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Vem är det som söker?
”Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min 

kropp längtar efter dig, som ett kargt och uttorkat land.” 

(Ps 63:2) 

Redan kyrkofadern Augustinus talade på 300-talet om ett 

tomrum inom varje människa, som vi försöker fylla med allt 

möjligt. Men inget kan fylla det tomrummet utom Gud själv. 

”När jag längtar efter dig, är det för att du längtar efter mig” 

skriver Augustinus. Det är fantastiskt att den som framför 

allt är en ”sökare” det är Herren själv. 

Gud vill inte sjukdom och epidemier, men han kan använda 

också det mörka på det sätt som han vill. I Corona märker vi 

hur fler människor har sökt mening, svar och tröst i det andli-

ga. Många noterar hur även människor som inte brukar delta 

i kyrkans verksamheter, har följt med i digitala sändningar. 

Oasrörelsen är inget undantag. Det har varit fantastiskt att 

notera hur många som har följt våra Oasinspiratörers sänd-

ningar, inte minst under vecka 30. Många berättar att de inte 

kände till Oasrörelsen, men att de har följt sändningarna med 

intresse och stor behållning. Vi har verkligen något positivt 

att förvalta framöver. 

Kanske är det en ”besökelsetid” på gång, dvs. en tid då Her-

ren söker människor i vårt land på ett särskilt sätt. Låt oss 

delta aktivt i det sökandet, genom att vara utåtriktade på de 

sätt vi kan och lyhörda för de människor Herren sänder i vår 

väg. Fortsätt gärna med att stödja Oasrörelsens arbete ge-

nom att Be & Ge, även om mycket 

behöver ske på nätet även i höst. 

Förhoppningsvis kan ändå en del 

mindre kallelser och möten i för-

samlingar bli av. 

Ha en fin höst och fortsätt att 

idka närhet med avstånd!

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen



Ytterligare info om Oassamlingar:  www.oasrorelsen.se

Kommande möten, kurser, resor och lite annat

Pingst Värnamo
18 oktober
Hans Weichbrodt

LP Göteborg
20 oktober
Berit Simonsson

Oasdag, Sv. Kyrkan Hålta
25 oktober
Hans Weichbrodt

Youngsters spelar i Kungälvs 
pingstkyrka
30 oktober

Youngsters spelar i korskyrkan i Borås
1 november

Bibelskola Väst
9 november
Hans Weichbrodt

L M Engströms gymnasium, Göteborg
10 november
Hans Weichbrodt

Göteborgskyrkan
11 november
Hans Weichbrodt

Oasdag
14 november

Skånes Fagerhult, Sv. Kyrkan
15 november
Hans Weichbrodt

Förnyelsedag för präster och pastorer, 
Ladan, Markaryd
16 november
Hans Weichbrodt

L M Engströms gymnasium
17 november
Hans Weichbrodt

”Frimodig Kyrka”, upptaktsmöte 
LM Engströms gymnasium
22 november
Berit Simonsson

L M Engströms gymnasium
24 november
Hans Weichbrodt

Samlingar att be för:

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

Oasrörelsen på facebook!
Där finns våra Husmöten att titta på, också i 
efterhand, och där lägger vi ut nytt material 
många gånger i veckan. 
Om du inte är med på facebook så går det 
ändå att ta del av detta via https://www.
facebook.com/Oasrorelsen/  

Lyssna också till 
Oaspodden på facebook.

Youngsters sänder barnmöte 
live på webben
28 november

Pingstkyrkan, Hallstahammar
28-29 november
Hans Weichbrodt

Bibelskola, Kungälv, Sv. Kyrkan
30 november
Hans Weichbrodt

Sverigeresan vecka 30!
När inte alla tusentals deltagare kunde komma till sommarens 
Oasmöte, så ville vi inspiratörer resa ut i landet för att besöka 
er istället. 

Självklart kunde vi inte komma till alla platser, men många 
spännande orter hann vi med att besöka. Och så många intres-
santa möten med olika personer som vi fick vara med om!

Tusen tack till alla vi mötte, alla som bidrog med sin erfaren-
het och kunskap och glädje! Och tack till alla er, ni som följde 
oss på Sverigeresan från Smygehuk till Abisko!



fortsättning på nästa sida

Andens 
århundrade
Rune Hjelm, pensionerad präst i Skara 
stift, berättar en spännande historia för 
oss i två nummer av Oasbladet. 

”Såsom i en ny pingst.”

En artikel i Världen idag fick mig att börja 
tänka tillbaka på de fantastiska händelser 
som vi, som var med på 1900-talets senare 
hälft, fick uppleva. Och som gör att jag 
känner stor tacksamhet att jag fick vara 
med om det århundrade som kom att kallas 
”Andens århundrade”.

Det hela började redan sista året av 
1800-talet, när den gamle påven Leo XIII 
fick ett profetiskt tilltal om att 1900-talet 
skulle bli just ett ”Andens århundrade”. 
Inför nyårshelgen 1899 sände han därför 
ut en uppmaning till hela den världsvida 
katolska kyrkans alla biskopar, att be om 
ett nytt utgjutande av Den Helige Ande, 
”såsom i en ny pingst.”
Det gjorde säkert också alla biskopar, som 
ju brukar göra som påven säger. 
Men kanske kom bönesvaret - åtminstone 
till en början - inte riktigt så som de flesta 
biskopar hade förväntat sig. Och till en 
början också i en så liten skala att de flesta 
säkert inte hade en aning om vad som 
skedde.

Men nyåret 1901 föll Den Helige Ande över 
en skara människor i Topeka, Kansas, USA 

Youngsters vill vara där barn är 
Hej! Mitt namn är Anna Fransson och nu börjar 
mitt år som volontär i Youngsters! Jag är 19 år 
gammal och kommer från Lödöse, Lilla Edets 
kommun. Sedan fyra år tillbaka har jag varit 
dansare i Youngsters. Det började med att bandet 
hade ett barnmöte på ett läger som jag var ledare 
på och därefter utvecklades det. I våras tog jag 
studenten. Nu bor jag i Kode, är resurs i Solberga 
pastorat parallellt med Youngsters. 

Varför jag är med i Youngsters 
är för att sprida namnet Jesus 
bland barnen. När vi är ute och 
spelar kan vi möta människor 
från olika kristna samfund och 
det är fint att se. Det spelar 
ingen roll på vilket sätt vi 
ber, för oavsett möts vi alla 
framför korset. Det är ett allvarligt, roligt och 
meningsfullt arbete som jag ser fram emot. I 
Youngsters kommer jag arbeta med sociala me-
dier såsom Snapchat, Instagram och Youtube 
men också med dansarna. 
Vi vill vara där barn är. 

Hoppas att vi ses! 
Anna

oas

Att ära Gud under alla omständigheter
Just nu har du en unik möjlighet. Du har möjlighet att tacka Gud och tillbe 
honom mitt i svårigheterna. I isoleringen, i ovissheten, mitt i flödet av nega-
tiva nyheter och i allt det som du står i. 

”Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet 
som ska uppenbaras och bli vår.” - Rom 8:18

I himlen kommer allt ställas till rätta. Det är endast nu vi har möjligheten 
att tillbe Gud samtidigt som vi befinner oss i svåra situationer. Jag tror det 
gläder hans hjärta något enormt när vi väljer att lyfta vår blick och lyfta upp 
hans namn. 

När världen skakar kan vi förvänta oss att även detta kommer vändas till 
något gott. Vi får be in i det och vara förväntansfulla i att Jesu seger fortfa-
rande är lika verksam. Gud är inte orolig, så varför ska vi oroa oss?

Temat för Ungdomsoas digitala sommarläger var att ära Gud med hela våra 
liv, oavsett omständigheter. Om du inte redan har hört låten ”I’ll give thanks” 
med Housefires, vill jag verkligen rekommendera dig att göra det. Sök upp 
den eller rikta mobilen med en QR-kodsläsare mot rutan nedan:

Vi har glatt oss mycket åt att vi även i år tydligt fick se 
Guds trofasthet och godhet under lägret. Ungdomar som 
gensvarade på tilltal, berördes och uppmuntrades av se-
minarier, kvällsmöten och andakter. Det kändes som att 
det var färre ungdomar som nåddes men att det kanske 
betydde minst lika mycket för dem som var med. 

Låt oss ta den unika möjligheten att låta Guds ära fort-
sätta stiga från våra läppar - i alla omständigheter.

Ungdomsoas genom Lisa Lindhe

och de började alla tala i tungor. Något som 
var väldigt ovanligt på den tiden.

Några år senare -1904 - bröt en väckelse 
ut i Wales, då hela samhällen fullständigt 
förvandlades och bl.a fängelser stängdes, 
då de inte längre behövdes.

Världens längsta bönemöte.

Några år senare -1906 - bröt den Andens 
våg, som skulle komma att kallas Pingströ-
relsen, fram på Azusa street i Los Angeles, 
under ledning av den fattige, afroame-
rikanske, synskadade pastorn William 
Seymour. Och ett bönemöte startade som 
varade nästan oavbrutet i tre och ett halvt 
år. Det måste ha varit världens längsta 
bönemöte. Också här talade man i tungor, 
vilket väckte stort uppseende.

Med på Azusa street var en svensk sjöman, 
Andrew Johnson från Skövde. Och när 

han på hösten 1906 kom hem till Skövde 
samlades en skara vänner i ett rum på 
övervåningen av baptistkyrkan Elim och 
där berättade Andrew vad han hade varit 
med om i Los Angeles. Då började de alla 
be om att också de skulle fyllas av Den 
Helige Ande. Och det skedde och

också de började prisa Gud i tungor.

Det var alltså här, i Elimkyrkan i Skövde, 
som den svenska pingströrelsen föddes. 
Och samtidigt hade metodistpastorn 
T. B. Barratt introducerat pingstväckelsen 
i Oslo. Och det hela spred sig snabbt i både 
Norge och Sverige, särskilt i metodist- och 
baptistförsamlingar. 
Men det är inte så lätt med sånt som man 
inte är van vid och de andedöpta ansågs 
alltför extrema. De blev uteslutna ur sina 
kyrkor och fick bilda egna församlingar. 
Därmed var den svenska Pingströrelsen 
född.

Den nya rörelsen växte väldigt snabbt och 
bara ett decennium senare var de uteslutna 
pingstvännerna dubbelt så många som hela 
Svenska Baptistsamfundet. 
Och efter några decennier var de Sveriges 
största frikyrkorörelse.

Och då - i mitten av 1900-talet kom nästa 
stora våg av Andeutgjutelse, där också jag 
fick vara med på ett hörn.



fortsättning från föregående sidaAndens århundrade
Den karismatiska förnyelsen stod för dörren.

Pingströrelsen växte lavinartat, också 
internationellt, och i mitten av 1900-talet 
började många, också i de äldre kyrkorna, 
fundera över varför. 
I många länder kämpade man med en 
tilltagande sekularisering och många var 
förundrade över den andliga kraften i den 
växande pingströrelsen. Vad var förkla-
ringen till pingstvännernas stora fram-
gångar? Var det just pingsten, deras ivriga 
bön om Den Helige Ande? 
Så började man, ganska samtidigt och på 
olika håll be om att bli fyllda av Den Helige 
Ande och utrustas med Andens nådegåvor.

Och i anglikanska, lutherska, reformerta 
och traditionella frikyrkoförsamlingar bröt 
så en ny våg av andutgjutelse fram. Men 
nu var det inte tal om att köra ut de ande-
döpta ur deras församlingar, utan rörelsen 
växte oftast fram i och förblev trogna sina 
vanliga församlingar och kyrkor.

Vad hade hänt med allt detta 
i den katolska kyrkan? 

Det var ju deras påve som hade varit så 
ivrig att be om ett nytt utgjutande av Den 
Helige Ande, men inte ens när den karis-
matiska rörelsen började gå fram i de stora 
protestantiska kyrkorna, så tycktes något 
av detta hända i den katolska kyrkan.

Förrän i mitten av 1960-talet. Påven Johan-
nes XXIII hade kallat till ett stort kyrko-
möte, Andra Vatikankonciliet, som pågick 
under flera år, och när påven Johannes 
inledde konciliet så gjorde han det just 
med den bön om ett nytt utgjutande av Den 
Helige Ande, som Leo XIII hade bett 1899. 
Och nu hände det. På olika håll runt om i 
världen, i kloster och i församlingar,
utgöts Den Helige Ande och idag identifie-
rar sig c:a 125 miljoner katoliker med den 
karismatiska rörelsen.

Påven Leos bön från 1899 hade nått fram 
också till mig.

Vår tidigare biskop i Skara stift, Sven Da-
nell, var också en av de ledande personerna 
i det nya karismatiska skeendet i vårt land. 
Och också jag - liksom så många andra - 
började längta efter att få uppleva allt det 
man hörde talas om.

En höstlördag 1972 hade vi Ansgarsle-
dardagar i Skara. (Ansgars var en scoutrö-
relse i Svenska kyrkan). En av de medver-
kande, skolevangelisten Ingemar Myhrin, 
var en del av den karismatiska Jesusrörel-
sen och vi var några ledare, som i förväg 
hade samlats för att samtala lite om det 
som skedde där.

Ingemar berättade och våra öron fladdrade 
av intensivt lyssnande och så la Ingemar 
händerna på oss och bad en enkel bön om 
att också vi skulle fyllas av Den helige 
Ande. Och till min stora förvåning skakade 
inte marken under oss, och vi hörde inga 
åskdån och såg inga blixtar och började 
inte prata i tungor. Men en stilla, ljuvlig 
frid fyllde oss. 
När jag sen, sent på kvällen, körde Inge-
mar tillbaka till hans hotell och innan han 

gick ur bilen, så skulle jag bara tacka Gud 
för kvällen och till min stora förvåning 
började jag be i tungor. Först fattade jag 
inte riktigt vad som hände, men så stod det 
klart - JAG BER I TUNGOR - och en våld-
sam glädje sköljde över mig. När jag körde 
hem, skrattade jag hela vägen och fick köra 
väldigt, väldigt långsamt för att inte köra 
in i någon lyktstolpe eller nattvandrande 
medmänniska.

Påven Leos bön från 1899 hade nått fram 
också till mig.

Men tiden gick…

En tid efter mitt andedop var jag upp-
fylld av det nya som skett i mitt liv. Och 
inte minst detta, att utan någon speciell 
ansträngning, kunna be på mitt nya böne-
språk. Lovsångerna öppnade en helt ny 
dimension i min tillbedjan, bibeln var plat-
sen där Gud talade personligt just till mig, 
den fria bönen tillsammans med syskon var 
glädjestunder.

Men tiden gick och i min kyrka var tungo-
tal och andedop helt enkelt inte riktigt vår 
grej. Berit och jag hade gift oss och flyttat 
till Uppsala och i den gemenskap vi kom 
med i - Navigatörerna - var det karisma-
tiska inte heller så vanligt.

Så undan för undan tystnade - för en tid - 
bönespråket.

De stora karismatiska mötena under 
1970-talet, inte minst de s.k. Karismamö-
tena i Katarina kyrka i Stockholm gick mig 
också helt förbi.

Men Den Helige Ande förde mig in i stän-
digt nya erfarenheter och inte minst är jag 
djupt tacksam för allt det vi fick ta emot 
genom gemenskapen i Navigatörerna.

Det karismatiska började få fäste 
också på sina håll i Svenska kyrkan.

På 1970-talet förde Den Helige Ande också 
samman kristna från väldigt olika kyrkliga 
sammanhang. En ny enhet och ömsesidig 
kärlek började växa fram. Genom Den 
Helige Ande kände man igen Jesus i varan-

dra och en självklar, underifrån-ekumenik 
växte fram. Karismamötena i Katarina 
kyrka och det stora ekumeniska mötet G72 
i Göteborg kännetecknades av detta.

Men ännu mer kanske alla de tusentals små 
ekumeniska bönegrupper som växte fram 
över hela vårt land.

På 1970-talet började också vi i Skara stift 
få mer kontakt med det karismatiska. Den 
episkopale kyrkoherden Graham Pulking-
ham från Redeemer Church i Houston, 
USA besökte vårt stift och hans undervis-

ning gav många en ny förståelse av Den 
Helige Andes verk och gåvor.

Och i Göteborgs stift förkunnade biskop 
Bertil Gärtner att hans målsättning var att 
bereda rum för det karismatiska i Göte-
borgs stift. Och Åh stiftsgård i Bohuslän 
blev något av ett centrum för andlig förny-
else, som inte bara påverkade Göteborgs 
stift, utan också många av oss andra runt 
om i Svenska kyrkan.

Det karismatiska hade börjat få fäste också 
i vår kyrka.

Präster, framförallt från den andliga 
förnyelsen i England, var på besök och en 
andlig förnyelse bröt fram på Västkusten. 
Gammalkyrkliga, allvarliga präster var 
som nyutsläppta kalvar på grönbete och 
upplevde en helt ny glädje och frimodighet 
i sina liv. Glädjen hade landat i det goda, 
schartauanska Bohuslän.

Missmodet vändes till en ny frimodighet.

Lisebergsmötet 1988 med John Wimber

1988 ägde en för mig och många historisk 
händelse rum, Lisebergsmötet med den 
amerikanske pastorn John Wimber med 
team.

Och därmed hade den s.k. tredje vågen 
av karismatisk kristendom kommit till 
Sverige. 

Den första vågen var pingströrelsen i 
början av 1900-talet, den andra vågen 
den karismatiska förnyelsen i mitten av 

fortsättning på sista sidan

Carl Gustaf 
Stenbäck,

John Wimber,
Bertil Gärtner
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fortsättning från föregående sida

Andens århundrade
århundradet och nu var alltså den tredje 
vågen här.

John Wimber kom med en väldigt avspänd, 
stillsam och humoristisk framtoning.
Och med en teologi om helande, som gjorde 
ett väldigt starkt intryck på många av oss.

John Wimber tog sin utgångspunkt i Jesu 
förkunnelse om Guds rike. Jesu första pre-
dikan enligt Markus evangelium samman-
fattas i orden: ”Tiden är inne. Guds rike är 
nära. Omvänd er och tro.” (Mark 1:15). 
Allt vad Jesus förkunnade handlade om 
Guds rike. Och allt vad Jesus gjorde var en 
enda stor demonstration av hur det är, när 
Guds rike är nära. För Guds rike var nära 
genom att Jesus var nära. Och Guds rike är 
där Guds vilja råder till 100 %.

När Jesus gick här på jorden var Guds 
rike nära. Det visade han med all önskvärd 
tydlighet. Och i himlen är Guds rike i sin 
fulla härlighet. Där är vi alla botade från 
både kroppsliga och själsliga sjukdomar. 
Och allt annat ont. Men eftersom Jesus 
är hos oss också nu, lever vi, så att säga i 
Guds rikes kraftfält. Och vad som helst kan 
hända.

Frågan varför en del blir mirakulöst botade 
efter förbön och andra inte, hade varit 
en fråga som John Wimber hade brottats 
mycket med. Och I Lisebergshallen sa han: 
”Nu kan jag sammanfatta min teologi om 
detta med tre ord: ”I don´t know”. Och ing-
en annan vet det heller. Men det beror ju på 
att vi redan nu lever i Guds rikes kraftfält, 
men ännu inte i dess fulla härlighet.

Alla blir botade, om inte förr, så i himlen.

En befriande teologi

Det var en befriande teologi och John 
Wimber stod där på estraden, lugn och 
avspänd och undervisade oss väldigt prak-
tiskt i hur vi kunde be för människor.

Börja alltid med att be om Den helige 
Ande, sa han. Och sen lyssnar du i tystnad 
om Guds Ande säger något särskilt. Du ber 
med öppna ögon och lägger märke till vad 
som sker hos den du ber för.

All teologi börjar med erfarenhet, sa John. 
Man är med om saker tillsammans med 
Gud. Och när vi reflekterar över det vi är 
med om, i ljuset av Guds ord, då uppstår 
det som kallas teologi.

John Wimbers undervisning, både genom 
hans böcker och genom konferenser, kom 
att påverka väldigt många av oss. Också 
i England blev den karismatiska rörelsen 
väldigt wimberiserad på många håll, inte 
minst församlingen Holy Trinity Bromp-
ton, där sedan de populära Alphakurserna 
föddes. 

Lisebergskonferensen 1988 var en av 
många milstolpar i det andliga skeendet 
i den karismatiska rörelsen och det är en 
stor förmån att ha fått vara med.

Åh stiftsgård blev ett centrum för 
andlig förnyelse 

Konferensen med John Wimber 1988 inne-
bar en väldig uppmuntran och stärkt tilltro 
till att Den Helige Ande ville fortsätta att 
förnya Kristi kyrka i Sverige. Också vår 
egen kyrka.

Och det kändes som att det behövdes efter 
allt rabalder som hade varit på 80-talet 
kring Livets ord och den ökade misstron 
på många håll mot all form av karismatisk 
förnyelse.

Men det hände också mycket annat spän-
nande under 80-talet.

Inte minst i vårt grannstift - Göteborgs 
stift. Biskop Gärtner hade ju väldigt tydligt 
uttryckt att han ville att stiftet skulle få del 
av impulserna från den karismatiska rörel-
sen. Stiftsadjunkten Carl Gustaf Stenbäck 

fick i sin tjänst uppdrag att verka för detta 
och kom att betyda mycket i det arbetet. 

Men helt avgörande var ju Bengt Pleijel 
och Åh stiftsgård. Åh blev ett centrum för 
andlig förnyelse och också många av oss 
i Skara stift och i andra stift drog väldigt 
gärna till Åh på förnyelsedagar och -helger.

Här fanns en djup förankring i kyrkans 
liturgi och sakrament och samtidigt karis-
matisk frihet, psalmer blandat med nyare 
lovsånger, bibelförankrad, andefylld för-
kunnelse och mycket, mycket glädje. Och 
hit kallades präster från England och andra 
länder, som kunde undervisa och inspirera 
om Den Helige Andes liv och gåvor.

Att få uppleva den karismatiska förnyelsen 
i vår egen kyrkas liturgiska och sakramen-
tala tradition var oerhört stärkande. Och vi 
fick en vision av hur det kan vara när det är 
riktigt, riktigt bra. 

Spännande fortsättning 
i nästa nummer av Oasbladet!


