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Kristus har öppnat vägen till  
liv i gemenskap och överflöd 

Halleluja! Kristus har uppstått, ja Han har verkligen upp-

stått! Påsken är en tid av liv, fest och glädje. Efter fastans 

långa, mörka, svåra och kalla prövningstid som slutar i 

kaos, stor sorg och död på långfredagen, uppstår Jesus 

och världen blir åter vacker, skön och ljus. Kristus har upp-

stått var ängelns budskap till kvinnorna och apostlarna. 

Kvinnorna fick göra den glada upptäckten att Kristus har 

uppstått när de kom till Jesu grav på påsk morgonen.  

Kristus är uppstånden och demonerna har fallit. Kristus är 

uppstånden och änglarna gläder sig. Kristus är uppstån-

den och livet bor ibland oss. Kristus är uppstånden och 

inte en enda död finns i graven. ”Ty nu har Kristus upp-

stått från de döda, som den förste av de avlidna (1 Kor. 

15: 20)”. Då vi firar påsk i år är det oroligt och rädsla i hela 

världen. Vi följer vad som händer i världen, speciellt i 

Ukraina och coronavirusets spridning. Vi oroar oss för 

våra närmastes hälsa och freden i hela världen. Vi vet inte 

hur länge läget som har framkallat rädslan kommer att 

fortsätta, inte heller allt vad det kommer att föra med sig. 

Men påskens budskap  hjälper oss att gå vidare — att Kris-

tus har öppnat vägen till ett fullt liv i gemenskap och i 

överflöd, som är bestående, vilka stormar vi än möter. 

Jesu ångestfyllda bön i Getsemane visar att också Han 

drabbades av ångest och sökte en väg ut. I berättelsen 

lägger Han ändå sin rädsla i Gud Faders händer och över-

lämnar sitt liv till Gud. På långfredagen minns vi hur Jesus 

dog på korset för våra synders skull. Jesus led och dog för 

vår skull. Han var medveten om Guds vilja och underkas-

tade sig den, fastän det betydde att Han skulle bli fängs-

lad, förnedrad och korsfäst. Guds Son dolde sin allmakt 

och lät sig dömas till döden som en brottsling bland   

andra. Oron och rädslan hör till det mänskliga livet och vi 

skall inte bära på dåligt samvete över vår rädsla. Påskens 

berättelser visar att vi får lita på att Gud bär oss genom 

allt, också genom vår ångest. På Golgata kors ropade Je-

sus ut sin förtvivlan över att Gud hade övergett honom. 

Han dog ensam och skymfad. De närmaste lade honom i 

en grav. Döden tycktes ha avgått med den slutliga se-

gern. 

På påskdagen firar vi minnet av Jesu uppståndelse från 

de döda. Döden kunde inte hålla Kristus i sitt våld. I enlig-

het med bibelns löften uppstod han från de döda. Kristi 

uppståndelse innebär att döden är besegrad. Djävulens 

makt har brutits. Döden har inte längre det sista ordet. 

Han som har segrat över döden befriar oss också från alla 

andra fördärvsmakter. Vi får invänta uppståndelsen och 

det eviga livet. 

Text: Jean Banyanga 

          skolungdomspastor i Mariehamn 

Jean t.h. med en del av skolungdomsgemenskapen i  

Mariehamn.  



 

I FSSMnytt i januari och februari fick vi höra om 
Nicos och Jonathans resa till Thessalonike och  
Filippi. Nu är killarna, likt Paulus, i färd med att 
föra ut evangeliet åt studerande på Arcada. Vad 
tänker killarna inför evenemanget?    
 
J: Visionen för missionen är att föra evangeliet till 
campus till våra sekulära vänner. Vi vill få folk att 
tänka och fundera på de frågor evangeliet ger svar 
på. Det är inte alltid så lätt att få folk att komma 
nånstans, så vi går till folket.  

N: Budskapet om Jesus är något gott som vi vill få 
med under Mission Week. Alltid kan man inte tala 
så öppet i studievardagen om Jesus. Vi vill föra 
fram Jesus död och uppståndelse som något gott 
för oss mänskor och göra det på ett levande sätt. 
Mission står för att leva så som Jesus vill att vi ska 
leva och föra ut budskapet om honom till de som 
ännu inte fått höra om evangeliet.  
 
 
Vad händer under evenemanget?   
 
N: Vi kommer att ha fem evenemang i Cor-huset 
från onsdagkväll till fredagkväll. Torsdag och fredag 
bjuder vi på gratis lunch i Cor-huset vilket vi hoppas 
att lockar folk att komma med. Vår inbjudna talare 
Mark Taylor kommer att tala vid flera av tillfällena, 
och det kommer också att delas vittnesbörd.  
 
J: Mark kommer att prata om hur vi kan veta att 
Gud finns, och hur vi i såna fall kan veta att bibeln 
är Guds ord. Jag vet av egen erfarenhet att det är 
svårt att lära känna Gud ifall man tvivlar på att Han 
finns. 
 
N: Det är också ett apologetiskt evenemang, det 
finns en intelligent argumentering med i evene-
mangen. Jag har ofta känt att den intelligenta biten 
lätt faller åt sidan. Det handlar ibland mer om att 
man ska känna Gud, man ska lovsjunga så att hal-
sen är krasslig ännu dagen efter, man ska vara inne 
i djup bön - då kan man möta Gud. Men på Mission 
Week är det viktigt att också förstå varför Jesus 
levde, dog och uppstod. Att förstå varför Jesus har 
existerat och varför vi kan lita på bibeln.  

Dags för Mission Week 

i Helsingfors 27-29.4!  

             Följ Mission Week på: 

 @helsingforsstudmiss 

Vilka förhoppningar har ni för Mission Week? 
 
N: Att få folk att komma och att få dem att erfara 
något som gör en skillnad i deras liv, något som 
stannar kvar i dem. Allt behöver inte falla på plats 
direkt, men att fortsätta tugga på det man hört och 
få fundera vidare.  
 
J: Jag hoppas att vi efter evenemanget har några 
nya mänskor inom studmiss som inte ens fanns på 
radarn tidigare! Och att gamyler sku aktiveras och 
hitta saker de kan göra för Jesus i studievärlden. 
Tidigare erfarenheter av Mission Week i Uleåborg 
har visat att det aktiverar de som redan tror, de får 
en plattform för att vara med och uttrycka sin tro 
och bidra med sina gåvor. Liknande frukt hoppas vi 
få se också i Helsingfors.  
 

Nico Villanen t.v. och Jonathan Vik t.h. ligger bakom 

Mission Week — det kunde man väl ana!  



 

I VSM, ÅSSM och HSSM har det under våren 
valts nya styrelser. Här listar vi styrelsemedlem-
marna och vem som sitter på de olika posterna. 
Uppdateringar också från alla orter till höger.   
 
          VASA  

Elisabet Metsäranta, ordförande  
Benjamin Salo, vice ordförande  
Caroline Kotkamaa, sekreterare  

Hannes Silfverberg, kassör  
Mårten Friman, styrelsemedlem 

William Sundqvist, suppleant 
 

ÅBO  

Onni Thulesius, ordförande 
Victoria Airola, vice ordförande 

Philip Granith, sekreterare 
Hanna Holmbäck, kassör 

Matilda Lindroos, styrelsemedlem 
Josef Nylund, styrelsemedlem 

Jakob Nylund, suppleant 
 

HELSINGFORS 

Nico Villanen, ordförande 
Jonathan Vik, vice ordförande 

Jona Svartsjö, sekreterare 
Johannes Svartsjö, kassör 

Akam Malahasani, styrelsemedlem 
Tobias Myrskog, styrelsemedlem 

Venla Keltto, styrelsemedlem 
Hanna Nuuja, suppleant 

Åbo 

I Åbo har en full styrelse kommit allt starkare i 

gång och studentsamlingar ordnas regelbundet i 

”Metskus” utrymmen varannan fredag. Mer är på 

kommande – kom med i ÅSSM gemenskapen! 

Mariehamn 

Ledda av gymnasiestuderande Caspian Boström 

och skolungdomspastor Jean Banyanga träffas 

studerandegemenskapen varje onsdag och söndag 

för ungdomssamlingar och Alpha. Finlands sydlig-

aste kristna studerandegemenskap fortsätter 

stäva på mot att se allt fler på Åland ta emot Jesus 

som Herre.  

Vasa 

I Vasa gläds VSM över goda studentkvällar med 

bl.a. Jussi Miettinen på besök. Under den senare 

delen av våren har vi hunnit diskutera kallelse & 

gåvor vilket är ett tema som engagerar och berör 

studerande. I och med att skolorna öppnat upp 

igen har vi kunnat delta i föreningsmässan på ÅA 

vilket ledde till en massa goda samtal. Vi har också 

kunnat ha lunchträffar på campus. 

Jakobstad 

I Jakobstad har ett mindre team ordnat samlingar 

tillsammans med KU och Frontline Jeppis. Senaste 

samling hölls i Betaniakyrkan med ca 40 unga och 

inspirerade till att göra Jesus till centrum i vårt liv. 

Talare var Ville Kavilo. Teamet har också delat ut 

kaffe på Campus Allegro. 

Helsingfors 

I Helsingfors har frivilliga studentarbetaren Anders 

Svartström tillsammans med ett team kört i gång 

en karagrupp. Gruppen har börjat med att lära 

känna varandra - bäst gör man det som bekant 

genom att äta gott tillsammans. Målet är att orga-

niskt dela liv och söka Guds ledning i livet. Tag 

frimodig kontakt med Anders om gruppen eller 

HSSM låter som något du vill vara med på!  

P.S. HSSM har verksamhet för alla!   

Vem och vad är på gång i lokalföreningarna?  

Delar av VSM:s och HSSM:s styrelser. Bild t.v.: VSM:s Elisabet, Caro-

line, Hannes och Benjamin. Bild t.h.: HSSM:s Jonathan, Johannes, 

Hanna, Jona, Venla och Nico.  



 

Tacka och be!  

Bli en regelbunden givare!  

De som behöver mer stöd enligt det här årets 
medeltal och långtidsmålet framåt är följande:  
 
Vasa: 1111 € fattas av 2100 € i månaden (fel 
Vasa långtidsmål i 03/22) 
Helsingfors-Otnäs: 623 € fattas av 1200 €  
Jakobstad: 463 € fattas av 600 € 
Mariehamn: 502 € fattas av 600 € 
Åbo: 260 € fattas av 600 € 
Veritas Forum SF: 492 € fattas av 600 € 
Ledande: 540 € fattas av 2400 € 
 
Som studerande kan du ge tex 10-20 €/månad, 
och om du är i arbetslivet tex  
50-200 €/månad. Se kontouppgifter och refe-
rensnummer nere till vänster!  

Ekonominyheter 

Studentmissionen har, som FSSMnytt tidigare skrivit 

om, alltmer gått över till en modell där varje ort har en 

stödring som möjliggör arbetet på orten. För tillfället 

behöver alla stödringar utöka det ekonomiska  

understödet. Speciellt viktigt är det att stödringarna  

fortsätter stöda även under övergångsfaser där en  

arbetare ger över arbetet till nästa. Genom att en ort 

uppvisar att ett ekonomiskt understöd finns,  

möjliggörs fortsatta anställningar och ett  

studentarbete ges möjligheten att blomstra utan att 

behöva genomgå ”torra” faser utan verksamhet på 

orten.  

Se behov, långtidsmål och inbetalningsuppgifter  

nedan. Tack för att du vill vara med och stöda kristet  

studentarbete på svenska i Finland!  

• Be för Mission Week i Helsingfors 

27-29.4!   

• Tack för nya styrelser i Åbo, Vasa 

och Helsingfors! Be om ledning i 

arbetet på alla orter.  

• Be för lokalföreningarnas styrelse-

dagar på Enä-seppä 13-15.5.  

    

Insamlingstillstånd 

Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvi-
dare från och med 1.1.2021.  

Åland: ÅLR 2021/8572. Tillståndet är i kraft 1.1.-
31.12.2022.  

Tillstånden har beviljats för kontot FI66 8000 0710 
2297 93, BIC DABAFIHH. Insamlingstillstånd och mer 
info på https://studentmissionen.fi/stod-oss 

Insamlingskonto för Finlands ev.luth.  

Student- och Skolungdomsmission rf  

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) 

    Ref.nr MobilePay  

Mission Week:  9030  

Sv verks, led:   9108  35985 

Helsingfors:    9108 15 16490 

Otnäs   9108 1520 

Vasa:    9108 31 11925 

Jakobstad:    9108 57 84466 

Mariehamn:   9108 60  

Åbo:     9108 28  92413 

Veritas Forum  9399  76201 

Informationsarbete: 9700 

För mer info, se www.studentmissionen.fi/stod-oss 

Om du har flyttat eller har ny e-post-

adress, meddela din nya adress till stu-

dentmissionen@ studentmissionen.fi!  


