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(3	  Abba,	  fader.doc)	  
Brev	  till	  nyomvända	  
	  
3	  ABBA,	  FADER!	  S	  170–172	  
	  
Den	  nyomvände	  liknar	  i	  detta	  avsnitt	  EG	  vid	  ett	  barn.	  Bibelns	  hänvisningar	  
till	  barn	  låter	  han	  gälla	  den	  nyomvände.	  Liksom	  barnet	  är	  ”oskuldfullt”	  och	  
”enfaldigt”	  är	  den	  nyomvände	  det.	  Barnets	  ”enkelhet	  och	  öppna	  karaktär”	  
låter	  EG	  också	  gälla	  den	  nyomvände	  i	  dennes	  relation	  till	  Gud.	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Det	  	  naturliga	  barnet	  har	  en	  oskuld	  och	  enfald,	  som	  med	  	  årens	  lopp	  vanligen	  försvinner.	  Så	  löper	  

den	  	  kristne	  alltid	  fara	  att	  förlora	  den	  första	  enfalden	  	  och	  innerligheten	  i	  sin	  tro.	  Det	  blir	  så	  
märkvärdigt	  och	  grant	  för	  oss	  äldre	  ibland,	  så	  att	  jag	  	  riktigt	  blygs	  inför	  Gud.	  s	  171	  

	  
Dessa	  barnets/den	  nyomvändes	  egenskaper	  skall	  bevaras.	  De	  behagar	  Gud.	  
Många	  äldre	  behöver	  t	  o	  m	  omvända	  sig	  och	  bli	  som	  barn	  om	  de	  skall	  ingå	  i	  
himmelriket.	  
	  

Barnen	  ha	  en	  synnerlig	  makt	  över	  Guds	  	  hjärta.	  Det	  är	  en	  helig	  sak	  att	  bedja,	  men	  bliv	  	  aldrig	  så	  
högtidlig	  i	  bönen,	  att	  du	  förlorar	  	  barnets	  enkelhet	  och	  öppna	  karaktär.	  S	  171	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Många	  äldre	  kristna	  behöva	  	  omvända	  sig	  och	  bli	  såsom	  barn,	  om	  de	  skola	  ingå	  i	  himmelriket.	  s	  171	  
	  	  	  	  
	  
När	  EG	  skall	  teckna	  Guds	  kärlek	  till	  barnet/den	  nyomvände	  tar	  han	  hjälp	  av	  
moderns	  kärlek	  till	  sitt	  barn.	  Moderns	  kärlek	  överträffar	  allt	  på	  jorden.	  Men	  
där	  en	  moders	  förbarmande	  tar	  slut	  tar	  Guds	  vid.	  
	  

Ja, hans kärlek övergår kunskapen och är djupare än någon  
moders. Sion klagar: »Herren har övergivit mig.  
Herren har förgätit mig.» Skulle väl en kvinna  
övergiva sitt dibarn, så att hon icke förbarmade  
sig över sitt livs son? Ja om hon än förgäte  
honom, skulle jag icke förgäta dig.» Es. 49:15.  
Vem anar de ömma band, som knytas genom födelse av samma liv. Men där en moders förbarmande 
tager slut, håller hans hjärta ut. s 170 
 
1:o. Har du sett en verklig moder vårda sin älskling? Hennes varma, uthålliga kärlek överträffar allt på 
jorden. s 170	  

	  
Avsnittet	  har	  flerfaldigt	  syfte.	  Dels	  avser	  EG	  att	  uppmuntra	  de	  nyomvända,	  
dels	  att	  korrigera	  mogna	  kristna	  men	  framför	  allt	  att	  teckna	  Guds	  omsorg	  
om,	  och	  hjärta	  för,	  sina	  små	  barn.	  Detta	  i	  en	  rikhaltig	  bibelbevisning.	  	  
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Bibelanknytningen	  
Går	  man	  till	  Psaltaren	  och	  Jesaja	  och	  söker	  på	  de	  rätta	  ställena	  får	  man	  visst	  
stöd	  för	  EG:s	  ”nyomvändateologi”	  i	  avsnittet	  ”Abba,	  Fader!”.	  Hjälp	  att	  söka	  
på	  de	  rätta	  ställena	  	  föreställer	  jag	  mig	  att	  EG	  fått	  genom	  Jesu	  liknelser	  i	  
Lukas	  15	  och	  i	  avsnittet	  Jesus	  välsignar	  barnen	  (Matteus	  18).	  Evangelierna	  
kopplar	  samman	  synen	  på	  barnen	  med	  synen	  på	  de	  ”små”	  i	  församlingen.	  Se	  
exempelvis	  Matteus	  25:40	  (”en	  av	  dessa	  mina	  minsta	  bröder”.	  Däremot	  
aldrig	  till	  de	  nyomvända	  på	  sätt	  EG	  gör	  det.	  
	  
–	  lös	  anknytning	  
*	  bekräftande	  citat	  
	  
–	  5	  Mos	  33:12	  s	  172	  Om	  Benjamin	  sade	  han	  :	  Må	  han,	  af	  Herren	  älskad,	  i	  trygghet	  få	  bo	  hos	  honom,	  som	  
öfverskyggar	  honom	  dagen	  om,	  och	  bo	  emellan	  hans	  axlar!	  5	  Mos	  33:12	  
	  
*	  Ps	  10:17	  s	  172	  De	  saktmodigas	  trängtan	  hör	  du,	  Herre;	  du	  gör	  deras	  hjärta	  ståndaktigt;	  du	  låter	  ditt	  öra	  
gifva	  akt	  	  
*	  Ps	  62:9	  s	  172	  Förtrösten	  på	  honom	  alltid,	  I	  människor;	  utgjuten	  för	  honom	  edra	  hjärtan.	  Gud	  är	  vår	  
tillflykt.	  Sela.  
*	  Ps 103:13 s 170 Såsom en fader förbrmar sig öfver barnen, så förbarmar sig Herren öfver dem som frukta 
honom.  
	  
–	  Jes	  9:6	  s	  172	  Ty	  ett	  barn	  varder	  oss	  födt,	  en	  son	  oss	  gifv	  en,	  hvilkens	  herradöme	  är	  på	  hans	  axlar,	  och	  
hvilkens	  namn	  är	  Under,	  Råd,	  Stark	  Gud,	  Evig	  Fader,	  Fridsfurste.	  	  
*	  Jes	  40:11	  s	  172	  Han	  skall	  föda	  sin	  hjord	  såsom	  en	  herde,	  han	  skall	  församla	  lammen	  i	  sin	  famn	  och	  bära	  
dem	  i	  sitt	  sköte	  och	  fodra	  de	  lammdigra.	  	  
*	  Jes	  49:14	  f	  s	  170	  Och	  Zion	  sade:	  ”Herren	  har	  öfvergifvit	  mig,	  och	  Herren	  har	  förgätit	  mig”.	  Skulle	  väl	  en	  
kvinna	  förgäta	  sitt	  dibarn,	  så	  att	  hon	  icke	  förbarmade	  sig	  öfver	  sitt	  lifs	  son?	  Ja,	  om	  än	  hon	  förgåte	  honom,	  
skulle	  jag	  icke	  förgäta	  dig.	  	  
	  
*	  Matt	  18:3	  s	  171Och	  sade:	  Sannerligen	  säger	  jag	  eder:	  Utan	  att	  I	  omvänden	  eder	  och	  varden	  såsom	  
barnen,	  skolen	  I	  alls	  icke	  inkomma	  i	  himmelriket.	  Matt	  18:3	  
	  
������*	  Luk	  15:5	  s	  172Och	  då	  han	  har	  funnit	  det,	  lägger	  han	  det	  på	  sina	  axlar	  med	  glädje.	  Luk	  15:5	  
*	  Luk	  15:7	  s	  170	  f	  Jag	  säger	  eder,	  att	  sammalunda	  varder	  glädje	  i	  himmelen	  öfver	  en	  enda	  syndare,	  som	  
bättrar	  sig,	  mer	  än	  öfver	  nio	  och	  nittio	  rättfärdiga,	  som	  ingen	  bättring	  behöfva.	  Luk	  15:7	  
	  
*	  Gal	  4:6	  s	  170	  6Och	  eftersom	  I	  nu	  ären	  söner,	  har	  han	  sänt	  i	  våra	  hjärtan	  sin	  Sons	  Ande,	  som	  ropar:	  ”Abba!	  
Fader!”	  
	  
*	  Fil	  4:6	  s	  172	  Hafven	  ingen	  omsorg,	  utan	  edra	  önskningar	  vare	  kunniga	  inför	  Gud	  i	  allt	  genom	  åkallan	  och	  
bön	  med	  tacksägelse;	  Fil	  4:6	  
	  


