
Gudstjänsttankar 17 januari ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN   

Livets källa 
Psalmer:   

921 Kristus i mig är en källa till liv, 246 Här en källa rinner, 236 Guds källa har vatten till fyllas 

Dagens bön:   

Livets Gud, för oss till brunnar med levande vatten och var för oss en källa som ger liv i 

överflöd. Amen 

Bibelläsning:  

2 Mos 33:18-23, Ef 1:7-14, Joh 2:1-11, Ps 19:2-7 

Betraktelse: 

Jag visste inte vad verklig törst var förrän den gång jag, som just anländ turist på ön Kreta, 

begav mig på en liten promenad upp i bergsbyn ovanför hotellet. Jag fattade inte att jag 

behövde ha med vatten och blev snart mycket, mycket törstiga. Ur kranarna kunde jag inte 

dricka och det var en bra bit hem till hotellet. När jag tillslut kunde köpa mig en flaska vatten 

kände jag mig räddad. Från den dagen värdesätter jag vanligt vatten mer än innan. 

 

I dagens evangelium är det inte vatten utan vin som fattas. Jesu första under sker på ett 

bröllop, en livets högtid. Två människor har ingått äktenskap. Jesu mamma Maria är där, 

liksom Jesus och hans lärjungar. Att vinet tar slut är en katastrof. Hur ska detta äktenskap 

gå? Festens vin symboliserade makarnas glädje, lust och kärlek. Så tar det slut, innan det 

knappt hunnit börja. Detta kommer att bli ett torrt, torftigt och bedrövligt liv tillsammans. 

 

Det är spännande att Jesu första under sker på ett bröllop. Man kan tycka att något annat 

vore mer angeläget, som att bota en sjuk eller uppväcka en död, men Jesus bryr sig om våra 

livsfester och relationer. Det är också märkligt med Marias framträdande roll i berättelsen. 

Hon gör Jesus uppmärksam på att De har inget vin. Jesus avvisar hennes först. Då instruerar 

hon tjänarna förberedande Gör det han säger åt er. Fullt förvissad låter hon sedan allt vara. 

 

Det sägs att Maria är en förebild för oss i tro. Man tänker väl i första hand på bebådelsen. 

Ängeln som kommer med bud om barnet besvaras: Jag är Herrens tjänarinna, må det ske 

med mig som du har sagt. Även i bröllopsscenen har hon ett förhållningssätt vi kan lära oss 

av: Hon vänder sig till Jesus i förtroende. Benämner sitt ärende i förtröstan. Väntar, emedan 

hon även påtalar till andra Jesu makt att hjälpa och ställa till rätta, om vi lyder honom. 

 

Maria är Jesu första lärjunge, har jag hört sägas. Det är kanske inte svårt att stämma in i det 

påståendet. Maria tar emot Jesus i sitt liv och låter honom födas till världen. Hela hennes liv, 

tid, framtid berörs och påverkas av Jesus. Hon har förtroende för Jesus och följer honom 

hela livet, ända till korset och graven. Hon är en av dem som tålmodigt väntar efter hans 

uppståndelse och himmelsfärd i förtrolig bön, tills anden uppfyller dem och kyrkan föds. 



 

Många gånger när jag möter människor i sorg uttrycker de känslan av tomhet. Något eller 

någon har gått förlorad och känslan av ensamhet ekar inuti, som när bröllopsvinet är slut. 

Kanske kommer vi som Maria till Jesus och påtalar att något fattas. Varför händer då inget 

direkt? Jesus svarade Maria: Låt mig vara, kvinna. Min tid har ännu inte kommit. Vad är 

meningen med det? Behöver vi tider av tomhet, tystna, törst? Kan det ha en mening? 

 

Fyll kärlen med vatten. När tiden är inne ger Jesus instruktioner. Tjänarna ifrågasätter inte. 

På hans ord fyller de sex stora kärl ämnade för judarnas reningsceremoni med vanligt vatten. 

Ös upp och bär det till bröllopsvärlden. De har anledning att misströsta, men det helt vanliga 

kan Jesus förädla. Och miraklet sker! Sådan tur att han är med på festen. Vilken räddning för 

de nygifta! Dagens hälsning är att Gud vill göra detsamma för oss idag. Ge liv i överflöd! 

 

Först efter att ha upplevt verklig törst kunde jag riktigt värdesätta vanligt vatten. Och kanske 

smakade bröllopsvinet så gott i utbyte mot att vara slut. Jesu första tecken har med kärlek, 

erotik, glädje, skratt, dans och sång att göra. Och när våra liv ser ut att ta en dålig vändning 

genom förluster, motgångar, sjukdom eller död så kan Jesus väcka ny livslust och även evigt 

liv. Är tiden inne för att se nya möjligheter? Guds Ande blåser liv i oss. Kristus ÄR Livets källa! 

 

Låt oss be:   

Herre, hjälp oss att ta emot dig i våra liv.  

Vi ber för nära och kära och för församling, stift och kyrkan i hela världen. 

Vi ber om räddning för en trasig jord och för alla trasiga själar. 

Kom Gud, vår Skapare. Kom Jesus Kristus. Kom Heliga Ande, med nytt liv och ny kraft. 

Vi ärar och prisar Dig, som var och är och som kommer i evighet. Amen 

 

Låt oss be Herrens bön:  

Vår Fader, du som är i himlen.  

Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.  

Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.  

Ge oss idag det bröd vi behöver.  

Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.  

Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.  

Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.  

Amen  

Herren välsigne oss:  

Herren välsigne oss och bevare oss  

Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.  

Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.  

I faderns och Sonens och den heliga Andens namn.   

Amen 


