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Hur bygger vi?

F

örsamlingen beskrivs i Bibeln med många olika
bilder: Bruden, Åkern, Fårhjorden... De representerar alla var för sig viktiga sanningar om vem
vi är tillsammans som Jesu efterföljare. En av bilderna
som används är Guds byggnad (1 Kor. 3:9). Vi som tillhör Gud är ”levande stenar” i bygget (1 Pet. 2:5).
Om man tänker på stenar, så gör en sten inte så mycket för sig själv, men formad av Gud passar den in och
blir en vacker och viktig del av helheten. Den kan då
läggas ovanpå andra stenar, för att nå nya höjder. Stenen kan i sin tur ge styrka åt bygget och bära upp andra
stenar. Stenarna finns också bredvid varandra, och tillsammans är de starkare och tjänar större syften.
Vad är det då som Gud bygger av oss? Ett lyxhem för
nöje? Ett högkvarter för makt och inflytande? Ett köpcentrum för vinst? Gud är inte emot nöje, makt och
vinst, då de används rätt—tvärtom är de då en väldig
välsignelse. Men det Han bygger oss till har ett mycket
högre syfte: Vi är ett tempel, för tillbedjan (1 Kor. 3:16,
Ef. 2:21). Vi finns till för Gud själv, och Han bor ibland
oss.
Som levande stenar är vi inte passiva, utan får delta i
templets tjänst, och frambära offer åt Gud (1 Pet. 2:5).
Jesus är det fullkomliga offret, men offret som kvarstår för oss att offra är vår kärleksrespons till Honom.
Alla dessa beskrivs som vårt ”offer” (qusía, ”thysia”)
i nya testamentet: Att leva för Honom, lovprisning,
goda gärningar och gåvor (Rom. 12:1, Heb. 13:15-16,
Fil. 4:18).
Inte nog med det, utan vi får också vara med och bygga. Det är utan tvekan Gud själv som först och främst
bygger sin församling, men vi får vara Hans medarbetare (1 Kor. 3:9). Den oersättliga grunden för bygget
är ju Jesus Kristus (v. 11). Det står i den versen att
den grunden redan är lagd, men trots det behöver den
också läggas i varje enskild människas liv (v. 10). Jesu
försoning, som är fullbordad en gång för alla, behöver
tillämpas genom att föra människor till tro och lydnad
till Gud.
Grunden för allt vi gör som kristna är Kristus. Det
står att det går att bygga väl eller illa på den grunden.
Vi talar nu om troende människor. Har man den fräl-

Vi finns till för Gud
själv, och Han bor
ibland oss.
sande tron i behåll då man kommer fram till ”pärleporten”, då får man komma in. Men om man inte gjort
något med den tron så länge man levde, då går man
miste om hela den belöning man kunde ha fått (1 Kor.
3:15). Varje liten äkta kärlekshandling har ju Gud sagt
att Han skall belöna—t.o.m. att ge någon ett glas vatten
för att de följer Jesus! (Matt. 10:42, Mark. 9:41). Det
finns belöningar i det här livet, men också i nästa, för
Gud ser och tar vara på vår kärlek till Honom, fast vi
kanske underskattar den. En härlig belöning är också
ifall Gud ger dig möjlighet att få föra någon till tro, för
då har du dem med dig i evigheten!
Jag tror det kommer att gråtas många ångerfyllda tårar bland Guds folk då vi en dag står inför Honom. Alla
bortkastade tillfällen att verkligen älska och bli älskad
av Gud, och ge Hans kärlek vidare till andra. Han kommer ändå att torka bort alla våra tårar. Det
finns tröst och värme hos Gud för oss
då det blivit fel. Men bättre är det
att upptäcka bristerna nu, när
man ännu hinner göra något åt
saken. Måtte vi leva så att vi har
mindre att ångra då vi kommer
fram, och bygga sådant som är
fött av evigheten och varar i
evighet! Gud ge oss nåd till det.
Amen.
Karl Granberg
studentarbetare i
Vasa och Jakobstad

FSSMNYTT 2019

21

NYHETER

A generation is coming together,
hungry for a move of God
Revive our hearts, revive our
universities Revive Europe
27.12.2019 – 1.1.2020
Karlsruhe, Germany

”R

evive” is open to Christian students and graduates,
aged 18-30, across Europe. Through Scripturesaturated sessions focussed on the book of Acts,
we will be asking God to: revive our hearts, revive our universities, revive Europe. The program will also feature extensive
times of worship, authentic testimonies, challenging talks, and
practical seminars.
Our program will begin on the evening of Friday 27 December 2019, and end with a new year’s celebration on the evening
of Tuesday 31 December 2019. Please plan your departure for
the morning of Wednesday 1 January 2020.

Check out the
speakers here:
reviveeurope.org/program
Register here: reviveeurope.org/
registration
Early bird price before 16.11.2019!
Tor Erling Fagermoen, IFES
Regional Secretary for Europe

Something much bigger than us
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“IFES Europe has, over the last thirty years, organised and
hosted ten editions of the European Student Evangelism
Conference. And now we have sensed Jesus asking us if
he can borrow our boat (Luke 5). There is something he
wants to do, something that is much bigger than us. We
have said “yes” to his calling, and Revive is the result, with
more than 20 organisations standing together with us.”
Tor Erling Fagermoen, IFES Regional Secretary for
Europe

“God has often used young people to initiate reformation and revival in Europe in our increasingly secularised
culture. Luther, Calvin, Zinzendorf were all under 30 years
old when God raised them to prominence. We desperately need another move of God. We are praying that
the Lord will use some of the 5,000 students expected at
Revive 2019, with other initiatives, to contribute to a fresh
move of the Spirit of God across our needy continent.”
Lindsay Brown, Head of FEUER

”What a movement of the Spirit to get us all at the same
table and speaking into one event! What will God do
with and through Revive? I am excited to see, although I
dare not miss what He has already done by uniting us!”
Connie Duarte, Chair of Mission Net and Board Member of the European Evangelical Alliance

“Revive is an amazing opportunity. We want to see
young people coming together, seeking God and responding to his call; to see the gospel impacting our lives,
our society and Europe.”
Frank Bauer, YWAM
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Keswickdagar

med Bo Brander i oktober!

Temat för Mission week
i Åbo blir More To Come!

M

B

o Brander kommer till Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors den 10 –12 oktober för att tala över temat ”Jesus, min
Herre och min Gud”. Torsdag & fredag kl. 19, samt lördag kl. 17
och 19, med kaffepaus emellan. Välkommen med önskar Keswick-föreningen för det andliga livets fördjupande!
Bo Brander, född 1951 i Göteborgs och Bohus län, är en svensk präst
och teolog. Han har varit skolpräst vid S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö
och 1994-2009 föreståndare och studentpräst vid Laurentiistiftelsen, ett
studenthem med tillhörande kyrka i Lund. Han var från våren 2009 till
sin pensionering hösten 2018 studentpräst och föreståndare för Sankt
Ansgars kyrka i Uppsala.
Brander, som är teologie doktor i systematisk teologi, har även verkat som teologisk forskare, med den kristna skapelseteologin och de
kristnas miljöansvar som specialitet. För sin avhandling tilldelades han
Wallquistpriset 2005. Han har varit lärare vid teologiska fakulteten vid
Lunds universitet. Vid 1980-talets slut var han förordnad som expert
inom Kyrkomötets bekännelsekommitté. Tillsammans med journalisten
Göran Skytte gav han 2006 ut boken Ett år med Jesus. Han var 2009-2011
regelbunden kolumnist på ledarsidan i Kyrkans tidning.

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

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Jonatan Gauffin, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 572 6453
Karl Granberg, studentarbetare i Jakobstad och Vasa, tfn 045 154 060
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo, tfn 050 4619694

ore To Come äger rum 12–14.11 och platsen är
Koulu eller bryggerirestaurang Skolan på Eriksgatan 18 i Åbo. Stefan Gustavsson från Sverige är
huvudtalare. Tisdagens tema är: What About God? Does He
Exist? På onsdagen talar Gustavsson om Jesus Kristus ur
ett historiskt perspektiv och rubriken är: What About Jesus?
Who Was He? Torsdagens tema är hur vi idag kan leva som
kristna: What About Me? On Becoming a Christian and the
Difference It Could Make? Kvällssamlingarna börjar kl 19 på
tisdag och onsdag och kl 18 på torsdag.
På onsdag eftermiddag kl 16 ordnar vi ett Veritas Forum med Stefan Gustavsson om temat ”Can the Gospels be
Trusted” eller ”What kind of Evidence would Convince me of
a Resurrection?” Platsen för det blir Auditorium A i Gadolinia, Porthansgatan 3 i Åbo.
Allt detta kräver omfattande planering och en stor insats
av frivilliga som deltar i arrangemangen. Folk ska bli mötta
på campusområdet och inbjudna till de olika samlingarna.
Broschyrer ska delas ut och läggas ut på informationstavlor. Mission Week kostar också en hel del. Talarens resor
och övernattningar samt allt det som delas ut och bjudas
ska bekostas. Hyran för Koulu är den största enskilda utgiften plus att alla som kommer bjuds på något ätbart.

Hjälpa till?

- Ifall du vill hjälpa till med arrangemangen, kontakta Åbos
studentarbetare: robert.ojala@studentmissionen.fi
- Om du är en sån som ber, be att det skulle bildas team
som bjuder in studerande!
- Helsingfors Studentmission och Transform har lovat ställa
upp med team, tacka och be för dem!

Be om bidrag!

- Det har kommit in en del bidrag, men ännu behövs mer
för att vi ska kunna hyra in oss på Koulu och bjuda på mat
där tre kvällar! Be att vi skulle få de resurser vi behöver!
- Om du vill bidra, betala in en valfri summa på kontonummer FI 6680 0007 1022 9793, och använd ref.nr 9030 för
Mission Week!

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793
Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten
9108
Studentarbete i Helsingfors			
9108 15
Studentarbete i Jakobstad			
9108 57
Studentarbete i Vasa			
9108 31
Studentarbete i Åbo			
9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska		
9399
Mission week 				9030
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.

