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På bilden ovan är tre gamla väninnor på hemväg från en guds-
tjänst i byn Meijia i centrala Kina. Kvinnan i mitten ser dåligt 
och får styrhjälp via vännens käppände. De är vana att gå den 
här vägen över fälten, men något är annorlunda ... med stadiga 
grepp bär de på biblar. Äntligen har de fått var sin ny bibel!

Förra året bidrog vi med 40 600 biblar till Kina. Vi fick vara bibelvänner 
som delade något av det bästa vi har med varandra, och vi är glada över 
den möjligheten. Under kulturrevolutionen i Kina 1966–1976 var Bibeln 
förbjuden. I dag är efterfrågan enorm. Många längtar efter 
att få tag på ett eget exemplar, men det råder akut brist på 
biblar. Registrerade kyrkor och husförsamlingar växer. Det 
rör sig om 100 miljoner kristna och antalet ökar.

Våra kinesiska kollegor talar om en otrolig bibelhunger 
som gör att tryckpressarna måste få gå varma på bibel-
tryckeriet i Nanjing. Och vi kan hjälpa dem nu. Hur 
många biblar klarar vi i år? Minst 50 000 är målet.

Tio kronor kostar bibelpapperet till en bibel, men mer än 
90 miljoner kineser lever på mindre än sju kronor om dagen. Därför behöver 
bibelpriset reduceras. Lösningen är enkel. Om vi betalar bibelpapperet kan 
bibeltryckeriet i Nanjing göra jobbet. 70 distributionscentraler är sedan redo 
att föra biblarna vidare till städer och landsbygd. 

När Guds ord går ut i världen klingar det inte tomt, det är verksamt. Och 
som 70-åriga Jin säger: ”Att läsa Bibeln är som att höra Gud prata med en”. 
Hon är lycklig över sin nya bibel. 85-åriga Li Luan berättar att hon blev kris-
ten under kulturrevolutionen: ”På den tiden var jag den enda troende i byn, 
men i dag finns det många andra här som också tror på Gud.” 
Det behövs fler biblar. Vill du hjälpa till?

Bibelvänner

Specialutskick för
projektet ”Biblar 

till Kina”

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! 

Krister Andersson

”När dina ord 
öppnar sig 
ger de ljus ...”

Ps 119:130

Min bibelgåva till bibelarbetet i Kina:

( *En rulle räcker 
till cirka 630 biblar.)

Kinabilaga 2014

  100 kr = papper till 10 biblar

  350 kr = papper till 35 biblar

  6 000 kr = hel rulle papper*

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



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 13 procent. 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) verkar för etisk och professionell insam-
ling. Bibelsällskapet är medlem och tillämpar FRII:s kvalitetskod. Bibelsällskapet hanterar 
sina ärenden lagligt och hederligt och har antagit en antikorruptionspolicy.

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

Hopp & kärlek
Den ekonomiska tillväxten i Kina har varit stark. De senaste 35 åren har 
årsinkomsten för en kines i snitt ökat från 1 400 kr till 42 000 kr. En väx-
ande medelklass har fått större möjligheter till konsumtion. Samtidigt finns 
baksidor som enorm miljöförstöring, industriell exploatering, inflation och 
inkomstklyftor värre än i till exempel Indien och Brasilien. Cirka 90 miljo-
ner av landets invånare lever på mindre än sju kronor om dagen. 

Äldste Fu Xianwei, ordförande i den nationella kommitteen för TSPM 
(Three-Self Patriotic Movement of Protestant Churches in China), säger: 
”Trots att Kinas totala ekonomi växer och kyrkan växer, har vi otroligt 
mycket att ta itu med. Här finns fattiga människor som behöver biblar! Jag 
hoppas och ber innerligt att våra bibelvänner i världen ska fortsätta att bry 
sig om de troende och bibelarbetet här i Kina.”

Organisationen Open Doors årliga listning av länder med sämst villkor 
kring kristnas religionsfrihet placerar Kina på 36:e plats. Enligt China Aid 
Association ökar både förföljelserna av kristna och regleringen av försam-
lingsliv och gudstjänster. De kristna i Kina måste fortsätta att kämpa. De 
mognar. De blir starkare, trots allt. 1979 öppnades den första officiella 
kyrkan på gränsen till Hongkong. Nu växer församlingarna med upp till  
25 000 personer om dagen, framför allt de icke-registrerade husförsam-
lingarna. Folk berättar för familj och vänner om Jesus. Behovet av biblar 

är skriande! Extra viktigt är det att kunna läsa på egen 
hand när det saknas utbildade kyrkliga ledare. Men 
många har varken råd med eller tillgång till biblar. 

Vi kan bidra till att biblar trycks och säljs till redu-
cerat pris eller delas ut gratis av kyrkorna! Myndig-
heterna har gett klartecken till Amity Printing Company 
i Nanjing att fortsätta trycka fler biblar.  Tryckeriet är 
världens största bibeltryckeri och startades 1988 av 

Amity Foundation med stöd av United Bible Societies där Svenska Bibel-
sällskapet är medlem. Amity har kapacitet att trycka 75 biblar i minuten, 
eller upp till en miljon 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, 
som för bonden Yu Lan i Shaanxiprovinsen 
som gått läs- och skrivkurs och efter en av sina 
lektioner där de läst i Bibeln utbrister: ”Jag har 
lärt mig allt om kärlek i dag!”

Mer än 239 miljoner kineser är under 15 år. 
För kyrkorna i Kina, med växande för-
samlingar och överfulla byggnader, är det 
många gånger en utmaning att engagera 
barn och unga. I några regioner har kyrkor-
na fått tillstånd att via vårt Kinasamarbete 
förse unga med bibelserietidningar och 
bibelmaterial. Pastor Ren Ping Kan säger:
”Be för våra barn. Be för utvecklingen av 
söndagsskolorna. Barnen är den kinesiska 
kyrkans framtid.”

Bibeln & barnen

Läs mer på www.bibelsällskapet.se

”Gud älskar mig.”

Studenter vid Henans bibelskola håller upp en studie-
bibel som de tagit emot från United Bible Societies. 
De fick även vetenskaplig litteratur till hjälp i deras
teologiska studier och framtida verksamhet. 
Zhengzhou, Henanprovinsen, Kina.

Den tungt lastade skåpbilen sniglar sig 
nedför smala krokiga vägar. Underredet 
skrapar i marken ibland. Dess destination 
är en avlägsen by i Henanprovinsen där 
atmosfären fylls av förväntan allt eftersom 
byborna samlas för att ta emot transpor-
ten. I dag kommer biblarna!
     Många här har det knapert, årsinkoms-
ten på ca 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, 47. ”De flesta är bön-
der 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.
     Församlingen lyssnar sedan när prästen 
berättar hur biblarna finansierats av andra 
kristna via världens bibelsällskap. Många 
öppnar sina biblar direkt i bänkarna, men 
en del går ut för att hitta en plats att läsa 
på. Guo Dong Ran, 10, är en av dem som 
klämmer sig ut ur den överfulla kyrkan för 
att sitta utanför och läsa i sin nya bibel. 
”Jag kommer att läsa i den här varje dag,” 
lovar han högt. 
      Guo har kommit ensam till utdelningen 
eftersom hans föräldrar inte är kristna. 
”Jag började tro på Jesus för ungefär ett år 
sedan efter att min mormor berättade för 
mig om honom,” förklarar han.

Biblarna kommer!


