
bibelprojekt

Från 1948 och 30 år framåt minskade 
antalet biblar i Kina, och i slutet av 
1970-talet fanns det, i princip, ingen 
bibel i landet.

– Som de flesta kineser fick jag höra 
att vi kom till världen av en slump. Hur 
skulle jag finna mening i det? säger Jes-
sie Liu, som blivit kristen på senare tid.

Jessie Liu fortsätter:
– Jag har funnit mening via Bibeln, 

genom Guds ord. Det ger ljus till mina 
ögon och min själ. För mig kommer 
livets mening från ett gudfruktigt 
förhållningssätt, det finns mening med 
att jag finns till. Nu är oron och bekym-
merskänslan i mitt hjärta är borta.

För trots statligt motstånd växte kyr-
kan i Kina i och med att berättartraditio-
nen gjorde att budskapet spreds. 

Så småningom bildades den kinesiska 
organisationen Amity Foundation tack 
vare stöd från Svenska missionsrådets 
kinakommitté med ledamöter från alla 
svenska samfund. Amity Foundation 
kunde med bidrag från United Bible 
Societies, som företräder världens sam-
lade bibelsällskap, bilda tryckeriet Amity 
Printing Company 1988. Man började 

trycka biblar i liten skala. Det var en pro-
duktion som kom att växa. Fram till slutet 
av 2011 hade Amity tryckt sammanlagt 
57 miljoner biblar för användning Kina 
och 36 miljoner för andra länder.

Stor kapacitet

Med 19 procent av världens befolk-
ning har Kina alltså byggt upp en av 
de största tryckpressarna i världen för 
tryckning av biblar. Denna månad kom-
mer Amity Printing Company i Nanjing 
att producera sitt hundramiljonte ex-
emplar av Bibeln, med godkännande av 
den kinesiska regeringen! Ett mirakulöst 
samarbete har kommit till stånd mellan 
den kinesiska regeringen och kyrkan, 
och det har resulterat i att man får trycka 
3,8 miljoner kinesiska biblar för den 
kinesiska marknaden i år.

Enligt Sven Ohm, Baptistsamfundets 
missionssekreterare 1964–1990, som 
nyligen varit i Kina och som var med och 
tog initiativ till tryckeriet redan 1980, 
har Amity Printing i dag kapacitet att 
trycka 18 miljoner biblar per år, på 80 
språk för över 70 länder. Sverige inklu-
derat. Man kan trycka med många fines-

ser, men de flesta biblarna har hårda 
pärmar och sprids till en ringa kostnad 
på den kinesiska landsbygden där om-
kring 70 procent av Kinas kristna bor.

Kostnaden för en bibel motsvarar 
ungefär 30 stycken av en bondes dyrbara 
ägg. För oss i Sverige blir summan cirka 
tio kronor. Men för många är det mer än 
en dagsinkomst.

Men det är inte bara på landsbygden 
det finns efterfrågan. En ny våg av unga 
stadsbor vänder sig till Bibeln för att få 
svar. Man kan uttrycka det som att det 
finns en bibelhunger i landet.

Redo att leverera

Svenska Bibelsällskapet är med och stöd-
jer Kinas bibelspridning via United Bible 
Societies. Över 70 distributionscentra-
ler är redo att få ut biblar till dem som 
väntar i städerna och byarna. Det är bara 
kostnaden för bibel-
papper som behöver 
finansiering. Pappers-
priserna stiger. För 
varje tiokrona vi kan 
ge hjälper vi någon i 
Kina att få en bibel 
och dess livsföränd-
rande innehåll. Hur 
många biblar kan du 
bidra till?

Gåvor är välkomna 
på Pg 90 06 26-3 
eller via bifogat inbe-
talningskort. Tack!

Bibelsällskapet ger bidrag till ett projekt som heter Biblar till Kinas 
miljoner både i år och under 2013. Läs mer om bibeltryckeriet Amity 
Printing i Nanjing och kinesernas behov av fler biblar.
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Ge Bibeln vidare!




