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Kuulumisia Francis Borchardtilta Hongkongista ja
erityisesti Luterilaisesta Teologisesta Seminaarista.
Kuulumisia myös Reformaation 500-vuotisluennoilta
LTS:ssa Sillimanin yliopistolla, Dumaguetessa
Filippiineillä.

Reformaatiojuhlia, yleisöluentoja ja
raamatunopetusta
Työssä on pitänyt kiirettä Luterilaisessa Teologisessa
Seminaarissa sen jälkeen, kun palasin takaisin
Hongkongiin Euroopasta tänä kesänä. Opetin kesällä
LTS:ssa akateemisten tutkimustaitojen kurssia
oppilaillemme välittömästi paluuni jälkeen. Tämä
kurssi on tärkeä osa opetusohjelmaa, koska
oppilaidemme koulutuksen ja kielitaidon tausta ja taso
on varsin monipuolinen. Ohjaan maisteri- ja tohtorivaiheiheen oppilaita heidän opinnäytetöissään ja
väitöstutkimuksessaan.
Kesäkurssien jälkeen, ennen syyslukukauden alkua, matkustin Dumaguetelle, Filippiineille, jossa luennoin
pappeinkokouselle Sillimanin Yliopiston teologisessa koulussa. Luentoni otsikko oli ”Joitakin ajatuksia
Raamatusta ja teknologiasta”. Esitin, että Raamattu on jo itsessään perättäisten teknologisten innovaatioiden
tulosta antiikista aina nykyaikaan asti. Luentoni yleisö koostui yliopiston teologisen koulun henkilökunnasta,
oppilaista ja valmistuneista oppilaista. Luentoni syvensi akateemista yhteyttä, jota olen ylläpitänyt tämän
yliopiston kanssa kaakkoisaasialaisten teologisten seminaarien ja koulujen välityksellä.

Palatessani Dumaguetesta Luterilaisen Teologisen Seminaarin uusi lukukausi alkoi Hongkongissa. Olen
opettanut kahta kurssia tänä lukukautena. Toinen kursseista käsittelee hepreankielen tasoa kaksi. Kaikki
hepreankielen ensimmäisen kurssin oppilaat ovat jatkaneet opintojaan. He lukevat tällä hetkellä 1. Mooseksen
kirjaa, 1. Kuninkaiden kirjaa, Danielin ensimmäistä ja yhdeksättä, sekä Jobin kirjan ensimmäistä lukua. Toisen
kurssini otsikko on ”Historia, arkeologia ja Raamattu”. Tällä kurssilla opetan, kuinka Israelin historia on
mahdollista rekonstruktuoida perustuen arkeologiaan, dokumentaarisiin lähteisiin ja Raamattuun. Kurssin
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tarkoituksena on myös opettaa oppilaita tunnistamaan ennakkoluulonsa. Kurssi auttaa heitä omaksumaan
kriittisen teoreettisen viitekehyksen, jotta he voivat arvioida tutkimuskohdettaan ja siihen liittyvää historiallista
narratiivia luotettavasti ja todennettavasti hyvän akateemisen tutkimustavan mukaan.
Työhöni sisältyy hallinnollisia tapaamisia, sillä olen viiden eri komitean johtoryhmässä. Olen keskittänyt
huomattavan osan työpanoksestani kahdeksan jatko-opiskelijan ohjaamiseen. Neljä näistä oppilaista on
viimeistelemässä maisteri- tai tohtoriopintojaan. Ohjaan heidän väitöskirjojaan ja opinnäytetöitään. Oppilaani
ovat kotoisin Myanmarista, Hongkongista, ja Thaimaasta. Heidän aiheensa liittyvät Vanhaan Testamenttiin tai
juutalaisuudentutkimukseen. Ilokseni voin todeta, että suurin osa oppilaistani on naisia, ja heidän panoksensa
korjaa naisten aliedustusta tämän alueen teologioppilaiden keskuudessa.
Oman työni lisäksi Luterilainen teologinen seminaari on ollut aktiivisesti mukana reformaation 500vuotisjuhlassa. Hongkongin isoimpana ja vaikutusvaltaisimpana seminaarina oppilaitoksemme on luontevasti
juhlallisuuksien keskipisteessä. Seminaariin on kutsuttu useita luennoitsijoita ja vieraita, niin akateemisista
kuin kirkollisista piireistä, jotka ovat kertoneet reformaation tärkeydestä seurakuntalaisille, seminaarin
oppilaille ja suurelle yleisölle. Reformaatioon liittyvät juhlallisuudet ovat olleet ekumeenisia ja osallistujia on
saapunut niin muista protestanttisista kirkoista, kuin katolisesta ja anglikaanisesta kirkosta.
Reformaatiojuhlallisuuksia voikin syystä pitää varsin onnistuneina!
Aivan viime viikkoina olen osallistunut raamatuntutkimuksen ja juutalaisuudentutkimuksen konferenssiin
liittyen Kuolleenmeren kääröjen löytämisen 70-vuotisjuhliin. Kääröt ovat Raamatun vanhimpia löydettyjä
käsikirjoituksia. Konferenssiin osallistuminen on ollut erityisen valaisevaa ja on antanut minulle
mahdollisuuden jakaa tutkimustani alan johtavien tutkijoiden kanssa.
Perheeni voi hyvin täällä Hongkongissa.
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kahden tyttäreni kanssa 2011. Siitä lähtien
olen toiminut hepreankielisen Raamatun ja
juutalaisuudentutkimuksen professorina
Luterialisessa teologisessa seminaarissa
Hongkongissa. Luennoin useissa kirkoissa,
synagogissa, seminaareissa ja yliopistoissa
Kaakkois-Aasian eri alueilla. Rukousaiheet:
Toivon, että rukoilette Hongkongin poliittisen
tilanteen puolesta Kiinassa.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut
työmme lähtökohta jo lähes 160 vuotta.
Tule mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja inhimillistä
maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän
nimi.

