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När tiden var inne……. 

Galaterbrevet 4:4-5 

Men när tiden var inne sände 

Gud sin son, född av en 

kvinna och född att stå under 

lagen, för att han skulle fri-

köpa dem som står under 

lagen och vi få söners rätt.  

Vi har nyss firat jul och nytt år, 
sjungit de kända julsångerna, varit 
på julotta och känt  den särskilda 
stämning av värme och ljus som 
julen och budskapet om frälsarens 
födelse och ankomst till jorden ger 
oss.  

 
Och det är alltid något av detta som 

stannar i tankarna, som lever kvar en 
lång tid.  I år har mina tankar stannat vid 
uttrycket, ” När tiden var inne”. När vi 
först relaterar till uttrycket kan man kon-
statera,  det är ju bekant för alla, vi 
minns väl vår barndoms jular med all 
undran vad paket som hade mitt namn på 
etiketten innehöll. Man  kanske skakade 
på dem och försökte gissa vad som 
gömde sig där under det färgglada om-
slagspapperet, men oftast var julklappen 
en överraskning. Så kom julafton och 
äntligen var tiden inne.   

Men som vi alla vet handlar inte Paulus 
ord om våra seder, inte heller specifikt 
om vår väntan, utan om att den tid var 

inne , som förutsagts i  GT genom he-
liga profeters mun.   

 
Paulus talar om den nya tid med an-

norlunda och bättre förutsättning för 
människan att möta Gud, om den tid då 
Guds son träder in  människosläktet för 
att frälsa och ge evigt liv.  

Min undran har varit, kan man se eller 
finna något som förklarar vad eller vilka 
parametrarna var, som då  stämde  och 
sammanföll, som visade att tiden var 
inne? Vad syftade Paulus på när han sade 
” när tiden var inne”?   

Personligen har jag nöjt mig många år 
med den enklaste och kanske den riktig-
aste förklaringen, Gud har en egen tidta-
bell, och visst är det så. Gud vet vad Han 
gör och när den rätta tiden är inne.  

 
I patriarken Jakobs välsignelse över 

Juda finns en märklig  profetia som ger 
historiskt ljus  över de storpolitiska för-
hållanden som ska råda vid Messias an-
komst.   
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Vi läser i 1 mos 49:10, ” Spiran ska 
inte vika från Juda, inte härskarstaven 
från Hans fötter, förrän Han som den 
tillhör kommer och folken blir Honom 
lydiga” ( Sv Folkb) .  

 
Spiran ska inte vika från Juda.  
Här säger Jakob profetiskt att det ska 

finnas en härskare över landet från Juda , 
från det att Jakob uttalar dessa ord till 
dess att Messias kommer.  Så var det 
också, den långa raden av ledare med 
Mose som den förste, följd av Josua, av 
domare, av profeter av kungarna, alla 
härstammade från de 12 stammarna. Ett 
tecken att tiden var inne  för Messias 
ankomst blir då, när  det kommer en le-
dare över Israel som inte är från någon 
av Israels 12 stammar, då är tiden inne 
att Frälsaren kommer..   

 
Herodes 
Hur var det vid den tiden då Jesus föd-

des?  Vi vet av evangelierna att Israel var 
ockuperat av romarna. Av historiska käl-
lor vet vi också att  romarna hade landet 
som ett protektorat, till vissa delar själv-
styrda av prästerskapet men den högsta 
auktoriteten hette Herodes. Hen hade 
tillnamnet den store, och var härskare 
över Israel från år 37 fKr till år 4 fKr.  

Han var en Idumé på mödernet, på fä-
dernet var han en arab,  alltså var Hero-
des inte från juda stam.  

Med andra ord var förutsättningen som 
uttalades av Jakob uppfylld från den dag 
då Herodes tog över makten i Israel. 
Men det dröjde ändå ca: 30 år ytterligare 
innan ängeln Gabriel kom till Maria med 
budskapet från Gud att  tiden var inne. 
Det  finns alltså både synliga och osyn-
liga fördolda parametrar i Guds tidtabell.  

 
Tider och stunder 
Här får vi tillfoga ytterligare ett ord, 

Jesus sade vid ett tillfälle ,”det tillkom-

mer inte er att få veta tider och stunder 
som Fadern i sin makt har fastställt”.   

Detta sade han då lärjungarna frågade 
honom är tiden inne för ett upprättat Is-
rael?  

Det finns tider och stunder som Fadern 
i sin makt har fastställt, men det finns 
också klara och tydliga angivelser i bi-
beln. Dessa ger vägledning  men den 
fulla insikten och förståelsen, den har 
bara Gud själv.  

 
Framtiden 
Vi vet att den största händelsen ligger 

framför oss, då Jesus hämtar församling-
en till  sig. Vi vet inte när det ska ske 
men vi  att det ska ske. I bibeln finns 
också parametrar som talar om hurudan 
tiden är och hurudan människan ska vara 
då detta sker. Då ska det vara en ond tid, 
en tid då människan är självisk, tänker  
bara på sig själv, en tid där kärleken ska 
kallna hos de flesta.  

Detta är synligt och uppenbart för alla, 
i den delen överensstämmer dagens män-
niska med de egenskaper som präglar 
människan vid tiden för församlingens 
uppryckande och tidens slut.  

Men tidpunkten, det ögonblick då dessa 
händelser sker vet bara Gud själv. 

Jakob säger också i 1 Mos 49:10 att 
folken ska bli Honom ( Messias Jesus) 
lydiga. Det är inte en kaosartad framtid, 
inte en ovisshet, utan en tid  där Fridens 
Konung ska råda och FOLKEN ska bli 
honom lydiga.   

 
Detta väntar vi på och bidar och önskar 

att tiden vore inne, den tid då Fridens 
konung skipar rätt med rättfärdighet och 
ondskan i alla dess former är borta, och 
Fridens Konung regerar i evighet.  

 
P-O E 
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ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och Sörgårdsstiftelsens 

Årsmöte 29 april kl.11.00  
                 med servering 

på Sörgården i Kil 

 

VINTERASHRAM Mullsjö  
Plats:       Mullsjö Folkhögskola 
Tid:         17 – 19 februari  
Ledare:    Bengt Ohlsson och Alf  
                Källström 
Pris:         Dubbelrum  1 770:- 
                Enkelrum     2 060:- 
                Eget logi         900:- 
                Enbart lördag  520:- 
Anmälan: OBS före 15 januari   
                 0554-153 99, 150 02 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
VÅRASHRAM på Västkusten 
Plats:      i Sion på Rörö                   
Tid         7 – 9 april 
Ledare:  Lilian Gustafsson och 
              Stefan Larsson  
Pris:      Hela helgen 480:- , lördag 
             300:- eller fredag-lördag 
             400:- för mat (utom fruk-  
             ost) och kursavgift.  
Logi och frukost ordnar och be-
talar Du själv. Om Du behöver  logi 
kan det ordnas både på Rörö eller på 
Nimbus Öckerö. Vi ser helst, att Ni 
betalar på Bg 479-4376. 
Anm: Larsson 031-96 44 84, 070- 
896 44 48, sa.larsson@glocalnet. 
net eller  Prytz 031-29 70 15,  
070-156 78 19 eller runeprytz@ 
hotmail.com   
 

Kursdagar för förbönsledare 
Plats: Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:   21 – 23 april 
Ledare: Gertrud Storsjö och 
              Helena Nilsson 
Pris: Dubbelrum 1 200:- eget 
         boende 800:- 
OBS Idag är  alla rum redan bokade.  
Men om Du kan ordna eget boende finns 
det plats. 
OBS Om Du önska delta i en kom-
mande kurs anmäld Dig före den 1 febru-
ari, så försöker vi ordna en kurs till. 
Anm: 0554-150 02 el. 153 99 
 
 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      24 – 27 april   
Ledare: Sörgårdsstyrelsen   
Pris:      Frivillig gåva  
Anm:    0554-69 36 10 eller info@ 
sorgardenkursgard.se 
 

med Styrelse- o Årsmöteshelg 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       27 – 29 april    
Ledare:  Styrelserna  
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-69 36 10 eller info@ 
sorgardenkursgard.se 
 
 
 

Vintern och våren 2017 
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ANMÄL DIG I GOD TID 
minst 15 dagar i förväg  

De folkhögskolor och kursgårdar som vi samarbetar med behöver veta deltagaran-
talet i god tid för att en Ashramhelg 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 Ashra-
met inte blir inställt.  

Välkommen till förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 

Tisdagar kl. 19.00 
den 6 december, 10 januari, 7 februari och 7 mars     

 
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 när  det finns 

folk på gården och då det inte är annan verksam-het – Välkomna! 
 

Gud hör bön! 

Ring och beställ Foldrar 
Det finns foldrar för samtliga Ashram där Du kan se programmet och få vägbe-
skrivning – Ring de som tar emot anmälningar eller till Kristna Ashramrörelsen 

exp. 0554-150 02 eller 153 99 eller Ashram@ hem. utfors.se 

Foto Elisabeth Hedin 
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Några vittnesbörd från vårt Ashram i Vrigstad 

 Gerd Utbult 

“Tack för en fantastisk helg!” 

““Det var verkligen en välsig-
nad helg” 
 

“Ashrammet kändes väldigt bra! 
Jag kände, att jag fick ny kraft och 
uppmuntran att gå vidare med för-
samlingsarbetet. 
Särskilt i bönegruppen var det 
mycket, som vi fick be för. 
Sångerna och den vackra fiolmusi-
ken gav också mycket.” 

“ Kom till Ashram tyngd, ned-
stämd efter cancerbesked. Kän-
ner mig tröstad mera hoppfull 
efter några dagar här.” 

 
 
 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och Sörgårdsstiftelsens 

Årsmöte 29 april kl.11.00  
 med servering 

på Sörgården i Kil 
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En tid att längta efter! 
Deltagarna i Vårashram på Sörgården,  ute i vitsippsbackarna i Kil, 21/4 –16.  

Foto Elisabeth Hedin 

 
 

Styrelserna 
samt Bönetågs-
styrelsen, på 
trappan , hu-
vudbyggnaden 
Sörgården.  
10 sept 2016.  
 
 
Foto  
Elisabeth Hedin 



Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 150 02 
Bankgiro 479-4376   
E-post: ashram@hem.utfors.se                            
Hemsida: www.kristnaashram.se                         

Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kurs-
gård och vandrarhem   
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 69 36 10 
Bankgiro 977-7749 
E-post:info@sorgardenkursgard.se  
Hemsida: www.sorgardenkursgard.se 

Ashrams administra-
tive sekreterare 
Bengt Ohlsson                               
Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel. 0554-153 99 
            

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 
Under årets elva första månader har det kommit in; 113 815:- (99 095:-) i gåvor, 
3 400:- (10 500:-) i vängåva samt 21 596:-  (19 538:-) i kollekter för Ashrams räk-
ning.  
Till Sörgården har  det  kommit  in;   25 412:- (75 658:-) i gåvor, 21 450:-  (28 
450:-) i "50 ger 100" och 13 615:- (9 180:-) i kollekter samt Sörgårdsfonden 
2 000:-  (Inom  parentes 2015 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 
Ashram och ”50 ger 100” för Sörgården) hör av Dig så skickar vi inbetalnings-
kort. Dessa gåvor förstärker våra verksamhetskassor. 
Gåvor till Sörgårdsfonden använder vi för inköp av inventarier och underhåll av 
byggnader på vår kursgård. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelseda-
gar och julgåvor – kontakta vår expedition. 

Detta nummer av Ashram-Nytt  har  Per -Ola Eklund haft ansvar för,   
med hjälp av Bengt Ohlsson, Gerd Utbult, Elisabeth Hedin.       

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 10 mars 
Skickas till Kristna Ashramrörelsen, adress 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. 

Timanstäld för bokningar mm. 
 
Josephine Bäckryd     
 

Korsnäsväg. 1  
665 94 Fagerås 
Mobil: 072-055 31 01 

http://www.sorgardenkursgard.se

