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När jag nu skall sluta som Oasrörelsens ordförande ser jag tillbaka på alla de år som jag
varit en del av Oasrörelsen. Men jag ser också framåt. Jag kommer att fortsätta som
”oasvän” och jag hoppas att jag även framöver kommer att träffa dig på Oasmöten
och att vi tillsammans fortsätter att göra Oasarbetet möjligt.
Jag var på mitt första Oasmöte i Hunnebostrand 1995. Sedan dess har jag varit med på
alla stora sommarmöten. Under de tre åren stora sommarmötet var i Borås hade jag förmånen att få vara lokal projektledare. Troligtvis det roligaste projekt jag någonsin varit
involverad i! Jag har fått ta del av god undervisning, lovsjungit, och många gånger fått
förbön av någon i Oas förebedjarteam. Oas har också gett mig mycket gemenskap. Jag
har åkt på Oasmötena tillsammans med ett gäng från min hemförsamling och
jag har lärt känna ”oasvänner” från andra platser och sammanhang.
Som ordförande har jag ihop med styrelsen haft ett särskilt ansvar för
rörelsens ekonomi. Jag har förundrats över att allt vi gör är möjligt utan
bidrag från någon annan än från alla er ”oasvänner”. Jag har inte i något annat
sammanhang upplevt att aldrig ha överskott på pengar men också att alltid ha
eller få in det vi behöver till löner och annat.
Just nu är det extra svårt ekonomiskt. Vi kommer att behöva ”oasvännernas”
hjälp att fylla på kassan under våren. Var gärna med och be för Oas och ge till
Oas på söndagskvällarna kl. 20.30, då Oas oftast sänder live på Facebook och
vi på olika platser samtidigt ber för Oas.
Jag ser fram emot många fina år med Oasrörelsen framöver. Jag hoppas att vi
ses på Oasmöten och att vi tillsammans fortsätter att möjliggöra för Oas att vara
den rörelse som vill förnyelse, men som också håller fast vid flera tusen år
gamla sanningar.
”För människor är detta omöjligt. Men för Gud är allting möjligt.” (Matt 19:26)

JAN HALLQUIST
Oasrörelsens ordförande tom 5 april

FÖRNYELSE EVANGELISATION ENHET

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

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

Tjustkonferensen, Västervik
1-3 mars

Oas Familjedygn
6-7 april

Hans Weichbrodt

Succén från förra
våren (som blev
fullbokat) upprepar vi i vår.
Plats: Lärjungagården i Torestorp.

Youngsters large i Kyrkhult
3 mars
Bibelföredrag Apelvikshöjd, Varberg
12 mars
Göran Simonsson

Lennart Henricsson och Hanna Simonsson
medverkar

Ekumenisk Helg, Ydre
16-17 mars
Oaskväll i Sollyckans kyrka i Varberg
”Natt, gryning, soluppgång”
17 mars
Göran Simonsson

Kyrkodag, Svenska kyrkan Tegneby
24 mars

Träff med medarbetare
i Ljungby församling
27 mars

Möte med Kyrklig Samling
7-8 april
Musikcafé Pingstkyrkan, Varberg
11 april
Lisa Lerman

Pingstkyrkan, Karlstad
14 april

Livets Ord, Jönköping
21 april
Hans Weichbrodt

Centrumkyrkan, Kinnarp
21 april
Hans Weichbrodt

Bibelskolan, EFS, Kornhill, Halmstad
29 april
Hans Weichbrodt

Israels Vänner, Ljungby
29 april
Hans Weichbrodt

Berit Simonsson

Stormöte i Ljungby församlingshem inför sommarens Oasmöte
28 mars

Martadag på Lärjungagården
6 maj

Oashelg i Oravais, Finland
30-31 mars
Hans Weichbrodt

Mötesavgift: 200 kr för vuxna.
40 kr för barn och ungdom
.

Anmälan:
www.oasrorelsen
.se

Israeldag, Uddevalla
5 maj

Lovsångsledare på Israelresa
28 mars-6 april

Pris, kost och logi:
690 kr för vuxen. Gratis
för
barn upp till 14 år.
345 kr för ungdom 15-18
år.

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Incheckning lördag
kl 9.00 - 11.00 med kaffe,
hoppborg m.m.
Första samlingen kl 11.00.
Avslutas med kyrklunch
kl 12.30 på söndagen.

Pingstkyrkan, Mölndal
19 april

Ungdomsmöte EFS i Örkelljunga
22 mars

Öppet kvällsmöte,
Åredalens fhsk. Hålland
25 mars

Medverkande: Alf B Svensso
n, Sr Inger, Hans Weichb
rodt,
Berit Simonsson, Lennar
t Henricsson, Hanna
Simonsson & Youngsters,
Lisa Lerman m.fl.

Hans Weichbrodt

Prästbön
18 mars

Hans Weichbrodt

2019

Berit Simonsson

Hans Weichbrodt

Åredalens folkhögskola, Hålland
25-26 mars

Lärjungagården 6-7 april

Ett dygn för familjer, där
både barn och vuxna får
ta del
av bibelundervisning, gudstjä
barnmöten och det blir tillfälle nst, lovsång, lek,
n till personlig förbön.

Progr am och anmäl an:
www.o asrore lsen.s e

Nationell barnledarkonferens i Uppsala
15-17 mars

Hans Weichbrodt

OAS FAMILJEDYGN

Bibelskola, Hillsong, Göteborg
20 maj
Hans Weichbrodt

LM Engströms Gymnasium, Göteborg
21 maj
Hans Weichbrodt

Ralingsås
22 maj
Hans Weichbrodt

Ekumenisk förnyelsehelg, Trondheim,
Norge
23-26 maj
Hans Weichbrodt

Bergslagskonferensen, Lindesberg
30 maj
Hans Weichbrodt

King of Kingskonferensen,
Örnsköldsvik
31 maj-2 juni
Hans Weichbrodt

Jerusalem Prayer Breakfast,
Jerusalem, Israel
4-6 juni
Hans Weichbrodt

Ekumenisk förnyelsehelg,
Borgholm, Öland
15-16 juni
Sebbe Stakset och Hans Weichbrodt

Youngsters spelar
i Liatorp på fotbollsläger
18 juni
Sandeslätts kristna församling, Angered
23 juni
Hans Weichbrodt

Israels Vänners sommarkonferens
i Värnamo
28 juni
Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Berit Simonsson

Prästbön
6 maj
LM Engströms Gymnasium, Göteborg
7 maj
Morgonsamling, Berit Simonsson

Israelresa för Hillsong Sverige
8-16 maj
Hans Weichbrodt

Oas årsmöte på Lärjungagården
5-6 april

Youngsters spelar i Ljungby
11 maj

Ungdomsgruppen BAS,
Kungsgatan 45, Göteborg
6 april

Youngsters spelar i Lidköping
18 maj

(inför sommarmötet)

Tältmöte i Sävsjö
3-7 juli
bl.a. Sebbe Stakset, Carl-Gustaf Severin
och Hans Weichbrodt

OASEs sommarkonferens
i Fredrikstad, Norge
12-13 juli
Hans Weichbrodt

Förmöte inför Oasmötet i Ljungby
22-23 juli
fortsättning

UngdomsOas kl. 18.00 i EBF:s lokaler

Ytterligare info om Oassamlingar: www.oasrorelsen.se

Oasmöte i
Ljungby
23-27 juli
Oasrörelsen
håller nu på
att planera
mötet och man kan allteftersom läsa om det
på hemsidan. Det blir som tidigare år Helandegudstjänst och Stillhetens Oas, talare som
är klara är Kardinalen Anders Arborelius, Thomas Sjödin, sr Sofie, Bishop Andrew Watson,
Sebbe Stakset, våra egna Hans Weichbrodt
och Berit Simonsson och seminarierna blir fler
och fler.
UngdomsOas kommer detta år att vara tillsammans med oss andra i Ljungby, och där
finns också Youngsters förstås.
Det är glädjande med goda talare och fina
seminarier, det är också väldigt roligt med
själva förberedelserna, med alla frivilliga som
vill vara med och hjälpa till. Skulle du som
bor i närheten av Ljungby vilja vara med i
någon av alla våra arbetsgrupper som förbereder olika delar av Oasmötet så hör av dig
till ingemar.henricsson@oasrorelsen.se
Vi människor planerar, vi tror också att Herren
har sin avsikt med vårt kommande Oasmöte,
därför är vårt böneämne att detta Oasmöte
i alla avseenden ska få bli så som Herren har
tänkt! Var gärna med oss och bed för det!

Något om kvällsmötena på Oasrörelsens sommarmöte
Vad är viktigt på ett kvällsmöte?
Är det inledningsorden,
förkunnelsen eller lovsången eller tillfällena till
förbön, bikt och själavård
eller Youngsters eller
UngdomsOas 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 förkunnelsen 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,
förkunnelsen, bönetillfällena, Youngsters, UngdomsOas, 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

Logi på Oasrörelsens sommarmöte
och gemenskap med nya vänner
Min man och jag började att besöka Oasrörelsens sommarmöte 2001. Vi åkte till Värnamo och stannade några
dagar där. Vi blev så inspirerade, sedan dess har vi åkt på
sommarmötet varje år.
Det första året i Borås fick vi bekymmer med att få tag
i boende. Vi var ute i god tid men det hjälpte inte. Alla
hotell, vandrarhem och rum var upptagna. Då gick jag in
på Oas hemsida och bad om hjälp av en kvinna som var
ansvarig för att förmedla boenden. Strax innan jag ringde
hade hon fått in ett erbjudande om ett rum och jag var
inte sen att ta emot numret och ringa upp. En glad kvinna
med en trygg och varm stämma svarade och jag bestämde
mig genast för att boka rummet. Hon och maken visste
väldigt lite om Oasrörelsen men de hade hört talas om att
det behövdes rum och ville hjälpa till. Dagen kom, då vi
anlände till Borås och vi blev så varmt mottagna av vårt
värdpar. Vi kunde inte fått det bättre där på tredje våningen i deras, centralt belägna hus, med egen dusch och
toa, altan och trädgårdstäppa nedanför och gångavstånd
till mötena.
Här började en ”resa” i kristlig vänskap som vi aldrig
hade kunnat föreställa oss. Vi fick verkligen en ”bror och
syster” i Guds familj. Vi bodde varje år hos dem alla tre
åren och umgicks med dem mellan mötena. De är fortfarande våra kära vänner och vi har kontakt med jämna
mellanrum. Vi har också följt med dem till deras församling. Ja, vi blev verkligen förenade genom Oasrörelsens
fina gemenskap. Det är alltid lika spännande varje år som
vi ska åka på Oasmötet. Undrar vad Herren har för planer
i Ljungby?
Är du uthyrare så hör gärna av dig till oss.
Guds frid, vi ses kanske i sommar.
LARS och KAJSA-KARIN ANDERSSON, 070-655 73 35
Förmedling av boende i privathem i Ljungby med omnejd:
EvaGun Annerhagen
070-633 02 66
evagun.annerhagen@telia.com

Ryktet om min pensionering...
OAS ISRAEL- RESOR
Lilla Pilgrimsresan 2
samt Lilla Pilgrimsresan

16-23 november

Ledare: Björn Gusmark m.fl.

Stora profetresan till det Heliga Landet

22-30 november

Ledare: Hans Weichbrodt, Jan Sköld
och Björn Gusmark
info@kingtours.se, www.kingtours.se
0431-830 89

Unga-vuxna-resa till Israel

14-22 juni

Mer info: ungdomsoas.se/israel

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 6.

Oasrörelsen är en rörelse som betyder mycket för många. Det är också en rörelse som
inte skulle kunna finnas om inte många ständigt bidrar både med arbetsinsatser, böner
och gåvor. Vi anställda och alla frivilliga i hela vårt avlånga land som engagerar oss för
Oasrörelsen, gör det tillsammans!
Det är alla vi tillsammans som är Oasrörelsen.
Själv har jag varit engagerad i Oasrörelsen ända sedan den karismatiska förnyelsens början på 70-talet i Sverige. Ja, då fanns ju ännu
inte Oasrörelsen men det som sedan skulle bli Oas började få sin
form. Först var jag frivillig som alla andra men framöver uppstod
behovet av anställda. Då fick jag glädjen att bli en av dessa.
Det går ett rykte att jag nu ska gå i pension! Denna gången talar ryktet sanning - till viss del. Från nyår är jag pensionär till 80% och har
kvar 20% som anställd i Oasrörelsen. Jag kommer inte att sluta hålla
bibelföredrag! Och jag kommer förstås att hjälpa till i Oasrörelsen
där det behövs. Men jag kommer också att lämna vissa uppgifter.
Oasrörelsen har goda medarbetare och anställda som brinner för sin
uppgift, jag har det allra största förtroende för dem och tror att arbetet i Oas kommer att
växa och utvecklas vidare på ett spännande sätt.
Det känns verkligen roligt att få följa (och vara en del av) Oasrörelsens arbete framöver!
BERIT SIMONSSON, 67

Big Bang
i Hjärtat
Gud som sade: “Ljus ska lysa ur mörkret”,
han har lyst upp våra hjärtan
för att kunskapen om Guds härlighet
som strålar från Kristi ansikte
ska sprida sitt ljus.
(2 Kor 4:6)
Fantastiskt! Det som en gång hände för
14 miljarder år sedan (!?) händer NU!
Nytt skapelseunder - i mig! Big bang,
big bang. Än klappar hjärtat med friska
slag! Om någon är i Kristus är han alltså
en ny skapelse. Det gamla är förbi, något
nytt har kommit. (2 Kor 3:17)
Big bang i hjärtat! Dessa ord som jag
idag ger dig skall du lägga på hjärtat, står
det i Shema, Israels trosbekännelse.
By heart! En fantastiskt bra bibelstudiemetod. Läs 5 Mos 6:4-9.
I hjärnans ”hårdisk” blir orden bara
kalla åsikter. I hjärtat blir de varma insikter. De ord man stoppar ner i hjärtat
- by heart - påverkar genom blodomloppet hela kroppen, händer, fötter, tår och
fingrar och stiger så småningom till
huvudet. Vad hjärtat är fullt av det talar
munnen. (Luk 6:45)
Det ligger spännande hemligheter i
Bibeln som bara väntar på att du skall
upptäcka dem. Ahaa!
Men det är en bråkig värld du möter
i Bibeln. Människor krigar och luras.
Du träffar dåligt folk. Precis som i
vår värld nu. Men poängen är inte
hur märkliga människor är. Poängen:
Vilken mäktig Gud vi har! Han tar sin
boning i vår värld. Han tar hand om
skröpligt folk och gör något bra av
dem. Det ger hopp åt dig. Och åt mig!
Han möter oss i sitt ord. Bibelorden är
laddade med el. När dina ord öppnas,
ger de ljus! De som hör det kan få något
varmt i hjärtat. Brinnande hjärtan!
(Läs Luk 24:32)
Bibelns ord är också som sädeskorn,
frön - programmerade med rötter,
stjälk, blad, blommor, doft, frukt. Det
händer något när frön landar i jord. I
oss!

Bibelns ord är till för vardagsbruk. De
blir ljusord i ditt mörker.
Använd TRE-SJU METODEN:
TRE - afton, morgon och middag vill jag
sucka och klaga... (Psalt 55:18).
SJU - Jag prisar dig sju gånger om dagen.
(Psalt 119:164)
Suckar sänker dig. Lovsång lyfter dig!
Du gör nu din stora livsupptäckt: Du
är kallad att vara RYKTESSPRIDARE:
Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från
Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.
Big bang i svenska hjärtans djup. Och i
norska och...

Bli ryktesspridare

Sjung, låt suckig värld får höra Himlakodens programsång. (Melodi ”Sound
of music).
A - är Anden som ger liv
BE - arbeta det du läst
SE - vad Jesus gör för dig
GE - till andra det du fått /:/
Med hälsning till alla som vill få glädjas över att Guds härlighet strålar från
Kristi ansikte genom Bibelns ord och
upptäcka att det får ditt eget hjärta att
klappa med friska slag: Big bang! Big
bang!
BENGT PLEIJEL
92+

Säg som apostlarna: Vi kan inte låta
bli att tala om vad vi sett och hört och
läst. Tala med din präst/pastor om din
längtan. Kanske en bibelskola i församlingen!
Berätta om bibelskatter du hittat, goda
böcker du läst, gudstjänster där man
får mat. Skvallra... smitta!
Upptäck bibelskolor på nätet. t.ex.
www.bibelskolan.com. – Håkan Sunnlidens bibelskola – Himlen 7 – Logia –
Webbkyrkan.se – Det finns fler.
Sök t.ex. upp ”Bengts Återvändsgränd”
på bibelskolan.com. Har du en gång
hittat den, återvänder du ofta dit. Jag
är där och kan berätta om en massa
bibelvandringar. Där finns... ja, upptäck
själv...
Ja, det är inte klokt vad klok du kommer att bli!

Året var 1990 då Oas logga för första gången användes i
ett Oasblad. Förvisso är 90-talet oerhört modernt nu i modebranschen m.m. Men eftersom Oasrörelsen också är en förnyelserörelse så valde vi, styrelse och anställda, att, efter 30
år, förnya vår logga. Vi tycker mycket om den gamla loggan,
och ville att det skulle vara en hög igenkänningsfaktor men
lite mer stilrent på den nya. Efter några vändor fram och
tillbaka med synpunkter, tankar och tyck, så blev den äntligen klar. Visst är den fin?
HANNA SIMONSSON

Att se vad vi har i Oas
och utveckla det
I höstas tackade jag ja till en ny tjänst i Oas som organisationsutvecklare.
Det kan låta som ett krångligt ord.
Låt mig ta det från början: I mitt rum som jag
hade när jag var liten var det blå och vita tapeter. Det var ett ganska stort rum. En gång hade
jag till och med mitt födelsedagskalas inne i
det rummet. Då hade vi dukat med bord och
stolar så att jag kunde ha en tjejmiddag där.
Något som jag alltid älskade att göra i mitt
rum var att möblera om. Det var samma möbler och samma 4 väggar, men det kändes alltid
nytt och roligt när man gjort om. Att använda
det man redan har och få det att bli nytt och
växa är något som följt med i mitt tänk sedan
dess, och inte bara när jag möblerat.
Att se vad man har, och utveckla det, det är
ett tänk som jag tycker är både roligt och
utmanande. Bredvid mitt arbete i Oas och
Youngsters har jag under en tid gått en utbildning om socialt entreprenörskap, med mycket
kurser om just utveckling, projektledning,
förändringsledarskap m.m. Den utbildningen
kändes som en hand i handsken för mig!
I höstas tackade jag ja till en ny tjänst - som
organisationsutvecklare för hela Oas. Det
är samma möbler och samma 4 väggar. Men
ibland kan man behöva möblera om, för att en
organisation ska kunna utvecklas i den tid den
lever och andas i nu.

Youngsters 20 år
Första gången jag var på ett Oasmöte var sommaren 1997 i Varberg. Då var jag med som barnledare och assisterade de ”riktiga”
ledarna med papper och pennor som barnen skulle ha. Året därpå
fick jag hålla i en sångstund med alla barnen efter deras förmiddagssamlingar. Mycket var nytt för mig i detta sammanhang, men
den sommaren upplevde jag ett tydligt tilltal från Gud. Han sa
ungefär ”Jag vill att ni har kvällsmöten för barnen och gör ungefär
samma saker som de vuxna - fast lite roligare…” Alltså undervisning, lovsång, betjäning mm på barnens vis. Nästa sommar, sommarmötet 1999 hade jag skrapat ihop Youngsters (Barn-Oas) första
team och vi var verkligen förväntansfulla inför veckan som låg
framför oss.
Veckan blev fantastisk! Barnen fick uppleva samma saker som de
vuxna, och det blev starten på det som idag är Youngsters. Redan
under hösten hörde några församlingar av sig och ville ha barnmöten och sedan har det vuxit sig större. Jag blev anställd något
år senare och så har det rullat på med spelningar, skivor, bussar,
skolbesök, TV, turnéer mm. Tusen och åter tusen barn har fått höra
om Jesus!
Planen är att i år
göra en ny CD
och ev en turné
till hösten.

Youngsters 20 år
- det är verkligen
värt att fira!

Du får gärna vara med i bön och support, så
att alla funderingar och beslut får landa på rätt
väg! Utan Gud och varandra är Oas ingenting.

Glada och tacksamma hälsningar från

HANNA SIMONSSON

LENNART HENRICSSON
och Youngsters

”Jesus är nog” är temat
för UngdomsOas sommarläger
Den 26/1 hade vi en ledarträningsdag där cirka 40 personer samlades för att söka Herren och att bli utrustade. Det var väldigt gott
fokus hela dagen, vi fick verkligen ta emot mycket från Gud samtidigt som vi hade tid för gemenskap.
Dagen blev också en igångsättning inför sommarlägret och vi är nu
mitt i den planeringen. Temat för sommaren, “Jesus är nog”, har
vuxit fram ur en mängd tilltal vi fått. Vi tror att det är vad Gud vill
väcka i ungdomar den här säsongen: en förnyad blick på Jesus, och
att låta honom möta all längtan och alla behov. Jag vill uppmuntra
dig att just nu ta några minuter och bara fokusera på Jesus. Se på
hans kors, se in i hans kärleksfulla ögon. Ge honom din rädsla och
oro och ta emot hans kärlek, frid och glädje.
Han vill ha gemenskap med dig
och går med dig i varje stund.

oas

B
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Vi askungar
Askungen utan aska? Då blir det ingen
saga, helt enkelt. Och inget lyckligt
slut. För Askungen måste först ha varit
tvungen att sitta där i sin ensamma
kammare hopplöst övergiven för att
glädjen och lyckan ska möta henne.
Allvaret, kampen, smärtan tycks ibland
kunna vara glädjens trampolin.
Just nu i fastetidens inledning påminns
vi om att allting till sist ska bli aska.
Allting är förgängligt, inte minst vi
själva, vilket blir tydligt i askonsdagens mässa när korsets tecken ristas
i aska på våra pannor. Tydningsorden
är brutala och hoppfulla: ”Kom ihåg, o
människa, att du är stoft och åter ska
bli stoft. Omvänd dig och tro evangelium”. Som präst har jag sedan tagit
mig friheten att tillägga: ”Jesus Kristus
är din Herre och Frälsare”.
För askan är inte bara slutet för en
vacker björk, inte bara en slocknad
brasa och en förkolnad rest av vad
som varit. Askan är också glödhögens
gömsle, det förgängliga kan förvandlas
till det oförgängliga och vad som såtts
svagt kan uppstå i kraft.
Kontrasten mellan fastetiden och
påsken är skarp. Söndag efter söndag
under de kommande veckorna konfronteras vi med ondskan och frestelserna
och synden och skulden och dödligheten. Utan omskrivningar, utan tillrättalägganden, utan undanflykter. Fast inte
heller media väjer för att skildra värl-

dens galenskap, verklighetsbeskrivningen är ungefär densamma. Ondskan,
våldet, hatet, skulden, döden.

Vår djupa längtan efter
”renhet,
helhet, försoning,
förlåtelse”
Skillnaden är att i kyrkan, i fastetidens
bibelläsningar och i det kristna livet så
blir detta mörka inte någonting som vi
sittande på en åskådarläktare iakttar
utan som vi själva är delaktiga i. Kampen mot ondskans andemakter i himlarymderna är också en kamp mot våra
egna impulser, begär och frestelser - en
kamp i vår djupa längtan efter renhet,
helhet, försoning, förlåtelse. Efter att
vara mottagna, fullkomligt och totalt
mottagna av Herren Jesus Kristus.
Ofta tänker vi att Jesus kommer oss
till mötes trots att han vet allt om oss
så som med kvinnan vid Sykars brunn.
Jesus visste redan allt om henne, trots
det så sökte han henne. Fast det är
tvärtom. Jesus kom just därför att han
visste allt om henne, han avtalade mötet med henne som en viskning i hennes
hjärta, just därför att han läste hennes
förflutna som en öppen dagbok. Så var
det med Sackaios och många andra som
Jesus mötte. Och så är det med Jesu
möte med oss.
Du och jag är sökta just därför att Jesus
vet. Inte trots att Jesus vet. Utan just
därför att våra liv ligger öppna för hans

blick. Jesus vet. Just därför är du sökt
och efterfrågad, just därför kommer
han, just därför är du mottagen av
honom. Just därför vandrar han sin Via
dolorosa, just därför kröns han med en
törnekrona, just därför naglas han fast
på korset. Just därför att han vet. Ändå
älskar han så som endast den kan älska
vars väsen är kärlek.
Jag tycker själv om fastetiden, även
om jag har svårt med att fasta. Den
kallar mig till besinning och insikt om
min egen maktlöshet inför det mörka
i världen och i mig själv. Den kallar
mig till vad någon kallat för ”ångerns
reträtt rakt in i nådens ljus”, denna
omvändelse i bön och bot till Jesus som
är nåd och åter nåd.
Redan innan påsken infallit så göms
hoppet under askan, glöden glöder
under det gråa stoftet. För fastesöndagarna handlar om att Jesus kämpat för
mig, för oss, för världen mot tillvarons
destruktiva makter och krafter. Jesus
höll sig inte borta från världens slum
utan gick rakt in sökande varenda förlorad och längtande själ.
Sedan, när vi askungar blivit funna av
honom, så bjuds vi till påsk in till ett
himla firande av Jesu seger.
BERTH LÖNDAHL
Teologisk rådgivare i Oarsörelsen
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