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Vem är han där i krubban?
”avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria”
Varje söndag i Svenska kyrkans gudstjänster läses Trosbekännelsen. Citatet ovan
är hämtad ur den vanligaste, den Apostoliska Trosbekännelsen. På 200-talet fann de
kristna sig tvungna att formulera grundsatserna i den kristna tron, eftersom det fanns
många rörelser som ville använda personen Jesus för sina egna läror. En av de viktiga
trossatserna man slog fast var att Jesus Kristus, Sonen, var avlad av den Helige Ande
och född av jungfrun Maria.
Varför var det så viktigt att slå fast att Jesus var en sammansmältning av Gud själv
och människan och jungfrun Maria? Det kunde väl inte spela någon roll om Jesus bara
var en vanlig människa som den Helige Ande tillfälligt hade varit verksam hos, som
t.ex. arianerna predikade, eller om Kristus var den gudomliga anden som bara tillfälligt bott i människan Jesus, som t.ex. gnostikerna påstod. Frågan om vem han, som
föddes där i Betlehem, egentligen är har stor betydelse för hela den kristna tron, inte
minst för hans förmåga att försona hela världen med Gud.
Enkelt uttryckt kan man säga att han måste vara sann Gud, för det är bara om Gud
dör som offret är tillräckligt för att kunna gälla för hela världen. En människa kan
möjligen gå i döden för en annan människa, men bara Gud kan dö för hela världens
skull. Samtidigt kan inte Gud dö, Gud är ju evig. Därför måste han samtidigt vara
sann människa, för att kunna dö en verklig död där på korset.
Så när vi i år får fira en högst annorlunda advent och jultid, så är det ett bra tillfälle
att tänka på det fantastiska att Gud väljer att födas in i världen och bli människa. Sann
Gud och sann människa i Jesus från Nasaret. Jesus har gett oss ett ansikte på universums skapare så att vi kunde lära känna honom. Samtidigt har universums skapare
erfarenheten av vad det vill säga att vara människa.
Det gör att vi med förtroende kan be till honom som
vet hur vi har det.
Vår bön är att det nya året ska bli annorlunda, att vi
ska kunna mötas igen, fira gudstjänst igen och träffas
till små och stora Oasmöten. Låt hoppet om det göra
julhelgen ljus.
En fin jul och ett riktigt gott nytt och annorlunda 2021!

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen

FÖRNYELSE EVANGELISATION ENHET

www.oasrorelsen.se
www.facebook.com/oasrorelsen
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Kommande möten, kurser, resor och lite annat

Föredrag online med Israelfokus:
”Jom Kippur och Messias ankomst”
12 december
Hans Weichbrodt

Kyrkomusikerträff
18 februari

Pingst Värnamo
14 mars

Lisa Lerman

Hans Weichbrodt

MusikerOas
5-6 mars

Presentation:

Berit Simonsson Teol
kand, inspiratör i Oasrörelsen
Hans Weichbrodt Präst,
inspiratör i Oasrörelsen
Lennart Henricsson
Youngsters, inspiratör
i Oasrörelsen
Stanley Larsson Gitarrist,
fd heltidsmusiker, numera
och musiker där lovsången
säljare
ligger varmt om hjärtat
Amanda Vessby Musiklärare
, lovsångsledare, dansare,
mamma
Anna Hermansson
Diakon, konstnär &
lovsångsledare
Monica Frick Lovsångsled
are, låtskrivare & lärarutbilda
re
Lisa Lerman Kantor,
inspiratör i Oasrörelsen
med inriktning
på lovsång & tillbedjan

Bibelskola Väst- Smyrnakyrkan
och Hillsong
14 december
Hans Weichbrodt

Uppenbarelseboken: Kvällsbibelskolan
i Kungälv online på Oas fb
Ytterby församling, Solberga pastorat
och Romelanda pastorat
14 december
Hans Weichbrodt

Undervisning online för Livskraft Polar
31 december
Hans Weichbrodt

Youngsters spelar i Malmbäck
4-7 februari

MusikerOas

på Helsjöns folkhögsko
la
5 - 6 mars 2021

”Lova med mig
Sjung och spela
till Herrens ära!
Herren, låt oss
tillsammans
upphöja Hans
namn.” Ps.34:4
Ett dygn av lovsång, tillbedjan,
bibelläsning, undervisning och förbön!
Kursen vänder sig i första hand till dig som
leder lovsång och musik i församlingen på
olika sätt och vill utrusta dig i din tjänst att
sjunga och spela till Herrens ära!
Vi vill ha din anmälan senast 29/1 2021.
Obs! Begränsat antal platser, så anmäl dig så
snart du kan. Information, program & anmälan på oasrorelsen.se/musikeroas
”förnyelse, evangelisa
tion och enhet
på klassisk kristen grund”

www.oasrorelsen.se

Oas årsmöte
6-7 mars

EFS-kyrkan Alingsås
13-14 februari

Ekumenisk dag Dyrön
13 mars

Lisa Lerman, Hans Weichbrodt

Lisa Lerman, Berit Simonsson

Medverkan på Barnledarkonferens
i Malmö
20 mars
Lennart Henricsson, Hanna Simonsson

Missionskyrkan Nässjö
20-21 mars
Hans Weichbrodt

Hässleholm
27-28 mars
Hans Weichbrodt, Lisa Lerman,
Berit Simonsson

Åredalens folkhögskola
29-30 mars
Hans Weichbrodt

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.

Ytterligare info om Oassamlingar: www.oasrorelsen.se

Oas Husmöten & Bibelskola

OasPodden

Sedan eländet med Corona började i mars
månad, så har vi inspiratörer i Oasrörelsen sänt våra ”Husmöten” varje vecka,
det har varit - och är - en glädje för oss
att få ha kontakt med så många av er på
detta sätt.

Vi är glada över att Oaspodden nu har över
10 000 lyssningar, och fler blir det.

Husmötena följs av fler och fler som
lyssnar och tittar, många delar också på
Facebook så att fler kan få ta del av Husmötenas innehåll.

Förra säsongen var fylld av undervisning
från tidigare möten, denna säsong som
varit under höstterminen -20 har bestått
av avsnitt där Hanna möter olika personer
och samtalar om det som de brinner för
eller om deras resa. Bland annat har vi fått
lyssna till Jonas Karles om tro och entreprenörskap, biskop Johan Dalman om hans
”resa”, Lars-Gunnar Wahl om Ordpalatset
och att nå ut i sitt bostadsområde, Inga
Pagreus om hennes ”resa” och många fler.
Du kan lyssna till alla våra avsnitt av
säsong 1 och 2, och podden hittar du där
poddar finns - exempelvis: Spotify, Anchor,
Google podcasts, Podcaster.
Sök OasPodden så kommer
denna fina bild upp:

Alla våra Husmöten, Hans Bibelskola och
Hemma hos / Oasdagar finns på Facebook
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/
Nu när du får detta Oasbladet så har vi hållit på
med vår Adventskalender
några dagar, du är välkommen med och öppna luckorna tillsammans med oss!

Hälsning från Youngsters
Det är lätt att bli modfälld ibland.
Speciellt i ”dessa tider”.
Youngsters har fått ställa in väldigt
många spelningar nu under denna
pandemi, och det gör riktigt ont i oss.
Vi vill verkligen få möta barnen och
uppmuntra dem i deras tro. Vill åka ut
med teamet och ha konserter mm. Men
det går ju inte just nu.

Men ”upp” är något
som vi i Youngsters
vägrar att ge!!
Så när vi inte kan ge oss ut på vägarna
så får vi fortsätta att jobba med våra
sociala medier. Varje fredag lägger vi ut
något nytt från Youngsters på Oasrörelsens facebook och på Youngsters kanal
på Youtube.
Nu när både barngrupper och söndagsskolor ställs in så tror jag att detta är
väldigt viktigt. Så var med
och tipsa om Youngsters kanal
på Youtube!
Glada hälsningar från
Youngsters
genom

Lennart

Andens
århundrade
Rune Hjelm, pensionerad präst i Skara
stift, fortsätter här den spännande historien som började i förra Oasbladet.

Från England kom en hel symfoniorkester
med dansgrupp, som gav oss en oförglömlig kväll med en musikal de gjort speciellt
för detta tillfälle: ”När Sverige var ung fick
jag henne kär” som anspelade på innehållet
i Hoseabokens elfte kapitel.

David Watson och förnyelse i York

Vid ett tillfälle talade Lillemor Hallin från
Katolska kyrkan om hur vi i de olika kyrkorna har betonat Andens verk på lite olika
sätt. I protestantisk tradition har man ofta
betonat Andens handlande genom Guds ord
och predikan, i de katolska och ortodoxa
kyrkorna genom sakramenten och i den
karismatiska rörelsen genom nådegåvorna.
Men Anden verkar ju genom alla dessa nådemedel och inte minst genom att han föder en
kärlek mellan oss över alla samfundsgränser.

På Åh träffades också, då och då, präster
och andra ledare från de olika nordiska
folkkyrkorna till nordiska ledardagar och
vi fick en inblick i vad som hände runt om i
Norden. Inte minst uppmuntrande var det
att få rapporter från olika församlingar,
som hade blivit influerade av förnyelsen.
Carlslunde strandkirke söder om Köpenhamn, Karleby församling i Österbotten
och andra. Det var ju ännu så länge ganska
ovanligt med hela församlingar som gick
den andliga förnyelsens väg. Förnyelsen
hade mest inneburit personlig förnyelse
för många enskilda kristna, men ännu inte
så många församlingar.

Bengt
Pleijel
på Åh

Referensgrupp för andlig förnyelse
På en av ledardagarna på Åh hade också en
referensgrupp för andlig förnyelse bildats.
RAF. Royal Airforce som Bengt Pleijel
kallade den.

Men i England fanns det sådana församlingar. Och en stark upplevelse för mig var
att få komma till St Michael’s församling i
York på en s.k. renewal week tillsammans
med en del andra från Skara stift. Deras
tidigare kyrkoherde David Watson hade
besökt både Åh och också vår stiftsgård
Flämslätt och t.o.m. Skövde. Hans vittnesbörd i S:ta Helena kyrka om hans egen
andliga resa lever fortfarande kvar i mitt
minne. Och jag hade läst många av hans
böcker. Men att också få uppleva något av
församlingens liv var oerhört inspirerande.

Min fru Berit och jag hade också hört talas
om en rörelse inom den norska kyrkan,
som hette Oasebevegelsen och en sommar
i slutet av 80-talet åkte vi till ett sommarmöte som de hade i Oslo. Ett mycket
inspirerande möte, helt i stil med hur det
brukade vara på Åh. Fast större. ”Såna här
stora möten går det nog att ha här i det
fromma Norge” sa vi till varandra, ”men
det skulle aldrig gå hemma i Sverige.” Inte
visste vi eller vågade vi tro, att vi redan
nästa decennium skulle få se ännu större
sådana möten i Sverige.

Det fanns en stark betoning på gemenskap
i deras församling. Man talade om ”parish”
- den geografiska församlingen, ”congregation” - den gudstjänstfirande församlingen
och ”the fellowship” - de som hade överlåtit
sig till konkret församlingsgemenskap.

”Göteborg 90”

”The fellowship” bestod av ett antal ”area
fellowships”, som i sin tur bestod av många
små ”area groups”. Och förutom prästerna
fanns ett antal äldste, som var insatta i sin
funktion av stiftets biskop.
Kreativa uttryck i gudstjänsten
Deras sätt att arbeta med många kreativa
uttryck i gudstjänsterna gjorde också ett
stort intryck; banners som satt på pelarna i
kyrkan och byttes varje söndag, dansgrupper och dramagrupper och deras fantastiska kör, som skrev sina egna sånger och som
inte bara var en kör utan också ”böne- och
bibelgrupp.” Tänk vad som kunde hända
när förnyelsen drabbade en hel församling!
Yorkkören kom också på besök till oss
i Sverige. Både Fredriksbergskyrkan i
Falköping, där jag då var präst och S:t Matteus kyrka i Skövde var kyrkor som fick
del av besöket. Några av deltagarna i en
av deras dansgrupper kom också och var
med en tid i gemenskapen i S.t Matteus.

Men innan dess skulle en ännu större händelse äga rum. Den stora nordiska förnyelsekonferensen ”Göteborg 90”. Som också
blev något av inledning till Oasrörelsens
framväxt även i Sverige.
Det sista decenniet på Andens århundrade
skulle komma att bli ett väldigt inspirerande årtionde.
Det sista decenniet av ”Andens århundrade” började för oss med en stor fest, den
nordiska förnyelsekonferensen ”Göteborg
90”.
Nu räckte inte Lisebergshallen till, utan
konferensen ägde rum i Scandinavium och
deltagarna kom från alla de olika nordiska
länderna.
John Wimber var en av talarna också här,
liksom Michael Green, Peter Halldorf och
många andra. Lovsången var mäktig och
podiet pryddes med en stor vacker gobeläng som nunnor i England hade sytt och
som hade använts vid den stora karismatiska konferensen Acts 86 i Birmingham.
Gobelängen skänktes senare av systrarna
till Oasrörelsen och används fortfarande på
alla större Oasmöten.

Och därför hade ju också den karismatiska
rörelsen blivit väldigt ekumenisk.
RAF byter namn till Oasrörelsen
Men vi i Svenska kyrkan hade ju också ett
behov av att få se den andliga förnyelsen
bryta fram lite mer också i vår kyrka. RAF,
referensgruppen för andlig förnyelse bytte
namn till Oasrörelsen, som systerrörelserna i Danmark och Norge hette och några
år in på 90 talet inbjöd man till det första
Oasmötet i Hunnebostrand.
Oasrörelsen är en rörelse inom Svenska
kyrkan, men - som naturligt är för en karismatisk rörelse - med stor ekumenisk öppenhet, som skulle bli allt tydligare under
åren som kom. Men det som kom att förena
hela rörelsen var framförallt tre saker: en
stark önskan att ha Jesus i centrum, kärlek
och tilltro till Bibeln som Guds ord och öppenhet för Den Helige Ande.
För mig och Berit och för många, många
andra var allt detta en underbar gåva från
Gud. Allt det som vi hade upplevt på så
många olika ställen fanns nu också i vår
egen kyrka.
Efter några år blev idrottshallen i Hunnebostrand för liten och sommarmötena
kom att flytta mellan olika platser. Ofta två
år på varje plats. Och mötena blev större
och större. Oasmötena är idag de i särklass
största sommarmötena i Svenska kyrkan.
Barnoas fanns redan från början och snart
också ungdomsoas och under många år
var det förutom oasmötet i södra Sverige,
också ett oasmöte i norra Sverige. Och
under höstar och vårar ordnas många små
oashelger på olika platser. Från början
arbetade Carl Gustaf Stenbäck på deltid
som inspiratör för rörelsen, men undan för
undan blev det fler medarbetare. Idag har
rörelsen fem inspiratörer och en administrativ medarbetare.
Rörelsen har inga anslag från stat eller
kyrka, utan drivs helt med insamlade
medel och deltagarna på oasmötena och
alla som stöder rörelsen har visat sig vara
fortsättning på nästa sida

Andens århundrade fortsättning från föregående sida
ett väldigt givmilt folk. De senaste åren
har kollekterna under det stora Oasmötet
brukat vara omkring en miljon kronor.
Ja, så avslutades 1900-talet med stor tillförsikt till vad Gud ville fortsätta att göra
under det nya århundradet.
Strax efter ”Andens århundrade”
En dag i början av sommaren 2005 var vi
samlade i vår lilla hemgrupp i Skövde och
en i gruppen berättade att det var ett bibelord som hela tiden kom tillbaka till henne.
Orden i Jesaja 54:2 ”Gör mer plats åt ditt
tält, spänn ut dina tältdukar, snåla inte, gör
linorna längre.”
”Tror ni det är något som Herren vill säga

verkligen de resurser som behövdes? ”Men
vi kan väl äta lunch ihop och snacka om
det.” Så, det gjorde vi. Och tanken entusiasmerade oss mer och mer. Tänk, att få ha
Oasmötet i Skövde! Men frågan var om vi
hade de resurser som krävdes. Vi frågade
Berit Simonsson om det och efteråt sa jag
lite uppgivet: ”Men jag sa ju: lite närmare
Skövde. Inte i Skövde.” Och alla brast ut i
gapskratt.
Nästa vecka när vi satt och spånade om
detta, sa någon plötsligt: ”Kommer ni ihåg
bibelordet från Jesaja?” Ja, visst ja. Vi
skulle spänna ut vårt tält och göra linorna
längre.
Det ögonblicket visste jag att oasmötet
skulle vara i Skövde.

vem kan då vara mot oss?” Ja, om det här
var Guds vilja, och det var ju vad vi trodde,
då behövde jag inte bekymra mig om hur
reaktionerna skulle bli.
Jag mötte kanske - ärligt talat - ingen större entusiasm hos mina prästkollegor, men
heller ingen som visade ovilja. Och från de
andra församlingarna fick vi ett stort stöd.
När den katolska biskopen besökte Skövde
uppmanade han församlingsmedlemmarna
att vara med på Oasmötet så mycket de
kunde och från frikyrkorna fick vi med en
gång ett stort stöd. Vilken styrka det är
med den ekumeniska gemenskapen!
Kommer vi att få uppleva nya vågor av andlig
förnyelse under detta nya sekel?
Ja, så hade 1900-talet ”Andens århundrade”
gått över i ett nytt sekel. Hur kommer
det här århundradet att bli? Vilken rubrik
kommer man att sätta på det? Ja, det vet
vi inte.
Vi kan bara ana en del. Svenska kyrkan
ska gå över från att vara en ekonomiskt
välbeställd folkkyrka med nästan hela
folket som medlemmar till en betydligt
mindre och fattigare kyrka. Hur kommer
det att bli?
Kommer vi att få uppleva nya vågor av
andlig förnyelse under detta nya sekel?
Kommer sekulariseringens makt över
Sverige att brytas?
När Berit och jag en sommar för många år
sedan var på ett Oasmöte i Piteå träffade
vi en del laestadianer. De berättade att i
mitten av 1900-talet hade många av deras
ungdomar ifrågasatt föräldrarnas fromhet och lämnat väckelsen, men i slutet av
1900-talet hade de tvärtom ifrågasatt sekulariseringen och på stormötena i Pajala var
det återigen fullt av barnvagnar i foajén.

Oas sommarmöte i Skövde 2007
oss genom detta.” frågade hon. Ja, det
kunde det kanske vara, trodde vi andra,
men vad det skulle kunna vara hade vi
ingen aning om.
Den sommaren var Oasmötet för andra
året i rad i Hässleholm, och en grupp från
vår församling åkte som vanligt dit. I bilen
ner till Hässleholm sa jag: ”Hoppas att
nästa års Oasmöte blir lite närmare Skövde.” Jag tänkte att då kunde det ju vara lite
lättare att också bjuda med fler.
Några dagar in på mötet berättade Berit
Simonsson att för första gången visste man
inte var nästa års Oasmöte skulle vara. Så
hon uppmanade oss att fundera och be över
det.
”Det skulle inte förvåna mig om folk får
för sig att det ska vara i Skövde”, tänkte
jag lite bävande. Det handlade ju om ett
väldigt stort möte med 5 - 6000 deltagare
under fem dagar. Och mycket riktigt - under pausen kommer flera fram till mig och
säger. ”Det kanske ska vara i Skövde”. Jag
försökte bromsa det hela. Det här skulle
ju fordra väldigt mycket arbete. Har vi

Oasmöten 2006 och 2007 var i Skövde
Det blev ett fantastiskt äventyr att förbereda allt det praktiska för dessa stora möten.
Och allt gick så smidigt, Lars Gustavsson
ställde upp som samordnare, ledare för de
olika arbetsgrupperna bara fanns där, ett
hundratal frivilliga medhjälpare ställde
entusiastiskt upp, den stora idrottshallen var ledig just den vecka vi behövde,
kommunen var jättepositiv, kyrkor ställde
upp med lokaler för seminarier, och skolan
ställde lokaler för ungdomsoas och barnoas
till vårt förfogande. Och allas entusiasm
gjorde det väldigt roligt att få arbeta med
detta. Och jag tänkte: ”Vad mycket lättare
allt går, när vi får göra något som Den
Helige Ande har tagit initiativet till.”
En liten fråga gnagde emellertid i mitt
inre, konflikträdd som jag är: ”Oas är ju
inte helt okontroversiell. Från frikyrkorna
förstod vi att vi skulle få stort stöd. Men
hur skulle mina prästkollegor reagera?”
Då påminde mig Guds Ande om orden från
Romarbrevet 8:31: ”Om Gud är för oss,

Kommer vi att få se liknande saker under
det nya århundradet?
Vart tar oss intresset för den spiritualitet
som kännetecknar Bjärka-Säby och det
rika arv vi har från den allra första kyrkans tid?
Kommer klimatkrisen att föra oss in i ett
djupare medvetande om Skaparen och
skapelsen? På 1800-talet, ”väckelsernas
århundrade” betonade man framförallt
den andra trosartikeln, 1900-talet betonade
tredje trosartikeln. Kommer klimatkrisen
att föra oss djupare in i första trosartikeln?
Ja, hur det än blir, så står orden i Jeremia
29:11 fast: ”Jag vet väl vilka tankar jag har
för er, nämligen fridens tankar och inte
ofärdens, till att ge er en framtid och ett
hopp.” Och som Carl Erik Sahlberg brukar
säga: ”Det bästa ligger framför oss”. Både
allt det spännande som Gud har i beredskap för oss under det här nya seklet, men
ännu mer, det som väntar oss hemma hos
Gud i himlen.

Gud välsigne er alla ni som följt mig
på minnenas väg genom
”Andens århundrade”.

Jesus säger; ”Vår vän sover, men jag går
för att väcka honom”
Joh 11:11

Vår käre vän
och nestor i Oasrörelsen

På morgonen på Alla helgons dag fick
Bengt, vid 93 års ålder, sluta sina dagar
trygg i den tro som burit honom, och som
han fått förmedla till så många andra. Både
under sina många år som föreståndare på
Åh stiftsgård och som en av initiativtagarna till Oasrörelsen och i många andra sammanhang. Det allra sista Bengt skrev var
denna hälsning härnedan inför Alla helgons
dag på sin blogg ”Himmelskt söndagsgodis” (så kallade han sina söndagsbloggar).
Bengt hade tackat ja till att medverka i
detta nr av Oasbladet, och det löftet får han
hålla.

Bengt Pleijel
har fått sluta sitt liv
i tron på sin frälsare
Alla helgons dag
31.1.1927 - 31.10 2020

BERIT SIMONSSON
BE-grunda nu budskapen i texterna på
ALLA HELGONS och ALLA SJÄLARS DAG.
1. I PSALTAREN 126 TRÄFFAR VI
HELGOA MÄNNISKOR.
LÄS och BE-grunda. Ge dig tid att umgås med dem.
Då får du veta vad som hänt med dem och vad som
kan hända med DIG!!! HERREN grep in, gjorde slut på
fångenskap och låsningar. De fick en nystart. ”O liv,
som blev tänt i kristtrognas bröst” (Sv Ps 258:1).
Herren gjorde något med dem. Han gjorde dem
HEL-GOA! Ja, Herren gjorde stora ting med dem.
De kunde inte tro att det var sant. De skrattade
och sjöng och dansade. De trodde att de drömde.
Människor omkring dem undrade. Vad har hänt med
dem? Och det som hände en gång fortsatte. Sorgen
förvandlades till jubel… De ser inte på sig själva.
De ser på Herren. Ty då kan stora ting ske. Herren
öppnar deras ögon för andras nöd. De sår med
tårar! De ber med tårar! De bär fram sin egen nöd
till Honom som förmår göra mer än vi kan bedja eller
tänka (Ef 3:20).
2. 93-ÅRING + DU TRÄFFAR 120-ÅRING.
Läs och BE-grunda GT-texten från 5 Mos. 34:1-5
i din Bibel.
Vi träffar Mose, som nu står vid slutet av sin långa
livsgärning (120 år). Från Egypten har han fått leda
folket, befriat det från slaveri. Från berget Sinai fick
han förmedla kärlekens bud från Kärlekens Gud.
Från berget Nebo får han nu se ut mot det utlovade
landet.
Med den blicken slutar hans livsgärning. Nu får hans
närmaste medarbetare Josua ta över. Josua har
samma namn som Jesus - ”Jeshua” - ”Herren frälsar”.
Det som Mose fick vara med om har många varit
med om. Man har anat och förstått att det finns ett
”annat land där rättfärdighet bor”, en annan framtid
… Vi kommer ihåg Martin Luther King som den 28
augusti 1963 vittnade: ”I have a dream. I have seen
the promised land”. Hans vision var ett land präglat
av Guds rättfärdighet.
Varje gång vi ber Fader vår (och tänker på vad vi
ber!), ser vi hur Guds namn blir känt, Guds rike kommer, hans vilja sker, synder förlåts … Det blir såsom
i himlen på jorden. Guds rike är rättfärdighet och frid
och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Sv Ps 638:3
gör dig nyfiken …
Det finns ett land av frid som änglar känner.
Där leker vi som glada barn en gång på paradisisk mark
med alla helgon och prisar Herren med vår nya sång
…och nu får vi en försmak av detta.
3. VI HAMNAR I FESTFÖRSAMLING.
Läs och BE-grunda episteln från Hebr. 12:22-24 i din
Bibel. Häpna ty …
Vi har hamnat i den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Vad ser vi där? Mångtusende änglar
och en festförsamling av alla förstfödda som har sitt

namn i himlen. Vi hör jubel, lovsång, förlösande
skratt, den himmelska dansen …
Vi hör hur de ropar med många decibel i rösten:
Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och
hos Lammet (Joh. Upp 7:10). Vi ser hur alla är klädda i
vita kläder med himmelsk design.
När vi frågar vilka de är och varifrån de har kommit,
får vi till svar: Det är de som kommer ur det stora
lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem
vita i Lammets blod (Joh Upp 7:14).
Gläd dig du Kristi brud, sträck på dig, harkla dig och
sjung med …
De skall gå till den heliga staden …
Får jag följa med? Ja, det får du gärna …
När du hänger med får du se att …
4. VI HAMNAR I JESU HELGONSKOLA.
LÄS och BE-grunda dagens evangelium från
Lukas 6:20-26.
Läs - om du vågar!!! Underbara ord! Kärva ord! Saliga
ni! Ve er! Vad ser Jesus hos oss? Vad gör Jesus med oss
i helgonskolan?
Han stöper LJUS! I kärlekens stearinmassa doppar
han ned en svag veke (du!) - ner och upp … upp och
ner … När han doppar ned kan det göra ont - han
förmanar, varnar. När han lyfter upp förstår du. Han
tröstar, lär. Han vill DIG! Han gör stora ting med oss! NI
ÄR VÄRLDENS LJUS!
I dagens Sångpostilla finns en LÅNGPREDIKAN om
detta, i boken Sångpostillan årg 3, sid 525-533, eller
på bibelskolan.com. Men helgen bjuder på mer
… vi hittar fler skatter på
ALLA SJÄLARS DAG.
Söndagen efter alla helgons dag heter också Alla själars dag då vi minns alla våra kära som gått före oss
i döden. Vi överlåter dem idag i Guds barmhärtiga
händer. Och vi påminns om vårt evighetshopp.
5. PÅ TREDJE DAGEN SKALL DET SKE!
Vi läser och BE-grundar GT-texten Josua 1:10-11
Josua befallde då folkets förmän att gå runt i lägret och
säga till folket: ”Gör i ordning proviant! Om tre dagar
skall ni gå över Jordan och komma till det land som
Herren, er Gud, ger er och ta det i besittning.”
Kan du höra budskapet till oss? Var beredd! Något
nytt är på gång …
Men var finns ”folkets förmän” idag? De som väcker
soffliggarna, uppmuntrar de ängsliga, utrustar för
kamp? “Go marching out, christan soldiers!” Ni skall
gå! Herren skall ge! På tredje dagen skall det ske!
Följ Josua - Jeshua - Jesus. Var stark och frimodig!
Läs 5 Mos. 31:7 och Josua 1:6,7,9,18).
6. VI SÖKER ETT HEMLAND.
LÄS och BE-grundar Dagens epistel från Hebr. 11:13-16.
I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och

bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som
talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade
tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt
dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen.
Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom
sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.
”Alla dessa” - det syftar på trons människor, som
Hebreerbrevets författare räknat upp. De är våra
föredömen. De har inte fastnat i ”det var mycket
bättre förr”. De hade sett, anat, förstått att hemlandet
låg framför dem. Vårt hemland är himlen, och därifrån
väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus
Kristus (Fil 3:20). De föraktar inte denna värld som
Gud skapat och placerat dem i. Men de längtar till
ett bättre land, och genom de fagra riken på jorden
går de till paradis med sång. De skäms inte för att
de tänker så. Och Gud skäms inte för dem, utan de får
kalla honom sin Gud … De har hittat den personliga
relationen med Far (Psaltaren 25:14).
7. HEMMA.
LÄS och BE-grunda dagens evangelium från
Lukas 20:37-38.
Jesus säger: Att de döda uppstår har också Mose visat
i stället om törnbusken, där han kallar Herren för
Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är
inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är
alla levande.
Vi träffar Mose vid den brinnande busken. Mose
träffar Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.
Dessa tre patriarker hade ju varit döda sedan länge.
Precis som våra förfäder. Döda för oss, ja. Men inte
för Gud, ty för honom är alla levande. Ett märkligt
påstående! ”.
Människan är skapad av Gud och kan inte göra sig
oberoende av Gud, inte heller genom att dö. För
människor kan hon vara död, men inte för Gud.
Också efter döden är människan i Guds hand. Hon
står upp, till liv eller till dom, som Jesus säger i Johannesevangeliet (5:29).
Men vid denna tid tänker vi på våra kära som gått
före oss, vi tänder ljus, sätter blommor på graven.
Men sedan må du från graven gå in i kyrkan och
vara med om en mässa. Där ställs vi på tröskeln in till
Guds värld, vi får sjunga och tillbe tillsammans med
”Herrens trogna i alla tider och med den himmelska
härskaran”. Vi får kontakt med mångtusende änglar
och en festförsamling av alla förstfödda som har sitt
namn i himlen.
O Fader, Son och Ande, dig ske evigt lov och pris.
Ack öppna ock en gång för mig din himmels paradis.
Ja, när jag fast i trone står,
jag av din hand min krona får,
o Herre Sebaot
(Ps 169:7).
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Välkommen att fira nyår
med Oasrörelsens inspiratörer!

Under Oasrörelsens Sverigeresa vecka 30,
så besökte vi, till mångas glädje, Riseberga
klosterruin och Hedengrens bönhus.
Efter detta besök kom ett vittnesbörd om
Herrens ledning och ingripande just i den
trakten:

Vid Riseberga klosterruin finns Hedengrens bönhus, där tog en väckelse fart runt
1860-talet. Den spred sig mot östra Närke
där jag är född på en stor gård. Ägarinnan
på 1800-talet var kristen och ”de gamle”
berättade att i huset hade hon ett bönerum
där hon ”ropade till Gud”. Det rummet blev
så småningom mitt flickrum.
Mycket gott hände där på den tiden, vid slutet
av 1800-talet. Barnen i den lilla skolan kom
till tro, så också deras föräldrar. I ett av husen
fanns fortfarande en bönesal, som jag minns.
Under åren som gått har otroligt mycket förändrats på gården, så i hela vårt samhälle.
Ägarinnan gifte sig med prästen i socknen,
de fick inga barn, så gården testamenterades till min far som var son till en präst av
hennes släkt.
Gud släppte inte taget om mig, Tack och
lov! Jesus blev min Vän den bäste, när jag
var i mitten av livet. Det handlar om Guds
nåd, barmhärtighet och trofasthet även när
vi, hans älskade barn, inte förstår/följer
hans vilja.
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