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Att leva av nåd
I sin bok Inte allena talar Patrik Hagman och Joel Halldorf om

Han vill få mitt kristna liv att blomstra. ”Den rättfärdige gröns-

två slags nåd. Den ena är den förlåtande nåden. Med den avses

kar som ett palmträd” står det i Ps. 92:13, och det är ett uttryck

den nåd som bygger på vad Kristus har gjort för oss genom sin

för den förvandlande nåden.

död på korset. Genom tron på Kristus är jag förlåten och jag

Jag menar att båda dessa aspekter sammanfattar Oasrörelsens

är rättfärdig inför Gud. Gud är försonad genom Kristus och

vision på ett så fint sätt. Vi talar gärna och mycket om den fasta

genom tron på Honom får jag vara hans barn. Det uttrycker

grund som vår tro vilar på och som jag ständigt får bottna i även

min position som kristen, min status inför Gud. Den nåden får

när det svajar i livet. Men vi stannar inte där. I förkunnelse, i

jag genom något som har hänt utanför mig. Den har sin grund

själavård, i seminarier, i helandegudstjänster, i bikt osv. så talar

i vad Jesus har gjort för mig på korset och på den grunden får

vi om den levande Herre som här och nu inte bara vill förlåta oss,

jag tryggt bygga mitt liv.

utan också förvandla oss och låta oss präglas av Honom.

Den andra nåden är den förvandlande nåden. Med det menas

Oasrörelsens tempus är presens. Idag är Herrens dag. Idag vill

att nåden också får en konsekvens i mitt liv. Att vara kristen

Han möta mig och visa sig verklig för mig på ett sådant sätt att

är inte bara en positionsbestämning inför Gud, utan något

det förvandlar mig. Vem kan hjälpa mig med det? Jo, den helige

levande, en levande och varm relation till Jesus. Jesus vill inte

Ande! Bara den helige Ande kan låta den förlåtande nåden också

bara förlåta mig, Han har inte bara försonat mig med Gud,

bli den förvandlande nåden i mitt liv!

utan att Han vill ge mig ett nytt liv, Han vill förvandla mig.

HANS HANSSON
Oasrörelsens styrelse

Jesus säger: Kom som du är, men förbliv inte som du är!

FÖRNYELSE EVANGELISATION ENHET

www.oasrorelsen.se
www.facebook.com/oasrorelsen

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

Stormöte i Pingstkyrkan Varberg
inför Oasmötet sommaren 2018
1 mars

Credo, Lund
27 mars

Gullbrannagården, inspirationsdag
för Falkenbergs församling, Sv. Kyrkan
3 mars

Oasrörelsens årsmöte
6-7 april

Hans Weichbrodt

Familjedygn på Lärjungagården
i Torestorp
7-8 april

Hans Weichbrodt

Harbo missionsförsamling
3-4 mars
Berit Simonsson

Kornhill, Halmstad
4 mars
Hans Weichbrodt

Oasrörelsens inpiratörer m.fl.
Anmälan

Oashelg över Pingst i Skellefteå
Ursvikens och S:t Örjans kyrkor

Prästbön
9 april

Fredag 18 maj kl. 15.00, Ursvikens kyrka

Tynnereds församling, Sv. kyrkan
10 april

Prästbön, Göteborg
5 mars

Hans Weichbrodt

Ekumenisk bibelskola i Gnosjö
7 mars

Israels Vänner - Malmö
21-22 april

Berit Simonsson

Hans Weichbrodt

Skene, Sv. Kyrkan
8 mars

Kyrksöndag, Orust
22 april

Berit Simonsson

Berit Simonsson

Ekumenisk samling, Dyrön
10 mars

Broddetorp, Slättmissionen
27 april

Berit Simonsson

Berit Simonsson

Regional samling i Göteborg
Jesus till barnen
10 mars

Youngsters midi i Spekeröd
6 maj
Youngsters

Youngsters

Västra Marks församling, Sv. kyrkan
11 mars
Berit Simonsson

Marta-dag på Lärjungagården
i Torestorp
7 maj
Berit Simonsson

LP möte, Smyrna Göteborg
13 mars

Holmedal/Blomskog
12 maj

Berit Simonsson

Berit Simonsson

Åredalens folkshögskola, Hålland
12-13 mars
Hans Weichbrodt
Månd. kväll 12 mars öppet möte för alla

”Finnish National Prayer Breakfast”
Helsingfors, Finland
14-15 mars
Hans Weichbrodt

Nyhemsskolans personal, Varberg
17 mars
Berit Simonsson

Pingsthelg, Skellefteå
18-20 maj
se program till höger

Pingstkonferens, Sarpsborg, Norge
20 maj

Hjälparen sänd från himmelen!
Kvällsmöte med bibelundervisning, Berit
Simonsson och Hans Weichbrodt

Lördag 19 maj, S:t Örjans kyrka
kl. 10.00 Få kraft att bygga med återvunnet guld, 1 Kor 3:11-12, Hakon Långström.
Lunchpaus
kl. 15-17.00 Herre, ge mig det vattnet! Joh
4:15, Berit Simonsson. Youngsters inleder
detta pass. Fikapaus
kl. 18.00 Då föll Herrens Eld! 1 Kon 19:38.
Förbönsgudstjänst med bibelundervisning,
Hans Weichbrodt

Söndag 20 maj, S:t Örjans kyrka
Högmässa, predikan Hakon Långström

HöstOas på Åh stiftsgård
27-28 oktober
Medverkande: Oasrörelsens eget ”husfolk”

Oas fortbildningskurs för präster, pastorer och diakoner på Åh stiftsgård
12-14 november
Medverkande: Biskop Lindsay Urwin,
sr Sofie från Rögle kloster, Hans Weichbrodt,
Berit Simonsson m fl

OAS ISRAEL- RESOR

Hjärtum/Lilla Edet, Sv. kyrkan
27 maj
Berit Simonsson

Israelresa - Hillsong Göteborg
24-30 april

Betelförsamlingen, Klädesholmen
24 mars

Berit Simonsson

Fredag 18 maj kl. 19.00, Ursvikens kyrka

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Bokenäset, Sv. kyrkan
27 mars

Pingstens kraft idag!
Samling för präster/pastorer och ledare,
anställda och frivilliga. Bibelundervisning
och tillfälle till förbön, Hans Weichbrodt och
Berit Simonsson. Youngsters

Prästbön
28 maj

Grisbackakyrkan, Umeå
EFS/Sv. kyrkan
17-18 mars

Hans Weichbrodt

När den helige Ande kommer över er ska ni få
kraft att bli mina vittnen, Apg 1:8

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.

Reseledare: Hans Weichbrodt

Oasresa till det Heliga Landet
i Jesu fotspår
22-30 november
Ledare: Hans Weichbrodt och Björn Gusmark
Info: info@kingtours.se www.kingtours.se

Ytterligare info om Oassamlingar: www.oasrorelsen.se

Den Helige Ande, namnet på den Tredje Personen i Gudomen
Bibel 2000 översätter den heliga anden (med små begynnelse-

Jag kan tänka mig att säga ”den Heliga Ande”, på samma sätt

bokstäver). I noterna till Bibel 2000 heter det att anden var en

som språkutvecklingen har gått i fråga om andra uttryck. Jag

opersonlig kraft, som efter hand får allt mer personliga drag.

ber ofta ”kära Herre” (i stället för käre Herre), den maskuli-

Jag forskade litet i namnet och i de olika återgivningarna av
Anden. Jag fick veta (genom prof. Bengt Hägglund) att ”den
heliga anden” först användes av Jehovas vittnen på 1950-talet.
Det är ett uttryck som är i linje med vad de lär: att Anden (med
litet a!) är en gudomlig kraft, men inte en Person i Gudomen.
Prof. Hägglund sade också annat intressant. Om man säger
”den heliga skriften” kan man avse vilken ”helig” skrift som
helst, koranen, Bibeln, andra religioners skrifter osv. Men om

na e-ändelsen har i hög grad försvunnit från svenska språket.
Men man kan inte säga ”Helige Gud, Helige Starke Gud, den
heliga anden”! Inte heller den Heliga Ande om man i fråga
om Gudomen i övrigt använder gamla e-ändelser.
Vår trosbekännelse betonar...
den Helige Ande, Herren och Livgivaren, vilken utgår av
Fadern och Sonen, vilken lika med Fadern och Sonen tillbedes
och äras, vilken ock har talat genom profeterna.

man säger ”den Heliga Skrift” är detta ett namn, som enbart

Låt oss alltså hålla fast vid det tydliga ”den Helige Ande”,

och entydigt betyder Bibeln.

som är namnet på den tredje personen i Gudomen. Han är

På samma sätt kan ”den heliga anden” betyda vad som helst, men
”den Helige Ande” är entydigt Guds Helige Ande, Gud själv.

inte en opersonlig kraft, utan Gud själv, som med kraft och
makt och liv kommer till sin Kyrka och sitt folk.
Jag tycker att prof. Bengt Hägglunds iakttagelse är riktig.

I Nya testamentet används flera uttryck om den Helige Ande,

Adjektivet i bestämd form och substantivet i obestämd form,

t.ex. Hjälparen. Det märkliga är - fast egentligen är det inte

så som i ”den Heliga Skrift”, utgör beståndsdelarna i ett

alls märkligt, utan konsekvent - att korrelatet, pronominet för

namn, som inte bara är ett uttryck eller ett begrepp.

det i grekiskan neutrala ordet ”ande” (pneuma) alltid står i
maskulinum, vilket understryker att det handlar om Guds person. Poängen är inte att Gud är maskulinum, både femininum
och maskulinum kommer från Gud, utan poängen är att det
handlar om den personlige, inte opersonlige, Anden, om Gud.

Kom, Helge Ande, Herre Gud,
giv nåd att hålla dina bud,
vår köld, vår tröghet övervinn,
i oss din kärlekseld gjut in.
Du har församlat med ditt ljus

Jag kontaktade också Svenska Akademien och frågade hur de

till samma tro och fårahus

skulle säga. De svarade, att ”den Helige Ande” skall uppfattas

ett folk av alla mål och ljud.

som ett egennamn, ”och ett namn ändrar man som känt inte”.

Och samfällt prisar vi dig, Gud:

Nu vill jag inte tro att mina kolleger och vänner som läser

Halleluja! Halleluja!

”Kom, Helge Ande”

”den Heliga Anden” (eller anden) avser någon annan än Guds

Psalm 108, finska psalmboken

Helige Ande. Men jag anser fortfarande att det är ett uttryck

Prosten HENRIK PERRET
tidigare kyrkoherde i Markus församling i Helsingfors.

som inte uttrycker vad vi tror och lär om Guds Ande.

Det finns så många möjligheter
att vara en del till förändring!
Jag ser mycket på Youtube, för att det är där som barnen
idag i princip hänger. De ser nog mer på klipp från ”Youtubers” istället för att titta på TV-program. Youtubers kan ha
flera hundratusen följare, och de lägger ut många filmklipp.
Filmer med ett gott syfte. Men också mycket som påverkar
negativt. Igår när jag tittade på ett klipp så sa en kille: ”Nu
har jag äntligen satt på mig ett ansikte”. Han menade då att
han sminkat sig.
Det slog mig verkligen vad enkelt det är att säga något, som
knappt märks, men som ändå påverkar mycket. Att man inte
är något förrän man satt på sig sminket, sitt ansikte. Jag
blev ännu mer ivrig för hur viktigt det är att Youngsters
finns på rätt plats, med rätt innehåll. Att vi finns på Youtube
där barnen finns, med en go blandning av filmer. Det finns
inga kristna filmer, men det finns filmer som kristna gör.
Vi gör filmer med berättelser från Bibeln, vi gör pyssel och
utmaningar, vi gör filmer med Youngsters låtar m.m.
Gå själv in och titta på www.youtube.com och sök sedan på
.
”Youngsters kanal” så ses vi där
Det finns så många möjligheter
till att vara en del till förändring!

J

Youngsters genom HANNA

Lita på Gud!
Vi i UngdomsOas är igång med planeringen av sommarens läger och är mycket förväntansfulla på Gud och
vad Han kommer göra. När vi har bett så har vi upplevt
att Gud har talat om en förmerad tillit till Honom. Att vi
kommer få grundas och rotas ännu mer i Honom så att
vi verkligen kan lita på att Han är den Han säger att Han
är. Men också lita på att vi kan släppa taget om våra liv
och våga gå i Hans kraft, gå på Hans ord och göra saker
där vi behöver vara beroende av Honom. Det blir också
en naturlig fortsättning på förra året då vi fick drabbas
av Guds förvandlande kärlek.
Nytt för i år är att lägret förlängs med en övernattning
till söndagen, bland annat för att kunna vara med på
vuxenOas lördagskvällsmöte med Sebastian Stakset
vilket vi tror kommer bli riktigt bra! Vi ser fram emot en
vecka full med lovsång, förbön, utmanande predikningar
och fördjupad gemenskap med varandra och med Gud!
Planeringsgruppen bestående av
Alice Tersmeden, Gustav Bäckström,
Christos Tsouris och Lisa Lindhe.

oas

Många är intresserade av våra konfirmationsläger - det är väldigt roligt!
Just nu är det läge för den som är född 2004 att anmäla sig till konfirmationslägret 2019. Mer info: www.ungdomsoas.se/konfirmand
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Returadress: Långa gatan 39, 446 40 Skepplanda
Med detta Oasblad bifogas folder för Oasmötet i Varberg.

Inför Ditt ansikte är glädje tillfyllest!
När vi tänker på Oas fylls vi av glädje
och tacksamhet!
Vi deltar i såväl Oas sommarmöten,
lokalt återkommande Oassamlingar
samt i Oasinspirerade gudstjänstfirande
församlingar.
Den djupa rika undervisningen upplever
vi bär frukt i våra liv och har förstärkt
vår tro.
På Oasmötena sjunger vi mycket lovsång. Det är underbart att få ära Gud,
själv bli berörd och upplyft. Gud blir
större och Hans helighet uppenbaras.
Hela atmosfären genomsyras av Guds
härlighet och våra hjärtan fylls av
kärlek.

vattenrik
”...en
trädgård”

Här är Andens frihet! Man får lyfta
händerna i lovsång, vifta med en lovsångsflagga eller dansa inför Herren.
Musikaliskt är det stor bredd. Psalmer
och lovsånger blandas från olika traditioner så att alla kan känna igen sig. Vi
upplever att lovsångsteamen är ledda av

Sommarmöte
i Varberg igen!

”Alla dina ord är Ande och liv”
är temat för Oasmötet 24-28 juli

Helig Ande. Många gånger har vi gripits
av en ny lovsång som vi sedan fortsatt
att sjunga hemma. Lovsång är en viktig
del av vår livsstil.

lett oss in i ett sammanhang där vi får
utvecklas och mogna som kristna. Vi har
också mött många goa människor under
åren.

Det är gott att komma på en Oassamling
där man kan betjänas genom förbön, bli
smord med olja eller få ett personligt
tilltal från Gud.

Inför varje Oassamling känner vi som
det står i lovsången ”Med äkta glädje vi
kommer till Dig Gud!”

Till Oas stora sommarmöte kommer deltagare från hela Norden. Det känns både
betydelsefullt och festligt att få dela
glädjen med denna stora syskonskara
över alla samfundsgränser som sätter
Jesus Kristus i centrum. Vi tycker också
att det profetiska tilltalet är en viktig
dimension.

MARIANNE LUNDSTRÖM
och CLAES BERGMAN

De olika seminarierna är som ett stort
smörgåsbord och ibland har vi svårt att
välja. Till de stora samlingarna kommer
ofta spännande talare från olika länder.
Vi glömmer inte Johan Candelins ord i
Jönköping där Oasrörelsen liknas vid
”en livbåt i Svenska kyrkan”.
Vi är oerhört tacksamma att Gud har

Gör som tusentals andra från hela landet, kom till Oasmötet och ta del av lovsång, bibelundervisning, alla spännande
seminarier, förbönsteamens omsorg som
är så värdefull och helandegudstjänsterna som inte kan jämföras med något
annat.
Missionsbåten Shalom finns med och det
gör också MC klubben Skyriders, De
Brustnas Camping, Celebrate Recovery,
företagarlunchen... och flera goda talare
medverkar också.
Det som kännetecknar Oasmötet är att
vi gör det tillsammans!! När våra olika

gåvor får samverka så blir de som det
står i 1 Kor 12:7, ”till nytta”. För barnen
finns Youngsters möten och UngdomsOas inbjuder till läger.
På Oas hemsida kan du framöver läsa
mer om Oasmötet, bl a vad de olika seminarierna kommer att handla om.

För er lite längre norrut som också längtar efter ett Oasmöte, så gläder vi oss åt
PingstOas i Skellefteå - Ursvikens och
St Örjans kyrkor - 18-20 maj.
Se program på sid 2.

Kontaktuppgifter
Oasrörelsens ordförande

Inspiratörer Oasrörelsen

Inspiratörer Youngsters

Ordförande UngdomsOas

Jan Hallquist
Mårdgatan 6
507 32 Brämhult
033-24 13 33, 0704-02 22 32
jan.hallquist@oasrorelsen.se

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

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

Joakim Carlsson
Sångspelsgatan 3
422 41 Hisings Backa
0736-10 08 69
joakim.carlsson@ungdomsoas.se

Oasrörelsens samordnare

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

Hanna Simonsson
Almers väg 7
432 51 Varberg
0735-44 00 25
hanna.simonsson@oasrorelsen.se

Adressändringar

Ingemar Henricsson
Långa gatan 39
446 40 Skepplanda
0708-51 42 20
ingemar.henricsson@oasrorelsen.se

Ingemar Henricsson
Långa gatan 39
446 40 Skepplanda
0708-51 42 20
ingemar.henricsson@oasrorelsen.se

Gåvor till Oasrörelsen kan sättas in på pg 79 08 90-8 eller Swish 1234 123 840

