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Vem är Jesus? Matt 11:2-6 

Vi befinner oss i tiden mellan jul och 
påsk som firas till minne av de två 
största händelserna som någonsin 
skett på vår jord, nämligen julen då 
Jesus kom till vår jord och påsken då 
Jesus fullbordade frälsningsgrunden.  

På ett särskilt sätt aktualiseras i 
denna tid frågan om vem Jesus är.  
Förr eller senare, ibland i redan i unga 
år ställs alla människor inför denna 
fråga. Under jultiden och fram till 
påsk är det helt plötsligt godtagbart 
att även kända profana sångare 
sjunger de fantastiska  julsångerna 
och många talar öppet om sina livsfrå-
gor. 

Man kan säga att denna fråga aldrig 
tystnar. Det är  inte intellektet eller  
vetenskapen som ska ge svaret, det är det 
förunderliga som kallas tro. Den egen-
skap som kan rubba berg, som kan göra 
det omöjliga möjligt.  

Det som skiljer människor åt, är inte de 
ting vi samlar på oss, eller fina titlar och  
feta bankkonton även om det kan verka 
så. De som skiljer sig från mängden är de 

som funnit svaret på livets fråga. Din 
medmänniskas visshet i frågan kan inte 
ge dej svar. Du måste själv ta ställning 
till Jesus. 

 
Är Kristus den som skulle komma 

eller…..undrade Johannes döparen. 
Så var det också innan Kr istus kom 

till världen, då många frågade och vän-
tade efter honom. En dag stod han där 
framför dem. Guds egen son. Men han 
kom inte som de hade trott. Trots att de 
samtida hade profeternas förutsägelser 
om tid och plats, så var det bara få som 
förstod att Guds son kommit till världen 
och dessa följde honom. Han kom i ring-
het och lämnade härligheten. Han väckte 
frågor överallt. Vem är han? Vems myn-
dighet har han? Men, den som med upp-
riktigt hjärta och uppsåt sökte honom, 
fann honom och frågan fick svar. Så ska 
också denna fråga framkastas åter och 
åter tills mänskligheten står ansikte mot 
ansikte med Jesus Kristus i tidens slut.  

 
Även den som funnit svaret—ställer 

frågan igen, och igen.  
Johannes döparen, döpte Jesus. Han om 

någon hade väl fått svaret på frågan, kan 
vi tänka. Rösten från himlen sade  
”Denne är min älskade son.” Han hörde 
rösten, han såg duvan, han såg att Mes-
sias Guds son var kommen till världen.  

Då fanns det var inget tvivel vid det 
tillfället. Det är som sig bör att Han 
växer till och jag förminskas. J.D förstod 
att Jesus var Guds son. I trons glädje 
hade J.D omfattat det. Jesus var Messias.  
Men en dag var han i mörker, och und-
rade ; Är Jesus den som skulle komma 
eller ska vi förbida någon annan? Han 
fick underbara svar av lärjungarna. En  
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hälsning i mörkret, från honom som 
var  världens ljus.  

Tron och förvissningen prövas under 
livets gång. Ibland blir det riktigt mörkt, 
men tron på Jesus består, den håller. I 
den hårdaste av livets kamp, förstår vi 
hur det är att möta en obotlig sjukdom. 
Eller något annat  som gör att tron prö-
vas. En cancersjuk på sitt yttersta häl-
sade till sin församling, DET HÅLLER, 
TRON PÅ JESUS HÅLLER. Det är den 
förvissningen som är svaret på frågan.  
Jesus hälsade Johannes Döparen, Blinda 
får sin syn, lama går, spetälska blir rena, 
döva hör, döda uppstår och för fattiga 
predikas glädjens budskap. Salig är den 
som inte tar anstöt av mig. Just i detta 
avseende tror jag även att Ashramrörel-
sen och Sörgården har en stor funktion, 
att vara en oas i tiden  där livsfrågor får  
svar.  

 
Men många som står upp för san-

ningen får också uppleva att ormen 
hugger dem i hälen.  J.d var fängelse, 
för att han talat sanning. 

I 1 mos 3:15 säger Gud  till ormen, Jag 
ska sätta fiendskap mellan din avkomma 
och kvinnans avkomma, Han ska krossa 
ditt huvud och du ska stinga dem i hä-
len.  

I Bibeln kan vi följa denna kamp, mel-
lan ont och gott. Det ska komma en som 
skall krossa ormens huvud. Vem var det 
som ingav Farao att döda de hebreiska 
gossebarnen? Vem var det som slog på 
ledare, på profeterna, på kungarna i Is-
rael? Vem var det? Jo, det var ormens  
säd. Vem eller vilka var det egentligen 
som låg bakom barnmorden i Betlehem? 
Vem var det som prövade den rättfär-
dige Job? Det var ormen! 

Det finns en sak i texterna om JD i 
Matt 14:3-9, som får mej att rysa,  SÅ 
KOM HERODES FÖDELSEDAG. För-

flugna ord och löften, och ormen såg sitt 
tillfälle.  

Vi talar ibland om den goda dagen, 
men för Johannes i fängelset var det den 
onda dagen. Han blev halshuggen. Jesus 
går avsides till en öde trakt när han 
hörde det. 

 
Men varför kan då inte männi-

skorna lämna frågan obesvarad?  
Varför är det så mycket frågande och 

disputerande om vem Jesus är, i dagstid-
ningar, i Expressen, i andra tidningar. På 
deras kulturspalter är det än den ena än 
den andre som ska försöka sig på att ge 
sin bild av vad de tror är svaret, på livets 
fråga. Men de söker inte svaren i Bibeln, 
de tror att de har dem redan och använ-
der bibelns ord felaktigt. 

Det finns många svar på varför männi-
skan inte kan komma förbi frågeställ-
ningen. Det viktigaste svaret är troligen 
detta.    

 

Salomo säger att Gud har lagt ned 
evigheten i människornas hjärtan,  

Vi är evighetsvarelser, det finns 
något oförstörbart nedlagt från Gud. 
En längtan att uppleva skaparen, min 
skapare och  Forts. på sidan 6 
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VINTERASHRAM Mullsjö  
Plats:       Mullsjö Folkhögskola 
Tid:         19 – 21 februari  
Ledare:    Bengt Ohlsson och Alf  
                Källström 
Pris:         Dubbelrum  1 680:- 
                Enkelrum     1 970:- 
                Enbart lördag  470:- 
Anmälan: OBS före 24 januari   
                 0554-153 99, 150 02 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 

VINTERASHRAM Värm-
land 

för ungdomar och unga vuxna  
Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         
Tid:        26 – 28 februari           
Ledare:  Bengt Ohlsson, Andreas 
             Hultsten och Tina Hanson 
Pris:       Flerbäddsrum 890:- 
              Dubbelrum     940:- 
              Enkelrum     1 040:- 
Anm:     Senast den 1 februari 
              0554-69 36 10 el. 150 02 
       Info@sorgardenkursgard.se  
 

ASHRAM i Värmland 
för kvinnor  

Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         
Tid:        8 – 10 april           
Ledare:   Lilian Gustafsson  
Pris:        Dubbelrum     990:- 
               Enkelrum     1 090:- 
Anm:      0554-69 36 10 eller 
       Info@sorgardenkursgard.se  
 
 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      18 – 21 april   
Ledare:  Lars Olsson m.fl. 
Pris:      Frivillig gåva  
Anm:    0554-69 36 10 eller     

    Info@sorgardenkursgard.se  

med Styrelse- o Årsmöteshelg 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       21 – 24 april    
Ledare:  Lars Olsson, styrelserna  
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-69 36 10 eller  

       Info@sorgardenkursgard.se 
 
 
 

ASHRAM på Västkusten   
Plats:      i Sion på Rörö                   
Tid         20 – 22 maj 
Ledare:Bengt Ohlsson o Stefan Larsson 

Pris:      Hela helgen 480:- , lördag 300:- 
              eller fredag-lördag 400:- för mat  
              (utom frukost) och kursavgift. 
Om Du behöver logi kan det ordnas både 
på Rörö eller på Nimbus Öckerö. (Du be-
talar logi och frukost själv). 

Anm: Larsson 031-96 44 84, 073- 
424 80 65, sa.larsson@glocalnet.net 
eller Utbult 031-96 70 37, 070- 476 19 
94 el. gerd.utbult@telia.com  

 
 

Ring och beställ Foldrar 
Det finns foldrar för samtliga Ashram 
där Du kan se programmet och få väg-
beskrivning – Ring de som tar emot 
anmälningar eller till Kristna Ashram-
rörelsen exp. 0554-150 02 eller 153 99 
eller Ashram@ hem. utfors.se 
 

    Planerat: 
HÖSTASHRAM i SMÅLAND 

Plats:    Vrigstad   
Tid:       11-13 november 
Ledare: Ingemar Helmner och Alf  
             Källström  

Återkommer med priser mm. i nästa 
Ashram-Nytt  
Info:    Ashrams exp. 0554-150 02 
            Ashram@hem.utfors.se 

Vintern och våren 2016 
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Intresseanmälan för 
 

Pilgrimsashram Värmland  
Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:    7 – 10 juli  
Anm.  0554-69 36 10 eller  
     Info@sorgardenkursgård.se 
 

och 
 

Fjällashram i Härjedalen 
 Plats:  i trakten kring Furnäsdalen 
Tid:     11 – 14 el.15 september  
Pris:    Vi hyr stugor och har själv-  
            hushåll till självkostnad 
Anm.   0554-150 02, 153 99 eller 
            Ashram@hem.utfors.se 
  

Vi är tacksamma för en intresse-
anmälan innan den 11 februari 

ANMÄL DIG I GOD TID 
minst 14 dagar i förväg  

De folkhögskolor och kursgårdar 
som vi samarbetar med behöver veta 

deltagarantalet i god tid för att en 
Ashramhelg skall kunna genomfö-

ras. 
 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 in-

Välkommen  till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
den 2 februari, 1 mars, 

5 april och 3 maj     
 

Kan du inte närvara i kapellet  
är Du välkommen att skriva, 

maila eller ringa  in Ditt böne- 
eller tacksägelseämne. 

 

Gud hör bön! 
 
 

Morgonbön på  
Sörgården  

varje vardag kl.8.30  
när vi inte har 

 annan verksamhet. 

Bilden är från fjällashram 2014  
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 När ett år har tagit slut är det inte 
ovanligt att vi tänker tillbaka på året 
gått.  

När jag tänker på vad som hänt på Sör-
gården under året är det en hel del som 
kommer upp i minnet. Vi har renoverat 
köket på Haga. Avloppet på Solhaga är 
uppgraderat. Vi har installerat en ny vat-
tenreningsanläggning när den gamla 
gick sönder.  

Dessutom har vi löst det stora proble-
met med värmesystemet och bytt ut den 
gamla flispannan mot två väl fungerande 
värmepumpar. Jag vill här också passa 
på att tacka alla er som gett en extra 
gåva till denna investering. Som en extra 
guldkant har vi också lagt nytt golv på 
balkongen på huvudbyggnaden.    

 
Vi går in i det nya året med tron att 

Gud vill leda oss vidare vilken väg vi 
skall gå med Sörgården och dess verk-
samhet. Det känns som vi är inne i ett 
skede där nya möjligheter öppnar sig då 
nya kunder kommer till och det skapas 
också möjligheter att utveckla vår egen 
verksamhet. Det är med Gud vi skall 
samarbeta och han vill lära oss upptäcka 
hans signaler och ledning.” Det är i Gud 
vi rör oss och är till.” 

 
Allt gott i det nya året! 
Lars Olsson 
Gårdsföreståndare 

Hälsning från Sörgården 

Forts från sida 3 

Gud.  Därför frågar människorna efter 
det som är utom tid och rum, något 
evigt, oföränderligt. Tomas di leva 
sjunger, Vem ska jag tro på tro på  när 
allt är så här?   

 

Se på fåglarna sa Jesus, Se på hur  
skaparen har lagt en drift att då kylan 
och mörkret kommer flyttar de till var-
mare länder, då lyfter de på vingarna 
som bär dem till ljus och värme. Så är 
det med oss människor det finns en 
längtan efter Guds ljus och Guds värme 
hos alla.  

Men många tystar ned ropet från evig-
heten som Gud lagt ned i deras hjärtan. 
Då tystnar frågan, längtan att söka sva-
ret är inte aktuellt och de kväver  sig i 
allt jordiskt, i de ting som förgås.  

Det är SANNINGEN som gör oss fria, 
inte en lärosats, inte system, inte teser 
och dogmer. Det är sanningen om Jesus.  
Det enda som kunde tillfredsställa Jo-
hannes Döparen var ett hjärta att luta sig 

emot. Inte en kylig opersonlig sanning 
utan SANNINGEN levande och PER-
SONLIG.  
Många vacklar  i denna fråga, är Jesus 
den som skulle komma, eller ska vi 
vänta på någon annan.? Undersökningar 
visar att de flesta som säger att de tror 
på Gud tror på en makt, inte på Jesus, 
inte ens alla biskopar, eller präster och 
predikanter tror på Jungfrufödelsen.  
Men vi som tror bibelns ord vet att Je-
sus  är svaret.    
 
Du och jag kan säga till våra medmän-
niskor.  
Han har kommit.  
Vår frälsare har kommit. Endast i Je-
sus finns svaret.  
Han har kommit. Vi behöver  inte 
söka någon annan.  
Är det även din förvissning? 
Per-Ola Eklund 
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 ”Så mycket kärlek och 
värme har gjort mitt 
hjärta mjukt och form-
bart igen. Jesu kärlek är 
så helt underbar.” 

 

 

Vittnesbörd från vårt 
Kvinnoashram på  

Önneredsgården november 
2015  med temat  

”Nytt Mod i vardagen.  
En oas i öknen.” 

 

  
”En god anda, bönerna 
betyder mycket. Härligt 
med kvinnoashram,  
alltid över förväntan!” 

Härliga möten med både Gud 
och systrar i Herren. En mycket 
varm bönegemenskap, som varit 
en välbehövlig påfyllnad för att 
gå vidare ut i vardagen.” 

”Den här hel-
gen har verkli-
gen givit mig 
mersmak. Väl-
signelse över 
alla som arbe-
tar med detta.” 

Oerhört värdefullt att 
få dela varandras liv i 

förbön.” 

”Så här skulle det vara i för-
samlingen. Kommer som 
man är, delar sina bekymmer, 
en sån värme, där man kan 

  Insänt av Gerd Utbult 



Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 –153 99, 150 02 
Bankgiro 479-4376   
PlusGiro 45 97 93-6  
E-post: ashram@hem.utfors.se                            
Hemsida: www.kristnaashram.se                         

Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens 
kursgård och vandrarhem   
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 150 02 
Bankgiro 977-7749 
PlusGiro 86 23 60-5  
E-post:info@sorgardenkursgard.se 
 

Ashrams administ-
rative sekreterare 
Bengt Ohlsson                               
Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel. 0554-153 99 
            

Gårdsföreståndare 
Lars Olsson  
Sörgården kursgård och 
vandrarhem 
Klaxås 10, Sörgården 
665 92 Kil 
0554-693610 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 
Under år 2015 har det kommit in; 108 365:- (121 811:-) i gåvor, 11 300:- (16 100:-) i 
vängåva samt 19 538:-  (24 562:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

 

Till Sörgården har  det  kommit  in;   109 558:- (205 557:-) i gåvor, 32 050:-  (57 660:
-) i "50 ger 100" och 9 180:- (25 261:-) i kollekter  (Inom  parentes 2014 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 bygg-
nader på vår kursgård. 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, Lars Olsson, Ingrid Duninge och Gerd Utbult.  
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet  av april 2016. 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt. 

 

Vi vill ha bidragen senast den 10 mars 
Skickas till Kristna Ashramrörelsen se nedan eller Per-Ola Eklund Kvistbro Vilsta 

716 93 Fjugesta, tel: 0585-203 46, 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 kostnads- 
fri eftersändning 


