
- Den Gud har sätt han
talar Guils ord.

Det var ett bibelord den
gamle fiskaren citerade. Vi
salt i hans kök. Vid spi§en
stod åans Lu*ru mh auät-
tade gäddoma ri nyss ilr*-
git upp.

Det var en vacker son-
mardag strax efter midsom-
marhe§tn Naturea Yar
sommartin, oth inte låast
Iräs fiskarstugan blänkte

vida vatten.

Min vän fiskaren ulxlrepade
ordrn Bå rryi! n{tertänksami:
Den Gud lur sårnl hsr taler
Guds ord-

Och anledningen? Jo, han ha-
dc för ett par dar sen komrnit
hem från Torpkonferensen. Den
Lade gicrt ett starkt intrgtk :rå
&r,asr. ltran beråtåade +n dsr
*himmelska ladan-o där raäini-
skor i stora skaror samlats kring
Guds ord. Och ltan berättade om
parken med bönestensrna, Där
hede halt lillsamraalt loed
alårga aadra bd3t kriä e*h tetl
fiir rnissionen ttemrua oth i fi.'{r-
ral lånder.

Me1 de! hqlp"llrå h€]§t iålade

aini !.ar de Ludskap erl urlg srr.sn_
gelist hade framburit. Det var
honorn han åsyftade med orilen
han upprepat. fian hade länge
våiiat på ett tiltfålh *tt Xå lye_
na tiil den hår ere-r.gelislerq t.n
r,ör&elssrs laärare. Gc?t den ga,m-
le hade inte blivit besviken. Den
Gud hade sänt hacle talat Gu,Js
ord.

$isodr* ! {irk*:strgan Ei.ggel
laer åla {:-ltinr år !.i}Ii}Ekå i åi_
dea Jag l'et jate slart6r iaC
minns den så väI. Kanske d.åirför
att bibelcitatet som den gamle
läste för mig är ett så enkelt
lron*iaterrr e - och så §@rt so,n
aIIt Guds ord iir saht"

Torpkoaferensen hår håItits år
efter år, och med bland dem
sotrr förkunnåt Guds ord diir
har varit evangelisten som deD
gamle talaäe orl ll. nl
Mqs§

På sö:rdag sändel radim rn
grrdsuänst från denna tonfe-
rens. .Vi kommer säkert att få
uppleva, att en lång tradition
odh err dk skait ar äelip ain-
Dert ir(e hara betder ifu*rrk_
ri:ng i det lfu'dda, uian orjks&
kar. vara ett Ievande nu.

Midsommarhelgen lockar väl
inte till radiolyssnande i samma
utsträcknieg sora atdra ti.der på
året" Men ruäSre kristna pro-
gram fians det och noånga är
tacksamma för tlem. Jag tänker
sårskilt pd dem som genom
sjukdom och handikapp inte kaa
ajzlta av so*:tfilane{r på saroma
s$tt sD&I a*årq swn äg§, bäl-
sans gåva
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