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MED JESUS
I S TU D IE VA R DAG E N
Anpassa er inte efter den här världen,
utan låt er förvandlas genom sinnets
förnyelse, så att ni kan pröva vad
som är Guds vilja. Rom 12:2

A

tt följa Jesus innebär att
ditt liv förändras. Vi är inte
längre av den här världen,
utan vårt medborgaskap är i himlen. Vi ska inte anpassa oss efter den
här världen utan istället låta oss förvandlas genom sinnets förnyelse, alltså att
bli mera lik Jesus. Dessutom har Jesus ett uppdrag åt
oss, han sänder oss ut till världen, för att göra alla folk
till hans lärjungar. Jag trodde länge att det bara gäller
de som reser till ut andra länder, men det gäller faktiskt
oss alla. Vi behöver inte gå längre än till våra studieoch arbetskompisar, de är alla älskade av Fadern, de
behöver Jesus.
I en kristen gemenskap kan vi få stöd och hjälp att växa
i tron, men ofta blir vi så bekväma med våra kristna
vänner att vi glömmer relationen utåt, till dem som
inte känner Jesus. Jesus talar om att vi är salt och ljus i
världen. Själv umgicks han mest med vanligt folk i stället för de skriftlärda, ”Det är inte de friska som behöver
läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla
rättfärdiga till omvändelse utan syndare” Luk 5:31–32.
Vi har människor runt omkring oss som behöver Jesus.
Men hur ska de få höra om honom om vi kristna bara
umgås med varandra?
Då jag inledde mina studier så valde jag aktivt att lära
känna mina studiekamrater och spendera tid med
dem. Jag tror det är bra att finnas där för dom, visa att
jag bryr mig om och är intresserad av deras liv. De fles-
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ta vet att jag tror på Jesus, och ibland frågar de mig om
det. Ofta blir jag förvånad över hur öppna många är
för att prata om tro och hur många frågor de har. Jag
tror att vi alla är kallade att leda någon till Jesus. Kanske går vi ut på gatan och evangeliserar, eller så kan vi
bygga på de relationer vi redan har? Ofta kan vi kristna
vara rädda för att gå ut i världen, att umgås med våra
studiekompisar, men det kan vara just dit Jesus kallar
oss. Så länge vi håller våra ögon fästa på Jesus, och
dagligen låter vårt sinne förnyas av Jesu kärlek så behöver vi inte vara rädda. Jesus lovar att han är med oss
varje dag, vi är den Helige Andes tempel, och vartän vi
går så kommer Jesu kärlek lysa igenom oss. Det kommer våra studie- och arbetskamrater att märka. Vissa
kanske tar avstånd
från dig, men förvånansvärt många
är okej med att vi
Då de ser ljuset från
tror på Jesus.

Jesus i dig, så tänds en
längtan i dem, om att få
lära känna Jesus.

Ibland känns det
inte som något
händer hos dina
vänner, men de
ser garanterat något av Jesus i dig. Nån dag kommer
nån att säga något, eller så leds du av anden att ställa
en fråga, och plötsligt kan du få vittna eller be för din
vän. Då de ser ljuset från Jesus i dig, så tänds en längtan i dem, om att själv få lära känna Jesus.
De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt
dem till världen. Joh 17:16,18

Christian Nygård, aktiv i Helsingfors Studentmission
Fotograf: Emilia Wik

N ER
FR ÄM LI N G SK AP O CH R EL AT IO
PÅ KYRKHELGEN I HELSINGFORS

T

emat för Kyrkhelg Syd 2016 i Södra Haga kyrka var minst
sagt aktuellt. Främlingskap är något som vi alla måste
kunna ta ställning till idag. Som huvudtalare fungerade
EFS-prästen Hans Lindholm från Västerbotten i Sverige. Seminarierna berörde mission och muslimernas situation idag. Man
kunde även ta del av ett lovsångseminarium som leddes av
Rebecka Björk eller lyssna till Benjamin Sandell från Studentmissionen och Petrus församling om temat relationer.

Det största Koran-arbetet någonsin

Simon Lamsiah från Avainmedia föreläste om temat ”Vad sker
i den muslimska världen idag” på lördagen under Kyrkhelg Syd.
Han har själv en muslimsk bakgrund men kom till tro år 1996.
Han är uppvuxen i Marocko och har nu bott i Finland i ungefär
25 år. Han jobbar för tillfället med det största Koran-arbetet någonsin där b.la. Helsingfors Universitet är inblandade. Arbetet
går ut på att läsa de äldsta Korantexterna som finns med hjälp
av den vetenskapliga filologin. Det är bara några få i världen
som klarar av arbetet, berättar Lamsiah.

Europas signal åt flyktingarna

”Europa riskerar att bli Europastan om vi inte gör något åt saken nu”, varnar Lamsiah. Vi får inte ge flyktingarna en signal att
de är välkomna hit, han anser. Deras kultur går inte att kombineras med den europeiska. Problemet är att muslimerna ser
Europa som ett paradis fullt av frihet och välfärd. De vill inte
stanna kring Syrien, även om det är bäst för dem att göra det,
enligt Lamsiah. Dit kan vi åka för att hjälpa. ”När de ändå redan
har kommit hit, hjälper bara en sak och det är evangeliet”, avslutar Lamsiah.
Deltagare under Simon Lamsiahs föreläsning ”Hur vittna för en muslim”.

Simon Lamsiah (till höger) översattes av Stig-Olof Fernström.

Visa kärlek

Lamsiah berättar om de risker som intagningen av muslimer
till Europa och Finland bidrar till. De börjar influera vår kultur
och det börjar bland barnen. Lamsiah berättar om en gång då
han var i Kontula, Helsingfors och hörde hur ett icke-muslimskt
barn utbrast: ”Jag svär i Allahs namn!”, han hade lärt sig att det
är så man säger för att visa att något är sant. Vi har ännu en
chans att påverka utvecklingen åt rätt håll, genom att visa kärlek! Många muslimer är trötta på det hatiska och är i stort behov av kärlek. Det bör vi ge dem när vi får chansen, uppmanar
Lamsiah. Börja med små saker, hälsa på din muslimska granne
för att visa att du accepterar honom, gav Lamsiah som tips åt
föreläsningspubliken.

Rummet fylldes
när temat var relationer

Senare på dagen samlades man i Klippans övre sal för att lyssna på ett seminarium om relationer och rummet blev
fullpackat, till sist var man tvungen att
lyfta ut bordet för att få plats. Temat
drog till sig både äldre och yngre. Föreläsningshållare var Benjamin Sandell,
ledande studentarbetare i Studentmissionen och lektor i Petrus församling.
”Bibeln börjar och slutar med ett
äktenskap”, säger Benjamin Sandell inledningsvis. Han bad deltagarna diskutera en stund kring detta och delar
visionen, att äktenskapet är en försmak
på en ännu större verklighet, ett äktenskap som vi alla är kallade till med
Jesus vid hans återkomst – det är det
som Paulus pratar om i Ef 5 där han säger “denna hemlighet är stor, jag talar
om Kristus och församlingen”. Därför
är äktenskap här på jorden, hur bra de
än är, bara ett tecken på det större äktenskapet som väntar oss himlen, förklarar Sandell.

VITTNESBÖRD

N

är jag gick på nian i högstadiet
så fick jag en ovanlig nervsjukdom i min vänstra fot. Smärtan i vristen var nästan olidlig, och jag kunde
inte sätta någon tyngd alls på foten.
Jag hoppade omkring på kryckor
i flera veckor, och åt en väldig dos
värkmediciner.
Ingen verkade kunna ge en diagnos, förrän jag besökte en ortoped
som genast visste vad det var frågan
om. Han gav mig diagnosen CRPS,
som är en väldigt ovanlig nervsjukdom. Han sa att behandlingen är
fysioterapi, smärtstillande direkt till
centrala nervsystemet och psykmedicin för att inte behandlingen skulle
påverka mitt beteende eller något
sådant. Behandlingen skulle ta 3–12
månader. Detta var en tisdag.

Enligt Benjamin Sandell så erbjuds vi
idag två extremalternativ; hämningslöshet eller avhållsamhet angående
förhållningssätt till sex. Han tillägger
att i historiska kyrkliga sammanhang
har ofta en tanke smugit sig in av att
kroppen enbart är dålig och anden är
god. Det här överensstämmer inte med
Bibelns budskap om oss människor.
Benjamin poängterar att Bibeln säger
att allt som Gud skapat är gott.

En helg med nya synvinklar

Jag tror att de övriga deltagarna också
kan instämma när jag konstaterar att
helgen gav ny kunskap om flera aktuella ämnen. Jag fick nya synvinklar på
främlingskap och den muslimska situationen. Det är nu lättare att kunna
ta ställning till vad som händer och för
vad man som kristen kan göra. Visionen som delades av Benjamin Sandell
angående relationer, gav även den intressanta synvinklar.

Camilla Tylli, praktikant i Studentmissionen
Fotograf: Claudia Mishima

Jona blev helad
På fredagen var jag på min egna
församlings ungdomssamling, och
där la de händerna på min fot, och
bad en enkel bön för mig. Jag kände
en varm våg genom kroppen, och
efteråt när jag i smyg provade, så
var smärtan borta. Sedan dess har
jag inte behövt kryckorna en enda
gång. Jag besökte även ortopeden
igen följande måndag, och när jag
gick in utan kryckor så for hakan på
honom i golvet. Han undersökte mig
noga, och konstaterade att det är vetenskapligt omöjligt, följt av orden:
”minua suurempi lääkäri on nyt sinua
parantanut” (en större läkare än mig
har nu helat dig).
Jona Laakso, maskin- och
produktionsteknikstuderande i Vasa

Studmisschallenge:
Kampanjen som lär oss ge

S

tudmisschallenge inleddes i december
och målet med den är att höja understödet med 1000 euro per månad för att täcka
underskottet och träna studerande i lärjungaskap och givande. I dagsläget ligger vi under det budgeterade kampanjmålet, men vi
tror att en ökning med 1000 euro per månad
för lokalföreningarna tillsammans ska vara
möjligt.
De olika lokalföreningarna har skapat olika
sätt att samla in pengar på. I Åbo Studentmission ordnade man t.ex. ett loppis i samband med Coffee & Cake, i HSSM har man
uppmanat folk att bli månadsgivare och i
Vasa har man tagit upp kollekt. De aktivaste
föreningarna har varit HSSM och VSSM, och i
dagsläget leder VSSM med klar marginal.
Heja, heja, fortsätt i samma stil! Må bäste
lokalförening vinna och låt oss lära oss givmildhet.

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
finns i rutan nedanför.
Tack för din gåva!

Pro Studentmissionen rf
Föreningens syfte är att främja och stöda kristet arbete med inriktning på evangelisation och mission bland svenskspråkiga studerande i Finland.
Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studerande i deras livsval
så att de kan fullfölja sina studier och bli ansvarskännande medborgare i samhället. Föreningen vill verka på biblisk grund med evangeliet i centrum och i enlighet med den lutherska bekännelsen.
För stora donationer och testamenten kan du använda kontonr:
FI89 4958 0010 0614 26, BIC: HELSFIHH (Kvevlax Sparbank), med
ref.nr:
123
För medlemsavgifter
1232
För donationer att placera på sikt
1290
För donationer att dela ut direkt
Läs mer om vår förening på: www.studentmissionen.fi/pro

Be och ge
Tack för att vi får ha marknadsföringsstuderande Camilla Tylli som praktikant i Studentmissionen
för 10 veckor.
Tack för ny styrelse i Vasa.
Tack för den nya förbundsstyrelsen.
Vi ber för Studentmisschallenge. Ge oss av ditt överflöd och lär oss vad givmildhet innebär.
Vi ber för den nya förbundsstyrselsen. Ge dem vishet i alla viktiga beslut.
Vi ber för att nya studerande skulle komma till tro.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENTOCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

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

Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten
Studentarbete i Helsingfors			
Studentarbete i Jakobstad			
Studentarbete i Vasa			
Studentarbete i Åbo			
Veritas Forum-arbete på svenska		

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa, tfn 040 963 4703
Eva Gädda, informatör, tfn 044 381 3799
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
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9108 15
9108 57
9108 31
9108 28
9399

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.

