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sida 2 - ” Hur förhåller vi oss till Guds ord?  Här har vi 
en tvehågsen kristenhet, vilket får enorm betydelse, inte 
minst för den teologiska utbildningen.   
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En länge tid har dessa ord ringt i mina 
tankar: Jesus, tänk på mig när du kom-
mer i ditt rike! Det är  inte mer  än tio 
ord, om än inte vilka ord som helst.  
Orden uttalas av en av de två rövare 
som blev korsfästa samtidigt som Je-
sus.  
Bibeln kallar dessa två män rövare, 
ogärningsmän i äldre bibelöversättning, 
de var med andra ord tjuvar som med 
våld hade tillskansat sig andras egen-
dom! De hade dömts till att korsfästas, 
att spikas upp på ett kors och där dö en 
plågsam död. De hårda straffen kan 
bara förklaras med att de varit grymma 
och hänsynslösa när de utfört brotten.  
Det kan inte undgås att ställa frågan, 
vilka var dessa rövare, hur kom det sig 
att de började på brottets bana, vilka 
personliga öden döljer sig bakom be-
nämningen rövare, egentligen? Bibeln 
ger inte uttömmande svar på frågan 
vilka de var eller hur det kom sig att de 
var brottslingar, men vi kan ändå förstå 

att något gått snett för dem båda!  
I texten är de dömda och får nu sitt 
straff för sina gärningar. Uppspikade på 
ett kors för att lida och dö! För dem 
finns ingen återvändo, de har förbrukat 
alla sina möjligheter. Endast döden 
återstår för dem.  
 
Tillsammans med rövarna korsfästes 
också Jesus, men skillnaden är stor! 
Han har inget ont gjort, men döms till 
samma straff. Jesus hånas av de ro-
merska soldaterna säger bibeln, Hell 
dig judarnas konung, och också med 
andra ord hånade soldaterna Jesus, de 
krönte honom med en törnekrona, de 
spottade på honom. Soldaterna visade 
en grymhet som är svår att ta till sig. 
Och faktiskt obegriplig om vi tar med i 
tanken att Jesus hade inte gjort någon-
ting som förtjänade döden! Också de 
båda rövarna rycks med i den råa stäm-
ningen och hånar Jesus. Till slut blir 
det för mycket  

Rövarnåd!! 
Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike Lukas 23:33-43 
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för den ena rövaren som förmanar den 
andre och säger Vi får vårt straff men 
Han har inget ont gjort. Så ber han till 
Jesus och säger, -Jesus tänk på mig när 
du kommer i ditt rike”. Och jesus svarar 
” Idag ska du vara med mig i paradiset”.  
 
Jesus var oskyldig men ändå dömd till 
att dö en brottslings död! Bibeln förkla-
rar att Jesus Gav sitt liv till lösen för 
människan. Ingen kunde ta hans liv, han 
gav det. 
De tre korsen kan förklaras så:  
1/ på det första korset dog en befriad 
från sin synd, på det andra korset dog 
en i sin synd, på det tredje korset dog en 
utan synd. 
2/ på ett kors hängde en som gav nåd, 
på det andra korset hängde en som tog 
emot nåd, på det tredje korset hängde 
en som vägrade ta emot nåd,  
3/ På ett kors hängde en som miste sitt 
liv, på ett annat kors hängde en som 
vann nytt liv, på korset i mitten hängde 
Han som gav sitt liv.  
4/ På ett kors hängde en som gav förlå-
telse, på ett annat kors hängde en som 
tog emot förlåtelse, på det tredje korset 
hängde en som inte ville bli förlåten. 
5/ på ett kors hängde en som tog vara på 
tillfället till frälsning, på det andra kor-
set hängde en som förkastade tillfället 
till frälsning, på det tredje korset häng-
de Han som gav tillfälle att bli frälst.  
 
Rövarnåd är ingenting man hör talas om 
idag! Med uttrycket menas att gripa till-
fället och ta emot nåden att bli frälst 
medans tid är.  
Det är liksom den sista avtagsvägen, 
den sista möjligheten att rädda sig själv 
från evig förtappelse. Men det är länge-
sedan jag hörde någon tala om detta!  

Tyvärr är det också alltmer sällan det 
predikas om synd och nåd, om  fräls-
ning och räddning ifrån evig förtap-
pelse.  
Vi lever i en märklig tid, där kristna 
begrepp och värderingar sätts på prov 
på ett aldrig tidigare skådat sätt, samti-
digt som budskapen från kyrkor och 
talarstolar blir allt mer luddiga och svä-
vande!  
Det blir allt mer uppenbart att Jesu 
andra tillkommelse är nära, alla tids-
tecken ropar ut: Jesus kommer snart gör 
dig redo! 
Frälsningsarméns grundare William 
Booth har profeterat om den sista tidens 
kristna   
1/Religion utan Den helige Ande 
2/Kristendom utan pånyttfödelse 
3/Förlåtelse utan syndabekännelse 
4/Politik utan Gud 
5/Himmel utan helvete 
Detta profeterades för ungefär 150 år 
sedan, då på 1800 talet var detta otänk-
bart och inte realistiskt att föreställa sig 
en så Gudsfrånvänd tillvaro. Men idag 
och nu är detta en realitet!   
Jag vill inte tro att vi passerat den sista 
avtagsvägen som leder till upprättelse 
och och frälsning för många i vårt land! 
Jag vill tro att Gud än en gång ska 
komma över vårt land med frälsning 
och nåd.  
Därför har Du och jag en stor uppgift! 
Att vittna om Frälsaren som gav sitt liv 
till lösen för alla människor. Jag blygs 
inte för evangeliet, sade Paulus.  
Det ska inte vi heller göra!  
Låt alla få veta vem du tror på! Då kan 
vi alla stämma in i rövarens bön, ” ” 
Jesus tänk på mig när du kommer i ditt 
Rike ”.  
    P-O Eklund 
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Ashramprogram Våren och Sommaren 2021 
Vi planerar så få vi se om det går att genomföra dem, i dessa coronatider  

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och Sörgårdsstiftel-

sens 

Årsmöte 24 april kl.18.00  
     med servering 

på Sörgården i Kil 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:       26 april – 1 maj och 
              3 – 7 maj 
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 072-055 31 01 eller 
sorgarden@kristnaashram.se 
 
 

Bönehelgen  i Värmland 
på Sörgårdens bönecenter i Kil som var pla-
nerad  den 7 – 9 maj  flyttas till den 1 – 3 
oktober med förhoppning om att Coro-
napandemin  tillåter det. Vi återkommer 
   

 
 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
 

Den: Lördagen den 8 maj 
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 25 april   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:   Lördagen den 22 maj 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian 
            Gustafsson 
     Anmälan senast 9 maj   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 
 

Ashram – Nationaldagsbön 
i Västerbotten 

Plats:    EFS BÖNHUS Boliden       
Tid:       4 – 6 juni 
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
          Gustafsson och Jan Andersson  
Pris:  800:- för kursavgift, fika och 
          måltider.  
          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  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 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:   Lördagen den 19 juni 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian 
            Gustafsson 
     Anmälan senast 6 juni   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 
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 ARBETS- & BÖNEVECKA 
i Värmland 

Plats: Sörgårdens bönecenter 
Tid:   den 12– 18 juli 

          Du är välkommen att delta 
           hela tiden eller de dagar som 
           passar Dig/Er.   
Kostnad: Frivillig avgift 
     Anmälan senast 4 juli   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
BIBEL- & BÖNEDAG       

i Värmland 
Den:   Lördagen den 14 augusti 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian 
            Gustafsson 
     Anmälan senast 1 augusti   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 
 

 
 

ASHRAM i Västerbotten 
Plats:      Norrmjölegården, Umeå 
Tid:        20 – 22 augusti 
Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl.  
Pris:       ej klart, beställ foldern 
Info/Anm. senast 1 augusti  
            Holmlund 090-19 55 90,  
            070-335 97 92 eller  
           e.holmlund@outlook.com 

            Österlund 073-033 34 71 
             karlolaosterlund@stocke.se 
 

 
  
 Ring och beställ Foldrar  
Det finns foldrar för samtliga Ashram 
där Du kan se programmet och få en 
vägbeskrivning och – Ring de som tar 
emot anmälningar eller till Kristna Ash-
ram-rörelsen 073-8416819 eller 
kristnaashramrorelsen@telia.com 
 

  

 
 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
4 maj, 1 juni, 6 juli, 3 augusti och 7 sep-

tember 
 

Kan du inte närvara i kapellet är 
Du välkommen att skriva, maila 
eller ringa in Ditt böne- eller tack-
sägelseämne.  
 
Vi har också som regel böne-
samlingar varje dag kl.8.30 och 
13.30 när det finns folk på gården 
och då det inte är annan verksam-
het—Välkomna! 

Gud hör bön! 
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Och för inte så länge sen delgavs vi 
på Sörgården en dröm, där en 
upphissad buss hotade att tippa: 
det var våra församlingar, som var 
i fara. 
 
  Häromdagen läste jag i en av våra 
samfundstidningar en insändare från 
en äldre pastor. Han var bekymrad 
över, att det för en del förkunnare 
mer tycktes handla om att hitta ett 
passande Bibelord till  egna funde-
ringar, snarare än att i förberedelsen 
brottas med texterna. 
  
I alla de här fallen handlar det, mer 
eller mindre uttalat, om det enorma 
behovet av Guds Ord som stöd och 
riktningsgivare för vår svenska kris-
tenhet. 
 Och det behovet blir bara större för 
var dag som går! 
 Därför kände jag en stor glädje vid 
nyår, då Anders Gerdmar, teolog i 
Uppsala, delade med sig (i tidningen 
Världen idag) av ett tilltal han upp-
levt. Det var en glädje, trots att bud-

skapet var allvarligt:  Ett svärd 
(Guds ord) kommer att gå genom 
svensk kristenhet under 2021. 
Några utdrag:  ”Jag skall komma, 
men inte som religionen tänker, som 
ett tillägg, som en möjlighet eller 
som en option. Nej, jag ska bryta ner 
innan jag bygger upp …. ni har hal-
tat på båda sidor och ni har mer och 
mer älskat världen …. Därför måste 
ni omvända er från världens vägar, 
omvända er i säck och aska, gråta, ja 
gråta vid mina portar ….” 
  
Anders Gerdmar ställer den mycket 
avgörande frågan: Hur förhåller vi 
oss till Guds ord?  Här har vi en tve-
hågsen kristenhet, vilket får enorm 
betydelse, inte minst för den teolo-
giska utbildningen.  I samlevnadsfrå-
gor finns en stor ”flexibilitet”.  När 
det gäller människovärdet ofta en 
tystnad.  Bönelågan är på många håll 
tynande.  Och många av våra med-
vandrare får aldrig tag på en fräl-
sande tro.  
Men vår lydnad, överlåtelse och  

Hur förhåller vi oss till Guds ord?   

 I en profetia, som Ashramrörelsen för åtskilliga år sedan fick ta 
del av, tecknades bilden av en bogserbåt, vars uppgift var att kor-
rigera kursen för ett större fartyg:  Ashramrörelsen  hade till upp-
gift att påverka den svenska kristenheten i rätt riktning.. 



7 

åkallan kan vända Guds ansikte till 
Sverige igen. Gerdmar upplevde Her-
ren säga: ”Sedan, säger Herren, kom-
mer min uppgång … och stark är den, 
stark, obarmhärtigt stark och klar. 
Men mitt i detta ska ni finna mig som 
den gode herden, den som förbinder 
såren och helar, för att standarden än 
en gång ska höjas över landet, över 
sjöarna, över fälten, ja, över det folk 
som verkligen söker mitt ansikte …. 
jag ska komma över er som ett vår-
regn som vattnar …”. 
 Gerdmar uppmanar oss att pröva 
detta inför Herren. Själv tar jag det 
till mig med glädje, allvar och för-
väntan. Jag ser det som att Herren 
säger till oss:  ”Kom nu, mina vän-
ner! Nu krokar vi arm, och gör vårt 
bästa för att visionen ska bli verklig-
het!” 
     
  

 Lars-Olof Frisk 

         OBS 
 

Läs detta och uppdatera de nya 
adresserna till hemsidor, mail och 
telefonnr 

Vi har gjort nya hemsidor för både 
Ashramrörelsen och Sörgårdens Böne-
center.  Samtidigt har vi ändrat mailen 
till Ashram och till Sörgården. På hem-
sidan finns en evenemangskalender där 
vi informerar om kommande arrange-
mang. Dessutom kommer vi lägga in 
möjlighet att skriva kommentarer och 
hälsningar. Hemsidorna är gjorda med 
verktyget Wordpress. Vi kommer kon-
tinuerligt uppdatera och förbättra hem-
sidorna. De gamla adresserna gäller ett 
tag till.  

Nya hemsidor: Ashram:  

ashram.kristnaashram.se  

Sörgården:  

sorgarden.kristnaashram.se 

Vi har nya mailadresser och vår pas-
tor och allt i allo Bengt Ohlsson har en 
egen mail. 

Nya Mail: Ashram: 
info@kristnaashram.se    

Sörgårdens bönecenter:   

sorgarden@kristnaashram.se  

Bengt Ohlsson: 

bengt.ohlsson@kristnaashram.se  

Webansvarig:  

webmaster@kristnaashram.se - för 
glada tillrop om hemsidan till Erik 
Ruhe 

Telefon: 

Ashram 073-841 68 19 Sörgården 
072-055 31 01 

 

Mvh Erik Ruhe 

 



 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  

Från Januari – Februari 2021 har det kommit in; 16 971:- (17 320:-) i gåvor och 2 
300:- (1 000:-) i vängåva samt 2 575:-  för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit in;   9 475:- (4 075:-) i gåvor, 2 000:-  (3 700:-) i "50 

ger 100" och 4 600:- (3 400:-) i kollekter, samt 500:- 1 800:-) Sörgårdsfonden.  (Inom  
parentes 2020 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 regelbunden gåva varje månad, kvartal eller halvår (vängåva för Ash-
ram 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 
byggnader på vårt bönecentrum. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelse-
dagar och julgåvor – kontakta vår expedition. 

 

Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Erik Ruhe, Elisabeth Hedin foto sida 1,7 och Lars-Olof Frisk 
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på augusti 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 1 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 eftersändning. 
     

 
Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens  
Bönecenter 
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 072-055 31 01 
Bankgiro 977-7749 
Swish: Sörgården 123-1229608.  
Epost:sorgarden@kristnaashram.se 
Hemsida:www.sorgarden.kristnaashram.se 

 
Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel.  073-841 68 19 
Bankgiro 479-4376   
Swish: Ashram 123-6334106    
Epost: info@kristnaashram.se 
Hemsida:  
www. ashram.kristnaashram.se                         

Ashrams administrative sekreterare 
Bengt Ohlsson                               Klaxås 
Solhaga  
665 92 Kil 
Tel.  072-747 19 47 

Epost:bengt.ohlson@kristnaashram.se            

OBS  
Alla fasta telefoner 
håller på att urfasas, 
så det är  
ovanstående  
mobilnr: som gäller  


