
Förberedelse
Köp olika sorters vatten på flaska: med och utan kolsyra, med 
och utan smaksättning. Duka fram glas på ett antal bord i loka-
len, men vänta med att ta fram vattnet. Det är viktigt att vattnet 
är väl kylt när det serveras, så att det smakar riktigt friskt och 
svalkande. 

Genomförande
Börja med att prata om tillfällen i livet då det kan kännas som 
att man befinner sig i en öken. Man känner sig själsligt uttor-
kad och tömd på liv. Men det finns en brunn att gå till. Läs om 
kvinnan vid Sykars brunn i Joh 4. 

Sedan går du vidare med en meditation. Folk kan sitta eller 
ligga på golvet – huvudsaken är att de har det bekvämt. Uppmana 
dem att koncentrera sig på orden de hör och försöka ”se” bil-
derna inom sig.

Livets vatten

Blunda och föreställ dig att du är i ett land där det är 

mycket hett. Platsen du befinner dig på är öde och ofrukt-

bar. Solen skiner hela tiden och hettan är outhärdlig. Känn 

hur solen bränner mot kroppen. Det dröjer inte länge 

förrän du känner en brännande törst och du längtar efter 

att få dricka riktigt mycket svalkande vatten. En bit bort 

ser du en brunn, men när du kommer dit märker du att 

den inte är använd på länge. Den innehåller inget vatten, 

det är tomt och torrt på botten av brunnen. Besviken går 

du därifrån och känner dig ännu törstigare och ännu mer 

förtvivlad.

Kom och drick
”Det vatten jag ger blir en källa i honom, 

med ett flöde som ger evigt liv.” Joh 4:14
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Du ser mot horisonten och upptäcker en brunn till. Du känner 

hoppet vakna och ger dig iväg. Törsten göder dina fantasier 

om det myckna, svalkande vattnet, de blir starkare för varje 

steg du tar. När du kommer fram ser du till din stora lättnad 

och glädje att den här brunnen är i bruk och fungerar. Men 

du upptäcker att den är bevakad. Du går fram till vakten och 

ber om lite vatten. Han svarar: ”Om du dricker av det här 

vattnet, blir du törstig igen med detsamma, men jag kan ge 

dig annat vatten – vatten som släcker din törst och ger liv och 

välbefinnande till kropp och själ.” Du frågar var han får sånt 

vatten ifrån, och han svarar att det vattnet kommer från livets 

källa. Han uppmanar dig att smaka på det och håller en mugg 

vatten mot dina läppar. Du läppjar på det och känner genast 

förändringen när dina uttorkade läppar tar emot vattnet. 

Ögonen börjar tindra och det känns som om livet återigen 

pulserar i din kropp. Nästa gång tar du en djup klunk och 

dricker upp allt han har. Du känner hur kroppen, hjärnan 

och själen översköljs av liv och inspiration. Det här vattnet är 

annorlunda – det släcker törsten och tycks dessutom ge energi 

som varar; kroppen känner sig levande och frisk, tankarna är 

klarare och du är stärkt och tillfredsställd i ditt inre.

Nu behöver du inte mer vatten. I stället är det som om du har 

en källa som flödar inom dig. Vakten hade rätt när han sa att 

du aldrig mer blir törstig. Du märker att du har vatten inom 

dig så att det räcker också åt andra. Du går från brunnen, 

ivrig att få berätta om det speciella vattnet som du har fått.

Bibeln säger: ”Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten.” 

Tala till Gud nu och säg att du vill ha mer av honom och hans 

levande vatten i ditt liv. Jesus säger till dig: ”Drick av det vat-

ten som jag ger dig, så blir du aldrig mer törstig.”
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När meditationen är slut, inbjuder du folk att gå fram till bor-
den där vattnet nu ställts fram. Det finns olika sorters vatten 
– Gud kan möta alla våra behov. Vilka vi än är, kan Gud förnya 
vårt inre och ge liv till det som känns förtorkat. 

Inbjudan att gå fram och dricka vattnet kan göras allmän, 
som en konkret avslutning på meditationen. Du kan också göra 
den till en inbjudan, att den som vill ta emot nytt liv från Jesus 
går fram och dricker vatten som en symbolhandling. Det kan 
också vara en möjlighet att få förbön.

Avsluta med att läsa Jes 58:11: ”Herren skall alltid leda dig, han 
mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. 
Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig 
sinar.” 
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