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Veritas Forum i Åbo
gav svar på svåra
frågor
I samband med att Stefan Gustavsson besökte
Åbo för Mission week i nvember ordnades
också ett Veritas Forum. Gustavsson diskuterade Jesu uppståndelse med Matti Myllykoski, docent i exegetik vid Helsingfors universitet.
Gustavsson inledde med att lista tre
historiska fakta som man måste försöka hitta
bästa förklaringsmodellen till: en tom grav, att
Jesus visade sig för sina lärjungar efter sin
korsfästelse och den inverkan dessa möten
hade på lärjungarna.
Myllykoski blev känd på 90-talet när
han påstod att Jesus skulle ha blivit kastad
med andra korsfästa i en massgrav och att det
var orsaken att man inte kunde hitta honom.
Han tror alltså inte på en fysisk uppståndelse.
I diskussionen tog han inte upp detta, utan
det var först i en fråga på slutet som han kom
in på att han fortfarande tänker att det var så
det kunde ha gått till. Han ville dock inte gå in
på detaljer.
Av drygt 40 deltagare i debatten var

några ateister och åtminstone en muslim. I
frågestunden fick Gustavsson en fråga av
muslimen om korsfästelsen. Gustavsson
svarade genom att visa på skillnaderna i
kristendomen och islam både vad gäller
synen på Gud, Jesus och människan. Sammantaget kan den kristna synen förklara
varför Jesus måste dö och uppstå.
Gustavsson utmanade också alla att
tänka igenom det arv man har fått hemifrån när det gäller trosfrågor och söka fakta
för egen del. Diskussionen kan ses på Veritas Forum Finlands YouTube kanal.
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Vår mission är
att göra Kristus känd bland
studerande och skolelever
och att kalla de unga att
helhjärtat följa Honom ut i
hela världen.
Visionen för 2020 är
att vara en rörelse av fängslande gemenskaper där vi
undervisar Bibeln kvalitativt
och handleder och
uppmuntrar till att växa som
Jesu efterföljare och att leva
ett missionerande liv.

Ett gäng från Helsingfors Studentmission deltog i Mission week samlingen på
onsdag kväll.

Mission week i Åbo gav
mersmak - HSSM funderar på
att testa konceptet nästa år
Mission week ”More To Come” som ordnades för första
gången i Åbo, och första gången inom Studentmissionen
överhuvudtaget, blev en possitiv upplevelse, säger studentarbetare Robert Ojala.
- Jämfört med de Mission weeks som ordnats tidigare på
finskt håll, höll vi budgeten nere eftersom vi inte hade några
kända musiker engagerade. I stället hade vi satsat på en högklassig talare, Stefan Gustavsson från Sverige. Gusstavsson
jobbar som direktor för Apologia och är specialist på apologetik, eller försvar av den kristna tron med rationella argument.
- Det var lätt att lyssna på Stefan. Många studerande ställde
frågor och han gav väldigt bra svar. Han är exceptionellt bra
på att argumentera, konstaterar Robert nöjd.
Även om Stefans tal var bra finns det annat som kunde förbättras.
- Vi borde ha skickat studerande till England på våren för att
se hur Mission week konceptet fungerar där. Då skulle de
fått idéer och inspiration om hur man kan genomföra det
hela.
Som det nu ser ut är Helsingfors Studentmission beredda att
testa konceptet nästa år, och då är detta någonting att satsa
på.
- Vi hade annonserat mycket, men det hade ändå kunnat
vara mer folk på plats. Nu var det över eller under fyrtio personer beroende på kväll.
Den största utgiften under veckan var hyran för Koulu. Tack
vare en större donation från Opkon ystävät kunde Åbo Studentmission betala den räkningen, men fortfarande fattas
500 e från deras budget. Be att de ännu skulle få in den
summan!
Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten

Medarbetarna på Enä-Seppä i augusti i år. Från
vänster Lilian Lindén, Robert Ojala , Jonatan Gauffin
och Karl Granberg.

Är du vår nya studentarbetare i Åbo?
Robert Ojala har sagt upp sig och Studentmissionen söker nu en ny studentarbetare till
Åbo. Anställningen är i kraft tillsvidare från
och med 1.3.2020 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är 20 %.

Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga FSSMs studentarbete. Uppgiften
förutsätter lämplig högskoleexamen eller
pågående högskolestudier.
Vi värdesätter en vision för evangelisation,
god samarbetsförmåga, erfarenhet av frivilligarbete i församling, initiativrikedom, organisationsförmåga och förmåga till självständigt arbete. Kännedom om Studentmissionen
är en fördel.

Arbetet görs i linje med FSSMs lärogrund,
vision, värderingar, strategi och verksamhetsplan, se www.studentmissionen.fi.
En fritt formulerad ansökan tillsammans med
CV och kontaktuppgifter samt referenspersoner bör sändas senast 15.2.2020 till studentmissionen@studentmissionen.fi eller adressen Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors.
I ansökan bör ingå en kort text om ”Min vision för arbetet”. På kuvertet eller som rubrik
kan du skriva ”Åbo”.
Mera information fås av Lilian Lindén, lilian.linden@studentmissionen.fi, ledande
studentarbetare för svenska verksamheten.

Britten Lee Saville som jobbar som hjälparbetare i Rumänien är huvudtalare på Disciple 20.

Kom med på
Disciple 20 - Face to face!
Disciple is a conference for all who believe following Jesus is the way
to truly change our lives and change our world.
As we have prayed for the conference this year, we believe God is
wanting to raise up a people in Finland & around the world marked
by their knowledge of God. We invite you to join us to seek His face
and discover the kind of life that carries the presence and power that
changes lives and transforms the world.
Speakers and program
We are happy and honored to have two main speakers this year. Lee
Saville, from Networks Romania. Lee is a former managing partner of
a medium sized commercial law practice based in the north of England, but Lee has lived in Romania since 1996 and co-founded a Romanian charity working with street children in northwest Romania.
Our second speaker is Olle Rosenqvist, evangelist and pastor of Missionskyrkan Finland.
Check out the program here: Disciple.fi
Price: Lunch and conference included.
Student/Youth ticket (stay at home parent/military):40€
Normal ticket 55€

Please sign up at latest 19th of January!
Disciple Conference is a collaboration between OPKO/
Studentmissionen and Petrus församling. For more information, visit
our website disciple.fi, social media Disciple and Facebook event.

För det mesta samlas Studentmissionen i Green
room på Campus Allegro.

Icebreaking på
ungdomsalphan
i Jakobstad
Under hösten har Karl Granberg m.fl. startat upp en ungdomsalpha på Allegro campuset i Jakobstad. Till först deltog de som
redan var bekanta med Studentmissionen
från förut, men under höstens lopp har fler
och fler hittat till samlingarna, vilket är
glädjande.
Ungdomsalphan börjar med lite icebreaking i form av lekar, på bilden mjukisdjurbowling. Sedan tittar man på en video med
undervisning och diskuterar den, i en eller
två grupper. Sen blir det ännu servering
efteråt.
Karl drar ungdomsalphan i samarbete med
Mikael Nilsson, ungdomspastorn i baptistförsamlingen Betania.

Till våren funderar teamet att fortsätta med
Alphan, och fler är välkomna med. Tipsa
alltså studerande och ungdomar i Jakobstad om detta!

Tacka och be med oss!
•

Tack att vi fick testa konceptet med Mission
week i Åbo! Tack för alla som bidragit med
böner, kreativitet, tid och pengar för att genomföra det!

•

Be att vi skulle kunna sända några studerande till England på våren för att få idéer och
inspiration därifrån!

•

Tack för allt som Robert Ojala bidragit med
under sina 2 1/2 år som studentarbetare i
Åbo! Be att vi skulle hitta en bra ersättare!

•

Be för Disciple konferensen och Kyrkhelg Syd
som ordnas i Helsingfors på våren!

•

Be att bokslutet för i år skulle visa på plus minus noll!

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Referensnummer
Ledande:
9108
Helsingfors:
9108 15
Jakobstad:
9108 57
Vasa:
9108 31
Åbo:
9108 28
Veritas Forum svenska: 9399
Mission Week:
9030
För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss

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.

