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ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN, Söndag 17 jan (årg 1) – Livets källa. 2021, 2 Mos 33:18–23, Ef 
1:7–14, Joh 2:1–11 och Ps 19:2–7. 17 januari är också Bibelns dag, med temat: Jes 52:7 

Den här veckan skriver jag en predikan till er. Jag inser att 
vi lever mitt i en Coronapandemi och måste under minst 
ett halvår till leva med restriktioner, hålla avstånd, inte 
samlas i stora grupper osv. Kom gärna med tips och idéer 
hur vi kan hålla kontakt och ge mänsklig värme.  

Vi ska börja använda Facebook där sidan heter ”Missionskyrkan Skänninge”. Under böneveckan för 
kristen enhet, 18-25/1, kommer vi i samarbete med Svenska kyrkan ha olika inslag och ekumenisk 
gudstjänst från Vårfrukyrkan som sänds live på Facebook: Skänninge församling, 24/1 kl 11.00.  

Predikan: Jesus är livets källa – lär känna Jesus. 
Hur kom det sig att jag blev pastor? Jag insåg att det enda som jag visste var stabilt i livet, var Jesus, 
Guds Son. Jag bestämde mig som tolvåring att jag vill följa Jesus, vara kristen. Och som femtioåring 
ställde jag mig frågan, vågar jag lita på Jesus som jag säger att jag tror på? Att lita på Jesus som vän, 
lärare och Guds Son har steg för steg fört mig in i en ny uppgift. Att vara pastor. Det förde mig och 
min fru till er i Skänninge. Jag vill presentera Jesus för er. 

Känner du Jesus?  
Du kanske svarar: Nej, men jag har hört om honom, eller du svarar: det har något med kristendomen 
att göra. Eller dog inte han på ett kors. Men min fråga är inte: vad vet du om Jesus utan frågan är: 
känner du Jesus? Du kanske tänker: är inte det nästan samma sak att känna Jesus eller känna till 
saker om Jesus. 

Nej, att känna Jesus och veta mycket om Jesus är inte samma sak. 
Om vi tänker att jag läser allt om min fru och kan allt om hennes bakgrund, skolor, kompisar, 
intressen så kan hon ändå säga till mig: Jag känner dig inte, vi har aldrig umgåtts. Nej för att lära 
känna en person måste man dela livet med varandra, umgås. Samtala tillsammans, lyssna på den 
andres känslor, tankar, intressen. Se den andre, röra vid varandra, vara närvarande. I en god relation 
uppmuntrar man varandra så att livet blir bättre för båda parter. Det innebär inte att man får allt 
som man själv vill utan att man gläds när den andra parten mår bra och får utveckla sina goda sidor.  

Maria Jesu mor, känner Jesus.  
Predikotexten i dag handlar om att känna Jesus och lära känna Jesus. Maria Jesu mor känner Jesus 
och uppmuntrar andra att lyssna på det Jesus säger och handla efter det han vill. Det har stor 
betydelse att vi uppmuntrar anda att lära känna Jesus så att Guds kärlek och makt blir synlig bland 
oss idag. 

I Joh 2:1–11 talar Maria med Jesus och säger till honom att vinet är slut och Maria vet att bröllopet 
ska hålla på i fler dagar till. Maria väntar inte in att Jesus ska svara ja, för hon känner Jesus, utan går 
istället och talat med de som serverar på bröllopet. Hon säger till dem: lyssna på det Jesus säger och 
gör det han ber er om. 

Uppmuntra andra att lyssna på Jesus! 
Vi behöver uppmuntra varandra att lyssna på Jesus och göra det han ber oss om. Det är då Jesus kan 
göra gott genom oss. Serveringspersonalen, lyssnade på Maria, de lyssnade på Jesus och bar 600 liter 
vatten och fyllde sex stora behållare bräddfulla.  

Veckans ord, 2-2021 
Livets källa – lär känna Jesus 

”Härligt är att höra budbärarnas steg när 
han kommer över bergen, han som bär 
bud om seger, som ropar ut goda 
nyheter, bär budskap om räddning” (Jes 
52:7). 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Kände serveringspersonalen Jesus och litade på honom?  
Jag tror att personalen kände Maria och därför litade på det Jesus sa och gjorde efter Jesu önskemål. 
Frågan till mig och dig, vågar vi lita på Jesus och göra det han säger till oss idag, i Skänninge? Vågar vi 
pröva att göra det Jesus säger för att se om det håller? När vi handlar efter hans vilja kommer vi att 
få se mer av Guds nåd och kärlek. 

Nu vill jag läsa predikotexten Joh 2:1–11. 
På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var 
också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus 
svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det 
han säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett 
rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till 
brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden 
smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det 
visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder 
först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det 
goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han 
uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. 

Nu ställer du kanske frågan: Hur lär man känna Jesus?  
Jag svarar, genom bön. För bön är att tala, lyssna och umgås med Jesus. Du kan be efter mig: Tack 
Jesus att du finns, hjälp mig att lita på dig och handla efter din kärleksfulla vilja. Amen. 

Sammanfattning av predikan! Tre ord: umgås, lyssna och uppmuntra. 
1. Umgås med Jesus.  

a. Maria Jesu mor hade fått umgås, följa och uppfostra Jesus från det han var helt 
nyfödd. Hon känner Jesus och därför vågar hon tro att Jesus kan göra det omöjliga. 
Hon vågar uppmuntra tjänarna att lyssna på Jesus, lita på Jesus och göra det Jesus 
ber dem att göra.  

b. Hur kan du och jag umgås med Jesus? Genom bön, genom att läsa Bibeln, genom att 
umgås med kristna.  

1. Bön är mycket mer än att knäböja, knäppa händerna och läsa ”Gud som 
haver” eller ”Fader vår”.  Bön handlar om att leva i gemenskap med Jesus. En 
gemenskap där du och jag lär oss mer och mer av Jesus dag för dag.  Jesus sa: 
”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig 
själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni 
inte är kvar i mig” (Joh 15:4). 

2. Läsa Bibeln: börja med att läsa om Jesus i Matteus-, Markus-. Lukas- och 
Johannes-evangeliet. Skaffa en bibelläsningsplan (skickar med 
Bibelsällskapets). Det finns flera andra att köpa t.ex ”Dagens lösen” finns på 
bokhandeln, ”Rätt kurs” kan beställas på  www.rattkurs.se eller 0498-50101. 

3. Var med i en församling där vi lära oss av varandras erfarenheter att följa 
Jesus. 

2. Lyssna på Jesus och gör det Jesus ber dig om.  
Jesus önskar att du och jag handlar efter hans vilja, liksom tjänarna som bar 600 liter 
vatten. De gav vatten till bröllopsvärden och då förvandlades vattnet till vin. Jesus vill 
använda mig och dig som vittnen och vägvisare till Guds rike. 

3. Uppmuntra andra att lyssna på och umgås med Jesus. 
Berätta för människor om dina erfarenheter av Jesus. Uppmuntra dem till att be till 
Jesus. Uppmuntra dem till att lita på Jesus. 

 

  Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 

 Veckans ord finns på hemsidan.  
 

Nåd från Herren Jesus åt alla! (Upp 22:21) 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 
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