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Byssuskvinnan 
 
Den förhärligade församlingen 
 
 
 
 
 
 
 
NP Wetterlund 
Andens Lag Kapitel 12 

  

Wetterlund 2014 

Wetterlund ger en profetisk dimension  

Läraren Profeten Studera!  –  Hör!  –  Se! 

Shema! = Se och Hör – Lyssna! 

Joh 3:13 

Om Profetia, Andens lag sid 90 
”Profetian framställer det onda i hela dess förfärande djup, vidd och 
höjd. Men vid dess sida ställer hon alltid det goda såsom oändligt 
djupare, vidare och högre. Hon målar det svartaste mörker; men 
hon låter ett ljus gå upp, för vilket allt mörker flyr. Hon avslöjar 
hemska makter; men hon visar på en makt, i vars hand de bli lätta 
som agnar.  
    Profetian är aldrig rädd, aldrig nervös. Hon darrar aldrig. Ty hon 
står på helig och salig höjd och bor i den värld, som icke kan bäva. 
Därav hennes djupa allvar och majestätiska lugn, hennes vida vyer 
och säkra blick. 
    Profetian fyller hjärtat med härlighetens hopp, bekläder hjässan 
med salighetens hjälm. Hon skärper klarheten i trons ögon, ökar 
farten i kärlekens vingar, är ljuset i det mörka rummet och 
kompassen på livets skepp.”  

Wetterlund 2013 

Andens lag  
Kap 1: Keruben är skapelsen som den borde vara – återlöst i kristalltemplet 

Kap 2: Vilddjuret är synden/ondskan som adamsmänniska och andemakt 

Kap 3: Lejonet övervinner, besegrar, bevarar och återlöser 

Kap 4: Lammet övervinner och försonar till återupprättat gudsgemenskap 
 
Kap 5: Andens lag à Vägen från Rom 7 in i Rom 8 och Livet i den helige Ande 
Kap 6: Skapelsebestånd och rättfärdiggörelse à mer om förlåtelse/försoning 
Kap 7: Den förpingstliga lärjungaskolan à mer om praktiska erfarenheter 

Kap 8: Tron à mer om vårt mottagande av det Gud ger 
 
Kap 9: Övervinnandet och dess löften à början av Uppenbarelseboken 
Kap 10: Det falska profetdömet à  mer om ”sköka och padda” (antikrist) 
Kap 11: De tre predikoänglarna och de två skördeänglarna à mer om Ändens tid 

Kap 12: Solkvinnan à mer om den himmelska församlingen à ”Bruden”.  
 
+ Guds vredesskålar – Uppenbarelsebokens domsfinal (tänkt avslutning) 

Keruben Solkvinnan 

Kap. 1 

Andens Lag 

Kap. 12 

Kap. 2 - 11 

Byssus- 
kvinnan 

Wetterlund 2010 

Johannes, 
Wetterlund 

 

Folk/Folkslag 

Änglar 

24 äldste 7 eldsljus Kristallhavet 

Andens lag: 1. Keruberna 
Uppenbarelsebokens tronsal (Upp 4-5) 

Wetterlund 2014 

Kerubens Försoning 
Wetterlund 2013 

Försoning  
i Guds Lamm 
 
(Tema 2013) 

Wetterlund 2013 

Jämför:  Ordet ”Försoning” (Hebr: Kippur) 
= grek: Hilasmos à” täcka över, gottgörelse” 
= grek: Katallasso à ”förflyttning – byte – växla pengar” 

Försoningens väsen: Förlåtelse + 
Gottgörelse, Friköpande à Återförening 
Keruben – skapelsen – flyttar och byter plats 
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Illustration av Katallasso-försoning Försoning innebär alltså ett ”byte” 
Bibliska uttryck för detta ”byte” från GT till NT: 
– från mörker till ljus 
– från ”i Adam” till ”i Kristus” 
– från ”av världen” till Guds rike  
– från ”utan Gud” till Gudsgemenskap 
 
– Uttåget ur Egypten 
– Dopet: Från à Till 
– Inympandet: Ut ur à In i 
 
Från Rom 7 och ”syndens och dödens lag”  
till Rom 8 och ”Andens lag – livets andes lag” 
 
Wetterlund talar gärna om:  
– från paddträsk till Sions berg 

Wetterlund 2013 

Katallasso-försoning är alltså byte av livskälla 

Wetterlund 2014 

Övervinna i 
Kristus 
 
Lejonet av Juda  
har Övervunnit 
 
(Tema 2014) 

Ordet ”Övervinna” – seger/segra 

På hebreiska: Jesh, Jeshu, Jeshua à Jesus 
”Bringing help to people in the midst of their trouble rather than rescuing them from it”. 
 
På grekiska: 
Sozo, soteria – frälsning, räddning (religiös term) 
Nike, nikao, nikos – seger, segra, övervinna (militär term) 
   
GTs ”Jeshua” är både sozo och nike – övervinna.  
à I vår text (Upp 2 och 3) används Nike. 
 
Jesus säger: Var inte oroliga: Jag har övervunnit världen (Joh 16:33) 

Johannes skriver: Allt som är fött av Gud övervinner världen, och detta är den 
seger som övervinner världen: Vår tro. (1 Joh 5:4) 

Wetterlund betonar: Jesus har övervunnit för att vi ska kunna övervinna 
à Det är att få erfara seger mitt i situationen – inte slippa! 
Jesus har inte övervunnit för att vi ska slippa – det är skökans evangelium! 

  

Tre slag av Övervinnande – grek ”nike” 

1.  Kämpa sig fria (Upp 15:2) 
    – Exempel WWII: Dunkerque – ut ur!  
    – ett inre övervinnande – ännu i världen men inte av världen 
    – en yttre förändring  – uttåg till ny situation, nytt arbete, ny bostad, nya ... 
 
 

2. Växa i övervinnande – inre förändring 
    – WWII: England till helande – upprättelse – träning  
       à bli redo för Guds rike 
       à bli redo för Dagen D 

       à ”Bli allt starkare i Herren ...” (Ef 6:10) 

     (Fokuseras i de sju breven Upp 2 och 3) 
 

 
3. Erövra – yttre förändring 

     – WWII: Normandie – segra över, erövra 
     – styra med järnspira 
     – Guds rikes förestående genombrott  
  à Byssuskvinnan 
 

 

    
  

Övervinnandets karaktär 
Några aspekter Wetterlund lyfter fram: 
– Lammets seger är Övervinnandet under slaktandet 
– I Anden/Kristus: Seger!   Utanför Anden/Kristus: Nederlag! 
– Förstling handlar ej om elitism utan längtan och tjänande 
– Det finns inget synfritt övervinnande à res dig igen! 
– Vi kan leva övervinnare som underordnade tjänare 
 
Vägen till övervinnande: 
– Att följa Jesus à lägga ner sitt eget à för att få dela hans liv  
  à ”Självlejonet” utestänger Lejonet av Juda från vår erfarenhet 
- – Att dricka kalken i stället för att spotta ut 
- – Att upplösa i stället för att spy upp 
- – Att bära bort i stället för att slänga tillbaka som anklagelse 
–- Att bära fram till Gud i stället för att själv bära bördan 
à Det är att vara präst – Stå Lamm à övervinna! 

Keruben Solkvinnan 

Kap. 1 

Andens Lag 

Kap. 12 

Kap 4: Lammet 
Kap 3: Lejonet 

Kap 2: Vilddjuret 

Kap 9: Övervinna 
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Wetterlund 2011 

Solkvinnan 
Andens lag Kap. 12 
(Upp 12) 

Solkvinnan 
- i himlen 
- klädd i solen 
-  stjärnor på huvudet 
- fötterna på månen 
föder man-sonen inför draken 
à den manfödde lyfts upp till Gud och räddas. Solkvinnan och hennes Ättlingar 

Sionförsamlingen – den sanna församlingen 
à Brudförsamlingen i vardande 
à Byssuskvinnan 

Andens lag Kap 12. Solkvinnan 

Byssuskvinnan 
 
Den förhärligade församlingen 
 
Upp 19:7 
Bruden har gjort sig redo till att iklädas 
Byssus – det glänsande och rena linnet: 
– De heligas rättfärdighet 
– De heligas rättfärdigheter 
– De heligas rättfärdiga gärningar 
 
 
Rättfärdig = Rätt Färdig! 

  

       

I bibelns avslutning skriver Johannes (Upp 19:6-14):  

Jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten 
och dånet av starka tordön; de sade: »Halleluja! Herren, vår Gud, den 
Allsmäktige, har nu trätt fram såsom konung. 

Låt oss glädjas och fröjda oss och giva honom äran; ty tiden är inne 
för Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne 
har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent.» Det fina 
linnet är de heligas rättfärdighet.  

Och han sade till mig: »Skriv: Saliga äro de som äro bjudna till 
Lammets bröllopsmåltid.» ... 

Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; och mannen 
som satt på den heter »Trofast och sannfärdig», och han dömer och 
strider i rättfärdighet. ... Och honom följde, på vita hästar, de 
himmelska härskarorna, klädda i fint linne, vitt och rent.   

Kap 12 Solkvinnan à Byssuskvinnan 
Innehåll: 
 
FÖRSTA DELEN 
Solkvinnan i allmänhet 
I. Solkvinnans utrustning 
II. Solkvinnans födelse 
III. Solkvinnans skeden 
    1. Den gammaltestamentliga solkvinnan  
    2. Den nytestamentliga solkvinnan 
        A. Hemmakvinnan 
        B. Ökenkvinnan: Martyrkvinnan à Örnvingekvinnan à à Byssuskvinnan 
  
ANDRA DELEN 
Solkvinnan närmare betraktad från två synpunkter 
I. Solkvinnan är den vattenbesprutade kvinnan 
II. Solkvinnan är de kvarblivna ättlingarna 
    1. De kvarblivna ättlingarna 
        A. Vad menas med de kvarblivna ättlingarna? 
        B. Vad är de kvarblivna ättlingarnas kännetecken? 
             - De håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd 
    2. Drakens krig mot de kvarblivna ättlingarna 
        A.   – ” – under det sjätte världsriket 
        B.   – ” – under det sjunde världsriket 

Wetterlund 2015 

Teman för gruppsamtalen 
 
– Vem är Byssuskvinnan?   
– Vad är Byssus? 
– Hur blir vi redo? 
samt 
– Hemmakvinnans frånvaro 
     (Inför samtal om judarnas roll) 
 
 
Underlag delas ut 

 

Wetterlund 2015 

Underlag för gruppsamtal 
12 sidor utdrag ur Andens lag (moderniserad) 
 

Introduktion  
 

Vem är Bruden?   (2 sidor) 

Solkvinnan – de heliga – församlingen 
Solkvinnans skeden 
Hemmakvinna à Ökenkvinna: Martyrkvinna à Örnvingekvinna à Byssuskvinna 
 

Vad är Byssus?   (2 sidor) 

Solkvinnans kläder 
Byssuskvinnans dräkt 
Byssuskvinnans skydd 
Byssuskvinnans mission (uppgift) 
Byssuskvinnans strid 
 

Underlag för gruppsamtal   (forts) 

12 sidor utdrag ur Andens lag (moderniserad) 

 

Hur blir vi redo?  (4 sidor) 

Solkvinnans födelse 
Solkvinnan är manföderskan 
Det finns en drake 
Ättlingarnas budhållning 
Ättlingarna är Guds församling  
Ättlingarnas bön om Byssus  
Ättlingarna rustas i Byssus  
Om Övervinnandet (från Andens lag kapitel 9) 
 

Hemmakvinnans frånvaro   (4 sidor) 

Hemmakvinnan 
De kvarvarande ättlingarna 
Frälsningsplanens normala gång 
Hemmafolkets roll 
Hemmamodern borta från jorden 
Ättlingarna är moderlösa 
Drakens krig mot ättlingarna ... 
Slutstriden 

Grupper – Gruppsamtal 
   
Grupp 1. Elisabeth. Mysrummet (övervåningen bortom biblioteket) 
Grupp 2. Rolf. Konferensrummet (övervåningen över matsalen) 
Grupp 3. Björn. Styrelserummet (invid matsalen)  
 
  
Kaffe 11.00 
Middag 13.00 
   
(Kl 15.00: Samtal om judarnas roll i den upprättade församlingen) 


