Inför Tronen: Åter till Profetisk dimension
Andens lag, Kapitel 1: Keruberna

Läraren
Wetterlund 2010
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Shema! = Se och Hör – Lyssna!

Om Wetterlunds bruk av bilder och språk
Andens lag, sid 213: (citat)
För många synes dessa ord och bilder så ”anstötliga, råa och vidunderliga”,
men det beror blott därpå att de saknar blick för den härliga eller hemska
verklighet som dessa bilder och ord beteckna. Och så stannar man upp vid
den lekamliga tjuren, tjurfoten, hjulet, vagnen, de 7 lammhornen och de 7
lammögonen ….
Ja, så hänger man upp sig och gruvar sig och jämrar sig och river sig vid
örat över de ”plumpa och naturvidriga bilderna och de besynnerliga orden
och uttrycken”. De är för ”grova och fula” för det fina djuret i pappersfodralet
och för den fina skökan i purpurklänning.
Men det kan inte hjälpas. …. Allraminst i de horn-andetider som nu bryta in.
Ty det blir ”besynnerliga” tider, vilka kräva just den ande som profetian
nedlagt i sina ”besynnerliga bilder, uttryck och ord”. …
Nu, nu kräves Lammets kraftande, den sjufaldiga horn- och ögon-anden,
vilken giver den sjufaldiga horn- och ögonförsoningen, helförsoningen,
i kraft av vilken människan kan se och övervinna …
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Templets betydelse – Templet som Guds bostad
Fram till ca 500 f.Kr var all religion Offer - Präst - Tempel
Sen kommer ”lärarna” (Budda, Sokrates, Platon, Konfucius, Esra etc)
• MelkiSedek var Kung-Präst ≈ 2000 f.Kr (1 Mos 14:8)

I Bibeln bekräftas förbund med offer - altare, ex
• Noa offrade (1 Mos 8:20)
• Abraham, Isak och Jakob offrade (1 Mos 22:13, 35:14)
• Moses offrade (2 Mos 24:4)

GT-förbundet bygger på ett tempel
- Tabernaklet i öken – Moses (ca 1450 f.Kr)
- Jerusalems tempel – Salomo (ca 960 f.kr)
➔ Serubabel (ca 516 f.Kr) ➔ Herodes (Jesus tid) ➔ Förstördes år 70

Jesus öppnar vägen till NT-förbundets tempel
Nytt förbund
Nytt tempel
- Ny präst, Nytt offer, Nytt altare
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Lärljungaskolans två tempel
GT-Tempel

Världen

Öken

Vilddjursliv

GT-förbund
Förpingstskola

NT-Tempel

Landet

NT-förbund
Pingstliv
En ny skapelse
Guds Rättfärdighet
Guds rike

Kallelse
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➔

Rättfärdiggörelse ➔ Förhärligande
(Rom 8:30)

GT-förbundets tempel och tempeltjänst
Tabernaklet i öken
En noga beskriven och reglerad avbild och förebild
➔ Jesus som präst
➔ Jesus som offer – Lammet
➔ Jesus som altare
➔ Guds frälsningsplan – vår frälsningsväg
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NT-förbundets tempel
Enligt
• Hesekiel:
• Jesaja:
• Sakarja:

Huset på berget
(Hes 40-)
Guds tron i templet (Jes 6)
”Telningen” på tronen i templet

(Sak 6)

• NT: Vi – Kristi kropp – är Guds tempel (1 Kor 3:16, 1 Pet 2:5)
• Hebreerbrevet:
Det himmelska tabernaklet
➔ Jesus är präst-kung

(Heb 8-)

Sions berg - levande gudens stad - högtidsskara
➔ Jesus är ”ett nytt förbunds medlare” (Heb 12:22)
• Uppenbarelseboken: Tronsalen (Upp 4 o 5)
➔ Jesus är Lejon-Lammet på tronen
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➔➔

Wetterlund: Kristalltemplet ➔ Keruberna

Andens lag: 1. Keruberna
Uppenbarelsebokens tronsal (Upp 4-5)
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24 äldste

7 eldsljus

Kristallhavet
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Andens lag: 1. Keruberna
1.1. Kerubernas utseende
och allmänna betydelse
Hesekiel kap 1 och 10
Keruberna – Keruben – är skapelsen
-– men då som hon bör vara!
➔ Evangeliets uppgift: Återställ skapelsen!

Adam har förlorat sin Kerubhärlighet
➔ Vägen tillbaka är stängd av Keruben
➔ Endast ”i Kristus” tas täckelset bort!
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Johannes
Wetterlund
”Vi”

Andens lag: 1. Keruberna
1.2. Kerubernas Födelse
I stormmolnet ser Wetterlund Gud föda fram:
➔ Skapelse 1: Ur-Keruben
➔ Skapelse 2: Pingstmänniskan
➔ Skapelse 3: En ny himmel och en ny jord
Allt med Eld-kärna och Eld-kropp och Utstrålning
Kärnan: Kärlek
Hebreiska: Ahaba
Grekiska: Agape

אה ב
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 אב+ ה

Andens lag: 1. Keruberna
1.3. Kerubernas lov under kristallfästet - GT
Allt skapat - Keruben - är under Gud
Gud tronar över världen
➔ Gud är över
– Allsmäktig
➔ Gud är upphöjd – Helig
➔ Gud har kontroll – Härlig (- Kabod)
Lärljungaskolans uppgift:
➔ GT (Sinaiordet) tuktar Vilddjursmänniskan
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Andens lag: 1. Keruberna
1.5. Keruberna på Nytestamentlig grund (1)
Förnyat
Keruberna – ”vi” – är nu över fästet
- förenade med Gud och tronen
Tack vare Tron-Lejon-Lammet!

• Lejonansiktet främst ➔ Lejonet av Juda träder fram
• Försoning i Tron-Lamm-Lejon-Anden
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Andens lag: 1. Keruberna
1.5. Keruberna på Nytestamentlig grund (2)
Nytt:
24 äldste
➔ Var PrästKung-människor!
7 eldsljus-lampor
Guds/Lammets 7 andar / ögon
= Försoningsanden
= Herren-anden
24 äldste
= Kärlekens ande
➔ Var LjusAnde-människor!

7 eldsljus

Kristallhavet – Tempelkällan – Livets flod
➔ Var Vatten-människor!
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OBS: Sidosyn! Fokus är Keruberna ➔

Kristallhavet

Andens lag: 1. Keruberna
1.6. Kerubernas utrustning
- Den evangeliska tronen med det evangeliska riket
- Det evangeliska kristalltemplet
- De evangeliska vingarna
- De evangeliska ansiktena (Människa, lejon, tjur, örn)
- De evangeliska ögonen
- De evangeliska händerna
- Det evangeliska hjulet
Således
Blott från en punkt ser vi skapelsens ordning:
➔ Från Lamm-Lejonets tronmitt med Lammets ögon!
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Andens lag: 1. Keruberna
1.6. Det Kerubiska ansvaret
- Hedningens ansvar
- Judens ansvar
- Den kristnes ansvar
Vi representerar Guds härlighet och karaktär
En fråga för inför söndagens sammanfattning:
Hur? Vad gör vi?
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Andens lag: 1. Keruberna - Gruppsamtal:
Stöd – Frågor att diskutera:
➔ Fantisera – Spekulera
➔ Se Herrens härlighet och förvandlas (2 Kor 3:8)
1. Hur ser det ut inför tronen i Kristalltemplet?
– Vad är det som pågår och Varför?
2. Var är templet - universiellt/individuellt?
– Var är vi? Vad har vi för roll - aktiva/passiva?
– Hur påverkar det oss?
3. Var är Wetterlund när han skriver detta?
– Hur påverkar det honom och Andens lag?
– Hur påverkar det min läsning och förståelse?
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Andens lag: 1. Keruberna
1.6. Det Kerubiska ansvaret
Vi representerar Guds härlighet, ära och karaktär
Gud presenterar sin härlighet för Moses (2 Mos 34:6) :
HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig
och stor i mildhet och trofasthet,som bevarar nåd mot tusenden,
som förlåter missgärning och överträdelse och synd,
men som ingalunda låter någon bliva ostraffad … (1917)

Jämför Paulus ord till oss (Kol 3:12):
Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig
barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med
varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan.
Såsom Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni
klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. ... (Folkbibeln)

Gud ska upprätta ”Israel” för sin äras skull (Hes 36:22)
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– Var finns offer/präster/tempel för ”Israel” idag?
– Vi? Jag?

Guds härlighet - Ära - Karaktär
Vad betyder detta?
HERREN! HERREN! - en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede
och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden
och förlåter överträdelser, synd och skuld …. (Folkbibeln)

Fri tolkning utifrån hebreisk ordbok:

Israels Gud – JHVH – och Jesu Fader är
– en aktivt medkännande person vid min sida - och som är större än jag
– en varm och generös person som alltid vill väl - och som förmår
– en lugn person som inte plötsligt exploderar i vrede - men som kan bli arg
– en person präglad av faderskärlek som inte ger upp - och uthärdar allt
– en pålitlig person som håller sina löften och står vid sitt ord
– en person som förlåter genom att trycka på "delete" - och tar bort allt!

Sådan var Jesus och sådana ska vi vara (Matt 5:48)
➔ som Faderns barn fullkomliga – likt Fadern och vår äldstebror!
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