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Ett helt och heligt liv
”Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid” (4 Mos 6:26) 

När vi talar om en människa använder vi ibland ordet individ. Ordet betyder odelbar, 

en sammanhängande identitet. I vår tid finns det många teorier om vad en människa är, 

t.ex. en könlös själ som bara råkar bo i en kropp. Det är en stor skillnad mellan att vara 

en produkt av slumpen och att vara skapad av Gud. I det att vi är skapade har livet en 

mening, vi finns för att någon större än oss själva ville det. Vi är skapade odelbara, 

ande, själ och kropp är ett. 

Allt för ofta finner vi oss splittrade i olika roller, olika beteenden. Vi kan ta på oss olika 

masker i olika situationer. Hur ska vi finna oss själva, vem vi verkligen är? Att leva ett helt 

liv, ett odelat liv, grundar sig i att någon annan ser på mig. I Guds blick blir jag till jag. 

Samma sak sker med det lilla barnet när det ser upp i sin mammas ansikte och möter blick-

en som säger: jag ser dig, du finns och du är du. Det sägs att den första tiden är barnets syn 

inställd på just det avstånd som det är till mammans ansikte då barnet ligger vid bröstet. 

I en mening ska vi inte alls bli stora och duktiga och klara oss själva. Vår kallelse är att 

leva nära Gud, i hans blick. Att vara helig, ordet betyder att vara avskild för, tillhöra Gud, 

är ett tillstånd som infinner sig då vi lever i den heliges blick. Han ser på oss och säger: du 

är min, du är avskild för mig. Det är när Herren vänder sitt ansikte till oss och vi förblir i 

hans blick som vi finner verklig frid. 

Oasrörelsen vill hjälpa människor att vara nära Herren, komma inför hans ansikte och 

upptäcka att hans blick är kärlekens blick. Det kan ske i bibelordet, i bönen, i tystnaden 

eller lovsången. Därför vill vi ge utrymme för många uttryck och platser för tillbedjan. 

Ta vara på fastan och ha en glädjerik påsk i Herrens närhet!

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen



Ytterligare info om Oassamlingar:  www.oasrorelsen.se

Kommande möten, kurser, resor och lite annat
Rött = Samlingar, öppna för alla

Medarbetarsamling med Oas anställda
29 april

Salemkyrkan i Moholm
2 maj
Hans Weichbrodt

Töreboda Missionsförsamling
3 maj
Hans Weichbrodt

Bibelskola i Kungälv för Kungälv och 
Romelanda, Svenska kyrkan
4 maj
Hans Weichbrodt

Hillsong och Bibelskola Västs 
pilgrimsresa till Israel
6-15 maj
Hans Weichbrodt

Planering inför sommarens Oasmöte, 
UngdomsOas och Oas anställda
11 maj

Möte med kvinnogrupp på Omberg
17-18 maj
Berit Simonsson

Prästbön i Göteborg
18 maj
Hans Weichbrodt

King of Kings Nordiska ledarkonferens 
i Örnsköldsvik
20-23 maj
Hans Weichbrodt

Pjätteryd, Svenska kyrkan
24 maj
Hans Weichbrodt

Jerusalem Prayer Breakfast
2-4 juni
Hans Weichbrodt

”Det finns Hopp”- helg i Kiruna
5-6 juni
Hans Weichbrodt, Sebastian Stakset

Församlingen United i Malmö
14 juni
Hans Weichbrodt

Youngsters large i Liatorp
17 juni

Goda nyheters, fd Gideoniterna, 
årskonferens Karlstad
27 juni
Berit Simonsson

Smålandskonferensen i Ralingsås
7 juli
Hans Weichbrodt

OASE-konferensen i Fredrikstad, Norge
8 juli   
Berit Simonsson 
10-11 juli   
Hans Weichbrodt

Oasmötet i Ljungby
21-25 juli

Centrumkyrkan i Kinnarp
22 februari
Hans Weichbrodt

Oashelg i EFS-kyrkan i Alingsås
22-23 februari
Berit Simonsson, Lisa Lerman, 
Hans Weichbrodt

Youngsters midi i Istorp
23 februari
Familjegudstjänst kl 16

Dag för präster och pastorer i Johanne-
bergs församlingshem, Göteborg
24 februari

Bönedygn med Oas styrelse
28-29 februari

Ekumenisk förnyelsehelg 
på Klädesholmen
29 februari - 1 mars
Hans Weichbrodt

Oas lovsångsresa till Israel
3-12 mars  - se sid 3

Stormöte i Ljungby församlingshem 
inför Sommarens Oasmöte
5 mars

Jesus till barnen i Göteborg
7 mars
Regional barnledarkonferens 
Lennart Henricsson, Hanna Simonsson

Planering inför sommarens Oasmöte, 
UngdomsOas och Oas anställda
11 mars

Youngsters large
 i Kyrkhults församlingshem
14 mars
Barnmöte kl 16

Församlingsdag, Svenska kyrkan i Hålta
15 mars
Hans Weichbrodt

Prästbön på Överås, Göteborg 
16 mars

Morgonbön för LM Engströms 
Gymnasium, Göteborgs domkyrka 
17 mars
Berit Simonsson

Bibelskola Väst, Hillsong 
17 mars
Hans Weichbrodt

Medarbetarsamling med Oas anställda 
19 mars

Planering tillsammans med SVT 
av fyra gudstjänster med Oasrörelsen 
23 mars

Pastoratskväll i Ljungby 
24 mars
Berit Simonsson

Åredalens folkhögskola 
23-24 mars
Hans Weichbrodt

Lärjungaskola i St:a Clara k:a, Stockholm 
25 mars
Hans Weichbrodt

Oasrörelsens Årsmöte
27-28 mars

Elimkyrkan i Billdal, Göteborg 
29 mars
Hans Weichbrodt

Kyrklig Samling 
29-30 mars
Berit Simonsson

Träff med Biskop Andrew Watson 
i London
30 mars
Hans Weichbrodt

Break Forth Live
Förnyelsedagar i Saskatoon, Kanada 
3-4 april
Hans Weichbrodt

Break Forth Live
Förnyelsedag i Edmonton, Kanada 
5 april
Hans Weichbrodt

Canadian Lutheran Bible Institute 
i Camrose, Kanada
6-9 april
Hans Weichbrodt

Heart of Evangelism - Evangelisations-
helg i Sparbanken Arena, Lidköping
11-12 april
med bl a Sebbe Stakset, Carl-Gustaf Severin 
och Hans Weichbrodt

Besök på LP stiftelsen, Smyrnakyrkan 
i Göteborg 
14 april
Berit Simonsson

Bibelskola ”24/7” i Göteborg 
15 april
Hans Weichbrodt

Oas Familjedygn på Lärjungagården 
i Torestorp
18-19 april

Stormöte inför Tältkampanjen 
”Det finns hopp” i Norrköping
19 april

Prästbön i Göteborg 
20 april
Hans Weichbrodt

Hillsong/Bibelskola Väst 
21 april
Hans Weichbrodt

Bönemöte inför Tältkampanjen 
”Det finns hopp” i Göteborg 
23 april
Hans Weichbrodt

Oashelg i Centrumkyrkan i Falun
25-26 april
Hans Weichbrodt, Lisa Lerman

Bibelskola i Kungälv för Kungälv och 
Romelanda, Svenska kyrkan
27 april
Hans Weichbrodt

Samlingar att be för:



Guds familj är stor och vi är en del av den 
Jag var tio år när jag var på mitt första barnmöte med Youngsters, och i 
detta sammanhang blev jag kvar tills jag var tjugosex. Det är det roligaste 
och viktigaste jag engagerat mig i. Få uppgifter kan väl vara viktigare än 
att få berätta om Jesus för dem som är små? Att ge dem en stabil grund att 
stå på i livet och en tro som håller. Sedan några år har jag egna barn att ge 
tron vidare till. En svindlande och alldeles självklar uppgift.

En vecka varje år tar vi med våra barn på SommarOas, och fastän de bara 
är två och fyra så tror jag att det spelar roll för dem. Engagemanget från 
deras håll varierar förstås, de är ju ganska små, men det är ändå fascine-
rande att se hur de rycks med och tar in det som händer. Barnen bjuds på 
så mycket fint där på barnmötena. Bibelberättelser, till exempel, drama-
tiskt framställda så att man minns dem ordentligt. Och lovsång, även om 
en del texter ofta hamnar om bakfoten. Senast idag hörde jag ”Missa inte 
bussen” (Missa inte festen), och ”Jag går polis” (Jag går på livets väg). 
”Gapagapaga” är också en favorit hos oss, ni vet Nu är vi på gång? Förutom 
bibelundervisning och lovsång känns det viktigt att ge dem ett samman-
hang där många som tror på Jesus möts, så att de ser att Guds familj är 
stor och att vi är en del av den.

Vi brukar läsa Bibeln varje dag med våra barn. Sällan blir det lika drama-
tiskt som på barnmötena, men det kompenserar vår fyraåring väl genom 
att ständigt vilja höra om Jesus på korset, när Isak nästan blir offrad, om 
den förlorade sonen eller om David och Goliat. Det är som om hon väljer 
det som är krångligt att förklara, och jag är så tacksam för det. Det ger 
tillfälle att prata om tron och livet, och om det som är viktigt och svårt. Och 
det svåra verkar vara ganska okomplicerat för dem. När min farfar gick 
bort för en tid sedan tittade vår dotter på mig och sa att ”han är i himlen 
nu, hos Jesus och din farmor.” Det är stort och fint att få vara med på deras 
vandring, att få ta del av deras frågor och tankar om livet, att få ge svar på 
det jag kan, och ibland få svara att jag faktiskt inte vet.

Det var säkert fyrtio grader 
varmt i vår stuga i Ljungby i 
somras. Det tog en halvtimma att 
koka upp vatten på spisen i cam-
pingens gemensamma kök, och 
jag tror vi åt falukorv varenda 
dag. Men till sommaren ses vi där 
igen. För det känns så viktigt att 
få ge till sina barn vad som varit 
så viktigt för en själv. Att få möta 
andra som också tror på Jesus, 
lovsjunga och be tillsammans, 
och få höra om Jesus. Varvat med 
stora mängder glass.

JESSICA BIRGERSSON
Göteborg

Inte bara för barn
På våra barnmöten brukar vi säga 
att vi riktar oss till barn som är mel-
lan 5 och 12 år. Utifrån det tänker 
vi på hur vi ska berätta och gestalta 
Bibelns berättelser, men också på 
vilka låtar vi väljer, volymen, ljus 
och många andra saker. Det är 
många parametrar att tänka på. 
Men vi ser också att det kommer 
många som är både yngre och äldre. 
Småsyskon, föräldrar och en och 
annan mormor skymtar vi där bak 
i lokalen. Genom åren har vi fasci-
nerats av hur Gud liksom ”trans-
formerar” det vi gör och säger så 
att det blir till nytta för alla åldrar. 
Både spädbarn och mormor kan bli 
välsignade. Särskilt glada blir vi när 
föräldrarna är med. Vi tycker det 
är viktigt att barn och föräldrar får 
uppleva saker tillsammans. Att se 
dem hoppa, sjunga och be tillsam-
mans är fint. 
Tack Gode Gud för Youngsters!

LENNART HENRICSSON

Oasrörelsen söker 
Vikarie 50% för tjänsten som samordnare 
i Oasrörelsen.
God kännedom om Oasrörelsen efterfrågas.

Info om tjänsten: Oasrörelsen samordnare 
Ingemar Henricsson, 0708-51 42 20
ingemar.henricsson@oasrorelsen.se
Rekrytering sker fortlöpande. 
Vikariatet varar till 31 juli 2020.

Ansökan med CV till ordf Björn Gusmark 
bjorn.gusmark@oasrorelsen.se
Briljantvägen 18, 442 60 Kode

Något om mötena på 
Oasrörelsen sommarmöte
Vad är viktigt på ett möte?
Är det inledningsorden, förkunnelsen eller 
lovsången eller tillfällena till förbön, bikt och 
själavård eller Youngsters eller Ungdoms-
Oas eller en hälsning från någon biskop eller 
kyrkoledare från ett annat land? Vi svarar 
olika beroende på vår tradition och det vi är 
vana vid från vårt eget sammanhang.  

Oasrörelsens svar är att ALLT ÄR VIKTIGT och 
därför ger vi tid åt allt detta. 

Ett kvällsmöte börjar inte först när förkun-
nelsen börjar, ett kvällsmöte startar i och 
med första psalmen/sången, därefter har vi 
en bön om att Herren ska tala genom det som 
bärs fram från podiet. Lovsången, förkunnel-
sen, bönetillfällena, Youngsters, Ungdoms-
Oas, andras hälsningar - allt hör ihop. 

Så välkommen till Oasrörelsens möten, och 
lyssna efter Guds Andes röst från den allra 
första sången/psalmen och genom allt som 
därefter händer i tal och sång.

BERIT SIMONSSON

Företag som stöder Oasrörelsen:

Oasshopen
Lyssna på föredrag, läs en bok, sjung en lovsång. 
Cd-skivor, böcker och Lovsångspärmen och Tillägg 
kan beställas på www.oasrorelsen.se/oasshopen eller 
via samordnaren Ingemar Henricsson, adress sid 4.

OAS ISRAEL-RESOR
Oasresa till Israel 
med tema Lovsång & Tillbedjan 
3-12 mars
Du är varmt välkommen att åka med 
Hans Weichbrodt och Lisa Lerman på en Oasresa 
till Israel med lovsång som tema! På varje plats 
vi besöker kommer vi att tillsammans lovsjunga 
Herren och vi kommer också att få fördjupa oss i 
Bibelns undervisning om lovsång och tillbedjan! 

Lilla Pilgrimsresan ”X-tra allt” 
till Det Heliga Landet
20-28 april
Ledare: Björn Gusmark

Info och anmälan: King Tours  info@kingtours.se 
www.kingtours.se   tel 0431-830 89

g-sons friskvård



”Vad bitter den personen låter!” kan 
vi säga ibland. Med känsliga antenner 
spårar vi intuitivt bitterhet hos andra 
människor. Där är vi experter. Vi kan 
skratta åt hur förljugna folk är för att 
dölja förbittring. Men när det kommer 
till oss själva är vi ofta blinda. 

Men jag skulle önska att du som läser 
detta stannar upp en stund och tänker 
på en brinnande pil som sårade dig! En 
händelse i ditt liv som kränkte dig så 
djupt att du aldrig kunde glömma den! 
Smaka på den här frågan: Vad har jag 
gjort med bitterheten efter det? 

Ibland märkte du den kanske i lusten 
att ge igen. Plötsligt kände du skade-
glädje över att det gick den personen 
illa. ”Hämnden är ljuv!” Eller du sade 
att det bara var rättvis kritik då du tog 
bladet från munnen och sjöng ut om 
det som du länge gömt inom dig. Ibland 
stängde du måhända in din bitterhet 
i butterhet och depression och sökte 
uttrycka den genom tysta anklagelser 
mot omgivningen. Alltför många kristna 
säger: ”Jag blev inte arg utan ledsen!” 

Vår kropp kan dock inte ljuga. Bittra 
människor känner sig trötta och ned-
stämda. Bitterhet ligger bakom mer 
huvudvärk, nackspänningar, matsmält-
ningsproblem än vi föreställer oss. 
Bokstavligt sant är att ”den oförnuftige 
dödades av sin förbittring” (Job. 5:2). 

Fadern har förlåtit dig! 
Gud i Jesus Kristus kom till oss och 
försonade oss med sig själv och med 

varandra. Det sista är lika viktigt som 
det första. Den kristna försoningen 
innehåller både en objektiv och en sub-
jektiv sida. Guds vrede försonas genom 
Jesu offer på korset. Herren segrar 
över synden, döden och djävulen. Det 
faktum att Gud förlåter oss helt skulle 
beveka och förvandla vårt sinne till att 
helt förlåta våra medmänniskor. ”Så 
skulle han försona de båda med Gud i 
en enda kropp genom korset, där han 
dödade fiendskapen” (Ef 2:16). Jesu kors 
skulle medföra en mer allomfattande 
försoning än vi ofta föreställer oss. 

Du skulle förlåta din medmänniska!
Vi bekänner oss till och vill stå på 
försoningsklippan Kristus. Samtidigt 
som vi tar till oss Guds förlåtelse av oss 
utgjuts Guds kärlek i vårt hjärta genom 
den helige Ande (Rom 5:5). Då förlåter 
vi också spontant dem som gjort oss 
illa. Äktheten i vår tro på Herren och 
lydnaden för hans ord och Ande skulle 
demonstrera vår förbehållslösa gene-
rositet. Det är inte så att Faderns för-
låtelse av din skuld är en sak, medan 
din skuld mot andra personer är en an-
nan sak. Jesus har lärt dig att dagligen 
säga: ”Förlåt oss våra skulder såsom 
ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.” 
Har du tänkt på att du faktiskt ber Gud 
förlåta dig lika mycket som du är villig 
att förlåta din värsta ovän? Hur nära 
vi kommit Förlåtaren visar sig i vår 
vardagsvilja att förlåta dem som sårat 
oss. Godheten i våra relationer i familj, 
församling, arbetslag skulle återspegla 
den godhet vi mött hos Herren så att 

Förbittring eller förlåtelse?
vi slutar att ”hysa agg för en oförrätts 
skull”. Att ha kvar oförsonlighet är en-
ligt Jesus en allvarlig synd som skiljer 
dig från Gud. Läs och meditera gärna 
över Matt 18:23-35! 

Herren släpper dig inte. Sanningens 
Ande fortsätter att arbeta med dig. Det 
finns ingen genväg förbi ditt onda. Om 
du är öppen mot honom är han öppen 
mot dig. Då inser du sanningen om 
din bitterhet och hans lösning på dina 
låsningar. Du upptäcker många sår och 
bindningar att ta itu med. Det kan ta 
tid och kraft och faktiskt innebära ett 
förlåtelsearbete. Men du helgas, då du 
bearbetar dina dåliga relationer, tänker 
på de människor du kasserat och slängt 
i diket på livets väg samt förlåter 
dem så som du själv blivit villkorslöst 
förlåten. 

Den vägen är den enda som leder till 
verklig frihet och djup glädje. Den 
är nyckeln både till trons växt, egen 
personlighetsutveckling och fördjupad 
gemenskap med andra människor. Målet 
är inget mindre än detta: ”Vi vet att vi 
har gått över från döden till livet, efter-
som vi älskar bröderna” (1 Joh 3:14).

FREDRIK BROSCHÉ

Gåvor till Oasrörelsen kan sättas in på 
pg 79 08 90-8 

eller Swish 1234 123 840

Oasrörelsens ordförande
Björn Gusmark, ansv. utgivare
Briljantvägen 18
442 60 Kode
0702-99 77 58
bjorn.gusmark@oasrorelsen.se

Oasrörelsens samordnare
/adressändringar

Ingemar Henricsson 
Ekhagegatan 11
441 44 Alingsås
0708-51 42 20
ingemar.henricsson@oasrorelsen.se

Inspiratörer Oasrörelsen
Berit Simonsson
Påskbergsvägen 27
432 43 Varberg
0703-10 09 02
berit.simonsson@oasrorelsen.se

Hans Weichbrodt
Kämpegatan 1
431 39 Mölndal
0703-10 09 03
hans.weichbrodt@oasrorelsen.se

Organisationsutvecklare  Oas
Hanna Simonsson
Musselvägen 27 B
432 75 Träslövsläge
0735-44 00 25
hanna.simonsson@oasrorelsen.se

Inspiratör Youngsters
Lennart Henricsson
Sammels väg 3
432 76 Tvååker
0707-38 99 00
lennart.henricsson@oasrorelsen.se

Kontaktuppgifter

Lisa Lerman
Diamantgatan 26
432 37 Varberg
0709-71 97 90
lisa.lerman@oasrorelsen.se

Kontakt UngdomsOas
Elisabeth Alpner
Kämnärsvägen 61C
226 46 Lund
0704-07 17 17
elisabeth.alpner@ungdomsoas.se

Gustav Bäckström
Landsvägsgatan 1 b 
453 35 Lysekil
0706-04 38 51
gustav.backstrom@ungdomsoas.se
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Personuppgifterna för Oasbladets prenumeranter hanteras på ett säkert sätt efter antagen policy. 
Anmälan och avanmälan av Oasbladet sker till Oas samordnare, adress nedan. 
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