
Klagovisorna
En klagovisa betyder stort jämmer och mycken gråt. Av tradition
skrev och sjöng judarna klagovisor för nära anhöriga och vänner
som avlidit. Denna lilla bok innehåller Jeremias klagovisor,
skrivna i versform, över Jerusalem, templet och Juda folk.
Medan du läser kan du söka efter följande punkter:

• Vi kan inte synda utan att det får följder.

• Det är ofta lättare att lyssna till falska profeter än till sanna.

• Det är dåraktigt att tro att världslig makt kan hjälpa oss att
undgå Guds straffdomar.

• Syndare som straffas tycker ofta att Gud är orättvis.

• Sann ånger kommer vanligtvis först efter lidande.

• Hopp kommer av att erkänna våra synder.

• Tack vare Guds kärlek och barmhärtighet kommer en tid
av förlåtelse och förnyelse för alla som omvänder sig.

Äldste Theodore M Burton sade: ”Skrifterna och under-
visningen från våra andliga ledare lär oss hur vi kan undvika
den bedrövelse som alltid kommer av synden” (Nord-
stjärnan, nr 2 1986, s 49).

I likhet med alla övriga kapitel i Klagovisorna, ger Klagovi-
sorna 1 exempel på den bedrövelse som äldste Burton talade
om. Bedrövelse och samvetskval utgör den del av synden som
vi ofta inte ser eller tänker på när vi frestas att göra något
orätt.

Medan du läser, tänk då på hur orden i kapitel 1 påminner
om det som de säger som slösade bort sina dagar på jorden
och nu befinner sig i andevärlden och där har ställts inför de
eviga följderna av de felaktiga val de gjorde på jorden.

Klagovisorna 1

Syndens följder
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Förstå skrifterna
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Studera skrifterna

Varför?

I Klagovisorna 1:1–11 talade Jeremia om sig själv. I verserna
12–22 talade han som om han vore hela landet Juda. Välj ut
fyra meningar ur det han sade om sig själv (v 1–11) som du
tycker förklarar varför han ”klagade”.

Klagovisorna 2–4 uttrycker sorg över det som hände Juda
folk. Klagovisorna 2 talar tydligt om att Herren straffade
sitt folk på grund av deras synder och för deras eget bästa.
Klagovisorna 3 innehåller ett folks ord som känner sig över-
givet av Herren, men som ändå finner hopp och förtröstan
i tanken att han inte har övergett dem för gott. Klagovisorna 4
beskriver Jeremias sorg när han jämför det sätt på vilket
Israel levde som ett rättfärdigt folk med vad de blivit efter
den babyloniska erövringen.

När vi syndar och förlorar den Helige Andens gemenskap
och känner den förtvivlan som är en följd av synden och det
ökade avståndet till Herren, har vi egentligen bara två val.
Det ena är att skyla över våra synder. Vi skyler vanligtvis
över våra synder genom att skylla på andra, avsäga oss allt
ansvar eller genom att vara oärliga och förneka att vi har
gjort något orätt. Det andra valet är att ödmjuka och
omvända oss och börja förlika oss med Herren.
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Jeremias vädjan

Klagovisorna 2–4

Varför Juda straffades

Slutet (v 9) – Framtiden
Helgedom (v 10) – Tempel

Hednafolken, hedningar 
(v 3, 10) – De som inte känner
eller dyrkar den sanne Guden



En profet i fångenskap
Babylonierna anföll Juda vid tre tillfällen. Det andra angreppet
ägde rum omkring 597 f Kr. Hesekiel befann sig i den grupp
som fördes i fångenskap till Babel. Omkring fem år senare kal-
lades han till profet för judarna i deras fångenskap. Han för-
sökte hjälpa folket att lära av sina misstag.

Väktaren på tornet
Medan Jeremia ropade omvändelse i Jerusalem, verkade
Hesekiel bland folket i den babyloniska fångenskapen. Jeremia
försökte rädda folket från undergång och Hesekiel försökte
hjälpa folket förstå att deras fångenskap var resultatet av deras
ogudaktighet. Båda profeterna undervisade om att det fanns
anledning att hoppas på framtiden om folket vände om till
Herren. Hesekiel skulle bli en väktare på tornet, ett kall som
kommer att behandlas i kapitel 33.

Förberedelser inför studierna av Hesekiel
Om vi skulle välja ett huvudtema som kännetecknar Hesekiels
bok, skulle det kunna vara att alla människor slutligen kommer
att veta att Herren är Gud. Denna grundsats framgår av orden
”de skall inse att jag är Herren” som upprepas över sextiofem
gånger i Hesekiel.

Följande översikt visar på sex huvudteman i Hesekiel.

1. Hesekiel kallas till profet (se Hes 1–3)
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2. Profetior som fördömer de synder som folket begått
i Israel, i synnerhet i Jerusalem (se Hes 4–11, 20–24)

3. Profetior som kallar judarna i Babylon till omvändelse
(se Hes 12–19)

4. Profetior rörande de fiendeländers undergång som omgav
Israel (se Hes 25–32)

5. Profetior om Israels insamling och andra händelser som en
förberedelse för Kristi andra ankomst (se Hes 33–39)

6. En beskrivning av Hesekiels syn av ett tempel som ska
byggas i Jerusalem någon gång i framtiden (se Hes 40–48)

Efter en kort inledning beskrivs hur Hesekiel i en syn ser
Gud och hans härlighet. Eftersom det är svårt att beskriva
Guds härlighet och himlen på människors språk, använder
profeterna ofta symboliska uttryck och bilder för att beskriva
vad de såg. Några har försökt förklara vad symbolerna står
för, men profeten Joseph Smith sade: ” . . . när Gud giver
en syn om en avbild eller ett djur av något slag, håller han sig
alltid själv ansvarig att giva en uppenbarelse eller uttydning
av meningen därav, eljest äro vi icke ansvariga för vad vi
tro härom. Frukta icke för att ni skola bliva fördömda för att
ni icke känna till innebörden eller meningen med en syn
eller skepnad, såvida Gud inte har givit en uppenbarelse,
en uttydning av ämnet” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 250).

Hesekiel 1

Hesekiel ser i en syn 
Guds härlighet
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Hesekiels bok

Klagovisorna 5 innehåller en ödmjuk klagan. I denna böne-
lika klagan talar Jeremia för folkets räkning, ett folk som
insåg sina synder och önskade få förlåtelse.

Förstå skrifterna

Klagovisorna 5

Bära deras missgärningar (v 7) – Lida för deras synder

Studera skrifterna

Hur kan du veta det?

Skriv upp ord och verser i Jeremia 5 som visar att folket
verkligen hade omvänt sig. Förklara varför du valde varje
ord eller vers.

Vad kan du göra?

Läs och begrunda andra trosartikeln. Det är emellertid skill-
nad mellan att bli straffad för våra synder och lida till följd av
andras synder. Vad kan du göra om du befinner dig i de
omständigheter som beskrivs i vers 7, och hur kan den lära
som förklaras i andra trosartikeln hjälpa dig?


