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Lyssnande bön
”Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!” (Upp 2:7) 

Frasen återkommer upprepade gånger i sändebreven till de sju församlingarna. 

Jesus har även tidigare varit inne på att vi som lärjungar har att lyssna efter den 

gode Herdens röst (Joh 10:27). På pingstdagen, femtio dagar efter Jesu uppstån-

delse, etablerade Gud en ny ordning: den helige Ande kom och fördelade sig på 

många (Apg 2:3). Petrus förklarar lite senare att alla som omvänder sig och blir 

döpta får den helige Ande som en gåva (Apg 2:38). Detta innebär att vi som lever 

i det nya förbundets tid behöver förstå vårt beroende av den helige Ande och 

lyssna tillsammans för att uppfatta vad Herren vill kommunicera till oss. 

I ”Nya sätt att vara kyrka”, som är ett av de sammanhang jag är engagerad i 

som ledare, talar vi om lyssnande bön eller 360-graders-bön. Det är ett lyss-

nande i alla riktningar, till alla de sätt som Herren använder för att tala till 

oss. Vi lyssnar uppåt i bönen, gudstjänsten, bibelläsningen och de profe-

tiska tilltal som kommer i församlingen. Vi lyssnar inåt i gemenskapen. 

Vilka är vi? Vad har Gud lagt ner i oss som finns i just den här försam-

lingen? Vi lyssnar utåt till det samhälle vi är en del av. Vilka är behoven 

där? Vilka frågor rör vid människors liv? Vad gör Gud redan i vår tid 

som vi kan få välsigna med vårt arbete? Vi lyssnar också till den histo-

riska världsvida kyrkan. Vad har Gud alltid gjort? Vad hör till det omist-

liga som är oss givet? Vad gör Kristi kropp i andra delar av kyrkan? 

Nu är det snart jul igen. På nytt påminns vi om att Gud blev människa, 

att hans mission tog kropp här i världen. På samma sätt behöver vår efter-

följd ta kropp i den värld och den tid vi lever i. Därför behövs en lyssnande 

bön. Låt oss särskilt i adventstiden lyssna uppmärksamt efter Herrens an-

komst mitt ibland oss. Låt oss även lyssna tillsammans för Oasrörelsens 

roll och kallelse i vår svenska del av Kristi världsvida kyrka. 

God Jul och ett Gott Nytt Oas-år!

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen



Ytterligare info om Oassamlingar:  www.oasrorelsen.se

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

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 Lidköping Arena
11-12 april
med bl a Sebastian Stakset, Carl-Gustaf Severin 
och Hans Weichbrodt

Oas Familjedygn på Lärjungagården 
i Torestorp
18-19 april

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

Bibelskola, Svenska kyrkan i Romelanda
27 april
Hans Weichbrodt

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.

Israelkonferens i Korskyrkan i Västerås
7 december
Hans Weichbrodt

Församlingen United i Malmö
8 december
Hans Weichbrodt

Prästbön i Göteborg
9 december

Bibelskola, Svenska Kyrkan i Romelanda
9 december
Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst i Göteborg
10 december
Hans Weichbrodt

Besök på Solid Rock i Phoenix
12-17 december
Lennart Henricsson

Förnyelsehelg i Mariehamn, 
Åland, Finland
14-15 december
Hans Weichbrodt

Möte med Raniero Cantalamessa i Rom
19 december
Hans Weichbrodt

Besök på skolor i Jörlanda med omnejd
14-15 januari
Lennart Henricsson

Svenska kyrkan, Sätila
17 januari
Hans Weichbrodt

Lovsångsgudstjänst, Solberga församling
19 januari
Lisa Lerman

Martin Luther Kingdagen 
i Bergsjö Kyrka, Svenska kyrkan
20 januari
Hans Weichbrodt

Svenska kyrkan i Hallsberg
21 januari
Hans Weichbrodt

Youngsters large i Jörlanda
25 januari

UngdomsOas ledarträningsdygn
25 januari
Hans Weichbrodt

Missionskyrkan i Nässjö
25-26 januari
Hans Weichbrodt

Tullbrokyrkan, Falkenberg
26 januari
Lisa Lerman

Bibelskola Troens Ord i Sarpsborg
30 januari
Hans Weichbrodt

Heart of Evangelism - Evangelisations-
helg i Örebro
31 januari - 2 februari
med Sebastian Stakset, Carl-Gustaf Severin 
och Hans Weichbrodt

Stala församling, Orust
2 februari
Lisa Lerman

Youngsters large i Tölö 
(ungdomsgudstjänst)
7 februari

Ekumenisk Israelhelg i Åmål
8-9 februari
Hans Weichbrodt

Västrabokyrkan Växjö
15 februari
13.00   Berit Simonsson

Träff med EFS - nationella ledare 
i Göteborg
19 februari
Hans Weichbrodt, Berit Simonsson

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

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

Ekumenisk förnyelsehelg 
på Klädesholmen
29 februari - 1 mars
Hans Weichbrodt

Oas lovsångsresa till Israel
3-12 mars
Lisa Lerman och Hans Weichbrodt

Stormöte i Ljungby 
inför Sommarens Oasmöte
5 mars

Jesus till barnen i Göteborg
7 mars
Lennart Henricsson

Youngsters large i Kyrkhult
14 mars

Församlingsdag, Svenska kyrkan i Hålta
15 mars
Hans Weichbrodt

Åredalens folkhögskola 
23-24 mars
Hans Weichbrodt

Oasrörelsens Årsmöte
28-29 mars

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

Samlingar att be för:



Det finns ett hopp

De har fattat vem 
det egentligen handlar om
Något som jag slogs av under sommarens 
läger med UngdomsOas i Ljungby var hur 
ungdomarna verkligen har fattat grejen 
med evangelisation så mycket snabbare än 
vad jag gjorde. Nästan varje kväll under 
lägret fanns det möjlighet att gå ut med ett 
team ledare på stan och evangelisera, be 
för sjuka och berätta om Jesus. När de kom 
tillbaka fick vi höra vittnesbörd från ledarna 
om att det var mer vanligt än ovanligt att 
ungdomarna hade fått se ett fysiskt helande. 
Där och då. Va? Då blir det ju helt plötsligt 
väldigt attraktivt att gå och på stan och möta 
människor. Om man får se Gud möta männis-
kor med sin kärlek och ta bort deras smärta. 
Tack Jesus! 

Jag har tidigare tyckt, och tycker fortfa-
rande det ibland, att evangelisation är något 
väldigt energikrävande, socialt jobbigt och 
att man känner sig mest i vägen. Och det 
är ju det här ungdomarna har fattat: att det 
inte handlar om mig. För ja, det kan vara 
obekvämt, man kan uppleva att människor 
tycker att man är konstig. Men när Gud 
kommer med sin Ande, sin kraft och sin 
kärlek och möter människor vem vill då inte 
vara med? Det handlar ju om honom, att 
han är värd att jag ställer mig i en obekväm 
situation för att hans bortkomna barn ska få 
ett möte med Honom. Jag hörde en av mina 
kompisar säga: att inte berätta för andra om 
Jesus är som att ha hittat botemedlet till can-
cer och behålla det för sig själv. Visst låter 
det helt galet? För nu när vi har blivit funna 
av Gud är det vår glädje att få leda andra in 
i det.

För människor vill höra. Ofta tror vi att män-
niskor är ointresserade men det är de inte. 
Människor hungrar efter det som är äkta, 
tänk att vi har funnit något som är värt att 
leva för. Att vi har funnit någon som var villig 
att dö för oss. Det är stort. Och det är det här 
många av våra underbara ungdomar har fat-
tat mycket mer än vad jag hade i deras ålder.

Det är en sån otrolig förmån att få vara med 
och leda dessa ungdomar. Vi i ledarskapet 
för UngdomsOas längtar efter att få leda 
dem längre än vad vi har gått själva, att vi 
får ge dem nycklar så att de slipper göra 
samma omvägar och misstag som vi har 
gjort. Så att de kan följa Honom vart han än 
leder dem. För som vårt tema löd i somras så 
är Jesus nog. Det finns ingen annan som kan 
fylla oss, inget annat som håller i längden, 
bara Han. Det är det här de har fattat. Som-
maren 2018 hade vi ungdomar som sprang 
ner till listan för att skriva upp sig på kväl-
lens outreach. De är mina förebilder, de har 
fattat vem det är som verkligen håller och 

som verkligen är värdig.

ALICE TERSMEDEN
UngdomsOas oas

En vän kom fram till mig för ett tag sedan och var bekymrad. Han upp-
levde att barn idag inte har ett hopp för framtiden. De är rädda för hur 
det ska gå med allting. Hur illa är det med vår miljö? Får man verkligen 
åka bil till affären? Eller måste man cykla? Kommer vi att kunna andas 
luften när jag är stor och ska börja i sjuan? 

Ja, alla dessa frågor är ju relevanta. Självklart ska vi vara rädda om vår 
jord och vår natur. Även om den inte kommer att bestå i evighet, så ska 
vi såklart fortsätta att plocka upp plastpåsar och tänka oss för så att vi 
reser på ett miljövänligt sätt. 

Men vi behöver faktiskt inte vara rädda. Det finns ett hopp. Ett hopp som 
håller i alla lägen - och det är Jesus! 

Tron på Jesus räddar i och för sig inte vår miljö, så den får vi fortsätta 
att vara rädda om. Men tron på Jesus räddar oss från allt ont. Han är vårt 
hopp. Vårt enda hopp till och med! 
Heja Jesus!

LENNART HENRICSSON
Youngsters

Oasdag för präster, 
pastorer och teologer 
24 februari 

Oasrörelsen inbjuder till en inspirationsdag 
i Johannebergs församlingshem i Göteborg.

Tema för dagen är:  

Då kommer Bo Brander och har bibelföredrag och Oasrörelsen egna, 
Hans Weichbrodt, Lisa Lerman och Berit Simonsson, medverkar också. 

Kaffe x 2 och lunch ingår i priset 400:-. Anmälan senast 12 febr till: 
ingemar.henricsson@oasrorelsen.se Ytterligare info: oasrorelsen.se

Oas Familjedygn på Lärjungagården
18-19 april
Ännu en gång, och med 
både stolthet och glädje, 
vill vi bjuda in till vårt 
familjedygn på Lärjung-
agården i Torestorp. 

Ett dygn där man som 
familj tillsammans får 
gå på möte. 

Ett dygn där man som 
förälder får gå på eget 
möte. 

Ett dygn där man som 
barn får gå på eget möte. 

Ett dygn tillsammans med familjer, vänner och god mat. 

Ett fantastiskt dygn helt enkelt. Missa inte det! 

Kostnad: Mötesavgift: 200 kr/vuxen, 40 kr/barn
Kost och logi: 750 kr/vuxen. Gratis för barn upp till 14 år. 
375 kr för ungdom 15-18 år. 
Program, info och anmälan: oasrorelsen.se

”Jag skäms inte för evangeliet”



Det kan vara tungt att vara kristen i 
Sverige idag - inte minst för våra barn! 
Vissa dagar när jag lämnar barnen på 
skolan drabbas jag av det Jesus säger 
att han sänder lärjungarna som får 
bland vargar (Matt 10:16). Vad ska de 
få höra idag? 

Kanske kommer en lärare peka på dem 
och säga ”du är jävligt fel ute!”, något 
som jag var med om på gymnasiet när 
jag sa att jag trodde att kristendomen 
var sann snarare än andra religioner. 
Eller kanske inleds religionskursen 
med handuppräckning för att ta reda 
på hur många som är kristna. När 
bara någon enstaka räcker upp han-
den kommenterar läraren lite syrligt: 
“Det brukar ju inte vara så många på 
naturprogrammet”. Också detta på ett 
gymnasium, men upplevt av en från 
min ungdomsgrupp. 

Barnen får ofta höra invändningar och 
kritik mot deras kristna tro: “det där” 
är något man trodde förr i tiden, det 
går inte att förena med vetenskap och 
moderna idéer såsom människovärde 
och jämställdhet. Bibeln beskrivs som 
sagor och det kristna livet som något 
hämmande för individen. Vänner och 
lärare är ofta oförstående för att någon 
faktiskt skulle kunna tro på “det där”. 
En liten tjej beskrev det hon sjunger 
om i kyrkans barnkör med orden: 
“Mamma och pappa säger att det bara 
är på låtsas”. 

Både kritiken, men kanske framförallt 
atmosfären av raljerande, nöter ner 

frimodigheten hos våra barn. Vi män-
niskor, särskilt unga, vill passa in och 
vara som alla andra. Om Kristendomen 
presenteras som något konstigt, vill 
ingen vara kristen. 

Riktigt så här mörkt är det inte. Men 
det finns ett skriande behov av att få 
lära sig apologetik (att ge skäl för sin 
tro). Några övergripande tips: 

1) Vi behöver medvetandegöra våra 
barn, redan från tidig ålder, om att den 
kristna tron inte är självklar för andra 
och att den behöver motiveras. 

2) Vi behöver lära våra barn bibelberät-
telser så att de redan från sina barnaår 
är hemma i de heliga skrifterna (2 Tim 
3:15), men också hur dessa berättelser 
hänger ihop i frälsningshistorien och 
vad vi tror på ett mer systematiskt sätt. 

3) Vi behöver ha en kultur i våra för-
samlingar och familjer där vi ständigt 
påminner om varför vi kan tro på det vi 
tror på. Jesus sa ju själv att folket inte 
skulle tro på honom bara för att han sa 
det, nej inte ens han kan vittna om sig 
själv! (Joh 5:31). 

Den viktigaste platsen för detta är hem-
met. Jag skriver det motvilligt, för jag 
misslyckas så ofta med att nå upp till 
min vision för hur vi ska ha det hemma. 
Men strunta i det! Börja där du är och 
ta små steg framåt. Låt den kristna 
tron bli en naturlig del av vardagen. En 
gemensam andakt på kvällen är ett bra 

”Låt den kristna tron bli 
en naturlig del av vardagen”

Motivera tron!

sätt. Variera dock upplägget så att ni 
ibland låter det bli ett samtal om olika 
frågor och vad barnen funderar på. 
Berätta till exempel för dem om saker 
du själv brottas med eller tvivlar på. 
Ge exempel på saker du själv fått höra 
och vad du tänker om det. Kanske kan 
barnen då själva berätta om tillfällen 
de känt sig ifrågasatta. 

Samtidigt som vi är öppna för olika 
frågor måste vi också frimodigt odla en 
kultur i våra hem av bön, Andens led-
ning och hängivenhet för Jesus som vår 
Herre och frälsare.

JOHANNES LECKSTRÖM
Ungdomspräst i Älmhults församling

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

Gustav Bäckström
Gröndalsgatan 9b
412 62 Göteborg
0706-04 38 51
gustav.backstrom@ungdomsoas.se


