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Taiwanin kristillisen elämän vahvistaminen (Hsinchun
luterilainen seminaari)
Yhteistyökumppani: CLS China Lutheran Seminary
Hankkeen kuvaus lyhyesti:

Hsinchun luterilainen seminaari (China Lutheran Seminary) on luterilaisten lähetysjärjestöjen perustama
oppilaitos, jota ylläpitää nykyisin kuusi luterilaista synodia. Ulkomaisia yhteistyökumppaneita seminaarilla
on seitsemän, Suomen Lähetysseura on niistä yksi.
Hsinchun seminaari tarjoaa teologisia perusopintoja sekä vuodesta 1991 lähtien myös maisteritason opintoja.
Teologisissa aineissa on mahdollista suorittaa tutkintoja seminaarin alaisissa haaraosastoissa.
Seminaari edistää uskontojenvälistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta muun muassa perinteisten Kiinan
uskontojen ja uskonnollisten liikkeiden tutkimuskeskuksen kautta. Luterilaisen teologian vahvistaminen
Taiwanilla on yksi seminaarin pitkäaikaisista tavoitteista: Vuonna 1998 perustettiin China Lutheran
Seminary Publishing House, joka keskittyy erityisesti luterilaisen teologian perusteosten julkaisemiseen.
Graduate School for Luther Studies perustettiin vuonna 2003.
Ruohonjuuritason seurakuntatyön koulutusohjelmassa korostetaan seurakunnan palvelutehtävää, johon
kuuluu olennaisesti seurakuntien ulkopuolella olevien vähäosaisten saavuttaminen.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018
Seminaarin lukukausi alkoi syksyllä ja uusia oppilaita oli 13. Ttohtorin tutkintoa opiskelevia oli 8.
Heistä kaksi sai väitöskirjan valmiiksi ja väitöstilaisuudet ovat keväällä 2019. Maisteriohjelmassa
opiskeli 37 opiskelijaa , kandidaattiohjelmassa 5 ja certifikaattiohjelmassa 1. Lisäksi osa-aikaisia
oppilaita oli 95 ja ruohonjuuritason opiskelijoita oli 63. Ruohonjuuritason ohjelmaan saatiin uusi
opetustila etelä- Taiwaniin Dong Kaniin.
Tohtori Henry Rowald Concordia seminaarista lahjoitti 3000 kirjaa seminaarin kirjastoon. Näin
teosten määrä kirjastossa nuosee 60 000 kirjaan.
Kirjoja julkaistiin yksi: Handling the Word of Truth, John Pless.
Kirkkovuosi lasten kanssa on käännettävänä yhteistyössä Suomen lähetysseuran kanssa. Laura
Kääriäinen on ollut tässä mukana ja tarkoitus on ,että kirja saataisiin julkaistua syksyllä 2019.
Syksyn aikana järjestettiin kaksi seminaaria.
3.9. järjestettiin seminaari aiheesta : How to identify and help the minors who witness domestic
violence- Kuinka tunnistaa ja auttaa ala-ikäisiä, jotka ovat perheväkivallan uhreja.
Seminaari pidettiin Hsinchun luterilaisen seminaarin tiloissa ja puhujana oli Tohtori Hsieh.
Seminaari oli suunnattu seurakuntien työntekijöille, jotka työssään kohtaavat perheitä, joissa on
väkivaltaa. Kuulijoita luentoseminaarissa oli 120 henkeä.
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29.10.-2.11. järjestettiin kolme seminaaria aiheesta: Sexual morality in a Christless worldSeksuaalinen moraali maailmassa ilman Kristusta. Tapahtumapaikkoina olivat Hsinchun seminaari,
keskisaarella Taichung sekä etelässä Tainan. Puhujana oli Rovasti Matthew Rueger Luterilaisesta
Missouri Synodista. Taiwanilla oli niihin aikoihin kansanäänestys samaa sukupuolta olevien
avioliitosta ja seurakunnat mielellään kuulivat Raamatun opetusta avioliitosta. Näissä kolmessa
tapahtumassa oli osaanottajia yhteensä noin 300 henkeä.
Yllättävä muutos seminaarin elämään tuli, kun Suomen lähetysseuran lähetti, tohtori Jukka
Kääriäinen sai yllättäen kutsun Suomeen kirkkohallitukseen. Jukka, Laura ja lapset lähtivät
Suomeen vuodenvaihteessa ja Jukan paikka täytyy nyt täyttää muuten.
Seminaarin opettajista noin kolmasosa eläköityy viiden vuoden sisällä ja nyt he panostavat uusien
opettajien löytymiseen. Yksi rukousaihe onkin kolmen opettajan tohtorinopinnot sekä uusien
opettajien löytyminen.
Seminaari aloittaa kesäkuussa 2019 Pastoral Care and Counseling Centerin toiminnan. Keskuksen
tarkoituksena on tukea seurakuntien työntekijöitä, sekä heidän perheitään.

Terveiset ja kiitokset tukijoille
Rukousaiheita:
1.
2.
3.
4.

Kolmen opettajan tohtorinopinnot
Oppilasmäärän lisääntyminen
Pastoral Care and Counseling Centerin toiminnan alkaminen suunnitelmien mukaisesti
Seminaarin taloudellinen tilanne

Seminaarin yhteydessä on lähetyskeskus. Sen toiminta on maahanmuuttajien, vähemmistökansojen
sekä vierastyöläisten parissa tehtävää avustus- ja evankelioimistyötä. Seminaarin oppilaat ovat
mukana näissä toiminnoissa. Alla on kaksi kuvaa lähetyskeskuksen toiminnoista.
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Hakka kylässä opiskellaan Kiinan kieltä

Alkuperäiskansan lapsia pyhäkoulussa
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