Andens Lag kapitel 12. Solkvinnan – underlag för gruppsamtal.
Wetterlund ser ”Solkvinnan” (Upp 12) som en bild av den triumferande ”Harmageddoniska
församlingen” som boken Andens Lag vänder sig till. Solkvinnan återspeglar Keruben (Kap 1)
och är resultatet av Guds frälsningsplan med Tronlejonlammets försoning och lärljungaskolans
övervinnande utfödelse/examen från Vilddjuret och inflytande från såväl ”Sköka” som ”Padda”.
Tema 1. Solkvinnan som kollektiv – Församlingen (gudsfolket) (AL s.1133-1141)
Wetterlund ser Solkvinnan som Guds sanna församling – det tubudshållande Sionsbergsfolket –
genom tiderna och en förstling till den förnyade Keruben som övervunnit Vilddjur, Sköka och
Padda. Han målar upp hennes Position, Utrustning och Funktion i levande bilder och beskriver
hennes utveckling under Drakens förföljelser och skökodömets kyrkohistoria.
 Hur kan vi förstå bilden av Solkvinnans klädnad och hennes fötter på månen? [1136, 1141]
 Hur kan vi förstå ”Solkvinnans övervinnande” i ljuset av skökans maktövertagande? [1210-, 1231]
 Hur kan vi se konsekvenser av att ”hemmakvinnan” är borta från scenen? [1165, 1207-, 1211]
 Hur kan vi särskilja ”brud och sköka idag? Kan jag veta vem jag tillhör? [1235]
Samtalets mål: Hjälpa oss att se/inse/förstå/bejaka vår sanna position som övervinnare på Sions
berg och som resultat av processen ”avelse, lärljungaskola och pingstutfödsel” i Jesus Kristus.
Tema 2. Solkvinnan som individer – Ättlingarna (stjärnorna) (AL s.1200-1216)
Solkvinnan föder ”man-sonen” i drakens åsyn. Barnet räddas ur drakens gap men 1/3 stjärnor
kastas ner. Kvinnan räddas av Örnens vingar undan drakens förföljelser, men på jorden blir
”ättlingarna” som övervinnare måltavla för en stegrande förföljelse intill Harmageddon. Dessa
karakteriseras av att de håller Jesu bud och har Jesu vittnesbörd som är profetians ande.
 Hur kan vi förstå ”manfödandet” och dess samband med ”övervinnandet”? [1143, 1148/49]
 Hur kan vi förstå ättlingarnas ”Budhållning, Jesu vittnesbörd och Profetians ande”? [1217--]
 Vem är Solkvinnans ättlingar och hur ska de känna igen och få kontakt med varandra? [1214]
 Hur kan vi leva som ”manfödda övervinnare” och ättlingar i vardagen [1167]
- till att stå emot drakens listiga angrepp? [1130/31, 1150, 1155]
- till att stå fria från sköka och padda som ”övervunna övervinnare”? [1145/46, 1225]
Samtalets mål: Uppmuntran och utmaning till växt och övervinnande!
Tema 3. Solkvinnans framtid – Byssusväckelsen (AL s.1179-1187)
Wetterlund ger Solkvinnan och hennes ättlingar en positiv framtid som övervinnare på Sions berg
och ”segervinnare på kristallhavet” om än under kamp och svårigheter ända intill Harmageddon.
Till denna positiva bild hör en kommande ”byssusväckelse” i övergången mellan det 6:e riket
(skökodömet) till det 7:e riket (paddömet) med en tillhörande världsmission.
 Hur kan vi förstå och ta till oss ett budskap om ”framtid och hopp” när mörkret tätnar? [1181]
 Hur kan vi förstå byssusväckelsens innehåll av ”de heligas rättfärdigheter”? [1182, 1240]
- Vad kan vi göra för att vara med?
 Hur kan vi förhålla oss till skökoevangeliets ”lulla” eller rädsla för antikrist/vedermöda? [1227]
 Hur kan vi förstå Israel/Judarnas roll för världsmission i apostolisk kraft? [1244]
 Var är vi i tiden idag? [1185, 1233/34, 1244]
Samtalets mål: Uppmuntra varandra till framtid och hopp – Den som har hopp förbereder sig!
Konsekvenser: OM Wetterlund har tolkat Solkvinnan och Uppenbarelseboken rätt:
 Vilka konsekvenser skulle det få om den kunskapen blev allmänt känd?
 Vilka är hindren för att en sådan kunskap sprids?
 Vilka är betjänta av en sådan kunskap?
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Vad kan Vi – Du och jag – göra?

Vad menas med de kvarblivna ättlingarna?
(utdrag Andens lag sid 1214)
Den frågan satte vi såsom överskrift till denna avdelning. Och nu se vi något litet
av vad som menas med dem.
De kvarblivna ättlingarna äro:
 De heliga, som efter Roms fall för Apollyons svärd stodo kvar med namnet på
pannan och i boken, och som stå kvar under det 6:e och det 7:e världsriket;


De högättade heliga, som härstamma från urmodern i himmelen genom
hennes höga dotter, den apostoliska hemmamodern på jorden;



De heliga, som draken övervunnit genom att beröva dem deras stammoder
på jorden, och som han håller övervunna genom att hålla dem moderlösa;
De heliga, som sakna den centrala och stående moderförsamling på jorden,
vartill det utvalda folket var kallat;
De heliga, som på grund av denna sin moderlöshet blivit och bliva förödda
genom stora förluster av medättlingar och äro förskingrade i det
babyloniska världsskökodömet och försatta i samma pinande och
tårekrävande läge av förnedring och svaghet som Kristus;
De heliga, som äro ve-tidens präster klädda i den "stora bedrövelsens"
sorgedräkt och botdräkt och bärande hela världen på sina hjärtan;
De oövervinneliga och ostraffliga heliga, som gäcka drakens alla försök att
beröva dem namnet på pannan och i boken;
De heliga, som äro den solbeklädda och stjärnekrönta ättlingekvinnan,
stående högt över jorden och månen och därmed stående outrotlig mitt i
ve-tyngd värld, där ”mörkret” har makten;
Den solkvinna, som oavlåtligen föder "den manlige" och därmed oavlåtligen
bliver "den manliga", som är drakens, vilddjurets och skökans överman även
då, när de "göra med henne vad de vilja och besegra henne så, som de
besegrade Kristus på korset;












Den solkvinna, som kan avläsa förnedrings- och svaghets tidens
rikssignatur: »Du har en liten kraft», och som på äkta filadelfiavis kan
så hushålla med "smulan och grynet", att mönstraren står med höjt finger
över denna ätt lingekvinna, såsom fordom över Filadelfia, och säger:
"Se, se, se!”

Detta var en liten antydning om vad som menas med de kvarblivna ättlingarna.
Men därom ha vi något mer att säga, och det skola vi säga längre fram.
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