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Kinas kristna  
behöver biblar

Bibelns genomslag i Kina är en fascinerande historia.  

Under kulturrevolutionen 1966–1976 var Bibeln förbjuden. 

I dag är Bibeln, inofficiellt, den mest efterfrågade boken. 

Den enorma bristen på biblar är akut bland Kinas 100 

miljoner kristna. Enligt prognoser kan dessutom antalet 

kristna fördubblas under nästa årtionde. Vi måste trycka 

fler biblar! Vill du hjälpa till?

                     Utan ditt stöd klarar vi inte att möta bibel-

                   behoven. Tryckpressarna på bibeltryckeriet i       

                 Nanjing står beredda, men det saknas pengar  

              till bibelpapper. Papper till en Kinabibel kostar 10 kr.

              I år har myndigheterna gett tillstånd till tryckning av tre 

          miljoner biblar. Det är en miljon färre än förra året, så det 

        gäller att passa på att fylla hela kvoten. Varje efterlängtad 

       bibel som når sin läsare kan förändra liv.

Jag har just besökt det kontrastrika Kina och träffat våra kollegor 

på plats. Bibelspridning i Kina är ett krävande och känsligt upp-

drag, men jag är så glad för deras kamp som gör att människor 

får en bibel i sin hand. Jag fick själv följa med ut på landsbygden 

och dela ut biblar. Vilken otrolig glädje varje bibel förde med sig!

Barnen som följer med sina anhöriga till kyrkan behöver också 

böcker. Söndagsskolorna växer hoppfullt, om än i det tysta.

I dag går det en pastor eller präst på 6 700 kristna. 

Därför måste kyrkorna luta sig tungt mot sina 

lekmän. Predikanten Ma Xin Ping i Henanpro-

vinsen åker varje vecka i timmar på sin moped till 

fyra olika kyrkor. Hennes nya studiebibel är guld 

värd. Nu hittar hon lättare svar på alla kluriga frå-

gor hon får. ”Den här Bibeln är perfekt för mig!”

Ju fler biblar som sprids, desto fler blir kristna. Bibelbristen är 
skriande, men mer än 90 miljoner kineser lever på mindre än 
sju kronor om dagen. Därför måste bibelpriset subventioneras. 
Lösningen är enkel. I samarbete 
med vår bibelpartner i Kina betalar vi papperet 
och bibeltryckeriet i Nanjing gör jobbet. 78 dis-
tributionscentraler för sedan biblarna vidare 
till kyrkorna. Visst vore det härligt att vara en  
del av detta ”bibelunder”? Tack för din gåva!

Bibelpapper till en kinesisk bibel =

(*En rulle räcker till cirka 630 biblar.)

TRYCK EN BIBEL FÖR EN  TIA



       

 

En särskild känsla
när Bibeln når fram
Människor i färgglada kläder, förväntan i luften och glatt 
mingel på kyrkbacken. Det är dags för lanseringen av Bibeln 
på språket östra lisu i Yunnanprovinsen. Äntligen! 2009 var 
Nya testamentet färdigt. Nu får folket hela Bibeln för allra 
första gången. Ivriga händer sträcks fram mot bibelutdelarna 
och håller sedan varsamt de dyrbara gåvorna intill sig. Gläd-
jetårar trillar. Att få läsa Bibeln på sitt modersmål efter år av 
väntan är en fantastisk känsla.

I dag finns hela Bibeln översatt till 674 språk, men det talas 
7 097 språk i världen. Kina har flera minoritetsgrupper som 
fortfarande saknar bibelöversättningar. Därför innebär Kina-
samarbetet både bibelöversättning och bibelspridning. Dess-
utom, ju fler biblar som trycks, desto fler kommer till tro.

Qin Xiao Ping är en kvinna som fått uppleva vad tillgången 
till en bibel betyder. 1977, precis efter kulturrevolutio-
nen, återfann hennes mamma sin sedan länge gömda och 
glömda bibel. Qin fick börja läsa högt ur den för modern 
och en vännina. Nu har den lilla försiktiga trion vuxit till en 
församling med 270 medlemmar och tre nystartade kyrkor. 
”Alla kristna böcker var förbjudna under revolutionstiden. 
Om myndigheterna hittade en bibel blev den bränd och 
ägaren straffad. Men min mammas gömda bibel fanns kvar 
och blev fröet till en växande kyrka,” berättar Qin.

Svenska Bibelsällskapet hör 
samman med 149 bibelsällskap 
verksamma i 200 länder genom 
United Bible Societies. Uppgif-
ten är att göra Bibeln översatt, 
känd, spridd och använd. Du är 
välkommen att vara med och ge 
Bibeln vidare!

År 2018 har vår bibelpartner i 
Kina (China Partnership) som 
mål att trycka tre miljoner biblar 
på bibeltryckeriet Amity i staden 
Nanjing i Kina. Tryckpressarna 
har kapacitet för 50 biblar i 
minuten, men då måste det fin-
nas tillräckligt med papper. Det 
är bråttom. Papperskostnaderna 
ökar, antalet kristna ökar och 
myndigheternas bestämmelser 
för bibelspridning blir strängare 
igen. Vissa vet att den här boken 
förändrar människors liv – 
därför blir den också en känslig 
fråga. Biblar kan bara säljas i 

kyrkor, inte i bokhandlar. 

Att få se ett ansikte lysa upp vid åsynen av 
en ny bibel är speciellt. Varje bibelutdelning 
blir till en fest. Svenska Bibelsällskapets le-
dare Anders Blåberg får hjälpa till att förse 
kyrkobesökarna i en by i Jiangsuprovinsen 
med biblar från bibeltryckeriet i Nanjing.

Hon väntade i 14 år
på att få läsa Bibeln igen
För 46-åriga bonden Tang Xinnian innebär den nya bibeln 
hon håller i famnen ett mycket kärt återseende efter år av 
längtan. För 14 år sedan slet Xinnians make sönder hennes 
tidigare bibel till oläsligt skräp eftersom han inte gillade att 
hon gick till kyrkan. Men hon slutade inte att tro.

När Xinnian hörde att bibelteamet skulle besöka en by nära 
hennes förstod hon att hon hade sin chans. Hon vandrade i 
två timmar till byn och väl där hon fick sin nya bibel. Egent-
ligen säger väl Tangs leende allt, men hon tillägger själv: ”Jag 
har inte haft en bibel på 14 år,  men hela tiden har jag haft 
Gud i mitt hjärta.” Det är med lätta steg hon vandrar hemåt.

Professionell hantering
Bibelsällskapet har 90-konto vilket innebär att upp till 25 procent 
av insamlade medel får användas till insamlingskostnader och 
administration enligt Svensk insamlingskontroll.  
Bibelsällskapets insamlingskostnader ligger på 13 procent. 
Kommer det in mer pengar till ett projekt än vad det finns 
behov av går överskjutande medel till liknande bibelpro-
jekt 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!

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

Närdu bidrar med pengar till bibelpapper gör bibel-
tryckeriet i Nanjing resten av arbetet med tryckningen. Papper  
till en bibel kostar 10  kr. Hur många biblar vill du låta trycka?

Bibelinfo
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10 kr räcker till 
bibelpapperet 
som går åt för 
att trycka 1 bibel 
på kinesiska. 


