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Mika Malinen har gett ett
löfte till sin fru: att bli färdig teologiemagister före
jul. Mikas studier som påbörjats 2009 börjar vara
i slutskedet. Som aktiv
inom Folkets Bibelsällskap (KRS) har han också
trivts i Teologiska Institutets kafferum och anser
att något av det bästa institutet gett har varit goda
teologiska diskussioner
– Jag längtar tillbaka
till den ostressade atmosfären under studietiden.
Jag fick tid att fundera
över teologi och föra diskussioner i allsköns ro
och utan stress.. Jag är
säker på att tid för sådana
överväganden minskar i
prästämbetets brådska,
säger Mika. Varje studerande är olika, en föredrar boktentamina, en
annan föreläsningskurser.
Mika har gillat att gå på
föreläsningar.
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som avlagt slutexamen från Sibeliusakademin. Paret gifte sej i
årets början. De hoppas få tjänst
i samma trakt.
– Jag stressar inte med anställningsfrågorna. Jag ska först bli
färdig och sedan fundera på fortsättningen. Jag hoppas få arbete
någonstans i Insjö-Finland. I mitt
arbete skulle jag gärna ha mycken
bibelundervisning. I något skede
av utbildningen hade jag högre
målsättningar, men har nu återvänt till denna vision, konstaterar
Mika. Mika och hans dåvarande
fästmö Minna hade senaste sommar arbete i Villmanstrands församling. En gemensam arbetsplats hämtar lätt också de yrkesmässiga
frågorna in i hemmet, men det störde inte
paret.
Våra vänner är för det mesta antingen
teologer eller kyrkomusiker. När vänner
kommer på besök är samtalsämnena vid
kaffebordet inga överraskningar, skrattar
Mika
Månne STI också kunde finnas med
också i den utexaminerade studerandens
liv?
Varför inte? Jag längtar fortfarande efter samtalen och diskussionerna i teologiska frågor. Det är svårt att föra sådana
samtal på avstånd. Därför kunde det vara
utmärkt att samla dem som redan gått ut
i arbetslivet genom att ordna gemensamma träffar under några dagar, visionerar
Mika.
Han är medlem i studerandenas råd
inom STI. För att uppehålla och utveckla
sin kunskap i hebreiska, har han också lett
en studiegrupp i hebreiska under några
terminer.

Jag sparade mina stora boktenter till
tiden efter gradun. Jag längtar ofta att göra
praktiska saker i livet. Att enbart tentera
böcker är inte min grej. Gradun som väntar i slutet av studierna är för många studerande en tung och motbjudande uppgift, men Mika Malinen gav inte upp inför
uppgiften.
Att skriva gradun var för mej en rolig
uppgift, minns Mika. Jag tog en bok här,
en annan där och skrev ner det väsentliga
på ett papper. Min gradu som handlade
om Osmo Tiililäs och Aarne Siiralas trosuppfattningar arbetade jag med under 1½
år, varav aktivast ca 8 timmar per dag under 3 månaders tid, berättar Mika.
Fastän progradu-arbetet var en trevlig
uppgift för Mika, drömmer han inte om
en forskarbana.
– Jag passar inte till forskare, jag behöver träffa människor och få möta dem
ofta för att orka i mitt arbete, konstaterar
han. Mika själv är hemma från Jämsä och
gift med kyrkomusiker Minna Malinen,
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