
När vi som människor stiger in i Guds rike 
för första gången och tar emot frälsning är 
det oftast på grund av förälskelse. Föräls-
kelse i en god Konung som får oss att sälja 

allt för att följa Honom. Med tiden tenderar vi sedan 
att börja ta ansvar som tjänstemän för konungariket 
i olika viktiga roller, medan vårt fokus också börjar 
förskjutas mot rikets diverse ärenden och angelägen-
heter.

Det är ofta roligt att lära sig om hur Guds rike och 
kyrkan opererar — särskilt om vi lever i en säsong 
där vi går från seger till seger. Lite på samma sätt som 
det är roligt att fördjupa sig i detaljer om ens favo-
rit idrottslag, speciellt om det går bra för laget och 
cupsegern är nära. Men vad händer oss under sämre 
säsonger; då kanske vi i stället försöker undvika att 
tänka på hela sportgrenen.

De senaste tiderna har varit en sämre säsong i många 
avseenden. Vi läser om hur religionsfriheten är hotad 
i vårt land vid domstolar, och om hur samhällsrestrik-
tionerna fortsätter, vilket lamslår våra verksamheter 
igen. Vardagsstress kompad med ensamhet kan också 
vara stressande faktorer. Som tjänsteman för konung-
ariket upplever jag frustration. Men frågan är varför 
jag egentligen gör det? Har jag blivit mera fokuserad 
på konungariket, än på själva konungen som allt 
egentligen handlar om; Konungen som fortfarande är 
den samme som Han alltid varit.

Under Disciple-konferensen definierade Kim Sjögren 
framgång till oss kristna på ett nytt sätt. Nämligen att 
framgång = att ha Guds närvaro. I Psaltaren skriver 
David att han bara begär ett enda — att få vara i Guds 
närvaro.

Jag har under den senaste tiden tagit mera tid för att 
bara sitta på mina knän inför Herren och lyssna till 
lovsång. Saul, vars lidanden lättade av att lyssna till 
Davids harpa i sitt hov, måste ha känt något likande 
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då han lyssnade till tillbedjan. Samma atmosfär som 
också herdarna i julevangeliet fick höra då himmel-
ska härskaror basunerade ut sin lovsång.

Medan jag bara varit och suttit, reser sig ofta en 
enkel bön inom mig: Här är jag Gud!  
De är ljuva ord att uttala, men först förstod jag 
inte varför. Sedan insåg jag att det är de orden som 
Gud inte fick höra då han kallade på Adam i Edens 
lustgård. ”Här är jag”, är en utmaning mot vår fallna 
värld.

I tider som dessa tror jag att Gud kallar oss tillbaka 
till vår första kärlek, där det handlar om Konungen 
och Hans närhet och inte om konungariket runtom-
kring. Om du känner att din handlingskraft har lam-
slagits, är sanningen den att mångfalt mera händer 
när vi i enkelhet tillbringar tid i Guds närvaro, än då 
vi springer ute och utför hans ärenden.

studentarbetare i Åbo
Amos Airola

Vad har Gud gjort 
under Disciple?

”Till mig talade undervisningen om Guds 
närvaro; om att försöka söka Honom, och 

försöka vara i Hans närvaro. Det utmanade mig 
i hur jag spenderar min tid, och hur jag ser på 
förhållandena – allting ska egentligen peka på 
Jesus, och det räcker inte att man bara har hans 
namn. Man ska inte nöja sig med gammal kunskap 
om Jesus, utan hela tiden söka hans närvaro. Och 
i Hans närvaro finns inte lögn, och det finns inte 
sjukdom eller rädsla. Den är ganska så där absolut. 
Och den kräver allt, men den är också nådefylld.”

Highlight från workshopparna?
”Pekka och Anna-Liisa Heikkiläs vittnesbörd och 
lektionspass talade starkt till mej, det gjorde mig 
ödmjuk igen. Jag fick bekräftat att Gud vill verka, 
Gud är riktig och att Gud gör under.”

Onni Thulesius, Åbo

"Jag har haft många tankar den senaste tiden. 
Under Disciple-konferensen bad jag över allt 

det som varit på gång och som jag tänkt på. Under 
lördag kväll upplevde jag en stark närvaro av den 
Helige Ande och att Gud gav ett konkret bönesvar. 
Före Disciple var jag mycket förväntansfull och 
det var första gången jag deltog. Nu i efterhand 
känner jag att jag är jätte tacksam för allt Gud har 

gjort, och jag är jätte tacksam över att jag har fått 
vara på plats och hjälpa till med att förverkliga 
konferensen.

Lina Storbacka, Helsingfors

”Det var verkligen en fantastisk helg. Det 
kändes verkligen som att vi kom tillbaka 

till hjärtat av vad det är att vara lärjungar i Guds 
rike - att samlas för att vara i Guds närvaro, just 
där vi är med dom som är runtom oss och läng-
ta efter att nå ut. Vi kom tillbaka till hjärtat av 
evangeliet; the simple gospel.”

Simone Åbacka, Vasa

ordnades för åttonde gången som ett 
samarbete mellan Studentmissionen 
och Petrus församling. Vi ser fram 
emot Disciple 23! 

Disciple-konferensen
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Hur har resan till Grekland 
påverkat er? 
N: På själva resan var det pro-
gram hela tiden och vi hade 

just ingen fritid. Jag hann inte processa så 
mycket på plats. Så visst har jag processat 
själva resan då jag kom tillbaka. De olika 
sätten att evangelisera på är det som jag 
reflekterat över mest. Jag har funderat på 
mina egna styrkor gällande evangelisa-
tion.  

J: Ja, hur framföra evangeliet effektivt? 
Kanske inte rätt ord i sammanhanget. Det 
jag tog med mej är att det finns flera sätt 
att evangelisera på och att de olika sätten 
fungerar med varierande framgång i olika 
sammanhang. Det är av betydelse att välja 
rätt metod för sammanhanget, alltså att 
ha sina åhörare i åtanke; vem är det jag 
pratar med; vad behöver de få höra. Vi 
fick med oss mycket material från konfe-
rensen, bland annat ett infohäfte med tips 
för evangelisation, men ett viktigt tips var 
att varje tal, undervisning eller föredrag 
behöver ha någon form av inbjudan på 
slutet, en uppmuntran att gå vidare och 
upptäcka mer om tro och Jesus.  

Vad gjorde intryck under resan?  
N: Ett eget inslag under konferensen var 
att en del akademiker medverkade. Det 
var stort att höra lektorer, forskare och 
professorer med hög intelligens visa på 
att de har en djupgående andlig dimensi-
on. Det ena utesluter inte det andra. 

J: De berättade också att de inte gjorde 
skillnad på sitt kristna liv och sitt yrkesliv, 

Ett eget inslag under 
konferensen var att en 
del akademiker med-

verkade. Det var stort att 
höra lektorer, forskare 

och professorer med hög 
intelligens visa på att de 

har en djupgående andlig 
dimension.

På resa där evangeliet 
slog rot i Europa   
Då Paulus besökte Filippi på en av sina mis-
sionsresor såddes de första fröna för evange-
liets utbredande i Europa. Nico Villanen och 
Jonathan Vik från HSSM reste till Grekland för 
att delta i Feuer-konferensen för unga evan-
gelister inom den akademiska världen och bli 
inspirerade att idag fortsätta arbetet med att 
proklamera de goda nyheterna om Jesus Kris-
tus som världens Frälsare. 

utan att de integrerade sin tro i undervis-
ningen. Deras övertygelse lyser igenom i 
sättet de undervisar. 

N: Man kan få med Jesus och det andliga 
i den akademiska vardagen, eller på vilken 
utbildningsnivå som helst. Eller så inom 
hobbyverksamhet, man behöver inte göra 
skillnad på olika områden utan hålla i tan-
ken att Jesus kan verka var som helst. 

J: Hela lördagen gjorde vi ett besök till 
Filippi. Vi besökte stället där man tror att 
Paulus och Silas satt i fängelse, och på 
bussfärden dit läste vi i Apostlagärningarna 
om då Paulus kom till Filippi. Vi besökte 
floden där Lydia blev döpt, hon var den 
första personen som blev döpt i Europa! 
Det var stort. Det arbetet vill vi fortsätta.  

Kan ni rekommendera Feuer?
N: Absolut!

J: Alla som vill se Guds rike komma i 
Europa borde åka på Feuer!

 N: Det är värt att uppleva om man har 
ens en liten glöd för evangelisation.

J: Man blir lätt insnöad i den egna 
kontexten. Därför är det väldigt ögonöpp-
nande och inspirerande att se vad som 
händer på andra håll och knyta kontakter 
med andra som evangeliserar bland stude-
rande i Europa.  

Jonatan Gauffin 
Intervjuns första del publicerades  
i FSSMnytt 01/2022. 

Nico Villanen t.v. och Jonathan Vik t.h. vid floden 
där Lydia döptes. 

Fängelsehåla i Filippi där vissa tror 
Paulus och Silas satt fängslade. 
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Anders Svartström ny  
frivillig studentarbetare  
i Helsingfors

Anders Svartström har valts som 
frivillig studentarbetare i Helsingfors. 
Anders kommer att sköta delar 

av det arbete studentarbetaren utför. 
Arrangemanget gäller tills vidare. Vi vill 
samtidigt tacka Edith Kortekangas för den 
korta men kraftiga insats hon bidrog med 
och önska henne välsignelse i kommande 
antaganden. 

Referensnummer:                                                                         MobilePay
Ledande för svenska verksamheten                  9108              35985
Studentarbete i Helsingfors   9108 15        16490  
Studentarbete i Otnäs   9108 1520     
Studentarbete i Jakobstad   9108 57        84466
Studentarbete i Vasa   9108 31        11925
Studentarbete i Åbo   9108 28        92413
Studentarbete i Mariehamn   9108 60
Informationsarbete   9700 
Veritas Forum-arbete på svenska  9399             76201 
Mission week     9030

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

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

Benjamin Sandell, vik. ledare för svenska verksamheten, studentarbetare i 
Vasa och Jakobstad, tfn 045 630 0237
Amos Airola, studentarbetare i Åbo, tfn 045 121 6907 
Jean Banyanga, skolungdomspastor i Mariehamn, tfn 040 843 3535
Anders Svartström, frivillig studentarbetare i Helsingfors, tfn 040 085 9385   
Jonatan Gauffin, vik. informatör, tfn 040 572 6453 

INSAMLINGSTILLSTÅND | Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 
1.1.2021. Åland: ÅLR 2021/8572. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2022. 
Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens 
ideella mål. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93,  
BIC DABAFIHH. Mer info på https://studentmissionen.fi/stod-oss

Rättelse FSSMnytt 11/2021: 
Ruth Franzén studerade och avlade sina teo-
logiska examina vid Helsingfors universitet.

Mission Week är ett koncept där man strä-
var till att ordna flera evenemang på ett 
campus under flera dagar i rad, ofta 3-5 
dagar. På så sätt kan man få upprepade 

möten och bygga vidare på relationer som föds. Det 
är viktigt att hålla allmänna evangelistiska tal under 
evenemanget, men också att ge tid för grupp- och 
individuella möten. Därtill rekommenderas mat, dryck, 
musik, drama, allt för att skapa en trivsam miljö för att 
ge studerande chans att bli berörda av den levande 
Guden. Under våren 2022 ordnas Mission Week i Hel-
singfors med Michael Ots som huvudtalare. Kom med 
och stöd i bön, ekonomiskt (se ref.nr.) och tag kontakt 
med vår informatör Jonatan ifall du vill vara med och 
planera och genomföra evenemanget.

Vad är  
Mission Week?

Mission Week-team i Uleåborg 2019. 

Alpha-kurs på puben! 21.2 kl.17.30 
kör en Alpha igång i Helsingfors på 
Pub Thirsty Scholar. Kom med, tipsa 
och bjud in! Kursen hålls t.o.m. den 
2.5 (ej 7.3 och 18.4) kl.17.30-19.30. 

Alpha-kurs


