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Kasta din börda på Herren, 
han skall sörja för dig!         

(Ps 55:24a)                                                 
_____________________________________           

                Ta bort mina sorger! 
             Take away my sorrows! 
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Kära Ni, ordets vänner, 
 

Det finns ett ordspråk som lär oss: „Du kan inte förhindra att sorgens fåglarna flyger 
över ditt huvud, men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår.“ – Men hur kan vi lära 
oss att hantera våra sorger så att de inte hotar att kväva oss? 
 
 Evangelisten Lukas berättar om två vänner till Jesus som nästan drunknar i sina sorger 
efter hans död. De lämnar Jerusalem där Jesus – deras hopp – har dött. På vägen klagar de sin 
nöd för varandra. Detta klagande hjälper dem inte mycket. Det drar dem djupare in i mörkret. 
Av en ”slump” stöter de på någon. Han ställer frågor. „Vad är det för saker som ni pratar om 
med varandra där på vägen?“ De reagerar irriterat och frågar om han inte har hört talas om det 
som hände i Jerusalem. Den främmande fortsätter att fråga: ”Vad var det som hände?” De 
börjar att berätta – om sitt hopp och sina drömmar, om sina besvikelser och sitt förtvivlande. 
Det är så skönt att få säga allt det här! De rätar upp sig och kan lyfta sin blick igen. Plötsligt 
förstår de. Det var Gud som de träffade i den här ”främmande” mannen. Det var han själv. 
Han hade tagit bort deras sorg – genom att ställa ”irriterande frågor”. 
 
 Kära Ni, ordets vänner, låt oss hjälpa varandra så att sorger aldrig bygger bo i vårt hår. 
Ofta är det de små frågorna – kanske formulerade på ett roligt sätt, som kan locka fram 
sorgerna ur våra hjärtan: ”Åh, men du har ju också haft färre rynkor på pannan, eller hur?” Låt 
oss hjälpa varandra att berätta om sorgerna, så kommer Jesus att vara med oss, och vi kommer 
att kunna ”kasta” våra sorger på honom. Han längtar efter dina sorger. Han vill se dig lycklig. 
Därför får vi be honom: Ta bort mina sorger! - Take away my sorrows! 
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