
Prövningar prövar oss.  Det gjorde de också 
för Petrus’ del.  Petrus hade lovat Jesus dyrt 
och heligt, ”även om alla andra överger 
dig, så ska jag aldrig överge dig” (Matteus 

26:33).  Vi vet ju hur det gick med det löftet.  Men lägg 
märke till Jesu ord:

”Simon, Simon! Satan har begärt att få sålla er 
som vete. Men jag har b ett för dig, att din tro inte ska 
ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då 
dina bröder." (Lukas 22:31-32)

Att bli sållad som vete innebär att genomgå en 
”prövning” för att skilja agnarna från vetet.  Liksom i 
skildringen av Jobs livsöde, fick Satan här komma och 
anklaga, med följden att Gud tillät en prövning.  Det 
väcker förstås en del teologiska frågor, som vi inte 
skall gå in på här, men det är viktigt att se att det blir 
bra i slutändan för både Job och Petrus.  

Herren tillåter en process som dels är ett mys-
terium (”varför tillåter Gud det onda?”), men det är 
en process som medför goda saker (”Vi vet att allt 
samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som 
är kallade efter hans beslut.”) Rom 8:28).  

HUR GICK DET FÖR JOB OCH PETRUS? 
För Jobs del ser vi ett gott resultat, även om det 
kvarstår obesvarade frågor, i att Job får ett Gudsmöte, 
en s.k. teofani, där Gud uppenbarar sig synligt: ”Förut 
hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett 
dig med egna ögon.” (Job 42:5) Sedan får Job igen av 
Gud dubbelt upp med välsignelse efter allt lidande 
han fått utstå.  

Hur var det med Petrus då?  Till skillnad från Job 
går det sämre för Petrus, då han inte lyckas följa Jesus 
när det hettar till.  Djävulens logik i båda fallen är 
slående lik:

Åklagaren svarade Herren: ”Hud för hud. Allt man 
äger ger man ju för att rädda sitt liv.  Men räck ut din 
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hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer 
han då att förbanna dig rakt i ansiktet.”  (Job 2:4-5)

Petrus, till skillnad från Job, förnekade faktiskt 
Jesus ”för att rädda sitt liv”.  Men inte heller här 
lyckades Satan fullt ut, för i enlighet med Jesu bön, 
behåller Petrus tron trots att hans karaktär inte håller 
måttet.  Han går inte, som Judas, in i hopplösheten och 
fördärvet.  

NÅDEN RÄCKER 
Vi kan glömma att något gott också kom ur det här 
som Gud tillät att hända. Någonting hände med Petrus 
som gjorde att han sedan också kunde, efter att han 
omvänt sig som Jesus sagt, ”styrka sina bröder”. 
Petrus fick upptäcka att också här räckte nåden till, 
också då han själv inte räckte till, i det värsta neder-
laget.  Petrus hade alltid varit en föregångare bland 
lärjungarna.  Han var i olika omgångar den första att 
öppna mun, och ibland gjorde han bort sig.  Han var 
snabbast på att göra misstag, och därför snabbast på 
att lära sig.  Så även denna gång, och den som gjorde 
bort sig värst hade en nyttig erfarenhet för att styrka 
de andra som också övergett Jesus.  

Min bön är att vi under dessa prövande tider skall 
bestå provet, men även om vi inte gör det, att vi åt-
minstone hittar tillbaka till Herren.  Att vi som Petrus 
lär oss lita mer på Herren än på oss själva.  Att vi kom-
mer närmare Herren, då vi inte har något eget att lita 
på, och då samhällets avgudar håller på att falla.  Att vi 
som Guds folk visar på ett hopp som inte är av denna 
värld, och styrker våra bröder och systrar.  Amen.  

Studentarbetare i Vasa 
och Jakobstad

Karl Granberg

5/2020
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STÖD

Studentmissionen behöver flera 
typer av stöd, både regelbundet 
ekonomiskt stöd och större enskilda 
gåvor. Vi behöver också hjälp med 
att hålla kontakten till såna som 
varit aktiva tidigare.

Studentmissionen 
behöver stöd!  

När det gäller ekonomin behöver Studentmissionen fram-
för allt regelbundna givare eftersom det är på basen av 
de kontinuerliga gåvorna vi kan göra upp budgetar och 

betala ut löner. Och våra anställda är a och o i arbetet även om 
vi inte har råd att anställa dem på så höga procent. 

För det andra behöver Studentmissionen bidrag för att täcka 
utgifter för projekt och utåtriktade satsningar. Här kan förenin-
gen Pro Studentmissionen rf fungerasom en bra kanal. I dags 
dato har vi ca 45 medlemmar i Pro Studentmissionen som sam-
lar in ett par tusen euro per år. 

Medlemsavgifterna ger sammanlagt några hundringar, men 
utöver det har flera personer donerat större och mindre sum-
mor, bla i samband med fester och begravningar. Bidragen 
investeras eller delas ut. 

Ifjol blev ett rekordår för Pro Studentmissionen vad gäller utdel-
ningar. Dels stödde Pro Studentmissionen arbetet med Veritas 
Forum med 1 000 € för turnén med Peter Payne och dels så fick 
Mission week i Åbo lika mycket. I år kommer utdelningarna att 
bli blygsammare, eftersom Studentmissionen hamnar att skjuta 
upp sina större satsningar till nästa år. 

Pro Studentmissionen finns i alla fall till för att förvalta större 
donationer och dela ut avkastningen efterhand. Kom alltså 
gärna ihåg föreningen om du fyller jämt eller vill göra en inbe-
talning till någons minne. Mer information finns på hemsidan 
studentmissionen.fi/pro.
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Pro Studentmissionen försöker också arrangera olika 
tillställningar för såna som tidigare varit aktiva eller 
annars bara är intresserade av Studentmissionens 

verksamhet.  

Ifjol ordnades t.ex. en fest för stödmedlemmar i Vasa på 
våren och så deltog vi i en gemensam julfest med finska 
sidan av Studentmissionen i Petrus kyrka i Helsingfors. I 
höst försöker vi få till en vängudstjänst med församlingen i 
Kvevlax beroende på hur Corona-läget utvecklas. Vi planerar 
också att ordna något tillfälle med det nybildade lokala Pro 
S teamet i Helsingforsregionen. Om du bor i Vasatrakten 
eller Helsingforsregionen och har lust att komma med i ett 
lokalt Pro S team, ta kontakt med Lilian Lindén, lilian.linden@
studentmissionen.fi! 

Lilian Lindén, 
sekretrare för Pro Studentmissionen r.f.  

Syfte och verksamhetsformer för Pro Student-
missionen 
• Föreningens syfte är att främja och stöda kristet 

arbete med inriktning på evangelisation och mis-
sion bland svenskspråkiga studerande i Finland. 
Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studeran-
de i deras livsval så att de kan  fullfölja sina studier 
och bli ansvarskännande medborgare i samhället. 
Föreningen vill verka på biblisk grund med evan-
geliet i centrum och i enlighet med den lutherska 
bekännelsen.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att 
• arrangera och inspirera till läger, bibelstudier, 

kurser, mission och evangelisation,
• ordna föreläsningar, seminarier, debatter och 

andra evenemang, särskilt i apologetiskt syfte, 
• anställa eller stöda anställningar av personer, 
• publicera material, 
• informera i olika medier om arbete av ovan näm-

nd art samt möjligheter att stöda det, 
• hålla kontakt med personer som är intresserade 

av att stöda föreningens verksamhet, t.ex. i form 
av vängudstjänster, utflykter och resor.  

Före jul deltog svenska verksamhetens seniorer i en julfest tillsammans med finska sidans seniorer i Petrus kyrka i Helsingfors. 

Fester och  
vängudstjänster



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

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

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

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

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

I nästa nummer av FSSMnytt får vi 
förhoppningsvis reda på vem som 
döljer sig bakom frågetecknet, om 

någon. Vi fick några sökande till job-
bet som 20 % koordinator för Veritas 
Forum på svenska för hösten och har 
gått vidare med en av dem. En bra typ 
med potential. Tyvärr sköts beslutet av 
ärendet upp. Orsaken? Ekonomin.

Vi har i princip sparpengar för i år ef-
tersom vi inte haft nån studentarbetare 
anställd i Åbo på våren, men för att kunna anställa en Veritas 
Forum koordinator på 20 % i höst måste vi ju också kunna 
följa budgeten, och för att kunna anställa personen också 
nästa år - och helst tills vidare - behövs det mera fyrk.

En 20 % anställd kostar 600 € i månaden i medeltal, det här 
gäller alla stödringar. Kan du tänka dig att bli en regelbunden 
givare, med tex 20 eller 50 € i månaden? Kan du tänka dig att 
göra detta i ett år, eller tre eller fem? Ju mer långsiktigt och 
regelbundet våra stödjare är beredda att satsa desto lättare 
har vi att göra nästa års budget.

Kolla in nere på denna sida vilken stödring du kunde tänka dig 
att gå med i. Åbo eller Veritas Forum? Eller någon annan. Alla 
bidrag räknas för vi har i slutändan en gemensam budget och 
ingen av stödringarna når ännu upp till den summa som skulle 
behövas. Ännu får vi kollekter från församlingarna men i dessa 
coronatider är det svårt att sia hur det går med dem. Därför 
behöver vi ännu mer stöd från privatpersoner än tidigare. Gud 
välsigne din gåva!

Vill du veta vem som döljer sig bakom 
frågetecknet? Då kan du vara med och 
påverka! 

Vem är detta? 

Mitt namn är Ben-
jamin Häggblom 
och jag är 23 

år gammal. Jag studerar 
teologi på magisternivå 
vid Åbo Akademi och 
ämnar slutföra mina studier 
under våren 2021. När jag 
studerat färdigt önskar jag 
prästvigas och börja jobba 
i den Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland. 

Under fritiden läser jag 
gärna böcker eller spelar 
innebandy. Jag umgås även 
gärna med mina vänner. 

Jag fungerade som Åbo svenska Studentmissions ordförande 
under två mandatperioder 2017-2019. Under min tid som 
ordförande i ÅSSM fick jag knyta kontakter med medlemmar-
na och jag känner även den nya styrelsen väl. 

Min vision är att få fortsätta med det goda arbetet som redan 
görs, men även att få utveckla arbetet ytterligare. Jag funderar 
gärna på hur Studentmissionen på bästa vis kan finnas till för 
och stöda sina aktiva medlemmar. När studerandes vardag 
blivit mer hektisk i och med en begränsad studietid behöver 
verksamheten vara relevant. (Därför behöver man fundera 

Benjamin har blivit vald till studentar-
betare i Åbo från hösten. Kom med i 
hans stödring! Se info nere på sidan om 
konto- och ref.nr för arbetet i Åbo. 

Benjamin Häggblom

Välkomna vår  
nya medarbetare!


