Övervinna i Kristus
Wetterlundhelgen 2014
Trunnagården i Orsa 3 - 5 oktober

Inbjudan och program
Oroas du över hur vi ska kunna övervinna den modlöshet, ljumhet och egoism som
tränger in och breder ut sig i kristenheten? Var vid gott mod! Den uppståndne Jesus –
Lejonet av Juda och Guds Lamm – har övervunnit och inbjuder oss att övervinna i
honom. Jesus har inte övervunnit för att vi ska slippa utan för att vi ska kunna
övervinna. Det finns framtid och hopp i Jesus seger på korset.
Nils Peter Wetterlund, präst i Dalarna för 100 år sedan, såg med profetisk blick denna
utveckling och hjälper oss att förstå vår egen tid. I målande ord och bilder visar han
hur församlingen ska bli den brud som Jesus längtar efter att få se. Det handlar både
om byte av livskälla och utgrening ur adamsnatur till inympning i en uppstånden
Kristus. I boken Andens Lag belyser han skillnaden mellan yttre och inre framgång för
att ge en djupare förståelse av det kristna övervinnandets grund, som bl.a. utvecklas i
breven till de sju församlingarna i Uppenbarelseboken.
I de sju breven uppmanar Jesus församlingarna att övervinna den förförelse och
förföljelse de var utsatta för, av vad Wetterlund kallar den tidens skökoväsen. Här får
vi hjälp att se och identifiera vad det är vi måste övervinna i vår tid. I sin analys av
budskapet i dessa brev bidrar Wetterlund även till förståelse för vad ett övervinnande i
Kristus är och hur vi kan växa i övervinnande. Till bilden hör också förståelse för alla
de löften Jesus ger till dem som övervinner.
I Andens Lag belyser Wetterlund på sitt speciella sätt olika aspekter på övervinnandet.
Han betonar att vi både kan och ska lära oss att övervinna i Kristus. Jesus har
övervunnit som stam för att vi som inympade grenar ska kunna övervinna som
brudförsamling. Vårt uthålliga övervinnande är ett villkor för samtliga Guds löften.
Här använder han egna målande ord som beskriver hur vi förförts till passivitet av ett
slippa-evangelium i stället för övervinnande genom lamm- och lejonevangelium. För
att återvinna det sanna evangeliet behöver vi var och en börja om som förnyade
övervinnare i Kristus.
Fram med lejonevangeliet och lejonlammet, skriver Wetterlund. Fram med Jesus
som tronlejon och tronlejonlamm. Han är tubudslejonet med det dubbla kärleksbudet
och kraften till att stå lejonstånd och övervinna. Lejonmänniskan Jesus är stamlejonet
med tronkraft och grennåd. Vårt övervinnande är frukt av organisk växt i Kristus. Det
är några exempel på nya och spännande tankar och ord som hjälper oss att förstå
bibelns budskap Se även bifogade exempel på utdrag från Wetterlunds texter.
Under helgen kommer vi att fördjupa oss i olika aspekter på övervinnandet i ljuset av
vad Bibeln lär om Jesus som Lejon och Lamm. Vi kommer att utgå från Andens Lag,
kapitel 3 ”Lejonet” och kapitel 9 ”Övervinnandet och dess löften”. Läs gärna de fem
första kapitlen i Uppenbarelseboken som föreberedelse. Vi kommer att skicka ett
underlag om ca 10 sidor till de som anmäler sig.
Du är varmt välkommen!
Arrangör: N P Wetterlunds skriftkommitté. www.npwetterlund.se
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Program
Fredag 3 okt

Lördag 4 okt

Söndag 5 okt

kl 17.00

Incheckning och kvällsmat

kl 19.00

Kvällsmöte:
● Samtal om att övervinna
● Andens Lag, Kapitel 3 ”Lejonet”

kl 08.00
kl 09.00

Frukost
Grupparbete
● Andens Lag Kapitel 9 ”Övervinnandet och dess löften”
och presentation av frågeställningar
● Gruppsamtal i olika rum

kl 13.00

Middag
Eftermiddag fri för reflektioner
Möjlighet till samtal om NP Wetterlund och orgelkonsert

kl 17.30

Kvällsmat

kl.19.00

Kvällsmöte:
● Wetterlund och övervinnandet av skökan
– lärdomar från Bibeln och kyrkohistorien
– övervinnandet i praktiken
● Samtal, Lovprisning, Bön och Gemenskap

kl 08.00
kl 09.00

Frukost
Morgonmöte:
● Uppföljning av grupparbeten
● Framåtblick
Konferensavslutning

kl 11.00

Gudstjänst i Trunna kyrka
● Konferensdeltagarna

kl 13.00

Middag

Anmälan
Anmälan görs till Trunnagården senast den 20 september
via hemsida, e-post eller telefon.
Kostnad för mat och logi ca 1100 kr exklusive lakan
Trunnagården. Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa
tel 0250-41444 , fax 0250-422 22
e-post: kontakt@trunnagarden.se
www.trunnagarden.se
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Övervinna i Kristus
Några exempel på N P Wetterlunds texter från Andens Lag
Den som övervinner ska få ärva allt detta
Övervinnandet måste från början och till slut stå i Anden, ja, först och sist och allsidigt
vara kringgärdat, genomträngt och buret av Anden. Inne i Anden — segern; utanför
Anden — nederlaget. "Genom min Ande skall det ske", säger Herren Sebaot.
Och därför säger han till församlingarna och till varje medlem av dem blott ett ord:
"övervinn — och du skall få!" Och där detta ord träffar ett "öra", där insätter det
höraren i Herren-anden och giver så vad det kräver. Det lägger lejon-lamm-lagen i
hjärtat och skriver den i sinnena. Det är "Andens lag", som frälsar från syndens och
dödens lag och giver övervinnandets kraft-beklädning från höjden. (s 672/673)
De första gärningarna – Den första kärleken
Vad sökte Herren i Efesus? Blott ett: övervinnandet. … Och vad såg han i Efesus?
Jo, i alla dessa goda gärningar såg han icke »de första gärningarna», vilka just äro
"gärningarna", som han alltid och överallt söker. I all denna prisvärda kärlek saknade
han ”den första kärleken ”, vilken just är "kärleken", som han alltid och överallt söker.
I allt detta härliga övervinnande fann han alltså icke det första övervinnandet, vilket
just är "övervinnandet", som han alltid och överallt söker. Under allt beröm för det
goda i församlingen har han dock något grundväsentligt "emot" henne. Vad är felet?
Vad menas då med den första kärleken?
Jo, den är "den första", alltså pingstdagskärleken. Och vad är den? Jo, kärlek till Gud
av allt hjärta och av all själ och av all kraft och av allt förstånd och därmed hel-kärlek
till nästan. Denna fyrsidiga all-kärlek till Gud är den förbundsmässiga förstabudskärleken. Blott på grundvalen av detta förstabuds-allt, lagt i hjärtat och skrivet i
sinnena, sluts det nya förbundet, pingstförbundet med Gud.
Blott förstabuds-alltet skapar pingstbruden. Just detta innerliga, hela, odelade hjärteallt, eller denna fulla och mergudafria kärlek till Gud är pingstdagskärleken, den första
och bästa kärleken, den prima kärleken. Och det är just denna prima kärlek, som giver
prima kvalitet åt hela kvantiteten. Förstabuds-alltet gör allt till prima vara. (s 684/685)
Tystnadens förräderi
Och akta dig för tystnadens förräderi, som kostade hela det stora Tyatira ––
förstlingsskapet. Förfärande allvar!
Sälla ären ni, Tyatiras hjältemän och hjältekvinnor, som icke frukten för den heta
dusten med Tyatiras Jesabel, utan trampen på hennes nacke även då, när hon trampar
ned och trampar sönder eder. (s 771)
Själavård för övervinnare
Men nu skola vi icke tänka oss detta övervinnande såsom syndfrihet. Ett syndfritt
övervinnande finns icke på jorden. Och Herren kräver icke ett sådant. Vad han kräver
få vi se i de sju breven. — Gruva dig alltså icke över den synd och brist, som dagligen,
ja, sekundligen vidlåda ditt övervinnande, trots din innerligt goda vilja och ihärdiga
kamp att alltid stå ren. Med denna din vilja och kamp står du inne i försoningens
tubudsande; och där fortgår din rening som en stadig ström långt utöver vad du kan
begripa eller ana. Gud är aldrig småaktig. Han gör ingen affär av din ouppsåtliga
svaghet, hänger icke upp sig på synd, som i grunden är rotlös i din vilja. Där han
finner det storslagna tubudsdraget, som vill den eviga kärlekens allhet och helhet, där
är han storslagen som ingen i himmel eller på jord. (s 674/675)
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På uthålligheten hänger det.
"Och intill änden tager vara på mina gärningar." Här kräves uthållighet, I gärningsmän
och gärningskvinnor, I högättade väktare över Jesu gärningar. Ty Jesabel blir allt mer
rasande mot dessa gärningar, ju mer hon mognar för sin dom. Och de sekunda troende
bliva allt mer likgiltiga för dem, ju mer de slöa till inför Jesabel. Och så blir "bördan"
allt tyngre. Och då gäller det att låta gärningsmekanismen gå för full maskin, det är, att
låta sitt lilla gärningshjul stå helt inne i och helt drivas av Jesu stora, starka och evigt
rullande gärningshjul. —
"Och intill änden troget gör mina gärningar." Den "änden" ligger ofta längre fram, än
där vi ville lägga den. Och inemot den "änden" blir bördan allt tyngre, alldeles som för
Herren. Och tyngst blir den i den andliga fattigdomslikheten med honom på korset. I
detta svaghetsdjup vill man digna alldeles som han. "Min Gud, min Gud, varför har du
övergivit mig?"
Och här bli nog revor och trasor i tron. Stick blott icke in huvudet i dem. Ty då strypa
de dig. Gör icke affär av det, som Herren icke gör affär av, ty då börjar du snart "göra
affärer" i självfrälseri. Och då krossas du under "bördan".
På uthålligheten hänger det. Men en riven och trasig uthållighet är dock uthållighet. En
syndfri sådan finns icke. Och den kan vara prima mitt i många trasor, revor och
knäckar. (s 784/785)
Hushålla med ”det lilla”
Ja, så är det verkligen. Nu blott den lilla kraften. Därav den allmänna klagan även av
de uppriktiga, att det är så svårt att bliva en verklig övervinnare. Ja, det är svårt, ja, det
är absolut omöjligt, ända tills man lär sig Jesu och Filadelfiernas konst att hushålla
med "det lilla". Och därför har övervinnandets evangelium helt enkelt blivit bortlagt
bland stora skaror av troende. Smyrna- och Filadelfia-ståndet med ostrafflig
förstabuds-fullkomlighet inför Herren finns icke till varken i lära eller liv hos de flesta
troende. Många av dem ha försökt; men det gick inte. Och så ha de lämnat det därhän
såsom "omöjligt". De förstodo icke hushållningskonsten under skökotiden. Och så
slogo de sig till ro i den förstabudslösa eller förstabudshalva skökonåden. De avläsa
icke vårt världsskedes överskrift, som ställer blott den lilla kraften till de heligas
förfogande. (s 869)
Tronlöftet
"Den som övervinner, åt honom skall jag giva att sitta med mig på min tron." Detta
löfte är alltså en tron-gåva.
De heligas troner äro tre. Redan här på jorden giver Herren åt dem att sitta med
honom på en tron. Det är "den första kärlekens" prästerliga konungatron med honom i
förnedring och lidande. Och i tusenårsriket giver han åt dem att sitta med honom på
paradiskärlekens tron med järnspiran i hand. Denna spira tyder på, att den tronen icke
är den högsta. Nej, han har en tredje att giva. Och om den heter det så: "Guds och
Lammets tron skall vara därinne" — nämligen i det nya Jerusalem — "och hans
tjänare skola tjäna honom... och de skola regera i evigheternas evigheter" (Upp 22:3-).
Där är järnspiran borta. Ty där finns inga hedningar att "krossa". Ingen synd, ingen
död mer. Det är den fulländade paradiskärlekens regemente på den nya jorden, där
blott evig kärlek, evig rättfärdighet, evig livsnåd och evig ande bo. (s 855)
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