PERSONLIGT
Medborgare i tre riken
Ville Kettunen
Tomas Garaisi, 28, är teol. stud. i
”graduskedet” och STI-aktiv. Han är
en finsk-israelisk man och intresserad
av missionsarbete i sin fars hemland.
Tomas har känt en kallelse till arbete i
Guds rike ända sedan han var barn.

alla studerande från teologlinjen kom till
Teologiska fakulteten. Tomas började läsa
med sikte på att bli präst, men som det nu
ser ut blir han inte präst inom den evangelisk-lutherska kyrkan. – ”Om jag vill vara
en luthersk präst i Finland, så är det enda
alternativet – och det är inte ett dåligt alternativ – Lutherstiftelsen.
Tomas berättade om Jesus redan när
han var några år gammal. Som tvååring
hade han naturligt nog inte arbetsvision
för att predika i kyrkan. Arbetsvisionen
formades så småningom. Tomas kommer från ett troende hem, han är döpt och
uppfostrad i den kristna tron. Hemmets
andliga hem är Folkmissionen.
- ”Min far är från Israel, Haifa. Han
är israelisk arab och hör till en stor grekiskortodox släkt. Min släkt kommer från
bl.a. byn Kana och Tiberias. Vi är ett tusental i Israel och också på andra håll i
världen. En annan släktgren, som är bosatt
på Västbanken, är romerskkatolsk, och jag
kan nämna att min fars småkusin nu är biskop för den romerskkatolska kyrkan i Jerusalem. När min far i tiden kom till Finland och gifte sig med min mor, blev han
medlem i den lutherska kyrkan.” Tomas är
intresserad av missionsarbete i Israel. Han
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eol. kand. Tomas Garaisis huvudämne är GT:s exegetik. Han skriver
sin gradu om arkeologin som forskar i Davids och Salomos monarki. – ”Jag
har studerat alldeles för länge. Nu börjar
jag mitt åttonde år. Jag har haft pauser i
studierna och jobbat vid sidan av studierna. Också i detta skede jobbar jag som
försäljare på Helsingfors-Vanda flygfält.
Under sommaren var jag sommarteolog
i Kankaanpää församling. Det var speciellt fint och lärorikt att se frukterna av
församlingens goda ungdomsarbete. Jag
medverkar också som kolumnist i tidningen Uusi Tie.”
Tomas har sen han var liten känt en
brinnande längtan och en motivation att
arbeta i Guds rike. I gymnasiet blev han
intresserad av teologiska studier. Efter
gymnasiet studerade han ett år vid Folkmissionens teologlinje i Ryttylä. Nästan
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har också israeliskt medborgarskap. Att
fara skulle vara lätt, han behöver ju inte
ens visum. Israel är dock en andligt hård
miljö. Förutom den rådande religionen,
judendomen, är den stora utmaningen
också nyhedendomen och vidskepelse,
som är vanlig i alla religiösa samfund.
Vad är det som motiverar Tomas till
arbete i Guds rike? –”Evangeliet”, säger
Tomas och skrattar. Svaret är inte någon
överraskning. –”Om Gud har skapat människan är det bäst för henne att hålla kontakt med sin Skapare. I synnerhet det att
människan kommer att stå inför domen
utan Jesus, är något som motiverar oss att
berätta om det viktigaste i livet,” säger Tomas. – ”Det är ju absurt och vansinnigt,
om man tänker rent mänskligt. Evangeliet
är trots allt större än vår uppfattningsförmåga och vårt förnuft.”
Tomas är med i STI:s studentråd. Tomas’ goda humor har ofta stimulerat mötena. Tomas lärde känna STI redan under
tiden vid Folkmissionens teologlinje. Man
besökte STI och STI sände föreläsare till
Ryttylä. –”Under alla dessa år har jag mer
eller mindre suttit i STI. Jag vågar påstå att
utan STI skulle mina studier ha blivit på
hälft. Mina närmaste studiekamrater och
vänner har varit med i STI. Också av den
orsaken är det fint att gå dit.”
Tomas sysslar med ”allt halvfärdigt”.
Tomas lyssnar på musik nästan dagligen
och spelar percussion i en trio som heter Aito. Han går på gym med ”växlande
framgång” och spelar innebandy. Mycket
tid går till socialt umgänge. Till Tomas’
hobby hör också fotografering och han
har ofta fotograferat för STI, t.ex. i samband med öppningsföreläsningarna.
Tomas har många favoritbibelställen. I
andakter läser han mest ur Uppenbarelse-

Tomas tillsammans med William Shomal,
den romerskkatolske biskopen i Jerusalem.

bokens 21 kapitel, om löftena om det eviga
livet, hur Gud bor mitt ibland oss och torkar alla tårar. – ”Ett annat favoritställe är
när Moses ropar till israeliterna vid Röda
havet: ’Herren skall strida för er, ni skall
vara stilla.” (2 Mos. 14:14).
Som hälsning till läsarna säger Tomas:
-” Jag vill önska en välsignad höst. Stöd
STI:s arbete ekonomiskt och framför allt
i förbön. STI har varit till stor hjälp för
många teologie studerande. STI utför ett
viktigt arbete, också fast kanske många
lekmän tycker att det sker med låg profil.
Det är en teologernas egen vagga, men
trots det inte mindre viktigt.”
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