
Guds frid!

Tranås den 10 oktober 2018

O
ktober är här och med den också ett nytt 
brev ifrån oss. Vi hoppas att du är vid gott 
mod och lever ditt liv för Jesus. Med hast 
närmar sig både svalare väder och dagar 

som blir ”kortare” då hösten och mörkret gör sig mer 
påmint. Vi går mot den mörkare och kallare årstiden 
helt enkelt. När dessa rader skrivs smattrar regnet mot 
rutan. Riktigt ruskväder alltså. Men efter den mycket 
varma och regnfattiga sommaren behöver också regnet 
få falla. Tack för de gåvor som vi fått ta emot under 
perioden, också gåvor till det projekt som vi står i med 
en protes till Vladimir. Mer om det längre fram i brevet. 
Nu önskar jag få dela några tankar tillsammans med dig 
som jag hoppas ska få vara till välsignelse. Det blir ju 
så med våra brev ibland, att vi tillsammans delar några 
tankar från Guds ord. Så blir det nu i detta brev. Då jag 
blickar tillbaka och läser de tidigare brev som Oliver, 
grundare till stiftelsen skrivit, så inser jag att också han 
delade med sig av sina tankar och funderingar omkring 
Guds ord. Äpplet kanske inte faller så långt bort ifrån 
trädet! 

Om bottelös klagan, hopp  
och Guds barmhärtighet

Brukar du läsa Klagovisorna, Bibelns kanske dystraste 
bok? I ärlighetens namn måste vi nog säga att det inte 
är så ofta vi tar oss an denna bok, förvisso endast fem 
kapitel lång. Den består av fem dikter eller sorgesånger, 
varav den sista är en bön som skildrar nöden i den er-
övrade staden Jerusalem på ett starkt personligt sätt. 
Vem som författat boken är inte fastslaget, men den 
judiska traditionen tillskriver ändå profeten Jeremia, 
som också kallas för ”tårarnas profet”, bokens förfat-
tarskap. Boken skrevs kort efter att babylonierna år 
586 f. Kr. lagt Jerusalem i ruiner och innan stora delar 

av det judiska folket fördes bort, i vad som kallas den 
babyloniska fångenskapen, mellan åren 587-537 f. Kr. 
Bokens fem kapitel skildrar deras ånger, men också 
hur de i sin sorg ser fram mot bättre tider. Delar av 
befolkningen fördes bort i exil, men en rest blev kvar, 
plågade av hunger och sorg i spillrorna av den en gång 
så stolta staden.

Det som gör de fyra första sångerna unika är att de 
är skrivna utifrån det hebreiska alfabetets bokstäver. 
Det är korta stycken om tre verser vardera, vars första 
bokstav är i kronologisk följd, det vill säga, versernas 
begynnelsebokstav följer ordningen i det hebreiska 
alfabetet (Alef, Beth, Gimel osv). Denna ordning för-
medlar också en djupare sanning. Alfabetiseringen, 
förutom att den hjälper till med memorering, åstad-
kommer två betydelsefulla saker. 1. De förmedlar idén 
om att Jeremias klagan är fulltalig. Den överskuggar 
allting från A-Z (Aleph till Taw) som är det hebreiska 
alfabetets första och sista bokstav. 2. Profeten hin-
dras från att i all oändlighet fortsätta med sin gråt och 
sin klagan. Det finns ett slut på hans klagan, precis 
som det en dag skulle bli ett slut på judarnas tid i den 
babyloniska fångenskapen. 

På samma sätt är det för oss då vi sörjer någon vi 
älskat eller som stått oss nära. Vi går igenom olika sta-
dier av sorg. Jeremias djupa klagan över Jerusalems 
ödeläggelse och folkets bortvändhet och det sätt på 
vilket Jeremia blottlägger sin sorg, visar på betydelsen 
av att sörja och att vi tar vår sorg på allvar. Redan i det 
första kapitlets första vers sörjer Jeremia över Jeru-
salem med orden: ”Hur övergiven sitter hon inte, den 
folkrika staden. Hon har blivit likt en änka. Hon som var 
så mäktig bland folken, en furstinna bland länderna, 
hon måste nu göra slavtjänst”. Så är det också med 
sorgen, den lämnar oss i en känsla av övergivenhet. 
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Den som kanske var vårt stora stöd, är nu inte längre 
hos oss.

Sorgen har många ansikten, ett av dessa är klagan, 
det kanske djupaste och mest uttryckfulla sättet att 
sörja. I vårt sekulariserade och ibland ytliga samhälle, 
ges mycket sällan utrymme för just den här formen av 
sorgeuttryck. Kanske tillåter vi oss inte att sörja på det 
sätt vi borde. Vi gråter och sörjer i det tysta, även om 
vi ibland möts av, eller tillåter oss själva, att sörja på 
detta sätt. Kanske är det vanligare i länder runt med-
elhavet att sörja på detta sätt med ett annat socialt 
språk än vårt. 

Vid en genomläsning av Klagovisorna blir Guds 
barmhärtighet ändå synlig. I det tredje kapitlet skriver 
Jeremia: ”Detta tar jag till mitt hjärta, därför har jag 
hopp: Det är HERRENS nåd att det inte är ute med 
oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den 
är ny varje morgon stor är din trofasthet.” (v 21-23) 
Genom det sätt Jeremia skriver, gör han en för oss 
viktig markering. Genom att använda sig av alfabe-
tets bokstäver förvissar sig Jeremia om att inte slarva 
med sitt sorgearbete. Han skulle sörja helt och fullt, 
men hans sorg skulle inte vara utan gräns. Detta är 
sant också för oss, då vi går igenom perioder av sorg 
eller saknad. Det är viktigt och helt avgörande för att 
vårt liv en dag skall kunna byggas upp på nytt; att det 
som nu ligger i ruiner, åter skall kunna blomstra, att 
vi sörjer klart, arbetar oss igenom sorgen. Samtidigt 
visar Jeremia på en viktig sak; att det precis som i 
alfabetet, där det finns en början och ett slut, också 
finns ett sådant i vårt sorgearbete. Vår sorg eller det 
svåra är inte utan gräns. Det är inte Guds avsikt att vi 
skall sörja i all oändlighet. Detta är också något som 
vi påminns om genom Predikarens ord: ”… en tid att 
gråta och en tid att skratta, en tid att sörja och en tid 
att dansa…”. (Pred. 3:4) Det kommer en tid då vi åter 
igen skall skratta, dansa och fröjda oss. 

Även om Klagovisorna aldrig omnämns i Nya Tes-
tamentet finns det en tydlig påminnelse till oss att 
på grund av Herrens nåd och förbarmande är fräls-
ning tillgänglig för alla som omvänder sig. Profetens 
tårar över Jerusalems ödeläggelse är en påminnelse 
om Jesu egna tårar. I Lukas 19:41 läser vi ”När Jesus 
kom närmare och såg staden, brast han i gråt över 
den…” Jesus grät över Jerusalem då han förutsade 
dess kommande ödeläggelse av romarna. I det sista 
kapitlet i Klagovisorna skriver Jeremia följande: ”Du, 
HERRE, tronar för evigt, din tron består från släkte till 
släkte. Varför skulle du glömma oss för evigt, överge 
oss för alltid?  Ta oss till dig igen, HERRE, så kom-
mer vi tillbaka. Förnya våra dagar som förr.” (v. 19-21) 
Under ledning av Serubabbel återuppbyggde de hem-
vändande judarna templet i Jerusalem som stod klart 
år 506 f. Kr. Guds ord och hans löften varar från tid 
till tid, från evighet till evighet. Därför skall inte heller 
vi misströsta! Gud lämnar oss aldrig åt vårt öde, Han 
finns vid vår sida. Alltid.

Det är viktigt och 
helt avgörande för 
att vårt liv en dag 

skall kunna byggas 
upp på nytt; att det 
som nu ligger i rui-
ner, åter skall kun-
na blomstra, att vi 

sörjer klart, arbetar 
oss igenom sorgen.
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Polen
Som många av er känner till understödjer vi Lidia & 
Pawel Nowakowski, ett pastorspar, i Polen. De 
arbetar i en lokal pingstförsamling i staden Ole-
snica, men reser också med ett drama som genom 
åren medverkat till att tusentals människor, inte 
bara i Polen, men också i Slovakien och Tjeckien, 
fått lyssna till evangeliet. Genom åren har de fått 
bedja med hundratals människor till frälsning. Det 
är värt att påminna sig om att Polen är det land i 
Europa där den katolska kyrkan har sitt starkaste 
fäste. Även om den evangeliska kyrkan i jämförelse 
endast representerar någon enstaka procent, växer 
den. Genom långvarig satsning på evangelisations-
metoder, där dramat är en, har man kunnat nå många 
människor med evangelium. Ganska nyligen hade man 
en stor satsning i huvudstaden Warszawa där dramat 
uppfördes utomhus. Många människor kom för att 
lyssna och uppleva dramat. Också här blev gensvaret 
stort. Ett annat är att starta församlingar på platser som 
aldrig haft en evangelisk församling. 

En annan evangelisationsstrategi man har är att 
samla kvinnor till frukostar eller luncher. I texten nedan 
skriver Lidia om ett sådant tillfälle. Detta är egentli-
gen inget nytt, men i den miljö som makarna verkar, 
är detta ett ganska nytt koncept. Denna gång hade 
man samlats under temat ”Var finns Gud då jag lider?” 
Mötet samlade ca 200 kvinnor, vilket gjorde att loka-
len var helt fylld. Under samlingen fanns det också en 
musikgrupp som genomförde en kort konsert. Lidia 
skriver följande:

Det var en absolut fantastisk samling, som Gud 
verkligen välsignade. Många, många kvinnor 
kom fram för förbön i slutet av samlingen, där vi 
fick bedja för problem på olika områden i deras 
liv. Vi fick också bedja med några till frälsning. 
Personligen ser jag redan fram mot nästa möte 
i december. Ganska nyligen fick jag frågan från 
vår distriktsledare om jag kunde tänka mig hålla 
liknande möte för pastorsfruarna i distriktet. Detta 
blir förmodligen under oktober, med förhoppning 
om att det kan sprida sig till andra delar av Polen. 
Vi vill passa på att rikta ett tack till er som gör 
det möjligt för oss att arbeta med evangelium på 
heltid. Vi reser i hela Polen. Därför säger vi tack 
från djupet av vårt hjärta för att ni står med oss 
i detta arbete.

    Lidia Nowakowska

Man blir oerhört tacksam när man får ta emot rapporter 
som den här. Som missionsorganisation hade vi aldrig 
kunnat nå dessa människor på egen hand. Därför är 
det arbete som alla våra pastorer genomför, var och en 
på sitt håll, med de gåvor de har, viktiga. Kom gärna 
ihåg dem i dina förböner.

Många människor kom för att se och lyssna till 
dramats budskap.

Många hade hörsammat inbjudan till lunchen för 
kvinnor som arrangerades för en tid sedan.

Ett band hade anlitats för att hålla i musiken.



4

Uppdatering om Vlad
För något nyhetsbrev sedan skrev vi om Vlad som bor 
med sin mamma Irina i Balti, Moldavien och som är i 
stort behov av tandvård. Vi skrev då att alla kontakter 
med den klinik som skulle genomföra behandlingen var 
klara och det fanns ett samförstånd mellan de båda 
parterna om hur detta skulle gå till. Nu har tyvärr situa-
tionen ändrats. Kliniken har, utan närmare förklaring, 
backat ur och meddelade att de inte tänker genomföra 
behandlingen. En mycket olycklig utveckling, då detta 
var en av de få kliniker i Moldavien som kunde genomfö-
ra den här typen av behandling med de speciella behov 
som Vlad har. Arbetet går nu vidare med förhoppning 
om att vi skall hitta en lösning. Vlads mamma har också 
kontaktat hälsoministeriet i Chisinau för konsultation 
och de kommer också att gå vidare med de uppgifter 
som finns. En pågående utredning om det inträffade är 
alltså under vardande. Irina har också, på ministerns 
inrådan, kontaktat ytterligare ett par kliniker. Vi beder 
nu om att vi skall nå framgång här. Alternativt är att den 
första kliniken tar tillbaka sitt beslut. Vi är väl medvetna 
om att hälsovården i Moldavien inte är lika utbyggd som 
här och att det ibland finns problem att få den vård man 
har rätt till. Vlads hälsotillstånd är också ett bidragande 
problem. Kom gärna ihåg dem i dina böner.

Nytt ansvarsområde
Sedan 1995 har FTM-Mission arbetat tillsammans med 
Caminul Felix Familjebyar, där vi stöttat dem i deras 
arbete. Vi har på flera olika sätt stöttat dem i den vi-
sion som finns att rädda utsatta och föräldralösa barn 
i Rumänien. Vi har bland annat kunnat betala för den 
mark som barnby 2 är byggd på. Vi har köpt och sedan 
byggt det som idag kallas för Tonårshuset. Det enskilt 
största ekonomiska åtagande vi haft under missionens 
historia. För ungefär ett år sedan fick vi från Caminul 
Felix styrelse frågan om vi kunde tänka oss att ansvara 
för det administrativa arbetet. Det som idag sköts från 
Aneby av makarna Berndt och Elise Sanfridson, som 
ska gå i pension. Efter ett års tid i bön och samtal kän-
ner vi att detta är en del i Guds vilja. Vi känner att det 
finns många beröringspunkter och att vi bär Rumäniens 
folk nära vårt hjärta. Därför kommer vi från den 1 de-
cember att gå in i detta arbete på deltid. Det kommer 
inte att påverka det arbete som FTM-Mission står i utan 
det fortsätter som vanligt. Däremot kommer du som 
också stödjer Caminul Felix att möta oss i telefonen. 
Ann-Marie Bauer, som idag arbetar för Caminul Felix, 
kommer följa med och blir en god hjälp för oss i det 
fortsatta arbetet för Caminul Felix. Välkommen att höra 
av dig om du har frågor.  

Gåvobevis
Vi vill redan nu påminna om de gåvobevis som vi har till 
försäljning. Även om det är några veckor kvar till jul, är 
dessa en utmärkt julgåva. Har du svårt att komma på 
vad du skall ge som julklapp eller julgåva, kan vi rekom-
mendera våra gåvobevis. I nästa månads nyhetsbrev 
kommer vi skicka med information om detta. 

Månadens projekt
Förra månade presenterade vi Vladimir som är i behov 
av en protes. Vi har i skrivande stund fått ta emot ca 
22 000 kronor till förmån för detta ändamål. Å Vladimirs 
vägnar säger vi tack. Det går fortsättningsvis att ge till 
detta ändamål, då vi har ett stycke kvar tills vi når det 
uppsatta målet. 

Den här månaden önskar vi att du kommer ihåg 
våra fasta åtaganden som vi står i. Vi tänker på Löfte-
nas Barn och arbetet bland romska barn och de pro-
jekt vi har i Moldavien. Både tillverkning av bröd och 
utdelning av matpaket är betydelsefulla och viktiga. 
Ditt fortsatta stöd är därför betydelsefullt och viktigt. 

Avslutning
Tack för att du tog dig tid att läsa detta nyhetsbrev. Vi 
hoppas och tror att det varit intressant och givande. Nu 
ser vi fram emot att sätta oss in i Caminul Felix arbete 
och att också få möta dig som kanske finns med även 
där. Välkommen att höra av dig. Har du bönebehov, 
tveka då inte att höra av dig. Vi står med dig i bön för 
ditt bönebehov. Kanske har Gud svarat på din bön, då 
vill vi gärna finnas med i din tacksägelse! Oavsett din 
livsituation, Gud finns vid din sida. Än en gång tack 
för att du står med oss i arbetet. Herren skall rikligen 
välsigna dig! Med önskan om Guds rika välsignelse 
avslutar vi nu detta brev. På återhörande om en månad.

Vladislav och hans mamma Irina hemma i 
deras lägenhet.


