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DIN GUD?
Karl Granberg | studentarbetare i Vasa och Jakobstad

I

Domarboken 11 hittar vi en besynnerlig historia, om Gileaditen Jefta. Redan tidigt började problemen för Jefta,
för han var född utanför äktenskapet, och kom sedan
att bli utstött på grund av detta (Dom. 11:1-2). Bortdriven
av sina halvbröder, som inte vill dela arvet med honom, flyr
han bort, och börjar bo i landet Tob, som ironiskt nog på
Hebreiska låter som det goda landet. Det går faktiskt
rätt så bra för honom där, för han blir ledare för
en skara som han far ut på plundringståg
med.
Och helt dåligt kan det inte ha gått för
Jeftas gäng, för då ammoniterna mitt i allt
anfaller Israel, bestämmer sig hans landsmän, de äldste i Gilead, för att hämta tillbaka honom för att leda dem i strid.
Han var en bortskjuten skamfläck då de
inte ville dela arvet med honom, men då han
var nyttig ville de ha dit honom. Inte det bästa
för en persons självkänsla! Jefta såg till att kolla
först om de verkligen menade allvar, och försäkrade sig
om att han skulle få en ledande position i Gilead då allt var
över.
Om vi skall analysera detta kunde vi säga att Jefta levt
under förkastelse, och pga detta hade svårt att räkna med
den godhet han kunde få av sina medmänniskor. Men det
gick djupare än så, för vi kommer att märka att Jefta också
hade svårt med det här i förhållande till Gud.
Det som följer är ju att Jefta börjar agera som ledare, och
först gör han ett ganska beundransvärt försök på den diplomatiska rutten, och hans korrespondens till ammoniterna
låter som om det tagits ur ett politiskt tal av Israels ledare
idag. Det här vill inte ammoniterna lyssna på, och i Guds
Andes kraft går han till anfall (v. 29). Allt skulle ha gått väl
om Jefta bara vågat lita på Anden som vilade över honom.
Men istället ger han ett dyrt och heligt löfte i nästa vers för
att liksom försäkra sig om att det skulle gå vägen:

Jefta hade en
alltför liten
gudsbild.

”Om du ger ammoniterna i min hand, lovar jag att
det som kommer ut genom dörrarna i mitt hus och
möter mig, när jag kommer hem välbehållen från ammoniterna, ska tillhöra Herren. Jag ska offra det som brännoffer.”

Jefta lade till ett villkor som Gud inte hade befallt, och drog olycka
över sig. I sin otro gjorde han så att säga Guds ovillkorliga trofasthet villkorlig. Då han sedan vann, tvingade han sig själv att offra
sin dotter, priset han själv fastslagit för segern - ett pris Gud aldrig
begärt (tvärtom lär Bibeln konsekvent att Gud avskyr människooffer).
Jefta hade en alltför liten gudsbild. Han påverkades säkert av sitt
svåra förflutna så att han hade svårt att lita på nåden. Det resulterade i enorm smärta för honom då han sedan offrade sin dotter,
och på så sätt gick förkastelsen vidare till nästa generation. Måtte
vi istället lära känna vår Gud allt bättre, och ärva allt det goda Han
har tänkt för oss! Vägledda av Ordet och Anden hjälps vi att ha en
riktig Gudsbild, och då vi låter Herren hela våra sår. Då kan vi ge
vidare ett gott arv till dem som vi berör med våra liv!
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Veritas Forumen med Peter Payne
bjöd ställvis på högtflygande debatt

P

eter Payne kommer från USA och har en doktorsgrad i filosofi. Hans avhandling handlade om design i universum, och det ämnet fick han tangera
flera gånger i sina debatter med ateister under Veritas Forumen i Svenskfinland
nu på våren.

Veritas Forumen filmas och sätts
upp på YouTube. Prenumerera på
kanalen VeritasForumFinland så får
du meddelande när de laddas upp!

Till vänster ses Peter Payne med sin fru Janet som följer med på hans resor i
Europa. Till höger sitter Karl Granberg som fungerade som moderator på Veritas
Forumet i Jakobstad, samt Henrik Sawela som debatterade med Payne där och
i Vasa. Till Veritas Forum konceptet hör att talarna och moderatorn ska äta ihop
före debatten för att lära känna varann.

I Helsingors fungerade den finske Veritas Forum koordinatorn
Miikka Niiranen som moderator i debatten mellan Peter Payne
och Robert Brotherus.

18

opko

I Vasa kom ca 20 personer på efterträffen i Havtornen och flera
av dem fortsatte att prata med talarna till sena kvällen. Här ett
gäng med Peter Payne.

Studentmissionen redo testa nytt koncept
MISSION WEEK I ÅBO HÖSTEN 2019!

Å

bo Studentmission är en aktiv och engagerad förening med
över 110 medlemmar som är under 29 år och omkring 270
stödmedlemmar. Åbo Studentmission ordnar olika evenemang varje vecka, t.ex. innebandy och caféverksamhet, men även traditionella kristna samlingar för studerande.
Ett nytt och lyckat koncept som har prövats av andra lokalföreningar på den finskspråkiga sidan är Mission Week. Den har genomförts
i sin helhet i Kuopio, Tammerfors och Uleåborg. Ursprungligen kom
idén från Storbritannien och den är konstruerad för förhållandena i
universitetsstäderna där, men själva grundidén går att överföra till en
finländsk kontext och göra den till en som ser ut som vår egen. De
ovannämnda finskspråkiga föreningarna har lyckats med detta och nu
är det vår tur att pröva konceptet.
I Åbo vill vi nu testa konceptet på svenska för första gången. Tanken
med Mission Week är att den ska fungera i en sekulär kontext, och att
den ska pågå under flera dagars tid. Det är inte tänkt att de kristna
studerandena ska möta sina studiekamrater i en kristen miljö, som till
exempel i kyrka eller i den vanliga samlingslokalen, utan att de ska
möta sina vänner och bekanta på en neutral plats. Det bästa alternativet är i en restaurangmiljö där man också bjuder på något att äta åt
dem som kommer.
Dagsprogrammet ser ut på det
sättet, att man först under dagen
möter studeranden på campusområdet, talar med dem och bjuder
med dem till kvällssamlingen som
hålls i en sekulär miljö. På kvällssamlingen finns en god kristen Stefan Gustavsson.
talare som har svarat på studeran- Foto: stefangustavsson.se

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

denas olika frågor och invändningar gällande den kristna tron.
Det är viktigt att ta in erfarna talare för att kunna interagera med
studerandena på bästa sätt. Den här gången har vi bjudit in Stefan Gustavsson från Sverige som huvudtalare, och han har lovat
ställa upp.
Erfarenheterna från Mission Week på andra håll visar att när
man har ordnat kvällssamlingar på åtminstone tre kvällar, har
även sådana personer som först tvekat av någon orsak, vågat
eller hunnit komma på en eller flera kvällssamlingar. Därför kallar
man detta för Mission Week.
Allt detta kräver omfattande planering och en stor insats av
frivilliga som deltar i arrangemangen kring Mission Week. Folk
ska bli mötta på campusområdet och inbjudna till de olika samlingarna. Broschyrer ska delas ut och läggas ut på informationstavlor. Samtidigt som Mission Week kräver mycket arbete kostar
det också en hel del. Talarens resor och hotellövernattningar kostar. Allt som delas ut och bjuds ska bekostas. Oftast är just hyran
för lokalen där man ordnar kvällssamlingar den dyraste avgiften,
eftersom det är tanken att de ordnas på neutral mark och sådant
kostar. Även serveringar och annat som bjuds till studeranden
kostar.
Utan extern finansiering har vi inte möjlighet att genomföra
Mission Week enligt konceptet som redovisas här, därför ber
Åbo Studentmission om finansiellt stöd för att genomföra den.
På basen av tidigare genomförda Mission Week uppskattar vi att
arrangemangen kommer att kosta ca 10 000 e. Om du kan tänka
dig att bidra, använd ref.nr 9030 för Mission Week! Små och stora gåvor är välkomna! Kontonumret är FI66 8000 0710 2297 93.
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo
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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.

