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Jesus i Joh 6 ” Jag är livets bröd.” På degen 
syns en fisk 
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2 Petrusbrev 1:2-12 
  
Identitet. 
Jag började min predikan en gång 
med att ställa frågan, Vem är jag, 
vem är du? Det var ganska mycket 
folk i kyrkan och det blev alldelens 
tyst, ingen sade något!! Men, efter 
en liten stund började de viska i 
bänkarna, ” Vad menar han, vad är 
det här?!  
 
Jag väntade ytterligare en stund innan 
jag fortsatte med att säga, ”Ja vad me-
nar jag, egentligen. Det är ju klart att 
vi vet vilka vi är eller hur?” Min av-
sikt var just att få alla att tänka till, 
dessutom menade jag ju  i första hand 
om och hur väl vi känner till vår and-
liga identitet.  
Att styrka sin identitet är viktigt idag, 
vi har ju pass, vi har körkort, person-
nummer, bankid och andra identitets-
handlingar som styrker vår identitet. 
Dessutom har vi förnamn, efternamn, 
gatuadress och ortsadress,  samt även 
land och världsdel.  
Idag är det viktigt att kunna styrka sin 
identitet, aktuellt också, nu talas allt-
mer om att alla vaccinerade mot covid 
19 ska kunna få Vaccinationspass som 
ska fungera som en sorts dörröppnare 
för inträde och utträde vid resor till 
eller från andra länder. Men allt detta 

handlar om vår världsliga identitet och 
säger egentligen ingenting om vår 
andliga identitet. Det är ju varken 
namn, yrke eller bostadsort eller 
landsmedborgarskap som avgör vår 
andliga identitet. Guds rike har inga 
sådana gränser.  
 
Andliga identiteten är viktig.  
 Här i texten möter vi Petrus ca: år 67 
e. kr. Det har alltså gått nästan 40 år 
sedan han hörde Jesus kalla honom  
med orden, ” Följ mig så ska jag göra 
dig till en människofiskare” Det är 
mycket som har hänt sedan dess. . 
Hans liv har varit  händelserikt och 
när han skriver brevet befinner han sig 
i Rom. Han vet att han snart ska bryta 
upp och flytta till sitt himmelska hem. 
Men det är flera saker som tycks be-
kymra honom, varför växer ni inte i 
tron och kunskapen om Kristus, har ni 
verkligen glömt bort vilka vi som tror 
är i Kristus, har ni tappat er andliga 
identitet?  
Petrus säger att vi ska göra vår kal-
lelse och utkorelse fast och börjar  det 
andra brevet med orden, ”  Från Si-
mon Petrus Jesu Kristi tjänare och 
Apostel” . ( 2 Petr 1:1). Han är verkli-
gen medveten om vem han är och vad 
Gud har gjort honom till. Till Guds 
tjänare, till Guds Apostel.  

Vet du vad du är?  
2 Petr 1:1-12,Särskilt är det den 10 versen jag tänker på Gör Kallelsen 
och utkorelsen fast. Kallelsen är  ett stor t begrepp, ocu utkorelsen likaså 
men texten talar om identitet 
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Kallelsen 
Att vara kallad av Gud till tjänst i 
hans rike är en stor nåd. Profeternas 
kallelser i GT väcker förvåning varje 
gång vi läser dem. Men kallelsen för 
oss kristna att vittna för vår samtid är 
är även den lika förvånande, Gud vill 
använda oss! Det är därför han har 
gett oss sina dyrbara löften för att vi i 
dess kraft ska vinna det eviga livet.    
Petrus räknar upp några av trons kon-
sekvenser, en vilja att lära känna Gud 
bättre, större tålamod, önskan att göra 
Guds vilja och större kärlek till med-
människorna 1 Petr 1 :4-9 .  
Det är också uppenbart att händelsen i 
påsknatten då Petrus förnekade Jesus, 
hade också satt djupa spår. Inget av 
detta kommer automatiskt, utan väx-
ande kräver engagemang och ofta hårt 
arbete,  
 
Församlingens identitet 
Medvetna kristna som aktar på sin 
identitet i Kristus är viktiga för att 
Guds stora angelägenhet igår, idag 
och imorgon är och förblir själars 
frälsning.  Utan denna identitet har  vi 
kristna ingen kontakt med 
verkligheten. En församling som inte 
söker de förlorade för att ge dem liv, 
mister snart sitt eget liv, tappar sin 
initiativkraft och blir en förlorad 
församling. En församling som inte 
söker att bevara och stärka sin andliga 
identitet mister obönhörligt den 
andliga dimensionen i sitt arbete och 
blir ganska snart inåtvänd. 
Församlingen förlorar då sin identitet, 
den blir en åsiktsförening utan någon 
som helst andlig insikt, nedbruten och 
modlös. När engagemanget svalnar att 

offra tid och kraft på evangelisation 
och att uppmuntra och ge plats för 
DHA:s gåvor och tjänster blir 
församlingen snart en modlös 
uppgiven och  identitetslös spillra. 
Den dör sakta men säkert. Detta sam-
tidigt som den ande som är i världen 
blir allt mer synlig i sin fräckhet och 
destruktivitet, att stjäla slakta och för-
göra. 
 
Vi behöver mer fantasi i kristenheten 
idag, och uppfinningsrikedom att 
finna vägar ut till de förlorade med det 
underbara budskapet om Jesus. En 
villighet att förkasta verksamheter  
som inte fungerar. Många 
församlingar ger all sin kraft och tid 
på att fortsätta med verksamheter som 
en gång gav stora skördar och 
glömmer att  uthållighet och trofasthet 
är  väldigt likt att mekaniskt plöja 
vidare.  
Därför måste vår identitet som kristna 
stärkas. Sök först Guds rike och hans 
rättfärdighet, sade Jesus.   
Vi är Guds barn, vi är ett tempel åt 
Den helige Ande, Vi är förlåtna, Vi 
har funnit livets mening, Jesus, vi har 
ett uppdrag vittna om Jesus, vi har de 
goda nyheterna. Det finns förlåtelse 
och upprättelse för alla, Jesus vår fräl-
sare kommer snart! 
 Detta måste prägla allt kristet arbete, 
vara ett mål för varje kristen att stärka 
sin andliga identitet, kallad och utvald 
av Gud genom Jesus Kristus! Inget 
annat är viktigare än detta. 
 
Per-Ola Eklund 
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Ashramprogram Hösten  2021 
Vi planerar så få vi se om det går att genomföra dem, i dessa coronatider  

Israelhelg i Värmland 
Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil 
Tid     13 – 15 augusti      
Ledare: Philip Holmberg och 
             Göran Sollenberg  
Pris:     Dubbelrum  1 300:- 
             Enkelrum    1 460:- 
             Eget boende   900:- 
     Anmälan senast 1 augusti  
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 
 

Ashram i Västerbotten 
Plats:    EFS BÖNHUS Boliden       
Tid:       20 – 22 augusti 
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.   
Anm. Så snar t som möjligt, sen- 
          ast den 1 augusti, 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  4 september 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Lilian Gustafsson och Björn 
            Särén 
     Anmälan senast 22 augusti 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 

Bönehelg  i Värmland 
Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil 
Tid     1 – 3 oktober      

Vi gör denna helg tillsammans med 
Bönetåget och Sverigebönen    
Alla är välkomna att delta i hela helgens 
aktiviteter eller delar av den. 
Fredag kl.13 Måltidsgemenskap 
             kl.14 Gör  vi en böneresa i 
                       Värmland 
Lördag kl.7.30 Frukost 
              kl.9.30 -16.30 Bönedag 
             ”Hjärta för Värmland…”  
              kl.18 Måltidsgemenskap 
              kl.19 Bönesamling 
Söndag kl.  8 Frukost 
              kl.9.30 Avfärd till   
              kl.11 Gudstjänst i  

Vi kan inte erbjuda övernattningar på 
Sörgården för där kommer bönetågets 
deltagare att bo. Vi rekommendera bo-
ende på Sköna rum i Kil 070-642 14 13 
om Du/Ni behöver. 
På Sörgården kan Ni delta i måltider; 
Frukost 50:- och Fredag och Lördag-
kvällar 80:-. Lördagens bönedag 9.30 – 
16.30 kostar 180:-. 
Böneresan på fredagen sker till själv-
kostnadspris samt kvällsmat. Vi åter-
kommer med kostnad senare. 
Anmälan senast 19 september 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
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BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 2 oktober 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bönetåget och Lovsångare från 
Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 19 september   
 sorgarden@kristnaashram.se 
 eller till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
 

HÖSTASHRAM  
i Värmland 

Plats:   Sörgårdens Bönecenter  
Tid:      29 – 31 oktober    
Ledare: Bengt Ohlsson, Martin 
             Bergerståhl   
Pris:     Dubbelrum  1 300:- 
             Enkelrum    1 460:- 
             Eget boende   900:- 
     Anmälan senast 14 oktober   
sorgarden@kristnaashram.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 
vägbeskrivning och – Ring de som tar 
emot anmälningar eller till Kristna Ash-
ram-rörelsen 073-8416819 eller 
kristnaashramrorelsen@telia.com 

 
ANMÄL DIG I GOD TID 

Minst 15 dagar i förväg 

De kursgårdar som vi samarbetar med 
behöver få veta deltagarantalet i god tid 
för att en Ashramhelg skall kunna ge-
nomföras.  

På vår egen kursgård Sörgården och 
även på en del platser går det att anmäla 
sig senare, om tillräckligt många har an-
mält sig i tid, så att Ashramet inte blir 
inställt.  
Gör gärna ett försök 

 
 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
2 augusti, 7 september,  

5 oktober och 2 november.  
 

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! 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 
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Evangeliet i bild 

Hej,  

Jag heter Elisabeth Hedin och jag brukar ibland bidra med bilder till Ashram-
nytt. Detta ger mig stor glädje! Intresset för fotografering började i rätt tidigt, i 
15års åldern. Föräldrarna gav mig en liten Instamatickamera och sedan var det 
"kört ":))) Ca 10 år senare genomgick jag en kurs i svart vit fotografering och 
det var mycket lärorikt. Gjorde sedan uppehåll i några år, för att sedan åter-
uppta "fotandet". I samband med att jag blev kristen 2007, kom tankar till mig, 
att få visa " Evangeliet i bild". Min förhoppning är att bilderna får glädja och 
ge hopp. Önskar er allt gott. Mvh Elisabeth Hedin 

Jesus Joh 6 jag är livets bröd. 
På degen syns en fisk 
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Sörgården Bönecenter kapellet 

Klippa du sombrast för mig 



 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  
Under årets fem först månader har det kommit in; 37 331:- (39 570:-) i gåvor, 4 800:

- (2 000:-) i vängåva och 0:- (2 300) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit in; 20 875:- (24 965:-) i gåvor, 7 850:- (8 350:-) i 

"50 ger 100" och 10 770:- (8 120:-) i kollekter, samt 500:- (2 300:-) 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, Elisabeth Hedin  
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på oktober 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 10 september 
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.ohlsson@kristnaashram.se            

OBS  
Alla fasta telefoner 
håller på att urfasas, 
så det är  
ovanstående  
Mobiler, mail och 
hemsidor som gäller.  


