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Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Jude-

en, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som vän-

tade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den 

förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem 

inne i härbärget.  Lukas 2:4-8 
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Vem är det? 

När vi ser någon  obekant person, frå-
gar vi ofta - vem är det? 

Då får vi veta personens namn. Nam-
net är och ger en identitet till denne 
okände, skild från andra perso-
ner. Först därefter kan vi knyta nam-
net till det personen är, i sitt yrke, per-
sonligt eller socialt.  

På bibelns tid hade man inte efter-
namn, som vi har idag. Barnen fick 
tilltalsnamn, och benämndes son till, 
eller dotter till. Ett belysande exempel 
finns i Matteus evangelium som skri-
ver att folket häpnade över undervis-
ningen de fått höra av Jesus.   Är det 
inte snickarens son? Heter inte hans 
mor Maria och hans bröder Jakob och 
Josef och Simon och Judas? Matteus 
13:55  

 

Bibliska personernas namn. 
Bibelns presentation av personer är ofta 
kärnfulla och distinkta. Ett lysande ex-
empel på detta är Joh 1:6, där vi läser 
presentationen av Johannes döparen. Det 
kom en man, hans namn var Johannes. 
Så är många av presentationerna på per-
soner vi möter i Bibeln. Korta, men ändå 
innehållsrika. Men då bibeln talar om 

Frälsaren är det mångfald och rika må-
lande beskrivningar, både bildliga och 
tydliga. Det finns mer än 200 tydliga 
benämningar på Jesus i vår bibel. Och 
ska vi också ta med alla de profetior som 
talar om Jesus i GT handlar det om 
många många fler ändå.  

 

Namn är identifikation 
Idag betraktar många namnet enbart som  
identifikation, men så var det inte på 
bibelns tid.   Då fanns  ett samband mel-
lan personlighet och namn. Mose = Upp-
dragen.  Adam = Människa. Eva = Liv. 
Josef =  Förökar.  Abram = Fader, Abra-
ham = Fader till många. Maria = Mot-
spänstig. osv  

 

Gud gav oss namnet över alla 
andra namn, Jesus 

Inget annat namn under himmelen är 
oss givet som kan ge frälsning. Namnet 
”Jesus” är den grekiska varianten av det 
hebreiska namnet Josua, Yeshua eller 
Yehoshuah, som i sin tur är en hopslag-
ning av de två hebreiska orden ”yeho”, 
som är ett ord som kommer från 
”YHWH” och ”shua” som betyder  

 
Forts på sida 3 

JESUS 

 -  Namnet över alla andra namn    

 

Luk 1:30-33 Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, 
du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en 
son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor 
och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom 
hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs 
hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut 
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- Så kommer åter dessa fallskärmar 
tillbaka i min ande men jag ser att 
de börjar da sig ner mot rika länder. 
De styr sig ifrån ert land för att leva 
i lyx,,,, 

”frälsning” eller ”rädda oss!”. Samman-
taget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar 
oss” eller ”Gud Frälsaren”, vilket ju 
stämmer väldigt väl överens med att Je-
sus är Gud som blev människa för att 
frälsa oss. Alltså ett tydligt samband 
mellan Jesusnamnet och Jesu person.   

“Hon skall föda en son, och du skall ge 
honom namnet Jesus, ty han skall frälsa 
sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21)  

 

Namnet Jesus 
Eftersom detta tydliga samband mellan 
personen Jesus och det namn han har 
finns, betyder det då vi brukar och utta-
lar Jesus namnet, att vi vädjar till det 
försoningsverk som Jesus fullbordat. Vi 
inser att vi är hjälplöst förlorade  – om 
det inte vore för hans verk.  
  
Namnet betyder att vi kan nå full förviss-
ning om den kraft som finns i det fräls-
nings och försoningsverk som Jesus kom 
för att utföra och att han fullbordade 
Guds frälsnings plan för människan.  
 
I Jesu underbara sätt att möta människor 
under sitt jordeliv, genom döden på kor-
set och genom uppståndelsen har en and-
lig kraftkälla öppnats och blivit tillgäng-
lig för oss som tror på hans namn. Att tro 
på Jesu Namn är att bejaka allt Jesus 
gjort och att Han gjorde det för mig per-
sonligen.  

Vår inriktning borde ju vara att söka för-
stå Jesu namn ännu mer, att faktiskt upp-
täcka att Jesu namn är mycket mer än att 
mekaniskt säga som vi ofta gör, i Jesu 
namn,  då vi avslutar en bön eller vill ge 
det vi säger extra auktoritet.  
 

Jesus =Gud räddar oss 
Jesus fick detta namnet redan innan han 
föddes eftersom han skulle frälsa sitt 
folk från deras synder, så säger ängeln 

Gabriel.  Jesusnamnet betyder det som 
Han ÄR: “Gud räddar oss”. Men som vi 
vet fanns det många andra som också 
hette Jesus på Bibelns tid, och det finns 
många som heter så också idag särskilt i 
de spansktalande länderna. Men ingen av 
dessa människor kan frälsa andra från 
deras synder. Ingen av alla dessa kan 
heller bota sjuka, de har inte heller all 
makt i himlen och på jorden. Det är bara 
Jesus från Nasaret GUDS SON som kan 
frälsa och som har all makt i himlen och 
på jorden.  
 
Det är så underbart det namnet Jesus, 
För evigt skall det bli min melodi, Det 
borgar för en full och härlig frälsning, 
det löste mig från syndens slaveri. Så 
sjunger vi  i sången  ” Det är så under-
bart, det namnet Jesus”.  
 
Det är ju detta som är det egentliga jul-
budskapet, Gud gav oss sin son Jesus 
och Han har det NAMN som är över alla 
andra namn.  
 

Så här säger Paulus 
Fastän han (Jesus) var till i Gudsge-
stalt, räknade han inte tillvaron som Gud 
såsom segerbyte utan utgav sig själv ge-
nom att anta en tjänares gestalt då han 
blev människa. 
Han som till det yttre var som en männi-
ska ödmjukade sig och blev lydig ända 
till döden - döden på korset.  
Därför har också Gud upphöjt honom 
över allting och gett honom namnet över 
alla namn, för  att i Jesu namn alla 
knän skall böja sig, i himlen och på jor-
den och under jorden, 
och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, 
till ära, att Jesus Kristus är Herren. 
Filipperbrevet 2:6-11. 
    P-O Eklund 
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Böndag  i Värmland 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid         13 januari       
Ledare:  Bengt Ohlsson och Lilian 
              Gustafsson 
Pris        150:- 
Övrigt: Vill Du tillbringa mer tid i still-
het och bön kan Du komma tidigare och 
stanna längre. 
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
Kvinnoashram 

i Värmland 
Plats:   Adolfsfors missionskyrkan, Köla        
Tid:      17 februari          
Ledare: Lilian Gustafsson  
Pris:      250:- 
Anm:    Annika Fisk 073-097 29 66 
 
 

Ashram i Värmland 
Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         
Tid:        9 – 11 mars             
Ledare:   Bengt Ohlsson o Martin  
               Bergerståhl  
Pris:        Dubbelrum  1 210:- 
               Enkelrum     1 360:- 
               Flerbädd      1 150:- 
Anm:      0554-150 02, 153 99 eller Ash-
ram@hem.utfors.se 
   
 

Ring och beställ Foldrar 
Det finns foldrar för samtliga Ashram 
där Du kan se programmet och få vägbe-
skrivning – Ring de som tar emot anmäl-
ningar eller till Kristna Ashramrörelsen 
exp. 0554-150 02 eller Ashram@hem. 
utfors.se 

 

VÅRASHRAM på Västkusten 
Plats:      i Sion på Rörö                   
Tid         13 - 15 april 
Ledare:  Bengt Ohlsson och Lilian 
              Gustafsson   
Pris:      Hela helgen 480:- , lördag 
            300:- eller fredag-lördag 
            400:- för mat (utom fruk-  
            ost) och kursavgift.  
Logi och frukost ordnar och betalar 
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  070-156 78 19 eller 
runeprytz@ hotmail.com   

 
 
 
 
VÅRASHRAM i Värmland 

med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      23 – 26 april   
Ledare: Sörgårdsstyrelsen   
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
eller Ashram@hem.utfors.se 
 

med Styrelse- o Årsmöteshelg 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       26 – 28 april    
Ledare:  Styrelserna  
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan : 0554-150 02, 153 99 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 

Vintern Våren 2018 
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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.  

Gör gärna ett försök.  

 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
den 5 december, 2 januari  

och 6 februari  
 

Kan du inte närvara i kapellet är Du välkommen att skriva, maila eller ringa in Ditt böne- 
eller tacksägelseämne. 

Vi har också som regel bönesamlingar varje dag kl.8.30 och 13.30 när det finns folk på 
gården och då det inte är annan verksamhet – Välkomna! 

Klippa Du som 
brast för mig…. 

 
INTRESSEANMÄLAN 

till en kurshelg för 

Förbönsledare 
med Gertrud Storsjö och Helena Nilsson 

 

Kursen handlar om hur vi möter människor som hamnat i nyandliga rörel-
ser och österländsk religion. 
I april månad hade vi en sådan kurs på Sörgården i Värmland och de som 
var med blev väldigt nöjda och re-kommendera den till fler. Det var 
många som inte kom med på grund av arbete och sjukdom. Nu gör vi en 
förfrågan om intresse finns för en ny kurs antingen i höst eller till vå-
ren.  
 
Intresseanmälan: Kr istna Ashram-rörelsen 0554-150 02, 153 99  
eller Ashram@hem.utfors.se   
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Rädd 
  

Säg, varför är du rädd. 
Jag går ju vid din sida 
Jag sitter vid din bädd 

Du behöver ej lida. 
  

När mörkret faller på 
och skuggorna blir långa 

Då ser du siluetten på 
stigen där du gångar. 

  
Jag banat vägen för 
din fot. Jag har röjt 
undan hindren. Jag 
går så nära dej. Var 

inte, rädd. 

  
Karin Ackeby  

Universums början och slut. Joh  kp 8 vers 24-25  
Foto Elisabeth Hedin  
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 Arbetsvecka på Sörgården 

Under sommarens arbetsvecka på Sörgården var 

vi ett gott gäng som fick gjort en del arbete. Reidar 

Lindberg gjorde ett stort arbete genom att snickra 

till en ny loftgång med trappa på gamla kapellet.  

 

En del målningsarbeten utfördes också, bl.a. på 

huvudbyggnaden, plåtkanterna på taket ,lillstugan 

samt fönster och en garagedörr på ladugården.  Ra-

batterna blev även rensade. Några systrar tog sig an 

matlagning och bakning med glatt mod. Även i år 

hade vi glädjen att dela gemenskap med ett par killar 

från Afghanistan som söker uppehållstillstånd.   

 

    Text och foto: Rune Prytz Margareta och Reidar Lindberg.  

Gamla kapellet 
Margareta och Reidar Lindberg på nya loftgången.  



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

Vi önskar Er en välsignad Advents- och Julhögtid 

och ett Gott Nytt År 2018 i Jesu namn! 
Styrelserna, Bengt o Gunbritt Ohlsson och Josephine Bäckryd 

Under årets nio första månader har det kommit in; 60 655:- (91 965:-) i gåvor och 5 
000:- (3 400:-) i vängåva samt 8 050:-  (15 166:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  27 320:- (23 547:-) i gåvor, 21 650:-  (18 750:-) 
i "50 ger 100" och 6 204:- (11 940:-) i kollekter  (Inom  parentes 2016 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-

Detta nummer av Ashram-Nytt  har  Per -Ola Eklund haft ansvar för,   
med hjälp av Bengt Ohlsson, Jan Andersson, Gerd Utbult, Annika Fisk och Eli-
sabeth Hedin.      .       
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på Januari 2018 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt,   
vi vill ha bidragen senast den 10 december 

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  

Timanstäld för bokningar mm. 
 
Josephine Bäckryd     
 

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

 

Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 150 02 
Bankgiro 479-4376   
Swish: Ashram 123-6334106  
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 
Swish: Sörgården 123-1229608.  
E-post:info@sorgardenkursgard.se  
Hemsida: www.sorgardenkursgard.se 

http://www.sorgardenkursgard.se

