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Gud ger resurserna
– vi får ge av vårt eget
Andrew Murray: ”Världen frågar: ’Hur
mycket har han?’ Kristus frågar: ’Hur använder han det han har?’”
Kalevi Lehtinen: ”Då du ber människor
stödja Guds arbete gör du dem en stor
tjänst.”
Voltaire: ”Tänk inte att pengar avgör så
att det inte resulterar i att du gör allt för
pengar.”
I Nya testamentet finns fler verser om pengar
än t.ex. himlen och helvetet tillsammans.
Knappt 500 verser behandlar bön och tro medan över 2 000 verser handlar om pengar och
egendom.
Det materiella goda kan användas endera själviskt eller enligt Guds vilja för andras bästa.
Kristendomens kärna ligger i givandet; Gud
ger sin egen son, Sonen ger sitt liv, Fadern och
Sonen ger den Helige Anden, den Helige Anden ger sina gåvor och den kristna ger hela sitt
liv som ”ett levande offer” för att tjäna Gud
och sin nästa.
Hur vi har tagit till oss givandet syns i vår relation till pengar. Någon har sagt att sist syns
tron i plånboken. Guds rikes arbete vilar på
gåvor från kristna. Gud använder vår tid, våra
tillgångar och vår arbetsinsats för att förverkliga sina planer.
Den som är utsänd måste alltid ha sådana som
sänder ut. Detta är Bibelns princip: “Och hur
skulle några kunna predika, om de inte blev
utsända?” (Rom. 10:15). Både den som sänder
ut och den som är utsänd är beroende av
Guds nåd och hjälp också i ekonomiska frågor.
Gud svarar på den utsändas behov genom att

Generalsekreteraren Jussi Miettinen längst bak i mitten tillsammans med
några medlemmar ur förbundsstyrelsen. Fr.v. Christian Perret, ordf. Pertti
Järvenpää, och Hanna Järveläinen, t.h. Lilian Lindén och Christian Nygård.

ge sändarna en vilja att förbinda sig till den
utsändas stödgrupp. Bibeln ger en tydlig modell för att det är rätt att be om ekonomiskt
stöd och att uppmuntra människor att ge av
det egna. I sina brev skriver Paulus om att
understödja kristna, ordna insamlingar och
dela med sig.
Paulus: ”Han som ger såningsmannen säd till
att så och bröd till att äta, skall ge er säd och
mångdubbla den och låta er rättfärdighet
bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan
vara frikostiga i allt, och det kommer att föra
med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan.
Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov,
utan bär också rik frukt genom deras många
tacksägelser till Gud.” (2 Kor. 9:10–12)
Jussi Miettinen
generalsekreterare för OPKO/FSSM
Texten ovan är ett utdrag från ett andaktshäfte som Jussi sammanställt.
Översättning av Susanna Hietanen
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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.

Visionen om Otnäs
Så här såg det ut när HSSM hade gemenskapskväll med styrelsen via zoom. På bilden
Sofia Bäck, Anna Westerlund, Hanna Nylund, Joanna Kock, Kajsa Svenfelt, Joel Holmberg,
Nico Villanen, Jonatan Gauffin och Robert Hedengren. Foto: Kajsa Svenfelt.

Corona kom - vi var inte redo,
men så här funkar det
Corona-krisen drabbade oss med full kraft just när förra FSSMnytt
skickades ut, så i det numret hann jag inte göra några ändringar.
Ändringarna efter det har varit desto fler. Kyrkhelgen ställdes in, och
den vängudstjänst vi hade börjat planera till slutet av maj i Kvevlax
har också lagts på is.
Några studerandes resa till Nederländerna fick också avbokas, vilket
innebär att planeringen av Mission week i Helsingfors skjuts upp ett
tag. I Holland skulle studerandena ha fått bekanta sig med hur Mission week konceptet fungerar på ett ställe där man redan provat på
det några år, och kommit hem fulla av idéer och inspiration att
ordna något eget. Nu är nästa chans för dem att prova på en liknande grej på hösten, när en Skepsisuke ordnas av Studentmissionen i Oslo. Vi får be att det lyckas då!
Det som också skulle ha hänt var HSSM:s utåtriktade satsning i Otnäs, men i och med att alla högskolor stängde fick den skjutas upp.
Förhoppningsvis är det möjligt att röra sig bland människor till hösten och vi kan igen vara ute och prata med folk face to face.
Tills dess får vi nöja oss med virtuella träffar, och alla våra lokalföreningar har redan hunnit prova på redskapet zoom som funkar bra
som plattform för interaktiva samtal. Alla styrelsemöten i lokalföreningarna samt sarbus och förbundsstyrelsen använder också det
redskapet för sina möten, så efter denhär krisen kommer vi att vara
bra mycket duktigare på tekniska hjälpmedel!
Lilian Lindén
Ledare för svenska verksamheten

lever vidare!
Den vision som Jonatan fått att vi kunde
satsa mer på Otnäs lever vidare, och vi letar
fortfarande efter en person som kunde ta
ansvar för studentarbetet där och kanske
också på Hanken.
Om du känner en sån person, eller själv
kanske är den personen, ta kontakt så hjälper vi dig att börja med medelinsamling för
jobbet!
Medelinsamlingen behövs redan nu för att
underlätta för den personen sedan. Om du
har ett hjärta för Otnäs eller annars bara
tänker att studerande där borde nås av
evangeliet, bli en regelbunden understödjare! Kontonumret är det samma som annars, men referensnumret för Otnäs är 9108
1520. Mer info på sista sidan!
Be som tidigare att vi skulle hitta en ivrig
medarbetare, en entreprenör och visionär
som kunde ”starta eget”! För att kunna anställa en medarbetare på 20 % behöver vi
600 € i månaden.

Jonatan Gauffin och Karl Granberg.

Här är Studentmissionen/OPKO:s alla glada medarbetare som var med på konferensen
för medarbetare i januari i år. Uppe till vänster Lilian Lindén och Karl Granberg.

Kulturen kring medelinsamlingen har ändrat
Från att ha haft en enda gemensam stödring för svenska verksamheten så har vi nu övergått till att dessutom samla in medel för de
olika arbetsområdena skilt. När vi tidigare nämnde våra ekonomiska
behov främst i FSSMnytt, så skickar de anställda numera egna brev
till sina understödsringar en till två gånger per termin Det har visat
sig öka våra sammanlagda inkomster, vilket är nåt vi strävat efter.
Sättet att skaffa medlemmar till de olika stödringarna varierar. Man
kan tala om två mallar för detta. I den första vänder medarbetarna
sig till såna som tidigare varit med i Studentmissionen och som bor
på ett visst område, och i den andra så kontaktar man sina egna vänner och bekanta. Fördelen med det första sättet är att då stöds arbetet i första hand, och fördelen med det andra är att då nås helt nya
understödjare via medarbetarnas egna nätverk.
På finska sidan har man mer helhjärtat gått in för den andra modellen. Den kallas för ”Australien-mallen” och till den hör att medarbetarna har möjlighet att få veta vem som stöder dem och med hur
mycket, ifall de ber om de uppgifterna. På svenska sidan har vi haft
en mer restriktiv linje, där medarbetarna enbart fått fråga om namn.
Huvudsaken är ju ändå att den summa som behövs kommer in varje
månad. För varje 20% medarbetare behövs det 600 €/månad. Kan
du tänka dig att vara med, så kom med i en stödring! Kontakta respektive medarbetare för att få deras brev! Betala in valfri summa
med rätt ref.nr på kontot! För mer detaljerad info, se sista sidan!

Vad innebär det att
vara stödringsmedlem?
Jesus uppmanar sina efterföljare att
göra alla folk till Hans lärjungar, alltså
att göra missionsarbete. En del upplever sig kallade till ett visst yrke i det
”världsliga regementet”, och det är viktigt att kristna söker sig jobb inom samhällets alla sfärer och har inflytande
där. Sedan kallas en del till andligt arbete som sitt jobb, t.ex. i en församling
eller kristen organisation. Själv har jag
jobbat, och jobbar nu också både i församling och kristen organisation.
I missionsarbete finns tanken att alla får
vara med och stöda, medan en del åker
ut. Jag har svarat på ett kall att bl.a. nå
studerande, och där är ditt stöd så oerhört viktigt.
1. Jag behöver bön och uppmuntran.
Jag berättar i mina nyhetsbrev om hur
det går, inklusive böneämnen. Bönen
är ett mäktigt vapen i den andliga kampen, i ett arbete där man är väldigt beroende av Guds beskydd och kraft.
2. Jag behöver också ekonomiskt stöd,
som kan användas till min lön. Du kan
bidra med en engångs- eller månatlig
summa. Du kan vara min
stödringsmedlem också om du inte har
möjlighet att bidra ekonomiskt. Dina
böner är enormt viktiga.

Lilian Lindén,
ledande studentarbetare

Karl Granberg, studentarbetare

Kom med i en stödring!

Tacka och be med oss!

Så här gör man:
1. Prenumerera på nyhetsbrev från våra medarbetare! De kommer1-2 ggr per termin.

•

Be att vi skulle kunna satsa vår tid på rätt saker i dessa
Coronatider! Tack att vi får ha visioner och en vilja att

Lilian Lindén, ledande och info, Veritas Forum,
lilian.linden@studentmissionen.fi

växa! Be att satsningen på Otnäs småningom skulle få

Jonatan Gauffin, Helsingfors, jonatan.gauffin@studentmissionen.fi

ge frukt!

Karl Granberg, Jakobstad och Vasa,
karl.granberg@studentmissionen.fi

•

behöver! Tacka för alla som redan är med!

2. Bli en regelbunden givare!
Svenska verksamheten:

9108

Arbetet i Helsingfors:

9108 15

Arbetet i Otnäs:

9108 1520

Arbetet i Jakobstad:

9108 57

Arbetet i Vasa:

9108 31

Arbetet i Åbo:

9108 28

Veritas Forum arbetet:

9399

Arbetet med Mission Week:

9030

Be att alla våra stödringar skulle få de medlemmar de

•

Vi har fått sökande både till jobbet som koordinator för
Veritas Forum och som studentarbetare i Åbo. Be att
Guds vilja skulle få ske i valprocessen!

•

Vi ber att alla de saker som nu måste skjutas upp får
ske när det är rätt tid.

Inkomster för svenska verksamheten januari-mars 2020
På bilden t.v. kan man
se hur mycket de olika
understödsringarna
fått i början av året.
Under strecket finns
varje rings sammanlagda understöd från
början av året och under det finns medeltalet per månad.
Målet är att få in 300
€/10 % per månad. För
130 % betyder det i
medeltal 3 250 €/
månad sammanlagt.

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Sv verks, ledande:
Helsingfors:
Otnäs:

9108
9108 15
9108 1520

Jakobstad:
Vasa:

9108 57
9108 31

Åbo:
Veritas Forum :

9108 28
9399

Mission Week:
9030
För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss

Insamlingstillstånd
Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth.
Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd
RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att
samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland
så, att resurserna används direkt för arrangerandet av
student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar,
smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.

