
Hur blir vi övervinnare i Kristus? 
 Ledning för grupparbetena under lördagen,  Wetterlundkonferensen  2008 
 

”Den sanne övervinnaren är nollmänniska inför sig själv, skräpmänniska inför världen 
och guldmänniska inför Gud!” 
 

Förmiddagens delteman: 
1. Hur möter vi den laglöshetens ande som alltmer dominerar världen?  
2. Hur kan vi urskilja den falska enhetsrörelsen från den äkta? 

 

Eftermiddagens delteman: 
3. Hur tillägnar vi oss gåvan att skilja mellan andar? 
4. När är det nödvändigt att lämna en församling som följer världen och tidens  
     trender mer än Kristus? 
 

Rekommenderad läsning: 
 

I. Pärlor från Andens lag 
De tolv nedan angivna avsnitten har valts eftersom de till stor del behandlar övervinnandet som 

ju är konferensens tema. Dessutom uttrycker de viktiga sanningar kring den tid vi nu står inför och de 
ger oss inblick i några av det kristna livets mest avgörande frågor. 
 

► Nr. 1   (s.10),  Att tillbe Skaparen eller det skapade, (avsnitt 1 och 3) 
 

► Nr. 3   (s.12-13), Om övervinnandet;  (alla avsnitt) 
 

► Nr. 4   (s.14-15), Om vilddjuret och det onda, (avsnitt 2 och 4) 
 

► Nr. 5   (s.16), Om människans natur och villkor, (avsnitt 1)  
 

► Nr. 9   (s.23), Om helighet och Herrens heliga;  (alla avsnitt) 
 

► Nr. 21 (s.34), Att stå pelare under den onda tiden, (avsnitt 1) 
 

► Nr. 36 (s.45-46), Skökoprofeter, skökopredikanter och skökoeld, (alla avsnitt) 
 

► Nr. 37 (s.46), Under och kraftgärningar utan Gud, (alla avsnitt) 
 

► Nr.47 (s.54), Om Guds folks fångenskap i sköko-Babel, (alla avsnitt) 
 

► Nr. 52 (s.58), Om besatthet och drakens existens, (avsnitt 1) 
 

► Nr. 55 (s.61), Vad de heliga som lever i vår tid bör veta, (alla avsnitt) 
 

► Nr. 56 (s.62-63), Drakens strid mot de kvarblivna ättlingarna, (avsnitt 3 och 4) 

 

 
II. De tre fasta frälsningsorden 

De fyra nedan angivna avsnitten har valts eftersom de bedöms lättast kunna tillgodogöras även 
av dem som inte tidigare läst Wetterlund. Men självfallet är hela boken värd att läsas och det är vår 
förhoppning att alla ska läsa boken i sin helhet antingen under konferensen eller efter den! 
 

► De tre fasta frälsningsorden, (s.3-8) 
 

► Frälsningens grund, (s.18-20) 
 

► Frälsningens grader, (s.24-27) 
 

► Det fasta frälsningsordet nr.3, (s.31-34)  
           Klas 


