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Att anpassa sitt liv
E F TE R E N K O

S

om ung troende hörde jag be-

rättas en historia om en pappa
som skulle lära sin son att plöja
åkern. De gick ut på åkern där han visade
fårornas riktning. Senare kom han för att
se hur det gick. Fårorna gick snett. Då
sa pappan: Ta sikte på något så blir det
rakt. Senare kom han igen, och nu var
det värre. Då frågade pappan: Sa jag inte
att du skulle sikta mot något? Javisst,
svarade pojken. Vadå? frågade pappan.
Grannens ko, svarade pojken.

Bibeln lär oss att vi inte ska anpassa

oss till världen, utan i stället låta oss
förvandlas genom att vårt tänkesätt förändras (Rom. 12:1-2). Vi föds alla med en
inre inställning att vi själva äger våra liv
och klarar av att gå vår egen väg. Världen
beundrar detta, men Bibeln kallar det att
gå vilse som får. Anpassning handlar alltid om vilken input som dominerar våra
liv. Kristen tro är en relation som handlar
om att lära känna Gud genom Jesus och
genom detta veta vem vi är. Det ger oss
en identitet och identitet leder till syfte.
Att lära känna Honom, oss själva, och
syftet, är Hans input i våra liv.
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opko

Julen är en tid då det i barnfamiljer

ställs frågan: vad önskar du dig? Även till
vår postlåda kom igår en tjock leksakstidning och sådana används i många hus
som en önskekatalog.

Att anpassa sig till världen är att man
som kristen ännu själv vill definiera sitt
syfte, och Guds roll blir mer eller mindre
att svara på våra önskningar. Inget nytt
fenomen. Man kunde säga att Gud ofta
dyrkas som en avgud, det vill säga man
ger eller gör något av det man tror Han
vill för att få det man vill ha. Lite som
små barn gör då de som svar på sin julklappsönskan får höra: om du är snäll.
Då kan det lätt leda till besvikelse och
tanken ”här har jag försökt vara snäll
och så ger du detta i mitt liv”. Om tron
styrs av en sådan inställning, så är det
inte konstigt att vi väljer en ko. Gud vill
ha inflytande i våra liv så att Han kan
uttrycka sin kärlek till oss och genom
oss, i det område av inflytande vi fått.
Detta kallas lärjungaskap.
Då man anpassar sig efter världen så orienterar man sig fram i
livet genom ögonens begär och
självdefinie-

rade behov. Vi styrs av hur vi tror att folk
ser på oss. Vi styrs av det som lockar oss
genom det vi ser omkring oss. Detta är
vår ko.

Vem eller vad är din ko? Faktum är
att vi antingen följer Jesus eller en eller
flera kor. Då blir fårorna i livet utan mening. De blir även ofta impulsiva enligt
stundens begär. Vi vill ju helst ha snabb,

Jesus kom för att bli
vår klippa som håller
att bygga och sikta på,
oberoende av stormar
och förändringar i livet
eller världen.

symptomlindrande förändring. Får vi inte detta så hittar vi en ny
ko att följa. Inget av detta håller i längden, och håller inte heller
den dag vi ska stå inför Gud. Jesus kom för att bli vår klippa som
håller att bygga och sikta på, oberoende av stormar och förändringar i livet eller världen. Därför kunde Jesus säga att vi ska lyfta
blicken, att vi inte behöver vara rädda då det börjar hända saker i
världen som försätter alla i panik. Personligen tror jag att det nu är
aktuellt att fundera på hur vi ska förbereda oss för de svåra tider
Jesus talade om. Vi kan inte längre leva i tron att vi kan kombinera
tron med valbara delar av Jesus och de bästa bitarna från världen.
Tron växer inte av att Gud hör oss utan av att vi hör Honom.

Vad tar du sikte mot idag? För att få svar på den frågan behöver
vi igen hitta stillheten där vi kan lyssna in Hans röst som övertygar
oss om Hans kärlek. I den stillheten behöver vi Guds ord som ger
riktning åt lyssnandet (bönen), och en gemenskap för att tillsammans söka och förverkliga detta.

Matti Aspvik
studentarbetare i Jakobstad

VITTNESBÖRD

Att våga gå ut
Söndagen den 30 oktober var ingen vanlig söndag för mig. Jag och
två andra från min församling gick ut på gatan och delade ut kaffe
och te. Samtidigt delade vi med oss av evangeliet. Att gå ut har alltid
varit en av de största utmaningarna i mitt liv. Fastän vi inte såg
någon komma till tro så tror jag att vi var med och sådde ett
frö från Gud i någons hjärta. Där vi proklamerar Jesus kommer
han att vara med oss och skapa något nytt i en människas liv.

Att gå ut har alltid
varit en av de största
utmaningarna
i mitt liv.

Det vi såg och upplevde var att människor behövde förtröstan,
förbön, ett hopp, en mening med livet och hitta en församlingsgemenskap. Människor längtar och hungrar efter något,
vi måste bara våga gå ut ge dem en chans att ta emot Jesus.
Det är deras val att säga ja eller nej men åtminstone ger vi
dem chansen att svara. När du har tagit emot Jesus så har du
tillgång till hjälparen, den Helige Ande, som kommer att ge
dig styrka att våga gå ut. Det är vårt val att anta utmaningen,
Herren vill förse dig med möjligheter!
Oscar Sundman, Helsingfors
studentarbetare

Arkki 4/2016
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HSSM-Adventsbal

Glädje och ljus i novembermörkret

D

et finns något magiskt över att klä upp sig och samlas till en
kväll av ljus och glädje under den mörkaste tiden på året.
För tredje året i följd ordnade Helsingfors Svenska Studentmission en adventsbal och den visste minsann att leverera. Kvällen
präglades av musik, dans, julklappar, lekar och goda samtal över en
fantastiskt god trerätters middag.

handlade om nåden och glädjen i att få dela med sig av
evangeliet till andra människor.
Kvällen avrundades med musik och dans inpå småtimmarna och det var ett trött men glatt gäng som antagligen redan ser fram emot nästa års adventsbal.

Kvällens värdpar Chriso Nygård och Ica Holmberg, skötte sitt
uppdrag med stil. De inledde kvällen med en video som visade
att de löpte risk att försena sig till balen och som slutade med att
de störtande och andfådda tog tag i dörrarna till festsalen. Snyggt
synkroniserade de sedan så att de steg in i salen i realtid och gjorde på så sätt en imponerande entré i äkta Eurovisions-anda.
En annan av höjdpunkterna var Bianca Holmbergs söta mästerverk. Hon hade bakat inte mindre än sexton olika tårtor för att
förgylla kvällen för de närvarande. Att bakning är något av en passion för Köhler är en rejäl
underdrift och dessutom
presenterade hon snyggt
tårtorna i poesiform för
festpubliken. Då efterrätten avnjutits var det dags
för en kort andakt som
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Johan Myrskog

Nya styrelser i Åbo och Vasa
Både Vasa Studentmission och Åbo svenska
Studentmission har nu valt nya styrelser som tillträder
efter årsskiftet. Tyvärr har det ännu inte hunnits ta någon
bild på de nya styrelserna.

Åbo

Andersson, Hanna-Madeleine
Eklund, Mattias
Enges, Irene
Holmström, Susanna
Mård, Herman
Wallin, Karolina

Suppleanter

Vasa

Autio, Mikael
Hietanen, Susanna
Slotte, Heidi
Åstrand, Sebastian

Suppleanter
Autio, Emma
Lundell, Sophia

Andersson, Ludvig
Mård, Fanny

Vill du investera i Guds
rike i studievärlden?
Jesus älskar studerande och om du vill understöda Studentmissionens arbete bland studerande kan du skicka in en
summa till vårt insamlingskonto:
FI66 8000 0710 2297 93
(BIC DABAFIHH).
Använd alltid referensnummer, så att din gåva hamnar rätt.
Referensnummer för svenska verksamheten börjar med
9108.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENTOCH SKOLUNGDOMSMISSION RF
Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi
Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten, tfn 045 630 0237
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors tfn 0408475395
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa, tfn 040 963 4703
Oscar Rudnäs, studentarbetare Åbo, tfn 040 969 1499
Johan Myrskog, informatör, tfn 040 822 9540

•
•
•
•
•
•
•

Helsingfors: 9108 15
Vasa: 9108 31
Åbo: 9108 28
Jakobstad: 9108 57
Skolungdomsarbete: 9108 44
Veritas Forum på svenska: 9399
FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift: 9933

Tack för din gåva!

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd
att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används
direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar,
smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet.
De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt
till att rusta upp föreningens utrymmen.

