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Lektion 4
ÖNSKAN
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Affirmation

Fader, låt Dina önskningar vara mina önskningar. 

Låt mina önskningar, Gud, vara Dina önskningar, 

i ande och i sanning.   

262-60
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4

ÖNSKAN

(Baserad på Edgar Cayces readingar 262-64 till 262-72)

Inledning
En önskan har sitt ursprung i viljan. Den är världslig och andlig. Den 
aktiveras inom de områden som den leds i, av det som är motivationen, 
genom viljan och de mentala förmågorna och skickligheten hos individen. 
Se 262-64
  

Önskan är grunden för utveckling, liv och sanning. Den 
tar herraväldet över helvetet och stensätter Vägen för många 
som ofta har den. I själen, i kroppen, i sinnet.  262-60

Önskan är den kraft som driver vårt fysiska och andliga jag medan viljan 
är den ledande kraften. Önskningarna har dragit oss till den plats där vi 
befinner oss. Vad vi än är, fysiskt, mentalt och själsligt så har det byggts 
upp genom önskan.

Fysiska önskningar
I Skriften står det skrivet: ”Och Herren Gud formade människan av 
jord från marken och blåste in liv i hennes näsborrar så att hon blev en 
levande själ.” 1 Mos. 2:7 Biologiskt utgör människan ett djur på det fysiska 
planet med tre grundläggande drifter – självbevarelse, fortplantning av 
arten och hunger. Dessa tre krafter i människor och djur är instinkter. 
Om människan genom viljekraft använder dem till att förstora sig själv, 
då blir de materiella önskningarna grunden för sinnlig påverkan. När hon 
gör så förminskar hon sin andliga kropp eller själskroppen. 
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Grunden för fysisk önskan är att i kraft bygga på, medverka till eller 
samla ihop det, som får vars och ens förmågor att njuta av de drifter som 
är av djurisk natur. Om vi styrs av dessa, finns det ingen annan utväg 
än genom anden. Vår själ skapades som ett sällskap åt Skaparen, med 
möjlighet att bli medveten om sig själv, likväl med inflytande som kräver 
förandligande av den skapande viljekraften. Detta utvecklar gudomlighet 
i själen eller i handlingen. Se 262-63

 … anden rör sig i den riktning den är motiverad till av 
viljan eller önskan.  262-64

Fysiska önskningar som inte är förandligade hindrar utvecklingen av 
medvetenheten om enheten med Gud.

”I en bön bad jag om tre saker. Alla var fysiska önskningar. En gällde 
beskydd av familjenamnet, en gällde välbefinnande och en gällde något 
arbete. Bönen besvarades men den gav varken frid eller harmoni, endast 
oenighet, besvär och större ansvar. Var vi än befinner oss har vi frid om 
vi har Kristusanden.” Personlig erfarenhet

Mentala önskningar
Önskan är den impuls som åstadkommer en aktivitet i den mentala 
kroppen, antingen impulsen framkallas av omgivningen som påverkar 
den fysiska organismen eller av det som uppväcker den andliga eller 
själsliga kroppen till en aktivitet.

De fysiska önskningar som förblir sinnliga i syfte kan bli krafter för 
ondska, när de förstärks av ett medvetande som är ont i sin intention. 
Människans medvetande, med dess förmåga att göra jämförelser, att dra 
slutsatser, att få reaktioner genom sinnena, kan lyftas till sådan hand-
lingskraft att det skapar hennes miljö runt henne och t.o.m. förändrar 
det ärftliga inflytandet. 

De mentala önskningar som höjer oss själva och värderar oss själva 
högre än medmänniskan, gör det möjligt för sinnliga önskningar att 
bli stötestenar i livet. Det är en av de omutliga lagarna att vadhelst 
en själs medvetenhet vilar på, det blir den; för tanken är byggherren. 
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Om sinnet är i harmoni med lagen hos kraften som förde själen till liv, 
blir den förandligad i sin handling. Om sinnet vilar på eller leds mot 
världsligt inflytande så blir den destruktiv.

Låt Din vilja, Gud, vara min önskan! Låt önskan hos mitt 
hjärta, min kropp och mitt sinne vara Din vilja, Fader, i de 
erfarenheter som jag kan ha på jorden!  262-63

När livet och gärningarna är i harmoni med de lagar som är manifeste-
rade i andliga egenskaper, finner vi att vi växer i älskvärdhet, kunskap 
och förståelse för Hans vägar. Låt oss be: ”Herre, använd oss. Låt det 
som Du ser är bäst bli gjort i och genom oss vid detta tillfälle.” Låt den 
medvetenheten vara i oss som fanns hos Honom, som inte bad om något 
för sin egen del, utan gick omkring och gjorde gott.

Syftet och viljan stimulerar önskningar som växer och tar herra-
väldet över sinnet som bor i kroppen. Låt oss än en gång påminna oss 
om att tanken är byggherren, oavsett om den har sin början i andliga 
eller världsliga krafter. Om vi vill växa, måste vi hålla tankarna till 
konstruktiva kanaler. Vi vet, att Källan till allt som byggs är Han, som 
har förklarat att Han är Vägen, Sanningen och Ljuset. Världen blev till 
genom Honom. Vi är Hans genom skapelse, Hans genom ägande, Hans 
genom de löften som gavs till Människosonen. Vilken önskan har vi? 
Vad vill vi göra med denne man som kallas Kristus?

Andliga önskningar
Låt oss tömma oss på önskningar som är fysiska i syftet så att den andliga 
attityden kan förhärligas på vandringen inför medmänniskorna. Vi kan få 
större själsutveckling när vi förlorar åsynen av oss själva genom att förandliga 
de materiella önskningarna och genom att söka mer och mer Kristusmed-
vetande. När Mästaren bad i örtagården: ”Fader, låt denna bägare gå förbi 
mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill,” se Matt 26:29 ser vi köttet 
strida med själva anden och fysisk önskan förandligas.

När vi gör de fysiska önskningarna till ett med Faderns vilja, kan vi 
komma igenom liknande förhållanden i livet som Jesus hade, Han som 
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blev Kristus. Be då att Hans vilja sker i oss och genom oss så att vi kan 
önska att vara kanaler till välsignelse för andra, på de sätt som Han ser är 
bäst. ”Inte på vårt sätt, Herre, utan på Ditt sätt.” Detta är att förandliga 
fysiska önskningar.

När vi studerar önskningar kan vi i tankarna fråga oss om det är 
nödvändigt för oss att ge upp alla fysiska önskningar för att utveckla 
andlighet. Det är inte nödvändigt att ge upp dem, men det är nödvändigt 
att förandliga dem, så att våra önskningar är Hans önskningar och Hans 
önskningar, våra önskningar. ”Slår någon dig på ena kinden, så vänd 
också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom 
inte från att ta skjortan också” Luk 6:29 är ett exempel på förandligad 
önskan, för genom att göra så blir önskan om hämnd förandligad genom 
kärlek och förlåtelse. 

Följande upplevelse är en bild: Jag hade nått en punkt, där jag måste 
välja om jag skulle inta min plats tillsammans med dem som förbereder 
vägen för tillkomsten av Hans Kungarike eller acceptera det bekväma och 
trevliga som världen erbjöd mig. Det var en stor tröst för mig att veta att 
Mästaren var tvungen att göra liknande val och att Han i kärlek övervann 
köttets önskningar. Min bön var: ”Jag kan inte bära detta ensam, min 
Frälsare, min Kristus. Jag söker Din hjälp”. Personlig upplevelse

Jesu Kristi evangelium är evangeliet om kärlek och fördragsamhet. För 
att bli lika Honom måste vi förandliga önskan att få precis som vi gör gott 
mot alla för Hans namns skull. Vi måste önska att Herren ska använda oss 
som kanaler till välsignelse för alla som vi har kontakt med dag efter dag 
och att vilken nödvändig upplevelse som helst kommer, så att vi kan renas 
fullständigt, för när själen lyser på vår dagliga vandring, i samtal, i tankar 
och i meditation förandligar vi önskningarna på jorden.

Som Han har sagt: ”Förförelserna måste komma; men ve den män-
niska genom vilken förförelsen kommer!” Se Matt 18:7 Låt önskningarna 
vara så osjälviska att vi aldrig syndar mot medmänniskorna. Vi måste 
vara den arm, den skuldra eller den som någon kan luta sig mot när 
denne i sitt liv kommer till insikt om Kristi kärlek.

När vi genom andras agerande har lidit och kan inse att lidandet har 
gjort oss mer ödmjuka, mer omtänksamma och när vi tittar på den som har 
orsakat lidandet med medlidande och önskar honom inget annat än gott, 
då har vår önskan om hämnd förändrats till en förandligad önskan.
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Fysiska krafter är i det materiella handlingens värld. Mentala krafter 
är både andliga och fysiska i sin reaktion för kroppen och för mentala, 
andliga och fysiska förhållanden som omger oss. Om våra syften är 
andliga och vi håller oss till dem kan vi bättre möta och övervinna 
olyckliga förhållanden i det materiella. Varje kraft och varje makt som 
manifesterar sig som en kraft i det materiella har sitt ursprung i anden 
och när vi gör tillämpningar av materiell natur, måste de samordnas med 
det mentala, andliga och fysiska för att större och bättre förhållanden 
ska kunna manifesteras i materiella saker.

Hans nådegåvor räcker till för dem som sätter sin tillit till Honom. Har 
Fadern förändrats? Har Han tvekat i sina löften? Han har lovat att möta alla 
efter det mönster som gavs på Berget. ”Närma er Gud.” Jak 4:8 ”… Då skall 
ni vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.” Jer 11:4 De är Hans barn 
vars önskningar är Hans önskningar. När vi har en sådan inställning har 
vi ingen fruktan, för ”den fullkomliga kärleken fördriver rädslan.” 1 Joh 
4:18

Visheten om osjälvisk önskan
Om gärningarna är sådana att de tillfredsställer själviska intressen i livet 
beträffande anseende, lycka, ställning och att bli omtalad väl, så är de 
fysiska. Om de är sådana att de ger en önskan att uttrycka kärlek, tåla-
mod, tålmodighet, mildhet och vänlighet i livet och att tjäna andra, så 
åstadkommer de andlig utveckling. Om vi vill veta om vi har gjort ett 
klokt val, ska vi fråga oss: ”Vilken önskan är det som blir tillfredsställd 
av egenskaperna i det vi söker?” Om det är för att förstora jagets egna 
fysiska önskningar så är det världsligt. Om det är för att skapa en kanal 
för att uttrycka gott, så är det andligt. Beträffande valen, måste vi själva 
göra dem. Det vi sår måste vi skörda. Ärelystnad är i sig själv en synd, 
såvida den inte är prövad i Guds smältdegel. Det är inte så att vi inte ska 
vara ambitiösa – nej – utan snarare ska vi sträva efter att Gud ska vara 
den som leder, och inte jaget.

När vi ser på oss från de andliga, mentala eller materiella planen kan 
vi i livet se hur det reflekteras precis hur vi har mätt ut den kunskap vi 
känner till. Det som vi gör med de talanger och möjligheter vi fått ger 
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frukt i sinom tid. Vi finner att vi antingen har frid inombords eller att 
vi är fulla av tvivel, fruktan och bestörtning. Vill vi ha frid? Då ska 
vi göra livet fridfullt för dem som vi älskar, för dem som vi hyser agg 
till och för dem som vi inte bryr oss om. Om vi vill ha kärlek ska vi 
vara kärleksfulla även mot dem som, enligt vår uppfattning, inte tar 
hänsyn till Hans vägar. För livets händelser är erfarenheter och uttryck 
för en sökande själ. Vad i en människas liv kan vara mer gruvligt och 
förskräckligt än att bli förlorad och likväl söka? Fruktan och ängslan 
angriper oss, likväl – släpper vi in Honom? Hans ande gör vår ande 
och själ medvetna om Faderns kärlek. Slitet och kampen är bara för 
stunden. Vi lever nu i evighet.

Låt lovpris och ära finnas i syftet gentemot de saker som gör oss 
medvetna om att Hans närvaro består i oss, för Hans löften är säkra och 
de som går med Honom skall känna Honom.

Priset måste betalas! Vi kan inte få utan att ge. Om vi vill ha liv måste 
vi ge liv. Om vi vill ha glädje, måste vi ge andra glädje i deras liv. Om vi 
vill ha frid och harmoni måste vi skapa frid inom oss och i relationerna 
med andra. Detta är lagen, för lika föder lika. Vi samlar inte oliver från 
tistlar eller äpplen från björnbärsbuskar, inte heller finner vi kärlek i 
hat.

”Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, 
min hjälpare.” Ps 19:15 I vishet ska vi välja Din önskan till att bli vår 
önskan.

Slutsats
Vet att det som vi väljer att göra har en uppbyggande påverkan inom 
oss och på dem som finns omkring oss; se annars upp. Det som ger nöje 
och välbehag i materiella sammanhang i livet är inte fel såvida vi inte 
dyrkar dem eller använder dem själviskt. Världsliga saker försvinner men 
kärlek som uthärdar i prövningens timme består alltid i oss. Låt hjärtat 
fortsätta att sjunga när vi vet detta. Gör detta medan vi tittar djupare i 
rosens hjärta, lyssnar på fågelns sång, ser målningarna av Hans ansikte 
i den nedgående solen, ser skönheten i månstrålen som vänder allt till 
strålglans till Hans ära, ser önskan att uttrycka kärlek hellre än hat, 
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harmoni hellre än oenighet, i regndroppen, stormen och hela naturen 
och till och med i människornas besvärligheter! Beträffande resultaten, 
lämna dem till Honom, som ger liv och tar liv; för ”Jorden är Herrens 
… och alla som bor i den”. Ps 24:1 Låt oss fylla sinnet med en önskan 
om att veta att vi är Herrens och att Han arbetar i och genom oss, leder 
våra händer, våra fötter och våra vandringar på livets stig, så att vi kan 
bli kanaler till välsignelse för alla som vi möter.

Kom – kom! Vi ska göra önskningarna kända i ljuset av det som 
Han lovade, som är Ljuset och Vägen för dem som söker för att få veta 
mer om Faderns vilja. Vi ska göra hjärtats önskan känd, så att vi kan 
bli ett med Honom. Vi får inte bli modlösa vid prövningar, frestelser 
och svaghet; för Han har kallat oss. Vill vi inte lyssna? Han är i stånd 
att fullfölja det som Han har lovat i det materiella, mentala och andliga 
livet. Låt inte ondska övervinna oss, utan låt oss övervinna ondskan i 
Hans namn.

Varje själ går från jordiska varelser till himmelska, från materiella 
varelser till mentala och andliga och i var och en av dessa världar söker 
själens medvetenhet uttryck inom det speciella verksamhetsområde 
som den har byggt inom sitt eget innersta. Själen lever vidare så att den 
kan bli mer och mer medveten om att bestå, leva och vara i Kristus-
medvetandet.

Kom, mina barn, Ni som söker Herren! Han är nära Er. 
Ni har varit ändamålsenliga i Era studier, i Era relationer 
med dem som söker genom dessa kanaler för att få veta 
mer om vad Er Herre, Er Gud vill att de ska göra. Var inte 
tillfredsställda utan snarare nöjda i att Ni är en kanal till 
välsignelse för Er medmänniska. Ni är som urdegen som 
genomsyrar allt, för där är några bland Er som kommer att 
höra Hans röst – och Han skall gå och tala med dem som är 
villiga, fröjdefulla, att Han, Er broder, Er Kristus, Er Frälsare, 
ska leda Era Vägar. Behåll tilliten.  262-67, S-20
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Fader Vår som är i himlen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme Ditt rike. Ske Din vilja;
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Ge oss för morgondagen det kroppen behöver.
Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter
de som har felat och felar mot oss.
Led Du oss i tider med
bekymmer, förvirring och frestelser.
Led oss på det rättas stig
för Ditt namns skull.
378-44

Kom Ni barn som söker Ljuset. Böj Era huvuden i lovprisför Sonen. 
För Vägen för var och en av er som söker Hans ansikte, öppnas framför 
Er. Människosonen, Kristus, Din Herre är med Er, t.o.m. i Era hjärtan 
– om Ni bara vill öppna dörren för Honom!  262-63


