
Hej!

Vi har nu kommit in i en period, som man ibland kallar för ”Oxveckorna” För 
många är det årets tyngsta tid, oxveckorna, tiden mellan trettonhelgen och 
fettisdagen. Julen är över, mörkret ligger kvar, jobbet börjar och våren är inte i 
sikte. Inte ens några extra röda dagar som räddningsplanka. Oxveckorna gör 
verkligen skäl för sitt namn: det är midvinter och man får slita som en oxe, 
men det kan också tolkas bokstavligt, såsom att man förr i tiden fick plöja med 
en oxe. Ur dagens perspektiv handlar begreppet oxveckor om många veckor i 
rad utan röda dagar, där det är mörkt och kallt. Även om namnet oxveckor 
även har använts för liknande perioder under slutet av sommarhalvåret, som 
kan upplevas som sega och tunga och utan någon helg.

Eftersom vi nyligen firat jul, får du med detta brev en sida med frågor om just 
”Julen”. De rätta svaren får du i nästa 
veckas brev.

På söndag, 17 januari, är det Andra 
söndagen efter trettonhelgen. Tema för 
söndagen är ”Livets källa”. 

Bön för söndagen: Gud, vid dina källor 
hämtar vi kraft för att dela det vatten som ger liv på jorden. Amen
GAMMALTESTAMENTLIG  Andra Moseboken kapitel 33, vers 18-23 

Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet!” 
Herren svarade: ”Jag skall låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag skall ropa ut 
namnet Herren inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig 
mot den jag vill vara barmhärtig mot.” 
Han fortsatte: ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” 
Sedan sade Herren: ”Här bredvid mig finns en plats, ställ dig här på klippan! 
När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand 
tills jag har gått förbi. 
Då skall jag ta bort min hand och du skall se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se.” 

EPISTEL  Efesierbrevet kapitel 1, vers 7-14 



I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så 
rik är den nåd 
med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. 
Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från 
början 
och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen 
och på jorden. 
I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja 
och sitt beslut: 
vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. 
I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom 
har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. 
Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära. 

EVANGELIUM  Johannesevangeliet kapitel 2, vers 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. 

”Min stund har inte kommit 
än”, säger Jesus till Maria. Därefter kan det inte ha gått många minuter 
förrän stunden kommer. Jesus väljer att uppfylla Marias önskan och att låta 



den handlingen bli en härlig och oförglömlig upptakt till hans eget 
framträdande. Jesus handlingar föds i rätt ögonblick.

Psalm 246 vers 4: Du Guds kärleks källa, du skall evigt välla, evigt hälsosam 
skall din flod gå fram.
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