
       

I brevet har jag lagt med en kopia på ett kinesiskt bibelblad. På dess baksida kan du fylla i om du vill ge en gåva via autogiro. Tack!

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

Svenska Bibelsällskapet

EN BETYDLIGT STRÄNGARE POLITIK och hårdare kontroll styr 

alla religiösa aktiviteter i Kina, inklusive bibelarbetet. Vi får rap-

porter från våra kinesiska kollegor om ständiga åtstramningar, 

men det finns öppningar att ta vara på. 

Det gäller att agera snabbt. Bibeltryckeriet i Nan-

jing har fortfarande tillstånd att trycka kinesiska 

biblar, och vi kan förse dem med pengar till bibel-

papper. Papper till en bibel kostar tio kronor. Vill 

du hjälpa till att hålla tryckpressarna i gång? 

Förra året fick de trycka 3,3 miljoner biblar. Kvoten för i 
år är inte fastställd ännu, men 80 distributionscentraler 
står redo att föra nya biblar vidare ut i landet. 

Under kulturrevolutionen 1966–1976 var Bibeln förbjuden i Kina och det 
var straffbart att äga en bibel. I dag är Bibeln, inofficiellt, den mest efter-
frågade boken. Behovet av fler biblar är stort, särskilt på landsbygden. Of-
ficiella siffror säger att det finns 46 miljoner kristna. Vi bör utgå från det 
dubbla, och antalet ökar! Ju fler som läser Biblen, desto fler blir troende. 

Du Jinyu är en ny bibelläsare. Efter att ha flyttat till Shanghai, förlorat två 
jobb inom ett år och nått botten, hittade han en dag en bibel på härbärget. 
Han började läsa i Domarboken om Simson, vilket fick honom att fort-
sätta läsa för att det påminde om kinesiska Kung Fu-filmer! I dag har 
han flyttat tillbaka till hemstaden, går i kyrkan med 
vänner och säger: ”Tidigare kunde jag bara uppskatta 
materiella ting, men nu känns mitt hjärta förändrat. 
Jag kanske aldrig blir rik, men jag kommer alltid att 
ha Gud. Det är värt så otroligt mycket mer.”  
Hjälp oss trycka fler biblar! Tack för ditt stöd!

Svenska Bibelsällskapet 
Box 1235, 751 42 Uppsala 
Tfn: 018-18 63 30  
E-post: info@bibeln.se
www.bibelsallskapet.se

Swish: 123 900 62 63
Skriv din adress i meddelandet!

(630 biblar)

Jag vill ge biblar till Kina
  100 kr = papper till 10 biblar

  350 kr = papper till 35 biblar

  6 000 kr = hel rulle papper

  .................. kr (valfritt belopp)
Bibelpapper till en bibel kostar 10 kronor.
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Livet tog ny riktning
efter att systern sådde frön av tro
När Hou Fangyo i Shandong var bara nio år förlorade han 
sin far. Samtidigt blev den kvarvarande familjen bortstött av 
släkt och vänner. Livet var svårt för lille Hou, och han blev 
tidigt alkoholberoende. Men en syster som blivit kristen berät-
tade varje dag för honom om det hon läste i Bibeln. När en 
äldre bror förliste och försvann på havet blev det samtidigt 
en händelse som förlöste Hous egen tro. Systerns ord hade 
slagit rot. När modern såg Hous förvandling, och hur han 
tog tag i sitt liv, blev även hon kristen till slut – och undrade 
sedan varför hon inte blivit det tidigare! 

Nu lever Hou med sin egen lilla familj som grönsaksodlare. 
Han har dessutom utbildat sig till lekmannapredikant och 
åker varje vecka fem mil på sin moped för att predika. Det 
råder akut brist på pastorer, präster och predikanter i hela 
Kina, men Hou har tagit ansvar för utbildningen av fler 
lekmän på sin ort. Han har just fått en ny studiebibel och 
referensböcker av våra bibelkollegor, och tackar och säger:
– Jag skulle aldrig ha haft råd att köpa de här bibelböckerna 
själv, jag skulle inte ens ha vetat var jag kunde få tag på dem!

Det kan fortfarande vara svårt för troende att få tag på biblar. 
Många kopierar bibeltexter för hand, eller turas om att läsa ur 
en bibel som får cirkulera i församlingen. Det egna bibelläsan-
det är oerhört viktigt för att motverka spridning av villoläror.

Svenska Bibelsällskapet hör 
samman med 149 bibelsällskap 
verksamma i 240 länder och 
territorier genom United Bible 
Societies. Uppgiften är att göra 
Bibeln översatt, känd, spridd och 
använd – i Sverige och världen.

Vår bibelpartner i Kina (China 
Partnership) får vår hjälp att se till 
att bibeltryckeriet Amity i staden 
Nanjing i Kina har tillräckligt 
med bibelpapper. Tryckpres-
sarna har kapacitet för 60 biblar 
i minuten. Det måste vi ta vara 
på nu innan papperskostnad-
erna ökar och myndigheternas 
bestämmelser för bibelsprid-
ning blir ännu strängare. Vi 
har fått nya rapporter om hur 
villkoren hårdnar, så det är bråt-
tom. Vissa vet att den här boken 
förändrar människors liv – därför 
blir den också en känslig fråga. 
Biblar får bara säljas i kyrkor, 
inte i vanliga bokhandlar. 

Att få se ett ansikte lysa upp vid åsynen av 
en ny bibel är speciellt. Varje bibelutdelning 
blir till en fest. Många som lever på lands-
bygden har inte råd att köpa en bibel själva, 
därför är det viktigt att kunna subventio-
nera priserna eller ge bort biblar gratis.

Liu sparar pengar
för att köpa biblar till andra
När en hel familj ska leva ett helt år på 4 500 kronor räcker 
sällan pengarna till något mer än det mest basala, men bond-
hustrun Liu Fenqin har bestämt sig för att dela Bibeln vidare.  
Liu tycker att det är viktigt att alla som längtar efter att få läsa 
Bibeln ska kunna göra det. Så här långt har hon strävat och 
sparat så att hon kunnat köpa och ge bort 15 biblar till katol-
ska bekanta. Men varför köper de inte egna biblar?
– De skulle aldrig ha råd, de har det värre ställt än mig.

Liu besöker alla som är nya i tron varje lördag för att läsa 
Bibeln tillsammans med dem. Hon tänker att hon vill vara ett 
ljus som lyser upp vägen för andra, även när det kostar på.

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 insamlingskost-
nader ligger på ca 13 procent. Kommer det in mer 
pengar till ett projekt än vad det finns behov av 
går överskjutande medel till liknande bibelprojekt! 

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.

Bibelinfo

Fotocopyright: UBS/China Partnership

10 kr räcker 
till det bibel-
papper som 
går åt för att 
trycka 1 bibel 
på kinesiska. 

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?
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Från tryckeri till läsare:

I dag finns hela Bibeln översatt till 692 språk, men 
det talas 7 350 språk i världen, inklusive teckenspråk. 
Kina har flera minoritetsgrupper som fortfarande 
saknar bibelöversättningar. Därför innebär Kinasamar-
betet både bibelöversättning och bibelspridning.


