
Vänbrev nr 4 2021 

 
” 1 Mos 8:22 Så länge jorden består 
skall sådd och skörd, köld och värme, 
sommar och vinter , dag och natt aldrig 
upphöra att skifta” 



2 

Fäst Dina ögon på Jesus… 
 

”Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. Alla 
ting runt omkring smälter bort som snö i Hans ära och 
makt. Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. 
Se upp till Hans kors och du ser Hans triumf i den död 
som blev liver för dig.” 

Sångförfattaren till lovsångskören 
har säkerligen hämtat sin inspirat-
ion i Hebr.12:2 ”Låt oss ständigt 
vända bort blicken från allt som dis-
trahera och fokusera på Jesus, trons 
upphovsman och fullkomnare.” 
 (Bibelorden är hämtad ur Kärn-
biblen)  

Detta är nyckelvers till hela Hebr-

brevet som inte är skrivet till en för-
samling, utan till Guds egendoms-
folk. Hebréerna är ett annat ord för 
Israels folk. Många judar hade tagit 
emot Jesus som sin Frälsare, i den 
Messianska väckelse började på 
pingstdagen och fortsätter än idag. På 
grund av förföljelse är många på väg 
att lämna sin tro, det är till dessa som 
nu var på väg att lämna sin försam-
lingsgemenskap som detta brev i 
första hand riktade sig, samtidigt har 
det ett viktigt budskap till oss idag, 
som har tagit emot Jesus i tro och ef-
terföljelse i denna tidsålders avslut-
ning.  
Detta är en viktig uppmaning till alla 
släkten och särskilt i denna tid av Co-
rona-pandemin. Att se på Jesus, är att 
se in i verkligheten själv sjunger vi, 
och det är sant. Jesus är ett riktmärke 
och en verklighet som är större än 

den lilla bubbla som vi lever i. Pande-
min är en verklighet, som har påver-
kat oss över 1,5 år och vi vet inte när 
eller om den tar slut, rätt om restrikt-
ionerna lättar. Men Jesus är en större 
verklighet, för Han har besegrat allt 
det onda och banat en framkomlig 
väg genom allt som möter oss. 

När Hebr-författare som är okänd för 

oss, skriver detta brev, är det för att 
inspirera Hebréerna att inte lämna sin 
tro på Jesus. Det är troligen skrivet 
någon gång på 60-talet, i Rom. Där 
pågick svåra förföljelse, i ett försök 
att utplåna kristenheten, på liknande 
sätt som man försöker än idag.  
När främmande läror smyger sig in i 
den Kristna församlingen, är det för 
att splittra och vilseleda. Guds Ord 
tonas ner för liberala och humanist-
iska tankebyggnader. Förkunnelsen 
om att Jesus är enda vägen, sanningen 
och livet, ifrågasätts. Idag möter vi 
dessa främmande läror från öster-
ländska regioner och ockulta inslag, 
läror som tyvärr får allt större plats i 
kristenheten.   

Därför är Hebr-budskap aktuellt idag 

– Se på Jesus! som det står  i 1917 
år översättning. Jesus ska vara vårt  
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riktmärke för Han är trons upphovs-
man och dess fullkomnare. Jag tyck-
er om Jonas Bergstens översättning; 
”Låt oss ständigt vända bort blicken 
från allt som distrahera och fokusera 
på Jesus….” Uppmaningen förstår vi 
bättre om läser; Hebr.12:1 ”Därför, 
eftersom vi är omgivna av en stor 
mängd åskådare, låt oss då kasta 
bort varje onödig vikt, och särskilt 
synden som så lätt tynger ner oss, 
och låt oss löpa uthålligt det lopp 
som vi har framför oss.” Författaren 
liknar det kristna livet vid ett sprin-
terlopp. I ett sådant lopp gäller det 
att fokusera på att komma i mål. Så 
är det också i det kristna livet. För 
Jesus är vägen, sanningen och livet 
och om vi ska nå målet så handlar 
det om att fokusera på Honom. För 
Han är upphovsmannen för den 
kristna tron och Han är den som har 
fullbordat allt, inte bara för sin egen 
del, utan för alla som väljer att följa 
och tro på Honom. 

Hebr-författare säger om tron på 

Jesus i kap.11:1 ”Tro är att hålla 
fast vid det som vi hoppas på, en 
övertygelse om det som inte är syn-
ligt.” I 1917 står det ”…tron är en 
fast tillförsikt…” Den kristna tron är 
något fast och stabilt, en övertygelse 
om det som inte är synligt. Tron är 
en nådegåva. Vi lever  i en tid då 
allt ska vara vetenskapligt bevisat 
annars finns det inte. Trons gåva är 
inte synligt, men den helige Ande 
gör tron ändå så stabil att den bär oss 
genom allt som möter oss.  
Hebr-brevet börjar utan någon speci 
ell hälsning, som vi möter i bl.a. Pa- 
ulus utan rakt på sak läser vi i 

Hebr.1:1-4 I vår  tid talar  alltså 
Gud till oss genom sin Son – För 
Han är utstrålningen av Guds härlig-
het.  
 
I Kol.1:15-17 läser  vi ”Han är den 
osynlige Gudens avbild , förstfödd 
över hela skapelsen. För i Honom 
skapades allt i himlarna och på jor-
den, det synliga och det osynliga, 
oavsett om det är tronfurstar eller 
herradömen, makter eller värdig-
heter, allt är skapat genom Honom 
och till Honom.” Här tycker jag att 
vi möter något som är större än ve-
tenskapen – I, Genom och Till Ho-
nom är allt skapat! Jesus är  skap-
aren som vi ska tillbe och vi ska inte 
tillbe det skapade, som ofta dyrkas 
idag. 

Vi återvänder till Hebr.1:3b ”Han 

upprätthåller allt med sitt mäktiga 
ord.” Jesus vittnar i Matt.24:35 
”Himmel och jord ska förgå, men  
  Fortsättning på sida 6 
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Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

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 

 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

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

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian  
             Gustafsson 
     Anmälan senast 31 oktober   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
         Ange ev. matallergi 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 20 november 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare: Stojan Gajicki, Lovsångare  
           från Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 7 november   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
         Ange ev. matallergi 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:  Lördagen den 11 december 
Tid:   kl.9.30 – 16.30    
Plats: Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian  
             Gustafsson 
     Anmälan senast 28 november   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
         Ange ev. matallergi 
 

  BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:  Lördagen den 15 januari 
Tid:   kl.9.30 – 16.30    
Plats: Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian  
             Gustafsson 
     Anmälan senast 2 januari   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
         Ange ev. matallergi 

Ashramprogram Vintern 2021-2022 
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BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 12 februari 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare: , Lovsångare  
           från Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 30 januari  
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 Ashram-rörelsen 073-841 68 
19 eller mail 
info@kristnaashram.se 
 
 

  

  

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. 

 

 

 
 
 
 
 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 
 

 
 
 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
2 november, 7 december 
4 januari och 1 februari  

 

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 böne-samlingar 
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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Fortsättning från sida 3 
mina ord ska aldrig förgå.” Guds 
Ord är mäktigt och levande, det kom-
mer att överleva både himmel och 
jord, det är nästan svårt att ta in hur 
mäktigt Guds Ord är, därför är det 
viktigt att vi studera Ordet; som blir 
fullbordat och förhärligat i Jesus.  

 Jesu främsta och viktigaste uppdrag  
 var försoningen; ”När Han hade re-
nat oss från synd…” skriver Hebr-
författare och detta återkommer han 
till i stora delar av detta brev.  
Vi läser i Hebr.9:11-14 Jesus har  
utplånat våra synder genom sin för-
soningsdöd på Golgata, för Kristi 
blod renar våra samveten, så att vi 
kan ”samveta” och samverka med 
Gud genom den helige Ande. 
När Jesus var klar med försonings-
verket ”…satte Han sig på Faderns 
högra sida.” Vi läser i Hebr.4:14-16 
På sin tronplats ber för oss, som Han 
bad för sina första lärjungar, att vi 
inte ska missa målet för våra själars 
Frälsning. 

Från sin tronplats ser Han både 

längre och klarare än vi gör här på 
jorden. Det är viktigt att hålla fast vid 
vår bekännelse ”Jesus är Herre”, 
den ger oss frimodighet att närma oss 
nådens tron för att få barmhärtighet 
och nåd i rätt tid. För Jesus har lovat 
oss i Matt.28:20b ”Kom ihåg, jag är 
med er ända till tidens slut.” Ett oer-
hört löfte som ger oss trygghet både 
här i livet och inför evigheten. 
När vi ser på Jesus möter vi Hans 
tillvända blick – Han ser på oss i 
ögonhöjd – Han se msk i msk. Inför 
Honom behöver vi inte eller kan inte 

dölja något. Vi är sedda och älskade! 
Detta är stort. När vi ser på Honom 
öppnas våra hjärtan och Han ger oss 
en sund förväntan och Han fyller alla 
våra behov, så att det flödar över. 
 
Hebr.12:1-3 Förföljelse och lidande 
föder lätt trötthet och modlöshet. 
Detta är två av fiendens främsta an-
fallsvapen mot oss kristna. Han riktar 
dem mot oss när vi för ett ögonblick 
har slutat fokusera på Jesus. Därför 
är uppmaningen Se på Jesus, Han är 
trons upphovsman och fullkomnare. 
Jesus  ”…har blivit frestad på alla 
områden på samma sätt som vi, men 
utan synd.” läste vi tidigare i 
Hebr.4:16b Vi återvänder  till 
Hebr.12:1a ”Därför, eftersom vi är 
omgivna av en stor mängd åskå-
dare…” (en sky av vittne) Vilka de 
är får vi veta om vi läser kap.11 De 
är Tros-msk som vi möter i det GF. 
De var vanliga msk, deras tro bar 
dem genom allt som mötte dem och 
blir för oss föredömen.  
Deras vittnesbörd var och är; 
Hebr.11:6 ”Utan tro är det omöjligt 
att behaga Gud. För den som närmar 
sig Honom måste ju tro att Han exi-
stera och att Han belönar dem som 
söker Honom” Deras tro fokuse-
rade på Jesus.  

Det största hindret som vi uppmanas 

att befria oss från är synden – den 
hindra oss att leva i trons lydnad. Je-
sus är vår förebild enlig Paulus i Fil 
2:8 ”Han ödmjukade sig och blev 
lydig ända till döden på korset.” och 
Hebr-författare uppmana oss i v.3 
”Tänk på Honom som uthärdade så-
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 dan bitter fiendskap från 
syndare, så att ni inte trött-
nar och tappa modet”  

Vid David Wilkersson 

sista besök i Sverige gav 
Herren honom ett allvarligt 
budskap till; ”Sveriges och 
Skandinaviens kristenhet 
lever i en apati som förla-
mar oss – vänd om!” Detta 
budskap berörde oss en kort 
tid, men det blev bara en 
krusning på ytan, som vi 
skakade av oss. Jag har 
många gånger stannat upp 
och frågat mig själv och 
Herren varför blev det ing-
en större omvändelse, det 
var ju sant. Ingen kan för-
neka att håglösheten förlamar oss, 
med trötthet och modlöshet som 
öppnade vägen för den flod av ny-
andliga rörelse som kommit in i vårt 
land och där många kyrkor har öpp-
nat dörren för dess flöde.  
Vi behöver i dag ropa som Jesaja 6:5 
”Ve mig detta är slutet för mig jag 
har orena läppar och jag bor bland 
ett folk som har orena läppar, mina 
ögon har sett Konungen, härskornas 
Herre.” Jesaja hade fått en vision v.1
-4 ”Jag såg Herren sitta högt och 
upphöjd på en tron, och släpet av 
Hans mantel uppfyllde templet. 
Ovanför Honom stod serafer, var 
och en hade sex vingar. Med två 
täckte de sina ansikten, med två 
täckte de sina fötter och med två flög 
de. Den ene ropade till den andre 
och sade: Helig, helig, helig är härs-
kornas Herre hela jorden är full av 

Hans härlighet. Dörrpos-
ternas grundvalar skakar 
inför rösten av den som 
ropade, och huset blev 
uppfyllt av rök.”  

När Gud kallade Jesaja att 

bli Hans profet fick han se 
in i Guds härlighet och då 
upptäckte han både sin 
egen synd och folkets syn-
der, den orenhet som 
måste försonas. Gud hörde 
Jesajas rop på hjälp v.6-7 
”Då flög en av seraferna 
till mig, och i sin hand 
hade han ett glödande kol 
som han tagit från altaret 
med en tång. Och han 
rörde vid min mun med det 

och sade: Se detta har nu rört vid 
dina läppar, din skuld är borttagen, 
och din synd är helt förlåten.” då 
sjunger sångaren; ”Så helt förlåter 
Gud…”  
Nu hör Jesaja Guds röst v.8 ”Jag 
hörde också Herrens röst som sade: 
Vem ska jag sända, vem vill vara vår 
budbärare? Då svarade jag; se, här 
är jag sänd mig.” Gud kallar i vår 
tid på msk som Han få vidrör så att 
de får andlig klarsyn och lyhördhet 
för det som Anden säjer till försam-
lingarna idag.  
För att våra inre ögon och öron ska 
fungera måste vi fokusera på Jesus 
och inte distraheras av denna tidens 
lidande och nöd så att vi missar den 
härlighet som väntar oss när Jesus 
kommer på himmelens skyar och vi 
får se Honom ansikte mot ansikte. 
Bengt Ohlsson 



 

Vi önskar Er redan nu en välsignad Advents- och Julhögtid och 
ett Gott Nytt År 2022 i Jesu namn!  
Styrelserna, Bengt och Gunbritt Ohlsson  

 

Under årets åtta först månader har det kommit in; 56 056:- (58 370:-) i gåvor, 6 800:

- (3 500:-) i vängåva och 7 490:- (2 575:-) i kollekter för Ashrams.  

Till Sörgården har det kommit in; 53 575:- (54 840:-) i gåvor, 13 100:- (13 950:-) i 

"50 ger 100" och 15 930:- (13 260:-) i kollekter, samt 500:- (2 300:-) Sörgårdsfon-
den.  (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.            

 

 

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 januari 2022 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 21 november 
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            


