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Gud hör bön



90-07-06
Herren sade: Skriv Greta! Vad

skall jag skriva? Skriv:
Min hand är uträckt över Sveri-

ge till att rannsaka henne i hennes
andliga liv. Allt vackert som sägs
om landets mottagande av väckel-
se, är gott. Jag skall också låta det
ske. Men innan verkligt mottagan-
de av mitt ord och mina gåvor kan
ske, skall ett stort jämmer stiga upp
ur många strupar i landet.

Mina gåvor skall jag ge åt dem
som beder. Dock måste den stora
omvändelsen ske, först och främst i
ledningen. Underifrån är många vä-
gar redo att suga upp min Ande,
men det översta skiktet av de andli-

ga ledarna är fortfarande oandliga
till sitt väsende.

Längtan efter populariteten är så
stor, att den hindrar min Ande från
att verka. De, som skall leda mitt
folk, är slavar under längtan efter
upphöjelse och beröm inför de po-
litiska krafterna i landet. Dessa drar
dem, som borde vara andliga leda-
re, bort från själva andligheten, och
kvar blir endast ett sken av guds-
fruktan.

Denna sken-helighet måste ut in-
nan min Ande kan verka fritt i er,
säger Herren. Rannsaka er därför
inför mig, säger jag, Herren, och be
om rening från era syndiga begär.
Då skall jag höra er och svara
med min välsignelse. Jag allena är
Gud. Amen.

Greta Jörgensson
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När jag är i förbön för en ( PER-
SON ) , ”vevar” jag på bönekvar-
nen ( symboliskt med en gammal
handdriven kaffekvarn) från vil-
ken det sprids en fin doft.

I min tanke vill jag också upp-
fatta, att det från ”bönekvarnen”
kommer en fläkt som ska ”kittla i
näsan” på den (PERSON) och ge
”suget” efter att få smaka på alla
goda gåvor som kommer ned

ovanifrån,
Jak 1 :17,
Ps 34:9

Ny-
bryggt och
färskbakat
efterfrå-
gas, och
Ashram
bjuder till.
Häls Birte

Under Göteborg 90

Vardagssymbolik i bönetjänsten.
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Herren välsigne dig och beva-
re dig. Herren låte sitt ansikte
lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till
dig och give dig frid.

4 Mos 6:22 - 27

Välsignelsen
Fantastiskt att få läsa tusenåriga ord

som Gud själv har gett till sitt folk.
Detta var första gången folket fick
höra Välsignelsen med de ord som vi
också har i våra biblar. Två år har
redan gått sedan folket med mäktig
hand förlossades ut ur Egypten och vi
befinner oss ungefär vid år 1445 f.Kr.

2 Mosebok visar att vid Sinai stan-
nade folket i 21 månader, där gavs
lagen och dess krav, den delen utgör
liksom en förklaring av Guds avsikt
med att utvälja ett folk, men också en
uppmaning att vandra värdiga kallel-
sen. Där gavs även ritningen till taber-
naklet, och alla dess föremål. När
uppbrottet från Sinai närmar sig ger
Gud dem välsignelsen som öppnar
rika förråd för dem vid följsamhet.
Gud vill att folket följer Guds lagar
och det förbund med honom de ingått
där och därigenom bli bevarade.

Därefter blev välsignelsen ett inslag
i den dagliga morgonsamlingen som
leviterna hade varje morgon under
hela ökenvandringen. De föreläste
lagen och gav folket möjlighet att
leva i trohet till Guds Ord, därefter

läste de välsignelsen. Det skedde var-
je dag.

Välsignelse i GT
Ordet »välsignelse» rymmer allt vad

Gud ger och gör i sin kärlek och
allmakt. För de fromma blir Gud
och förbundsgemenskapen en väg i
Guds ansiktes ljus där allt lyckas dem
väl, medan överträdarna drar olycka
över sig.

Välsignelsen ger folket allt de
behöver. För lsrael betydde detta
först och främst att de skulle få kom-
ma in i det utlovade landet och bosät-
ta sig där, 2.Mos.20:12,att folket
skall bli talrikt, få goda skördar
och god avel, och att det skall få
leva i trygghet och fred, 1.Mos.
1:27 f.; Läs även 5Mos. 28:1-14.

Välsignelsens ord betyder inte,
att det är fråga om en magisk ver-
kan, det är hela tiden underförstått,
att välsignelsen endast kan verka
hos de som valt att efter bästa för-
måga leva i trohet och följsamhet
till Guds ord. Om folket valde att
följa Guds lag, välsignade Gud dem,
om de inte följde Guds lag då led de
nederlag.

Vände sitt ansikte.
Guds välsignelse börjar med att

Herren vände sitt ansikte till sitt folk.
Att han visar intresse och vill veta hur
vi har det. Genom att vända ansiktet
till forts på sidan 6

Välsignelsen
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ASHRAM i Närke
Plats: Götabro kursgård
Tid: 8 februari
Ledare: Bengt Ohlsson och Iréne

Johansson
Pris: 300:-
Anmälan: Johansson 0585-400 56

VINTERASHRAM Mullsjö
Plats: Mullsjö Folkhögskola
Tid: 14 – 16 februari
Ledare: Bengt Ohlsson och Alf

Källström
Pris: Dubbelrum 1 550:-

Enkelrum 1 900:-
Enbart lördag 430:-

Anmälan: OBS före 23 januari
0554-150 02 el. 153 99

ASHRAM i Stockholm
Plats: Andreaskyrkan, Södermalm
Tid: 21 – 22 februari
Ledare:Bengt Ohlsson och Dan Vik
Pris: 380:- kursavg. och fika
Anm:Anmälan senast 30 januari

Granström 08-653 11 43
el. Ashrams exp. 0554-150 02
mail: Ashram@hem.utfors.se

Vårvinterashram
i Västerbotten

Plats: Missionskyrkan, Skellefteå
Tid: 7 – 9 mars
Ledare:Bengt Ohlsson Stojan Gajicki

och Jan Andersson
Pris: 800:- för kursavgift, lunch

och middag.
Fika betalas på plats.
Logi och frukost ordnar

Du själv. Förslag kan Du
få när Du anmäler Dig

Info/Anm. 0910-164 87 Andersson
0910-120 96 Edvardsson
0910-187 95 Wiklund

ENDAGSASHRAM
för kvinnor i Värmland

Plats: Adolfsfors missionskyrkan, Köla

Tid: 22 mars
Ledare: Lilian Gustafsson och

Annika Fisk
Pris: 275:-
Anmälan:Annika Fisk 073-097 29 66

VÅRASHRAM på Västkusten
Plats: i Sion på Rörö
Tid 4 – 6 april
Ledare: Bengt Ohlsson m.fl.
Pris: Hela helgen 460:-, lördag

250:- , lö-sö. 300:- för mat
(utom frukost) och kursavgift.

Om Du behöver logi kan det ordnas
både i hemmen och på Nimbus. (Du
betalar logi och frukost själv).
Mer information finns i den folder
som vi skickar om Du hör av Dig.
Anmälan: Utbult 031-96 70 37,
mail, gerd.utbult@telia.com eller

Larsson
sa.larsson@glocalnet.net

VÅRASHRAM i Värmland
med arbetsgemenskap

Plats: Sörgårdens kursgård, Kil
Tid: 5 – 8 och 12 – 16 maj
Ledare: Bengt Ohlsson m.fl.
Pris: Frivillig gåva
Anm: 0554-150 02, 153 99

Ashramprogram Vintern – Våren 2014
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VÅRASHRAM
med Årsmöteshelg

Plats: Sörgårdens kursgård, Kil
Tid: 9 –11 maj
Ledare: Bengt Ohlsson, styrelserna
Pris: Frivillig gåva
Anmälan: 0554-150 02, 153 99

ENDAGSASHRAM
i Gästrikland

Plats: Missionskyrkan Torsåker
Tid: 17 maj
Ledare: Bengt Ohlsson
Pris: 275:-
Anm. Stendahl 0290-400 20

P i n g s t A s h r am i
Västerbotten

Drick djupt ur Andens flöde
Plats: Pingstkyrkan Vännäs
Tid: 6 – 8 juni
Ledare: Bengt Ohlsson, Magnus

Enström och Per Gunnar
Israelsson

Pris: 800:- för kursavgift, lunch,
fika och middag. Logi och
frukost ordnar Du själv.

Förslag: Fridhem 070-81 68 907.
Anmälan: Margareta M Lindberg

070-630 33 24 eller
Reidar Lindberg 070-
210 77 21

ASHRAM på ÅLAND
Plats: Lemböte lägergård
Tid: 25 – 27 juli
Ledare Bengt Ohlsson o Dan Vik
Pris: Kommer i nästa Ashram-Nytt

Övrigt: Om Du/Ni vill kan ni förlänga
detta Ashram med semester på Åland
som erbjuder fantasiska utflykter på
cykel eller bil. Boende kan ordnas i
stugbyar.
Anm: Vik +3584573431440 eller

dan.vik@aland.net
Ashramsexp 0554-150 02
ashram@hem.utfors.se

Ring och beställ Foldrar
Det finns foldrar för samtliga Ashram
där Du kan se programmet och få
vägbeskrivning – Ring de som tar
emot anmälningar eller till Kristna
Ashramrörelsen expedition 0554-150
02 el. 153 99

Intresseanmälan till
F J Ä L L A S H R A M

Plats: Hemavans Fjällstation
Tid: 28 – 31 augusti 2014
Pris: ca. 2 100:- i dubbelrum
Vi behöver Din/Er intresseanmälan
helst innan 31 jan. för att kunna pla-
nera vidare tel: 0554-150 02
el. mail: Ashram@hem. utfors.se

ANMÄL DIG I GOD TID
minst 14 dagar i förväg

De folkhögskolor och kursgårdar som
vi samarbetar med behöver veta delta-
garantalet i god tid för att en Ashram-
helg skall kunna genomföras.
På vår egen kursgård Sörgården, 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 Ashramet inte blir inställt.

Gör gärna ett försök.

Ashramprogram Vintern – Våren 2014
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Forts fr sida 3

en annan person visar du intresse och
förväntan för vad vederbörande har att
säga. Det är betydelsen av orden Her-
ren vände sitt Ansikte.

När du vänder ditt ansikte till en
annan människa visar du intresse,
du visar att du vill lyssna på vad
denne har att säga, du är uppmärk-
sam, visar förväntan och är lyssnan-
de. Det var den inställningen Gud
ville att folket skulle ha till honom.

Om vi försöker se det från Guds
sida, vad betyder det för oss, att i
välsignelsen läsa/höra orden, Herren
vände sitt ansikte? De säger oss att:
Gud visar intresse, Han vill hjälpa,
Han vakar över oss, Han beskyddar
oss från faror, och Han bevarar oss i
nåden.

Att vända bort sitt ansikte visar där-
emot att du inte vill höra vad den and-
re har att säga, eller bryr dig om den
andre. Sådan är Gud inte, Tack och
lov!

Välsignelsen i NT
Nya Testamentet har flera grekiska

ord som översatts med ordet Välsig-
nelse. Det vanligaste är eulogia, som
betyder att Guds välbehag är välsig-
nelsens källa, och att hans välsignelse-
ord är skapande och verksamt. Obs
vad Gud säger då Jesus döps, Detta är
min älskade Son, Han är min utvalde.
Guds välbehag vilade över Jesus, alltså
är Jesus Guds välsignade Son.

Välsignelsen är i NT ett samlande
begrepp som beskriver = den kärlek,
nåd och frälsning som ges genom

Jesus Kristus, särskilt allt andligt
gott. Välsignelse är också i N.T. ut-
tryck för hela gudsuppenbarelsens
fullkomning i Kristus.

När Jesus möter människorna ger
han alla efter behov, och han uppfyller
den aronitiska välsignelsen, Herren
välsignar, och bevarar, Hans ansikte
lyser och han ger nåd, Han vänder
sitt ansikte till de längtande, och Han
ger frid.

Jesus bemötte alla som kom till ho-
nom på det sätt som svarade mot deras
behov. Gå och berätta för Johannes
vad ni har sett och hört: blinda ser,
lama går, spetälska blir rena, döva
hör, döda står upp och fattiga får ett
glädjebud. Luk 7:22,Guds välsignelse
till mänskligheten, är Jesus.

Vi har ännu en gång firat jul, och
nyår. Vi har glatt oss över att Guds
son blev människa. Kanske kan vi
också känna obehag inför ett nytt år,
med alla utmaningar. Men detta fak-
tum att Guds Son kom till oss är verk-
ligen att se in i Guds ansiktes ljus. Och
Guds ansiktes ljus kan vi möta vilken
årstid som helst! Paulus skriver:
»Välsignad vare vår Herres, Jesu Kris-
ti, Gud och Fader, som i Kristus har
välsignat oss med all den himmelska
världens andliga välsignelse, Ef 1:3.

Vilken gåva! Vilken nåd! Kan vi
göra något annat än tacka och ta
emot!?

Per-Ola Eklund
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Välkommen till
förbönsgudstjänst
i Sörgårdens kapell

tisdagar kl. 19.00
den 4 februari, 4 mars,

och 1 april

Kan du inte närvara i kapellet är
Du välkommen 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 då det inte är annan
verksamhet – Välkommen!
Gud hör bön!

Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland

”Vart nytt år Jesus är bättre än det år som svann. Vart nytt år med Jesus
min bäste vän är han. Han skall mig bevara, jag vet han både vill och kan.
Vart nytt år med Jesus är bättre än det år som försvann.”.

Vi har nu tagit emot Ett nytt år 2014, i Jesu namn. Det ger oss nya utma-
ningar och vi ber om Guds nåd att se och förstå vad som är Hans goda vilja
för detta nya år. På Sörgården väntar vi på ett nytt föreståndarpar som kan ta
hand om de utmaningar som väntar här. Några har svarat på den annons som
varit ute i några kristna tidningar under hösten. Styrelsen skall nu behandla
dessa ansökningar under nästa styrelsehelg 30 januari – 2 februari.

På senaste styrelsemötet beslutades att fortsätta med fliseldningen, då det
blir för dyrt att byta till berg- och markvärme. Det innebär att vi skall göra en
renovering av flisbrännaren för att få bättre effekt.

Just nu behöver vi hjälp med röjning i skogen och någon eller några som
kan se till Sörgården när Bengt är ute på Ashram eller har ledigt. Du/Ni som
vill hjälpa till välkomna att höra av Er – 0554-150 02 eller 153 99

ASHRAMNYTT

Vi vill hälsa Per-Ola Eklund välkom-
men som ansvarig för Ashram-Nytt
framöver. Han svarade på vår annons i
vän-brev 3 och i stort glädje och tack-
samhet tog vi emot hans erbjudande att
hjälpa oss. Per-Ola har medverkat i
några Ashram på Sörgården och där-
med känd med Ashramidén. Han ansva-
rade även för förra numret av Ashram-
Nytt, så han är redan inne i arbetet.

Han kommer att behöva vår hjälp med
bidrag till följande Ashram-Nytt; Vitt-
nesbörd, dikter, bilder till framsidan
mm.

Du kan skicka detta till:
Per-Ola Eklund Kvistbro Vilsta
716 93 Fjugesta tel.0585-203 46
per.ola.eklund@telia.com



Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor

Under år 2013 har det kommit in; 152 308:- (164 313:-) i gåvor och 29 500:-
(5 000:-) i vängåva samt 20 916:- (24 368:-) i kollekter för Ashrams räkning.

Till Sörgården har det kommit in; 136 020:- (137 254:-) i gåvor, 71.450:-
(65.300:-) i "50 ger 100" och 42 253:- (59 248:-) i kollekter sam Sörgårds-
fonden 4 445:- (3 648:-) (Inom parentes 2012 års resultat)

Vi känner en oerhörd tacksamhet för alla gåvor som redan strömmat in och vi
tror och ber om att strömmen av gåvor skall fortsätta under detta år.
Vill Du ge en regelbunden gåva varje månad, kvartal eller annan tid så hör av
Dig om Du behöver inbetalningskort för – ”Vängåvan till Ashram” och ”50
ger 100 till Sörgården”.
Vi har gåvogram att använda vid; dödsfall, födelsedagsgåvor och julgåvor. Vi
tar också emot testamenten – kontakta vår expedition.

Kristna Ashramrörelsen:
PlusGiro 45 97 93-6 Bankgiro 479-4376
Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kursgård och vandrarhem
PlusGiro 86 23 60-5 Bankgiro 977-7749

Ashramledare
Bengt Ohlsson
Klaxås Solhaga
665 92 Kil
Tel. 0554-153 99

Kristna Ashramrörelsen
Klaxås Sörgården 10 665 92 Kil
Tel. 0554 –150 02
e-post: Ashram@hem.utfors.se
Hemsida: www.kristnaashram.se

Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med
hjälp av Bengt Ohlsson, Greta Jörgenssen och Birte Sanderhoff. Nästa
nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på april. Vi tar tacksamt emot
bidrag till nästkommande Ashram-Nytt
Vi vill ha bidragen senast den 15 mars
Anmäl adressändringar Om Du inte vill missa Ashram-Nytt vid adress-
ändring måste Du meddela oss Din nya adress. Posten har inte längre nå-
gon kostnadsfri eftersändning.


