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Kyrka i valet och kvalet
”Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, 
eftersom de är dina.” (Joh 17:9) 

Så har vi i Svenska kyrkan lagt ett kyrkoval bakom oss. Jag vet inte om det gjorde oss 
så mycket klokare. Jag vet inte ens om det gagnade kyrkan. Som kyrkoherde har jag 
skrivit på en hel del utträden i valtider. 

Men det är som det alltid varit. Kyrkan verkar i världen trots allt. Jesus ber i sin s.k. 
översteprästerliga förbön i Joh 17 att vi inte ska tas ut ur världen, men att vi ska bli 
bevarade i Hans namn. När man ser på Jesu förbön är det påfallande hur Jesus själv, 
de ord Han givit oss och det verk Han gjort för oss, är grunden och garanten för vår 
kallelse att stanna i världen och inte dra oss ut ur den. 

Vi är som kristna inte kallade att dra oss undan i trygga reservat, utan kallelsen är 
att gå ut, som lamm bland vargar, beredda att dela Kristi lidande där det händer. 
Oasrörelsen vill vara en röst som påminner om Guds folks oförtrutna kallelse även i 
tider då det verkar som om världen har glömt och inget förstår. Kanske allra mest då. 

Nu ser vi fram emot att så smått kunna börja samlas igen. Gemenskapen och delan-
det av tro och liv är förutsättningen också för det utåtriktade arbetet, för diakoni och 
mission. Detta återkommer jag ofta till. Men till det tänker jag också på vikten av att 
tillsammans komma inför Herren i bön, lovsång och tillbedjan. Att fira gudstjänst, det 
var ju det som var målet med Israels folks flykt från slaveriet i Egypten. Också vi som 
är befriade ur dödens och ondskans slaveri är kallade ut för att fira gudstjänst och 
möta Herren själv. Det får vi nu göra på nytt, det är något att vara tacksam för. 

Så hoppas vi att vi snart kan ses på mindre samlingar, 
kurser, Oashelger och på en sommarkonferens igen. 
Var med oss i bön för det. 

Välkomna till en höst med Oasrörelsen!

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen

3 • 2021



Samlingar att be för:

Ytterligare info om Oassamlingar:  www.oasrorelsen.se

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

Kyrkomötet
5-8 oktober

Samling med kyrkomusikerna 
i Varbergs och Falkenbergs kontrakt
7 oktober
Lisa Lerman

Fågelbergskyrkan, Svenska kyrkan
8 oktober
Hans Weichbrodt

Lovsångshelg i Bäve kyrka, Uddevalla
9-10 oktober
Lisa Lerman

Hålta, Svenska kyrkan
10 oktober
Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst, Smyrna och Hillsong 
11 oktober
Hans Weichbrodt

TV- inspelning för Kanal 10 
12-13 oktober
Hans Weichbrodt

HöstOas Åh Stiftsgård
16-17 oktober

Kyrklig Samling, Stockholm
17-18 oktober
Berit Simonsson

Möte med EFS ledning
19 oktober
Berit Simonsson, Hans Weichbrodt

Ekumenisk helg på Dyrön
23 oktober
Berit Simonsson, Lisa Lerman

Morgonbön med LM Engströms 
gymnasium, Göteborg Domkyrka
9 november
Berit Simonsson

Bibelundervisning på Credos årsmöte 
(digitalt)
13 november
Hans Weichbrodt

Israelkonferens, Agape församling 
Norrköping
13-14 november
Hans Weichbrodt

Apelvikshöjds lovsångsteam, Varberg
14 november
Lisa Lerman

Bibelskola Väst
15 november
Hans Weichbrodt

Digital Oasdag
20 november

Ledardag för Israels Vänner 
i Vallhamrakyrkan, Göteborg
20 november
Hans Weichbrodt

Kyrkomötet
22-24 november

Församlingskåren, Vänersborg
23 november
Berit Simonsson

Förnyelsehelg, Pingstkyrkan 
i Ängelholm
27-28 november
Hans Weichbrodt

Klädesholmens kyrka
4 december
Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst
6 december
Hans Weichbrodt

Israeldag Västerås
11 december
Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst
13 december
Hans Weichbrodt

Heart of Evangelism, Arenakampanj, 
Eskilstuna
28-30 januari
Hans Weichbrodt

Örby-Skene församling
29-30 januari
Lisa Lerman

OAS ISRAEL-RESOR
Sjung lovsång till Herrens ära 
i det Heliga Landet 
7-16 mars 2022
Oas Lovsångsresa. 
Ledare: Lisa Lerman och Hans Weichbrodt 

Oasresa i Jesu Fotspår
29 mars-6 april 2022
Ledare: Hans Weichbrodt och Björn Gusmark

Lilla Pilgrimsresan 
till det Heliga Landet 
oktober 2022 
Ledare: Björn Gusmark

Info och anmälan: King Tours  info@kingtours.se 
www.kingtours.se   
tel: 0140-37 50 95
mobil: 0702-38 30 89

Oasrörelsen på facebook!
I höst (4/10 - 29/11) kommer Berit Simonsson 
och Lisa Lerman att turas om på måndagar 
10.00. Varannan måndag blir det bibelunder-
visning och varannan blir det lovsång. 
Allt live på Oas fb. 
Där lägger vi även 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/

Luthagård i vackra Dalsland
Egna dagar med Gud, eller en plats för ditt arbetslag 
eller ditt läger? 
Luthagård i hjärtat av Dalsland erbjuder allt detta. 

Du som är präst, pastor, diakon, ungdomsledare... 
Kanske behöver Du komma ifrån några dagar för att 
i stillhet lyssna in Gud. Välkommen till Luthagård! 

Ring, sms:a eller maila för 
ytterligare information: 
Berit Scott 0731-570917 
berit.scott@efs.nu



En hälsning till Oasbladets läsare från Stanley Sjöberg
Jag vill helhjärtat poängtera min tack-
samhet för gemenskapen med Oasrörel-
sens inspiratörer Berit och Hans tillsam-
mans med många fler som jag mött, 
lyssnat till och känt delaktighet med.

Jag har evangelistens perspektiv på upp-
draget i den kristna gemenskapen i vårt 
land. Därför kan min appell upplevas 
ensidig då jag vill dela viktiga tankar. 
Det gäller vår gemensamma vilja att 
övertyga och påverka många fler till tro 
och till omvändelse från den sekularise-
rade humanism som trots många goda 
egenskaper, försvagat vittnesbördet om 
vem Jesus är och hans betydelse.

Min bedömning är att det behövs en 
förnyad och fördjupad teologisk helhet i 
vår tids predikan och även i lovsången, 
bönens språk och de samtal som syftar 
till att vägleda till tro. 
Många ger varmhjärtade uppmaningar 
till att ta emot Jesus och ta emot Guds 
Andes kraft och inflytande i sina liv. Men 
ofta förutsätter man att kyrkobesökarna 
vet vad budskapet innebär, men många 

har idag svårt att förklara och försvara 
innebörden av att Jesus är Guds Son.

Det är viktigt att kunna klargöra den 
konflikt som är orsaken till att Jesus mås-
te dö och “stiga” ner i dödsrikets mörker, 
för att ta konfrontationen med djävulen 
och avväpna den sataniska andefurste 
som drog med sig de furstar och väldig-
heter som formade mörkrets välde. 
Jesus kom för att främst besegra djä-
vulens furstar och mörkrets välde. Det 
är svårt att beskriva den seger Jesus 
kom för att fullborda. Han kom för 
att i mänsklig gestalt ta vår skuld och 
vårt straff, för att frälsa oss och i sin 
uppståndelse bekräfta löftet om evigt 
liv och delaktighet i den himmelska 
härligheten. Min synd och skuld var det 
främsta. Samtidigt var uppgörelsen med 
ondskans furste och mörkrets välde lika 
avgörande. 
Jag vill gärna uppmana till fördjupade 
studier i Bibelns skildring i denna dra-
matiska frälsningshistoria. Det räcker 
inte att tala om för människorna att Gud 
älskar dem och att Jesus dog för alla till 
befrielse från skuld och evighetens mör-
ker. Vi behöver också förklara att Jesus 
vann en avgörande seger i samband 
med korsets lidande och uppståndelsens 
triumf.

Det jag beskriver är vår gemensamma 
uppgift på varje ort, inför alla män-
niskor, att undervisa och förklara hela 
frälsningsperspektivet, utifrån Bibelns 
texter. Jag tror att intresset för guds-
tjänster och samlingar kring Guds Ord 
kommer att motivera till större engage-
mang när predikan blir mer undervis-
ning och fördjupande i Bibelns egna ord 
i sin helhet.

STANLEY SJÖBERG

Bibeln - bränsle för vår tro En unik UngdomsOasvecka i sommar
Vecka 30 är den vecka som vi i UngdomsOas vanligtvis 
samlar många hundra ungdomar under ett och samma 
tak i en stad i Sverige. 

Detta år fick UngdomsOas ledning, med stark förstärk-
ning, möjligheten att göra en liten turné i Sverige istället. 
I Göteborg fick vi, för första gången på alldeles för länge, 
träffa våra ungdomar. Det var 100 st förväntansfulla 
ungdomar, hungriga på Jesus, som fick ta del av ett semi-
narium följt av kvällsmöte med förbön, bikt och lovsång. 
Trots avståndet var samhörigheten påtaglig. 

Samma upplägg körde vi sedan dagarna efter i Älmhult 
och Ängelholm där det var ca 50 deltagare. De lokala för-
samlingarna hade inte kunnat ge ett finare mottagande 
när vi kom med våra kabelhärvor och luftmadrasser. 

Ledarskapet vill passa på att tacka alla inblandade för 
en unik UngdomsOasvecka! 

ANNIE SALOMONSSON
Ledarskapet oas

Det är allt bra dyrt att tanka bilen nu för tiden. Men måste man 
köra den, så måste man tanka den. Annars går den inte...

Så brukar jag tänka när jag läser Bibeln. Den är på ett sätt 
mitt bränsle. Bränsle för min tro. För mig är det viktigt med 
rutiner för att det ska bli av. Förr brukade jag avsluta dagen 
med Bibelläsning men nu brukar jag börja med det istället. Det 
viktiga är ju inte NÄR utan ATT vi ”tankar”. 

Och så tänker jag på våra barn. Som du vet så gör de sällan 
som vi säger, men till slut gör de som vi gör. Därför är det bra 
om våra barn ser att vi läser våra Biblar så att de också får en 
längtan till det. Kan de inte läsa så är det ju självklart att vi får 
läsa för dem och det brukar ofta bli en fin stund tycker jag. Att 
läsa, fundera och be med barnen. Det är viktigt att tanka! 

”Dagens tips”
På Youtube finns Youngsters kanal med massvis av Bibel-
berättelser för barn m.m.

Glada hälsningar från Youngsters
genom LENNART HENRICSSON

”Jesus vann en avgörande 
seger i samband med korsets 
lidande och uppståndelsens 
triumf”

Just nu planeras det för fullt för SommarOas 2022. 
Information kommer inom kort på Oas hemsida och fb.

SommarOas 2022
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Kaleb är namnet på en Biblisk gestalt som 
alltid fascinerat mig. Vi möter honom i en 
dramatisk fas i det judiska folkets historia. 
Folket har befriats från slaveri i Egypten 
av HERREN, genom Mose ledning. Efter 
det har folket letts till Sinai berg där de 
fått motta Guds Torah (lagen) under mer 
än ett år. Till slut, i början av 4:e Mos är 
det så dags att bryta upp från berget ute i 
öknen och börja dra iväg med destination 
det förlovade landet. 

Folket kommer ganska snabbt fram till 
öknen Paran som ligger någonstans i trak-
ten kring södra Negevöknen. Än idag kan 
man se vägskyltar som just omnämner den 
delen av öknen ”Paran”! Man befinner sig 
alltså mycket nära sin destination. Då be-
faller HERREN Mose att sända ut spejare 
och han sänder således ut 12 ledare som 
representerar varsin stam. 

Männen drar i väg på sitt uppdrag och de 
noterar alla att det är ett gott land sam-
tidigt som det är starkt befäst av de folk 
som bor där. Om detta är alla 12 spejarna 
överens. Det som de däremot definitivt inte 
är överens om är hur de skall tolka dessa 
fakta. När de återkommer till folket är 10 
av de 12 spejarna helt övertygade om att 
intagandet av landet är ett helt omöjligt 
projekt. De 10:s otro och negativa självbild 
smittar av sig på folket. De säger bl.a. ”vi 
var som gräshoppor i våra egna ögon” (4 
Mos 13:34) 

En minoritet av spejarna, Josua och Kaleb, 
är av en helt annan uppfattning. De försö-
ker lugna folket och inge dem tro att Gud 
kommer att vara med dem om de drar in i 
landet. 

Folket hörsammar majoriteten och väljer 
att stanna kvar där de är ute i öknen. Detta 
gör Josua och Kaleb enormt bedrövade 
och upprörda och de river sina kläder 
samtidigt som de vädjar å det innerligaste 
till folket att ändra sig: ”Landet som vi har 
vandrat igenom och spejat i är ett mycket, 
mycket gott land. Om HERREN har behag 
till oss, ska han föra in oss in i det landet...” 
(4 Mos 14:7) 

Följden av folkets olydnad blir att de får 38 
års ”kvarsittning” i öknen. Tänk dig dessa 
38 år ur Kaleb och Josuas perspektiv! Jag 
tänker att det dels måste ha varit oerhört 
smärtsamt och bedrövande att vänta 38 
”extra” år som konsekvens av en synd man 
inte begått. Man kan även tänka sig att de 
båda, i tanken, gång på gång tänkte tillbaka 
på spejarresan för att utvärdera om de 
kunnat göra något annorlunda? Kunde de 
sagt något annat för att få med sig de 10 
andra spejarna på vägen eller kunde de 
gjort något ytterligare när de mötte folket? 

Efter 38 år väljs en ledare ut för att föra 
folket in i det förlovade landet…och det är 
inte Kaleb utan Josua. Ytterligare sju år se-
nare, nu inne i det förlovade landet, möter 
vi Kaleb. Man skulle kunna tänka sig att vi 
nu ställs inför en man som är nedbruten, 
passiv, bitter och avundsjuk men i stället 
tonar en man fram som är fylld av liv, tro 
och handlingskraft! 

Kaleb börjar med att påminna Josua om 
spejarresan och därefter återupprepar han 
det löfte om land som Mose gav honom 45 
år bak i tiden. Därefter får vi ett häpnads-
väckande vittnesbörd om Kalebs nuläge: 
”Och se, nu har HERREN som han lovat 
låtit mig leva dessa fyrtiofem år, sedan 
HERREN talade detta till Mose när Israel 
vandrade i öknen. SE, jag är nu åttiofem år. 
Än idag är jag lika stark som den dag Mose 
sände iväg mig.” Därefter utbrister han till 
Josua ”Ge mig nu denna bergsbygd...” (Jos 
Jos 14:10 f) 

Ordet Kaleb betyder ”hund” på hebreiska, 
men jag undrar om hans namn inte har en 
ytterligare mening. Mitt i talet till Josua 
säger han nämligen att han 45 år tidigare 
som spejare lämnade rapport till folket: 
”efter mitt hjärtas mening” (Jos 14:7). 

Kaleb
Den första bokstaven på hebreiska i detta 
uttryck är ”k” och hjärta är på hebreiska 
”lev”. Därför undrar jag om inte Kalebs 
namn är menat att vara en förkortning 
för just det uttrycket. Han namn skulle då 
betyda: ”såsom hjärtat”. 

Kalebs stora gåva var just det att han var 
mottaglig för att låta HERREN hålla hans 
hjärta brinnande genom 45 år som full-
ständigt kunde brutit ner honom. Därför 
är hans liv en enorm uppmuntran för dig 
och mig. Det är en gripande hälsning från 
HERREN själv om att han kan, om vi bara 
låter honom, hålla våra hjärtan brinnande 
hela vägen till dess att vi fullgjort vårt kall 
här på jorden! 

Bön: 
Himmelske Fader! Förlåt mig för Jesu 
Kristi skull för alla de gånger jag inte vand-
rat Kalebs väg utan i stället låtit mig fyllas 
av bitterhet och avundsjuka. 
Ge mig ett brinnande Kalebshjärta som 
värmer mig inifrån och ut hela vägen hem 
till dig. Amen. 

HANS WEICHBRODT

”Kaleb var mottaglig för 
att låta Herren hålla hans 
hjärta brinnande”

Oasrörelsens ordförande
Björn Gusmark, ansv. utgivare
Briljantvägen 18
442 60 Kode
0702-99 77 58
bjorn.gusmark@oasrorelsen.se

Oasrörelsens samordnare
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Ingemar Henricsson 
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Inspiratörer Oasrörelsen
Berit Simonsson
Påskbergsvägen 27
432 43 Varberg
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Hans Weichbrodt
Kämpegatan 1
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Hanna Simonsson
Gibraltargatan 50
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Lennart Henricsson
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