
 
 

Romarbrevet 7 och 8  –  från slav till segrare 
 

Wetterlundhelgen 2017 
Trunnagården i Orsa,   29 september – 1 oktober 

 
    Hur kan ett budfullt evangelium befria, utan att vara lagiskt? – Prästen och 
författaren Nils Peter Wetterlund har förklarat detta i kap. 5 i sin bok Andens Lag, där 
han skriver:  ”Även Paulus kunde till en början inte skilja mellan lagen i budordet och 
”Andens lag”. Men Kristus lärde honom det. Och så lär han alla uppriktiga, vilka vill 
som Paulus bli förbundsmässigt frälsta genom förbundets andelag.”  

    Skillnaden mellan Rom 7 och 8 är en lag – Andens lag, eller den andliga lagen om 
livet i Jesus Kristus. Den lagen är alltså Evangelium – den goda nyheten som gör oss 
fria från synden och dödens lag. Johannes kallar samma evangelium för ett bud – 
kärlekens bud. Hebreerbrevet betonar att kärnan i det nya förbundet är att Gud skrivit 
lagen i våra hjärtan och lagt den i vårt bröst.  

    Evangelium är alltså inte utan bud och nåd är inte bara att slippa. Här är Wetterlunds 
tydliga budskap om Jesus och den budfulla nådens väg en välbehövlig medicin mot 
såväl laglöshet som lagiskhet. Han talar om förlossning ”från Guds lag, skriven på 
stenen och lagd i arken, till Guds lag, skriven i hjärtat och lagd i bröstet.”  

    Under konferensen samtalar vi om Wetterlunds bibelundervisning och vilka tankar 
vi har om att byta slaveri under lagen mot seger genom Andens lag – att hissas av den 
helige Ande upp på Sions berg, enligt Wetterlunds målande beskrivning. 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 29 september 

17:00  Incheckning på Trunnagården  – Kvällsmåltid kl. 18:00 

19:00 Välkomna 
 Förväntningar och personliga erfarenheter av helgens tema 
 - några vittnesbörd 

20:00 Introduktion till Wetterlund och kap. 5 i Andens Lag 

 Samtal och gemenskap   ( – 22:00) 

Lördag 30 september 

 9:00  Introduktion – Gruppsamtal om ”livets Andes lag” med utgångspunkt från  
 några utvalda texter i Andens Lag kap. 5 

 Gruppsamtal under förmiddagen och efter lunch  –  Lunchmåltid kl. 12:30 

15:00 Gruppsamtal, forts.  –  (Nya programpunkter kan tillkomma som alternativ.) 
 Fri egen tid   –   Kvällsmåltid kl. 17:30 

  

19:00 ”Knytkalas” – fördjupning med både förberedda inlägg och spontana tankar  
 från deltagarna 

 Personliga erfarenheter av ”från slav till segrare” 

 Samtal och gemenskap   ( – 22:00) 

http://www.npwetterlund.se/


 

 

Söndag 1 oktober 

 9:00 Erfarenheter från gruppsamtalen 

 Utvärdering,  Synpunkter,  Kommentarer 

 Framåtblick,  Information,  Nästa års tema ..... 

 Konferensens avslutning 

 

11:00 Gudstjänst i Trunna Kyrka – Predikan 

 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 ca.  1 200  kr.  

Anmäl till Trunnagården helst före  22  september.  

Trunnagården, Skrivarvägen 1,  794 33 Orsa  

E-post:   kontakt@trunnagarden.se  

Telefon:  0250-414 44 

PG nr.   447 02 74-4 

 

 

 

*** 
  Önskar du bo fler nätter än de som ingår i 
Wetterlundhelgen enligt programmet ovan?  
  Ta i så fall gärna upp dina önskemål med 
Trunnagården. 

*** 
 

http://www.trunnagarden.se/
mailto:kontakt@trunnagarden.se

