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Nyhetsbrev från                

När det här brevet landar i 
din brevlåda befinner vi oss 
mitt i vår sommarledighet. 

Vi hoppas att du, vart du än råkar 
befinna dig, har det bra och att du 
har möjliget att njuta av den svenska 
sommaren. Även om den här våren 
inte varit likt några andra vårar, då 
vi inte kunnat resa, vilket är ganska 
arbetssamt, är det ändå skönt med se-
mester. Det är viktigt att få återhämta 
sig, ladda batterierna inför den höst 
som kommer. En höst som vi hoppas 
ska vara lite mer normal än vad våren 
har varit. Jag längtar att återingen få 
besöka våra olika projekt. Möta de 
människor som ligger oss så varmt 
om hjärtat. De möjligheter som in-
ternet och den digitala utvecklingen 
gett oss är en välsignelse, speciellt i 
dessa tider. Men det kommer aldrig 
att kunna mäta sig med det verkliga 
mötet människor emellan. Det är så 
Gud har tänkt ifrån början. Vi är 
skapade för att leva i gemenskap, 
tillsammans, i Koinonia.

Ordet Koinonia betyder precis 
just detta - i gemenskap. Efter att ha 
levt i isolering, eller i vart fall med 
begränsad mänsklig fysisk kontakt, 
blir ordet gemenskap än mer bety-
delsefullt. Gud instiftade försam-
lingen för att den skulle fungera i 
gemenskap. Det är den gemensk-
pen vi nu längtar tillbaka till. Att få 
mötas till gudstjänst, och inte minst 
dricka kaffe tillsammans. 

Under en ganska lång tid har jag 
ägnat tid åt att läsa det som kanske 
är Bibelns dystraste bok, Klagovi-
sorna. I detta nyhetsbrev vill jag där-
för dela med  mig av lite reflektioner 
från denna, lite lätt försummade, 
bok. Du finner texten på nästa sida. 
Det blir lite sommarläsning i häng-
mattan. Kanske kan det ge dig lite 
nya tankar och få vara till välsignel-
se för dig i din relation till Gud. Det 
är i alla fall min önskan. Med dessa 
ord önskar vi dig en fortsatt trevlig 
sommar. Gud välsigne dig!

Löftenas Barns arbete fortsätter genom att ge utsatta barn och familjer hjälp. Sami förbereder en 
matutdelning i centret i Cheriu, strax utanför Oradea.

Sedan det senaste nyhetsbrevet har 
vi kunnat förmedla ytterligare 
hjälp, i form av en gåva på 8 000 

kronor, till Löftenas Barn. Dessa pengar 
skall oavkortat gå till att köpa in mat 
och andra förnödenheter till familjer 
som på olika sätt drabbats av pandemin. 
Vi riktar ett tack till dig som bidragit 
till detta.

I ett försök att lindra den hunger 
som råder, gör Sami dagliga turer med 
sin bil. Han har också kontakt med 
livsmedelsaffärer där han, till reducerat 
pris, köper produkter med kort datum 
som han sedan delar ut. Sami skriver 
följande: 

”För några dagar sedan var det 
Barnens Dag här i Rumänien. 
I samband med detta delade vi 
ut godispåsar till barnen och 
deras familj fick ta emot bröd 
och en del andra varor. 
Varje dag delar jag ut 
bröd till de familjer vars 
barn deltar i Löftenas 
Barns verksamhet här i 
Cheriu (Uttalas Kieru).  
Varje dag får vi ta emot 
200  franskbröd  från ett 
företag och två gånger i 
månaden får vi ta emot 
900 ägg. Ett viktigt 
tillskott vid sidan av de 
kläder som vi också tar 

emot och förmedlar. Dessutom 
tillhandahåller jag medicin för 
några av familjerna.

När barnen kommer till centret 
hjälper de äldre vanligtvis mig 
i trädgården. Vi besöker också 
skogen som ligger i närheten, då 
jag försöker lära ut vad som går 
att äta.

I distributionen som gjordes för 
ett par veckor sedan gav vi varje 
barn en godispåse och varje familj 
en paket med livsmedel. Det lilla vi 
lyckas att dela ut fyller naturligtvis 
inte deras behov, men jag ber att 
Herren kan komma i deras liv och 
leda dem ur deras komplicerade 
oro. Detta är min bön.”

Det är precis som Sami skriver. Vi kan 
bara till någon del fylla de fysiska behov 
som finns. Bara Jesus kan förvandla och 

upprätta. Det är bara i mötet 
med Jesus som den verkliga 
förvandligen kan ske, både i 
yttre och inre mening. Men 
inte desto mindre, den hjälp 
vi förmedlar  kan bli en bro 
mellan oss och Jesus. Att 
mäniskorna genom oss kan 
se och förstå vem Jesus är. 
Vi följer arbetet på Löftenas 
Barn och ser fram emot vad 
Jesus kommer göra i dessa 
människors liv. 



Klagovisornas texter ger upp-
hov till många svåra frågor. Inte 
minst frågan om Guds rättvisa 
och huruvida Gud helt och fullt 

hade glömt, tillika också förskjutit, sitt 
folk. Texten utgör ett av de starkast ned-
tecknade uttrycken för ett helt folks kollek-
tiva sorg och klagan, här uttryckt genom 
profetens ord. 

Klagovisornas texter kan bli en ut-
gångspunkt i bearbetningen och förståelsen 
av vår egen personliga sorg, men även den 
kollektiva sorg vi upplever tillsammans. 

I ett samhälle där mycket handlar om 
yta och ytlighet och behovet att söka en 
djupare mening med sitt liv ökar, framstår 
dessa texter som allt mer angelägna. Kla-
govisornas kärva, inte alldeles enkla texter 
berör. De tar oss med på en resa in i själens 
bråddjupa mörker, där vi möter en männ-
iska vars livsfundament rämnat. Men mitt i 
denna bottenlösa förtvivlan, möter vi också 
hopp om en bättre tid. Texterna pekar ut 
en väg till omvändelse och befrielse för ett 
helt folk, också för oss. Det är därför för-
fattaren, mitt i sin klagan, finner anledning 
att skriva: ”Herrens nåd är det att det inte 
är ute med oss, ty det är inte slut med hans 
barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, 
stor är din trofasthet. Herren är min del, det 
säger mig min själ, därför står mitt hopp till 
honom.” 

De erfarenheter vi möter i dessa tex-
ter kan lära oss att uttrycka vår egen 
klagan. Inför oss själva, varandra och 
Gud. Detta igenkännande kan vara en 
hjälp för oss att upptäcka nya djup i 
det straff som Gud lät drabba sitt folk, 
för deras synder och för deras ovilja 
att lyssna till Guds röst. Det känns 
därför relevant att ställa följande frå-
ga: Kan vårt handlande, enskilt, som 
församling och som nation leda till 
samma tragiska öde som det judiska 
folket fick möta? 

Trots människans kluvenhet och 
flackande blick, kan dessa texter ock-
så undervisa oss om Guds barmhärtig-
het och hans stora kärlek till oss och 
sitt egendomsfolk – det judiska folket. 
Guds ”frånvaro”, hans ”tystnad” om 

du så vill, bottnar snarare i människans 
egen bortvändhet; att vår blick inte längre 
möter hans, än att Gud övergivit oss. 

Klagan i Bibeln
Klagan som kommer ur en bön om hjälp, 
som är sprungen ur en inre smärta, är 
mycket vanligt i Bibeln. Den klagan vi fin-
ner i Bibelns texter är riktad direkt till Gud. 
Tittar vi i Psaltaren är ca 60 psalmer ka-
tegoriserade som klagopsalmer, det upptar 
hela 40 procent av Psaltarens texter. Psal-
misten skriver: ”Ur djupen ropar jag till dig, 
Herre. Herre, hör min röst.” (Psalm 130:1) 
och ”Min själ är mycket förskräckt. Herre, 
hur länge?” (Ps. 6:4). Till sist möter vi den 
definitiva ängslan, den fysiska döden: ”Ty 
min själ är mättad med lidanden, mitt liv 
har kommit nära dödsriket.” (Psalm 88:4). 
Det som särskiljer Psalm 88 är att den är 
den enda psalmen i hela Psaltaren som helt 
ägnas åt klagan. De övriga klagopsalmerna 
i Psaltaren är dubbla till sin konstruktion. 
Dessa rymmer både klagan och lovprisning, 
medan Psalm 88 helt saknar denna dub-
belhet. Från dess början till slut, ger den 
uttryck för ilska och en protest gentemot 
Gud. Psalmisten skräder inte orden och 
vägrar att själv bära skulden. Istället pekar 
han finger åt Guds handlande i ljuset av sitt 
förbund med Israel.

I flera andra böcker, bland annat i Job 
och Habackuk är klagan ett framträdande 
tema. Profeten Habakuk utbrister i Ha-
bakuk 1:2 ”Herre, hur länge ska jag ropa 
på hjälp utan att du hör, ropa högt till dig 
över våld utan att du räddar?” På liknande 
sätt uttrycker sig Jeremia: ”Varför ska jag 
ständigt plågas, och varför är mitt sår oläk-
bart?” (Jer 15:18). Jesus själv klagar till Fa-

dern i Getsemane, ”Han sade: ”Abba, Far! 
Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren 
ifrån mig.” (Mark 14:36). I hans kärlek på 
korset utbrister Jesus med ord hämtade från 
Psalm 22, ”Min Gud, min Gud, varför har 
du övergett mig ...?” 

Frågan är varför Bibeln så tydligt lyfter 
fram just klagan?

Kanske finns en del av svaret i det fak-
tum att klagan, precis som sorgen, är en 
djup mänsklig erfarenhet. En erfarenhet 
som den kristna tron och Bibeln vågar när-
ma sig. 

Den djupaste smärtan
Sorgen ser olika ut. Vi sörjer på så många 
olika sätt. Vissa människor tillåter sig inte 
att sörja alls. Andra sörjer i det tysta eller i 
ensamhet. Andra väljer att sörja öppet och 
dela sin sorg med andra. Av sorgens många 
ansikten är klagan den djupaste formen av 
sorg. 

Men vad är då klagan?
Låt oss börja med att tala om vad den 

inte är. Det handlar inte om att gnata eller 
att gnälla. Inte heller att beklaga sig över 
någon eller någonting eller att knota. Dä-
remot, när klagan sker i relation till eller i 
samband med sorg, uttrycker det stor ång-
er eller djup smärta. Klagan är lidandets 
språk. 

Klagan är den bärare genom vilka våra 
instinktiva känslor så som ilska, fruktan, 
smärta, skam och skuld kommer till ut-
tryck. Sprungna ur en inre smärta så inten-
siv att den inte kan uttryckas i ord. Den har 
sitt ursprung i samma basala känslor som 
smärta och lidande. Ett nyfött barns första 
preverbala uttryck är att gråta. På samma 
sätt uttrycks vår djupaste form av smärta 

genom klagan. När vi skadat oss till 
vår kropp, gråter vi ut i smärta, men 
när smärtan sitter i själen, gråter vi 
ut i klagan.

Klagan är en förtvivlan och en 
gränslös sorg över något eller någon, 
exempelvis förlusten av ett liv. Vår 
klagan betyder att någonting fruk-
tansvärt sannolikt har hänt och det 
berör själens djup och uttrycks utåt 
på ett expressivt och uttrycksfullt sätt 
som inte alltid är så lätt att hantera 
för en närstående eller familjemed-
lem. 

Klagan är ett uttrycksfullt och 
passionerat sätt att ge uttryck för 
sorg och saknad. För vissa människor 
handlar det om att slå sig på bröstet 

Klagovisorna är Bibelns kanske dystraste bok. Den är till bredden 
fylld med sorg, smärta och lidande, med en ofattbar tragik som 
drabbade det judiska folket. Samtidigt pekar bokens texter ut en 
väg till befrielse och hopp. Den kan undervisa oss om Guds barm-
härtighet och hans stora kärlek till oss. I den följande texten vill un-
dertecknad dela några tankar och reflektioner utifrån Klagovisorna 
och vad en läsning av denna bok kan tillföra oss idag. Då framfö-
rallt när vi själva drabbas av sorg.

Jeremia gråter över Jerusalem. 
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Sommarläger/Sommarkollo

Läs om månadens projekt på sista sidan!Riv av längs den perforerade kanten!

under uppenbar, själslig smärta. För den 
västerländska människan har detta sätt att 
sörja i stort sett gått förlorad. Kanske är det 
så att vi måste återerövra denna förmåga 
och sätt att sörja.

Sorgens språk – som finner sitt märkliga 
och osäkra uttryck i klagan - är ett språk 
som syftar till sin egen självförintelse, och 
därmed tystnad, utan att någonsin nå det, 
eftersom det fastnar i att uttrycka sorg. 

Hur vill Gud att vi skall hantera det svå-
ra i livet som förr eller senare drabbar oss? 

Det finns ingen förutbestämd mall för 
hur vi skall sörja. Sorgen är varje enskild 
människas personliga angelägenhet och den 
ser annorlunda ut från person till person. 
Likaså äger varje människa rätten till sin 
egen sorg. Likaledes, det sätt hon väljer att 
hantera och vårda om sin sorg, är också den 
personlig. Oavsett hur vi väljer, kommer 
den sorg som inte tas om hand, förr eller 
senare vända tillbaka till oss. Den sorg som 
inte bearbetas riskerar att ”sätta sig” i vår 
kropp. Vi löper därför en ökad risk att bli 
fysiskt sjuka av vår sorg. 

Endast genom att möta sorgen, omfam-
na den, kan vi ta oss igenom den. För att 
nå gryningen måste vi först ta oss igenom 
nattens mörker. Hur motsägelsefullt det än 
kan låta, är det läkande att lyssna till och 
möta en annan människas sorg, smärta och 
förtvivlan. Detta får vi göra i Klagovisor-
na. Men också i mötet med oss själva och 
varandra. Kanske kan Klagovisornas texter 
hjälpa oss ett stycke vidare på den vägen.

Sorg, klagan och lidande
Sorg och klagan är också nära sammanflä-
tat med lidande. Detta blir tydligt när man 
läser Bibelns och Klagovisornas texter. Men 
synen på lidande skiljer sig åt mellan oli-
ka religioner och andliga trosuppfattning-
ar. En av dessa är den nyandliga rörelsen 
som etablerat sig hos det svenska folket 
som ett alternativ till den klassiska krist-
na tron. Denna rörelse hämtar mycket av 

sitt tankegods från hinduismen. I fråga om 
lidandets verklighet, menar den nyandliga 
rörelsen att mänskligt lidande bara är en il-
lusion. Något som bara finns i människans 
egna tankar och som kan övervinnas genom 
andliga övningar och tekniker. Den kristna 
tron, å sin sida, tar sorgen och det mänsk-
liga lidandet på stort allvar. Den sorg och 
den smärta vi människor går igenom är inte 
påhittad, utan är i allra högsta grad verklig 
och kan därför inte reduceras till en tanke 
eller en illusion.

Den saliga skulden
Vår sorg kan också bära med sig spår av 
skuld eller skuldkänslor. Under medeltiden 
fanns ett uttryck som på latin lyder Culpa 
Beata Mea, vilket kan översättas till min sa-
liga skuld. Varför var skulden salig? Jo, den 
fick den som ansåg sig vara tyngd av skuld 
att vända sig åt rätt håll. Klagan har, till nå-
gon del, med vår skuld att göra. Kanske är 
det så att vår klagan får oss att vända oss 
till Gud, därför att människan inte ensam 
klarar av att bära sin skuld, inte heller sin 
sorg och sin klagan. Detta kommer bl. a. till 
uttryck i 2 Krön 20:12 där det står: ”Ska 
inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi 
förmår ingenting mot denna stora skara 
som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi 
ska göra. Men våra ögon är vända till dig.”

I detta ligger en stor skatt dold. Det 
handlar om till vem vi vänder oss och vart 
vi riktar vår blick. I den stund vi vänder 
oss till Gud, förvandlas vår klagan till nå-
gonting saligt. Vår sorg blir till läkedom 
för andra människor, tids nog även för oss. 

Bördan blir lättare att bära när den delas 
med andra.

Den personliga eller kollektiva sorgen 
försvinner inte bara för att vi låtsas att den 
inte finns, eller än värre, uppfattar den som 
en illusion. Vi måste på ett ärligt och på ett 
för oss meningsfullt sätt, lära oss uttrycka 
det vi bär i vårt hjärta. I dagens samhälle 
uppfattas klagan sällan som något positivt. 
I ytlig bemärkelse kanske det är så: att kla-
ga gör ju sällan någon nytta! Men kanske 
går vi miste om den djupare innebörden av 
vad klagan är och vad den kan tillföra oss, 
om vi inte vågar närma oss den på det sätt 
Klagovisorna lyfter fram. 

Så länge vi tiger och dialogen med Gud 
och människor upphör, förblir vårt sår 
oläkbart och vägen till helande och befriel-
se stängd. Men i den stund vi öppnar vårt 
hjärta, öppnas en väg för oss att fortsätta 
vår livsvandring på. Utifrån Klagovisor-
nas texter och vad en läsning av dessa kan 
tillföra oss, kanske det ändå är så att i den 
stund vi vänder oss till Gud och säger pre-
cis det hjärtat är fullt av, ges tron och livet 
självt en chans att överleva. 

Det var detta Klagovisornas författare 
gjorde. Han utgöt sitt hjärta, blottlade sin 
själ inför Gud när han skrev dessa texter. 
Han tog folkets kollektiva skuld på sig 
och vände sig sedan till Gud i hopp om att 
Gud skulle befria honom och folket. Att 
Gud skulle utplåna deras synd och ge dem 
upprättelse och hopp om en ny och bätt-
re framtid. Klagovisorna visar på att Gud 
aldrig överger någon enda av oss. Gud vill 
oss väl och hans barmhärtighet tar aldrig 
slut. Min förhoppning är att Klagovisornas 
texter skall hjälpa oss att på djupet förstå 
Guds oerhörda kärlek till oss. Klagovisorna 
avslutas med en önskan:”Tag oss till dig på 
nytt, HERRE, så att vi kan vända åter. För-
nya våra dagar så att de blir som förr...”.

Jörgen Lindberg

Vår sorg blir till 

läkedom för andra 

människor, tids nog 

även för oss. 
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Ge din gåva med din 
mobiltelefon!

Nu kan du ge din gåva direkt med din 
smarta telefon via SWISH. I den senaste 
versionen av Swish finns möjlighet att 
med din mobiltelefon scanna en QR-kod.

Gör så här:
1.  Öppna SWISH. Tryck på SWISHA.
2.  Sätt fingret på       och dra nedåt.
3.  Rikta telefonen mot QR-koden.
4.  Välj belopp, ändamål går att ändra.

FTM-Mission kan erbjuda fast givartjänst via autogiro. 
Tjänsten är ett smidigt sätt för dig som vill stödja mission-
ens arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs auto-
matiskt från ditt bankkonto sista bankdagen i månaden. 
Mer information hittar du på vår hemsida, eller hör av dig 
till oss om du har ytterligare frågor.

Fast Givartjänst

Även denna månad gör vi ett upprop för de 
sommarläger som kommer att hållas i Molda-
vien under juli och augusti. Vi vill att så många 
barn som möjligt ska få åka på läger eller vara 
med på dagkollo. Det känns extra viktigt med 
tanke på den tuffa vår som ligger bakom. Varje 
barn kostar 250 kronor att sponsra och de 
täcker alla kostnader. Tack för din gåva!

Tack för din gåva!

Nyhetsbrev via e-post
Följ FTM-Missions arbete via 
vårt e-nyhetsbrev. Scanna 
QR-koden med din mobil 
eller skriv in http://eepurl.
com/WwOG1 i ditt weblä-
sarfönster. Du behöver en QR-kodsläsare som 
hämtas från din appbutik.

Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer 
och som förmånstagare vid skrivning av testamente. Kan-
ske befinner du dig i en situation där tankar kretsar om-
kring testamentering av kvarlåtenskap. Eller står du som 
anhörig inför dessa frågor. Det går också att ge en gåva anonymt. En donation 
i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket i det arbete vi 
bedriver. Välkommen att höra av dig om du har funderingar omkring dessa 
frågor.

Läger betyder fin gemenskap äver 
olika åldrar.

©
 2

02
0,

 F
T

M
-M

is
si

on
 S

ka
nd

in
av

ie
n.

 T
ex

t 
få

r 
ci

te
ra

s 
un

de
r 

fö
ru

ts
ät

tn
in

g 
kä

lla
n 

an
ge

s.
 A

ns
va

ri
g 

ut
gi

va
re

: J
ör

ge
n 

L
in

db
er

g.
 T

ry
ck

: B
er

gf
ot

hs
 G

ra
fis

ka
, A

ne
by

.


