
Klagovisorna 3:22-26 

Idag denna första dag på 2017 ska vi dyka ner i en kort liten 

bok som finns mellan profeterna Jeremia och Hesekiel i vår 

Bibel. Klagovisorna. Dagens gammaltestamentliga text. Fem 

dikter eller klagopsalmer skrivna antagligen av just profeten 

Jeremia i tiden kring Jerusalems belägring och erövring av den 

babyloniska armén ca 585 f.Kr., och i tiden när delar av folket 

fördes bort i exil i Babylon. Jerusalem har fallit. I stadens 

ruiner finns omskakade människor vars liv lagts i ruiner. De 

saknar mat och tolkar katastrofen som Guds straff för folkets 

synd. Läget är nattsvart. 

Men det finns ett undantag i den mittersta av dikterna. Det är 

säkert ingen slump för i bibeln är texter ofta ordnade så att 

det viktigaste kommer i mitten, rent bokstavligt i centrum. Där 

glimmar det plötsligt till i några få verser av envis förtröstan på 

Gud.  

Så här står det i Klagovisorna 3:22-26 

22Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör 

aldrig. 

23Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet. 

24Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på 

honom. 

25Herren är god mot den som kommer till honom, mot den 

som sätter sin lit till honom. 

26Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. 

Detta vill jag skicka med oss in i 2017. 

När Jeremia, ska beskriva att Herrens nåd inte tar slut, att 

Guds barmhärtighet aldrig upphör, att nåden och 

barmhärtigheten är nya varje morgon och att Guds trofasthet 

är stor - så bryter han mot grammatiska regler för att få fram 

detta! 

Jag kan inte läsa hebreiska, men så här har jag förstått att det 

egentligen står. Ordagrant översatt lyder Klagovisorna 3:22: 

Herrens stora nåder [plural i grundtexten] tar inte slut, 

hans stora barmhärtigheter [plural] upphör aldrig. 

Både nåd och barmhärtighet är i plural. Detta skrivsätt 

förstärker att nåden och barmhärtigheten är stor! Ordet för 

nåd skulle också kunna översättas med godhet och kärlek. 

Guds godheter och kärlekar tar inte slut. 

Sedan fortsätter han: 



De [plural - nåden, kärleken, barmhärtigheten] är nya varje 

morgon, varje morgon under detta år som ligger framför när i 

vaknar och slår upp våra ögon så är Guds nåd, Guds kärlek, 

Guds godhet så sjukt stor mot oss. Även de dagar när det 

känna som nattsvart i livet eller bara allmänt grått. Kapitel 3 i 

Klagovisorna börjar med strofen ”Jag är mannen som fått 

lida…” och sen beskriver Jeremia den smärta, ångest och 

betryck som han och folket känner ända fram till vers 22 som 

börjar med det lilla ordet ”men” som förändrar hela kapitlet 

och hela boken egentligen. Så hur ditt och mitt liv än kommer 

att se ut detta nya år, så finns det alltid detta ”men” att 

minnas. Men Guds stora nåd och barmhärtighet är det som 

möter dig varje ny morgon.  

Sen skriver Jeremia om Guds trofasthet, som man också kan 

beskriva som Guds stabilitet, Guds oföränderlighet. Många 

gånger beskrivs ju Gud som klippan, som står fast oavsett. 

1990 gillade jag gruppen Petra och låten I am on the rock, 

riktigt töntig musikvideo men bra text. Jag står på klippan, som 

står fast oavsett vilka stormar eller översvämningar som 

kommer. Gud är trofast och den trofastheten är stor, 

överflödande, numerärt överlägsen. Det finns helt enkelt inget 

stabilare att stå på i livet. Så hur än världen kommer se ut 

detta år, vilka krig, naturkatastrofer, ekonomiska kriser, 

flyktingströmmar, politiska överraskningar som kommer att 

skaka världen så finns Gud som är trofast, stabil. Och hur ditt 

liv personligt än kommer att se ut, så är Guds trofasthet 

större.  

Många av er har nog varit i situationer i livet när allt annat 

liksom skalas av och när man till slut hamnar med den stora 

frågan ”Varför” inför Gud, kanske inte som en stilla from bön 

utan mer som ett skrik. Jag har egentligen bara varit i den 

situationen en gång i livet när jag var 26 år, bodde i Västerås 

och var sjukskriven med efter hjärnskakning problem. När det 

känns som om så mycket runt omkring rasar och frågan är om 

Gud finns där eller bara är en illusion och fantasi som jag byggt 

mitt liv och min tro omkring. För min del blev det så till slut att 

jag insåg att jag inte kan anklaga alla mina varför på Gud, Gud 

är trots allt, Gud är den trofasta stabila klippan som jag får 

koppla ihop med och som aldrig lämnar mig i sticket. Som 

alltid vänder sitt ansikte till mig och aldrig ifrån mig, vad som 

än händer. Som alltid vänder sitt ansikte till dig! 

Hela detta kapitlet är skriven som poesi i en alfabetisk 

akrostisk form. Har aldrig hört ordet själv innan heller  Det 

innebär i alla fall att den utgår från de tjugotvå hebreiska 

konsonanterna i ordningsföljd. De tre första verserna börjar 

med den första bokstaven Alef, de tre följande med Beth osv. I 



vers 22-24 har vi kommit fram till den åttonde hebreiska 

konsonanten som är: ח - Het. 

De hebreiska bokstäverna är mer än bara bokstäver, de är 

symboler och har också ett talvärde. Ofta förstärker symbolen 

versens tema och gör betydelsen ännu mer tydlig. 

Här kommer tre betydelser av Het (Chat) som jag har snott 

från andra bättre vetande, men som kan säga något till oss 

idag.  

Första 

En betydelse som ligger i bokstaven het är att bokstaven 

symboliserar en dörröppning. Vid det judiska folkets exodus, 

uttåg, ur Egypten, så smorde man blod från ett felfritt lam på 

sina dörröppningar för att mordängeln skulle passera förbi. Vi 

kan också tänka att Jesus blod finns på våra liv, på våra 

hjärtans dörröppningar som beskydd inför det nya året. Vi kan 

också tänka att Jesus är dörröppnaren till livet med Gud. Jag är 

vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom 

genom mig. Även i år 2017 så får du leva ditt liv tillsammans 

med Jesus som öppnar upp för det spännande livet 

tillsammans med Gud.  

Andra 

Alla hebreiska bokstäver har ett talvärde och Het som är den 

åttonde har värdet åtta. Enligt judisk mystik så står det för nåd 

och nya möjligheter och en ny start. Judiska pojkar omskärs 

tex på den åttonde dagen som en markering på det nya livet 

de träder in i. 2017 – ett år av nya möjligheter och en 

möjlighet till nystart.  

Tredje 

Man kan se det som att bokstaven Het (ח) avbildar ett staket. 

Bokstaven symboliserar något som binder samman och 

inhägnar, rent fysiskt som ett staket eller en mur, eller socialt 

som vänskap och kärlek. I dessa verser är det orden "nåd", 

"ny" och "andel" som börjar med den bokstaven. I hebreiskan 

står dessa tre ord, som alla börjar på H, först i varje mening 

och bildar en vacker symmetri. Något som är svårt att 

översätta: 

• Men Herrens NÅD (hebreiska "Hasde") tar inte slut, 

hans barmhärtighet upphör aldrig. 

• Varje morgon är den NY (herbreiska "Hadasim") — 

stor är din trofasthet. 

• Min ANDEL (hebreiska "Helqi") är Herren, det vet jag, 



därför hoppas jag på honom. 

Att just bokstaven Het används här förstärker Guds starka 

kärlek till mänskligheten. Guds nåd som är ny varje morgon 

binder oss samman med Gud. Den är vår andel och tillhör ett 

Guds barn. 

Lika säkert som solen går upp - lika säkert finns det ny nåd som 

tillhör dig och mig för den här dagen, veckan och resten av det 

här nya året! 

 

 


