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Wetterlundhelgen 2018
Trunnagården i Orsa, 28–30 september

Gud, skapelsen och människan – i dåtid, nutid och framtid
Från Hesekiels ”keruber” till Uppenbarelsebokens "livsväsen"
Prästen och författaren N.P. Wetterlund skriver i ”Keruberna” – det inledande kapitlet
i sin bok Andens Lag – att de kristna är ”keruben” ! Vad menar han med det? …..
I ”Keruberna” framställer Wetterlund skapelsen sådan den borde vara och sådan den
kan bli. Det görs med de profetiska synerna i både Hesekiel och Johannes
Uppenbarelse. Den upprättade skapelsen står där i tillbedjan runt elden som glöder –
i centrum står Lammet som upprättar allt. Vi ser också hur församlingen – ”Herrens
heliga” – får ansvaret såsom föregångare – de återlösta förstlingarna.
Tre citat från kapitlet ”Keruberna” som bakgrund till Wetterlundhelgens tema:
"Allt gott är keruben hos både hedning, jude och kristen. Så långt levande
sanning räcker i hjärta och gärning, så långt räcker keruben. Och evangeliets
uppgift är att återställa honom i hjärtehelighet, så att han inifrån glöder ut i
fullkomlig helighet. Därför kallas de kristna för 'Herrens heliga'. De är keruben.”
”De 24 äldste är alltså i synen en bild av den triumferande församlingen, sådan
hon ska sitta på troner och regera i evigheternas evigheter (Upp 22:5). Men de
är en levande bild, mänsklighetens himmelska urbild och modell, efter vilken hon
ska nyskapas genom Lammet. De 24 finns alltså till på jorden redan i tiden som
den stridande och lidande församlingen. Hennes födelsedag är pingstdagen ....
Bara de som är konungar och präster åt Gud i tiden, blir konungar och präster åt
honom i evigheten.”
"Väcks inte den kerubiska hungern och törsten efter helighet och rättfärdighet,
då väcks vi förgäves. Och därför är så mycket förgäves i våra 'väckelser' och i
vår 'kristendom'."
Under konferensen samtalar vi om Wetterlunds bibelundervisning där han
sammanför Hesekiel kap 1 och kap 10 med Uppenbarelseboken kap 4–5, och vad det
säger oss.
Konferensen ger en bra introduktion också till helt nya läsare som vill ha hjälp att tränga
in i Wetterlunds bibelundervisning – alla intresserade är välkomna.
Andens Lag kan laddas ner gratis från vår hemsida www.npwetterlund.se
Arrangör: N.P. Wetterlunds skriftkommitté.

– Program –
Fredag 28 september
17:00

Incheckning på Trunnagården – Kvällsmåltid kl. 18:00

19:00

Välkomna
 Förväntningar och personliga erfarenheter av helgens tema
 Lovsång

20:30

Introduktion till Wetterlund och kap. 1 i Andens Lag – ”Keruberna”

21:30

Kvällsfika, samtal och gemenskap ( – 22:30)
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Lördag 29 september
9:00

Introduktion – Gruppsamtal om konferensens tema med utgångspunkt från
några utvalda texter i Andens Lag kap. 1, ”Keruberna”
Gruppsamtal under förmiddagen och efter lunch – Lunchmåltid kl. 12:30

14:00

Gruppsamtal, forts.

15:00

Orgelkonsert i Orsa kyrka
Fri egen tid – Kvällsmåltid kl. 17:30

19:00

”Knytkalas” – fördjupning med både förberedda inlägg och spontana tankar
från deltagarna om helgens tema
 Församlingen – de 24 äldste
 Personliga erfarenheter av det Wetterlund förkunnar i kapitlet ”Keruberna”

21:30

Kvällsfika, samtal och gemenskap ( – 22:30)

Söndag 30 september
9:00

Erfarenheter från gruppsamtalen
Utvärdering, synpunkter och kommentarer
Information och framåtblick – nästa års tema?.....
– Konferensen avslutas –

11:00

Gudstjänst i Trunna Kyrka
Gudstjänsten är offentlig och leds av enskilda konferensdeltagare i
samverkan med Trunnagården och troende i Orsa.

13:00

Middagsmåltid

Anmälan görs till Trunnagården.
www.trunnagarden.se
Kostnad inkl. måltider 1 400 kr.
Anmäl till Trunnagården helst före 21 september.
Trunnagården, Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa
E-post: kontakt@trunnagarden.se
Telefon: 0250-414 44
Betala vid ankomst till Trunnagården.
***
Önskar du bo fler nätter än de som ingår i Wetterlundhelgen enligt ovan?
Ta i så fall upp dina önskemål med Trunna Vandrarhem. www.trunna.se
E-post: contact@trunna.se Tel: 0250-414 44, Mobil: 070 368 29 74

