
Sekulariserat, det är vad dagens Finland är. 
Efter att ha levt i en bubbla under sommaren 
har jag nu igen börjat på gymnasiet i Ma-
riehamn. Jag har slagits av hur sekulär och 

anti-kristen jargongen i skolan kan vara och blivit 
påmind om att vi som kristna allt som oftast är i hård 
motvind. I vårt land är sekulariseringen fortsätt-
ningsvis på frammarsch med allt vad det innebär. 
Kristna värderingar utmanas ständigt och de tomma 
platserna i kyrkbänkarna blir allt fler. Som troende 
finländare år 2022 kanske man läser Joh 1:5 om att 
"ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit 
det", och håller med den där Johannes om att mörkret 
kanske inte har övervunnit ljuset – ännu, men konsta-
terar att det nog är på god väg.

Jag har hela mitt liv bott på Åland. Under min upp-
växt har Åland varit en mycket sekulär plats. Det har 
varit utmanande att som kristen växa upp här, och i 
mina yngre tonår kände jag inte till någon kristen ge-
menskap för ungdomar. Det fanns kanske en handfull 
kristna ungdomar.

Idag kan jag på sätt och vis vara tacksam för detta, 
eftersom utmaningarna medförde utveckling. Den 
brist på kristna som rådde för fem år sedan ledde vill 
att det var väsentligt för oss troende att utveckla en 
stadigare tro för att alls kunna behålla den. När min 
tro utmanades i skolan blev jag tvungen att ta reda 
på om det faktiskt fanns några svar på kompisarnas 
frågor, och i processen lärde jag mig mycket. Sekula-
riseringen medförde fördelar och inte bara nackdelar. 
Att inte kunna leva på en kristen gemenskap bland 
kompisarna ledde inte bara till personlig utveckling, 
det ledde också till att vi utvecklade en kristen ung-
domsgemenskap på Åland. Detta skedde på initiativ 
av Jonathan Vik (numera anställd av Studentmissio-
nen som koordinator för Veritas Forum i Svenskfin-
land) och min storebror Lucas.

Vi spolar framåt några år. Idag kan jag inte längre 
säga att det inte finns kristna ungdomar på Åland. 
Den gångna sommaren har vi en gång per vecka 
ordnat ungdomssamlingar i Mariehamn där deltagar-
antalet varje gång har varit omkring 15 personer. Gud 
har påbörjat ett vägbygge i vildmarken, något som 
bara han kan göra. Han har haft åländska ungdomar 
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i vildmarken
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I sig själva skulle de inte 
ha kunnat åstadkomma 
någonting, men Gud an-
vände dem för att göra 

evig skillnad. 

som vägarbetare, detta trots stora brister och felsteg. 
Gud kan inte bara få något gott ur sekularisering-

en, han kan få något gott ur bristfälliga människor. 
Abraham var för gammal. Jeremia var för ung. Mose 
var inte talför. Det som dessa tre hade gemensamt 
var att de (till slut) var villiga att gå Guds ärenden. 
I sig själva skulle de inte ha kunnat åstadkomma 
någonting, men Gud använde dem för att göra evig 
skillnad. 

På samma sätt vill Gud använda oss idag. Men, 
om vi bara ser på hur stora vågorna runt omkring 
oss är kommer vi att börja sjunka. Håller vi däremot 
blicken fäst på Jesus, kan vågorna med hans hjälp 
i stället bli stegen på vägen framåt. Det kan till och 
med hända att enda vägen framåt är att gå igenom 
vågorna, att utveckling bara sker genom utmaningar. 
Därför behöver sekulariseringen och de stora ut-
maningar kristenheten i Finland står inför inte vara 
dåliga nyheter. Johannes ord är fortfarande sanna.

Studentarbetare i Mariehamn
Caspian Boström



Han hade satanistiskt 
inspirerade tatueringar 

på kroppen.
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MISSION WEEK

I slutet av april ordnade Helsingfors studentmission en ”Mission 
week” tillsammans med sin finska motsvarighet. Det var första 
gången man ordnade ett sådant evenemang i huvudstaden på 
ungefär tio år. Konceptet kommer från IFES (takorganisationen 

för evangeliska studentrörelser i världen) som vill se att kristna 
studeranden ordnar Mission week på sina högskolor. Poängen är att 
under några dagar ordna evenemang på campus som kan locka krist-
na och icke-kristna studeranden att ta del av evangeliet.  

Ungefär samtidigt som Helsingfors-evenemanget gick av stapeln 
hade Lucas Boström, som då gick på en bibelskola i Norge, varit på 
en Mission week i Tjeckien. Där hade han fått vara med och leda en 
ung tjeckisk kille till Kristus. Inspirerad av Guds verk i Tjeckien tog 
han kontakt med mig.  

Jag hade varit med och ordnat Mission week i Helsingfors och trod-
de att jag skulle vara helt slut efter det evenemanget, men jag ville se 
mer av Gud. Lucas föreslog att vi skulle ordna en Mission week hem-
ma på Åland någon gång under sommaren. Vi skulle då ha två måna-
der på oss att planera, vilket är väldigt lite tid för de rekommenderade 
sex månaderna för en Mission week. Men tillsammans med ett gäng 
från Åland och Norge kom planeringen i gång och löpte på.  

Efter midsommar var det dags för Ålands första Mission week. 

Vi ordnade evenemanget 
"Grilla en kristen" på stranden. 

Mission week 
på Åland 

Under midsommarhelgen ordnades konferensen ”The Send” i Norge. 
Lucas Boström lurade med sin bror Caspian Boström, som nu är 
studentarbetare på Åland, och mig till evenemanget. ”The Send” sam-
lade 10 000 kristna ungdomar på en arena i Oslo och skickade ut dem 
för att sprida evangeliet.  

FÖRSTA DELTAGAREN INBJUDEN 
Vi begav oss följande dag till Åland tillsammans med ett gäng norrmän 
som ville hjälpa till med Mission week. På färjan över Ålands hav 
stod vi på soldäck och sjöng kristna sånger samtidigt som vi njöt av 
solned-gången. I närheten av oss stod en ung man, och när han hörde 
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oss sjunga fick han ett brett leende på sina läppar. Då gick den 
frimodige Gabriel Løsnesløkken från Norge fram till honom och 
började prata. Så var vår första deltagare till Mission week på Åland 
inbjuden, och han dök faktiskt upp också.  

Efter en intern gemenskapsdag inför Mission week kom själva 
evenemanget i gång. På dagarna bjöd vi på gratis kaffe i Mariehamn 
och passade på att bjuda med folk till kvällens träff. En dag gick en 

ung man förbi med ett upp-
seendeväckande utseende. 
Han hade satanistiskt 
inspirerade tatueringar 
på kroppen. Den 11-årige 
Mats Boström tog sig då 
före att dra med honom 
till kaffebordet och bjöd 
på en kopp kaffe. Killen 
berättade för kaffegänget 
att han kommer till Marie-
hamn varje dag då han går 
ett rehabiliteringsprogram 
från narkotika på sjukhuset. 
Han dök senare upp på 
flera av träffarna under 
Mission week.  

Kvällsprogrammen 
bestod av lekar, frågesport, 
fika, sång och andakt. Både 
kristna och icke-kristna dök 
upp. Sista kvällen ordnades 
evenemanget ”Grilla en 
kristen”, där deltagarna fick 
ställa sina tuffaste frågor 
om den kristna tron till 

den kristna ungdomspanelen. Efter att ha grillat några kristna 
grillade vi korv.  

DUGER MITT VITTNESBÖRD? 
Torsdagskvällen var en vittnesbördskväll där ett gäng delade 
sina inspirerade historier om vad Gud gjort i deras liv. William 
Nyholm, en ung ålänning som kommit till tro några år tidigare, 
kände sig under kvällen besviken över sitt eget vittnesbörd. 
Han kom ”odramatiskt” till tro efter att ha varit en del av den 
kristna ungdomsgemenskapen ett tag. Den slutgiltiga vänd-
punkten involverade en gatlampa som tändes ovanför honom. 
På vittnesbördskvällen märkte jag att lamporna flimrade till 
på ett märkligt sätt i några sekunder. Då tänkte jag ”jaha, där 
fick någon ett tecken från Gud”. Mycket riktigt, efter samlingen 
kom William Nyholm fram till mig i strålande glädje och berät-
tade att lamporna hade flimrat till när han var besviken över 
och ifrågasatte sitt eget lamprelaterade vittnesbörd. Han såg 
flimret som en bekräftelse från Gud, det var som om Herren sa: 
”William, jag hör dig och ditt vittnesbörd är lika giltigt som alla 
andras”.  

Tre veckor senare 
döptes han på en 
strand på Vårdö. 

Vi höll kvällssamlingar i 
ungdomsutrymmet Lyk-
tan och i Missionskyrkan 
i Mariehamn. 
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Veritas Forum Svenskfinland 

Jonathan Vik 

LEDDE TILL ETT DOP 
Mission week pågick från tisdag till fredag, men uppföljningen var 
minst lika viktig som själva evenemanget. Följande veckoslut höll 
samma gäng ett ungdomsläger i Vårdö bönehus i SLEFs regi. Flera av 
de som kommit till Mission week kom också dit.  

Killen med tatueringarna hade tänkt komma men han var inte 
anmäld och svarade inte i telefon. Inspirerad av en berättelse om 
evangelisten D.L Moody som hade jagat en kvinna för att berätta om 
Jesus körde Lucas långt ut till Geta för att hitta mannen med tatuerin-
garna. Jag hade skjutsat hem mannen under Mission week och släppt 
av honom i närheten av hans hem, så jag visste ungefär var han bodde 
och gav Lucas Boström de uppgifterna. Lucas hittade honom direkt 
och den unge mannen gick med på att komma på lägret. De körde 
genast vidare till Vårdö.  

Den unge mannen, som för övrigt är en riktigt härlig person, sa 

senare att beslutet att komma på lägret var en av de bästa sakerna han 
gjort på länge. Tre veckor senare döptes han på en strand på Vårdö. 
Han kommer nu regelbundet på Studentmissionens samlingar på 
Åland och varje gång jag ser honom har han ett leende på läpparna.  

Den helige Ande var verkligen verksam under Mission week och 
veckorna som följde. Jag vill nu uppmana läsaren att tacka Gud för 
allt han gör på Åland och att be för de kristna ungdomarna där. Be 
för styrka och framgång i det viktiga arbetet de gör i samarbete med 
Herren under hösten. Om Gud vill och vi får leva blir det både Mission 
week på Åland och Helsingfors igen nästa år.  

Här är en bild av hela 
gruppen från Lilla holmen 
där vi var på torsdag dag. 

E-post enligt modellen fornamn.efternamn@studentmissionen.fi


