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Försoningen i Guds lamm                  

Wetterlundhelgen 2013    

Trunnagården i Orsa 4 – 6 oktober 

 

Inbjudan och preliminärt program 

Har Du tänkt på den ljumhet och apati som breder ut sig i dagens kristenhet och som Jesus starkt 

varnar för? Det är en kultur som invaggar oss i en känsla av säkerhet och därmed i tron på att allt 

står väl till. Dock står det inte väl till. Avfallet från en bibliskt förankrad tro är i vissa fall 

uppenbar. För att återvinna det sanna evangeliet behöver vi var och en börja om med en djupare 

förståelse för den kristna försoningens sanna grund. 

 

Nils Petter Wetterlund såg allt detta ske redan för 100 år sedan. Wetterlund var präst i Dalarna 

från slutet av 1800-talet och skrev bland annat boken Andens lag år 1910. Han förmedlar ett 

profetiskt ljus över bibelordet på ett sätt som gör det möjligt för oss att förstå vår tid och vår egen 

situation. I målande ord och bilder visar oss Wetterlund på både effekter av ett falskt evangelium 

och vägen till att församlingen ska bli den brud som Jesus längtar efter att få se. Det är en skara 

som tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod (Upp 7).  

 

Förlåtelse och Försoning är uttryck för en organisk växt in i en levande gudsgemenskap. Likt 

Israels folk en gång följde Mose till sitt löftesland får vi följa Jesus i lärjungaskap. Det handlar 

både om byte av liv och om utgrening ur adamsnatur till inympning i en uppstånden Kristus. 

Paulus skriver att vi inte bara är förlåtna utan också försonade med/till Gud genom Jesu död och 

frälsta genom Jesu liv. Det är mer än en yttre förlåtelse som lämnar oss utan den inre erfarenheten 

av pånyttfödelse Jesus talar om som villkor för att vi ska kunna se och gå in i Guds rike.  

 

I Andens lag belyser Wetterlund på sitt speciella sätt olika aspekter på försoning i Guds lamm. 

Här använder han egna innehållsrika ord som beskriver hur vi förförts av ett förfalskarkyrkans 

skökoevangelium till smetfrälsning i stället för andebyte genom lamm- och lejonevangelium med 

ett verksamt frö- och fruktblod till personlig stam- och grenfrälsning. Allt genom Jesus Kristus 

som tronlamm, andelamm, sötvattenlamm, upplösarelamm och frambärarelamm. Det är några 

exempel på nya och spännande ord för oss att söka förstå och erfara. 

 

Wetterlund reder ut skillnaden mellan yttre förlåtelse och inre försoning till hjälp för oss att förstå 

vad försoningen innebär. Under helgen kommer vi att diskutera olika aspekter på försoning i 

ljuset av vad Bibeln lär om Lammet och Korset, Blodet, Vattnet och Anden. Vi kommer att utgå 

från kapitel 4 om ”Lammet” i Andens lag.  

 

Välkommen! 

Arrangör: N P Wetterlunds skriftkommitté. www.npwetterlund.se  
 

Anmälan 

Anmälan bör göras till Trunnagården senast den 20 september via e-post eller telefon.   

Kostnad för mat och logi 1100 – 1200 kr exklusive lakan 

  

Trunnagården. Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa 

tel 0250-41444 , fax 0250-422 22     

e-post: kontakt@trunnagarden.se  
www.trunnagarden.se  

http://www.npwetterlund.se/
mailto:kontakt@trunnagarden.se
http://www.trunnagarden.se/


 2 

  

Program 
 

WETTERLUNDHELGEN  den 4 – 6 oktober 2013  
 

(Samtliga möten äger rum i Trunna kyrka) 

 

Tema:  Försoningen i Guds lamm 
 

Fredag 4 okt kl 17.30 Incheckning och kvällsmat 

 kl 19.00 Kvällsmöte:  

  ● Panelsamtal om helgens tema  

  ● Lovprisning, Bön och Gemenskap  

 

Lördag 5 okt kl 9.15 Grupparbete 

  ● Genomgång av Andens lag Kapitel 4 Lammet 

      och presentation av frågeställningar  

  ● Gruppsamtal i olika rum   

 kl 13.00 Middag 

  Eftermiddag fri för reflektioner 

 kl 17.30 Kvällsmat 

 kl.19.00  Kvällsmöte: 

  ● Wetterlund och försoningen (föredrag) 

  ● Samtal, Lovprisning, Bön och Gemenskap  

Söndag 6 okt kl 9.30 Morgonmöte:  

  ● Erfarenheter från grupparbeten  

  ● Inriktning inför kommande konferenser  

 kl 11.00 Gudstjänst i Trunna kyrka  

  ● Predikan 

  ● Avslutning av konferensen  

 kl 13.00 Middag 

 


