



Wetterlundhelgen 2015
Trunnagården i Orsa, 9 - 11 oktober
Temat Byssuskvinnan – den upprättade församlingen – utgör avslutningen av Andens
Lag. Texten är hämtad från Uppenbarelseboken 19 där Kristus presenterar sin brud
som då gjort sig redo att få ikläda sig skinande rent linne (grekiska byssus) – de heligas
rättfärdigheter. Wetterlund beskriver Byssuskvinnan som målet för Guds
frälsningsplan i form av den upprättade och förhärligade församling vi alla längtar
efter att få se. Det är också en församling Johannes får se rida ut med Jesus i den sista
striden (Upp 19:14).
Nils Peter Wetterlund, präst i Dalarna för 100 år sedan, såg med profetisk blick denna
utveckling och hjälper oss att förstå vår egen tid. Hans skrifter visar hur församlingen
ska bli den brud som Jesus längtar efter att få se. I boken Andens Lag belyser han
skillnaden mellan yttre och inre framgång för att ge en djupare förståelse av det kristna
övervinnandet, som beskrivs i breven till de sju församlingarna i Uppenbarelseboken.
Under helgen kommer vi att fördjupa oss i olika aspekter på den kristna församlingens
upprättelse inför den slutliga striden i Uppenbarelseboken. Du är varmt välkommen!
Arrangör: N.P. Wetterlunds skriftkommitté. www.npwetterlund.se

Program
FREDAG 9 OKT
kl. 17:00
kl. 19:00

Incheckning
Kvällsmöte:
● Samtal om Andens Lag, kapitel 12 Solkvinnan
● Föredrag om Wetterlunds församlingssyn

LÖRDAG 10 OKT
kl. 9:00
kl. 15:00
kl. 19:00

Grupparbete under förmiddagen
● Byssuskvinnan, avslutningen av Andens Lag, kapitel 12
Samtal om judarnas roll i den upprättade församlingen
Kvällsmötet
● Byssuskvinnan av idag
– Bön om byssuskläder för vår tid
● Samtal, Lovprisning och Gemenskap

SÖNDAG 11 OKT
kl. 9:00

kl. 10:45
kl. 11:00

Morgonmöte
● Uppföljning av grupparbeten
● Framåtblick
Konferensen avslutas
GUDSTJÄNST i Trunna Kyrka, konferensdeltagarna i samverkan
med Trunnagården. Predikan: Anders Griph m.fl.

För ytterligare information om programmet se:
www.trunnagarden.se
Självkostnad (inkl. måltider) ca 1100 kr.
Anmälan till Trunnagården senast 28 september.
Trunnagården, Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa
E-post: kontakt@trunnagarden.se
Telefon: 0250-414 44

