
Uppropt Av I{.P.Uetterluntlq 'shri(ifen q\FBFel 'T4"" ,-^{" tfl stiirsta' Den onfattar

12r*4 sidor. Boken iir riktaat tirl' 'ben uarrragealdoni;ka xli"sanling"o" oiL-:IELJ!ilJ:!!-
rrg_enJq!! _lt€eroE_4ug kyrkor och sa&fun tungon4}e- Senaste upplagan tryck-

ies 1952 och ilr sedan ett antal &r sl'utsrfllil. Itnns ej heller liingre att uppbrintp pl
&ntikyariat.
Yi, nll!,a trossyskonrhar bildat en konnitt6, sou tagit son uppgift att trycka och spri-
da N. P. Uetterlunds skrifier. Det iir v&r stora fiirhoppning att kunDa f& trycka hars

stiirsta verklAndens Lag. N&gon h&r kallat denna bok fur &rhundradets bok. Professor

lfaldemar nudil, under sin tid, $letterlunds lar&re i UPpsal&,liknade honom vid v8r tids
Jerenlariist.

I denna sena tid,d& iiven kristenheten tydligt g&r not "t =g!-9j31=
andl tg utarnning. dl nijrker och tijcken onsluter folken, politisk& strider tilltJr i
hii.tskhetr. hrig mellan folk, krig inom folk, sviilt och niid,'hat och niinnlskofbraht, upp-

Iiisning av kristna norner; en tldrfylld av Jesningar pi alla ornr$den, en tid, raron
Jesus aade: ItN?ir mlinniekoso[en konner &terrskall han dd finna tro pt Jordenrt - i dea-

na tid hiives oss en klogoriist, en varningsriist, nen ocks& en rijst son visar v:ig ut u,!

--
tiicken och miirker. Vi nenar att Bils Petter Setterlund ?ir en s&dan riist.

vjg r:.qgl-lir__l- leser qtorqU4l4**jg nlita tidens ":P _1:_:::11-gjl
och dess andliga fiirfoll. Bristen pr& friilsaade andekraft i fiirkunnelsen er skr5man-
de. Miinnlskoraa fir lrgen r*iring fiir sin sjel genon v6r tids fiirkunnelse. Absirelst
riirct&ndsbi rd ni ng, 3ordistrt fiirnuft, ytlighet och ensidighet i uppfattning och till-
iinpning breder ut slg. Det iir sS tyst om kraften i den nytestanentliga nldestillgi-
velsen, sA tyst on den kraft,gon ken iklada niinniskan en riittfiirdighet infiir Gud, so!
svarar upp till lagers fordran. (ltatt.5s17, Xon.8:2,Jr4). lluru finne viigen hen igeu
ut ur denna v&r bortkonnenhet? Wetterlund iignar stort utrSnnue lt just denna sak. Ja, .

egentllgen iir alla hans skrifter fytlda av svar p& denna fr6ga. Redan i titeln pE
ttAnd.ens Lag! g,nggr iran svaret: Andens leg! Guds och Kristi andes lag air vegen ut ur
mijrker och tiicken. ttse, dagar shola komna, siger Herren, di Jag skarl erute ett nytt filr-
bund lled Israels hus och ned Juda hus: Jag skall 1liAga uin lag i deras brijst oeh i
deras hjiirti.In skall jag skriva den och Jag skall yara deras Gud och de skola vara nltt
folk. (Jer.31 :31-35).

Det har sagts ott Andels Lag iir en sv6r bok! Btde ja och !ej. Fiir den
niitte och diiste iir boken obegript.ig; f6r den hungrande och tijrstande er den ett urd$-
bart evangeliurn Diirfijr sade lUetterlund on boken: Iten iic skriven i Kristi ande och dra
u6ste liisas i Kristi ande on rnan skall fiirst8 den.

Fiir att pejla lntresset fiir Andens Lag vore vi tacksa,una on intresseradl
ville teckna en f iirhaldsbestiil lning av boken, detta fiir att vi biittre skall kuutrB
awd6a uppragans storlek vid en tryckning. fursiirjningspriset konner att bli rycket
hovEant ! Kontakt koo dervid tagas ned komitt6ne kassiir: rbrianne Thurfjerl, adr.
Xiirlngbergiv. l,O, ?g3 OO Leksand. TeL. AZTF1fiZZ|.
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