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Ung och kristen ledare
”Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var
ett föredöme för de troende i ord och gärning,
i kärlek, trohet och renhet”, skriver Paulus åt
Timoteus (1 Tim 5:13). Vi är alla kallade till att
leda och vi har alla något att ge vidare.

A

tt vara en ledare handlar till största delen om att
leda andra till deras bästa potential. Vi får enligt
bästa förmåga hjälpa våra medmänniskor att bli den
människa som Gud ämnade dem att vara. Vi får genom våra
egna liv uppmuntra och inspirera våra medmänniskor att leva
sina liv till deras fulla potential. Gud har så mycket mer för
dig, nöj dig inte vid det lilla! Jesus säger själv: ”Himmelriket är
nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv
ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”
(Matt 10:7–8).
Du behöver inte bli präst för att vara ledare. Du behöver
inte bli chef för ett företag. ”Att leda” betyder ju att gå före,
för att visa vägen. Det är också ledarens främsta uppgift. Att
leda kan vara så mycket mindre än du anar. Redan att ta ut
roskisen kan vara ledarskap. Varje förälder är en ledare. Endast genom att vi lever det liv som Gud planerat för oss kan
vi leda människor närmare Honom. Bli inte för bekväm med
att säga att du inte är en ledare. Vi kan alla leda.
Det bästa sättet för varje kristen att vara en god ledare är
att vara öppet kristen. ”Skäms alltså inte för vittnesbördet om
vår Herre” skriver Paulus åt sin lärjunge Timoteus (2 Tim 1:8).
Genom att vara öppet kristen släpper vi in Jesus i vår vardag.
Vi låter honom förnya oss. Vi låter Honom leda oss och vi
kan på flera sätt ta efter Jesus som ledare: Jesus investerade i
lärjungarnas liv, även om de inte ens var i den religiösa eliten.
Han gav dem ansvar när Han sände ut dem. Han tjänade
dem, bland annat genom att tvätta deras fötter. Han höll sig
till sin vision och mission. Han gick själv före, helade, undervisade och lärde dem Faderns vilja.

Åbo Studentmissions kassör, Oscar Rudman, delar sina tankar om
ledarskap i sin första ledare. Fotograf: Elina Schmidt.

Räkna med att folk kommer att ”förakta dig för att du
är ung” eller för att du gör på ett annat sätt än dem. Du
kan aldrig tillfredsställa alla och det gjorde inte Jesus heller.
Snarare får vi gå emot världens sätt att tänka, men alltid
handla i kärlek. ”Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska
ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,
att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli
rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med
alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden
och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom
all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.” (Ef
3:16–19).
Oscar Rudnäs,
kassör i Åbo Studentmission

Jesus, relationer och sex
Jesus, relationer, singelskap och sex. Fyra
tankeväckande ord, fyra otroligt intressanta ämnen, fyra ämnen som innehåller mer
frågor än det finns svar. Vad är okej i ett
kristet förhållande? Hur lever jag i ett förhållande där Gud är i centrum? Bl.a. dessa
frågor diskuterade Rich och Louise Grant i sitt
seminarium ”Jesus, relationships, singleness
and sex”, under Disciple16-konferensen.
Rich och Louise Grant från Sheffield, England, är bekanta ansikten sedan Disciple15, och även årets konferens
hade privilegiet att ha dem som huvudtalare. I England
leder de Young Adults Church i S:t Thomas Crookes, och
Rich är även ansvarig för S:t Thomas lärjungaskola, S:t
Thomas Crookes College (STCC). De känner ändå att
de är kallade att flytta till en ny ort, vilket snart för dem
vidare till Nordöstra England där de planerar att starta
en ny församling. Tillsammans är de passionerade över
levande gemenskaper, se kyrkor väckas till liv, se Gud
verka bland unga människor, samt se unga förankra sin
identitet alltmer i Gud.
Fokusera på rätt sak
Även seminariet poängterade starkt relationen till Gud
och vikten av att ha fokuseringen på rätt ställe. Om man
är bunden av regler och gränser går man lätt miste om
evangeliet, då man istället borde vara formad av evangeliet. Rich tog upp liknelsen om den återfunne sonen
och uppmuntrade, att till skillnad från den äldre sonen,
stiga in i Guds närhet.
– Hurdan är Gud? Vem är vi i Gud? Att se ett förhållande
utgående från regler, vad som är tillåtet och vad som
är förbjudet är fel synvinkel. Gud är generös och vill det
bästa för oss. Allt är tillåtet för oss, men allt är inte nyttigt
(1 Kor 6:12). Vissa saker är under vår värdighet och därför
inte bra för oss.
Ett bra verktyg som togs upp för att undvika frestelser är
”HALT, hungry, angry, lonely, tired” (hungrig, arg, ensam,
trött). Då någon av dessa känslor dyker upp är det lätt
att göra fel val, och oftast bäst att vända på klacken fly
istället.

Ledarparet Rich och Louise Grant undervisade för andra gången på Disciple-konferensen. Fotograf: Tommy Mikkonen.

Upprätthålla tron i relationen
– Gör inte det för svårt, ofta övertänker vi saker. Då Jesus
är en del av din vardag och du har honom i centrum
kan du vara mer fri, säger Rich Grant. Diskutera med
varandra, be tillsammans, läs Bibeln och dela livet, dessa
verktyg hjälper att upprätthålla tron i relationen.
I mitten av sitt hektiska småbarnsliv tar Rich och Louisa själv tid för att be tillsammans på morgonen, utöver
vilket de lyssnar på Foundation-podcasten samt läser
Psaltaren.
Vikten av tillgivenhet
Utöver att ha Jesus i centrum tog seminariet även upp
andra aspekter av ett förhållande vilka beskrevs i form
av en triangel. För att ett romantiskt förhållande skall
vara i balans, måste alla hörn inkluderas; vänskap, fysisk
beröring och tillgivenhet. Var tillgivna! I slutändan är det
beslutet att vara tillsammans som håller er tillsammans,
poängterade Louise. Vi kan aldrig vara säkra på om vi
gjort rätt beslut, men vi kan vara tillgivna och hålla Gud i
centrum.
Pauliina Kittilä, aktiv i OPKO i Lahtis

Vittnesbörd
Sök Gud och hitta ditt livs mening
”Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna.
Bulta, och dörren ska öppnas för er. För
var och en som ber, han får, och den som
söker, han finner, och för den som bultar
ska dörren öppnas.” Matt. 7:7–8. Ett väl
citerat bibelställe som jag själv tar förgivet
många gånger. Vad vårt hjärta längtar
efter, vad än vi drömmer om att få göra för
Guds rike så kommer vi att få vägledning,
vi kommer att finna Herrens förlåtelse och
finna den otroliga kärlek Han har för varje
människa här på jorden och dörrar kommer
att öppnas. Vi kanske tror att en viss dörr
är ämnad för oss, men Gud kan ha andra
planer, andra dörrar som väntar på att
öppnas. Såhär har det hänt för mig denna
vår.

J

ag hade praktiskt taget mitt liv planerat för 5 år
framöver hösten 2015, visste vart jag ville flytta, var
jag ville jobba, vart jag ville resa, jag kände en viss
trygghet i mina planer men samtidigt en underliggande
press som jag inte visste existerade förrän den
uppenbarades i början på år 2016.
Efter jullovet, jag studerar fulltid därav privilegiet till
lovet, så såg jag en förändring i min rumskompis som
jag inte sett hos någon människa tidigare i mitt liv. Han
hade en stark längtan efter att se Guds rike spridas och
att människor verkligen skulle vakna till och se vem de
verkligen är. Guds barn. Guds utvalda. Medarvingar till
Guds rike. Jag tänkte: wow! Hur får man en sådan där
längtan? Jag vill också ha! Jag kände en dragning till vad
han hade och jag saknade.
Vi är tre pojkar som bor tillsammans, och vi började
läsa bibeln och be tillsammans på morgonen. Alla dagar
blev det inte på morgonen eller ens Bibeln, men samtal
började födas mer och mer om trosfrågor, Helige Andes
gåvor och identitet. Jag började känna att den Helige
Ande var med i våra diskussioner och präglade dem
med vishet och förståelse. Jag började själv komma in
en bibelläsningsrutin som jag tidigare inte hade haft. Jag

fick en längtan efter att börja läsa mer och mer samt lära
mig vad Gud har för mitt liv. Bibeln är Guds ord. Hans
ord till mig och dig. Hans sanningar till mig och dig.
Detta var början på det nya kapitlet och den nya resa jag
går med Herren idag.
Under Disciple16-helgen, hade jag privilegiet att få
samtala med en som har en stark profetisk kallelse. Han
profeterade över mitt liv, om min personlighet, om mina
gåvor, allting var precis mitt i prick. Bland annat om hur
jag har lagt upp planer för mitt liv och att det inte var
en dålig sak i sig, men hur jag måste vara beredd på
att Gud kan leda mig på andra äventyr bara jag låter
Honom. Detta förändrade mitt liv. Efter denna samling,
så fick jag bekräftelse från ett annat håll om min kallelse
i Herrens rike. Jag fick en frid över mitt liv, Herrens frid
och mina framtidsplaner var som bortblåsta. Gud har
uppenbarat en del av hans kallelse till mig och jag vet att
jag inte kommer att kunna göra något i egen kraft, det
jag vet är att Gud kommer att förse, det har Han lovat.
”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni
få allt det andra också.” Matt 6:33
I vårt kollektiv så fortsatte vi att söka efter den Helige
Andes gåvor, lovsjöng och bad för varandra. Nya gåvor
har lagts över människor, gåvor som Gud redan lagt har
blivit starkare. Gud har fantastiska gåvor åt oss, bara vi
är villiga och längtar efter att ta emot dem. Jag fick en
bild om hur Herren säger: ”här mitt barn, tag för dig, ty
allt mitt är ditt.” Som det står i Bibeln: ”Om nu ni som är
onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket
mer ska då inte er Far i himlen ge det som är gott till dem
som ber honom?” Matt 7:11
Jag uppmuntrar dig att söka ivrigt efter vad den
Helige Ande VILL ge dig för gåvor. Läs och begrunda
vad Bibeln har att säga. Be tillsammans med andra,
lovsjung och sök Hans ansikte. Gud har ett fantastiskt
liv att erbjuda, bara vi inbjuder honom att vara vår Far,
och att vi förstår att vara Hans barn. Ty han har älskat
oss först och han älskar oss för alltid, inget vi gör här på
jorden kommer att ändra på det.

Oscar Sundman,
studentarbetare i Helsingfors

FSSM nyheter

Studmisschallenge
Givandet överträffade alla förväntningar

Målet med Studmisschallenge var att höja understödet med
1000 euro per månad för att täcka underskottet och träna
studerande i lärjungaskap och givande.
Tanken var att Studmisschallenge skulle inledas i januari, men
de ivriga medlemmarna i lokalföreningarna sparkade igång
redan i december och samlade tillsammans in 1300 €!
I januari sjönk engagemanget en aning, men Studentmissionen
har höga förväntningar på att det glada givandet kommer att
fortgå.

Ny styrelse i
HSSM
Vi gläder oss över en ny styrelse i HSSM.
Övre raden från vänster: styrelsemedlem
Julia Järveläinen, böneansvarig och suppleant
Emil Holmberg, kassör Samuel Johansson,
finansansvarig Christoffer Melin.
Nedre raden från vänster: Ordförande Anna
Holmberg, sekreterare och webbansvarig
Jessica Norrbäck, infosekreterare och suppleant
Hanna Wiik, vice-ordförande Lydia Edman,
styrelsemedlem Kajsa Sjöberg.

Den nya styrelsen poserar. Fotograf: Benjamin
Sandell.

De olika lokalföreningarna har skapat olika sätt att samla in
pengar på. I Åbo Studentmission ordnade man t.ex. ett loppis
i samband med Coffee & Cake, i HSSM har man uppmanat
folk att bli månadsgivare och i Vasa har man tagit upp kollekt.
De aktivaste föreningarna har varit HSSM och VSSM, och i
dagsläget leder VSSM med klar marginal.
Heja, heja fortsätt i samma stil! Må bäste lokalförening vinna!

Fyra studentmissionärer
på besök i Sheffield
Sista helgen i februari åkte fyra ivriga Studmiss-killar
iväg på en inspirationsresa till England. Målet med
resan var Student Conference 2016 som hölls av S:t
Thomas Crookes i Sheffield. Med på resan var Josef
Bengtsson, Vasas studentarbetare, Oscar Sundman
från HSSM, Oscar Rudnäs från ÅSSM och undertecknad.

Teamet Oscar, Oscar, Josef
och Benjamin är redo
för nya utmaningar inom
studentmissionen. Fotograf:
Gavin Pillinger.

Vi hade en givande resa. Vi fick bl.a. träffa Ben
Gardner som leder studentarbetet, höra studerande berätta om deras Missional Communities,
ta del av bra undervisning och lovsjunga samt be
tillsammans med engelska studerande. Helgen var
inspirerande, vi kom varandra närmare som team
och fick visionera för framtiden.
Benjamin Sandell,
ledande studentarbetare för Studentmissionen

Utvärdera informationsarbetet
– vinn 2 biobiljetter!

Det är dags att blicka tillbaka och utvärdera vårt
informationsarbete för att kunna bli ännu bättre
kommunikatörer, och till det behöver vi er hjälp.
Vi behöver fem minuter av er dyrbara tid och er
feedback om hur väl informationen inom Studentmissionen når fram via FSSMnytt, webbsidan och

på sociala medier. Fyll i vårt feedbackformulär och
bland alla er som deltar lottar vi ut 2 biobiljetter
(Finnkino). DL för feedbacken är 6.4.2016 och du
hittar formuläret på http://goo.gl/forms/uDPTaiDxLS

Bli medlem i
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.
Vi tar gärna emot stora donationer.
Läs mer på: www.studentmissionen.fi/pro-studentmissionen
och bli gärna medlem i vår förening.
Ditt stöd behövs!

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 för svenska verksamheten börjar med 9108.
Helsingfors
Vasa
Åbo
Jakobstad
Skolungdomsarbete
Veritas Forum på svenska
FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift

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

Be och ge
Tack för att resan till
Sheffield för Studentkonferen gick bra och för gemenskapen i teamet.
Tack för ivern och inspirationen i HSSM-gänget.
Tack för att retrositsen i Vasa
var lyckad.

Vi ber för de goda processer som pågår i organisationen.
Vi ber för rätt människor på
rätt plats i organisationsförändringen.
Vi ber för vishet för beslutsfattarna på Studentmissionens förbundsmöte 2.4.2016
och att rätt personer väljs
för nästa period.

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 och studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa, tfn 040 963 4703
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 37
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 847 5395

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.

