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Ibland måste man ta en strid
för att kunna bygga i fred

I

Gamla Testamentet hittar vi två kungar, David
och hans son Salomo. David blev en kung som
ofta var i krig eller fick fly för att någon ville ha
livet av honom. Hans son Salomo däremot regerade
under en tid då det rådde fred i Israel. Landet besöktes och beundrades av många och Salomo blev känd
för sin vishet.
Under Davids regeringstid var det svårt att bygga
någonting, men under Salomos tid byggdes äntligen
templet åt Gud som redan David skulle ha velat bygga.
Det behövdes en fredens kung för att templet skulle
byggas.
En för oss finländare mer närliggande historia är
Finlands första 100 år som nation. Finland gick som
en fattig nation in i ett stort krig, kom ut än fattigare
och därifrån började en hård men otrolig väg mot att
på många sätt bli en av världens ledande nationer.
Lärdomen i båda historierna kanske kunde vara
den att visst, det finns strider vi behöver vinna för att
leva i fred. Men då det byggs råder det fred, om vi så
talar om samhällen eller om oss som människor.
Det vi kallar fred i tal om nationer och riken, kanske
vi kunde säga att vi kallar frid då vi talar om oss som
individer.
Ett mått av mognad på dig och mig som människor
tror jag är den frid som omger oss. Jag ska vara ärlig;
i somras hade jag en konflikt på mitt sommarjobb.
Jag upplevde att arbetsgivaren var för hård och att
kraven var oskäligt höga. Jag tog en strid som åt väldigt mycket av min energi och som gjorde mig orolig
inombords. Ändå tror jag att det var en strid som var
värd att ta.
Min inbjudan till dig är ändå att söka friden med
Gud. Gud är en mästare på relationer och lever i evig
glädje i sin treeniga person. Jesus säger att Han kom
för att vi ska ha ett överflöd på liv. Relationer som
levs i kärlek, till varandra och till Gud, tror jag har ett
livsflöde.

Jesus själv visar vad
ett liv i överflöd är.
Jesus själv visar vad ett liv i överflöd är. Han anspelar
på sitt försoningsverk, sitt livsexempel och på den
Helige Ande som utgjuts över de första kristna vid
den första pingsten, en tid efter Jesus uppståndelse
och himmelsfärd.
Den gudomliga kärleken brukar man tala om som
självuppoffrande. Jesus är det ultimata
exemplet på det. Jag tror vi är kallade
att till en sund grad följa Jesus
också här. Vi behöver offra
av oss själva för att visa
att vi älskar. Men ordningsföljden är viktig,
vi är kallade att älska
och därför offrar vi av
oss själva.
Jag avslutar med
Hosea 6:6: ”..för jag har
min glädje i kärlek och
inte i offer, kunskap om
Gud mer än brännoffer.”
Jonatan Gauffin
studentarbetare
i Helsingfors
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Sjätte Disciple
konferensen
- Äntligen hemma i
Petruskyrkan i Månsas!

F

örsta helgen i februari hölls Disciple konferensen för sjätte gången, men nu för första
gången i Petrus församlings egen kyrka
i Månsas. Av de studerande jag umgicks med
under söndagsbrunchen hade många varit med
på alla konferenser. De konstaterade att temat
och upplägget varierat från år till år, men att årets
variant var en av de mest lyckade.

Mycket mingel på Disciple som för första
gången hölls i Petruskyrkan i Månsas.

Nytt för i år var att alla deltog i en brunch på
söndags förmiddagen hemma hos någon eller på
Studentmissionens kansli. Temat för brunchen var
att dela med sig av vad Gud gjort i ens liv under
konferensen. Av de tjugo som deltog i samma
brunch som jag var en tredjedel lite äldre och
kom från Esbohållet. Resten var studerande och
unga vuxna, från huvudstadsregionen, Åbo och
Österbotten.
Alla var nöjda med vad huvudtalarna delat med
sig av. Olle Rosenqvist berättade om sitt liv som
resande evanglist i Indien och Nepal, och Lee
Saville från England berättade om sitt kall att leva
bland hemlösa barn i Rumänien. Båda lever i en
hörsamhet för Andens ledning och har fått se och
uppleva många spännande saker. Man kan lyssna
på deras tal på Petrus podd (petrusforsamling.
podbean.com).
Lee Saville sa att han gärna tar emot utländska
missionärer till sitt arbete. Från att ha varit en
enmansgrej jobbar nu 80 pers för organisationen
Networks. En tredjedel av dem är missionärer
från andra länder, en tredjedel är rumäner och en
tredjedel romer. Om detta intresserar, ta kontakt
med Petrus församling.

Lilian Lindén

Ledare för svenska verksamhete
Foton: Simone Åbacka
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Olle Rosenqvist höll ett seminarium
om bön i praktiken.

Lilian Lindén

Öppen atmosfär
på UK
Årets UK, eller Ungdomens
Kyrkodagar, hölls den sista hela
helgen i januari på Lärkkulla i Karis.
En trio från Helsingfors Studentmission deltog på lördagens utställartorg.
I strålande solsken åkte Lina, Mikaela och Jonatan iväg från
Helsingfors mot Lärkkulla. Väl framme blev vi varmt mottagna.
Vi hade en lyckad session direkt då vi kom då det kändes som
att så gott som alla deltagare kurvade via vårt bord. Det var
flera som inte hade hört om Studentmissionen förut och andra
som kanske hört men inte hade någon kontakt till Studentmissionen. Vi lobbade starkt för alla fyra svenskspråkiga lokalföreningar beroende på var de vi mötte studerande eller tänkte
börja studera. Helhetsupplevelsen var att stämningen var varm
och atmosfären öppen på UK 2020.
Före vi åkte hemåt fick vi belöna vinnarna i vår nästan halvår
långa "campus-badminton"-tävling med ett presentkort för
två till Friends & Brgrs. Grattis till vinnarna som då alltså hittades på årets UK och tack till våra sponsorer på Friends & Brgrs.
Ett lyckat besök, nästa år far vi igen!

Lydia och Robin Norrbäck trivdes på
Disciple med bl.a. Oscar Sundman.
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