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I brevet har jag lagt med en kopia av ett bibelblad från en av tryckpressarna på Amity Printing Company i Nanjing.

BIBELGÅVAN

90 06 26-3
Min bibelgåva till bibelarbetet i Kina:

( *En rulle räcker 
till cirka 630 biblar.)

Kinabilaga 2016

  100 kr = papper till 10 biblar

  350 kr = papper till 35 biblar

  6 000 kr = hel rulle papper*

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

Under kulturrevolutionen i Kina 1966–1976 
var Bibeln förbjuden. I dag är efterfrågan 
enorm och det råder akut brist på biblar. 
      Både husförsamlingar och registrerade kyr-
kor växer. Det rör sig om 100 miljoner kristna. 
Var med och mätta deras bibelhunger! Papperet 
till en bibel kostar 10 kr. Tryckningen är bokad.

Kina är ett land som förändras. Där det låg en liten by för 
tio år sedan kan det i dag ligga en miljonstad. Ingen annan-
stans i världen ser vi så snabba skiften. Antalet kristna har 
vuxit lavinartat trots myndigheternas regleringar. Många 
kineser har aldrig ägt en egen bibel, och jag önskar att du 
kunde få uppleva glädjen när någon, efter år av väntan, får 
hålla en bibel i sin hand för första gången. Det är ett speciellt 
och rörande ögonblick. Det händer att tårarna trillar.

Tio kronor kostar bibelpapperet till en kinesisk bibel, men 
mer än 90 miljoner kineser lever på mindre än sju kronor om 
dagen. Därför behöver bibelpriset subventioneras. Lösningen 
är enkel. I samarbete med vår bibelpartner i Kina betalar vi 
bibelpapperet och världens största bibeltryckeri i Nanjing i 
Kina gör jobbet. Hela 78 distributionscentraler är sedan redo 
att föra biblarna vidare till Kinas städer och landsbygd, till 
sådana som Shun Li Xiang på bilden här intill.

Shun vandrade i timmar med sin lille son på leriga 
bergsstigar för att vara med vid en utdelning i byn 
Gong Cha. I fickan låg en lapp med namnen på de 
grannar som också ville ha biblar. Efter gudstjänsten var 
det dags. Hon fick äntligen sin allra första bibel! 
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 försam-

lingen nästa dag. Sju timmar i buss och ankomst klockan tre 
på morgonen ... Det var det värt, tyckte Xia Ye.

Anders Blåberg
Bibelsällskapets generalsekreterare
anders.blaberg@bibeln.se, 018-18 63 33

lar!

ps 

Tack för att du är med och trycker biblar! 

Kinas kristna 
behöver bib



       

 

Full uppslutning
när biblarna kommer
Den tungt lastade skåpbilen sniglar sig nedför smala 
krokiga vägar. Underredet skrapar i marken ibland. Dess 
destination är en avlägsen by i Henanprovinsen där at-
mosfären fylls av förväntan allt eftersom byborna samlas 
för att ta emot transporten. I dag kommer biblarna!

Många här har det knapert; årsinkomsten på cirka 1 000 
kronor får de från majsen och vetet de odlar. Upp till en 
tredjedel av församlingsborna har inte biblar, berättar 
diakonen Li Cui Zhi. ”De flesta är bönder och de har 
helt enkelt inte råd.” 

Kyrkbänkarna är fullpackade och rader av människor står 
efter väggarna. Längst bak ligger en äldre dam i en säng. 
Hon har burits dit av sin familj som inte vill låta henne 
missa denna betydelsefulla dag. Prästen berättar hur 
biblarna finansierats via bibelsällskapen och deras givare. 
Många öppnar sina biblar direkt i bänkarna, men en del 
går ut för att hitta en plats att läsa på. 

Guo Dong Ran, 10 år, är en av dem som klämmer sig ut 
ur den överfulla kyrkan. ”Jag kommer att läsa i den här 
varje dag”, lovar han högt. Guo har kommit ensam till 
utdelningen eftersom hans föräldrar inte är kristna. Det 
är hans mormor som delat med sig av sin tro till Guo.

Svenska Bibelsällskapet hör sam-

man med 146 bibelsällskap verk-

samma i 200 länder genom United 

Bible Societies. Uppgiften är att 

göra Bibeln översatt, känd, spridd 

och använd. Du är välkommen att 

vara med och ge Bibeln vidare!

År 2016 har vår bibelpartner i 

Kina (China Partnership) som 

mål att trycka fyra miljoner biblar 

på bibeltryckeriet Amity i staden 

Nanjing i Kina. Tryckpressarna har 

kapacitet för 50 biblar i minuten, 

men då måste det finnas tillräck-

ligt med papper. Det är bråttom. 

Papperskostnaderna ökar, antalet 

kristna ökar och myndigheternas 

bestämmelser för bibelspridning 

kan ändras. Vissa vet att den här 

boken förändrar människors liv – 

därför blir den också en känslig 

fråga. Biblar kan bara säljas i en 

kyrka, inte i en bokhandel. 

1979 öppnades den första officiella 
kyrkan på gränsen till Hongkong.  
Församlingskartan har ändrats dras-
tiskt sedan dess. I vissa provinser får 
man numera även ha söndagsskolor.

F ick en ny chans
att läsa Bibeln efter 14 år
För 46-åriga bonden Tang Xinnian innebar en ny bibel ett 
kärt återseende. För fjorton år sedan slet Xinnians make 
sönder hennes dåvarande bibel till en oläslig skräphög 
eftersom han inte gillade att hon gick till kyrkan. 

När Xinnian hörde att bibelteamet skulle besöka en by 
nära hennes förstod hon att hon hade sin chans. Hon 
vandrade i två timmar för att komma fram. Och hon fick 
en ny bibel. Hennes leende säger allt, eller hur? Hon sade:

”I dag är jag så glad över att få en bibel! Jag har haft min 
tro hela tiden, men jag har inte haft en bibel på 14 år.”

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 2015 beräknades Bibelsällskapets insamlingskostnader till 11 procent. 
Bibelsällskapet har även antagit en antikorruptionspolicy. 

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

På nätet
På www.bibelsällskapet.se hittar du bibel-
nyheter och annat matnyttigt. (Vi finns även 
på Facebook.) På www.bibeln.se kan du 
läsa Bibeln, söka bibelställen och kommenta-
rer. På www.bibelbutiken.se kan du handla 
biblar och böcker. Läs mer om Bibeläventyret 
på www.bibelaventyret.se.

Ge via Swish?
Använd nr 123 900 62 63. Tack!

10 kr = 1 kinesisk bibel

Bibeln på ett 
språk du förstår 
når ditt huvud, 
men på ditt 
modersmål når 
den ditt hjärta.

Om du bidrar med pengar till bibelpapper kan 
bibeltryckeriet i Nanjing sköta tryckningen. Papper till 
en bibel kostar 10 kr. Läs mer här om bibelspridning!
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