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Preliminärt Program 
 

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 (grek. byssus) – de heligas rättfärdigheter (v. 7). 

Wetterlund beskriver denna brud – Byssuskvinnan – som målet för Guds frälsningsplan i form 

av den upprättade och förhärligade församling vi alla längtar efter att få se. Det är också den 

församlingen klädd i byssus som Johannes får se rida ut med Jesus i den sista striden (v. 14). 

Konferensen syftar till att ge oss insikter om församlingens framtid som ljus i en värld där 

mörkret tilltar. Mycket av det vi ser omkring oss är symtom på att något fattas i den kristna 

församlingen. Här utvecklar Wetterlund på sitt unika sätt bibelns ord om brudens iklädande 

av byssus till uppmuntran och förståelse för vårt behov av denna byssusdräkt – där byssus är 

just den kraft och renhet vi behöver för att kunna stå upp som ljus och salt i vardagen. Målet 

är också att vi tillsammans ska kunna ta steg till egen personlig erfarenhet av nytt byssus-liv. 

 

 

Fredag 9 oktober 

kl  17:00    Incheckning och kvällsmat 

kl  19:00   Välkomna och Inledning 

Bön och inledningsord av Stig A, helgens moderator Rolf O och skriftkommitténs ordförande 

Hans N.  

Några tillfrågade deltagare kommer att berätta om sina förväntningar och personliga 

erfarenheter av helgens tema i likhet med föregående år. Vi noterade förra året positiva 

erfarenheter av en sådan inledning som hjälp att rikta vår blick till aktuella kärnfrågor.  

Temat Byssuskvinnan kan uttryckas som att församlingen ska ikläda sig Guds rikes uniform 

inför vår tids strid. Det handlar om rättfärdighet, där Paulus skriver att vi ska ikläda oss Jesus 

Kristus (Ef 4:22-24, Kol 3:9-17). Och det är ett iklädande som inte bara är yttre kläder eller 

ett parasoll – Wetterlund kallar skökan för ”parasolldamen” – utan att ta emot ett nytt liv som 

växer inom oss till en ny Kristusnatur. Byssuskläderna är alltså både en yttre uniform och en 

karaktär som yttrar sig i gärningar, där såväl avklädande av gammalt som påklädande av det 

nya är en process vi måste gå igenom var och en som individer. I Upp 19 sker det även 

kollektivt.    

    De nya kläderna är Jesus synligt förhärligad i sin församling som Kristus (Messias) och 

kung i Guds rike, skriver Wetterlund. Dessa byssuskläder ger intryck på omvärlden både som 

ett ”vara” och ett ”göra” i apostolisk ande. Det är Guds svar på vår tids andliga utmaningar. 

Bruden klädd i byssus är en församling av övervinnare i Kristus. Detta övervinnande som 

Jesus lyfter fram i sin hälsning till de sju församlingarna (Upp 2 och 3) var tema under förra 

årets Wetterlundkonferens. Årets tema går ytterligare steg med en inbjudan till att aktivt vara 

med i den byssusklädda brudförsamling som övervinner i vår tid. 

 

 

20:00   Introduktion till Wetterlunds syn på de heligas församling 

Föredrag av Sven N med utgångspunkt i Andens Lag kapitel 12 Solkvinnan. 
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För att kunna ta till oss Wetterlunds budskap om Byssuskvinnan måste vi ha en förståelse för 

den församlingssyn som ligger till grund för hans tolkningar av bibelordet. Solkvinnan är en 

omskrivning av den ”Kvinna klädd i solen” som beskrivs i Uppenbarelsebokens kapitel 12. 

Hon är en bild av de heligas moderförsamling i himlen. Ur denna bild utvecklar Wetterlund 

församlingens väsen, roll och kyrkohistoria samt den strid vi har att utkämpa i vår tid. Här 

kan vi följa Solkvinnans utveckling under Wetterlunds målande begrepp som Hemmakvinna, 

Ökenkvinna, Martyrkvinna och Örnvingekvinna till förhärligad Byssuskvinna (Upp 19).  

Fredagskvällen avslutas med uppföljande samtal, gemenskap och lovprisning under fria 

former fram till kvällsfika som serveras senast kl 21:30. 

 

 

Lördag 10 oktober 

kl  8:00    Frukost 

kl  9:00    Grupparbete om Byssuskvinnan 

Introduktion och presentation av frågeställningar, Björn S. 

Introduktionen lyfter fram Wetterlund som profet, profetians karaktär och Andens Lag som en 

målande beskrivning av församlingens utveckling från skapelsen och syndafall till förhärligad 

brud och byssusförsamling. De 12 kapitlen i Andens Lag utgör en sammanhängande kedja där 

tidigare konferenser fokuserat 1. Keruben (2010), 12. Solkvinnan (2011), 4. Lammet (2013) 

och 9. Övervinnandet (2014). Introduktionen syftar till att ge förståelse för denna helhet och 

vårt behov av byssus som också motiverar till aktivt deltagande i dagens samtal och bön. 

 

Gruppsamtalen ger tillfälle till fördjupning och att dela erfarenheter i aktuella frågor. För de 

fyra teman som är förberedda kommer ett utdrag från Andens Lag att delas ut som underlag. 

Observera att dessa texter endast ger samtalshjälp. Syftet är att lyfta upp olika aspekter och 

inte är att propagera för vad som är ”rätt”. Målet är att ge var och en stöd att dra sina egna 

slutsatser utifrån bibelordet. Följande teman/frågor är förberedda: 

1. Vem är ”bruden”? 

Wetterlund betonar att vi som pånyttfödda kristna växer organiskt. Församlingen är därför en 

organism i tillväxt under olika namn med olika funktion som till exempel De heliga, Kristi 

kropp, Guds tempel/armé/byggnad och Lammets hustru (Upp 21). I det ljuset ska vi också 

förstå användningen av begrepp som Keruben, Solkvinnan, Bruden och Byssuskvinnan i 

Andens Lag. De betecknar olika stadier med sin respektive unika karaktär och roll i en 

utvecklingsprocess där allt kan sammanfattas i den hemlighet som Paulus kallar ”Kristus i 

eder – vårt härlighets hopp” (Kol 1:27). 

2. Vad är ”byssus”? 

Byssus är en speciell sorts tyg där Upp 19:7 ofta översätts ”skinande rent linne” som är de 

heligas rättfärdighet. I vers 14 står att det är vitt. Wetterlund betonar att det ordagrant står 

”rättfärdigheter” (plural) med innebörd att det inte bara är den Guds rättfärdighet vi får som 

pånyttfödda kristna utan den mogna rättfärdighet bruden utövar som gärningar i Kristus. Det 

är alltså ”Kristus i oss” men enligt Wetterlund också ande, en apostolisk ande i förnyad form 

som är Jesus förhärligad och som för oss åter till hemmakvinnans första gärningar. Liksom 

solen är solkvinnans kläder är byssus brudens kläder och allt är en utveckling i härlighet.  

3. Hur blir vi redo? 

Det står att bruden har gjort sig redo för byssusdräkten. Vi kan fråga oss hur det går till och 

vad som är vår roll i den processen. Vad är gåva för att ingen ska berömma sig och vad är 
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arbete med flit på vår frälsning (Ef 2:10/Fil 2:12)? Wetterlund betonar att svaret är samarbete 

mellan Gud och människa där vår del är gensvar till den helige Andes ledning. 

4. Hemmakvinnans frånvaro  

Wetterlund betonar på många ställen i Andens Lag att den grundläggande orsaken till att 

församlingen ännu lever i svaghet med ”den lilla kraften” är hemmakvinnans frånvaro – det är 

att judarna och de judiska rötterna saknas. När den judiska skökan sa sitt Nej för snart 2000 år 

sedan drevs församlingen bort från sin modersplats i Jerusalem. I stället fick vi en kristen 

sköka med modersplats i Rom. Kunskap om detta skeende och dess effekter är viktig för att 

förstå Wetterlunds rop om judarnas återvändande till Guds församling. Denna förståelse ger 

också en nödvändig grund för eftermiddagens samtal om judarnas roll i upprättelsens tid. 

 

 

kl  13.00    Middag 

kl  15:00    Samtal om Israels/judarnas roll i upprättelsens tid 

Solkvinnan är som bild av de heligas församling från början Hemmakvinna med Jerusalem 

som centrum. Där verkade judiska apostlar i den helige Andes kraft i en mission som nådde 

hela den då kända världen. Wetterlund skriver att denna hemmakvinna ska återuppstå och 

återupprättas så att Jerusalem på nytt blir centrum för den sista tidens världsmission när 

Byssuskvinnan bjuder in till den stora bröllopsfesten (Upp 19:14-). 

    Wetterlund går inte in på detaljer om hur detta ska gå till men betonar att judarna har en 

viktig uppgift och roll i den förhärligade församlingen. Han formulerar själv ropet om 

judarnas återvändande som centralfolk: 

O, du utvalda Israel, du Guds hjältefolk utan like, du helgjutna och storslagna hjärtefolk, 

hur länge dröjer du att inta din plats som vårt rot-, stam- och moderfolk! 

Wetterlund skriver alltså om denna upprättelse av Israels folk redan år 1910 långt innan den 

hednakristna församlingen på allvar börjat fråga efter sina judiska rötter. Sedan dess har 

mycket hänt både i form av judarnas återvändande till det bibliska landet Israel och till sin 

kung Jesus/Jeshua i den nu världsvida rörelsen av messianska judar.  

    Eftermiddagens samtal syftar till att belysa hur bibelns budskap om Israels upprättelse som 

Wetterlund skriver om utvecklas i våra dagar. Samtalet inleds av tre personer med olika 

bakgrund: 

Björn A har länge varit medlem i Wetterlunds skriftkommitté och följer sedan många år 

skeenden bland messianska judar och situationen i Mellersta östern.  

Björn N är föreståndare på Trunnagården och har medverkat till en policy med ett 

förhållningssätt till frågor som rör Israel. Denna policy uttrycker den positiva inställning 

som delas av en bibeltroende kristenhet utan att gå till politiska överdrifter.  

Erik F är ansvarig för stiftelsen Lavi Media som förvaltar skrifter av en holländsk 

predikant Abraham Leenhouts som år 1948 fick ett profetiskt budskap om hemligheten i 

Uppenbarelseboken 10:4 som inkluderar en uppenbarelse om Israels upprättelse.  

Därefter tillfälle för andra inlägg och samtal utöver kommentarer i anslutning till respektive 

presentation fram till klockan 17.00. Observera att samtalet inte handlar om staten Israel eller 

dagens politiska situation och inte heller om politiska lösningar, utan vi söker tillsammans 

den profetiska dimensionen. 

 

 

kl  17:30    Kvällsmat 
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kl  19:00    Byssuskvinnan idag – Bön om byssuskläder för vår tid 

Bibeln och kristen tradition lär att Gud agerar som svar på troendes bön – särskilt om den 

bönen är ett gensvar till den bön som Gud själv initierar genom den helige Ande. Wetterlund 

betonar att effektiv bön är ett samarbete mellan Gud och människor samt att allt Gud gör är 

ett resultat av sådant samarbete. Ett exempel är Israels rop till Gud under fångenskapen i 

Egypten som resulterade i att Gud kom ner och sände Mose till deras befrielse. Ett annat 

exempel är Hanna och Simeon som bad i templet när Jesus skulle födas. Wetterlund menar att 

tusenårsriket kommer att födas som svar på troendes böner. Och samma princip gäller även 

brudens iklädande av byssus där Wetterlund formulerar en bön på sidan 1240 i Andens Lag. 

Ja, sälla är alla ni, som ser att ni nu behöver något nytt; sälla är alla de, som ropa efter 
den nya dräkten! Den kommer, den kommer: byssusdräkten, " den glänsande rena". 
Men den kommer endast till dem, som av allt hjärta, all själ, all kraft och allt förstånd 
begära densamma. Ty endast dessa trånande förstabudsandar kan bära den nya 
förstabudsdräkten och bestiga den nya förstabudshöjden.  

    Överallt där de förskingrade ättlingarna nu samlas i ett litet "Smyrna", ett litet 
"Filadelfia", där är deras första och sista bön. Ja, deras stående böneämne just detta: 
"Herre, Herre, ny dräkt, ny dräkt! Ta ut oss, föd ut oss, om än med onämnbara kval! Och 
föd in oss i Harmageddons segerande, den glänsande och rena!" Och överallt där en 
ättling nu går eller står, där suckar han så: "Herre, Herre, kläd mig i det himmelska 
byssus; ty utan det är jag ohjälpligt förlorad i det nya krig, som nu börjar föras mot mig!"  

Anders G inleder och leder oss in i gemensam bön om byssus och kraftbeklädnad från höjden 

för vår tid. Därefter räknar vi med att många ska ta aktivt ansvar i fortsatt fri bön blandat med 

lovprisning och förbön för varandra. Kvällsfika serveras senast kl 22:00. 

 

 

Söndag 11 oktober 

kl  8:00    Frukost 

kl  9:00    Uppföljning och avslutning 

I likhet med tidigare år avslutas konferensen med ett morgonmöte med följande innehåll: 

 Erfarenheter från grupparbeten 

 Utvärdering, Synpunkter, Kommentarer 

 Information från styrelsen 

 Framåtblick. Nästa års tema: Idé: Lärjungaskolan (AL kap 7) 

 Konferensen avslutas 

 

 

kl  11:00    Gudstjänst i samverkan med Trunnagården 

Offentlig inbjudan.  Predikan av Anders G m.fl. 

 

Gudstjänsten är offentlig och arrangeras av konferensdeltagarnas, men är formellt inte en del 

av konferensen under skriftkommitténs ansvar. Mötesledare är Rolf O. Stig A inleder i bön. 

Björn N och Sven N har tillfrågats att dela något men alla deltagare inbjuds att medverka 

aktivt efter samråd med mötesledaren. Kollekten tillfaller Trunnagården. 

 

kl  13:00    Middag 
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