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Fridfulla relationer
föder liv

D

å jag lutar mig bakåt i stolen på kontoret i
Arabiastranden och försöker fundera på
vilka tankar som följt med mig under den
senaste tiden slår mig en tanke klarare än de andra.
Mina relationer i dagsläget är i bättre skick än kanske
någonsin tidigare under mitt 28-åriga liv. Det är en
väldigt skön tanke och jag är glad över den insikten.
Med Herrens hjälp hoppas jag kunna skriva dessa ord
varje år!
Vad betyder det att ha goda relationer?
Det betyder att man lever i fred med andra människor. Det finns ingen relation i ens liv som orsakar strid
och ofred. Vidare, och än viktigare i mitt tycke, så råder
det frid i ditt inre. Det finns inget buller eller oväsen
som rubbar ditt inre; du står fast, du står stadigt.
I Johannesevangeliet 14:27 läser vi Jesus ord:
”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er
inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och
tappa inte modet.”
På så vis sätter Jesus ribban oändligt mycket högre
än vad jag gör då jag är glad över de relationer jag har
och över hur de fungerar och mår. För sanningen är ju
ändå den att om man med förstoringsglas, eller ofta
helt med bara ögat, ser på mig och mitt agerande i de
relationer jag har och lever i, så kan man upptäcka en
viss motstridighet. Här skriver jag att mina relationer
fungerar så bra, och så innehåller ändå mina relationer
missförstånd som leder till ilska, bitterhet, tystnad och
flykt från konflikter.
En hållbar sanning är ändå att nåden ger oss frid.
Som vi läser i bibelversen ovan så säger Jesus att det är
Han som ger oss frid. Det är nåd, gratis. I Honom finns
det inga konflikter vilket är helt otroligt då vi prövar
på tanken. Konflikter är såna energitjuvar, dom kräver
ofta precis allt av en. Och inte är det sagt att man är
lyckligare efter att man tagit en konflikt.
Den frid Jesus ger, den påverkas inte av oss människor. Om vi för en stund skalar bort alla potentiella

Tack Jesus för att
Du lär oss leva i relationer.
scenarion där vi vill berätta åt Gud att vi nog har orsak
att bli upprörda och till att rätta till andra människors
missgärningar, och fokuserar på de verkligt konkreta
utmaningarna i vår vardag, i våra relationer, och i vår
karaktär, så kommer vi att komma till en plats där vi
med öppna armar tar emot den frid som Jesus ger. Det
är gott att leva i frid. Gud vill oss gott!
Ett konkret exempel på överflödande
liv är kärleken mellan man och kvinna som väldigt förkroppsligat
föder liv. Kärleken är ju
ändå inte bara fysisk till
sin natur, utan föder
också liv på andra plan.
Handlingar är ändå
ofta det tydligaste sättet att visa kärlek.
Tack Jesus för att Du
lär oss leva i relationer.
Välsigna våra relationer
i höst. Amen, låt det ske!
Jonatan Gauffin
studentarbetare
i Helsingfors
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Alpha och Aftis
Hösten i lokalföreningarna

Åbo
I Åbo började terminen med Welcome to
Town och gulnäbbsakademi. Sen har man
fortsatt med Studmiss samlingar en gång
i månaden och brunch några gånger
under terminen.

Jakobstad
I Jakobstad började man med bowling med
mjukisdjur före veckans Alphaundervisning
körde igång. Lite olika gäng har mött upp,
men ca sju stycken är med varje gång. Studentmissionen i Jakobstad träffas oftast i
Green room på Campus Allegro.

Coffee and Cake har flyttats till tidig
kväll och kallas numera för Aftis. Aftis ordnas
ca varannan vecka och där spelar man spel
och umgås.

Vasa
Vasa Studentmission deltog i Gulisakademin
med ett infobord där man bl.a. fick snurra på
lyckohjulet och kunde vinna ett hallarmärke.
Elisabeth Metsäranta representerade.
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Välkommen att
gatecrasha!

Helsingfors
I Helsingfors samlas man varannan veckas
torsdag kväll på Cor-huset. Här är det Mikaela
Fougstedt och Kristian Vuoristo som delar
med sig om sin väg till tro och gemenskap.

Finska sidan av Studentmissionen och missionsföreningen
Såningsmannen firar julfest lördagen den 14.12 kl 16 i Petrus
kyrka i Månsas, Skogsbäcksvägen 15. I programmet ingår
julgröt, pepparkakor, julens budskap och nyheter från arbetsfälten.
Festen är flerspråkig, bl.a. för att den mest långväga gästen
kommer från franskspråkiga Burkina Faso där Studentmissionen har ett partnerskap med den kristna studentföreningen i
landet, UGBB. Dieudonné Tindano är generalsekreterare för
föreningen och på besök i Europa i december. Tindano håller
sitt tal på engelska. Lilian Lindén berättar också kort om svenska
verksamheten.
Om du vill nätverka med svenskspråkiga, sätt dig i svarta
soffhörnet i matsalen, så kan vi hälsa på varandra! Studerande
och alumni välkomna!

Utöver detta samlas man till Social Sports och
hemgrupper och chillkvällar.

Arrangörer: OPKO/Studentmissionen, Såningsmannen, OPKOn
ystävät

En gång i månaden ordnas det kaffeutdelning
endera på Arcada eller utanför Socokom. Här
på Arcada med Nico Villanen.

Dieudonné Tindano är generalsekreterare för Studentmissionen
i Burkina Faso. Han deltar i julfesten den 14.12.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENTOCH 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

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Jonatan Gauffin, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 572 6453
Karl Granberg, studentarbetare i Jakobstad och Vasa, tfn 045 154 060
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo, tfn 050 4619694

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793
Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten
9108
Studentarbete i Helsingfors			
9108 15
Studentarbete i Jakobstad			
9108 57
Studentarbete i Vasa			
9108 31
Studentarbete i Åbo			
9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska		
9399
Mission week 				9030
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.

