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Lektion 7
TÅLAMOD

“Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.”   

Luk  21:19
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Affirmation
 

Herre! Vad Din närvaro på jorden är full av nåd. 

Visa Du oss vägen så att vi med tålamod kan genomföra den 

levnadsvandring som ligger framför oss och se på Dig, 

Upphovsmannen, Givaren av ljus. 

262-24
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7
TÅLAMOD

(Baserad på Edgar Cayces readingar 262-24 till 262-26)

Inledning
Gud är tålamodets Gud. Hela naturen visar detta. Det står skrivet på 
klippor, grottor, berg och dalar - ja, djupt i jordens hjärta. Inte minst 
skrev Han det i människans själ. Han, som har visat att Han är tålmodig, 
fördragsam och villig, även om det tar tidevarv för alla att komma till 
insikt om ljuset.

Tålamod är en handling från Gudsmedvetandet i varje själ. Det visar 
sig i mental, fysisk och andlig tanke och handling. Genom tålamod lär vi 
oss känna oss själva, mäta och testa idealen, ha tillit och söka förståelse 
genom dygd. På så sätt finns alla andliga egenskaper i tålamod.

När vi dag för dag visar tålamod, vet vi hur bra vi utför de läxor vi 
lärt i tidigare liv. Tålamod aktiverar alla dygder. Genom tålamod blir vi 
kanaler till välsignelse för andra - och tjänar inte på vårt sätt, utan på 
Hans - inte en gång, utan så länge det finns behov att tjäna.

Tålamodets värde
 
Tålamod är ett kriterium för utveckling. När vi har tålamod i det dagliga 
livet visar det, om vi har brukat eller missbrukat de möjligheter vi fått 
under tidigare liv. Vilken stor förståelse det resulterar i när vi använder 
denna egenskap!

Genom tålamod förstår vi bättre Fadern och Hans förhållande till sina 
barn. Genom tålamod förstår vi bättre de kors vi dag för dag bär.

Han, som är utan kors har upphört att uppmärksammas och finns inte 
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längre bland sönerna. Vi kan bli uppmanade att bära inte enbart de egna 
korsen utan även andras. Om vi vill närma oss Tronen måste vi luta oss mot 
armen på någon vi hjälpt. Detta visar vårt samband med varandra.

Som ingenting annat visar tålamod tillväxt. Ofta finner vi, att vi är 
så kapabla att möta svåra problem, att vi känner att vi löst dem tidigare. 
Utan tvivel har vi gjort det, om och om igen. Vid andra tillfällen kan vi 
inte gå iland med problem, som inte alls är så invecklade. Varför har vi 
sådana upplevelser? Agerar vi inte som veklingar, om vi misslyckas med 
att möta dessa i rätt anda utan blir nerslagna? När vi inser misstagen, 
skäms vi för att vi har släppt taget och bestämmer oss för att dra nytta av 
dem. På grund av dessa upplevelser ska vi alltid efteråt tycka, att vi var 
lyckliga som uthärdade och vara ännu villigare att vänta tills vi är bättre 
förstådda och förstår bättre. Det är de läxor vi lärt genom tålamod som 
i slutet stärker och hjälper oss. Sedan blir vi förebilder för andra. Något 
har också hänt inom oss, för något är skrivet som tidens hand inte kan 
sudda ut. Vi har funnit en dyrbar pärla som sätts in i själen, där den sit-
ter kvar i all evighet!   

I vishet och godhet ger oss Fadern alltid det rätta. I varje ögonblick 
ger Han just det, vi kan använda. Det vi inte förstår, kan vi inte använda 
rätt. “Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det 
nu.” Joh 16:12 Allteftersom vi gör vår del för att förverkliga Hans löften 
genom att visa nästan att vi förstår de bördor han har och är redo att 
hjälpa honom bära dem, kan vi mer och mer känna Faderns kärlek och 
bli mer och mer medvetna om den egna tillväxten.

Själens skönhet visar sig i livet hos den som har tålamod. Den kommer 
till dem som ständigt har en bedjande inställning till ett liv fyllt av ett syfte. 
För att få denna skönhet som själen ger uttryck för, är det nödvändigt 
att vi glömmer oss själva. Det är inte helt och hållet en yttre tillväxt utan 
även en inre. Den är resultatet av inåtskådande som är grunden i djup 
meditation. I varje ord och handling visas kärlek, precis som hos Mästaren. 
Genom tålamod måste vi förhärliga Hans egenskaper i våra liv. När vi 
visar tålamod, ångrar vi ingenting - saknar vi tålamod, saknar vi allt. Vi 
bygger för evigheten. Resultaten visar sig inte alltid med en gång.

En person berättar: “Jag skulle gå igenom en stor prövning. Mitt 
tålamod och min uthållighet tycktes bli mindre och mindre allteftersom 
dagarna gick. När jag till slut började inse, att jag bara var ett instrument 
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- en kanal, genom vilken Guds vilja manifesterades – började styrkan och 
modet gradvis återkomma tills jag, utan rädsla, såg på de uppsatta hindren 
och förstod problemet klarare och bättre. Att ha väntat tålmodigt och 
känt Hans närvaro var värt allt.”

Hans fridsamma närvaro är löftet till oss, som med tålamod uthärdar 
de kors som finns framför oss varje dag.

Medel för att få tålamod
I tålamod blir vi medvetna om närvaron framför Tronen. Vi ska därför 
ofta försöka väcka det inre jaget. Det kan vi med hjälp av tålamod. Om 
vi släpper taget genom bristande tålamod, finns det möjlighet för sådant 
som kan göra oss rädda att komma in. Medan vi väntar har vi löftet, att 
Hans styrka räcker till för oss. Det finns ingen fara att besegra och ingen 
anledning att vara rädd. Det är emellertid nödvändigt att vara helt rätt 
instämd till idealet, om vi önskar få denna dygd, tålamod, som är så 
nödvändig för andlig tillväxt. Vi kan få många besvärande upplevelser 
som verkar skilja oss från Skaparen men varje erfarenhet har sin lön. När 
vi söker ska vi veta, att Tröstaren som alltid kommer till oss är nära. Vi 
blir aldrig lämnade ensamma.

När vi använder det vi redan vet, kommer förståelsen för Hans lagar 
lite i taget. Att utveckla tålamod kräver bön och ständigt inåtskådande, 
så att vi inte är ouppmärksamma och säger ett argt ord eller en snabb 
replik som får någon att snubbla. Tänk på detta. Själviskhet håller till-
baka framstegen i att få tålamod. Att erkänna detta betyder att ta ett 
djärvt men nödvändigt steg, om vi vill ha samma tålamod med andra 
som vi själva önskar oss. Förlora dig i Honom; hitta dig själv genom att 
tjäna. Förlora dig i Honom; finn dig själv som ett med Fadern. Steget är 
magiskt och insikten gudomlig, när varje handling, varje tanke och varje 
ord är så drivna av tålamodets ande, att andra strävar efter att försöka 
likna oss. Detta blir den naturliga upplevelsen i det hjärta som känner 
igen Gud i alla.

Tålamodet prövas i dagliga svårigheter. Vi börjar växa när vi besegrar 
varje nytt hinder och lägger det bakom oss. Passiv ödmjukhet är inte 
tillräcklig. Tålamod måste vara en aktiv växande kraft som reser sig för att 
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möta varje ny prövning. De som älskar Herren, var och en av dem tuktar 
och renar Han, för förgänglighet kan inte ärva evigt liv utan måste brännas 
upp. Vi ska veta, att vår Gud är en förtärande eld som måste rena alla, som 
vill bli ett med Honom. Se Heb 12:6, 1 Kor 15:50, 5 Mos 4:24.

Vi övervinner endast genom tålamod. Vi utvecklas genom tvång, 
genom att vidga den andliga energin. När vi gör det, öppnar vi vägen 
för Gud som med sin närvaro ger oss styrka när vi möter svårigheter och 
prövningar, vilket alla gör.

Hur kan vi leva livet mera fullkomligt så att vi får bättre förstå-
else genom tålamod? Genom att varje dag använda det vi vet. Anden 
anmodar oss inte att utföra det vi inte redan vet och förstår. Genom 
handling kommer kunskap om och förståelse för nästa steg. När ska vi 
börja? Idag, för “nu är den rätta stunden”, läser vi. 2 Kor 6:2 Vi ska ha 
tillit och med tålamod vänta på nästa steg. Gör vi oss inte värdiga att 
prövas, är vi ovärdiga att litas på och komma in.

Att genomföra vandringen kräver 
tålamod

När tron består provet ger den tålamod, får vi veta i Skriften. Se Jak 1:3 
Vandringen genomförs dag för dag, steg för steg. När vi tror att tålamodet 
är fullständigt förbrukat, då har vi tappat tålamodet med oss själva. Vilket 
elände det blir, om vi blir otåliga på oss själva! Då måste vi snabbt skynda 
med att analysera oss och göra nödvändiga korrigeringar och justeringar! 
Påverkan inifrån är starkare än påverkan utifrån. Därför står vårt högre 
jag redo att hjälpa till, om vi verkligen är angelägna om att återgå till det 
rätta. Vilken möjlighet till tillväxt och tätare närmande till Honom! Just 
idag ska vi leva som om vandringen vore till ända och arbetet slutfört - 
som om det berodde på den här dagens ansträngningar om Hans löften 
skulle kunna uppfyllas. Om vi väntade att Mästaren, Kristus, skulle äta 
middag med oss idag, vilka livets frukter, tankar, handlingar eller gärningar 
skulle vi då ha att erbjuda?

Tålamod är en dygd som inte har ledigt. Vi måste vara uppmärk-
samma, så att inte illvilja eller fördömande kryper in. Då förlorar vi allt 
vi strävat efter! Hela tiden uppmanas vi att lägga sådant som hindrar oss 
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åt sidan och med tålamod genomföra den vandring vi har framför oss. 
Vandringen måste genomföras, för den är vägen tillbaka till Fadern. Vi 
ska vara tacksamma att vi inte måste gå ensamma. “Jag är vägen ... Ingen 
kommer till Fadern utom genom mig.” Joh 14:6 Bara tålamodets handling, 
med tillit till Honom, gör det möjligt för oss att möta alla prövningar 
och komma över varje nytt hinder.

Personliga upplevelser
“När jag fått förståelse för sant samarbete, vilket är nödvändigt för varje 
handling och när jag, genom att tjäna inte ser mig själv, då vet jag att 
Hans närvaro förblir i mig. Jag visar mer och mer tålamod - det tålamod 
som ger min själ näring. Jag kan leva, arbeta och vänta fridfullt i anden. 
Jag vet, att allt är bra!”

Tålamod är den viktigaste hörnstenen i själens utveckling. Tålamod 
är dessutom den vakt som står vid porten, som leder från den fysiska 
kroppen till själen. Med tålamod möter vi inte bara de egna svagheterna 
utan värderar även den styrka vi finner, när vi utvecklar olika egen-
skaper hos själen - kärlek, tillit och hopp. Det vi är, det vi varit och 
det vi ämnar bli, visar sig mer i det tålamod vi visar än i någon annan 
dygd. Tålamod visar precis hur vi bestått proven i det förflutna, hur vi 
mött och klarat av dem eller fallit när vi försvarat dem. Tålamod visar 
precis hur utvecklade vi är, om vi är redo att fördra andra och överse 
med deras brister eller om vi är primitiva och tycker att vår väg är den 
enda till sann och verklig förståelse.

“Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv!” Luk 21:19 “Vad hjälper det en 
människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad 
skall hon köpa tillbaka sitt liv?” Mark 8:36-37 När vi äger denna ovärderliga 
gåva, som vi fått ur Faderns händer, ska vi då betala ett så högt pris för 
att hävda våra rättigheter att vi byter själen mot självförstoring?

Det finns mycket att uthärda innan ägandetiteln är tydlig i medve-
tandet, men genom att hålla ut i en prövning, blir vi starkare i nästa. 
Mästaren tillfrågades: “Hur många gånger skall min broder kunna göra 
orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” 
Matt 18:21 Svaret var: “Jag säger inte … sju gånger utan sjuttio gånger sju!” 
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Finns sjuttio gånger sju inpräglat i oss? Är vi redo att uthärda och vara 
tålmodiga intill slutet eller är vi beredda att återgälda en förolämpning 
med en förolämpning och ett slag med ett slag? Visar vi genom bristande 
självbehärskning inte bara hur mycket vi misslyckas med att nå de mått vi 
ställt upp för andra? Mycket är försänkt djupt inne i själen, mycket som 
vi borde veta. När vi visar mer och mer tålamod och använder det vi vet, 
växer vi i nåd, kunskap och förståelse. Herre, led oss i Kristi tålamod!

När vi mera rätt förstår vad det betyder att vara en kanal till välsig-
nelse för andra och när vi blir mer medvetna om Faderns närvaro, får vi 
större tålamod i livet.

Instruktionen lyder: “Ha tålamod och visa fasthet, ty Herrens ankomst 
är nära.” Caycereading, Se Jak 5:8 När? Nu är det dags - idag. Tiden närmar 
sig för var och en av oss att bli mer medveten om hur nödvändigt det 
är att prisa Hans närvaro genom det tålamod vi har med andra, så att 
Han kan förhärligas i oss genom Faderns löfte. För: “Vad ni har gjort 
för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” 
Caycereading, Se Matt 25:40, 45 

Vi ber:
Herre! Vad Din närvaro på jorden är full av nåd.
Visa Du oss vägen så att vi med tålamod
kan genomföra den levnadsvandring som ligger framför oss
och se på Dig, Upphovsmannen, Givaren av ljus.  262-24


