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I Guds närhet
”Den mätte trampar på honung”, står det
i Ords. 27:7. Världen försöker hela tiden
mätta oss med underhållning, södernresor
och materiella saker. Det är inga dåliga
saker i sig själv, men vi som är Guds heliga
behöver vara medvetna om att underhållning
lätt bedövar oss. Vi kan bli så bländade av
underhållning att vi lägger Gud på hyllan en
stund och struntar i att be och söka honom.

D

avid Wellstam som
är ungdomspastor
i Örebro gav en liknelse om detta i en undervisning som jag lyssnade på.
Om du har en påse och du
fyller hela påsen med äpplen kan det vara svårt att
också få plats med mandariner. Så är det också med
våra liv, om vi har hela våra
liv fulla med världens underhållning är det svårt att
få plats med Guds goda. Vi
måste välja att ta bort något för att få mer av honom.

I mitt eget liv har jag fått
se hur den motsatta principen; att äta sig hungrig,
har visat sig fungera. Jag
har medvetet valt att ”äta”

av Guds ord och spendera
tid i hans närhet och fått se
hur min hunger till allt som är
Hans bara har växt. Jag har
också konkret fått märka
att jag verkligen mättas av
att vara i hans närhet och
fått smaka på glädjen, friden och kärleken som han
ger. David skriver i Psaltaren
17:15: ”Men jag skall se ditt
ansikte i rättfärdighet, jag
skall mättas av din åsyn när
jag vaknar.” Gud har enorma förråd av hans goda att
mätta oss med, vi behöver
bara välja att ta emot det.

I Ef 2:18–19 står det att vi
genom Jesus har tillträde
till Fadern genom Anden.
Vi är inte längre gäster och

”Då upplever jag det som
att jag skådar något
otroligt ljuvligt, rent, sant,
ljust och underbart.”

främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.
Vi har alltså rätt att komma
inför Gud genom att vi tagit
emot det Jesus gjorde för
oss på korset och genom
att han har gett oss Anden.
När jag spenderar tid i Guds
närhet brukar jag börja
med att fästa min blick på
honom, vilket går lättast genom att lovsjunga honom.
Då upplever jag det som
att jag skådar något otroligt
ljuvligt, rent, sant, ljust och
underbart. Jag kan stanna där och beundra honom, konungarnas konung,
långa stunder. Efter det
ber jag som Anden leder,
tar emot Guds ord in i min
situation eller får nya idéer och uppenbarelser om

olika saker. Det ser olika ut
från gång till gång och det
är inte alltid som jag hör att
Gud talar något specifikt till
mig, men det bästa jag vet
är att komma inför honom
som hans dotter.

Från den platsen av intimitet med Jesus och säkerhet
på vår identitet som hans
barn får vi leva ledda av
Anden och lära oss att inte
hålla tillbaka livet inom oss,
utan låta strömmar av levande vatten flöda ut ur oss
till andra människor.
Simone Schmidt,
styrelsemedlem i HSSM

Glädjefyllt på Studentmissionens
startfester i Helsingfors och Vasa
Helsingfors

startfest

HSSM inledde hösten med
grillfest på Cor-huset i mitten
av september. Freya Mäkinen
och Oscar Sundman njuter av
kvällen. Foto: Petter West.

Många nya människor förgyllde
festen. Sammanlagt deltog
hela 56 härliga människor i startfesten! Foto: Petter West.

Vasa

Burgernight 2015

Vasa Studentmissions Burgernight blev en riktig succé med över 70
deltagare. På ”scenen” håller Felicia Holmgård och Susanna Syrjälä
i trådarna. Foto: Ida-Ala Heikkilä.

Mathias Salo, Fredrik Samuelsson, Jakob Wallin och Martina Rantala
njuter av den trevliga burgerkvällen. Foto: Toni Wentin.

Det är bättre att ge än att få

J

ag har aldrig blivit så entusiastisk över en predikan som för
två veckor sedan när temat var hur vi ska bemöta flyktingar.
Jag kunde knappt vänta på att predikan skulle vara över så att
jag skulle kunna gå fram och diskutera situationen med pastorn.

Redan samma kväll fick jag för första gången möta åtta

flyktingar, ansikte mot ansikte. Dessa irakier hade suttit flera timmar
på en bensinmack i brist på annat ställe att spendera natten på och
de var väldigt tacksamma över inkvarteringen i församlingen. Även
om språkbarriären hindrade oss från att kommunicera desto mera,

Ellen Brenner, Viktor Sweins och Martin Nybacka tar för sig av
delikatesserna. Foto: Toni Wentin.

Vittnesbörd
förundrades jag över den gemenskap man kan uppleva med någon
från helt andra sidan av världen genom att skratta. Jag kände mig
privilegierad att få tjäna dessa fina människor genom att koka te
och bädda sängar till dem och jag fick verkligen uppleva att ”det är
saligare att giva än att taga”.

Att tjäna är så härligt okomplicerat! Det kan handla om att

bre en smörgås, bädda en säng eller bekräfta sin medmänniska
genom ett leende. Egentligen är väl allt som krävs en längtan att
tjäna Honom som säger ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina
minsta bröder, det har ni gjort för Mig” (Matt 25:38)!

Martina Rantala, aktiv i VSSM

FSSM nyheter
Helsingfors

Vasa

Jakobstad

I Helsingfors är Disciple16-planeringen i full gång och vi
ser fram emot en konferens för studerande och unga
vuxna på både finska och svenska i början av 2016. En
evangliserande lunchgrupp på Arcada, nya cellgrupper,
chillkvällar och morgonbön i Majstranden har också kört
igång.

I Vasa är Studentmissionenevenemangen populära.
VSSM:s startfest Burgernight
lockade 75 personer och
i den pågående Alphakursen deltar 57 personer.

I Jakobstad har den nya studentarbetaren Matti Aspvik
kört igång med samlingar
i Green room på Campus
Allegro.

Åbo

Övrigt

Coffee and Cake-kvällarna fortsätter denna höst. Åbo
Studentmission har också inlett innebandysamlingar och
kommer att börja med en lovsångskväll och bibelstudier
som följer Uncover-materialet. Innebandyn har varit populär
med ca 15 personer/gång. Innebandyn inleds och avslutas
med bön och har också lockat nya i Åbo och sådana som
inte deltar i övrig verksamhet.

Studentmissionen har ordnat vängudstjänster i olika
församlingar i Svenskfinland för att hålla kontakten med
äldre medlemmar och understödjare. I våras ordnades
en uppskattad vängudstjänst i Kristinestad och 1.11.2015
ordnas nästa vängudstjänst i Kronoby kyrka. Välkomna
med!

Be och ge
Tack för att all verksamhet
kommit bra igång i de olika
lokala föreningarna.

Vi ber för Studentmissionens

Tack för den enormt lyckade
och populära Alpha-kursstarten i Vasa.

Vi ber för den inkommande

Vi ber för Disciple16-

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH).

Tack för den gränsöverskridande innebandyn som startat
i Åbo.

Använd alltid referensnummer, så att din gåva hamnar rätt.
Referensnummer för svenska verksamheten börjar med 9108.

Pro Studentmissionen rf

Vill du investera i
Guds rike i studievärlden?
Jesus älskar studerande och om du vill understöda Studentmissionens arbete bland studerande kan du skicka in en summa
till vårt insamlingskonto:

Helsingfors
Vasa
Åbo
Jakobstad
Skolungdomsarbete
Veritas Forum på svenska
FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift

9108 15
9108 31
9108 28
9108 57
9108 44
9399
9933

Tack för din gåva!

ekonomi. Tack för ditt överflöd
pappa!

vängudstjänsten i Kronoby
1.11.2015.
planeringen.

Föreningens syfte är att främja och stöda kristet arbete med
inriktning på evangelisation och mission bland svenskspråkiga
studerande i Finland.
Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studerande i deras
livsval så att de kan fullfölja sina studier och bli ansvarskännande
medborgare i samhället. Föreningen vill verka på biblisk grund
med evangeliet i centrum och i enlighet med den lutherska
bekännelsen.
För stora donationer och testamenten kan du använda kontonr:
FI89 4958 0010 0614 26 BIC: HELSFIHH (Kvevlax Sparbank),
med ref.nr:
123 För medlemsavgifter
1232 För donationer att placera på sikt
1290 För donationer att dela ut direkt.
Läs mer om vår förening på:
www.studentmissionen.fi/pro-studentmissionen.

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, ledare för svenska verksamheten och
studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 3799
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263
Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703

STÖD VÅRT ARBETE!
SVENSKA FSSM:S KONTONUMMER FI 6680 0007 1022 9793
Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten
Studentarbete i Helsingfors
Studentarbete i Jakobstad
Studentarbete i Vasa
Studentarbete i Åbo
Veritas Forum-arbete på svenska

9108
9108 15
9108 57
9108 31
9108 28
9399

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland
utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet.
De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp
föreningens utrymmen

