PERSONLIGT
Inledning till andligt arbete
Mikko Satama, dipl.ing. från Tammerfors, hamnade
slutligen i Helsingfors och började studera teologi. Han
tyckte nämligen att arbetet som diplomingenjör inte var
det rätta alternativet för honom. Efter att ha bett och funderat en lång tid fick han visshet om att han skall börja
utbilda sig för andligt arbete.
”Jag var aktiv i Hervanta församling och märkte att jag
tyckte om att ta andligt ansvar. När diplomingenjörsstudierna och arbetsuppgifterna kändes pressande tänkte jag
att jag vill göra något mera. Jag bad och fastade och fråga
efter Guds vilja med mitt liv, och till slut fick jag frid och
förstod att andligt arbete var det som gäller för mig.”
”När jag kämpade med min kallelse fick jag erfara att
Gud var nära. Han gav en inre frid och visshet angående
det som var rätt.”
Efter att blivit utexaminerad från den teknologiska utbildningen i Tammerfors år 2006, sökte Mikko genast till
teologiska fakulteten i Helsingfors. Han inledde studierna på hösten 2006.

Från Tammerfors till Helsingfors
”Också om Helsingfors kändes främmande och människorna verkade stressade och alltför allvarliga, upplever jag
att den teologiska fakulteten är rätt plats för mig. Ibland
har det varit kämpigt, och fakultetens liberala teologi har
också ansatt mig. Ändå har jag sett detta som Guds ledning,” säger Mikko.
”Till all lycka finns STI, som är en god motvikt till universitetsstudierna. Där får man stöd av andra likasinnade
studerande och av de anställda”, konstaterar Mikko glatt.
Mikko har snabbt avlagt sin teologiemagister-examen.
Nu siktar han på pro gradu-seminarium i ekumenik och
han räknar med att vara färdig om ett år.
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”Mitt mål är att bli präst, också om framtiden
ser dyster ut för konservativa teologer. Nuläget inom kyrkan gör mig bekymrad, och jag vet
inte om jag får möjlighet att tjäna där. Jag hoppas
dock att jag i framtiden kan få ett arbete där jag
får använda mina gåvor. Speciellt viktigt för mig
är att få undervisa om Bibeln.”



Gud – grunden för hela
livet
”Jag har fått en kristen fostran,
men under högstadietiden kom jag
längre bort från Gud och jag levde
ett liv som inte var i enlighet med
Guds vilja. Jag fick uppleva en andlig väckelse som 16–17-åring, efter att jag regelbundet börjat läsa
Bibeln. Jag kom i en verklig syndanöd, gjorde bättring och gav hela
mitt liv åt Gud”, berättar Mikko.
Som ung troende fick Mikko erfara att det inte fanns många
troende i samma ålder. Först efter
gymnasiet, när han började studera
vid Tekniska universitetet i Tammerfors fann han vägen till kristna
organisationer.
”Under studietiden fann jag
kristna vänner i de kristna teknologernas förening och i Kansan
Raamattuseuras (Folkets bibelsällskap) verksamhet för studerande. Genom den märkte jag hur
oersättlig den kristna gemenskapen är.”
”Tron på Jesus är allt för mig.
Det betyder en grundförutsättning
för livet, trygghet och mening,
omsorg och ledning”, konstaterar
Mikko.
”Nu hoppas jag få tjäna Gud och
leva ett balanserat liv. Jag hoppas
verkligen att mitt liv skulle få betydelse för andra människor.”
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