TÅLAMOD
Genom tro och tålamod får vi ärva Guds löften. (Hebr 6:11‐20)
En definition på tålamod är ” att med tillförsikt ge sig själv till en annan persons
omsorg”. Tålamod är en process. Var och en måste utveckla denna.
Det hände så plötsligt
Under flera veckors tid kom en underlig känsla till mig om att någonting skulle
krascha genom vindrutan i bilen. Jag ryckte till där jag satt i bilsätet, såg
ingenting men bad.
Efter att ha avslutat en veckas TV‐produktion av en serie kallad ” Att bemöta
människors känslor” körde jag hem. På en avkörningsramp hände det. En lastbil
framför mig stötte till någonting på vägen. Föremålet kom flygande mot mig, in
genom vindrutan på passagerarsidan och stötte till mig när jag fortsatte att köra
mot stoppskylten. Det hände så plötsigt. Utan att veta vad som hade hänt, utom
att det fanns glas och blod överallt, tänkte jag ”Fader, är jag utanför din vilja?” .
Genom att jag såg en stor handflata visste jag att mitt liv var i min Faders hand.
Tanken kom till mig. ”Min son ha tålamod! Det som var ämnat för ont kommer
jag att vända till något gott”. Jag uppfattade att det skulle ta en tid innan det
skedde.
Jag böjde mig ut genom ett fönster så någon kunde se att jag behövde hjälp och
en vän körde förbi och jag vinkade till honom. Just då kom en polis körande.
Inom några minuter körde räddningspatrullen in på den servicestation där jag
hade parkerat min bil.
Det var väldigt intressant att jag aldrig hade smärta eller förlorade medvetandet
i olyckan. Det var som om jag var i en kokong omsluten av frid ute på ett
uppdrag.
En dam kom till min vindruta. Hon sa att hon regelbundet tittade på våra TV
program, ”Guds kärlek” och att hon ringt de kristna kanalerna för att man skulle
be för mig. Hon stod där och bad tillsammans med en vän till mig som tillhörde
ambulanspersonalen. Herren hade omgett mig både med sin närvaro och sitt
folk.
Jag var frustrerad då jag inte kunde fortsätta med mina planer. Jag var försenad
till middagen och min fru visste inte vad som hade hänt. Även om bilen var skrot
och jag blödde kunde jag svara på deras frågor. Jag visste att jag var okay, men
ingen annan verkade vara av den åsikten. De brydde sig om mig och jag behövde
tala med Gud om nästa steg. ”Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta, förlita dig
inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina
stigar jämna”. (Ords 3:5‐6)
Under många år har jag sett Guds kraft verka underbara helanden och mirakler i
människors liv. Vi kan tala till problembergen att flytta sig och de kommer att

flytta sig, ibland omedelbart (Mark 11:22‐24) Jag hade inte på många år varit en
patient, men nu var det min tur.
Hjälp i nödens tid
När ambulansen kom med blinkande blåljus och tjutande sirener viskade Herren
till mig, ” Min son, ha tålamod”. Låt dem lägga dina tänder på plats och sen
kommer jag att cementera dem”
När jag hörde Guds instruktioner, förlöste jag min tro och lät dem placera mig i
ambulansen. I annat fall skulle jag ha åkt hem. (Låt det ske i enlighet med din tro.
Vi vandrar i tro och inte i åskådning). Det såg illa ut, men jag visste att Gud är
god. På väg till sjukhuset tog jag vara på tillfället att vittna om min himmelska
Faders kärleksfulla omsorg för dem som tog hand om mig. Han som skulle vända
alltihop och inte ett enda av mina ben skulle förbli brutet i Jesu namn.
Guds löften är sanna. Tala aldrig annat eller problemet. Tala Guds löften.
Du kanske har ett problem men låt inte problemet ha dig. Gud är större och
kommer att befria dem vars hjärtan är vända till Honom. Tala högt vad Gud säger
och låt dig själv, Herren, djävulen och andra höra att du tror på Gud.
Vid det första sjukhuset kom min fru emot mig vid ambulansen. Jag var lättad att
hon visste att jag levde och var jag var. Vi prisade Gud så att han skulle bli ärad
och något gott skulle komma från detta till många människor.
Akuten var fullpackad den kvällen. Många människor som jag inte sett på många
år var där. Väckelse bröt ut. Herren, människorna och personalen lät mig be för
andra i deras tid av nöd. Vilken glädje och vilket privilegium att kunna hjälpa
dem att se på Gud och tillsammans tro Gud om att Han skulle ta oss igenom till
seger.
Herren vet vilka prövningar vi går igenom, vi måste ta blicken från oss själva och
våra omständigheter. Det var därför Han hade Job att be för sina vänner. När vi
ser på Herren och föröker hjälpa andra när vi själva har behov kommer Gud att
hjälpa oss. Jag hade inte kunnat be för dessa människor om jag inte hade varit på
den platsen just då. Gudomliga möten kommer i tider av prövningar, problem
och behov.
En bråkdel av en minut kan ha enorm betydelse och jag kunde ha dött om röret
träffat mig lite tidigare eller senare. Röntgen visade att min övre käke var
sprucken 10 cm, underkäken ännu mera och gommen var kluven. Käkarna och
tänderna kunde röras i vilken riktning som helst. Blödningen var ett resultat av
en stor spricka som gick genom min käke när spegeln träffade mitt ansikte. Pga
omfattningen av mina skador förflyttades jag till ett annat sjukhus i en annan
stad. Några omtänksamma vänner som fått höra vad som hade hänt, kom till
sjukhuset och körde Diana och mig till den andra staden.
Det är bra att ha troende vänner runt sig när problem kommer. Ofta drar sig
människor undan när det är tufft. Gud vill inte att vi skulle kämpa den goda
kampen ensamma. När prövningarna kommer, kommer Herren att ge andra

möjlighet att välsigna och tro Gud tillsammans med dig, på samma sätt som du
har stått med dem i deras tid av behov. Var med dem som uppmuntrar din tro på
Gud. Dra dig undan dem som gör dig modfälld, välsigna dem och älska dem, men
lyssna inte till deras otro. Dra dig närmare Gud och Han vill närma sig dig.
Olyckan hade skett kl 16. Vi anlände till det andra sjukhuset kl 22. Akuten var full
med folk. När man mår bra är det lätt att glömma hur många människor som
lider och går genom tuffa problem.
Herren hade ordnat så att den ledande ortodopedkirurgen från ett annat sjukhus
var på akuten den kvällen för att ta hand om mig. Han tog en avgjutning av min
mun för operationen som gjorde att han kunde placera tänderna som Herrren
hade sagt och sedan skulle Herren cementera tänderna.
Kl 1 på natten placerades jag i ett rum på hjärtavdelningen eftersom inga andra
rum var lediga. I sängen bredvis min fanns en man med ett kroniskt
hjärtproblem. Han hade genomgått många svåra hjärtoperationer under det
gångna året och de skulle göra några undersökningar nästa morgon. Vi trodde
Gud om att Han skulle röra vid mannens hjärta och blodcirkulation.
På morgonen gjorde de undersökningar och märkte att allt var bra. Han fick åka
hem och jag fick ha hela rummet själv. Som Herren ville ha det blev jag inte störd.
Herren var med mig.
Principer relaterade till tålamod
Skratt fyllde rummet. Herren talade till mig, ” Min son, minns du serien där du
undervisade om tålamod? Du hade så lite tålamod när du inte blev klar med den!
Jag skall ge dig resten av serien.” Under den nästa dagen och den därpå följande
halva dagen visade mig Herren i Ordet om principer som är relaterade till
tålamod så att jag kunde ” undervisa folket hur man går genom berget”.
Tiden är vår vän och Gud har en utsedd tid för allt som sker under himlen.
Genom tro och tålamod får vi ärva alla Guds löften. Saker händer i livet, men Gud
kommer att ändra på det som var avsett för ont till något gott. Det som Han har
avsett att bli en välsignelse kommer att hända om man tror och tålmodigt tror
och förtröstar på Honom.
Många människor ber om tålamod utan att inse att de redan har tålamod.
Tålamod är en frukt av den troendes pånyttfödda ande (Gal 5:22). Gud har gett
dig all tro och allt tålamod du behöver, men man behöver träna och utveckla
dessa, och detta sker i tider av frestelser, prövningar och tester (Jak 1:2‐4) ” Låt
uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist
i något avseende”.
Herren verkar sin målsättning i oss, så att denna kan urskiljas och mogna.
Nyckeln till tålamod är känna och förtrösta på att Gud har allting under kontroll.
Vi kan med tålamod vänta på något som vi vet att vi har. Brist på tålamod
kommer när man inte tror att någonting händer och man har förlorat hoppet.

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” (Hebr
11:1)
Ty i hoppet är ni frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något
hopp. Vem hoppas på något som han redan har? Men om vi hoppas på det vi inte
ser, så väntar vi uthålligt. (Rom 8:24‐25) (Notera också Rom 4:17‐25)
Patienter överlåter sig själva med tillförsikt i en annan persons vård, de litar på
att det vill bli okay. Vet Gud vad Han gör i mitt liv? Herren säger att Han vet vilka
planer han har för mitt liv, att planerna är goda, inte onda, planer för framgång
och som ger ett hopp och en framtid. (Jer 29:11‐12). Om jag lever eller dör
kommer Herren att ta igenom in i Hans härlighet. En kristen kan inte förlora.
Prövningar och frestelser sker i livet, men tron är beprövad. Herren säger att vi
skall glädja oss i Honom när olika saker sker. Han har allting under kontroll och
vill förändra allt när vi fortsätter leva i tro. Vår tro kommer att bli definierad,
renad och kommer att mogna (Jak 1:2‐4). Vi kommer att veta att om Gud är för
oss, vem kan då vara emot oss? Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek och
närvaro (Rom 8:31‐39)
Vissa saker händer för ett syfte eller av en orsak, vilket vi ofta inte genast förstår.
Vi kanske inte förstår vad eller varför något händer, men Herren säger att Han
kommer att ge oss vishet och förståelse. (Jak 1:5, Pred 8:1). Tiden visar ofta vad
saker verkligen är. Fortsätt i tro och du kommer att förstå.
Herren sa till mig att säga till folk att orsaken till att det inte verkar vara ljust i
slutet av tunneln är att tunneln är böjd. Bara håll fast vid Jesus och fortsätt gå.
Titta inte på mot‐ och medgångarna i livet. Se på målsnöret och på Fullkomnaren,
Jesus (Hebr 12:1‐2). Fortsätt framåt och Gud kommer att hålla sitt Ord och sina
löften till dig. Kalla på ting som inte är till såsom vore de till (Rom 4:17‐25).
Slutmålet för din tro är att du är i vila och gläder dig i att det redan är fullkomnat
och du kommer att se det. När det gäller de dagliga omsorgerna, vet att allt har
tagits hand om eftersom du gav det till Gud.
En patient kan ändå inte göra något åt det. Man kan bara göra det man är tillsagd
att göra. Våra liv och planerna för våra liv är i Guds hand. Därför kan du njuta av
Guds närvaro i ditt liv likasom du njuter av Hans skapelse och Hans folk. Gör gott
när du lyder Gud. Förstör djävulens verk i Jesu namn. Det var det Jesus gjorde.
Låt med ett glatt hjärta Gud fylla din tid och njut av Guds välsignelser. Tänk inte
på ditt eget liv utan låt Gud ta hand om din tid och ditt arbete. (Pred 5:18‐20, Ps
23)
Guds plan och målsättningar fortsätter
Jag är säker på att jag kunde ha gjort något ”bättre” än legat i en sjukhussäng
med kanyler i armarna (om jag tänkte på mitt eget liv). Herren hade andra
planer.

Gud hade inte orsakat olyckan, men Han visste att den skulle ske. Han hade sin
hjälp förberedd för mig. Han skulle göra det bästa av situationen för sin äras
skull och för folkets bästa.
”Ha tålamod, min son. Det som var tänkt för ont, vände jag till något gott. Ha
tålamod!”. Det finns en orsak och ett syfte med allt som sker i livet. ”Tjuven
kommer för att stjäla, döda och förstöra, men Jesus har kommit för att vi skall ha
överflödande liv” (Joh 10:10)
Jag var under Guds beskydd. Ingen tjuv skulle stjäla från mig varken andligt,
mentalt, fysiskt, ekonomiskt eller i mina relationer. Jodå, saker händer, med Gud
har kontroll.
På onsdag kväll kl 20.00 (två dagar efter olyckan), fördes jag in i operationssalen
för en fyra timmars operation. Nästa morgon hörde jag skratt igen. När jag
öppnade mina ögon såg jag doktorn skratta. ”Randy, om du inte hade smärtor
före operationen så kommer du säkert att ha efteråt efter allt vi gjort.
Operationen gick bra.” Det var härligt att se min doktor skratta, det verkade som
om också Gud skrattade. Allt är under kontroll. ”Låt dem placera tänderna i
käken och jag kommer att cementera dem”.
På fredag eftermiddag kunde jag åka hem. Min mun var igensydd. Ett litet hål
fanns mellan två framtänder så att jag kunde dricka. Intressant nog, hade jag
ingen smärta, som doktorn trodde att jag skulle ha – ingen smärta efter olyckan
och ingen smärta efter operationen.
På sabbats morgonen åkte vi till kyrkan för att prisa Gud. Jag vill tacka Gud
tillsammans med Hans folk för Hans kärleksfulla omsorg och jag ville vara i Guds
närvaro. Lovsångsmusiken startade. En sång spelades, ”Sing a Song of Dancing”.
När vi dansade inför Herren och tackade Gud för att Han förverkligade varje ord
som Han sagt kände jag den Helige Andes smörjelse stiga upp inom mig och
komma ner från himlen. Jag tog mikrofonen.
Det blev tyst i auditoriet när jag började tala (Ingen hade berättat för mig att du
inte kan tala med en igensydd mun!). Gud ville att jag skulle tala, så jag talade.
Och jag talade varje vecka i åtta veckor men min mun igensydd, jag vittnade om
Guds trofasthet och härlighet och hur Gud gör det Han sagt ifall man tror på det
och har tålamod att se Hans Ord gå i fullbordan. Prisad vare Gud!
Nu när jag skriver har det gått 12 år sedan detta. Röntgenbilder visade att
gommen och båda käkarna var helade efter tre veckor. Emellertid (som en
lektion i tålamod), så kunde jag inte få en tid hos läkaren att ta bort trådarna från
käken på åtta veckor.
Under dessa åtta veckor lät Gud folk se ett levande exempel på hur Gud kan ta
någon genom ett berg och övervinna prövningar på Guds sätt. Jag fylldes med
glädje under denna prövning. Folk blev uppyllda av glädje och medlidande när
jag betjänade om Guds nåd i en tid av behov, tro och tålamod.

Före olyckan behövde jag få en ny vindruta och jag behövde gå ner i vikt ca 5kg.
Det hela slutade med att jag fick en ny bil och gick ner i vikt 5kg . Ingen smärta.
Ingen sorg. Ingen förlust (utom förlust av vikt). Herren vände på det onda till
mitt och folkets bästa och till Guds ära.
En möjlighet att bry sig
En dag vid ett lunchmöte för pastorer följde en pastor efter mig när jag delade
om vad Herren hade gjort (Jag tackar Herren för de många pastorer som bad och
lede folk in i förbön för min skull.) Herren samlar sitt folk för att man skall bry
sig om varandra på det sätt Gud har tänkt. Ibland behövs ett problem eller en
prövning innan folk har möjlighet att bry sig.
Vi satte oss ner för att äta lunch och han bad mig sätta mig bredvid honom. Jag
hade juice och soppa. Mannen började gråta. Jag frågade vad som var fel och han
sade, ”Randy, kan du förlåta mig.” (jag hade aldrig tidigare mött honom!) Han
fortsatte, ”Jag lyssnade till vad folk sa om dig och jag dömde dig. Men nu efter att
ha mött dig, är du inte alls som jag hört. Jag borde ha vetat bättre än att döma
någon utan att känna personen. Kan du förlåta mig?”
Vid det laget grät jag också. Vilken underbar, ärlig Gudsman. Vilken glädje när
Gudsmän och –kvinnor kan komma tillsammans och älska varandra! Ha tålamod.
Det händer. Herren älskar oss alla och det goda verk Han påbörjat är Han också
trofast att fullborda.
Herren gör aldrig något för att etablera isolerade händelser. Han berör många
aspekter i våra liv när Han gör något. Hans välsignelser förs vidare för att beröra
många människor också i kommande århundraden.
Varje vecka måste jag gå på kontroll för mitt huvud och mina tänder. Medan jag
satt i väntrummet i många timmar (lektion i tålamod) gav mig Herren privilegiet
och möjligheten att möta många människor som jag aldrig skulle ha mött i annat
fall. Folk med sjuka kroppar och sinnen, med trasiga familjerelationer, med
frustrationer och fattiga människor. Just till sådana situationer kom Jesus för att
göra människor fria. Jesus ville älska dessa människor i deras tid av nöd och ta
dem genom tunneln in i ett överflödande liv. Folk vill ha ett hopp och liv. Jag
berättade för dem om vad Jesus gjort för dem och de tog emot Honom.
En medvetenhet och medömkan för människor fyller ditt liv med Guds kärlek
när du vet vad de går igenom. Det som är så underbart är att i Jesus vill Gud
hjälpa människor genom dig. Säg åt dem att lägga sina liv i Guds händer. Att ta
emot Jesus. Lämna sina gamla liv. Att fortsätta gå med Gud. Att inte ge upp (Josua
1:6‐9).
Veckorna efter olyckan blev man medveten om ett ökat behov att be för,
uppmuntra och hjälpa sin pastor. En enorm glädje fyllde mitt hjärta när folket
stod med mig i tjänsten. Många har sagt hur de trodde att inget ont kunde hända
deras pastor.

Många andra saker fortsatte ske som ett resultat av olyckan när Gud sade ”Ha
tålamod, min son, det som var tänkt som ont har jag vänt till något gott. Ha
tålamod. Låt dem fixa dina tänder och jag kommer att cementera dem. ”
(Tänderna är nästan lika bra som före olyckan, jag förlorade inte en enda tand).
Du känner inte till alla de dagliga händelserna som sker i ditt liv och i din
framtid. I Jesus Kristus, kan du däremot att veta var du kommer att befinna dig i
evigheten.
Jesus Kristus sade: ” Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva
om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig nångonsin dö.”
(Joh 11:25)
I Jesus kan du ha ett överflödande liv just nu och i all evighet. Men vi måste lära
oss att stå emot tjuven, lita på Gud och Hans Ord, och inte vara förtrösta på oss
själva eller andra, utan istället lyda Guds Ord. Vi måste fortsätta att vandra med
tillförsikt i tro och tålmodigt låta Gud verka i våra liv och veta att Ha verkar sin
goda plan och framtid både för oss och för andra.
En bön i tro
Fader, i Jesu Namn, Du vet vad jag går igenom, hjälp mig att överlåta mig till din
kärleksfulla omsorg. Förlåt mig alla tvivel eller någonting som kunde hindra ditt
bästa i mitt liv. Jag vet att du vänder det som var ämnat för ont till någonting gott
så att du blir förhärligad och jag blir välsignad. Jesus. Jag ärar och tackar Dig. Jag
lägger mitt hopp, mitt liv och min förtröstan på Dig, Jesus, min Herre.
TIPS FÖR TÅLAMOD I PRÖVNINGAR
Hitta Guds löften (Rom 4:16‐23)
Ta emot och tro att Gud kommer att göra det Han säger. (4 Mos 23:19)
Gläd dig och tacka Gud att det redan är gjort. Tacka Gud att Han är större än
prövningen.
Förlåt alla och bekänn varje synd du vet om i ditt liv och ta emot Guds förlåtelse.
Var uthållig och vandra vidare i tro. (Jos 1:6‐9)
Agera på Guds Ord. Låt Gud vara med i vardagen (Jes 40:28‐31)
Vila med tillförsikt i Herren. Ödmjuka dig under Guds mäktiga hand och i rätt tid
kommer Han att se till att det sker. Kasta alla dina bekymmer på Honom för Han
har omsorg och vakar över dig (1 Pet 6:6‐7 och 1 Pet 2:23)
Kom ihåg: Var noga med ditt tänkande. Vad som är tänkt för ont kommer Gud att
vända till något gott.

Vi är mer än övervinnare genom Jesus Kristus som älskar oss. Gud älskar dig.
Han vet vad du går igenom. (Hebr 4:14‐16). Han har försörjning för dig.
Ingenting kan skilja dig från Hans kärlek. (Rom 8:26‐39)
Gud kommer inte att låta dig lida mer än du kan bära och Han bereder en utväg.
(1 Kor 10:11‐13)
Säg till djävulen, i Jesu Namn, ” Du kan inte stjäla från mig – andligt, mentalt,
fysiskt, ekonomiskt eller i mina realtioner.”
Gläd dig alltid i Herren. Prisa Herren och tacka Herren för att Han tar dig igenom
till seger (Ps 46). Utveckla tålamod. Låt tålamod fullkomnas i dig så att du
mognar i Kristus, inte vacklar hit och dit utan att du kan ärva allt genom tro och
tålamod i Kristus Jesus. (Fil 4:4‐9, 9‐12, Jak 1:2‐12, Rom 5:1‐6)
Gud har allting under kontroll. Du kan förtrösta på att ditt liv är i Hans händer.
Det kommer att bli bra. Var inte rädd eller modlös. Gud är med dig och kommer
aldrig att lämna dig eller överge dig (Hebr 13:5‐6)
Se inte på alla mot‐ och medgångar varje dag; se på målet och Fullkomnaren av
din tro (Jesus) (Hebr 12:2‐5). Herren och din tro på Gud avgör utgången. Fråga
dig själv, ” Vad kommer resultatet att bli i denna situation?”
När det ser hopplöst ut (inget ljus i slutet av tunneln) kom då ihåg att tunneln är
böjd. Håll fast vid Jesus och fortsätt att gå. Det finns ljus i slutet av tunneln och
Jesus är ditt ljus i tunneln.

