Dags för Disciple 2022
- välkommen med!
Gott nytt år! Med den hälsningen vet man också att Disciple närmar sej. Den 28-30.1.2022 streamas konferensen
från Petruskyrkan i Helsingfors. Konferensen ordnas för
åttonde gången som en gemensam satsning av Studentmissionen och Petrus församling.
Konferensen hålls i år, liksom år 2021, online där man
uppmuntras att delta i mindre grupper på den ort man
råkar befinna sej. Ifall man önskar delta enskilt kommer
det också i år att finnas ett speciellt Zoom-rum där man
kan dela gemenskap med andra konferensdeltagare. Hela
konferensen går att följa med via YouTube och Zoom. Anmäl dej via konferensens hemsida för att få tillgång till
videolänkar via vilka det går att delta i konferensen.

Stämningen som den brukar vara på Disciple.

Bild: Simone Åbacka

Konferensen är i år gratis för alla.

Tema för i år är Captivated. Temat är inspirerat av Matt.
13:44-46 där Jesus berättar liknelsen om skatten och pärlan. Vi uppmuntras i år till att komma med på konferensen
för att, om så för första eller n:te gången, upptäcka vilken
skatt vi har i Jesus.
”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker.
En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje
går han och säljer allt han äger och köper den åkern.

Pekka och Anna-Liisa Heikkilä m.fl. deltar också på konferensen. Paret Heikkilä har i många år undervisat och utrustat
kristna med Andens nådegåvor. Paret har en lång erfarenhet
av att resa runt i landet och utrusta församlingar, både inom
Ev. Luth. Kyrkan i Finland och inom Frikyrkorna. Båda har länge haft förtroendeuppdrag inom Ev. Luth. Kyrkan och längtar
efter att se en Andens väckelse komma över Finland.

Kom med och bjud frimodigt med vänner att delta från hemmasoffan! Anmälan via hemsidan, deltagande avgiftsfritt.

Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina
pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och
sålde allt han ägde och köpte den.”

Medverkande i år är Kim och Maria Sjögren (bild t.h.) som
grundat församlingen One heart church i Stockholm. Församlingen söker Guds närvaro genom lovsång, gemenskap
och liv med missionalt fokus. Församlingen vill leva liv som
är naturligt övernaturliga. I centrum av församlingen finns
Jesus och gemenskapen söker att bli utrustade med Andens nådegåvor och mer rotade i Jesus Kristus.

www.disciple.fi/
@discipleconference

FSSMnytt 01/2022

Gud är verksam i Europa
”en ögonöppnande erfarenhet”
I månadsskiftet oktober-november deltog Nico Villanen och Jonathan Vik från HSSM på den årliga
Feuer-konferensen för evangelister runtom campus i Europa. I år hölls konferensen i trakterna där
den första efterföljaren till Jesus Kristus blev döpt i
Europa, i Thessalonike inte långt från det forna
Filippi där Lydia och hela hennes familj blev döpta.

Vad fick er att åka på Feuer?
N: Det var en längre process för mej. Det var planen att
åka redan då covid-19 bröt ut, vilket hindrade det planerade deltagandet tidigare. Ivern har hållit i sig då det är
en konferens specifikt för evangelistiskt arbete bland
studerande, något jag brinner för.
J: Helt ärligt hade jag inte så mycket koll förrän vi åkte
iväg. Det som gjorde att jag for var kanske nog att det
kändes coolt att åka till Grekland, haha! Det lät spännande med evangelistiskt fokus, just för att det är det vi
håller på med inom HSSM och Studentmissionen.

Vad går Feuer ut på?
J: Vi åt och drack. Det var en stor del av hela konferensen. På torsdag kväll då vi kom var det middag direkt. På
måndag då vi åkte hem var det sista vi gjorde tillsammans att dela måltid igen. Måltiderna var en favorit för
de flesta, tror jag. Inte maten i sej, även om den var bra,
utan man fick alltid sitta ned med nya människor och i
olika konstellationer. Många gav feedbacken efteråt att
det bästa med resan var att få samtala med olika människor från hela Europa under måltiderna och få nya

Nico Villanen (t.v.) och Jonathan Vik (t.h) från HSSM på Feuerkonferensen hösten 2021.

perspektiv och bli inspirerad av det arbete som pågår
runtom i Europa.
N: Via måltiderna fick man också en djupare relation till
vissa som man sedan under konferensens gång förde
många samtal med. Men så hade vi också lovsång, bön
och seminarier.
En av de saker som jag upplevde som ett starkt inslag var
det som kallades för “country reports”. Mellan seminarierna fick personer från olika länder stiga fram och berätta hur arbetet i hemlandet ser ut. Att få höra att det
pågår studentarbete, inte bara i Finland, utan i hela
Europa och att studerande blir berörda av Jesus runt om,
var väldigt uppmuntrande att höra.
J: Så fanns det också tillfällen där man fick öva på att
hålla tal. T.ex. kunde vi i publiken en gång låtsas vara en
julkyrka, medan vi en annan gång spelade publiken i ett
sekulärt café.

Vad talade till er personligen?
N: Det var nog rapporterna från arbetet i de olika länderna
jag nämnde. Man tänker ibland att Gud verkar överallt,
men samtidigt kanske man tänker då Gud verkar “tyst” i
ens liv att Gud är tyst överallt. Perspektivet blir litet. Rapporterna vidgade min tanke. Man fick se hur stor skillnad
det är på hur det ser ut i olika länder. Det fanns en varm
gemenskap då vi delade rapporter från de egna länderna.
Vi fick också berätta om vad vi gör i Finland, att vi går ut,
bjuder på kaffe och ber för människor med olika behov och
böneämnen.
J: Rapporterna var också min favorit. Min bild av Europa är,
eller var, att det är en väldigt sekulär och andligt torr
världsdel. Det var ögonöppnande att höra vittnesbörd om
hur Gud är verksam i Europa. Nästan alla som vittnade om
sitt arbete hade ordnat Mission Week och i så gott som alla
fall har människor kommit till tro på Jesus.

Feuer är ett nätverk för kristna evangelister inom
den akademiska världen i Europa. Feuer är sammankopplat med den kristna internationella studentorganisationen IFES, till vars paraplyorganisation också FSSM hör.
Årligen ordnas en Feuer-konferens med målsättning att träna, utrusta och uppmuntra unga evangelister till att proklamera sanning, skönhet och
det underbara evangeliet om Jesus Kristus till dagens studerande.

Något som överraskade på konferensen?
N: Jag och Jonathan var de yngsta som deltog, det förvånade mej. Jag hade förväntat mej jämnåriga studerande på
plats (delvis berodde det på att konferensen hade mindre
deltagare pga. restriktioner, bara ett fåtal per land fick
delta).
J: Gud är verksam i Europa! Det är mycket konkret som
händer. Det finns människor som brinner för Jesus på hela
kontinenten. I sekulära norden, i postkommunistiska östra
Europa, i ortodoxa Balkan, i katolska Italien.

T.v. Nico och Jonathan på flyget där de ivrigt studerar Filipperbrevet och Thessalonikerbreven. T.h. duon på bild tillsammans med nyvunna vännen Mark på Feuer.

Något konkret Feuer kommer att leda till för er del?
J: Mission Week, förstås! Det är min förhoppning att
det skall bli ett evenemang här i Helsingfors i vår.
N: Alpha-kurs konceptet inspirerar mej. Att få uppleva evangelisation i form av Mission Week och Alpha-kurs. Men också att få vara med människor en
längre tid, föra samtal och få se mer av Guds kärlek
bli verklig i mitt och andras liv.
En annan sak som inspirerade min bibelläsning var
då vi besökte både Thessalonike och Filippi. Jag läste
Thessalonikerbreven under konferensen och blev
inspirerad att fara till andra bibliskt- och Paulusinspirerade ställen och besöka dem.
Text: Jonatan Gauffin
Ruinerna av den historiska staden Filippi där Lydia med familj blev
döpta efter Paulus missionsresa till staden.

Intervjun fortsätter i Arkki 1/22 och FSSMnytt 02/2022.

Nyheter
På Åland avslutades terminen med en lyckad julfest. Spel, lovsång, julevangelium och andakt av Lucas Boström, teologistuderande i Norge. Vi ser med tillförsikt fram emot den kommande
våren på Åland!
I Jakobstad ordnades en välsignad gemensam samling mellan
Studentmissionen och Frontline.
Vi vill också meddela att Lilian Lindén håller studieledigt 1.131.5.2022. Benjamin Sandell vikarierar under tiden som ledande
studentarbetare och Jonatan Gauffin som informatör.

Tacka och be!
•

Be för årets Disciple-konferens!
Att många ska få upptäcka och
återupptäcka den dyrbara skatten
som Jesus är.

•

Tack för arbetet på Åland som
kommit starkt igång. Be om fortsatt
ledning i arbetet.

•

HEJ STUDERANDE!

Tack för en lyckad Feuerkonferens! Be för den kommande
Alpha-kursen i Helsingfors och planeringen av Mission Week.

•

Tack för arbetet i Åbo, Vasa och
Jakobstad. Be för gemenskaperna

Då har vi nåt för Dej!

på varje ort! Speciellt för de nya

Du hittar oss på Instagram;

hemgemenskaper som planeras i

@abostudmiss
@helsingforsstudmiss
@vasastudentmission

Vasa.

•

Söker du en gemenskap i Åbo,
Helsingfors, Vasa, Jakobstad
eller på Åland?

Be om kraft, hälsa och vägledning
för alla engagerade i evangelisation
inom studievärlden.
Foto: Ben White on Unsplash

eller genom att skicka WhatsApp åt vår informatör Jonatan
tfn 040-5726453.

Insamlingskonto för Finlands ev.luth.
Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Sv verks, led, info:
Helsingfors:
Otnäs:
Vasa:
Jakobstad:
Mariehamn:
Åbo:
Veritas Forum SF:

Ref.nr
9108
9108 15
9108 1520
9108 31
9108 57
9108 60
9108 28
9399

Alpha är en rad kurstillfällen som
utforskar den kristna tron. Varje
tillfälle är inriktat på olika aspekter
och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. Alpha finns
över hela världen och alla är välkomna. Det finns på caféer och
universitet, i hem och kyrkor och
även online. Ingen Alpha är den
andre helt lik, men generellt så har
de tre saker gemensamt: Gemenskap, föredrag och ett gott samtal.

”..Jorden är Herrens med allt vad
den rymmer, världen med dem som
bor i den.” Ps. 24:1

Om du har flyttat eller har ny e-postadress, meddela din nya adress till studentmissionen@ studentmissionen.fi!

MobilePay
35985
16490
11925
84466

Insamlingstillstånd

92413
76201

Åland: ÅLR 2021/8572. Tillståndet är i kraft 1.1.31.12.2022.

För mer info, se www.studentmissionen.fi/stod-oss

Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021.

Tillstånden har beviljats för kontot FI66 8000 0710
2297 93, BIC DABAFIHH. Insamlingstillstånd och mer
info på https://studentmissionen.fi/stod-oss

Tack för ert trogna stöd!

