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GUD VET
OCH DET RÄCKER

N

är planet lyfte kunde
jag inte hålla tankarna
borta längre. ”Vad höll
vi på med?” tänkte jag. I planet
satt fem finländare redo att sprida
evangeliet i Tjeckien och jag var
en av dem. Vi i teamet hade aldrig
rest tillsammans och vi kände inte
varandra så väl. Vi visste inte mycket
om lokalförsamlingen och vi kände ännu
mindre de tjecker som vi skulle jobba tillsammans
med under missionsresan. Hur staden såg ut hade vi
ingen aning om och vi kunde inte ett ord tjeckiska. Det
enda vi kunde vara säkra på var vem som hade kallat
oss, nämligen Gud.
Näst intill varje dag tillbringade vi några timmar

ute på gator för att sprida evangeliet om Jesus. Vi ville
bjuda in människor till kyrkan för att umgås med oss
om kvällarna samt presentera Jesus för dem. I en gatuevangelisationssituation krävs en hel del förtröstan på
Gud. Jag visste sällan hur jag skulle börja en konversation eller vilken livssituation de människor jag mötte
befann sig i. Gud visste och det räckte. Jag fick bara vila
i Gud och lita på att han skulle ge mig de orden som
behövdes. Gud svek mig aldrig. Vid varje människomöte var Gud med och styrde våra samtal.

Flera gånger under missionsresan blev det inte

som vi hade tänkt eller planerat. Det gällde enstaka
människomöten, större samlingar och till och med
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opko

hemresan. Exempelvis så hamnade vi omdirigera vår
hemresa. Däremot blev det en bättre hemresa än vad
vi kunde ana. Vi var med om två välsignade människomöten och vi kunde bara se hur Gud hade planerat
allt i förväg.

En morgon bad jag om att få berätta evangeliet

för en människa och se en människa komma till tro.
Jag trodde inte riktigt att Gud skulle svara på min bön,
men det gjorde han
bara några få timmar efter min bön.
Vi besökte nämligen
100-åringen
ett äldreboende den
blev frälst
dagen och där fick
jag berätta evangeunder vårt
liet för en 100-åring.
samtal.
Jag kände mig osäker på hur jag skulle
presentera evangeliet men Gud lade orden i min mun
den gången också. 100-åringen blev frälst under vårt
samtal. Gud är större än vad jag någonsin kan förstå.

Ordspråksboken säger: ”Förtrösta på Herren av

hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd” (Ordsp.
3:5). Samma vers fortsätter med ett löfte: ”Räkna med
honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar
jämna” (Ordsp. 3:6). När vi väljer att lita på Gud i stället
för på oss själva, så är vi trygga oavsett omständigheter.
Rebecka Åhman, ordförande i Åbo Studentmission

Foto: Petter West

ST U D EN TM IS SI O N EN VÄ X ER
– VILL DU VARA MED?

S

tudentmissionen är inne i en period av tillväxt. Vi samlar fler studerande än i fjol och har startat
fler hemgrupper för bibelläsning, bön
och lärjungaskapsträning än i fjol. Nya
evangelisationsformer har fötts och vi
är glada över att ha kunnat starta en
ny nationell konferens, Disciple. Särskilt
gläder vi oss över de många studerande
som vuxit i tro under det här året.
Vår största utmaning när man ser på
vårt arbete är att vår ekonomi tyvärr inte
växer i samma takt. Prognosen för år
2015 visar 10 000 € på minus. Det stora
underskottet beror dels på ökade personalkostnader och dels på minskade

intäkter. Även om fler anställda betytt
en större ekonomisk börda, betyder det
också ett ökat inflytande i studievärlden.
Vi hoppas kunna göra mer snarare än
mindre.
Paulus talar ofta om att det finns en
nåd för ett arbete, och vår övertygelse
är att Studentmissionen fått nåd för att
göra studerande till lärjungar i vårt land.
Därför så ber vi er, kära vänner, att be
över vårt arbete – och för den som känner sig manad att ge till vårt arbete (se
nästa uppslag för mer info). Tack för ert
stöd!
Benjamin Sandell
ledare för svenska verksamheten
Foto: Petter West

Studentmissionen samlar och utrustar studeranden. HSSM:s startfest hölls på Cor-huset i Arcada och lockade hela 56 personer.

VITTNESBÖRD

Coffee & Cake återuppstod

Foto: Hanna-Madeleine Krokfors

U

nder våra tidigare år här i Åbo har
vi avslutat studieveckan på ett
prima sätt. Varje fredagseftermiddag
har Studentmissionen ordnat fredagscafé, Coffee & Cake, med hembakt,
god latte, sällskapsspel och trevlig
samvaro. I höst lades Coffee & Cake
på is och vi var många som saknade
fredagscaféet.
En höstkväll över en kopp te beslöt
vi att försöka få igång Coffee & Cake
igen. Vi funderade fram och tillbaka,
frågade människor om de var villiga
att hjälpa till och insåg att vi har resurser att driva Coffee & Cake.
Under de första fredagarna har Coffee & Cake haft runt 40 cafébesökare!
Vi är väldigt glada över både nya och
gamla studerande som hittat dit. Vi är
också oerhört glada över de många
människor som frivilligt både bakar
och ställer i ordning och städar bort
på fredagarna.
Vår vision för Coffee & Cake är att
det skall vara en plats med låg tröskel
dit vem som helst kan komma. Man
ska få sig något sött och en kaffekopp

för en billig peng. Gemenskapen skall
vara öppen och människor skall känna
sig välkomna. På Coffee & Cake skall
det både finnas utrymme för skratt
och avkoppling efter en tung studievecka men också djupa samtal och
spontan lovsång. Vi tror att det händer något fint med oss när vi tar oss
tid för varandra.
Att driva Coffee & Cake är inte helt
inom vår bekvämlighetszon. För vissa
av oss är kökssysslor inte vårt starkaste område. Och inte heller har vi alla
som favorituppgift att organisera och
instruera andra. Men Gud har visat
att han är trofast då vi vågar ta steg
utanför vår bekvämlighetszon och att
han hjälper oss. Under den korta tid vi
jobbat med Coffee & Cake har arbetet
aldrig känts övermäktigt utan snarare
väldigt roligt. Det har redan gett oss
mycket att inse att vi kan om vi slår
oss samman och att vi kan bidra med
något.
Lovisa Mård, Alaric Mård, Sara Brunell
medlemmar i Åbo Studentmission

FSSM NYHETER

Helsingfors
HSSM har den stora äran att ordna en
höstbal för att ta ut det sista av hösten
före adventstiden börjar! Vi välkomnar
er till en kväll med god mat, roligt program och förstås mycket dans. Adventsbalen hålls 21.11.2015 på Petruscentret
i Södra Haga. Sista anmälningsdag är
17.11. Läs mer om evenemanget på studentmissionen.fi > Helsingfors och anmäl dig redan nu!

framåt till den 7.12.2015. Kontakta studentarbetaren i Åbo; Carolina Myrskog
om du vill ha mer information om bibelstudiet.

Vasa
Höstens Alphakurs i VSSM har varit
mycket populär med 57 anmälda och
20–22.11.2015 kommer en Alphahelg
att hållas. Be gärna för veckoslutet redan nu.

Åbo

Jakobstad

En Uncover Bibelstudiegrupp drar igång
i Åbo fr.o.m. 2.11.2015 och hålls 6 veckor

Välkommen med på bibelstudie och
diskussion om livsviktiga, ibland mindre

viktiga och aktuella saker kryddat med
snacks. Vi samlas på onsdagar kl 18 i
Greenroom vid Campus Allegro.

Veritas Forum
Välkommen till auditorium Wolff vid
Vaasan Yliopisto den 20.11 kl 16. Henrik
Sawela och Stefan Gustavsson diskuterar om grunden för etiken under rubriken: Varför gör vi på detta viset? Sawela
är känd som debattör från Fritänkarnas
sida och Gustavsson är generalsekreterare på Credoakademin i Sverige. Evenemanget är öppet för alla.

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:
FI66 8000 0710 2297 93
(BIC: DABAFIHH)
Använd alltid referensnummer, så att
din gåva hamnar rätt. Referensnummer
finns i rutan nedanför.
Tack för din gåva!

Pro Studentmissionen rf
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

Be och ge
Tack för att studerande Johan Sundman designar FSSMnytt numera.
Tack för att Coffee & Cake i Åbo startat igen med nya krafter.
Tack för allt vår trogna studentarbetare Toni Wentin gjort under sin tid i Studentmissionen.
Vi ber för Studentmissionens ekonomi. Tack för ditt överflöd Pappa!
Vi ber för studentarbetare Carolina Myrskogs opererade akilleshäl. Hela den snabbt Jesus.
Vi ber för styrelsebytet och den nya studentarbetaren i Vasa.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENTOCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

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

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

Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten
Studentarbete i Helsingfors
Studentarbete i Jakobstad
Studentarbete i Vasa
Studentarbete i Åbo
Veritas Forum-arbete på svenska

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och
studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Eva Gädda, informatör, 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

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.

