
Den generation som sti-
ger in i vuxenlivet idag 
har av många beskrivits 

som en generation med enorm 
potential och enorma utmaning-
ar. Potentialen syns i den före-
tagsamhet, kreativitet och det 
samarbete som utmärker dem. 
Utmaningarna syns i den ut-
bredda mentala ohälsan, villrå-
digheten och hopplösheten som 
många kämpar med mitt i en tid 
som allt mera tappat kontakten 
med Guds plan för våra liv.
 
Men hur skulle det se ut om den 
här generationens utmaningar 
och potential skulle få mötas av 
Gud? De goda nyheterna är att 
svaret på den frågan inte är långt 
borta. Liksom förr är Jesus plan 

för att lösa världens problem att 
komma nära. Gud är aktiv i vår 
värld idag. Färdig att möta oss 
och färdig att tala när vi vänder 
oss till Honom. Och när vi möter 
Jesus så märker vi att vi har en 
plats i Hans plan för får tid
 
Att vara del av planen innebär 
för oss i Studentmissionen, liksom 
det gjorde för Jesus, att gå nära, 
att välja att finnas där studeran-
de finns, mitt i studievärlden, mitt 
i deras vardag och frimodigt er-
bjuda en annan väg. När vi ser 
relationer och gemenskaper ta 
form, märker vi den förvandlande 
kraft som Jesus talar om när han 
beskriver Guds rike som en liten 
bit surdeg med potential att för-
vandla en hel värld (Matteus 13). 

“Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla rui-
nerna, du ska återställa grundvalar från forna 
generationer. Du ska kallas ´den som murar igen 
sprickor´, ´den som återställer stigar så att man 
kan bo i landet´.” Jesaja 58:12

Guds rike som en liten 
bit surdeg.

En gåva till Studentmissionen 

ARBETARE TILL 
SKÖRDEN

För att vårt arbete ska kunna 
växa behöver vi förebedjare 

och understödjare. Vill du vara 
med och sprida Guds rike bland 

studerande? Vår vision är att 
Studentmissionen ska växa. Vi 

vill se livskraftiga och sprudlande 
gemenskaper av studerande på de 
orter där vi finns, och vi vill finnas 

på fler campus i framtiden. 

På Mission week i Helsingfors bjöds på gott 
kaffe och en chans att prata med någon. 
Den chansen kommer i april i år igen.

PH
O

TO
: F

EL
IX

 L
IN

D
VI

K



Polisstyrelsen har beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf 
insamlingstillstånd för att finansiera sin verksamhet: Finland: RA/2020/1574.  
Åland: ÅLR 2022/9077. Mer info på https://studentmissionen.fi/stod-oss. 

FI66 8000 0710 2297 93     

9988

50 €
100 € 
200 €
1000 €
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På alla orter där vi verkar ser vi en rörelse av studerande som möter 
sina medstuderande där de finns med budskapet om Jesus. I Helsing-
fors och Mariehamn har vi ordnat Mission Weeks och fått glädjen att 
leda människor till tro. I Helsingfors har vi mött många studerande ge-
nom våra kaffeutdelningar, i Åbo finns ett liknande initiativ. I Vasa ser 
vi studerande gå ut och möta människor i nattlivets vimmel och be för 
människor och dela evangelium där – och i Jakobstad delas vittnesbörd 
om vad Gud gjort på lektioner. 
 
Jesus sa att skörden är stor och arbetarna är få. Som rörelse har vi kon-
kret fått kalla arbetare till skörden och anställa studentarbetare som i 
sin tur uppmuntrar och utrustar andra att leva ut Jesus-livet i vardagen. 
Vi är glada över den motiverade och drivna medarbetarskara vi har, 
men vi längtar efter att göra mer, sända flera, utrusta flera och möta 
flera.

Konkreta mål:
Även om du kanske redan stöder en medarbetare regelbundet ber vi 
dig delta också i den här kampanjen. Med den vill vi pusha alla arbets-
områden framåt. Vårt mål på lång sikt är att ha heltidsanställda på alla 
våra större studieorter och deltidsanställda på de mindre orterna. På det 
sättet kunde vi behålla våra goda medarbetare längre. 

Kom med och investera i den visionen! Ge oss möjlighet att gå med 
Jesus dit han går i studievärlden! Ge oss fler arbetare till skörden 
och mer arbetstid till dem vi redan har! 

 I Helsingfors och 
Mariehamn har vi ord-
nat Mission Weeks och 

fått glädjen att leda 
människor till tro.


