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Lärjungaskapets hårda väg

F

ör några veckor sedan chockades jag återigen över vårt lands ovilja att hjälpa de mest
utsatta då ett plan med asylsökande som
fått negativa beslut lyfte från Helsingfors-Vanda
flygplats. Destination: Afghanistan. Vad som var
glädjande att se var att en ansenlig mängd människor, bland dem många aktiva i kyrkan, hade
samlats på flygplatsen för att protestera mot deporteringen. Hela saken fick ett mycket större
mediedrev än vad som förmodligen ursprungligen var planen.
Vi närmar oss påsk, den kristna trons centrum. Korset
och uppståndelsen. Livet som besegrar döden. Kärlekens
väg som drev Jesus i döden för att vi skulle få liv och kunna vandra i gemenskap med Gud. Påsken tvingar oss att
stanna upp och reflektera över vad livet egentligen handlar om. Påskens budskap är på många sätt obekvämt. Den
brutala verkligheten som Jesus måste utstå. Människors,
och inte minst min egen ondska. Framför allt är påskens
budskap obekvämt eftersom det inte går att fortsätta att
leva som förut då vi konfronteras med det. Korset och
uppståndelsen måste få utrymme att förändra oss. Annars kan vi aldrig lära känna Gud. Aldrig blir det ett tydligare ultimatum än under påsken, vi måste välja eller välja
bort Jesus. Det finns ingen mellanväg.
Ett av de mest utmanande ställena i Bibeln handlar om
då Jesus talar om lärjungaskapets krav med sina lärjungar. Han talar om att den som vill följa honom, dagligen
måste ta sitt kors och sedan följa honom. Det är ingen
lätt väg att vandra på kärlekens väg. Trots att ingen av
oss kommer att behöva vandra den väg Jesus måste gå
så låter han oss förstå att ett liv som lärjunge inte är ett
lätt liv.
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Men det fantastiska med påsken är att det inte slutar
där, med förnedring, lidande och död. Det finns något
så oändligt mycket mer. Jesus uppstår. Livet vinner och
hoppet segrar. Det som såg ut att vara det mörkaste av
mörker blev den största triumfen. Och det bästa av allt är
att det ljuset bor inne i oss och kan lysa upp det djupaste
mörker. Just nu behöver vårt land och våra städer få se
ljuset som lyser inom oss som vandrar med Jesus. Så låt
oss frimodigt vandra som Jesu lärjungar, stå upp för de
svaga och utstötta. Låt oss vara väl medvetna om att det
inte är lätt, att det kostar allt. Men att ingenting är bättre
än ett liv i gemenskap med den uppståndne.
Johan Myrskog

FLER SVENSKA REPRESENTANTER I
FÖRBUNDSSTYRELSEN
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da Blomstedt och Henrik Järveläinen valdes i början av april in i förbundsstyrelsen, som är det
högsta beslutande organet inom Fssm. De två unga, svenskspråkiga aktiva ser fram emot att få
vara med och påverka.

Henrik Järveläinen, varför ställde du upp?
– Fssm är en jättebra organisation och något jag vill
arbeta för. Studentmissionen ska hålla fast vid sitt
ursprung som är att nå studerande. Det var glädjande att se så många unga och aktiva med på
mötet, verkligen jätteroligt.

Vad vill du konkret jobba för?
– Det måste finnas resurser för att ordna samlingar
och att vara synliga på campus genom till exempel
att dela ut kaffe. Den samhälleliga debatten genom
evenemang som Veritas forum är så klart också viktig. Jag vill att Studentmissionen kanaliserar medel
till det som på riktigt gör nytta.

Hur skulle du beskriva dina egna styrkor?
– Jag har erfarenhet av studentarbete och en vilja att hitta på nya metoder att nå studerande. Det
finns många asylsökande som kommit till Finland
och jag skulle vilja att Studentmissionen når dem.
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Ida Blomstedt, varför ställde du upp?

– Jag vill vara med och påverka hur Studentmissionen leds. Jag tror jag har mycket att ge som ny
kristen till en äldre organisation som Studentmissionen, tror jag kan bidra med ett annat perspektiv
på kristendom.

Vad vill du konkret jobba för?
– Samarbete över språkgränserna som sträcker sig
längre än bara Disciple-konferensen. jag skulle vilja
nå ut till fler studerande och minska på både ”vi och
ni-tänket” och gränserna inom kristendomen för vi
har ändå alla samma pappa.

Vad har du för vision för samarbete?
– Att gå på varandras samlingar och få veta vad
som händer på olika håll. Att styrelser emellan kunna dela vad som händer, att där skulle finnas en öppen inbjudan och att vi inte skulle vara rädda för att
förlora vår språkidentitet. Se det som en styrka och
rikedom.

Hela förbundsstyrelsen hittar du på vår hemsida
www.studentmissionen.fi

VITTNESBÖRD

V

VIKTEN AV ATT SE NÅGON NY

i talar ofta om hur vi kristna ser människor, att vi
är öppna och tar emot alla. Men är vi det riktigt
på riktigt? Jag skulle inte sitta här nu och skriva
denna text om jag inte en dag i Arcada hösten 2015,
skulle fått en kaffekopp i handen och frågan om jag vet
vad studentmissionen är samt uppmuntran att komma
på deras träff. På träff ett kände jag mig inte sedd, och
eftersom jag kan vara väldigt blyg och skygg vågade
jag inte heller vara den som tog kontakt. Jag tvingade
mig ändå att ge träffen en chans till, och gick på nytt
två veckor senare. Då kom en alldeles underbar person
fram. Hon såg att jag inte kände någon. Hon kom fram
och talade med mig och mera än så, hon bjöd mig
ut på kaffe. Under vår kaffeträff talade vi om tro, och
hon insåg att jag inte trodde men var öppen. Hon var
modig och frågade om hon fick be för mig. Hon bad
mig med på Alpha kurs, och var med mig hela kursen
på alla träffar. I slutet av Alphan kom jag till tro. Skulle
hon inte ha sett mig den där måndagen vet jag inte
om jag skulle hittat hem, tillbaka till Jesus. Så jag vill
utmana er alla, se de som finns omkring er. Ta tid och
investera i nya människor. Det kan förvandla den andra
personens liv.

Ida Blomstedt
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ANDEN LEDER OSS TILL MÄNNISKOR

F

ör några veckor sedan fick jag och några vänner
vara vittnen över hur Gud verkligen kan använda
oss i vår vardag. Hjälpa andra att se hans godhet
och kärlek om vi bara är villiga att lyssna till hans rösts
ledning och gå ut och handla utifrån det. Bön är en så
fantastisk kanal upp till Gud och då vi frågar, svarar han
alltid. Under en eftermiddag använde Gud tre av oss
för att ge olika bilder som ledde till en person som vi
skulle möta. Det var verkligen lett av den Helige Ande
och vi behövde inte söka länge innan han också visade
oss vem det var. Det var en kvinna med ett öppet och
hungrigt hjärta efter någon som skulle se hennes ensamhet och hennes behov av hjälp i en problematisk
livssituation. Vi fick be för henne. Efter det uttryckte
hon en så genuin tacksamhet över den kärlek hon känt
att hon kramade oss hårt och gick sedan iväg som om
något lyfts från hennes axlar. Att stanna någon i deras
steg hemåt från jobb eller skola kan kännas obekvämt
för dig men förändringen som kan ske i den personens
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hjärta över att du visat omsorg kan göra enorm skillnad. Precis som Jesus får också vi gå ut och stöda och
vara det där ljuset för någon, även om det känns lite
obekvämt.

Simone Åbacka

HEMGRUPPEN GÖR
EN SKILLNAD

I

Helsingfors har vi för tillfället fyra aktiva hemgrupper
som Studentmissionen startat. I dessa grupper får vi
tillsammans lära känna Gud bättre, utmanas att växa
i vår tro och dela livet över en kopp kaffe. Jag har fått
leda en av grupperna och det har varit mycket inspirerande och roligt att få vara med och se min och mina
vänners tro utvecklas. Speciellt roligt har det varit att se
hur Gud kan använda en hemgrupp för att ge så mycket glädje, stöd och uppmuntran i en studerandes vardag som kanske inte alltid är så lätt. I en hektisk vardag
har det varit väldigt skönt att vi tillsammans fått sätta
oss ner och reflektera över vad Gud gör i våra liv just nu
och vilka utmaningar vi står inför. Det är mycket viktigt
att få ha en kristen mindre gemenskap där man kan
vara sig själv och tryggt får dela med sig av vad som
pågår i ens liv.
Under våren har vår hemgrupp läst några kapitel ur
Romarbrevet inför varje möte och sedan diskuterat
kring de teman som framkommer i brevet. Några av
de teman som vi diskuterat har varit Guds kallelse för
våra liv, hur man praktiskt visar kärlek till de människor
man möter och vilka gåvor Gud gett oss. Detta har
hjälpt mig att läsa Bibeln mera regelbundet och även
fått mig att reflektera kring min egen relation med Gud.
Genom bibelläsningen och diskussionerna har jag även
utmanats att inte bara läsa om vad Bibeln säger, utan
även analysera hur detta praktiskt tar sig uttryck i mitt
liv och min vardag
Kajsa Sjöberg

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

VÄLKOMMEN PÅ
VÄNGUDSTJÄNST!

S

tudentmissionens vängudstjänst hålls i år i Jeppo,
söndagen den 7 maj. Vi börjar klockan 10 med
gudstjänst. Johan Eklöf predikar och efter gudstjänsten blir det lunch till självkostnadspris i församlingshemmet. Det kommer också att ordnas lite program
efter lunchen där studerande och tidigare studentmissionärer medverkar.
Anmälan till lunchen sker till Jeppo församling, antingen på e-postadressen jeppo.forsamling@evl.fi eller
på telefonnumret 040-868 7042. Anmälan bör göras
senast 27.4 kl. 12.00. Varmt välkomna med!

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
• Åbo:
9108 28
• Vasa:
9108 31
• Jakobstad:
9108 57
• Skolungdomsarbete:
9108 44
• Veritas Forum på svenska: 9399
• FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift: 9933
Tack för din gåva!

			

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.

