


Joh 13:14

Wetterlundhelgen 2016
Trunnagården i Orsa, 7 - 9 oktober
Lärjungarna gick i skola hos Jesus fram till pingstdagen, och även därefter ledda av den helige
Ande. Den skolan är också till för oss med den helige Andes hjälp. Prästen och författaren
Nils Peter Wetterlund har grundligt förklarat det här i sin bok Andens Lag, kapitlen 7 och 8,
där han belyser de aktuella bibeltexterna. Hans beskrivningar av vår helgelseprocess innehåller
allt från uppmuntrande själavård till utmanande tankar om organisk tillväxt och födsel in i Guds
rike som levandegjorda kristna. Men också skarpa varningar för ”skökans” förfalskade
evangelium som hindrar och förstör den pånyttfödelsen.
Under helgen samtalar vi om vad vi kan lära av hans bibelundervisning och vilka erfarenheter
och tankar vi själva har om att gå i Jesu skola. Den lärjungaskolan avslutas först när vi fullbordat
”loppet” som Paulus skriver i 2 Tim 4:7. Helgens tema är grundläggande och ger en bra
introduktion också till nya läsare som vill ha hjälp att tränga in i Wetterlunds författarskap.
Målsättningen är att ge växande insikt om hur Gud formar oss till det han vill, och hans
kärleksfulla fadersomsorg om oss i detta. Du är varmt välkommen!
Andens Lag kan laddas ner gratis från vår hemsida, både komplett och som separata kapitel.
http://npwetterlund.se/andens_lag/index.html

Arrangör: N.P. Wetterlunds skriftkommitté.

www.npwetterlund.se

Program
FREDAG 7 OKT
kl. 17:00
Incheckning på Trunnagården. - Kvällsmat kl. 18:00
kl. 19:00

Kvällsmöte:
● Förväntningar och personliga erfarenheter av helgens
tema - några vittnesbörd
● Introduktion till Wetterlunds syn på lärjungaskapet
och ”nådens ordning”
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LÖRDAG 8 OKT
kl. 9:00
Lärjungaskolan med utgångspunkt från några utvalda
texter i Andens Lag kap. 7 och kap. 8
● Inledning
● Gruppsamtal under förmiddagen och efter lunch
kl. 15:00

Samtal om aktuella skeden i ljuset av Wetterlunds
profetiska texter

kl. 19:00

Kvällsmöte
● ”Knytkalas” – Fördjupningar och förberedda inlägg
från deltagarna
● Personliga erfarenheter av lärjungaskolan
● Samtal och gemenskap

SÖNDAG 9 OKT
kl. 9:00
Morgonmöte
● Erfarenheter från gruppsamtalen
● Framåtblick
kl. 10:45

Konferensen avslutas

kl. 11:00

GUDSTJÄNST i Trunna Kyrka
Predikan: Anders Griph m.fl. Gudstjänsten är offentlig
och leds av enskilda konferensdeltagare i samverkan med
Trunnagården och troende i Orsa.

För ytterligare information och anmälan:
www.trunnagarden.se

Kostnad inkl. måltider ca. 1 300 kr.
Anmälan till Trunnagården senast 26 september.
Trunnagården, Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa
E-post: kontakt@trunnagarden.se
Telefon: 0250-414 44
PG nr. 447 02 74-4
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