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Kolosserbrevet 3:3 Men ni har ju 
dött, och ni lever ett osynligt liv 
tillsammans med Kristus hos Gud. 
( 1917 Ty I haven dött, och edert 
liv är fördolt med Kristus i Gud). 
Det fördolda livet med  Kristus i Gud.  
 
En fascinerande tanke, den kristnes liv 
är fördolt.  
Men vad betyder detta Paulusord egent-
ligen? Om vi läser i en synonymordbok 
får vi olika betydelser av ordet fördold,  
hemlig, lönnlig, gömd, osynlig, undan-
gömd, outgrundlig,  mystisk,  kryptisk, 
förborgad,  hemlighetsfull, förtäckt,  
gåtlik,  oförklarlig, outrannsaklig. I Bi-
bel 2000 är översättningen inte 
”fördold” utan ”osynligt liv”. Kanske är 
ordet osynlig lite lättare att förstå.  
Vad menar Paulus egentligen, säger han 
verkligen att vi ska hemlighålla vår tro 
på Jesus?! Eller vad betyder ”osynligt 
liv eller fördolt liv”? Kanske ska vi alla 
gå i kloster?!  
Inte alls, också Paulus  visste  att Jesus 
sänt sina lärjungar ut i HELA VÄRL-
DEN till alla folk. Han själv var ju sänd 

till hedningarna, och var medveten om 
att inte gömma sin tro. Överallt dit Pau-
lus kom sökte han upp människor och 
tog vara på alla möjligheter han fick att 
predika evangelium om Jesus. Så här 
säger Paulus i brevet till Kolosserna  
1:28, ” Honom förkunnar vi genom att 
vägleda alla människor och undervisa 
dem alla med all vishet för att kunna 
föra fram dem alla som fullvuxna i Kris-
tus.”  
För Paulus var det inte fråga om att leva 
osynligt kristet liv som innebar isole-
ring. Att fullgöra sin kallelse och upp-
gift  går inte på något sätt vid sidan om 
det fysiska livet, men bär i sig evighet-
ens underbara perspektiv  
Så, vad menar han då när han säger att 
vårt liv är fördolt med Kristus i Gud?  
 
Livet i tron 
För det första så lever du och jag -
genom tron på Jesus ett fördolt liv i Ho-
nom och Han i oss. Det betyder att vi 
genom tron på Jesus är förenade med  

Det fördolda livet! 
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Forts från sida 2 

Gud. Redan detta underbara faktum, 
som är en gåta har inspirerat till otaliga 
sånger och böcker, som alla uttrycker 
detta obegripliga för vårt förstånd, att vi 
har genom Jesus försonat oss med Gud! 
Det är inget magiskt, utan Gud har en 
gång för alla bestämt att den uppriktiga 
tron på Jesus är den länk som förenar 
dig med Gud.  
  
I Joh 17 säger Jesus i sin överstepräster-
liga förbön: ”Jag ber att de alla skall 
vara ett, och att såsom Du, Fader, är i 
Mig och Jag i Dig, också de skall vara i 
oss, för att världen skall tro att Du har 
sänt Mig. Och den härlighet som Du har 
gett Mig har Jag gett dem, för att de 
skall vara ett, liksom vi är ett: Jag i dem 
och Du i Mig, för att de skall vara full-
komligt förenade till ett. Då skall värl-
den förstå att Du har sänt Mig och har 
älskat dem så som Du har älskat Mig.” 
Guds hemliga vishet, som Paulus skri-
ver om till församlingen i Korint, up-
penbaras för oss genom DHA. ”Vi för-
kunnar Guds hemliga vishet” skriver 
Paulus, ” den vishet som är fördold och 
som Gud från evighet bestämt att bli till 
härlighet och nytta för oss. För den som 
inte tror är detta en dårskap, men för oss 
som tror är det en fördold källa till väl-
signelser och hjälp i livets alla situation-
er.  
 
Det fördolda livet med Gud innebär en 
underbar förening med Gud där Den 
Helige Ande vittnar med vår ande att vi 
är Guds barn. Rom 8:16. 
Också Johannes säger i 1 Joh 5.20 ” Vi 
vet också att Guds Son har kommit och 
att Han har gett oss förstånd så att vi 
kan lära känna den Sanne. Vi lever i den 
Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är 
den Sanne Guden och det eviga livet.” 

 
Att leva det fördolda livet i tron på Jesus 
kan sammanfattas i några punkter.  
Att leva det fördolda livet med Gud in-
nebär att jag har gemenskap med Gud 
varje dag och stund, Kol 2:2-7 
Det fördolda livet innebär: förvissning 
om förlåtelse Kol 2:15 
Tacksamhet och glädje  Kol 2:7 
Personlig mognad Kol 1:28 
Tacksamhet till Gud Kol 2:7 
 
Livet i anden 
”Så vet ingen heller vad som är i Gud 
utom Guds Ande” skriver Paulus, och 
fortsätter 
”men vi har inte fått världens ande, 
utan den Ande som är från Gud, för att 
vi skall veta vad vi har fått av Gud. 
Detta förkunnar vi också, inte med ord 
som mänsklig visdom lär utan med ord 
som Anden lär, när vi återger andliga 
ting med andliga ord” (1 Kor 2:11-13 
SFB).  
 
Om du och jag öppnar oss helt för Guds 
Ande, så vill Han undervisa oss på ett 
sådant sätt att Jesus blir förhärligad i 
och genom oss. Så att vi kan leva i den 
innerligaste gemenskap med Honom. 
Han i oss och vi i Honom och rotas, 
växa till, uppbyggas och befästas i vår 
tro. Detta är det fördolda livet.  
Att få tro på Jesus Kristus och Hans för-
soning, död och uppståndelse är Guds 
gåva till oss av bara nåd. Den tron når 
innanför förlåten och är vår enda fasta -
och absolut säkra förbindelse med den 
himmelska världen. Det livet lever du 
när du tror på Jesus Kristus och hans 
försoning och i vårt bröst vittnar Den 
Helige ande att vi är Guds barn.  
( Anden själv vittnar tillsammans med 
vår ande om att vi är Guds barn.) Rom 
8:16  
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Våren och sommaren 2020 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      29 april – 1 maj  och 
             4 – 6 maj 
Ledare: Sörgårdsstyrelsen   
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 072-055 31 01 eller 
info@sorgardensbonecenter.se 

 
 

 
 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 2 maj 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Sven Almkvist & Samuel Arden-
fors och Lovsångare från Korskyrkan 
Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 23 augusti   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
 
 

Ashram – Nationaldagsbön 
i Västerbotten 

Plats:    EFS BÖNHUS Boliden       
Tid:      5 – 7 juni 
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
          Gustafsson och Jan Andersson  
Pris:  800:- för kursavgift, fika, lunch 
          och  middag.  
          Logi och frukost ingår  inte i 
          priset. När Du anmäler Dig/Er 
          kan Du få förslag på boende.   
Info/Anm. Så snar t som möjligt, sen- 
         ast den 24 maj, för boende och 
         catering  
 Andersson 0910-164 87, 070200 62 78 
 Edvardsson  0910-120 96, 070-670 34 80  
 Lindberg 070-210 77 21, 070-630 33 24 

 
     ARBETS- & BÖNEVECKA 

i Värmland 
Tid:       den 13 – 19 juli 
         Du är välkommen att delta 
         hela tiden eller de dagar som 
         passar Dig/Er.   
Plats:    Sörgårdens bönecenter 
Kostnad:   Frivillig avgift 
     Anmälan senast 28 juni   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den: Lördagen den 15 augusti 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Lilian Gus-
tafsson 
     Anmälan senast 2 augusti   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och Sörgårdsstif-

telsens 

Årsmöte 9 maj kl.11.00  
                 med servering 

på Sörgården i Kil 
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BÖNEDAG i Värmland 

Den: Lördagen den 5 september 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: ej klart    
Lovsångare från Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 23 augusti   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
 
 

 
 

Ring och beställ Foldrar  
Det finns foldrar för samtliga Ashram 
där Du kan se programmet och få en väg-
beskrivning och – Ring de som tar emot 
anmälningar eller till Kristna Ashramrö-
relsen 0554-150 02, 153 99 eller 
kristnaashramrörelsen@telia.com 

. 

. 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 

ANMÄL DIG I GOD TID 
minst 15 dagar i förväg  
De kursgårdar som vi samarbetar med 
behöver veta deltagarantalet i god tid 
för att en Ashramhelg skall kunna ge-
nomföras. 
 På Sörgårdens bönecenter, och även på 
en del andra platser går det ibland bra 
att anmäla sig senare, om tillräckligt 
många har anmält sig i tid, så att Ashra-
met inte blir inställt. 
 
Gör gärna ett försök.          
. 

 
 

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 

Tisdagar kl. 19.00 
5 maj, 2 juni, juli uthyr t, 

4 augusti och 1 september 
 

Kan du inte närvara i kapellet är Du väl-
kommen att skriva, maila eller ringa in 

Ditt böne- eller tacksägelseämne. 
Vi har också som regel bönesamlingar 
varje dag kl.8.30 och 13.30 när  det 
finns folk på gården och då det inte är 

annan verksamhet – Välkomna! 
 

Gud hör bön! 
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Solen skiner från en klar- 
blå himmel. Luften är hög  
och klar. Uppe i höga rymden 
en Svala sin flygtur tar. 
 

Å, om jag kunde flyga som 
Svalan och känna mig lätt 
och fri. Jag är ju en vanlig 
människa som längtar få  
bli fri. 
 

Som medmänniska här i tiden 
Ja vill så gärna vara Ett stöd 
För den som är sorgsen. 
Ett stöd för den som är svag. 
 

                       Karin Ackeby 

 Förra året efter att Vår-Ashram-Nytt gått i tryck, kom dessa handskrivna 

dikter från Karin Ackeby, som har varit flitig att skicka in dikter till ”Pärlan” 

Ashram-Nytt. När jag höll på att skriva av dem för detta Ashram-Nytt, då 
ringde Karin och berättade att nu hade hennes ögon blivit så mörka att det 
hjälper inte med förstoringsglas längre för att hon skall kunna läsa. Men hon 
var vid gott mod. Tack Karin för alla dikter Du glatt oss med. Vi ber och 

önskar att Jesus skall ge Ditt inre ögon ljus när det mörknar för Dina fysiska 
ögon. .   

Två Vårdikter 

                        
Nu våren har kommit 
med sol och fågelsång. 
Snart är det sommar ja 
allt, på en gång, det  
fejas i trädgårdar och 
rabatter. Och lilla tussi- 
lago tittar upp. Samt  
lilla vide, en luden liten 
knopp. 
 

Vår Mästare pryder vår värld 
sitt flor av blommor o blad 
när våren kommer då  
blir man så glad. Fast 
jag är gammal å med åldern  
bli ögonens ljus börjar mörkna 
så är jag ändå glad och tacksam 
för allt här i livet Han giver. 
 

Lilla tidningen Ashram är 
roligt att få. En solglimt i 
livet, om dagar bli grå. 
Den lyser upp och värmer. 
På minnenas Pärlband ja 
plockar ibland en av de  
Pärlor är tidningen Ashram. 
 

                                Karin Ackeby 
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Ashrams administra-
tive sekreterare 
Bengt Ohlsson                               
Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel. 0554-153 99 
            

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  

Under årets två första månader har det kommit in; 17 320:- (45 717:-) i gåvor och 1 
000:- (500:-) i vängåva för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit in;   4 075:- (7 190:-) i gåvor, 3 700:-  (3 550:-) i "50 
ger 100" och 3 480:- (3 570:-) i kollekter (Inom  parentes 2019 års resultat)  

Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också givarna 

Vi känner en oerhörd tacksamhet för alla gåvor som strömmat in och vi tror och ber 
om att strömmen av gåvor skall fortsätta under detta nya år.  Vill Du ge en regelbun-
den gåva varje månad, kvartal eller halvår (vängåva för Ashram och ”50 ger 100” för 
Sörgården) hör av Dig så skickar vi inbetalningskort. Dessa gåvor förstärker våra 
verksamhetskassor. 
Gåvor till Sörgårdsfonden använder vi för inköp av inventarier och underhåll av bygg-
nader på vårt bönecentrum. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelsedagar 
och julgåvor – kontakta vår expedition. 

 
Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Elisabeth Hedin foto sida 1,5,7, och Karin Ackeby.              
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på januari 2020.  
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 10 juni 
Skickas till Kristna Ashramrörelsen se nedan eller Per-Ola Eklund Kvistbro Vilsta 
716 93 Fjugesta, tel: 070-244 46 14, mail: per.ola.eklund@telia.com  
Anmäl adressändringar                                     
Om Du inte vill missa Ashram-Nytt vid adressändring måste Du 
meddela oss Din nya adress. Posten har inte längre någon kostnadsfri efter-
sändning. 

Timanstäld för bokningar mm. 
 
Josephine Bäckryd  (Tjänstledig) 
 

Korsnäsväg. 1  
665 94 Fagerås 
Mobil: 072-055 31 01 

 

Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 150 02 
Bankgiro 479-4376   
Swish: Ashram 123-6334106  
E-post: kristnaashramroresen@telia.com 
Hemsida: www.kristnaashram.se                         
 
 

 

Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens  
Bönecenter   
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 69 36 10 
Bankgiro 977-7749 
Swish: Sörgården 123-1229608.  

   Epost:info@sorgardensbonecenter.se 
  Hemsida: www.sorgardensbonecenter.se 


