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Wetterlund har mer att säga oss 
 
Replik på Göran Skyttes gästkrönika i Dagen 16 december ”Talet om skökan i Rom”. 
 
I Skyttes krönika med ett angrepp på tidningen Midnattsropet – med tema påvespecial – 
förekommer även ett längre citat från N.P. Wetterlunds bok Andens Lag. Skytte 
kommenterar: ”Hans huvudbudskap är: ’Den romerska skökan är själva ärke-trollpackan. 
Och hon är moder till trollpackorna på jorden.’ Jag nästan kräks när jag läser sådant.” 
 
Det kan vara på sin plats att påpeka att N.P. Wetterlunds Skriftkommitté inte har något med 
Midnattsropet att göra – det står vem som helst fritt att citera Wetterlund. Det aktuella citatet 
är bara ett par sidor ur en bok på 1244 sidor, och om Dagens läsare får för sig att detta var 
Wetterlunds ”huvudbudskap” får de en snedvriden uppfattning. Andens Lag är full av andlig 
vishet, kärlek och allvar och har berört kristna på djupet i över 100 år och fortsätter att göra 
så. Vi rekommenderar gärna Skytte och alla andra att också ta del av övriga cirka 1240 
sidor. Hela boken finns fritt tillgänglig på Skriftkommitténs hemsida:  www.npwetterlund.se 
 
Väldigt kortfattat skulle kunna sägas att Wetterlund tar sikte på Jesu ord: ”Ni måste födas på 
nytt” i motsats till en juridisk, yttre försoningslära. Frälsning är nyfödelse, andebyte, ”ett 
annat, nytt och rent hjärta” genom tron. Att utan den inre nyfödelsen tala om frälsning och 
rättfärdiggörelse är med Wetterlunds terminologi trolleri – man försöker skapa någonting i 
strid mot naturlagarna. Därav ordet ”trollpacka”. 
 
Han varnar för den ”budlösa nåden”, ”slippa-evangeliet”. Det kan inte finnas frälsning där 
man inte älskar Gud av allt sitt hjärta och sin nästa som sig själv. Evangelium är att det Gud 
kräver av oss gör Kristus i och genom oss! 
 
Wetterlund mötte på sin tid liknande kritik som Skytte kommer med i dag och svarade bland 
annat:  
   ”Enligt domprosten får alltså de bibliska orden sköka och Babel inte användas om den 
svenska statskyrkan. Nu har jag aldrig sagt att hela denna kyrka är en sköka och ett Babel 
utan blott att skökan och Babel finns där. Skökan är alltså denna världens ande med skenet 
av Kristi namn. Denna ande eller skenkristendomen finns icke blott i påvekyrkan utan i alla 
kyrkor, både storkyrkor och småkyrkor”. –  ”Han utestängs icke genom kyrkomurar  eller 
bönhusväggar. ” 
 
  ”Därav följer återigen, att Rom också kan vara Guds stad på Guds berg, ett heligt brud-
Rom, nämligen så långt som Lammets brud bor där. Ty hon kan bo, där själva Satan bor och 
har sin tron, såsom i Pergamus (Upp. 2: 13).” 
 
Han tillägger att när man i (dåvarande) statskyrkan talar om skökan pekar man på katolska 
kyrkan, och likaså i frikyrkorna där man pekar på statskyrkan: 
  ”Men saken är den, att just det finger som så pekar är skökofingret. – Hur långt en kyrka är 
skökan, det ser blott hjärterannsakaren.”  
 
Alltså bör vi var och en ge akt på oss själva. 
 
 
    Mats Jansson 
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