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Att bemöta andra människor

D

et är väldigt viktigt att kunna bemöta folk
med nåd och kärlek såsom Jesus gjorde
och inte med lag och dom som vi så ofta
tenderar att göra. Vi behöver visa på en Fader
som älskar alla, en Son som har förlåtit våra synder samt Anden som pekar på en god framtid.
I Matt 5:46–48 står det att ”Ty om ni älskar dem
som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte
publikaner det också? Och om ni hälsar endast
på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med
det? Gör inte hedningar det också? Var alltså
fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig”. Att vara fullkomlig innebär att man står under Guds Andes fullständiga kontroll. På samma
sätt som Gud älskar oss skall vi alltså älska andra
människor. En sådan kärlek kan endast komma
genom ett Guds ingripande samt genom att den
utgjuts i våra hjärtan (Rom 5:5).
Gud älskar alla oavsett vilken bakgrund man har. Ett
konkret exempel hittar vi i Josua kap. 2 där det berättas
om skökan Rahab. Rahab hade antagligen gjort många
saker som enligt lagen skulle varit straffbart med döden.
Men eftersom hon kände till Guds tidigare straffdomar
över Israels fiender så hade hon funnit tron på Gud.
Därför bad hon också om barmhärtighet och fick ett synligt bevis, det röda snöret i fönstret. Gud skonar alltså
Rahab och hennes familj. Hon blir accepterad och får bo
bland israeliterna fastän hennes synd var stor. Hon blir en
troshjälte och nämns i Jesu messianska antavla (Matt 1:56). Ett fint exempel på hur Gud täcker över det förflutna
och istället ser till framtiden och hjärtats inställning.
Som människa vill man oftast att saker ska ske meddetsamma. Vi är ganska otåliga och vill helst se resultat
genast av det vi gör. Vi vill givetvis som kristna att folk i
vår omgivning ska få hitta Gud. Men vi kan ha svårt att
se saker ur ett längre perspektiv. Det är klart att allting
är möjligt för Gud, det händer att människor blir frälsta
på ett ögonblick eller genom en speciell händelse i livet.
Men jag tror att det är viktigt att också tänka långsiktigt.
Sättet vi bemöter människor på kan ofta öppna upp för
deras framtida omvändelse..

Josef Bengtsson
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NYA ORDFÖRANDEN OCH VISIONER
S

tudentmissionens lokalföreningar har alla fått nya styrelser. Hurdana tankar har de nya ordförandena och hurdana utmaningar finns det inför det kommande verksamhetsåret?

J

ag är otroligt tacksam över att ha fått ta över ordföranderollen då det verkligen går bra för student
missionen i Helsingfors. Vi har många som deltar
i vår verksamhet och det känns som om vi har mycket
på gång, vilket är väldigt fint att se. Jag känner mig
enormt taggad inför allt som är på kommande! Det
känns som om vi i styrelsen har många järn i elden,
utöver vår vanliga verksamhet ordnar vi bland annat
en fest i samband med förbundsmötet och under valborgsveckoslutet kommer vi att ordna en Studmiss
Weekend då vi åker bort från storstaden och tar tid för
både Gud och varandra. Det kommer att bli fantastiskt
roligt! Vi var nyligen några stycken som deltog i en så
kallad learning community då vi utvärderade och visionerade kring vår verksamhet, och då kom vi fram till
att våra största utmaningar ligger i att faktiskt se alla
dem som sätter sin fot på våra måndagssamlingar. Inte
bara de som är där för allra första gången, utan också
de som har varit med ett tag men som ändå är nya.
Vi vill vara en förening som ser alla nya och investerar
i dem. Vi kom också fram till att vi behöver be mera,
och låta bönen vara grunden för vår verksamhet. Det
är alltid där man ska börja, med blicken fäst på Jesus.

V

Hanna Wiik, ordförande i HSSM

asa Studentmission fokuserar just nu väldigt
mycket på hur man som ung och kristen ska leva
i världen men inte av den och vilka utmaningar
det kan föra med sig. Under våren har vi funderat på
frestelser och prioriteringar och vårens temasamlingar

avslutar vi med att tillsammans med vår inbjudna talare, Victoria Grönlund, tidigare studentarbetare i VSM,
fundera på hur man kan bli fri från stress. Stressen är ju
en sak som de flesta i något skede kommer att brottas
med och för studerande kan det vara ett överhängande problem hela året. Vi har också kört igång ett samarbete med Porin OPKO, i höstas var de på besök hos
oss och under våren kommer att vi att åka på svarsvisit
till dem. Samarbetet över språkgränsen har varit värde
fullt och det ger en större insikt i att det också finns
verksamhet på finska och nationellt.

S

Susanna Hietanen, ordförande i VSM

tudentmissionen i Åbo har stora möjligheter att
samarbeta med andra församlingar, och tack vare
vårt nära samarbete med Metodistförsamlingen
så har vi kunnat genomföra många roliga evenemang.
De utmaningar vi har handlar om att många aktiva
medlemmar så småningom flyttar från Åbo, och att det
blir dags att forma studentmissionen efter de behov
som finns i framtiden. Vi har haft en stor längtan att
göra stora saker, men vi har gång på gång blivit påminda att vår roll i Åbo för tillfället är att syssla med
mycket lågtröskelverksamhet där icke-troende enkelt
kan hänga med och så småningom kanske hitta till en
egen församling. Jag är tacksam för förtroendet att få
vara Studmiss i Åbos nya ordförande, och jag ser fram
emot att få jobba tillsammans med min fantastiska styrelse och våra fina medlemmar!

Hanna-Madeleine Andersson,
ordförandei ÅSSM
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MATTI ASPVIK

fter att ha fyllt femtio år är Matti Aspvik mera
medveten om Guds kallelse än någonsin. Sin
livsvandring beskriver han som en berg- och
dalbana men som han med åren märkt att ha
börjat jämna ut sig.
Först och främst grattis till de femtio åren, hur
känns det att ha nått denna milstolpe?
– Tack! Det kom och gick men lite reflekterar jag nog
över ifall det är en 50-års kris eller att livet börjar
här haha. Skämt åsido så bestämde vi oss med ett
gäng kompisar att vi inte vill bli cyniska gamla gubbar utan att vi vill ha visioner och göra något konkret för Guds rike. Gud har inte ångrat sin kallelse.
Det är vanligt att man är brinnande för Jesus i ungdomsåren men att det går över då man blir äldre.
Jag tror inte att det är bibliskt men det blir lätt så att
man har kvar sina kristna värderingar utan att ha
den där passionen kvar.
Hur har din vandring med Gud sett ut under
dessa år?
– Det har rört sig mellan depression och brinnande
iver sen 1982 då jag var sexton och kom till tro. Det
har funnits dalar och höjder. Insett med åldern att
det som jag uppfattat som dalar kan ha varit höjdare
för Gud. Jag inser att mitt sätt att mäta tillväxt och
mognad inte nödvändigtvis är så som Gud mäter
det. Två tredjedelar av min vandring med Jesus har
varit väldigt kampanjbetonat medan jag numera
nästan enbart tänker i relationellt lärjungaskap.
Gud kallar oss att gå ut och bära frukt som består
och den bestående frukten tror jag skapas och formas av relationellt baserad lärjungaskap. Då detta
fungerar så kan även program och evenemang få
en annorlunda funktion.
Du jobbar numera frivilligt som studentarbetare
i Jakobstad, hur ser du på din roll nu?
– Den ser likadan ut som förut. Det är en uppgift
bland andra. Jag satsar inte så mycket på evenemang utan satsar främst på relationer där det finns
intresse för lärjungaskap. Det jag gör huvudsakligen
är en minilärjungaskola med namnet ”Grunden”
med runt tio personer.

Rättelse: I det senaste numret av Arkki stod det

felaktigt att Johan Myrskog skrivit artikeln om Tom
Finnemore och James Brown. Det var Hanna Wiik som
hade skrivit artikeln och hennes namn som borde stått
där. Vi beklagar felet
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Vad har du sett att händer i ungas liv?
– De som går i lärjungaskolan är alla unga med sina
studier avklarade. De är levande bevis på att det
finns ett liv efter studierna. De är ivriga och hungriga efter att växa. Vi har fokuserat väldigt mycket på
återupprättandet av vår personliga relation till Gud.
För utan den kommer vi alltid att vara beroende
av vissa evenemang eller människor för att hålla
glöden vid liv. Vår uppgift är att förmedla en relation till de människor vi möter och det är fint att se
att det börjar synas inifrån och ut hos dessa unga.
Till exempel så bestämde vi att vi inte ska grunda
någon cellgrupp innan var och en har investerat i
en ny relation till någon annan. Deltagarna har börjat be om detta och även sett bönesvar med nya
meningsfulla relationer där de kan förmedla det de
själva fått. Vi vill helt enkelt lära oss investera våra liv
i andras liv.

Johan Myrskog

Rättelse: I förra numret av Fssm-nytt antyddes det

att Jakobstads studentmission inte längre skulle vara
en del av Studentmissionen som helhet. Det är alltså
endast Matti Aspviks arbetsförhållande som sagts
upp och han fortsätter i Jakobstad på frivillig basis. Vi
beklagar missförståndet.

VITTNESBÖRD

Vängudstjänst i Jeppo
Studentmissionens vängudstjänst hålls i år i Jeppo
söndagen den 7 maj. Vi börjar klockan 10 med gudstjänst sen blir det lunch och lite program i församlingshemmet. Välkomna med!

Förbundsmöte den 1 april

M
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itt namn är Simon. Jag studerar till ingenjör i Vasa
sedan ett år tillbaka. Före det gick jag två år i en
lärjungaskola i Sheffield, England. I lärjungaskolan
så fick jag möjligheten att få växa i tro, lära känna både mig
själv bättre och Jesus hur han verkar i våra liv. Ett stort fokus
som ledarna har i lärjungaskolan är att skapa lärjungar som
kan skapa lärjungar, generation efter generation. Det är ett
mål som jag har tagit med mig tillbaks till Finland efter att ha
bott där, så mitt fokus ligger mycket på att hitta de som är
öppna att vandra efter den stigen med mig. Hittills har det
varit svårt, eftersom jag har flyttat från ett ställe där jag till stor
del var omringad av kristna till en skola i Vasa var den stora
majoriteten inte tänker så mycket på tron och fokuserar på
mycket annat. Men mitt fokus ligger stort, förutom på den
kristna gemenskapen jag hittat här i Vasa nu, också mycket
på vännerna i skolan, att lära känna dem och kunna öppna
upp evangeliet för dem. En person jag lärt känna har varit
väldigt öppen med sitt förflutna och vad han gått igenom
och har också en övertygelse om att Gud har hjälpt honom
genom andra runtomkring honom. Så i fortsättningen vart
jag än går så kommer jag att ta med mig säkerheten att Gud
är med mig och han vill använda mig för att nå andra.

Simon Tallgren
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Den första april klockan 13 hålls FSSM:s förbundsmöte
i förbundets lokal på Tavastvägen 155 a 9 i Helsingfors.
På agendan finns bland annat presentation av fjolårets
verksamhetsberättelse samt bokslut. Nya styrelsemedlemmar kommer också att väljas in liksom övriga ansvarspersoner. Helgen avrundas med en vårfest som
HSSM ordnar tillsammans med finska HOPKO. Alla
medlemmar har rösträtt i valet av den nya styrelsen.

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: 9108 15
• Åbo:
9108 28
• Vasa:
9108 31
• Jakobstad:
9108 57
• Skolungdomsarbete:
9108 44
• Veritas Forum på svenska: 9399
• FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift: 9933
Tack för din gåva!

			

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.

