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Brev	  till	  nyomvända	  s	  164–166	  
	  
1	  Såsom	  nyfödda	  barn	  
	  
Relativt	  fullkomningen	  är	  allting	  i	  en	  kristens	  liv	  smått,	  vi	  är	  som	  nyfödda	  barn	  som	  
stapplar	  oss	  fram	  utan	  att	  riktigt	  veta	  och	  kunna.	  Bestående	  är	  kärleken	  som	  finns	  inom	  
oss	  	  som	  ändå	  är	  att	  likna	  vid	  droppen	  i	  ett	  stort	  hav.	  
Varför	  denna	  betoning,	  varför	  denna	  parafras	  av	  väckelsehövdingen	  F	  B	  Meyer	  (1847–
1929)	  
Bland	  annat,	  ja	  f	  a,	  har	  parafrasen	  en	  funktion	  i	  EG:s	  egen	  problematik.	  Detta	  
framkommer	  av	  avslutningen	  där,	  han	  låter	  Meyers	  utläggning	  bilda	  underlag	  till	  hans	  
egna	  säregna	  tankegångar	  med	  sina	  bibelcitat	  och	  sin	  specifika	  argumentation.	  
	  
Medvetenheten	  om	  vår	  litenhet	  skall	  hjälpa	  oss	  att	  stilla	  oss	  inför	  omgivningens	  
ringaktning	  och	  tillvarons	  obegripliga	  mysterier.	  Vi	  skall	  nöja	  oss	  med	  det	  späda	  barnets	  
Abba.	  
	  

Må	  vi	  därför	  hålla	  oss	  till	  de	  ringa.	  Det	  	  anstår	  oss	  icke	  att	  sträva	  efter	  stora	  ting	  eller	  det	  	  som	  är	  
alltför	  högt	  för	  oss.	  Hellre	  må	  vi	  stilla	  	  oss	  såsom	  ett	  barn,	  som	  är	  avvant	  ifrån	  sin	  	  moder,	  så	  att	  vår	  
själ	  må	  bliva	  lik	  ett	  avvant	  barn;	  	  så	  att	  vi	  icke	  förvånas,	  om	  vi	  bliva	  förbisedda	  	  och	  glömda;	  icke	  
förargas,	  om	  vi	  bemötas	  med	  	  ringaktning,	  icke	  fälla	  modet,	  då	  vi	  stöta	  på	  	  obegripliga	  mysterier.	  
Vårt	  förstånd	  är	  endast	  i	  sin	  	  gryning,	  vår	  kraft	  är	  outvecklad.	  Vare	  fjärran	  från	  	  oss	  det	  stolta	  
hjärtat,	  den	  högdragna	  blicken,	  de	  	  inbilska	  tankarna,	  självbelåtenheten.	  	  	  Såsom	  nyfödda	  barn	  böra	  
vi	  framstamma	  det	  	  späda	  barnets:	  Abba.	  S	  166	  

	  
	  
	  
Bibelställen	  
Relevanta	  citat	  *	  
	  
*	  Ps	  131:2	  s	  166	  Nej,	  jag	  har	  lugnat	  och	  stillat	  min	  själ;	  
såsom	  ett	  avvant	  barn	  i	  sin	  moders	  famn,	  
ja,	  såsom	  ett	  avvant	  barn,	  så	  är	  min	  själ	  i	  mig.	  
	  
*	  Rom	  8:5	  s	  166	  I	  haven	  ju	  icke	  fått	  en	  träldomens	  ande,	  så	  att	  I	  åter	  skullen	  känna	  fruktan;	  I	  haven	  fått	  en	  
barnaskapets	  ande,	  i	  vilken	  vi	  ropa:	  ”Abba!	  Fader!”	  	  
*	  Rom	  12:16	  s	  166	  Varen	  ens	  till	  sinnes	  med	  varandra.	  Haven	  icke	  edert	  sinne	  vänt	  till	  vad	  högt	  är,	  utan	  
hållen	  eder	  till	  det	  som	  är	  ringa.	  Hållen	  icke	  eder	  själva	  för	  kloka.	  
*	  1	  Kor	  13:11	  s	  165	  Då	  jag	  var	  barn,	  talade	  jag	  som	  ett	  barn	  och	  hade	  sinne	  som	  ett	  barn	  och	  tänkte	  som	  
ett	  barn,	  men	  sedan	  jag	  har	  blifvit	  man,	  har	  jag	  lagt	  bort	  det	  barnsliga.	  
	  
	  


