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Wetterlundhelgen 2022 

Trunnagården i Orsa,   7–9 oktober 

Guds tempel 

Uppenbarelseboken 11 och Hesekiel 40–43 

Prästen och författaren N.P. Wetterlund skriver i sin bok Guds Tempel att: 

 ”Guds tempel är Guds första bud i livs levande människogestalt. Och templet är 
förstabudsmänniskan, ….  Och Guds förgård är Guds första bud med krav på att få bli 
förstabudsmänniska” 

Vad menar han med det? Vad betyder Guds tempel och förgård för oss? ….  

Wetterlund svarar utgående från Upp 11 och Hes 40–43, och Paulus ord i 1 Kor 3:16 
”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er?”. Den mätstång som 
används vid mätningen av templet både i Uppenbarelseboken 11 och Hesekiel 40–42 
är det himmelska måttet – förstabudsmåttet – skriver Wetterlund. ”Du ska älska Herren 
din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd” 
(Luk 10:27)  

Citat från boken Guds Tempel, som bakgrund till Wetterlundhelgens tema: 

”Johannes skulle mäta Guds tempel. Och likasom templet var en bild, så var också mätandet 

en bild. Och detta mätande betyder att Gud och människa ska gemensamt bygga det 

gudmänskliga templet efter den gemensamma mätstången eller efter det ömsesidiga allt-

måttet. På detta gemensamma byggande ligger vikt. Ty bygger inte Gud, så blir ingenting 

byggt. Och bygger inte människan, så blir ingenting byggt. Men huvudvikten ligger på Guds 

byggande, och detta till den grad, att utan den himmelske byggmästaren lyfter människan 

inte ett finger till bygge.”   

”I allt träder Guds första bud inpå människan som förgårdsbudet med krav på att få bli 

tempelbudet. I allt ropar Gud: ”Till mig, till mig, ty jag är Gud och det finns ingen annan!” 

(Jes 45:22)  Detta alltings personliga förstabudsväsen i Kristus är så viktigt, att utan det 

finns ingen kristendom till. Utan denna evangeliska förstabudsgrund är vår kristendom bara 

en åt alla vindar prisgiven luftballong.” 

 ”Gud har sin glädje i att göra människan gott av allt sitt hjärta och av all sin själ (Jer 32:41). 

Eller: Gud älskar människan av allt sitt hjärta och av all sin själ. Detta är Guds mått, all-

kärlekens mått. Och precis samma mått kräver han av människan. Hon ska älska Gud av allt 

hjärta och av all själ – hon ska hålla all-kärlekens mått. Gud kommer med hela hjärtat – och 

människan ska komma med hela hjärtat. Utan denna helhet är hon evigt förlorad.” 

Under konferensen läser vi och samtalar om Wetterlunds bibelundervisning och vad 
den säger oss.  Hans bok ”Guds Tempel” kan laddas ner gratis från vår hemsida. 

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

  Arrangör: N.P. Wetterlunds skriftkommitté      www.npwetterlund.se  

–   Program   –  

Fredag 7 oktober 

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 hans bok ”Guds Tempel” 

http://www.npwetterlund.se/
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21:30 Kvällsfika, samtal och gemenskap   ( – 22:30) 

 

Lördag 8 oktober 

 9:00  Introduktion – Gruppsamtal om konferensens tema med utgångspunkt från  
 några utvalda texter i boken Guds Tempel. 

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

14:00 Gruppsamtal, forts.  

15:00 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 9 oktober 

 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  1 600  kr.  

Anmäl till Trunnagården helst före  30  september.  

Trunnagården, Skrivarvägen 1,  794 33 Orsa  

E-post:   kontakt@trunnagarden.se  

Telefon:  073 060 39 07 

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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