
 

Wetterlundhelgen 2019 
Trunnagården i Orsa,   27–29 september 

 

Guds vrede – Guds kärlek 
Uppenbarelsebokens kapitel 15 och 16 

 
I boken ”Guds Vredes Skålar” skriver prästen N.P. Wetterlund om Guds fruktansvärda 
domar i Uppenbarelsebokens kapitel 15 och 16, som länkar i kärlekens kedja och om 
det underbara slutresultat de leder till: "Alla folk ska komma och tillbe inför dig".  

Vad menar han med det? Vilken är vår roll som kristna i detta? Det är både skakande 
och hoppfull läsning och tidsaktuell. 

Citat från ”Guds Vredes Skålar” som bakgrund till Wetterlundhelgens tema: 

   "Den utställda förbundsarken är alltså utgångspunkten inte bara för lagens 
förbannelse, som är vredens skålar, utan också för lagens välsignelse, som är 
profeternas lagevangelium” 

   ”Där har vi alltså  grunden till folkfrälsningen. Den ligger i den Allsmäktiges 
domar, som innerst är Guds kärleks domar.   Dessa domar är under tidernas lopp 
ofta höljda i dunkel. De tycks också ofta vara utan resultat, då hela världen 
alltjämt ”är fångad i den onde”. Men till sist kommer det i dagen ”hur Gud dömer”. 
Alla hans domar visar sig ha varit länkar i kärlekens kedja. Vredens skålar blir 
uppenbara såsom folkbrudens födslokval. Alla Guds domar får detta härliga 
slutresultat: Alla folk ska komma och tillbe inför dig (Upp 15:4).” 

   "Sådan är den gyllene skålens heliga hämnd. Bitter är denna skål. Men innerst 
är det Gud kärlek som utgjuter den." 

  ”Detta vet segervinnarna, nämligen att de är blott den lilla förstlings-kärven av 
mänsklighetens otaliga skörd. Och därför tänker de inte blott på sin egen utan 
även på sitt folks frälsning. Och så sjunger de folkfrälsningens sång, som är den 
härliga skördesången, då alla jordens folk inbärgas i ladan för tusen år och för 
alla evigheter.” 

Under konferensen läser vi och samtalar om Wetterlunds bibelundervisning och vad 
den säger oss.  

Alla intresserade är varmt välkomna – även du som inte läst Wetterlund förut. 

Wetterlunds skrifter ”Guds Vredes Skålar” och ”Andens Lag” kan laddas ner gratis 
från vår hemsida   www.npwetterlund.se  

  Arrangör: N.P. Wetterlunds skriftkommitté. 

 

 –   Program   –  

Fredag 27 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 ”Guds Vredes Skålar” 

21:30 Kvällsfika, samtal och gemenskap   ( – 22:30)  

http://www.npwetterlund.se/


 

Lördag 28 september 

 9:00  Introduktion – Gruppsamtal om konferensens tema med utgångspunkt från  
 några utvalda texter i ”Guds Vredes Skålar” 

 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 

   Förberedda inlägg 

   Personliga erfarenheter av det Wetterlund förkunnar 

21:30 Kvällsfika, samtal och gemenskap   ( – 22:30) 

 

Söndag 29 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  1 350  kr.  

Anmäl till Trunnagården helst före  20  september.  

Trunnagården, Skrivarvägen 1,  794 33 Orsa  

E-post:   kontakt@trunnagarden.se  

Telefon:  076 475 99 64 
 

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: kontakt@trunna.se   Tel:  0250-414 44,  Mobil: 070 368 29 74 
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