
Livets källa 
Joh 2:1-11; 2 Mos 33:18-23; Ef 1:7-14; Ps 19:2-7  

Förra söndagen konstaterade vi att tre olika händelser 
belyser att Guds härlighet har uppenbarats i världen. När 
de vise männen gästar det lilla Jesusbarnet hyllar de Honom 
som konungen som anlänt. Flera år senare i samband 
med att Johannes Döparen döper Jesus uppenbarar sig de 
övriga i Treenigheten, Fadern och Anden, och bekräftar 
Jesu identitet och uppdrag. På andra söndagen efter 
trettondedagen är det Jesu första under som visar att Guds 
härlighet uppenbarats i världen. Undret vid bröllopet i 
Kana där Jesus förvandlar vatten till vin vittnar om att 
den Gud som alltid varit närvarande nu på ett 
synnerligen påtagligt och konkret sätt har anlänt till 
världen för att göra gott i överflöd. 

Dessa tre händelser förkunnar alltså för oss att Guds 
härlighet har uppenbarats i världen. Idag får vi även veta 
att det är Livets källa som har uppenbarats för oss och vi 
inbjuds att dricka ur denna källa. Men inte nog med det. 
Denna söndag firar vi Bibelns dag då vi särskilt tackar 
Gud för Ordet och konstaterar att bibelordet är en gåva 
genom vilken Gud fortsätter att uppenbara sin härlighet. 
Ja, det är genom att återkommande umgås med 
bibelordet som vi ser och förstår hur Gud uppenbarar sig 
i och för världen. 

Vi läser människors vittnesbörd om hur Gud har agerat 
och uppenbarat sig i deras liv för länge sedan och vi 
förstår att det inte bara var angeläget för människor i en 
annan tid i en annan miljö. En röd tråd av Guds omsorg 

och frälsningsplan uppenbarar sig i Ordet och den 
uppmärksamme läsaren förstår att detta är något som 
talar liv in i våra liv i detta nu. Det levande Ordet 
uppenbarar sig som ett källflöde att ösa ur, ja, ett flöde 
som ger liv. 

Kanske du i dessa tider av social distansering fått hjälp 
att umgås mer med bibelordet? Kanske du fått en 
välbehövlig knuff i riktning mot ett regelbundet umgänge 
med Ordet och sålunda en möjlighet till gemenskap med 
Honom som Är Ordet? Eller har riktningen gått mot det 
motsatta? I dessa tider när vi inte har samma möjlighet 
att hämta kraft och inspiration hos varandra att rikta 
uppmärksamheten mot livets källa, då prövas vår 
karaktär på allvar. Vad är det som får min 
uppmärksamhet när jag inte får draghjälp av min broder 
eller syster i Herren? Vad låter jag forma mitt liv i 
prövningens stund? 

Oavsett vad vi svarar möts vi alla av samma nåd. Och 
nåden säger oss: Det är inte för sent att förvandlas av 
Ordet! Det är inte för sent att dricka ur livets källa. Vi kan 
blåsa nytt liv i bönen och be att Gud hjälper oss att se hur 
Han talar till oss i sitt Ord. Vi kan be Gud om hjälp med 
inspirationen och via en länk på församlingens hemsida 
kan du få ytterligare inspirationshjälp (från Svenska 
Bibelsällskapet) till regelbunden kontakt med bibelordet. 

Men även om inspiration räcker långt behöver den 
kompletteras av disciplin. Vi behöver hitta den ordning 
som bär i vardagen, även när inspirationen tryter, och 
sedan hålla fast vid den. Först då kan vi smaka frukten av 
den livshållning som de erfarna uppmuntrar till: ”Bevara 
ordningen så ska ordningen bevara dig.” Ja, i den goda 



ordningen dricker vi regelbundet ur livets källa och 
förvandlas i strålglansen från Guds härlighet. 

När vi öppnar våra Biblar är det denna strålglans som 
möter oss. Guds härlighets ljus genomlyser oss. Ja, i 
Bibeln är Guds uppenbarelser ofta förknippade med ljus. 
När Guds härlighet visar sig i Jesus Kristus på 
Förklaringsberget är ljuset närvarande (Luk 9:28-36). 
Guds sändebud, änglarna, är ljusets gestalter och i Apg 
kan vi läsa hur Saul (Paulus) möter Kristus i ett 
bländande ljussken från himlen. Ljuset är ofta påtagligt 
när Gud uppenbarar sig. 

Men Bibeln låter oss också veta att Guds uppenbarelseljus 
inte alltid är ett ljus som upplyser och tydliggör. Ljuset 
kan ha precis motsatt verkan. Det kan fördunkla och 
t.o.m. förblinda. När Mose påminner folket om 
Gudsmötet vid berget Horeb säger han: Då kom ni fram 
och ställde er nedanför berget. Berget brann och elden nådde 
ända in i himlen. Det var mörker, moln och töcken (5 Mos 
4:11). Mörker, moln och töcken. Så kan Gudsmötet också 
beskrivas. När Mose tar emot lagen på Sinai berg omges 
berget av ett moln och Mose går in i molnet för att möta 
Herren (2 Mos 24:18). När Saul möter Kristus på vägen 
till Damaskus är ljusskenet så bländande att han blir 
blind för en tid (Apg 9). Mose möter Gud i töcknet och 
Paulus möter ett ljus som förblindar. Mötet med Gud är 
en väg från mörker till ljus och på samma gång från ljus 
till mörker. 

Den kristna tron rymmer många paradoxer. T.ex. säger 
GT-texten: Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa 
kan se mig och leva (2 Mos 33:20). Och till Timoteus skriver 
Paulus: … han som är alla konungars konung och alla herrars 

herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan 
nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se (1 Tim 
6:15-16). 

Men i sammanhanget som föregår dagens GT läser vi: 
Och Herren talade till Mose ansikte mot ansikte, som en 
människa talar till en annan (2 Mos 33:11). Och i 2 Kor kan 
vi läsa: Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens 
härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av 
denna härlighet som kommer från Herren, Anden (2 Kor 3:18). 
Hur ska sådana paradoxer förstås? Ja, vad är en paradox 
först och främst? Min ordbok beskriver en paradox som 
något skenbart orimligt men som ändå (djupare sett) är 
ett sant påstående. 

Men hur är det då, kan man se Gud och ändå leva? Är det 
ett till synes orimligt påstående som ändå djupast sett är 
sant? Kyrkofäderna försökte förklara detta med att skilja 
mellan Guds väsen och Guds energier. Man sade att till 
sitt väsen är Gud oåtkomlig och omöjlig för oss att skåda, 
men Han ger sig till känna genom utstrålningen av sin 
härlighet (alltså energierna). Den främsta utstrålningen 
av Guds härlighet ser vi i Jesus Kristus. I Honom 
sammanfattas allt, säger episteltexten (Ef 1:10). I Honom 
blir Faderns härlighet tydlig. I Honom förklaras Gud, så 
långt Han nu kan förklaras. 

I dagens evangelium möter vi en text där Guds härlighet i 
Jesus Kristus uppenbaras. Vi möter en text där Gud i viss 
mån förklaras. I berättelsen om det första undret ser vi att 
Jesus skiljer sig från sin föregångare Johannes Döparen, 
enstöringen i öknen. Även om Jesus har för vana att 
stundtals dra sig undan i bön och ensamhet är Han inte 
främmande för att acceptera inbjudan till festligheter. 



Enstöringen Johannes ropade i öknen. Jesus är det 
mäktiga svaret på Johannes rop och Han möter 
människorna där de är och visar vem Gud är. 

Hur möter Han människorna? Han möter dem med 
godhet och omsorg. På så sätt förklaras Gud. Det första 
tecknet, det första undret är ett godhetens och omsorgens 
tecken. Att få slut på vinet under bröllopsfestligheterna 
var ett mycket pinsamt missöde. Men Jesus räddar hela 
situationen genom en övernaturlig och överflödande 
handling av godhet. 600 liter vatten förvandlas till 600 
liter välsmakande vin och brudgummen äras som någon 
som sparar det bästa till sist. 

Frikyrkan har en stolt historia av att ha bidragit till att 
befria Sverige från alkoholens bojor (tillsammans med 
nykterhetsrörelsen) och med en sådan historia är det 
kanske svårt att se ett samband mellan Guds godhet och 
alkoholhaltigt vin. Men faktum är att Bibeln många 
gånger framhåller vinet som en Guds gåva som tillhör 
livets goda. Vinet var en naturlig och förhållandevis 
viktig del i Bibelns värld. I dagens evangelietext ser vi att 
vinet är en källa till glädje och en Guds gåva. Det Bibeln 
varnar för är att dricka ohämmat. Att dricka sig berusad 
är inte rätt väg. Gränsen mellan bruk och missbruk ska 
inte överträdas. Det kristne ska inte låta något ta makten 
över en, vare sig det är alkohol eller något annat. Det 
finns mycket som kan få för stor plats i ens liv, sådant 
som kan ta makten över en. Men för den kristne gäller att 
endast en ska ha makten. 

Idag säger vi att hos Honom och endast hos Honom finns 
det vin som överträffar världens alla njutningsdrycker. Vi 
finner livets verkliga källa vid korsets fot. Ur den jord 

som drack Guds korsfäste Sons blod strömmar livets 
vatten fram. Det är det vattnet vi ska vara beroende av. 
Jesus säger: Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den 
som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande 
vatten flyta fram... (Joh 7:37-38). Jesu rop är en inbjudan till 
gemenskap med Honom själv (vilket konkretiseras i 
nattvarden!). Den som längtar efter liv gör klokt i att 
lyssna till Hans inbjudan, ty Han säger också: Åt den som 
törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med 
livets vatten (Upp 21:6). Välkommen att dricka! Amen. 


