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Kraft att nå ut
på rätt sätt

E

n vers som brukar kunna citeras utan mycket
kontext är 2 Timoteus 1:7:
”Gud har inte gett oss modlöshetens ande,
utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.”
En fin vers om att inte vara rädd av sig, kan vi tycka,
och gå vidare. Men här finns djup som precis börjat
öppna sig för mig, och jag vill gräva djupare.
För det första lägger vi märke till ordet ande. Som
kristna har vi fått del av Guds Ande. Det går djupare
än psyket, det är rotat i en andlig verklighet. Vi kan
inte ens vara troende utan Andens hjälp (Rom 8:9).
Anden gör skillnad. Men fast vi är troende kan vi
ändå behöva mera av Guds Ande.
Det ser man klart på lärjungarna, som varit i Jesu
tjänst, och genom Honom gjort otroliga saker. Till
sist, efter uppståndelsen, andas Jesus på lärjungarna
och säger ”ta emot den Helige Ande”. Redan då fick
de höra att Jesus sände dem ut i världen. Men varför
säger Han då ändå såhär:
"Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har
lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige
Ande." Apg 1:4b-5
De behövde en utrustning innan de kunde utföra
sitt uppdrag. De skulle vänta, och de ”höll enigt ut
i bön tillsammans” (Apg 1:14). De behövde mer av
Anden. Så mycket, att det kallades ett dop (eller dopp,
som de skulle ha förstått det!), att bli riktigt dränkta i
Anden. Så skedde ju på pingstdagen, och då började
saker hända! En rädd Petrus som tidigare förnekat
Jesus så snart det blev svårt, stod nu upp och talade
till folkmassorna. Och Anden vittnade genom tecken
och nådegåvor, tungotal (på främmande språk) och
(därmed) profetia.
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En utvikning:
Hur gör vi för
att få igång
elden då?

Tillbaka till Timoteus. Precis innan det
kända bibelstället vi inledde med, hade
Paulus sagt:
”Därför påminner jag dig: låt Guds
nådegåva flamma upp igen, den som
finns i dig genom min handpåläggning.”
2 Tim 1:6
Timoteus hade fått en utrustning av
Gud. Men den behövde ”flamma upp
igen”. Paulus säger att han ”påminner”
Timoteus om det här, det var inget nytt.
Vi behöver hålla oss brinnande i Anden,
och ibland behöver man fläkta elden och
få igång lågorna. I grekiskan är detta ett
aktivt verb, något vi gör för att återuppväcka elden. Men trots att vi talar om
gärningar här, bygger allting på nåden,
för precis före denna vers har Paulus
talat om tron som bor i Timoteus.

En utvikning: Hur gör vi för att få
igång elden då? Vi såg ju att lärjungarna
väntade, och bad uthålligt tillsammans, i
enhet. De lydde Jesu befallning. Och en
detalj som vi inte har nämnt, men som
också finns i Apg 1, är att de utsedde
en ersättare för Judas Iskariot. De s.a.s.
reparerade altaret innan elden skulle falla,
de lade bitarna på plats i ledarskapet, de
organiserade och såg till att inget fattades,
mänskligt sett. Vi gör det vi mänskligt kan,
och så lämnar vi rum för Gud att göra det
bara Han kan.
En annan ledtråd för vad vi kan göra för
att uppfyllas av Anden finns i Ef 5:18-20:
”Berusa er inte med vin, det leder till
vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas
av Anden och tala till varandra med
psalmer, hymner och andliga sånger.
Sjung och spela för Herren i era
hjärtan. Och tacka alltid vår Gud
och Far för allt i vår Herre Jesu
Kristi namn.”
Här ser vi en parallell mellan

att dricka sig berusad som är negativt,
och det sunda alternativet, att ”uppfyllas
av Anden”. Vi skall dricka av Honom
tills vi blir påverkade! Och det har goda
effekter istället för den förödelse som
rusmedel annars kan orsaka. Vi får dessutom tips om hur vi skall göra. Där har
den inspirerade musiken en roll (både
enskilt och tillsammans), och tacksamhet. Så låt lovprisningen flöda!

Vi behöver alltså ta tid för att odla vårt
kärleksförhållande till Gud så att vi inte
blir kraftlösa. Om vi återgår till versen
vi började med, ser vi att där finns en
kontrast mellan modlöshetens ande
(som tack och lov inte är av Gud—den
får vi göra oss av med!) och Guds Ande,
som kännetecknas av kraft, kärlek och
självbehärskning. Guds Ande reflekterar
Hans natur—kraft under kontroll, för
kärlekens skull. Han kan göra vad som
helst, men väljer att kanalisera kraften så
att den blir till maximal nytta.
Vi ser vidare att var och en av dessa tre
aspekter (kraft, kärlek, självbehärskning)
ställs i motsättning till modlöshet. Låt
oss utforska detta:
1. Om jag är modlös utstrålar jag inte
kraft, utan blir svag, deppig och tveksam.
2. Om jag är modlös har jag svårt att
visa kärlek, utan ryggar tillbaka istället
för att ta risker och älska.
3. Om jag är modlös uttrycker jag inte
självbehärskning, utan ger vika för
grupptryck.
Gud vill ge oss en stark uppmuntran
att vi inte behöver vara modlösa. Han
ger oss sin Ande, och vi har orsak i Honom att gläda oss och vara hoppfulla.
På campus, och i samhället överlag,
utspelar sig den här kontrasten så att om
vi är modlösa är vi i underläge, vi blir

isolerade och privata, vågar inte
tala högt om vår tro, och ger
efter för vad den stora massan
begär. Vi håller oss till det som
är politiskt korrekt. Vågar inte
utmana status quo. Vi behöver
desperat Guds Ande, så att vi
kan vara djärva övervinnare
som kämpar kärlekens strid, att
vinna själar, och som inte ger
vika för världens press, pressen
att prestera och passa in. Vi får
vara skinande stjärnor, salt och
ljus på campus, och i vår värld.
Må så ske. Amen.

Karl
Granberg

Studentarbetare
i Jakobstad och
Vasa till årets slut

Tack Karl!
Tack Karl att vi har fått ha
dig i vår medarbetarskara i
två och ett halvt år! Det var
en välsignelse att få dig ända från Hongkong - för
att jobba med oss. Du har
lärt oss mycket om Bibeln
och om bön och om den
helige Ande. Tack för din
själavårdande attityd och
för alla dina förböner! Gå i
frid och tjäna Herren med
glädje!
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En titt på
lokalföreningarna

T

rots Coronan är det viktigt att vi ger möjlighet till samtal och
gemenskap, också bland studerande, och därför har vi startat
en virtuell Alphakurs nu i slutet av året dit olika utåtriktade team
bjuder in. I höst har tex ett utåtriktat team bildats i Åbo bestående av
sex personer plus studentarbetaren. I samband med Alphan har de
varit ute på sitt första uppdrag och pratat med folk utanför Akademin.
Lokalföreningarna har också på andra sätt varit aktiva och kreativa. I
Åbo ordnade man en temasamling på nätet om psykiskt välmående,
och man har också startat en bönetjänst på Instagram dit studerande
kan skicka sina böneämnen. I Helsingfors producerar man videoandakter och delar dem på sociala medier. I Vasa och Jakobstad träffas
grupperna på zoom, för att få undervisning och dela läget och be
tillsammans. Så långt det går träffas vi också fysiskt, bla genom utflykter, vandringar och cykelpromenader, vädret har ju varit ovanligt varmt
och bra den här hösten.

Så här ser den
inbjudan ut som
Åbo-gänget delade
ut om den virtuella
Alphakursen.

Vandring i Noux med HSSM-gänget.

I Vasa har man samlats hemma hos studerandena och ordnat en
Alphaliknande kurs om bön. Någon har också deltagit på distans.

Kaffeteamet på bilden från vänster: Nora Lillas, Kristian Vuoristo,
Amos Airola och Linnéa Nygård.

Stadsäventyr i Åbo.
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Disciple konferensen
blir av, på flera platser!
Disciple konferensen hålls som planerat den sista helgen i
januari nästa år, dvs den 29-31.1.2021. Men pga Coronaläget
funderar man nu i planeringsteamet på att hålla den på flera
platser. Huvudsamlingarna skulle fortsättningsvis föregå i
Petruskyrkan i Månsas i Helsingfors, men det skulle också vara
möjligt att delta på distans från vissa andra platser, bla Vasa och
Åbo. Det kommer i så fall att finnas små team som har hand om
organisationen på de platserna.
För att få uppdaterad info, kolla hemsidan disciple.fi med
jämna mellanrum!

Kom med i Pro
Studentmissionen!
Pro Studentmissionen finns till för dig som blivit klar med
dina studier men som ännu har ett hjärta för Studentmissionen.
Pro Studentmissionen har två uppgifter. Dels vill vi att folk ska få
träffas också efter att studietiden är över. Därför har vi grundat
några lokala team i Vasa och Helsingfors för att planera och
genomföra sådana träffar. Om du vill komma med eller har
idéer är det bara att höra av sig till nån av medarbetarna!
Dels vill Pro Studentmissionen förvalta större donationer och
testamenten. Det gör vi genom att investera dem och dela ut
en del av avkastningen. För detta ändamål finns en skild styrelse
och ett placeringsteam. Om du är intresserad av detta, ta kontakt! Mer info finns på studentmissionen.fi/pro.

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

Benjamin Häggblom, studentarbetare i Åbo, tfn 040 753 1239
Oskar Palomäki, Veritas Forum koordinator på svenska, tfn 045 885 8000

Disciple konferensen har lockat flera hundra studerande och
unga vuxna genom åren.

Julfest 19.12.

i Petruskyrkan igen!
Ifjol ordnades den första gemensamma julfesten med Studentmissionen och missionsföreningen Såningsmannen (Kylväjä) och det var en trevlig fest. I år gör vi det igen, men med
vissa restriktioner. De som kommer på plats bär mask, och
man kommer bara om man är frisk. Vi sitter utspridda vid små
bord och försöker att hålla distansen till andra. Mat och kaffe
bjuds det ändå på, och trevligt program. Platsen är Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, och vi börjar med mat kl 16.15.
I år blir det mer tvåspråkigt, bl.a. för att vår studentarbetare i
Helsingfors, Jonatan Gauffin, medverkar som programledare
och tolkar talet till svenska som hålls av Jukka Norvanto, en
känd bibellärare som jobbat för Radiomissionen Budbärarna
(Sanansaattajat). Sånger och andra tal kommer också att innehålla delar på svenska. Väkommen med alltså!

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 Otnäs			
9108 1520
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 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission
rf insamlingstillstånd RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att samla in pengar
gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av
student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger
samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000
0710 2297 93, BIC DABAFIHH

