FSSMNYTT

1/2017

Att träna kropp, själ och ande

D

et är fullt i gymmet efter årsskiftet. Om det
beror på ett stort antal nyårslöften eller
endast att folk har kommit tillbaka från
julhelgen vet jag inte, men det klassiska mönstret innebär att rusningen brukar avta i mitten
av februari. Jag vill ju inte direkt önska att folk
skulle sluta gå på gymmet, samtidigt som jag lite
själviskt önskar att jag inte behövde köa till de
olika träningsmaskinerna.
Jag har själv varit mycket flitigt på gymmet efter jullovet. Det beror på att jag till stora delar var sjuk under
hösten och inte klarade av att idrotta, något som var oerhört frustrerande för en ung man som gillar att sporta
och röra på sig. Men i vilket fall som helst så är jag väldigt
tacksam att jag nu återigen får känna endorfinerna kicka
in efter ett hårt träningspass. Det i sin tur gör att jag orkar
bättre i vardagen. Människan mår bra av att vara aktiv
och röra på sig. Det är också något som Paulus skriver i
sitt första brev till Timoteus: kroppsövningar är nyttiga på
sitt sätt men gudsfruktan är nyttig på alla sätt (1 Tim 4:8).
Jag älskar att Paulus jämför de andliga livet med något
så konkret som fysisk träning. På samma sätt som våra
kroppar blir starkare då vi tränar dem, så blir också vårt
andliga liv starkare då vi tränar det. Då vi hänger oss åt
bön och bibelläsning på en regelbunden basis så händer
något inom oss. Vi växer och blir starkare. Den kroppsliga träningen är väl i stort sett frivillig, men den andliga
träningen kan inte vara valbar eftersom det är den som
hjälper oss att stå starka och fasta då stormarna kommer. Självklart är det inte vi som presterar i den andliga
träningen. Jesus är den som gör oss starka då vi är rotade i honom, men vår uppgift är att ge honom tid och
utrymme.
För några dagar sedan träffade jag några mycket goda
vänner över en kaffe. Vi har börjat med regelbundna träffar där vi bekänner våra synder inför varandra och bär
fram varandra i bön inför Herren. Det är något så otroligt
befriande över att lägga sin stolthet åt sidan och bara
blotta sin själ för några goda kristna bröder. Det är inte
lätta att ge andra människor tillträde till hjärtats mörkaste
vrår, men det är samtidigt så fantastiskt skönt att få kom-
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ma varandra nära och bli bemött med nåd där man mest
behöver det. Efteråt sa vi att det kändes som att gå på ett
riktigt hårt andligt träningspass. Och det var så vi visste
att det var på riktigt, det var inte lätt men med Guds nåd
fick vi växa och bli starkare. Min utmaning till dig så här
i början av året blir frågan var just du känner att du behöver träna för att bli starkare? Kanske att Bibeln har stått
och dammat ett tag eller att du inte känner att du haft tid
för bön? Gör ett val idag att börja träningen. Det är aldrig
för sent att ta upp kampen. Guds nåd möter oss alltid i
våra brustna nyårslöften.
Johan Myrskog

RESULTAT FRÅN
SAMARBETSFÖRHANDLINGARNA

S

amarbetsförhandlingarna inom Opko ledde tyvärr
till en del tråkiga nyheter även för den svenskspråkiga verksamhetens del. Vid årsskiftet skars
Vasas studentarbetare Josef Bengtssons anställning ner
från 25 procent till 20 procent. I Åbo sägs studentarbetare Oscar Rudnäs anställningsförhållande upp från
och med den 30 april. Framtiden är ännu öppen i Åbo

men ett förslag är att en ny trespråkig tjänst inrättas.
Vid årsskiftet sades Jakobstads studentarbetare Matti
Aspviks anställningsförhållande upp. Vi vill passa på att
rikta ett varmt tack till Matti för det fantastiska arbetet
han gjort i Jakobstad och vi är glada att kunna meddela att han tillsvidare kommer att fortsätta på frivillig
basis.

DISCIPLE KONFERENSEN NÄRMAR SIG

I

slutet av januari går Disciple konferensen av stapeln. Det är tredje året som konferensen ordnas,
den här gången är det i Munkshöjdens kyrka i Helsingfors. På programmet finns bland annat evenemangets huvudtalare Tom Finnemore och James
Brown från Sheffield i England. Under Disciple-helgen hoppas vi att få se Gud röra vid och förvandla

många liv och vår bön är att konferensdeltagarna
ska få lämna konferensen styrkta och med en ny,
fräsch relation till Gud.

STUDMISS CHALLENGE ÄR AVGJORD

D

et blev Helsingfors som kammade hem segern
i Studmiss challenge. HSSM:s ordförande Anna
Sundman är nöjd över resultatet.

– Vi i HSSM är glada att alla lokalföreningar har engagerat sig i kampanjen. Fastän den totala summan inte
uppnåddes så fick vi ändå mer än om kampanjen inte
skulle blivit av. Jag är speciellt stolt över våra medlemmar som valt att stöda denna kampanj, säger hon.
Enligt Sundman har styrelsen aktivt försökt dela kampanjens vision och hon är tacksam över det engagemang studerande visat. Hon betonar också att Studentmissionen är något vi ändå gör tillsammans.
– Vi får tacka alla lokalföreningar och låt oss fortsätta
be Gud om stöd för vår verksamhet, må Hans glädje
finna vårt hjärtas längtan så vi glatt kan ge åt det som
Herren vill välsigna, säger Sundman.
Trots att tävlingen vanns av Helsingfors är vi verkligt tacksamma över alla donationer från de olika
lokalföreningarna som kommit in under året. Tyvärr
uppnådde vi inte riktigt kampanjens mål det här året.

I

VITTNESBÖRD

oktober 2015 bestämde jag mig för att satsa på
ett liv med Gud. Jag vill nu berätta lite om vad
som hänt sedan dess.

Under oktober månad 2015 upplevde jag befrielse från ångest som präglat mitt liv dittills.
En ångest som innehöll ett ofta återkommande
dåligt samvete, känsla av otillräcklighet, negativa
tankemönster, rädslor..
Nu säger jag inte att det ovannämnda helt
försvunnit ur mitt liv, men det som har ändrats
är att det i djupet av mig har flyttat in en frid. På
ytan och en bit under kan det storma, men min
ande bekänner den enda levande Guden. Jag vet
vem som är min Herre. Den vetskapen har stegvis
ändrat på mitt liv.
Jag har kunnat ta steg ifrån ett väldigt självcentrerat liv och fått börja se det fantastiska som händer
då Gud tagit den centrala platsen i mitt liv. Plötsligt är människor runt omkring mig intressantare.
Plötsligt är inte de omöjliga, trassliga relationerna
till människor lika hopplösa mera.

Jag skriver plötsligt, men många av er som vandrat med Herren vet att vi många gånger talar
om långa processer. Men det första steget är att
jag och du börjar se livet ur ett annat perspektiv.
Ett perspektiv som är större än vad vi är. Större än
vad jag är.
Jonatan Sandell

J

ag hade aldrig kunnat tro att min historia skulle bli som den blev. Aldrig kunna
föreställa mig sånt intensivt mörker, men inte
heller ännu starkare ljus - Han som är världens
ljus.
Det som började med hoppfulla mellanårsplaner hade plötsligt förvandlats till en levande
mardröm. Den andliga attacken kom plötsligt,
men inte oförberett. En längre periods stress och
press ledde mig in i en spiral som jag inte kunde
ta mig ur hur mycket jag än önskat. Oförmögen till annat var det enda namnet jag fick fram
“Jesus”.

färdig och de andra bitarna bara faller på plats.
Prestationsbönerna byttes ut till långa, helande
samtal med Honom. Han som vet. Han som sitter
på tronen.

Tänk att livet finns i ett namn, ett blod, en seger!
När Jesus blir den enda orsaken att leva, skiftar
ALLT. Mitt liv blev nu ett pussel, där ramen är

Något jag älskar med Gud är att Han är evig. Allt
Han är, allt Han gör och allt Han säger är evigt.
Hans eviga nåd är den enda vägen.
Sara Fagerholm

Be och ge
Be

Be för Disciple konferensen att Gud ska ge mera
frukt och att frukten ska bevaras också efter konferensen.
Be för det fortsatta arbetet i Jakobstad att det
ska utformas på bästa möjliga sätt fast det officiellt inte längre är en del av Studentmissionen.
Be för valet av ny styrelse i Helsingfors att Herren
ska leda rätt människor till rätta poster.

Tack

Tack för alla donationer vi fått in genom Studmiss challenge.
Tack för de nya styrelserna i Vasa och Åbo.

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.
• 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! 			

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH
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

Stöd vårt arbete!
Svenska FSSM:s kontonummer
FI 6680 0007 1022 9793
Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten 9108
Studentarbete i Helsingfors		
Studentarbete i Jakobstad		
Studentarbete i Vasa			
Studentarbete i Åbo			
Veritas Forum-arbete på svenska

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.

