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Jes 55:1-4 
Upp 22:16-17 
Joh 4:5-26 
                               Livets källa 
 
Är du törstig? 
Har du någon gång varit så där riktigt, riktigt törstig så att det känts som om du skulle göra 
vad som helst för att få tag på något att dricka? 
Det är kanske inte så vanligt att vi med vårt klimat och den goda tillgängligheten till någon 
form av vätska upplever det. 
 
Men om jag nu skulle tala väldigt mycket om vatten och törst och hur fantastiskt det är att 
dricka sig otörstig. Om jag skulle tala om vad mycket det finns att dricka så tror jag att vi 
skulle bli törstiga och bara längta efter en vätskepaus. Det är ju faktiskt möjligt att prata fram 
törst så att vi verkligen upplever ett starkt behov av vatten. 
 
Det är något av detta som dagens bibelberättelse handlar om: 
En kvinna som var törstig och behövde hämta vatten. 
Det var så man gjorde, man gick till brunnen för att ta upp det vatten man behövde. 
 
Men ändå är det inte riktigt som vanligt. 
Den här kvinnan gick dit mitt på dagen. Det gjorde man vanligen inte, då var det för varm, det 
var på morgonen och kvällen som man hämtade vatten. 
Men kvinnan hade sina särskilda skäl att undvika morgon- och kvällshämtning. Hon ville inte 
möta de andra som kom till brunnen. 
Just nu behöver vi inte forska så mycket i varför hon inte ville träffa på någon. Det fanns en 
massa orsaker till det som handlade om vem hon var, vad hon hade gjort och vad andra tänkte 
om henne eller kanske till och med hur hon trodde att andra uppfattade henne. 
 
Kanske kan du känna igen dig i detta. Att vi av någon anledning försöker undvika andra 
människor. Kanske titta bort, kanske gå över på andra sidan gatan. Kanske låta bli att gå på en 
samling eller fest som du är inbjuden till för att du är orolig för vad som ska hända, för att det 
finns någon där som du inte vill möta. 
 
Kvinnan går nu till brunnen, i tron att inget ska hända, så händer allt, hon möter en man som 
revolutionerar hela hennes liv. 
 
Det män hon mött förut har krävt att få, här möter hon en man som är beredd att ge. 
Visserligen börjar det med att Jesus ber om att få vatten att dricka. 
När de rätt ut hur Jesus kunde be henne om vatten och hon fått förklarat för sig att Jesus inte 
var bunden av traditioner av hur samarier och judar behandlade varandra, eller av hur män 
och kvinnor behandlade varandra så kunde de närma sig det väsentliga. 
 



Kanske kan vi känna igen oss i detta också. Ibland när vi möter varandra så börjar vi i det 
ytliga, det som det är lätt att tala om, det som inte är så närgånget. I våra samtal och möten så 
kanske det alltför ofta stannar med det. 
 
Men Jesus gick vidare. Han blev närgången och lyfte upp de väsentliga frågorna. 
Han började fråga henne om hur hon hade det i sitt liv. 
 
Jag tror att den frågan skulle vi också behöva få; hur har du det egentligen, där innanför, 
bortom svaret ”det är bara bra”. 
Vi skulle också behöva bli så frimodiga och ha det förtroendet för varandra att vi skulle kunna 
ställa den frågan. 
 
För kvinnan visar det sig att Jesus redan kände till hennes historia, men ändå var det viktigt att 
hon fick sätta ord på det hon varit med om. 
 
Det behöver vi också göra. Vi behöver möta någon vi har förtroende för så att vi kan sätta ord 
på vår livsberättelse. 
Förhoppningsvis kan vi också vara den som våra vänner har förtroende för så att vi kan lyssna 
till deras berättelse. 
 
Jesus lyssnade, öppen, utan förutfattade meningar, utan fördömande. 
 
Människan Jesus möter kvinnan som vi inte har något namn på. 
 
Men genom Jesus så möter kvinnan också det gudomliga, hon möter Gud där mitt i sin 
vardag, på den vanligaste av alla platser. 
 
Den här bibelberättelsen är också en berättelse om oss att vi kan få möta Jesus och Gud, där vi 
minst anar det. Mitt i det som är vår vardag. Mitt i det som är vårt liv, oavsett vad andra 
människor säger om vår vardag eller om vårt liv, oavsett hur andra människor ser på oss. 
Det är en berättelse som vi kan känna igen oss i. 
 
Jesus vet sanningen om oss, ibland till vår förtvivlan, ibland till vår glädje. 
Hos Jesus kan vi få möta sanningen om oss själva, då blir det inte ett hot ”erkänn annars…” 
utan som en befrielse. 
Det är som om Jesus med ömhet säger till oss: ”Jag vet hur din verklighet ser ut, antingen du 
vill kännas vid den eller inte, men din verklighet, dina erfarenheter hindrar inte mig från att 
möta dig.” 
Jesus känner och läser i djupet vår längtan, av allt det vi bär med oss av vår skuld och våra 
brister, av vår glädje och tillfredsställelse. 
 
När Jesus berättat för kvinnan om vem han är och vad han kan göra, så ber hon att han ska ge 
henne vatten så hon inte behöver törsta mer. Jesus förklarar: att nu handlar det inte längre om 
den törst som kan släckas med vanligt vatten, det handlar om ett vatten som ger evigt liv. 
 
Jag tror att när vi dör så kommer vi att komma till Gud. Jag tror också att innan vi föddes så 
fanns vi hos Gud. Vi fanns i hans gemenskap och hans tanke. Vi hade det bra, allt var 
fullkomligt och gott. 



Långt inne i oss har vi ett minne av den upplevelsen, ett minne som tar sig uttryck i att vi alla 
bär på en djup längtan. En längtan som vi försöker tillfredsställa på olika sätt, en längtan som 
man skulle kunna uttrycka som en törst. 
Vi försöker på många sätt släcka den törsten, vi söker svar på vår längtan. Men vi blir törstiga 
igen. 
 
Genom undervisning, genom predikan, genom kyrkan så vill vi tala så mycket om Jesus och 
vad han kan ge så att vi alla känner oss så törstiga att vi nästan kan göra vad som helst för att 
få del av tron, gemenskapen med Jesus. 
För ett liv tillsammans med Jesus är svaret på vår allra innersta längtan, då lever vi ju i den 
relation som vi bär ett minne av, djup inne i oss själva. 
 
Jesus sa till kvinnan, när hon liksom sköt fram uppfyllelsen av sin längtan, hon sa ju: ”Jag vet 
att Messias ska komma”: Då sa Jesus: ”Du behöver inte vänta längre, du behöver inte leta 
längre, Jag är den som du väntat på.” 
Det säger Jesus till oss idag: 
”Jag ser din längtan, även om du inte riktigt har kunnat sätta ord på den känslan, jag är här hos 
dig och ger åt dig det du behöver för ditt eviga väl.” 
 
Egentligen slutar inte berättelsen där. När kvinnan gjort det här revolutionerande mötet med 
Jesus så kan hon inte behålla den erfarenheten för sig själv. 
Hon kom till brunnen mitt på dagen för att slippa möta någon, hon rusar tillbaka in i staden 
därför att hon vill möta så många som möjligt för att berätta om Jesus. 
Vilken livsförvandling. 
Också vi kan få göra ett sådant livsförvandlande möte med Jesus så att inget kan hindra oss 
från att berätta om honom. 
Här besannas det som Jesus sa till kvinnan ”Vattnet som jag ger blir till en springbrunn inom 
dig där evigt liv väller upp”. 
 
Bibelberättelsen är inte något som bara hände då, det händer nu! 
Jesus säger till oss också: ”Du behöver inte vänta eller leta längre”. Du behöver inte törsta. 
 


