel är en enkel och lättförståelig text. Jesus är den främsta 

karaktären i berättelsen som både tar stor plats och är en rund karaktär, och blir därför den 

centrala karaktären. Jesus vänner har däremot en liten roll. Petrus spelar en liten större roll än 

vännerna, men inte lika stor som Jesus. Berättelsen är fattig på beskrivningar, vilket inte gör 

den särskilt målande och dessutom finns det få saker i miljön som har några symbolvärden. 

Även tidsuttrycken är få, och tempot är överlag långsamt. Undantaget är när Jesus agerar, 

vilket han gör med hast. På detta sätt lyfter författaren fram Jesus som någon handlingskraftig.   

 Det är en lättförståelig berättelse eftersom det är ett enkelt språk, korta meningar och 

lätt att följa med i berättelsen. Det finns tydliga förklaringar till varför saker sker som de sker, 

och den innehåller upprepningar och omskrivningar för att förtydliga och förklara.  

Diskussion 

I min analys har de olika berättelserna studerats var för sig. I denna del kommer några saker 

lyftas som har visat sig vara likheter eller olikheter mellan de olika barnbiblarna och hur dessa 

sedan förhåller sig till bibeltexten. De delar som kommer lyftas, diskuteras och resoneras 

kring i denna del är bilden av Jesus gudomlighet, lärjungarnas rädsla och hur bibeltrogna 

barnbiblarna är samt hur det påverkar berättelsen.   
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Jesus gudomlighet 

I Matteusevangeliet är Jesus karaktären som tar störst plats och med mest fokus på. 

Berättelsen avslutas med att lärjungarna bekänner Jesus som Guds son, och det gör att det 

som Jesus gör innan blir tecken som visar på hans gudomlighet. Att han klarar av att gå på 

vattnet, trots motvinden, att han får Petrus att gå på vattnet, hjälper honom upp när han 

sjunker och att vinden lägger sig när han går i båten blir alla tecken på att Jesus är gudomlig. 

När Jesus kommer till lärjungarna säger han ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” Det finns en 

parallell till Gamla testamentet i denna replik som delvis försvinner i den svenska 

översättningen. Detta kan nämligen vara en anspelning till när Mose möter Gud i den 

brinnande busken och Gud säger: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har 

sänt dig till dem.” 31 I den grekiska översättningen kommer denna anspelning fram tydligare, 

eftersom ett liknande uttryck används på båda ställena. I 2 Mos 3:14 står det: ”᾿Εγώ εἰµι ὁ 

ὤν” och i Matt 14:27 står det: ”ἐγώ εἰµι”.32 Alltså använder Jesus sig av samma utryck som 

Gud gör när han uppenbarar sig för Mose.33 Att Jesus säger just detta kan bli ett tecken på 

hans gudomlighet, och ytterligare en förklaring till varför lärjungarna inser att Jesus är Guds 

son.34 Att Jesus går på vattnet, och har makt över vattnet förstärker även kopplingen till Mose 

och att Jesus är Messias, eftersom folk vid den här trodde att Messias skulle råda över vattnet, 

precis som Mose hade gjort.35 

 De olika barnbiblarna har valt att lägga olika mycket vikt vid Jesus gudomlighet. De 

rör sig på ett spektrum där Barnens bibel fokuserar mycket på detta och Barnbibeln inte 

fokuserar alls på detta, och däremellan är De yngstas bibel. Barnens bibel har ett stort fokus 

på Jesus gudomlighet och har också valt att brodera ut dessa delar. Detta märks på flera sätt. 

Jesus ser och märker att lärjungarna är rädda och måste kämpa i båten trots att han är uppe på 

berget och de är i båten långt ifrån land. Jesus talar också med sin far i himlen, som också 

visar honom hur lärjungarna har det, vilket också blir ett tecken på Jesus gudomlighet. Vidare 

går inte bara Jesus på vattnet, utan det berättas också först hur Jesus befaller vattnet att bära 

honom. Det förstärker också Jesus makt eftersom Jesus inte bara klarar av att gå på vattnet, 

utan också kan få vattnet att lyda honom. Vattnet har på fler håll tolkats som världens 

kaosmakter, och att Jesus genom att gå på vattnet visar att han till och med står över 

                                                
31 2 Mos 3:14 
32 Hanhart, Septuaginta; Aland, Nestle, och Aland, Novum Testamentum Graece. 
33 Giertz, Förklaringar till Nya testamentet. D. 1, Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet, 184. 
34 Brown, Fitzmyer, och Murphy, The New Jerome Biblical Commentary, 611. 
35 Ström, Glädjebudet enligt Markus, 56. 
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kaosmakterna och att de inte kan komma åt honom.36 Med vetskap om denna tolkning av 

bibeltexten blir Barnens bibels betoning på Jesus makt över vattnet ytterligare något som 

stärker Jesus gudomlighet. Jesus säger inte heller bara ”det är jag” när han kommer fram till 

lärjungarna, utan säger istället ”det är jag, Herren.” Detta kan tänkas ha lagts till som ett 

förtydligande av parallellen till Gamla testamentet, men det förstärker också Jesus 

gudomlighet. Lärjungar säger heller inte bara att Jesus är Guds son, utan kallar honom också 

Herre och lägger till att han är stor och att han alltid tar hand om dem. Detta är stora delar av 

det som läggs till i Barnens bibel kring det som handlar om Jesus. Alla dessa delar hjälper till 

att förstärka Jesus gudomlighet och makt. Barnens bibel skriver i sin text till läsaren att ett av 

bokens syften är att låta barnen träffa Jesus. Genom att förstärka Jesus gudomlighet får barnen 

möta Jesus inte bara som människa, utan också som Guds son. Barnens bibel får på det sättet 

en mer evangeliserande uppgift, och läsaren får med sig en tydligare bild av vem Jesus är och 

hur han tar hand om lärjungarna.  

 De yngstas bibel har stort fokus på Jesus i sin berättelse, men förstärker inte hans 

gudomlighet på samma sätt som Barnens bibel. Jesus får mer mänskliga egenskaper, vilket 

gör att han blir lättare att identifiera sig med för läsaren. Till exempel står det att Jesus är trött 

efter en arbetsam dag. Genom att ha med berättelsen om Petrus, likt Barnens bibel, hjälper De 

yngstas bibel till att visa på Jesus gudomlighet och vad han är kapabel till eftersom han inte 

bara själv går på vattnet, utan också kan få Petrus att gå på vattnet. Berättelsen i De yngstas 

bibel slutar med att alla beundrar Jesus och att lärjungarna säger att Jesus verkligen är Guds 

son. Här är ”är” fetmarkerat som för att tydligt betona att det verkligen är så det är. På detta 

sätt blir Jesus gudomlighet viktig även här, och läsaren får inte bara läsa en berättelse om 

något som hänt, utan även här fyller berättelsen en evangeliserande uppgift som ska hjälpa 

läsaren att förstår Jesus storhet och gudomlighet.  

 Barnbibeln betonar inte Jesus gudomlighet alls i närheten av Barnens bibel eller De 

yngstas bibel. Istället har författaren valt att vara kortfattad och saklig och inte brodera ut 

berättelsen. Barnbibeln har valt att utgå från Markusevangeliet, och har därför inte heller med 

berättelsen om Petrus. Det finns inte heller någon bekännelse av lärjungarna att Jesus är Guds 

son, och det står inte lärjungarna är häpna eller beundrar Jesus. Istället avslutas hela 

berättelsen med att Jesus hoppar i båten och att allt blir lugnt. Det som berättas i Barnbibeln 

som visar på Jesus gudomlighet är att han går på vattnet, men inte heller det läggs det någon 

stor vikt vid, utan det nämns enbart kort. Detta gör att Barnbibeln istället nästintill tonar ner 
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Jesus gudomlighet genom att bara sakligt berätta om vad som händer. Den förklarar eller 

förtydligar inte heller något av det som kan tolkas som tecken på Jesus gudomlighet, till 

exempel att Jesus går på vattnet eller att det blir lugnt när Jesus går i båten. Detta kan 

jämföras med Barnens bibel som skriver: ”Allt blev stilla och lugnt. Vågorna och vinden lade 

sig. De visste att Jesus var i båten.”37  

 Det finns alltså en skillnad i hur de tre barnbiblarna valt att framställa Jesus i 

berättelsen. Från att Barnens bibel väljer att förtydliga, betona och brodera ut Jesus 

gudomlighet till Barnbibeln som istället tonar ner gudomligheten och håller sig mer saklig. 

Detta gör att Barnens bibel blir en mer evangeliserande berättelse som inte bara vill 

återberätta en bibeltext för barn, utan också förklara för barnen vad berättelsen betyder och 

göra det tydligt för dem vem Jesus är. Barnens bibel blir på så sätt mer en bibelkommentar, än 

en bibel som är förenklad för barn. Barnbibeln blir en berättelse som istället väljer att 

återberätta bibelberättelsen mer troget och inte brodera ut, förklara eller lägga till någonting 

för att förtydliga. De yngstas bibel hamnar emellan dessa två och blir på så sätt en berättelse 

som både är evangeliserande, och som ändå bara vill återberätta en bibeltext på ett enklare 

sätt.  

Lärjungarnas rädsla 

I Matteusevangeliet står det att lärjungarna skrek av rädsla när de fick ser Jesus komma 

gående på vattnet. Detta är enda tillfället i evangelietexten som lärjungarnas rädsla nämns. 

Detta har barnbiblarna tagit fasta på och broderat ut och använt på fler ställen. I 

evangelietexten förkommer det få känslor, utan lärjungarnas rädsla är den enda. I barnbiblarna 

finns det mer känslor. Genom att tillskriva karaktärerna mer och starkare känslor blir de både 

mer levande, men också lättare att identifiera sig med och förstå. I evangelietexten går det att 

göra tolkningen att lärjungarna är rädda, men det kräver dels empati av läsaren och en så pass 

stor läsförståelse av läsaren att den klarar av att förstå mer än det som faktiskt står i 

berättelsen. Barnbiblarna är riktade mot barn och två av dem dessutom mot små barn. Detta 

kan vara en förklaring till varför barnbiblarnas berättelse lagt mer vikt vid lärjungarnas rädsla 

och broderat ut denna.  

 Även här är det Barnens bibel som broderat ut mest och som förstärker lärjungarnas 

rädsla. Lärjungarna är både rädda, uppskrämda, förskräckta och oroliga för att de kommer 

drunkna. Genom att göra lärjungarna räddare blir de mer mänskliga och det gör berättelsen 
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mer spännande. Det väcker frågan hos läsaren hur det egentligen ska gå med de mycket rädda 

lärjungarna. Utbroderande av rädslan fungerar också som en förklaring och förtydligande, 

eftersom det i Matteusevangeliet kan gå att tänka sig att lärjungarna är rädda när de är ute på 

sjön i motvinden och dessutom utan Jesus, men det är något som läsaren själv måste tolka in i 

sådana fall. I Barnens bibel finns detta redan med, och läsaren behöver inte fundera på vad 

lärjungarna känner när de är ute på sjön. Genom att läsaren också får tillgång till lärjungarnas 

tankar försträcks deras rädsla ännu mer, och läsaren får också en större förståelse för varför de 

är rädda. I Barnens bibel berättas historien främst ur lärjungarnas perspektiv och det är 

framförallt de som är i fokus. Genom att göra lärjungarna rädda och mycket mänskliga kan 

författaren också i kontrast mot lärjungarnas rädsla och litenhet förstärka Jesus gudomlighet 

och storhet. Lärjungarna blir de försvarslösa, och Jesus blir räddaren. Barnens bibel uppger 

också i sin text till läsaren att den vill hjälpa föräldrarna i deras uppfostran av sina barn. Att 

lärjungarna och deras rädsla är i fokus gör att det går att tolka berättelsen som att den vill säga 

till barnen att Jesus är stor och tar hand om alla som är rädda, även när det känns som att det 

inte går att bli räddad. I det här fallet förstärker alltså utbroderande av lärjungarnas rädsla den 

evangeliserande delen av Barnens bibel, och även här landar det i att Barnens bibel inte bara 

vill återberätta en bibeltext, utan även förklara den och förmedla ett budskap genom den.  

 Lärjungarnas rädsla förstärks inte alls på samma sätt i Barnbibeln eller De yngstas 

bibel. Det finns med i båda, precis som det finns med i Matteusevangeliet, men broderas inte 

ut. I De yngstas bibel nämns det en gång att lärjungarna blir rädda när de ser Jesus och en 

gång att Jesus märker att de blir förskräckta, men utöver dessa två står det inget om 

lärjungarnas rädsla. I Barnbibeln står det att lärjungarna blir ännu mer rädda när de ser Jesus 

komma gående, vilket indikerar att de var rädda även innan när de var ensamma på sjön. 

Detta gör att lärjungarnas rädsla inte spelar en lika stor roll i dessa som i Barnens bibel. Här 

finns den bara med som ett kort inslag och det läggs ingen vikt vid det. Detta visar på att både 

De yngstas bibel och Barnbibeln mer lutar åt att bara återberätta en bibeltext, men med ett 

förenklat språk, istället för att brodera ut bibeltexten för att få ett tydligare budskap till sina 

läsare likt Barnens bibel.  

Närheten till bibeltexten 

Matteusevangeliets berättelse om när Jesus går på vattnet består av 204 ord. Barnens bibels 

berättelse består av 522 ord, Barnbibelns av 95 ord och De yngstas bibels av 209. Det skiljer 

alltså en hel del i längd på berättelserna. Detta innebär att de olika barnbiblarna har valt att 

återberätta bibeltexten på olika sätt. Främsta anledningen till att Barnens bibel blir så pass 
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mycket längre är de utförliga beskrivningarna och upprepande omskrivningarna. Det blir 

alltså en mycket mer målande och beskrivande berättelse i Barnens bibel jämfört med 

Matteusevangeliet och de andra barnbiblarna. Det som i Matteusevangeliet beskrivs som 

motvind blir i Barnens bibel en stor storm med bland annat häftiga vågor som håller på att slå 

sönder båten och en vind som blåser mycket hårt. Detta gör att berättelsen blir mer spännande 

och mer dramatiskt. Nog kan läsaren förstå att det är jobbigt för lärjungarna att ro i motvinden 

som de gör i Matteusevangeliet, men om de istället måste kämpa och båten knappt rör sig ur 

fläcken, och de dessutom är rädda att de kommer drunkna eftersom vågorna slår hårt mot 

båten, så blir berättelsen mycket mer spännande. Dramatiken i berättelsen byggs upp och 

berättelsen går från en återberättande bibeltext till att istället bli en spännande berättelse. 

Barnens bibel har också valt att fylla i där det finns tomrum i texten. I Barnens bibel lämnas 

ingenting kvar för läsaren att fundera på, utan istället finns det tydliga förklaringar. Varför 

gick Jesus på vattnet istället för att ta en båt? Jo, för det fanns ingen båt när Jesus kom till 

stranden. Varför var Petrus inte rädd när han gick på vattnet för att möta Jesus? Jo, för att han 

visste att Herren tog hand om honom. Barnens bibel är alltså rik på förklaringar, och 

underlättar på så sätt för läsaren som inte behöver fundera på varför saker är som de är. 

Eftersom många av de förklaringar som ges är till sådant som det inte finns något tydligt svar 

på blir Barnens bibels förklaringar författarens tolkning. Varför tog till exempel Jesus inte en 

båt istället? Kring detta går det att resonera länge. Kanske ville Jesus visa på sin gudomlighet 

och makt för lärjungarna, och därför valde han att gå på vattnet istället. Kanske fanns det 

ingen båt. Kanske berodde det på något helt annat. Denna möjlighet för tolkning försvinner 

dock i och med att Barnens bibel förklarar det mesta. Det gör också att läsaren inte får till sig 

bibeltexten, utan istället får till sig Barnens bibels tolkning av bibeltexten. Sören Dalevi som 

studerat Barnens bibel skriver i en studie av Judas i Barnens bibel att genom att fylla i och 

svara på frågor förlorar bibeltexten sin mångtydighet.38 Det är det samma som händer här. 

Mångtydigheten som finns i berättelsen om när Jesus går på vattnet och 

tolkningsmöjligheterna i den går förlorade när författaren väljer att besvara de flesta frågor 

själv och fyller i de tomrum som finns.  

 Barnbibeln har istället valt att göra det motsatta till Barnens bibel. Om Barnens bibel 

är dubbel så lång som bibeltexten eftersom den blivit en spännande berättelse och förklarat 

saker som är svåra att förstå genom att lägga till flertalet saker, har Barnbibeln istället skalat 

bort så mycket som möjligt. Kvar i berättelsen finns det mest centrala som händer, och 
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ingenting mer. När Barnens bibel väljer att tackla berättelsen med att lägga till saker där det är 

svårt att förstå eller för att göra berättelsen mer levande, har Barnbibeln valt att ta bort det. 

Till exempel finns det inget med om att Jesus skulle vara Guds son eller gudomlig på något 

sätt. Genom att ha med så pass lite från berättelsen får läsaren också föreställa sig mer själv 

och fylla i luckorna själv. Barnbibeln berättar det mest väsentliga, nämligen att lärjungarna är 

på vattnet utan Jesus och det blir storm, men sedan kommer Jesus till dem på vattnet och 

allting blir lugnt. Barnbibeln riktar sig till barn mellan 3 och 6 år, och en förklaring till varför 

författaren valt att inte brodera ut likt Barnens bibel kan vara att författaren vill att barnet ska 

få med sig och komma ihåg berättelsen. Genom att ha med så lite som möjligt blir det mindre 

för barnet att komma ihåg och framförallt kan författaren tänka att barnet kommer ihåg det 

viktiga i berättelsen. Å andra sidan blir berättelsen mycket plattare utan några utförliga 

beskrivningar, vilket gör att den kan bli svårare att föreställa sig och på så sätt svårare att 

komma ihåg. Det finns också en risk att viktiga poänger i bibeltexten försvinner när den 

förenklas allt för mycket. Barnbibeln är ändå mycket trogen bibeltexten och även om vissa 

delar försvinner är huvuddragen med och desamma som bibeltexten. 

 De yngstas bibel befinner sig mellan Barnens bibel och Barnbibeln längdmässigt, 

men även i sitt sätt att berätta. Skillnaden mot Barnbibeln är främst att De yngstas bibel har 

valt att göra bibeltexten till en berättelse. Sättet som den berättas på gör att den blir en 

spännande berättelse för barnen att lyssna på. Det finns både fakta och retoriska grepp som 

lagts till för att bygga upp spänningen. Till exempel beskrivs det mer kring att det var jobbigt 

för lärjungarna att ro. Ett annat exempel på något som lagts till är när Petrus går på vattnet: 

”Han tog ett steg, och ett till… och så började han gå på vattnet!”. Detta är ett tillägg, men 

samtidigt bara en omskrivning eller förklaring av att Petrus går på vattnet. Genom att skriva 

såhär byggs en större spänning upp i berättelsen, utan att bibeltextens information förändras 

nämnvärt.  

 De tre barnbiblarna har alltså valt att göra på tre olika sätt. Barnens bibel gör sin 

bibeltolkning och berättar en spännande berättelse med bibeltexten i botten, men sedan läggs 

många beskrivningar, upprepningar och förklaringar till för att göra den till en spännande 

berättelse och dessutom förklara det som kan vara svårt att förstå. De yngstas bibel väljer att 

vara mer trogen bibeltexten, och inte förklara eller lägga till särskilt mycket, men samtidigt 

berätta bibeltexten på ett sådant sätt att det blir en spännande berättelse. Barnbibeln väljer 

istället att bara ta med det absolut viktigaste i bibeltexten, vilket även det blir en tolkning, och 

sedan inte förklara särskilt mycket utöver det eller lägga till några utförliga beskrivningar. Det 
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gör att berättelsen vid en första anblick blir mycket lik bibeltexten, men vid ett närmare 

studerande upptäcks att även där ändras saker eftersom delar i bibeltexten istället tappas.  

Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att studera berättelsen om när Jesus går på vattnet som återfinns 

i Matteusevangeliet 14:22-33, Markusevangeliet 6:45-52 och Johannesevangeliet 6:16-21, 

men med tonvikt på Matteusevangeliet, och se vad som händer med den när den återberättas 

för barn i tre olika barnbiblar. Genom att ha gjort en narrativ analys av var och en av 

barnbiblarna och Matteusevangeliet och sedan jämfört dessa har vissa intressanta aspekter 

kommit fram. Barnbiblarna skiljer sig åt och det är få saker som är genomgående för alla tre. 

Något som går att finna i alla är att barnbiblar förenklar berättelsen, men hur de väljer att göra 

det varierar, och beroende på hur de väljer att förenkla texten förändras den på olika sätt. Här 

är Barnens bibel och Barnbibeln i varsin ände. Barnens bibel väljer att förenkla genom att 

fylla ut berättelsen med rikare och utförligare beskrivningar och ge förklaringar när sådana 

saknas. Barnbibeln väljer istället att enbart ta med det allra viktigaste och utelämna det som 

behöver förklaras eller beskrivas mer. De yngstas bibel befinner sig någonstans mitt emellan 

dessa två med dels en förenkling, men samtidigt fler utförliga beskrivningar. Genom att 

brodera ut och förklara likt Barnens bibel läggs betydelser, förklaringar och budskap till som 

inte finns i bibeltexten, och barnen får på så sätt till sig en rikare och fylligare text än vad 

bibeltexten egentligen är. Genom att skala bort och bara ta med det nödvändigaste likt 

Barnbibeln tappas aspekter och innebörder i bibeltexten, och på det sättet har också 

bibeltexten förändrats. Det gör att oavsett hur barnbiblarna väljer att förenkla kommer det 

komma fram en annan bild av bibeltexten än om den skulle läsas i en vanlig 

bibelöversättning. De tolkningar som barnbiblarna har gjort när de förenklat texten går att 

finna belägg för i bibeltexten. Till exempel är det inte ovanligt att vattnet tolkas som en 

symbol för kaosmakterna och att Jesus genom att gå på vattnet visar att han är så mäktig att 

han klarar av att hantera dem.39 Detta gör att upphöjandet av Jesus gudomlighet i Barnens 

bibel är en rimlig tolkning av berättelsen, men inte desto mindre är det fortfarande en tolkning 

av många.  

 En annan aspekt som framkommit främst i Barnens bibel och De yngstas bibel är att 

bibeltexterna går från att vara ett enkelt berättande rakt upp och ner till att bli en spännande 

berättelse. Detta görs främst med retoriska grepp, såsom upprepningar, omskrivningar och 
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utbroderingar. Med hjälp av att omgivningar och händelser beskrivs utförligare och 

karaktärerna tillskrivs fler tankar och känslor blir berättelsen mer spännande och levande. De 

är också författade på ett sätt som bygger upp stämningen, till exempel står det i Barnens 

bibel: ”Alla i båten var rädda. Tänk om de skulle drunkna! ’Nu är vi alldeles ensamma ute på 

sjön’, tänkte de!” Genom att skriva på detta sätt byggs en spänning upp i berättelsen som 

fångar läsaren mer än vad Matteusevangeliet gör. Bibeltextens syfte är att berätta om Jesus 

och vad han gjorde, men barnbiblarna får en uppgift till, nämligen att fånga de som läser 

barnbiblarna så att de vill läsa vidare. För att fånga framförallt den unga läsaren och bygga 

upp spänningen, behövs retoriska grepp tas som gör berättelsen mer dramatisk och gör 

bibeltexten mer lik en saga. Exempel på sådana retoriska grepp är utförligare beskrivningar 

och fler överdrifter. Detta gör att berättelsen som förmedlas till barnen i barnbiblarna blir en 

mer spännande historia än den bibeltext som de utgår ifrån. Till exempel blir Jesus främst i 

Barnens bibel, men även i De yngstas bibel, den store räddaren som kommer och hjälper och 

lugnar de mycket rädda lärjungarna. Denna aspekt kommer inte fram lika tydligt i 

Matteusevangeliet, utan är en följd av att berättelsen görs mer spännande.  

 Jesus som den store räddaren knyter an till den sista aspekten som framkommit i 

analysen av barnbiblarna. Nämligen att i både Barnens bibel och De yngstas bibel görs Jesus 

större och starkare och lärjungarna mindre och svagare. Barnbibeln gör dock inte detta på 

samma sätt. Denna förändring i Jesus och lärjungarnas karaktärer gör att ett tydligt budskap 

förmedlas i barnbiblarna, nämligen att Jesus är så stor och stark att han till och med kan gå 

över ett stormigt vatten för att hjälpa de rädda lärjungarna. I Barnens bibels text till läsaren 

framkommer det att författaren vill förmedla ett budskap till barnen, och här framträder det 

tydligt att budskapet är att Jesus kommer och hjälper den som är rädd, även när det verkar 

som att han är långt bort och det är stormigt runtomkring. 

 Sammanfattningsvis går det att säga att bibelberättelsen förändras när den 

återberättas i en barnbibel. Den förändras dock inte på samma sätt i alla tre barnbiblar, utan 

beroende på hur författaren valt att förenkla bibelberättelsen förändras den på olika sätt. När 

en bibelberättelse förenklas förändras den oavsett hur författaren väljer att göra, även om 

ambitionen varit att vara så trogen ursprungstexten som möjligt. Det gör att barnbiblarna blir 

mer som en bibelkommentar än en bibelöversättning. Eftersom det inte finns en enda tolkning 

av bibeltexterna är det också svårt att göra en enda barnbibel, precis som gudstjänstutskottet 

sa i sitt övervägande till motionen som lämnades till Kyrkomötet 2016: ”Barnbiblar är alltid 

parafraser och urval, präglade av olika teologiska och pedagogiska principer. Därför anser 

utskottet att det är såväl omöjligt som olämpligt att göra en enda bibelöversättning specifikt 
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för barn.”40 Istället behövs det en reflektion kring varje barnbibel för att förstå vad just den 

väljer att betona och lyfta fram och hur detta sedan påverkar berättelserna. Detta är intressant 

och viktigt, men frågan är hur många av de som läser ur en barnbibel för ett barn som 

reflekterar över dessa frågor, och hur många av dessa som ser barnbibeln mer som en tolkning 

än en vanlig bibelöversättning.  

 Denna uppsats har också väckt nya frågor. Ett intresse av att studera barnbiblar i ett 

större perspektiv och i ett större omfång har väckts. De tendenser jag har hittat i en specifik 

bibelberättelse, är det något som är genomgående för hela barnbibeln, eller råkar det bara vara 

i just den berättelse jag studerat här? En annan intressant fråga är hur urvalet av 

bibelberättelser påverkar barnbibeln som helhet. Vilket budskap förmedlar barnbibeln när den 

väljer ut ett visst antal berättelser? Ytterligare en aspekt som är intressant är hur den som läser 

en barnbibel uppmärksammas på att det är en tolkning och hur det går att tydliggöra för 

läsaren vilka tendenser som finns. Hur kan detta framkomma tydligt i en barnbibel och går det 

att tydligt säga vilka tolkningar som gjorts? Eller gör det att berättelserna förändras ännu mer 

när läsaren vet hur berättelserna ska tolkas? Vidare vore det också intressant att studera 

barnbiblar ur andra perspektiv och med andra frågor. Till exempel om och i sådana fall hur 

barnbibeln påverkas beroende på vilken kyrkotradition författaren kommer från, eller på vilka 

sätt författaren valt att avsluta barnbibeln och hur detta påverkar den som helhet. Dessa frågor 

besvaras inte i denna uppsats, utan är frågor som får ligga till grund för fortsatta studier och 

forskning kring barnbiblar.  

                                                
40 Svenska kyrkan, ”G 2016:02”, 2. 



36 

Sammanfattning 

I denna uppsats studeras, främst med hjälp av en narrativ analys, berättelsen om när Jesus går 

på vattnet i Barnens bibel med text av Anne de Vries och svensk översättning av Ylva 

Eggehorn, Barnbibeln med text av Gwen Ellis och svensk översättning av Åsa Hofverberg 

och De yngstas bibel med text av Karyn Henley och svensk översättning av Ulla-Stina Rask. 

Syftet med uppsatsen att se om några, och i sådana fall vilka, förändringar som sker när en 

bibelberättelse återberättas för barn, och sedan se hur dessa påverkar berättelsen. Med hjälp av 

Elizabeth Struthers Malbons metod för narrativ analys där berättelsen studeras utifrån 

karaktärer, miljö, handling och retorik studeras barnbiblarna och Matteusevangeliet först var 

för sig. Dessa jämförs sedan med varandra för att se om det går att se några likheter och 

skillnader och slutligen se hur de grepp som författarna tagit påverkar bibelberättelsen.  

 Slutsatsen i uppsatsen blir att när en bibelberättelse förenklas för att berättas för barn 

så kommer den att förändras, och istället för att bli en bibelöversättning blir det en tolkning 

och i vissa fall mer lik en bibelkommentar. Detta stämmer oavsett om bibelberättelsen blir 

dubbelt så lång, likt Barnens bibel, eftersom den fylls ut med beskrivningar och förklaringar, 

eller om den blir hälften så lång, likt Barnbibeln, eftersom den skalat bort allt utom det mest 

nödvändiga. I båda dessa fall förändras berättelsen och aspekter av berättelsen läggs både till 

och tas bort, vilket gör att budskap och innebörd i berättelsen förändras. Samma sak sker inte i 

alla tre barnbiblar, utan olika grepp ger olika tolkningar. Gemensamt för alla är dock att 

genom att berättelsen förenklas sker en förändring, även när tanken är att den ska vara så lik 

ursprungstexten som möjligt, och barnbibeln blir en tolkning istället för en översättning.  
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Bilaga 1 - Texterna 

Matteusevangeliet 14:22-33 

22 Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön 

medan han skickade hem folket. 23 Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att 

vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. 24 Båten var då redan långt 

från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. 25 Strax före gryningen kom 

han till dem, gående på sjön. 26 När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta 

och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. 27 Men genast talade Jesus till dem 

och sade: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” 28 Petrus svarade: ”Herre, om det är du, så säg åt 

mig att komma till dig på vattnet.” 29 Han sade: ”Kom!” och Petrus steg ur båten och gick på 

vattnet fram till Jesus. 30 Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka 

och ropade: ”Herre, hjälp mig!” 31 Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. ”Du 

trossvage”, sade han. ”Varför tvivlade du?” 32 De steg i båten, och vinden lade sig. 33 Och de 

som var i båten föll ner för honom och sade: ”Du måste vara Guds son.”41 

Markusevangeliet 6:45-52 

45 Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida medan 

han själv skickade hem folket. 46 När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att 

be. 47 På kvällen var båten mitt ute på sjön, och han var ensam kvar på land. 48 Han såg hur 

de slet vid årorna därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående 

på vattnet, och han var på väg förbi dem. 49 När de fick se honom gå på vattnet trodde de att 

det var en vålnad, och de skrek till, 50 för alla såg de honom och blev förskräckta. Men han 

talade genast till dem och sade: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” 51 Och han steg i båten till 

dem, och vinden lade sig. Men de blev utom sig av häpnad, 52 för de hade inte förstått något 

av detta med bröden, utan de var förstockade.42 

Johannesevangeliet 6:16-21 

16 När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön 17 och steg i en båt för att ta sig 

över till Kafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt, och Jesus hade ännu inte kommit 

tillbaka. 18 Det blåste hårt och vågorna gick höga. 19 När de hade rott en halvmil fick de se 

Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, 20 men han sade till dem: 
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”Det är jag, var inte rädda.” 21 Då ville de ta med honom i båten, och med ens var den 

framme vid stranden dit de var på väg.43 

Barnens bibel  

Nu var de tolv lärjungarna ombord på båten. Jesus hade sagt till dem: ”Segla över till andra 

sidan sjön, så kommer jag efter senare.” Det var redan kväll när de lade ut från land, och 

mörkret föll hastigt. De seglade mot vinden i den mörka natten. För att komma över till andra 

stranden fick de ta årorna till hjälp. Och nu började vinden blåsa hårdare och hårdare! 

 Lärjungarna rodde allt vad de orkade, men båten rörde sig nästan inte ur fläcken. 

Båten slogs nästan sönder emot de häftiga vågorna, och den gungade våldsamt upp och ner. 

Alla i båten var rädda. Tänk om de skulle drunkna! ”Nu är vi alldeles ensamma ute på sjön”, 

tänkte de. ”Och vi har inte Jesus med oss. Han vet inte ens om att vi är i fara. Nu går vi säkert 

under allihop!” Men Jesus visste precis hur de hade det. Hans far i himlen visade honom allt 

han behövde se. Fastän han var ensam uppe i bergen mitt i den mörka natten för att tala med 

sin Far och be, hade han inte glömt sina lärjungar. Han såg dem rätt genom nattens mörker. 

Han såg hur de slet för att rädda båten över till andra stranden, och han såg hur uppskrämda 

de var. Han visste att de längtade efter honom, så han gick ner till dem. Men han åkte inte båt, 

för det fanns ingen, och det behövdes inte heller. Vattnet bar honom istället. ”Vatten, du 

måste bära mig!” sade Jesus, och då måste vattnet lyda. Han gick alltså på vattnet till sina 

lärjungar. Under tiden rodde lärjungarna allt vad de orkade, för de var rädda att de skulle 

drunkna. Plötsligt såg de en vit gestalt komma gående emot dem på vattnet, och då blev de 

alldeles ifrån sig av förskräckelse. ”Ett spöke! Ett spöke!” skrek de. Men då förde de en lugn 

röst, som de lände igen: ”Var inte rädda, det är jag, Herren.” ”Är det verkligen du, Herre?” 

frågade Petrus. ”Kan du verkligen gå på vattnet? Får jag gå ut på vattnet jag också, till dig?” 

”Kom!” ropade Jesus tillbaka. Petrus klev ut ur båten och steg ut på vattnet. Då bar vattnet 

honom också. Han sjönk inte. Han var inte alls rädd när han gick för att möta Jesus. När han 

såg på Jesus, visste han att Herren skulle ta hand om honom. Men vinden blåste mycket hårt, 

och vågarna dånade omkring honom. Vattnet var mörkt och djupt. När Petrus såg på allt det 

där blev han rädd., och glömde Jesus. Han tappade tron en lite stund, och då började han 

sjunka! ”Rädda mig, Herre!” ropade Petrus. Jesus var redan där vid hans sida. Han tog tag i 

Petrus och drog upp honom ur vattnet. ”Petrus, var är din tro?” sade han. ”Varför glömde du 

bort mig?” Sedan tog han Petrus i handen och de gick tillsammans tillbaka till båten. Då 
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hände ett nytt under. Allt blev stilla och lugnt. Vågorna och vinden lade sig. De visste att 

Jesus var i båten. Det visste lärjungarna också, och de föll på knä inför Herren och sade: 

”Herre, du är stor! Du är Guds son, och du tar alltid hand om oss!”44 

Barnbibeln 

Senare den dagen sa Jesus åt sina lärjungar att de skulle åka i förväg till en stad på andra sidan 

sjön. Själv skulle han komma efter senare. Lärjungarna satte sig i en båt. Men det blåste upp 

till storm. Männen fick jobba hårt för att kunna ro sin båt. Då fick de se någonting som gjorde 

dem ännu mer rädda. De trodde de fick syn på ett spöke. Men det var Jesus som kom gående 

på vattnet. Jesus ropade till lärjungarna: ”Var inte rädda.” Sedan hoppade han i båten och det 

blev alldeles lugnt. 45 

De yngstas bibel 

Det började bli natt, och Jesus var trött. Det hade varit en väldigt arbetsam dag. Jesus ville 

vara ensam en liten stund. Han ville be, så han gick upp på ett berg medan hans vänner steg i 

båten och började ro mot andra sidan sjön. Jesu vänner hade motvind, och de hade svårt att 

komma framåt med båten. Jesus såg att det var väldigt jobbigt för dem att ro. Då började han 

gå till dem på vattnet! De blev rädda när de såg honom. De förstod inte att det var Jesus. Jesus 

märkte att de var förskräckta. ”Var inte rädda” sa han. ”Det är jag.” Petrus ville se efter om 

det verkligen var sant. ”Om det verkligen är du”, sa han, ”så säg åt mig att komma till dig på 

vattnet.” ”Kom du bara”, sa Jesus. Petrus steg ur båten. Han tog ett steg, och ett till… och så 

började han gå på vattnet! Men så kände han hur hårt det blåste. Han tittade på de stora 

vågorna. Då började han sjunka. ”Jesus, hjälp mig!” ropade han. Jesus drog genast upp Petrus. 

Varför blev du så rädd?” frågade Jesus. Och så klev de upp i båten. Det slutade blåsa. Alla 

beundrade Jesus. ”Du är verkligen Guds son”, sa de.46 
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