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Under kulturrevolutionen i Kina 1966–1976 var Bibeln förbju-
den. I dag är den en ”bästsäljare”. Många längtar efter att få 
tag på ett eget exemplar. Både registrerade kyrkor och hus-
församlingar växer. Det rör sig om 100 miljoner kristna. Vi kan 
möta deras bibelhunger och se till att det trycks biblar!

Jo, jag använder ordet hunger. Det är det enda jag kommer på när jag vid  
bibelutdelningar sett hur människor sträcker sig efter biblarna och tar 
dem i famnen. En del får tårar i ögonen. De kan ha väntat i årtionden på 
att få hålla Bibeln i sina händer och läsa den. 

Shun Li Xiang på bilden här intill vandrade i timmar med 
sin lille son på leriga bergsstigar för att vara med vid en ut-
delning i byn Gong Cha. Förväntan drev henne framåt. I 
fickan låg en lapp med namnen på de grannar som ville att 
hon skulle bära hem biblar till dem också. Efter gudstjäns-
ten var det dags. Hon fick sin allra första bibel. Äntligen!

Jag kan inte heller glömma gamla Xia Ye som berättade 
att hon rest med buss hela natten sedan hennes syster sänt ett sms om att 
det skulle delas ut biblar i församlingen nästa dag. Sju timmar i buss och 
ankomst klockan tre på morgonen ... Det var det värt, tyckte Xia Ye.

Bibeln ska finnas på ett språk som folk förstår och till ett pris de kan betala. 
Mer än 90 miljoner kineser lever på mindre än sju kronor om dagen. Därför 
behöver bibelpriset reduceras. Om vi betalar bibelpapperet kan bibeltryck-
eriet i Nanjing göra jobbet. 70 distributionscentraler är redo att föra biblarna 
vidare till städer och landsbygd. Tio kronor kostar papperet till en bibel. Hur 
många kinesiska biblar vill du trycka? 

Bibelväntan 

Specialutskick för
projektet ”Biblar 

till Kina”

  100 kr = papper till 10 biblar

  350 kr = papper till 35 biblar

  6 000 kr = hel rulle papper

  ............. kr (valfritt belopp)

(En rulle räcker till ca 630 biblar.)

ps I brevet har jag lagt med en kopia av ett bibelblad från en av tryckpressarna på Amity Printing 
Company i Nanjing. Det får symbolisera de biblar som redan spridits och påminna om att du kan 
ta med Kinas kristna i dina böner. Läs gärna mer på nästa sida! Varmt tack för din gåva! 

Anders Blåberg



På en stökig liten bakgård som funge-
rar som matsal när vädret tillåter sitter 
Chang Doazhen på en pall och bläddrar 
i en fin men väl tummad bibel. Håret 
hålls på plats av ett svart hårnät. En 
snidad käpp vilar mot hennes ben, nära 
till hands. Doazhen, 94 år, är den äldsta 
kristna personen i byn Aiying i Kina. 

När hon var tio år hörde hon evangeliet 
för första gången. Det var en pastor 
som besökte byn och Doazhen bör-
jade i en bibelstudieklass. Men under 
1930-talet invaderade Japan landet 
och de flesta bybor flydde. Doazhen 
valde att stanna med en kamrat och de 
fortsatte att studera. När flyglarmet ljöd 
tog de sig till en källare där de bad. 

Endast en bibel fanns i byn. Ville man 
läsa den fick man vänta på sin tur. När 
turen väl kom till Doazhen kopierade 
hon mödosamt verserna för hand. 

– De var de lyckligaste ögonblicken i 
mitt liv! Medan vår värld var i krig hade 
jag ändå fred i mitt eget hjärta när jag 
fick sitta där och läsa, skriva och tänka.

Årtiondena kom och gick, kulturrevo-
lutionen som förbjöd religionsutövning 
likaså. Till slut, för inte så länge sedan, 
kom ”bibelbilen” till Doazhens by och 
hon fick det första egna exemplaret av 
Bibeln. Hon kunde knappt tro sina ögon 
när hon såg hur många biblar som 
travades upp så att alla som ville skulle 
få ett exemplar.

– Världen har verkligen förändrats, 
kommenterar hon.

Nu kan hon läsa Bibeln när hon vill. 
Men gamla vanor sitter i. Fortfarande 
kopierar hon det hon läser och gör 
personliga anteckningar kring det hon 
funderar över.

Professionell hantering
Bibelsällskapet har 90-konto vilket innebär att upp till 25 procent av insamlade medel 
får användas till insamlingskostnader och administration enligt Svensk insamlingskon-
troll. År 2013 beräknades Bibelsällskapets insamlingskostnader till 12 procent. 
Bibelsällskapet har även antagit en antikorruptionspolicy. 

Kommer det in mer pengar till ett projekt än vad det finns behov av går överskjutande 
medel till liknande projekt inom samma område.

På nätet
På www.bibelsällskapet.se hittar du 
bibelnyheter och annat matnyttigt. (Vi finns 
även på Facebook.) På www.bibeln.se kan 
du läsa Bibeln, söka bibelställen och kom-
mentarer. På www.bibelbutiken.se kan du 
handla böcker. Bibeläventyret kan du läsa 
mer om på www.bibelaventyret.se

Vi avslutar med ett toppentips: Anta utmaningen!
Vill du ha hjälp att börja läsa Bibeln varje dag? På den nya webbplatsen 
antautmaningen.se hittar du olika spår att följa, bibelläsningsplaner och 
uppmuntran i olika former. Anta utmaningen du också och bli en daglig bibel-
läsare under ett år! Hänger du på får du en fin pin att bära som påminnelse.

En bibel i byn

Läs mer på www.bibelsällskapet.se

Mod & mirakel
Utvecklingen i Kina går snabbt framåt på vissa fronter. Enligt Internatio-
nella valutafondens reviderade prognoser kan landet, baserat på köpkraft, 
vara världens största ekonomi redan 2016. Men det är inte en odelad 
framgångssaga. Samtidigt lever cirka 90 miljoner av landets invånare på 
mindre än sju kronor om dagen ...

Organisationen Open Doors årliga listning av de länder som har sämst vill-
kor kring kristnas religionsfrihet placerar Kina på 36:e plats 2013. Det är ett 
positivt ras på 16 placeringar jämfört med tidigare men beror inte bara på 
att det blivit bättre, utan även på att villkoren för kristna förvärrats avsevärt 
på andra håll. (Nordkorea, Saudiarabien och Afghanistan toppar listan.)

De kristna i Kina får fortsätta att kämpa. Och det gör de. 1979 öppnades 
den första officiella kyrkan i södra Kina på gränsen till Hongkong. Nu 
växer församlingarna med upp till 25 000 personer om dagen, framför allt 
växer de icke-registrerade husförsamlingarna. Det är ett mirakel – och ett 
resultat av modig kamp under decennier. Folk berättar för familj och vän-
ner om Jesus. Behovet av biblar är skriande. Men många har varken råd 
med eller tillgång till biblar. 

Det är där vi kommer in. Vi kan bidra till att biblar trycks och säljs 
till reducerat pris eller delas ut gratis av kyrkorna.

Amity Printing Company i Nanjing tryckte fyra miljoner kinesiska biblar 
förra året. Myndigheterna har gett klartecken till fler. Tryckeriet, som är 

världens största bibeltryckeri, startades 1988 av Amity 
Foundation med stöd av United Bible Societies där 
Svenska Bibelsällskapet är medlem. Det har i dag kapa-
citet att trycka 75 biblar i minuten, eller upp till en mil-
jon biblar i månaden! Men det saknas pengar till papper. 
Tio kronor räcker till en bibel. Och med varje bibel som 
landar i någons händer kommer också möjligheten att 
en livshistoria tar en ny vändning. Så var det för Jessie 

Liu. Han funderade över vad som var meningen med livet, dagarna passe-
rade utan att det lyste fram någon hållbar riktning. Det är annorlunda nu.

– Jag har funnit mening via Bibeln, genom Guds ord. Det ger ljus till mina 
ögon och min själ. Nu är oron och bekymmerskänslan i mitt hjärta borta.

En människa, en bibel – och något större.

Anta utmaningen

antautmaningen.se

Anta
utmaningen


