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Fant rød tråd fra  
kateter til prekestol
Den som lurer på hva som forkyn-
nes i de store menighetene i Kinas 
hovedstad, Beijing, trenger ikke 
lure lenge. Kirkene legger ofte alle 
sine taler ut på internett, som en 
stille protest mot statens forsøk på 
å mistenkeliggjøre dem.

– De er svært åpne. Slik vil de vi-
se at de ikke har noe å skjule. Mens 
eldre kristne fremdeles er forsik-
tige, vil den nye generasjonen bort 
fra alt det hemmelige. De inviterer 
alle som vil til å komme og se hva 
de holder på med, sier den tyske 
teologen Meiken Buchholz.

DoktorgraD
I forrige uke forsvarte hun dokto-
ravhandlingen sin ved Misjons-
høgskolen i Stavanger. «Ny vin i 
gamle tekopper» er tittelen på av-
handlingen. Hun har sammenlig-
net det moralske budskapet som 
forkynnes fra kinesiske prekesto-
ler med det som formidles i lan-
dets skolebøker.

I doktoravhandlingen hevder 
Buchholz at det er avgjørende å 
forstå det moralske «språket» i 
det kinesiske samfunnet, for å få 
en god forståelse av den kristne 
etikken som forkynnes i kirkene.

Da hun begynte på prosjektet, 
var hun redd det skulle bli vanske-
lig å få tak i prekentekstene, men 
bekymringen var altså ubegrun-
net. Den tyske teologen som snak-
ker både kinesisk og norsk etter 
13 år som NLM-misjonær på Tai-

wan, opplevde å få materialet ser-
vert på et fat da hun fant prekene-
ne på nettet. 

– Det var en drøm som gikk i 
oppfyllelse.

Beijing-menigheter
– Hvordan tror du en europeisk 
kristen vil reagere hvis han stik-
ker innom en kirke i Beijing en 
søndag morgen?

– Prekenen kan nok virke veldig 
moraliserende, svarer Meiken. 
Hun tror også at det vil gjøre inn-
trykk at det å vitne for sine nær-
meste blir snakket om med stor 
selvfølge.

– Det  er ingen som snakker om 
at man burde vitne. Det er noe alle 
gjør.

Meiken Buchholz er selv svært 
imponert over kvaliteten på pre-
kenene.

– De er veldig gode, bedre enn 
mye av det vi hører hjemme. De 
kunne stått på trykk i Dagen, sier 

hun med en klingende latter på te-
lefonen fra Tyskland.  

– Det er klar og tydelig evan-
gelisk forkynnelse, sier forskeren 
som har undersøkt prekener i tre 
store kirker i Beijing. 

To av dem er statlig godkjen-
te Tre Selv-kirker, den tredje er 
den uregistrerte husmenigheten 
Schouwang-kirken. Den har fått 
bred internasjonal mediedekning 
etter at medlemmene i 2011 holdt 
gudstjenester utendørs, i protest 
mot at de verken fikk eie eller leie 
lokaler. 

moral i skoleBøker
Det var som småbarnsmor på Tai-
wan Meiken Buchholz ble nys-
gjerrig på kinesisk pedagogikk og 
moralsk tenkning. Barna, Annika 
og Steffen, gikk på kinesisk bar-
neskole. Samtidig som Buchholz 
underviste deltid i bibelfag på et 
teologisk seminar og drev arbeid 
for kvinner og barn i en menighet, 
satt hun i foreldrerådet på barnas 
skole og deltok som frivillig lærer. 
Hun la merke til at barna opplevde 
de kinesiske lærerne som strenge, 
men samtidig som svært omsorgs-
fulle mentorer.

Meiken fornemmet holdninger 
som gjennomsyret hele livet til 
lærerne. Hun la også merke til at 
skolebøkene ble målrettet brukt 
for å formidle disse holdningene. 

– Når kinesiske myndigheter 
kjører holdningskampanjer, be-

gynner de med skolebøkene. 
I skolebøkene kommer det mo-

ralske språket som gjennomsy-
rer hele det kinesiske samfunnet 
svært tydelig frem. Inspirasjonen 
hentes i økende grad fra konfucia-
nismen.

omskriver historien
– Morallæren legger vekt på dy-
der, forklarer Buchholz. – Det er 
viktig å være et nyttig menneske, 
men også å vise kjærlighet. Patri-
otismen er også tydelig. Man skal 
vise at man er stolt av Kina og ki-
nesisk kultur.

Tradisjonelt ble også intellektu-
ell kunnskap høyt verdsatt i kon-
fucianismen, mens det motsatte 
var tilfelle under Kulturrevolusjo-
nen da lærere ble drept og bøker 
brent. Nå blir historien skrevet 
om i skolebøkene. Buchholz for-
teller om lesestykker som fremhe-

ver Mao som en litteraturelskende 
leder som gjerne ga bort bøker til 
unge studenter.

– De ser hvilke dyder samfun-
net trenger, og så lager de histori-
er som passer. Blant annet er der 
mange historier som fremhever 
at det er viktig å være oppfinnsom 
og målrettet. Forbausende man-
ge historier har vestlige folk som 
hovedpersoner, sier hun og nev-
ner en tekst hun leste om en fat-
tig innvandrer til Amerika som 
blir styrtrik etter et liv med hardt 
arbeid.– Til å være lærebøker i en 
kommunistisk nasjon, er dette ar-
tige forbilder, kommenterer hun.

Korte fortellinger brukes ofte 
som et pedagogisk grep i lærebø-
kene.

– Disse fortellingene er svært 
virkningsfulle. Mange er svært 
rørende og gjør dypt inntrykk.

Også i prekenene brukes slike 
fortellinger ofte.

tiltrekkenDe
Det vestlige kirkegjengere vil opp-
fatte som moraliserende, kinesis-
ke prekener blir annerledes når 
de leses med «kinesiske briller», 
mener Buchholz. Innbakt i de mo-
ralske fortellingene finner hun 
mye nåde. Det handler ikke bare 
om egen innsats, slik skolebøkene 
hevder, men også om å tro på Gud.

– I skolebøkene er det ikke plass 
for tap. Der er budskapet at du når 
dine mål hvis du anstrenger deg.

KIrKeveKst: Hver søndag strømmer millioner til  
kirkene i Kinas storbyer. Samtidig søker nasjonen sine 
gamle, moralfilosofiske røtter i konfucianismen.  
Hva skjer når Jesus møter Konfucius?
 Kari Fure       kari.fure@dagen.no       karifure

 ● staten forsøker 
å bruke religionen 
til å mobilisere for 
kina, men kirkene 
snur det på sin 
måte.
Meiken Buchholz

 BuDskap: Den 
nye genera-
sjonen vil vise 
at de ikke har 
noe å skjule, 
sier Meiken 
Buchholz.  
 Foto: Privat

vivo lanserer  
fairtrade- 
produkter
FaIrtraDe:Bokhandlerkjeden Vivo 
starter samarbeid med fairtrade-be-
drifter på Sri Lanka. Nye produkter 
innenfor barneleker, skinn, tekstil og 
keramikk skal gi flere arbeidsplasser 
på Sri-Lanka, melder Normisjon. − Vivo 
har i lengre tid ønsket å tilby egne pro-
duktserier innenfor verdibasert han-
del. Nå har vi endelig funnet en riktig 
samarbeidspartner slik at både bedrif-
ter på Sri-Lanka og vi kan få fortjeneste 
av produksjonen, sier administrerende 
direktør i Vivo Pål-André Lauritzen.  ntB

nigers kristne 
vender tilbake
terror:Kristne i Niger har be-
gynt å vende tilbake til sine hjem 
etter angrepene fra islamske ek-
stremister forrige måned. Angri-
pere drepte minst TI mennesker 
og rundt 70 kirker ble brent. Krist-
ne så sine boliger, skoler og bar-
nehjem redusert til steinsprut og 
aske. Ifølge Christian News Jour-
nal skal noen av angriperne ha vist 
frem Boko Haram flagg, men ikke 
alle kobles til terrorgruppen. Noen 
var simpelthen naboer til de krist-
ne, og ble hauset opp av hatsk is-
lamistisk retorikk. kpk

Elvis var kongen av rock&roll, 
men likte best å synge om  
Kongen.

Les I MorGen

kongen av gospel
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– Kirkene sier derimot at man 
kan leve verdifulle liv selv om man 
har problemer. De forteller at Gud 
trøster og er med oss uansett hva 
som skjer. Og de forteller om bi-
belske personer som fikk livet for-
andret i møte med Jesus. Dette er 
et budskap som tiltrekker folk i et 
samfunn med hardt press og stor 
usikkerhet, og der mange mister 
motet og tar selvmord.

Politisk
Skolebøkenes patriotisme finner 
hun ikke igjen i prekenene. Når 
staten fra tid til annen forsøker å 
mobilisere alle religiøse grupper 
gjennom kampanjer der de skal 
gjøre en sosial innsats for Kina, 

velger noen kirker å forbigå kam-
panjene i stillhet. Andre sier at «vi 
gjør som vi blir bedt om, men ikke 
for å vise at vi er gode borgere. Vi 
gjør det for Jesus.»

– I en kinesisk kontekst er dette 
et tydelig politisk budskap. Staten 
forsøker å bruke religionen til å 
mobilisere for Kina, men kirkene 
snur det på sin måte.

AdoPtert Av NlM
Såvidt Meiken Buchholz vet, var 
hun og ektemannen Armin det 
eneste ekteparet som noen gang 
er blitt sendt ut som misjonærer 
for Norsk Luthersk Misjonssam-
band (NLM) der begge var utlen-
dinger. 

De ønsket sterkt å reise ut som 
misjonærer da de var ferdig ut-
dannet som teologer på begynnel-
sen av 1990-tallet, men fant ingen 
naturlig sendeorganisasjon.

– Vi var på leting etter en orga-
nisasjon som var luthersk, men 
som likevel drev misjon, forteller 
hun, og tilføyer at de kom fra en 
svært liberal kirke i Tyskland der 
misjonstanken fikk liten plass.
Det var professoren hennes på 
teologistudiet, Peter Beyerhaus, 
som anbefalte dem å lete i Norge.

– NLM adopterte oss, sier hun 
med et smil. Slik gikk det til at det 
tyske ekteparet som egentlig had-
de sett for seg en fremtid som mis-
jonærer i Sør-Amerika, endte som 

norske utsendinger til et teologisk 
seminar på Taiwan.– Det var vik-
tigere for oss å finne en organisa-
sjon som var enig med oss og had-
de samme mål.

De trivdes fra første stund på 
den frodige øya. 

– Folk var åpne, trivelige og lette 
å komme i kontakt med. Det var 
et privilegium å kunne bo i sam-
me blokk som kollegaene på se-
minaret, og at våre barn kunne 
gå i samme barnehage som de-
res barn. Dette betydde mye for å 
kunne knytte vennskap. Buchholz 
arbeider nå for en tysk organisa-
sjon for misjonsvitenskap. Hun 
reiser fremdeles til Taiwan et par 
ganger i året, men nå må hun dra 

alene. Ektemannen døde for ett og 
et halvt år siden.

– et Guds uNder
Da hun skulle begynne arbeidet 
med doktoravhandlingen for seks 
år siden, fant hun enda en gang det 
miljøet hun trengte i Norge. Hun 
kan ikke få fullrost veilederen sin, 
Tor Strandenæs ved Misjonshøg-
skolen, som ikke bare snakker ki-
nesisk, men også har svært gode 
kontakter i Kina. 

– Strandenes er enestående. 
Å få innpass i kinesiske skoler er 
vanligvis svært vanskelig, men 
takket være hans kontakter grei-
de jeg det likevel. Det var virkelig 
et Guds under.

BeijiNG: Meiken Buchholz har undersøkt prekener i tre store kirker i Beijing. To av dem er statlig godkjente Tre Selv-kirker, den tredje er den uregistrerte husmenigheten 
Schouwang-kirken (bildet). Foto: Petar Kujundzic, REUTERS/NTB Scanpix 
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