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Ni skall klä er i tålamod!                                
                                                          (Kol. 3:12)                                                 
_____________________________________           

Förlora inte tålamodet! 
Don’t lose your patience! 
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    Kära Ni, ordets vänner, 
 

det var ett känsloladdat ögonblick vid föreställningens slut: „pieces4peace“ framfördes förra 
året här i Kamen och Fajir, 13-åriga flickan som hade huvudrollen, brast ut: „George, det är 
lösningen: Vi är bröder! Vi är syskon! Det finns inga gränser!“ Fajir och George hade gjort en resa 
runt hela världen och letat efter nyckeln till freden. De hittade den i en levande broderskap. I 
manuskriptet stod det: ”Fajir kastar sig om halsen på George!” Men den här scenen var en stor 
utmaning! Förberedelsegruppen hade varit tvungen att öva den otaliga gånger. Fajir är en muslimsk 
flicka och George en kristen pojke. Båda hade de kommit till vårt land som flyktingar. De skulle 
kramas när de spelade huvudrollen men det lyckades inte de första veckorna. Det behövdes tålamod 
– oerhört tålamod eller ännu bättre: ”änglalikt tålamod”! Så mycket mer rörande var scenen i 
urpremiären för alla som hade jobbat i veckor med den här föreställningen. 
 
 Kära Ni, ordets vänner, hur svårt är det att vara tålmodig med oss själva och med andra. Hur 
snabbt brister ”tålamods-tråden” när någonting inte lyckas. Det här tyska talesättet som kommer från 
textilproduktionen hänviser till en balans som måste hållas: tråden som spänns för mycket när den 
nystas av från trådrullen, som alltså överansträngs och slits för mycket, den här tråden brister! Det 
behövs den rätta livs-spänningen: varken för slapp eller för stram. – Men hur kan vi hitta fram 
till ett sådant välbalanserat tålamod? Hur kan vi lära oss att vara tålmodiga? 
 
 Det är bra att klargöra för mig själv att Gud har oändligt tålamod med mig, änglalikt 
tålamod! Jag kan gå vilse 1000 gånger, HAN ger mig chansen att börja om på nytt även för 1001:a 
gången. Hans tålamods-tråd med mig brister aldrig! Så som jordbrukaren väntar tåligt på jordens 
skörd på hösten (jfr Jak. 5:7), så vänter Gud på mig med oändligt tålamod när jag gått vilse. Hans 
budskap är: Kom tillbaka och börja om på nytt!  
 

För att lära sig tålamod finns det tre steg som hjälper: (1) Ha modet att stanna i din galopp en 
kort stund! (2) Klargör för dig själv att Gud redan har det tålamodet med dig som du inte har själv – 
det kommer att få dig att slappna av. (3) Börja sedan om igen med det som finns att göra just nu! 

 
Kära Ni, ordets vänner, låt oss på nytt lära oss tålamodet för att umgås med varandra. ”Den 

tålmodige håller ut tills tiden är inne, sedan bryter glädjen fram hos honom” läser vi i Gamla 
Testamentet (Syr 1:23). För glädjens skull löner det sig att öva sig i tålamod. Gud förlorar aldrig 
tålamodet med dig, så du får också säga till dig själv: Förlora inte tålamodet! – Don’t lose your 
patience! 
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