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Guds familj i rörelse
Så har ännu en höst sparkat igång för Studentmissionens del! Studieorterna fylls igen
av studerande och det ligger en iver och
förväntan i luften inför det kommande året.
För egen del har det varit en annorlunda
start på hösten då jag tagit steget tillbaka
från HSSM och lämnat studentarbetet i Helsingfors i styrelsens och Oscar Sundmans
goda händer. Fastän jag själv inte fått ’vara
på fältet’ och uppleva start-yran och ivern
har jag glatt mig otroligt mycket åt att höra
student-arbetarna dela stories, berättelser
om att Gud rör sig i studievärlden. Nya studerande som söker efter en kristen gemenskap
har hittat ett andligt hem åt sig och samtal
om tro, liv och Jesus förs ute i studievärlden.
Det är enkelt att konstatera: Hösten har börjat
bra.

I

nför hösten då jag funderat på vad Guds uppmuntran till oss är, har meningen ’Guds familj i rörelse’
snurrat i mina tankar. Att vi vet vems vi är, vem vi
är och vem vi är sända till spelar all roll, och jag vill ta
tillfället i akt och dela några tankar om det.
För det första är vi en Guds familj i rörelse definierade av Jesus. De första kristna förenades kring den
enkla bekännelsen: Jesus är Herre, och samma måste
gälla för oss. Vår gemenskap med Gud och varandra
är i Jesus. Paulus skriver till Korintierna: Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre. Jesu död på korset är grunden
för vår gemenskap – och utan honom existerar ingen
sann gemenskap med Gud. Paulus sammanfattar i Ef
2: ”Ni som tidigare var långt borta har kommit nära
genom Kristi blod.”
För det andra är vi Guds familj. Ibland får jag feedback
på att det verkar som om vi ungdomar bara pratar om
gemenskap. Visst finns det en risk att gemenskapen
blir ett egenvärde i sig, men rätt förstått finns gemenskap med varandra i hjärtat av det kristna budskapet.
Om synd är brustna relationer och djävulens verk att
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kasta sönder (av grekiskans diabolos), är det naturligt
att Jesu fullbordade verk också leder till att dörren är
öppen, inte enbart för sann gemenskap mellan människa och Gud utan också människor emellan.
Det var den radikala gränsöverskridande gemenskapen mellan judar och greker i Antiokia som först
gav Jesu efterföljare namnet kristna – vad annat skulle
man kalla en för världen okänd grupp som demonstrerade en enhet judar och greker emellan? I Kristus-centrerade gemenskaper formas vi, slipas mot
varandra och får ta emot kärlek såväl som visa kärlek åt andra. För en relationellt alltmer splittrad värld
och för en alltmer individualiserad tid är evangelium
och Guds kallelse till gemenskap med honom och
varandra också en kallelse att leva ut en motkultur,
att välkomna de som ingen välkomnar, att välja enhet
framom egen ära. I gemenskaper grundade på Jesus
förverkligas hans ord i Joh 13:35: Om ni har kärlek till
varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.”
För det tredje och sist är vi en Guds familj i rörelse.
Jesus stannade inte vid Faderns sida utan steg ner och
blev människa (Fil 2). Jesus kom för att söka det som
var förlorat och i slutet av sin vandring här på jorden
säger han åt lärjungarna: som Fadern har sänt mig
sänder jag er. Ett avgörande test för varje kristen organisation och församling är därför: Söker vi det som
är förlorat? Ingen kristen kyrka (eller organisation) blir
automatiskt salig av att göra mission – men varje gemenskap som förstått vad Jesus gjort (och gör!) kommer att vilja göra mission.
Det är därför min bön och förhoppning att vi under
det kommande året som Guds familj i rörelse ska lära
känna Jesus bättre, leva i sann gemenskap och nå ut
med budskapet om Honom som är grunden för all gemenskap.
Benjamin Sandell
Ledande studentarbetare

STARTFESTER I LOKALFÖRENINGARNA

Hur kan vi skapa en inbjudande gemenskap?

H

östen har nu officiellt kickat igång i Helsingfors när HSSM ordnade sin startfest måndagen den 12 september. Finns det något bättre
sätt att starta ett nytt läsår än i Jesu namn? Fest associerar jag med glädje och som det står i Filipperbrevet 4:4 ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger
jag: gläd er!” Vi har så fantastiskt mycket att vara
tacksamma och glada för!
Denna gång hölls festen i Corhuset vid Arcada.
Uppskattningsvis 60 personer kom. Vi lärde känna nya människor, drack sagolikt god bål och fick
lovprisa Herrens namn i många repriser under
lovsångspassen. Vi fick även höra ett vittnesbörd av
en studentmissions-gamyl som berättade om hur
man kan arbeta för Guds rike fastän man är heltidsstuderande, och gav konkreta vittnesbörd på hur
Gud har välsignat honom. Hoppsan, glömde nästan
maten! Hembakta pizzor var som pricken på i:et efter en kväll av mycket andlig föda.
Vilken rikedom att få leda människor som verkligen brinner för Herren. Av de 60 som kom på festen
så tror jag att jag inte hann hälsa på hälften, vilket

Drygt 60 personer samlades till startfest i Helsingfors.
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i sig är ett gott tecken. Vårt studentmissionsteam
gjorde ett utmärkt jobb att välkomna de nya till vår
gemenskap. Detta tror jag att många gånger är nyckeln till en trivsam och uppbyggande gemenskap.
Alla skall känna sig välkomna. Ingen av oss är perfekt och ingen kan lyckas alla gånger, men vi strävar
aktivt efter att vara en så inbjudande gemenskap
som vi bara kan och efter att motverka en alldeles
för ”innerings”-gemenskap som bara skulle bygga
upp ett fåtal. Det viktigaste att komma ihåg är att
det oftast måste vara ett aktivt val, så låt oss ta vara
på våra bröder och systrar, även de som inte känner
Fadern ännu. Bjud modigt med dem in i era gemenskaper och låt Gud bli förhärligad genom det ni gör.
Låt Gud även få bli förhärligad genom era liv utanför gemenskapen, i er vardag, vart ni än i världen
vänder. Var välsignade.
Oscar Sundman
Studentarbetare i Helsingfors
Svenska Studentmission
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Mat för kropp och själ Med siktet på en ny
ör Vasa studentmission drog terminen igång kärngrupp

F

med den sedvanliga pizzakvällen. Kvällen började med en tipsrunda där man i grupp fick
svara på blandade frågor, både lätta och svåra. Sedan var det dags för pizza och efter det hölls en
presentation av styrelsen. Vi höll ett par lekar där
priset var halarmärken och avslutningsvis höll Josef Bengtsson en andakt om stress och oro. Målet
med kvällen var att få äta och ha roligt tillsammans
samt att umgås och lära känna varandra. Kvällen var
omtyckt och tillfället drog cirka 50 personer varav
några blev nya medlemmar i VSM.
Vasa studentmission kommer under hösten att
fortsätta ordna en del evenemang och samlingar. Vi
riktar in oss på studerande i Vasa och vill erbjuda en
kristen gemenskap, där vi tillsammans får växa i tro
och kunskap om Gud.
Josef Bengtsson
Studentarbetare i Vasa
Svenska Studentmission

I

Jakobstads Svenska Studentmission pågår som
bäst ett skifte. Många i de tidigare årens kärngrupp har blivit klara med studierna och flyttat
till nya orter och nya utmaningar. Fokuset i början
av hösten ligger således på att skapa grunderna för
en ny kärngrupp att ta form bland studerandena i
Jakobstad. Studentarbetare Matti Aspvik beskriver
Studentmissionens mål som att unga ska få komma
in i en gemenskap där lärjungaträning är en väsentlig och central del som i sin tur utrustar studerandena att leva ett Kristus-centrerat liv i vardagen.
Fokuset kommer också därför att ligga på att hitta
en kärngrupp som kommer att studera i Jakobstad
under de kommande två tre åren, och som vill växa
och tjäna tillsammans med andra och nå ut till nya
människor.
Johan Myrskog

Gud vet vår önskan

Startfest i Åbo.
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tudentmissionen i Åbo har varje år deltagit i
Gulnäbbsakademin, ett tillfälle på hösten då
alla studentföreningar samlas under samma tak
för att nå ut till nya studerande. Varje år har styrelsen haft samma orosmoln hängande över sig. Varje
år har vi haft samma önskan om att nå en stor skara
människor. Varje år har vi nått ungefär tio personer.
För oss har det inte känts som den stora skaran vi så
länge drömt om.

har vi 126 personer, plus alla de som stod runt och
hejade på. Ryktet om att det fanns en förening som
bjöd på kaffe spreds och vi märkte att många drogs
till bordet, ja, sökte vårt bord, för att få en kopp kaffe, en muffins och ett leende.

S

Det var inte något speciellt med den här hösten,
orosmolnet hängde där precis som vanligt. Men vi i
styrelsen var alla mycket väl medvetna om att vi vill
mer. Vi hade inte mycket tid på oss, vi kom på en idé
och bestämde oss för den.
Vi prisar Gud för att vi bestämde oss för den.
Vi bjöd på gratis kaffe och minimuffins. Dessutom
hade vi en frågesport med lite blandade frågor som
på ett eller annat sätt berörde vår förening. Priset var
ett halarmärke. I medeltal deltog sju personer i varje
frågesportsomgång och vi drog den 18 gånger. Där

Vi fick frågan ”Är det sant att ni varit här varenda
år?”. På ett sätt är vi ledsna över alla de vi inte nått
tidigare år, samtidigt som vi är evigt tacksamma för
de vi nådde i år. Vi är tacksamma och stolta över
att vi detta år äntligen konkurrerade ut orosmolnet.
Och vi gläder oss över att vi nu har den motivationen
och det självförtroendet som jagar bort molnet flera
höstar framöver.
Gud vet vår önskan, Gud hör vår bön.

Ester Rudnäs
Evenemangsansvarig i
Åbo Svenska Studentmission

NYHETSKOLUMN
Nya medarbetare

Disciple 2017

Till hösten har FSSM fått två nya medarbetare. Den
första september började Oscar Rudnäs som studentarbetare i Åbo Svenska Studentmission. Oscar
kommer från Nykarleby, är gift med Ester och studerar produktionsekonomi. Johan Myrskog tillträdde som informatör vid samma datum och ansvarar
bland annat för FSSM-nytt. Johan är från Helsingfors och studerar journalistik. Välkomna Oscar och
Johan!

Vi har glädjen att meddela att planerandet av Disciple-konferensen är i full gång och kommer att gå
av stapeln nästa år igen. Datumen är 27-29 januari
2017. Vi är taggade och förväntansfulla på vad Gud
vill och kommer att göra under konferensen. Boka
in datumen i kalendern redan nu!

Studmiss Challenge
Under den långa sommaren har det varit en hård
kamp i Studmiss challenge, den hårda tävlingen där
lokalföreningarna gör upp om vilken av dem som
lyckas samla mest medel. Senast var det otroligt
jämnt mellan Vasa och Helsingfors, hur ser det ut
nu? De senaste siffrorna dyker upp på hemsidan
den 5 oktober. Missa inte det!

VITTNESBÖRD

Att ta emot Jesus

F

ör några veckor sedan hade jag förmånen att få
vara förebedjare under ett ungdomsmöte. Efter
en fantastisk predikan blev det lovsång och det
strömmade folk till förbön. Efter många fina människomöten kommer plötsligt en ung tjej fram till oss.
Hon berättar försiktigt att hon varit kristen hela sitt
liv, men aldrig öppet gett hela sitt liv åt Jesus och att
hon nu gärna skulle göra det. Jag blev ju helt ifrån
mig, ”wow absolut” och tillsammans gled vi ner på
knä mellan kyrkbänkarna och bad en frälsningsbön.
Efteråt hade jag en riktig ”Hallelujah moment”. Tänk
att få vara med då någon faktiskt lägger sitt liv helt
i Jesu händer. I Romarbrevet 10:9 står det att ”Om
du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom
från de döda, skall du bli frälst.” Det finns ett löfte i
denna vers som verkligen är att lita på; om du med
din mun bekänner och i ditt hjärta tror, så SKALL DU
BLI FRÄLST.
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Så ifall du tror på Jesus, men aldrig bett en
frälsningbön eller öppet tagit ett beslut att följa
Jesus, och kanske ibland känner dig osäker på din
frälsning så kan du göra som den här tjejen. Kom till
förbön eller stig fram vid ett altarkall, och bekänn
med din mun det du redan i ditt hjärta tror på. Vid
tvivel kan du då alltid komma tillbaka till denna vers,
och säga ut, proklamera att du verkligen tillhör Jesus.

Christian Nygård

Vill du investera i Guds rike i studievärlden?

Be och ge

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).

Tackämnen:

Använd alltid referensnummer, så att din gåva
hamnar rätt. Referensnummer för svenska verksamheten börjar med 9108.
• Helsingfors: 9108 15
• Vasa: 9108 31
• Åbo: 9108 28
• Jakobstad: 9108 57
• Skolungdomsarbete: 9108 44
• Veritas Forum på svenska: 9399
• FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift: 9933

Tack för din gåva! 			

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,
tfn 045 630 0237
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors
tfn 0408475395
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad,
tfn 050 598 4703
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa,
tfn 040 963 4703
Oscar Rudnäs, studentarbetare Åbo,
tfn 040 969 1499
Johan Myrskog, informatör,
tfn 040 822 9540

Tack för startfesterna som kickade igång.
Tack för två nya medarbetare i Studentmissionen.

Böneämnen:

Be för att Jakobstads svenska studentmission ska
kunna hitta en ny kärngrupp.
Be för att gemenskaperna i lokalföreningarna ska
få utvidgas och fördjupas under hösten.

Stöd vårt arbete!
Svenska FSSM:s kontonummer
FI 6680 0007 1022 9793
Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten 9108
Studentarbete i Helsingfors		
Studentarbete i Jakobstad		
Studentarbete i Vasa			
Studentarbete i Åbo			
Veritas Forum-arbete på svenska

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.

