
MED TÅRAR I VÅRA ÖGON

Richard E. Lauersdorf

LOGOS FÖRLAG
Vasa, Finland



With Tears In Our Eyes
by Richard Lauersdorf
© 2003 Northwestern Publishing House
All rights reserved. Translated and reprinted by permission.

Översättning: Hans Ahlskog
Pärmbild och layout: Ola Österbacka

Bibelcitaten är från Folkbibeln 2015.  
Sångverser är från Christian Worship: A Lutheran Hymnal.

© 2016 S:t Johannes evangelisk-lutherska församling, Vasa

ISBN 978-952-93-8109-8 



Innehåll

 1 Med tårar i våra ögon

 2 Jesus vet  
 3 det gör fortfarande ont 
 4 det bästa ligger ännu fraMför 
 5 i trygga händer

 6 varför barnen? 
 7 säg Mig igen 
 8 vi är så svaga

 9 en Mycket speciell vän

 10 vart tog farfar vägen? 
 11 svar på vreden 
 12 känner du skuld? 
 13 att köra Med toM tank 
 14 de vet Ju inte

 15 aldrig ensaM

 16 guds kärleks regnbåge

 17 en dag i sänder 
 18 att byta kapitel i livet

 19 var är de nu? 
 20 första gången ensaM

 21 hopp att fortsätta 
 22 sällskap på vägen 
 23 underbar nåd och överflödande frid 
 24 hur är det i hiMlen? 
 25 slut på tårarna



Med tårar i våra ögon
Jesus frågade henne: ”Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?” 
Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: 
”Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du 
har lagt honom så att jag kan hämta honom.” Jesus sade till 

henne: ”Maria.” (Joh 20:15–16)

Maria grät. Det hade gått tre dagar sedan hennes värld vänts 
upp och ner i och med att hennes älskade Jesus hade dött. 
Hans kropp hade försvunnit från den lånade graven, vilket 
åter öppnade sorgens källor för henne. Heta tårar strömmade 
ner för hennes kinder. Hennes sorg var så djup att hon först 
inte ens kände igen den uppståndne Herren när han stod 
bakom henne den underbara påskdagen. 

Lägg märke till vad Jesus inte sa till Maria. Han sa inte till 
henne: ”Sluta gråta.” Istället frågade han: ”Varför gråter du?” 
Hon hade verkligen skäl till det. Hennes förlust var oerhört 
stor. Hennes tårar var förklarliga. Men genom sorgen och 
tårarnas dimma hörde hon honom tala igen. ”Maria”, sa den 
uppståndne Frälsaren till henne. Bara ett ord. Men så han 
uttalade det! Kärleken med vilken han uttalade hennes namn 
gjorde slut på hennes tårar och gav hopp för framtiden. 

Självklart gråter vi när vi förlorar en älskad. Oberoende 
av om det slutligen kommer efter en lång kamp eller om det 
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kommer som en blixt från en klar himmel, så stannar vi upp 
på vår väg när en som vi älskar dör. Hur ska vi kunna fortsätta 
utan vår make/maka, vårt barn eller vår förälder vid vår sida? 
Hur kan vi ens tänka på att plocka upp spillrorna, när livet har 
blivit så allvarligt ödelagt? Vad kan vi göra annat än gråta? 
Och tårarna är viktiga. De är kanaler som Gud skapade åt oss 
för att frigöra vår inre smärta och för att bota vårt inre sår. Förr 
eller senare måste tårarna komma, ju förr desto bättre. 

Marias tårar rann i tre dagar tills hon hörde sin Frälsares 
röst och såg in i hans kärleksfulla ansikte. För oss kan tidsom-
fånget variera. Men botemedlet är alltid detsamma. När den 
uppståndne Frälsarens röst bryter igenom vår sorgs dimma 
kommer bitterheten att försvinna från våra tårar. Endast då 
kommer vi att kunna se förlusten av vår älskade som en seger. 

Så låt tårarna komma. Låt dem bara inte stänga ute den 
uppståndne Frälsarens röst när han med omsorg frågar: ”Var-
för gråter du?” och tröstar oss med försäkran om att ”din 
älskade lever med mig i himlen.”

Bön
Herre, du vet hur tom jag känner mig och hur djupt detta 
smärtar mig. Min kära är borta. Vad ska jag göra? Hur ska jag 
kunna fortsätta? Herre, visa mig genom dina löften ditt kär-
leksfulla ansikte och tala till mig, du som har omsorg om mig. 
Sänd din Ande att ta bort bitterheten från mina tårar genom 
ditt löfte att de som dör i tro på dig har evigt liv. Amen. 
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