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Hvor vakre de er der de
løper over fjellene, føttene til den som bringer
bud, forkynner fred,
bringer godt budskap,
forkynner frelse og sier til
Sion: «Din Gud er konge!»
(Jesaja 52,7)

med husmenighetene og
delte Guds ord med dem.
«Føttene dine bringer
godt budskap, derfor er
de så vakre», ble hun
fortalt, og hun fikk med
seg de forseggjorte
skosålene som lønn for
arbeidet. Et av parene
delte hun med meg.

De siste årene har jeg hatt
et par skosåler liggende på
pulten min. Flere som har Anne Mari Schiager Topland Hun hadde dagen før hatt
en samling med huskommet til meg undrer seg FUNGERENDE GENERALSEKRETÆR
kirkelederne. Det var
I
BIBELSELSKAPET
over hvorfor de ligger der,
palmesøndag,
og
de skulle forberede
og det gir meg en fin sjanse til å fortelle.
påskeforkynnelsen
sammen. «Nå går vi
Og nå kan jeg også få fortalt deg denne
inn
i
den
stille
uke,
da
Jesus måtte lide
historien. Hun jeg fikk skosålene av, ba
og
dø»,
hadde
hun
sagt.
Og så hadde
meg om å legge dem i skoene mine, slik
hun
spurt
sine
kollegaer:
at jeg kunne trå på dem hver dag.
«Er dere rede til å følge ham?»
«De er laget med kjærlighet», fortalte
hun. «Men de er for vakre til å gå med
Jeg har fått hennes skosåler, men jeg
mine svette føtter på», svarte jeg, og
kan ikke gå i hennes sko.
forklarte at jeg ikke ønsket å slite dem
Det jeg kan gjøre, er å ikke glemme
ut.
henne, men be for henne og snakke om
Sålene er håndsydde, og har fargerike
blomsterbroderier på gult silkestoff.
Hver gang jeg ser på dem og berører de
vakre broderiene, tenker jeg på henne
jeg fikk dem av. Kirkelederen i en
provins i Kina.
Det var påske. Jeg var på reise i Kina, og
besøkte både kjente attraksjoner og
små og store kirkesammenhenger i
ulike byer. Så møter jeg denne kvinnen
på min alder, vi er begge bibelformidlere. Jeg i kirker og organisasjoner i
Norge og hun som leder for mange husmenigheter. Jeg får lønn på konto hver
måned. Hun fikk naturalia eller håndsydde skosåler når hun hadde tilsyn

henne og hennes kollegaer. Sålene
ligger foran meg på pulten og skinner så
vakkert i silke, og de minner meg på å
be for henne og alle som bringer Guds
ord til mennesker i Kina. Og så kan jeg
være med og gi penger til bibeltrykking
i Kina. Bibelselskapet sørger for at 3–4
millioner bibler blir trykket årlig i Kina,
og distribueres til subsidierte priser,
fordi det er mange som gir penger til
produksjonen.
Ved å støtte bibelarbeidet vårt til Kina
og ved å be for dem med «vakre føtter
som bringer bud», kan du bli med i
arbeidet for at Guds ord skal nå flere.

Vil du vite mer om
testamentariske gaver?
Hvis du ønsker å få tilsendt Bibelgavens brosjyre med informasjon om
testamentariske gaver, kontakt oss på
tlf. 47 97 64 70, eller e-post: giver@bibel.no
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FOTO: CHINA PARTNERSHIP

12
Kina er i en brytningstid. Flere løftes ut av fattigdom, men dermed tiltar også urbaniseringen.
Når Kina endrer seg, må også bibelmisjonsarbeidet endre seg. Daniel Loh (bildet) har nylig tatt
over ledelsen av Bibelselskapenes Kina-arbeid og har nye visjoner for et land i endring.
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Bernt G. Olsen
BIBELMISJONSLEDER

I byene, og dem er
det mange av i Kina,
finner vi de store
kirkene, og der er det
bibelbutikker som har
åpent hele uka. Der er
det ingen registrering
av hvem som kjøper
bibler, og heller ingen
begrensning av antallet de kan kjøpe. Men
det er ikke mulig å
kjøpe bibler i vanlige
butikker, kun gjennom
kirkene. I det ligger
det en begrensning.
Var Bibelen helt fritt
tilgjengelig, ville
salget vært høyere.

Er det fortsatt behov for
bibler i Kina?
Det tror jeg er det vanligste spørsmålet jeg får om Kina. Svaret er
ja, og det har nær sammenheng med det neste spørsmålet jeg får:
Hvor mange kristne er det i Kina? Og mitt beste svar er at det er det
bare Gud som vet. Det viktigste man kan spørre om, er om kirken
fortsetter å vokse, og svaret på det er et stort ja. Det er derfor vi
trenger flere bibler!
Pandemien har rammet kirkene hardt også i
Kina, og kirkene har vært stengt ned like
strengt som andre institusjoner, noen sier
mye strengere.
Offisielle tall sier at det er rundt 50 millioner kristne i landet. I det tallet regner man
bare med medlemmer av den godkjente,
offisielle Tre-selv-kirken som vi samarbeider nært med. Myndighetene regner den katolske kirke som en annen religion, dermed
må tallet økes med 12 millionene, og da har
man ikke tatt med mylderet av uoffisielle
kirker. Noen av disse har en registrering,
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andre har det ikke. Disse uoffisielle gruppene kan bestå av alt fra 15–20 mennesker
som møtes i private hjem, til menigheter
med flere tusen og som møtes i for
eksempel et industrilokale der de har
tillatelse til å møtes.
Det finnes ingen statistikk over de uoffisielle menighetene, men det er grunn til å tro
at de utgjør like mange som de offisielle.
Da er vi kanskje oppe i 120 millioner, og det
nærmer seg 10 prosent av befolkningen.
Vi vet det finnes storbyer med 25 prosent
kristne!

«Så kommer da
troen av det
budskapet en
hører, og budskapet kommer
av Kristi ord.»
Noen leser Bibelen sin i filler og trenger en ny.

(Rom 10,17)
Vi har ikke et bibelselskap i Kina, men vi har
bygget opp en organisasjon som heter
China Partnership (partnerskap med Kina),
og arbeidet i Kina koordineres fra
Singapore. Singapore har mange med
kinesisk avstamming og som kjenner
kulturen. Ofte snakker de kantonesisk, som
ikke er forståelig inne i Kina, men de lærer
seg mandarin, som er det største språket i
Kina.
Men arbeidet i Kina er først og fremst
basert på samarbeidet med kirkene, hvor vi
bygger vennskap og fellesskap både på
ledelsesplanet og på lokalplanet. Når det er
mulig å distribuere millioner av bibler i
Kina, er det dette samarbeidet som er
årsaken. Trykkeriet som vi sammen har
bygget opp i Kina, er en fabrikk som driver
meget effektivt, og den er organisert som
en butikk. Det er kirken som bestiller og
sprer biblene gjennom sitt nettverk. Det er
gjennom dette nettverket biblene også
finner sin vei ned til de mange uregistrerte
kirkene. I byene, og dem er det mange av i
Kina, finner vi de store kirkene, og der er
det bibelbutikker som har åpent hele uka.
Der er det ingen

registrering av hvem som kjøper bibler, og
heller ingen begrensning av antallet de kan
kjøpe. Men det er ikke mulig å kjøpe bibler i
vanlige butikker, kun gjennom kirkene. I det
ligger det en begrensning. Var Bibelen helt
fritt tilgjengelig, ville salget vært høyere.
Så er det mange som ikke vil kjøpe bibler
gjennom Tre- selv-kirken, for de ser på
kirken som en del av staten. Tidligere fikk
disse sine bibler via innsmugling av bibler,
mens de i dag får tak i bibler som er
produsert inne i Kina. Det er den samme
bibeloversettelsen, men de er produsert på
trykkerier som ikke har lisens til å gjøre
dette. Det er uheldig. De senere årene har
det blitt reagert hardere mot samlinger i de
uregistrerte kirkene, og finner myndighetene bibler som ikke er produsert på det
lovlige trykkeriet, reageres det.
Er det fortsatt behov for bibler i Kina? Ja.
Det er alltid en nær sammenheng mellom
tilgangen på bibler og mennesker som
kommer til tro: «Så kommer da troen av det
budskapet en hører, og budskapet kommer
av Kristi ord». Derfor fortsetter vi frimodig å
be om gaver til dette viktige arbeidet.

•
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Kua Wee Seng
Etter nesten 30 års tjeneste for China Partnership
i De forente bibelselskaper, går Kua Wee Seng
nå av med pensjon.
Wee Seng er selv vokst
opp i Singapore, men
hans foreldrene kom som
emigranter fra Kina i 1949.
I likhet med nesten 75
prosent av befolkningen i
Singapore deler han
derfor språk og kultur
med folk i Kina.
Wee Seng har økonomisk
utdannelse i tillegg til
teologiske studier fra
Vancouver i Canada.
– På grunn av arbeidet har
jeg tilbrakt svært mye tid
på reise. Nå ser jeg fram
til å ha mer tid med kone,
barn og barnebarn.
– Likevel håper jeg å
kunne opprettholde forholdet både til lederne av
de kinesiske kirkene og til
kinesiske myndigheter.
Jeg vil fortsette å gi råd
og støtte China
Partnership-teamet, og
søke å tjene og støtte
kirkene i Kina.
– I mange år har jeg hatt
glede av å lede studiegrupper for kirkelig
ansatte og frivillige. Jeg
håper å kunne fortsette
denne tjenesten inn i mine
pensjonistår, sier Kua Wee
Seng.
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Med fem brød og to fisker
Få har hatt så stor betydning for bibelarbeidet i Kina som Kua Wee
Seng. I hans nesten 30 år lange tjenestetid har arbeidet blitt
mangedoblet og millioner av kinesere har kommet til tro.
Wee Seng begynte sin karriere som regnskapsfører, og arbeidet først for en lokal
bank i Singapore og deretter for det amerikanske selskapet Hewlett-Packard. Kallet
til kristen tjeneste gjorde imidlertid at han
begynte på teologiske studier i Vancouver,
Canada.

leste jeg at det var utgitt av «Det kanadiske
bibelselskap». Da skjønte jeg at
Bibelselskapet var en internasjonal
bevegelse, forteller Wee Seng.

– Som teologisk student, på slutten av
70-tallet, hadde jeg vært med på å samle
inn penger til Bibelselskapet i Singapore.
Noen år senere, under greskstudiene mine,
fikk jeg et nytestamente. På tittelbladet

– Etter at jeg hadde fullført studiene i
Canada, begynte jeg å undervise i koinégresk (språket Det nye testamentet er
skrevet på) ved bibelseminaret her i

Med dette greske nytestamentet på innerlommen var hans interesse for bibelarbeidet vekket.

Singapore. En dag fikk jeg en telefon fra en tidligere
studiekamerat fra tiden i Canada. Han var nå blitt generalsekretær for Bibelselskapet i Singapore:
«De forente bibelselskaper vil styrke arbeidet i Kina, og vi
trenger en person med økonomisk utdannelse til dette
arbeidet. Kan jeg anbefale deg?» spurte han.
– Jeg takket ja. I 1993 ble jeg ansatt og utnevnt til viseadministrerende direktør for Amity Printing Company.
Dette var en åremålsstilling på to år, og min oppgave var å
støtte den nyutnevnte kinesiske lederen for selskapet.
Til å begynne med var det kun to ansatte i arbeidet som i
dag omtales som «China Partnership». Nå utgjør de en
stab på 20 fulltidsansatte mennesker.
– Noen år senere ble jeg også styremedlem og senere
styreleder for Amity-trykkeriet, så store deler av min tjeneste har handlet om dette arbeidet, forteller Wee Seng.

Amity-trykkeriet

Den hadde blitt grunnlagt 15 år tidligere, etter at et ektepar
i landsbyen hadde besøk av noen som la igjen en bibel. De
kunne ikke lese selv, så de ba sønnen som gikk på skolen,
om å lese for seg hver kveld etter maten. Naboene fikk
høre om dette, og så kom de også for å lytte. Ekteparet
kom til tro – det gjorde også sønnen. Etter hvert kom
mange av naboene med, og de fikk en tomt av myndighetene hvor de kunne bygge en kirke. Deretter spredte
Guds ord seg videre til nabolandsbyer og distriktene. Kirken
i Kina har hatt en eksplosiv vekst de siste tiårene.»
– Gud har arbeidet gjennom myndighetene, gjennom bibelselskapene og gjennom alle giverne. Det som skjer i Kina,
er et pågående mirakel, sier Wee Seng.

Svartebørsmarked
I mange år var det et stort, svart marked for Bibelen i Kina.
Folk som fikk tak i en eller flere bibler, solgte dem videre til
to eller tre ganger prisen.

Knappe ti år etter kulturrevolusjonen hadde De forente
bibelselskaper vært med på å etablere et trykkeri i Nanjing,
Kina i 1987.

– For noen år siden var jeg tilfeldigvis innom en bokhandel. Der så jeg at de hadde noen eksemplarer av
Bibelen liggende framme – til tre ganger prisen du kan
kjøpe den for i kirkene, forteller Wee Seng.

– På 70-tallet hadde Bibelen blitt beslaglagt, konfiskert og
brent. I dag er Bibelen en bestselger i Kina, forteller
Wee Seng.

I Kina er det kun tillatt for registrerte kirker å selge
Bibelen. Bokhandlere og privatpersoner har ikke denne
rettigheten.

Kina er i dag hjemland for verdens største bibeltrykkeri.
Amity-trykkeriet fortsetter å vokse og er i ferd med å
opprette en filial i Etiopia.

– At dette likevel forekommer, viser hvilken tørst det er
etter Guds ord – og hvilke enorme behov Bibelselskapet
står overfor, smiler Wee Seng.

– Da jeg begynte arbeidet, ble det trykket om lag én million
bibler i året ved Amity. Vi økte det snart til fire millioner, og
deretter fem millioner bibler per år. Siden den gang har
pressen trykt bortimot 230 millioner eksemplarer av
Bibelen, hvorav 89 millioner er distribuert i Kina og 138
millioner til resten av verden, forteller Wee Seng.

Bibelpapir

De store talls land
Kina dekker et område på størrelse med hele Europa, og
har en befolkning på om lag 1,4 milliarder.
– Hver av våre provinser er større enn de fleste landene i
Europa. Guangdong-provinsen har nesten 130 millioner
innbyggere, Shandong har over 100 millioner innbyggere.
Vi må helt ned til den sjette største provinsen i Kina, Hebei,
for å finne et innbyggertall på nivå med Tyskland, VestEuropas mest folkerike stat, sier Wee Seng.
Åpen misjonsvirksomhet er ikke tillatt i Kina.
Evangeliseringen skjer via kirkene, og frøene plantes
gjennom Bibelen.
Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i Det Norske Bibelselskap
forteller:
«Det er den samme historien som fortelles gang på gang:
Det startet med én eller to personer. For en del år siden
besøkte jeg en landsby med en kirke med 300 medlemmer.

– Da jeg begynte arbeidet for China Partnership, merket
jeg meg at bibelpapiret som ble brukt var importert fra
Finland. Selv om papiret i seg selv ikke var veldig dyrt,
gjorde importavgiftene at produksjonen ble kostbar – og
biblene dyre.
For å redusere kostnadene gikk trykkeriet derfor over til å
bruke innenlands papir. Men også det er kostbart. Derfor
har bibelvenner i Norge og internasjonalt i flere år bidratt til
å subsidiere papiret biblene trykkes på.
– Takket være støtten vi har fått fra bibelvenner i Norge og
internasjonalt, har 100 millioner kinesere blitt velsignet
med en bibel. Millioner er nådd med evangeliet, hundretusener har lært å lese Bibelen, titusenvis av pastorer og
predikanter, foreldre og unge har blitt utstyrt med bibelressurser og bibelopplæring, og et økende antall etniske
minoritetsgrupper har nå Guds ord på sine hjertespråk, sier
Wee Seng.
– Gud tok imot vårt offer, fem byggbrød og to små fisk, og
har mangfoldiggjort dem for å mette folkemengdene i Kina
og over hele verden. Dette er virkelig et Guds mirakel.

•
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Stort behov for rimelige bibler til Kinas millioner

De trenger Guds ord
Tre-selv-kirken
Kinesiske myndigheter
anerkjenner kun to kristne
trossamfunn: Den katolske
kirke og Tre-selv-kirken,
eller Three-Self-PatrioticMovement (TSPM).
TSPM omfatter alle de
protestantiske kirkesamfunnene i Kina. Skillelinjene
mellom de ulike konfesjonene viskes til en viss grad
bort, og Tre-selv framstår
som én, samlet protestantisk kirke.
De anglikanske, presbyterianske og baptistiske
kirkesamfunnene har eksistert i Kina fra midten av
1800-tallet til 1950-tallet.
Etter 1957 har imidlertid
«Tre-selv»-prinsippet
endret kirkene i Kina.
Dette er en strategi for å
etablere kirker blant urfolk.
Skal en lokal kirke virkelig
blomstre i en kultur, mener
man at det må skje etter
tre prinsipper:

Ifølge offisielle tall er det om lag 46 millioner kristne i Kina, men
uoffisielle estimater regner med hele 100 millioner kristne. Kirkene
har vokst svært raskt de siste tiårene, og i gjennomsnitt blir
500 000 døpt hvert år.
Selv om veksten kan ha avtatt noe de siste
årene, legges det årlig til ca. én million nye
kristne til kirkene. Både de nye troende og
mange i de etablerte menighetene, særlig i
fattige områder på landsbygda, har behov
for bibler. Mange av dem har knapt nok
penger til mat og klær, og de trenger
økonomisk støtte for å kjøpe et personlig
eksemplar av Bibelen.
I tillegg påvirkes de ressurssvake gruppene
av kristne på landsbygda ofte av grupper
som bruker alle midler for å lokke dem bort
fra troen. Dette har blitt forsterket under
COVID-19-pandemien, da kirkene midlertidig måtte stenge og ikke lenger kunne
betjene medlemmene sine. Ved å gi kines-

iske kristne Guds ord i hånden, vil de være
bedre rustet til å forsvare seg mot falsk
lære.

Klasseforskjeller
Kristne som har flyttet til byområder og
storbyer for å få arbeid, møter et mylder av
økonomiske og sosiale problemer, og
trenger hjelp til å få tak i en bibel. Den
kinesiske regjeringen har gjort en stor
innsats for å hjelpe millioner ut av ekstrem
fattigdom. Likevel er det fortsatt millioner
av fattige.
Ifølge statsminister Li Keqiang er det minst
600 millioner som lever av en månedlig
inntekt på bare 1000 yuan (1400 kroner).
Det er ikke en gang nok til å leie et rom i en

1. Den må kunne forsørge
seg selv. Kirken må ha
lokale menigheter som
støtter den økonomisk.
2. Den må være selvstyrt.
En kirke trives best når
den ledes av sine egne.
3. Kirken er avhengig av
folkets eget misjonsarbeid
om den skal vokse: De
kristne må selv forkynne
evangeliet i sin egen
kulturelle sammenheng til
sitt eget folk.

8

Bibelgaven I nummer 2 I 2022

Gao Xuebiao er 73 år gammel og fremdeles en aktiv forkynner av Guds ord i sin lokale kirke
sørvest i Kina: «På mine eldre dager har det blitt veldig anstrengende å lese den vanlige
Bibelen. Når jeg skulle forberede meg til å dele evangeliet med mine brødre og søstre i
Kristus, måtte jeg ofte gå bort til vinduet, eller til og med ut av huset, for å få nok lys til å se
bibelteksten. Nå, når jeg har storskriftsbibelen, er bokstavene tydelige og det er mye lettere
å lese Guds ord!»

mellomstor by, og selv statsministeren erkjenner at Kina er
et relativt fattig land. Noen kinesere blir rikere, men det er
mange som fortsatt sliter økonomisk. Klasseforskjellene
øker stadig.
Selv om det hvert år trykkes millioner av bibler på Amitytrykkeriet i Nanjing, er det fortsatt mange kinesiske kristne
som ikke eier en bibel. Særlig gjelder det de mange nye
som kommer til tro. Kinesiske kristne elsker Guds ord.
Mange av dem leser og bruker Bibelen hver dag, og de
trenger nye, for de gamle slites ut.
Dette er grunnen til at mange kinesiske kristne fortsatt har
behov for bibler til en rimelig pris. Også kirkene i Kina
trenger støtte fra oss. De ønsker å holde prisene nede,
spesielt med tanke på menneskene i de fattige områdene
på landsbygda. Men også de som har migrert til urbane
områder trenger å sikre sin åndelige vekst og få åndelig
næring.

Sammendrag fra et intervju med avdøde eldste Fu Xianwei, tidligere styreleder for de protestantiske kirkene i Kina, mai 2018
(https://www. ubscp.org/the-bible-in-demand/)

Vi har ikke konkrete tall på hvor mange bibler som trengs i
Kina. Men at 500 000 blir døpt per år, og at én million
legges til kirkene hvert år, gir oss en pekepinn. Dette er tall
basert på de siste tiårene (1998–2018). Veksten kan ha
avtatt noe de siste årene, men behovet for bibler er fortsatt
sterkt og akutt. Vi må fortsette å gjøre Bibelen lett
tilgjengelig og rimelig både for nye troende og de mange
som er søkende og nysgjerrige på kristen tro.

•

Stor misjonsmark
Kina har rundt 1,3 milliarder ikke-kristne, det utgjør omtrent
24 prosent av verdens ikke-kristne befolkning. Disse er
ennå ikke nådd med evangeliet. De kristne vil gjerne dele
sin tro med andre og trenger fortsatt hjelp til å kjøpe rimelige bibler som de kan gi til slekt og venner.
Kinesiske myndigheter anerkjenner Bibelen som de
kristnes hellige bok og godkjenner bibelutgaven som utgis
av China Christian Council/TSPM og den nasjonale katolske kirkes organisasjoner. De godkjenner også at Bibelen
trykkes ved Amity-trykkeriet og selges og distribueres av
kirkene. Myndighetene aksepterer at Bibelen brukes i forkynnelse og undervisning i kirkene, og at den kan brukes
til personlig lesing og studier.
Vi vil fortsette å støtte kirkene i Kina, slik at biblene blir så
rimelige og lett tilgjengelige som mulig. Behovene er fortsatt store. Siden 1987 har Amity-trykkeriet produsert rundt
90 millioner eksemplarer av Bibelen for kirkene i Kina. De
kristne teller i alt 100 millioner – og tallet er økende. Det
sier seg selv at svært mange fortsatt venter på en bibel.
«De troende i Kina har et enormt behov for bibler. De
simpelthen elsker Bibelen. Uansett utdanningsbakgrunn
ønsker alle å ha en bibel med seg. Enten de møter vanskeligheter eller de har sine stille stunder, ønsker de å lese
Bibelen for å finne flere sannheter og lære mer om Gud.
[…] den mest utsatte gruppen er de troende som bor i de
fattige områdene av landet. De står overfor store økonomiske problemer, og ofte er heller ikke kirkene deres i stand
til å hjelpe dem. Derfor trenger vi støtte til bibelpapir. De
forente bibelselskaper har i mange år gitt oss hjelp til
innkjøp av papir, og vi er avhengig av at denne støtten
fortsetter. Med gaver fra bibelvenner internasjonalt kan vi
selge Bibelen billig. Noen bibler gir vi bort gratis, andre
selger vi til lav pris til de troende i de fattige sentrale og
vestlige regionene av landet ..»

Takkebrev: Denne eldre kvinne fikk en storskriftutgave av
Bibelen og skrev et stort brev som takk: «Bibelen er Guds
ord. Den er sannheten og min åndelige veiledning, den er et
lys for føttene mine, den lyser på veien min og gir meg liv!
Madam Tian bor i en
fjell-landsby i SørKina. Her holder hun
en storskriftbibel
som kirken delte ut
til de troende. Hun
var svært glad og
takknemlig over å
endelig å få eie en
egen bibel – det
hadde hun ventet
på i 28 år.
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Kulturrevolusjonen
og bibelunderet
Kulturrevolusjonen var ein
omfattande politisk kampanje som starta i Kina i
april 1966. Revolusjonen
tok sikte på ei gjennomgripande endring av
samfunnet.
Gamle tradisjonar, institusjonar og kultur skulle bort
for å skape eit nytt, kommunistisk samfunn.
Initiativtakar var leiaren av
det kinesiske kommunistpartiet, Mao Zedong.
Offisielt blei kulturrevolusjonen avslutta i oktober
1976 då dei fremste
leiarane, den såkalla
«Firarbanden», blei
arrestert.
I denne perioden var all
religiøs aktivitet forbode.
Biblar blei konfiskerte og
brente. Berre eit tiår
seinare blei det som i dag
er det største bibeltrykkeriet i verda etablert i
Nanjing.
Sidan slutten av kulturrevolusjonen har talet på
kinesiske kristne vakse til
meir enn 46 millionar
(basert på offisielle
anslag) og 100 millionar
(basert på uoffisielle
anslag).
Ved Amity-trykkeriet er det
sidan 1987 trykt heile 230
millionar biblar.

Biblar på løpande band
Både kristne og ikkje-kristne kan gå inn i ein bokhandel i ei kyrkje i
Kina og kjøpe ein bibel. Men kravet er at biblane skal vere utgjevne
av organisasjonar som har løyve til både å trykke og distribuere
biblar.
Både Det kristne rådet i Kina og Den
nasjonale katolske kyrkja er organisasjonar
som er lovleg registrerte og har dette
løyvet. Biblane blir produserte ved Amitytrykkeriet og derifrå blir dei sende til kyrker
og forsamlingar via 79 distribusjonssenter
som er spreidde over heile Kina.

Kva gjer Amity-trykkeriet?
Amity Press i Nanjing blei etablert i 1987
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som eit svar på eit spørsmål frå kyrkjeleiinga i Kina. Dei sameinte bibelselskapa
(UBS) hjelpte til ved etableringa, og i 1988
blei Amity Printing Company Ltd (APC)
danna.
Avtalen var basert på eit samarbeidsprosjekt mellom Amity Foundation (ei samfunnsnyttig stifting oppretta av kristne
leiarar i Kina) og Dei sameinte bibelsel-

Alle publikasjonar i Kina,
både religiøse og
sekulære, må kvart år
sende inn ein søknad til
styresmaktene om kor
mange biblar, inkludert
billige biblar, som kan
trykkast og distribuerast
same året. Dette gjeld alle:
Det kristne rådet i Kina,
Den kinesiske patriotiske
katolske organisasjonen
og Den kinesiske katolske
biskop-konferansen.
Når løyvet til å trykke biblar
er godkjend, vil kyrkjene
leggje inn ei tinging hos
Amity Press Company
(APC). Det er Amity som
trykker og bind inn
biblane.
skapa. Det primære målet var å trykke
biblar. Alt det første året produserte APC
rundt ein halv million eksemplar av Bibelen.
Trykkeriet flytta til eit nytt anlegg i mai
2008: ein 87 000 kvadratmeter stor fabrikk,
med kapasitet til å trykke opptil 25 millionar innbundne bøker i året.
Etableringa av Amity Printing Company har
bidratt til å sikre ei kontinuerleg forsyning
av biblar til heile det kristne Kina. Støtte frå
Dei sameinte bibelselskapa og gåver frå
bibelvener i Noreg og heile verda, har halde
prisen på biblar låg. Sidan 1980-tallet har
det vore ein utruleg vokster i kyrkjene, og
fram til i dag har trykkeriet møtt den store
lengten millionar av kinesarar har etter
Guds ord.

Frå starten i 1987 og fram til desember 2021
er det trykt over 227 millionar eksemplar av
Bibelen. Bortimot 89 millionar av desse er
distribuerte rundt om i Kina, og i dette talet
ligg det òg biblar på ti ulike minoritetsspråk
og ei utgåve i blindeskrift.
Dei resterande 138 millionar biblar er trykte
på meir enn 190 språk, og eksporterte til
utanlandske kundar i over 140 forskjellige
land og territorium rundt om i verda, spesielt i dei afrikanske landa.

Kor mange biblar skal trykkast i 2022?
Basert på talet av biblar som blei trykte i
2021, har styresmaktene for 2022 godkjent
2,4 millionar bibeleksemplar (medrekna
både protestantiske og katolske biblar).

•
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Diskjockeyen
blei bibelmisjonær
I slutten av 2021 tok Daniel
Loh (60) over som leiar for
China Partnership etter Kua
Wee Seng.
– Eg kjem frå ein ikkje-kristen bakgrunn. I tenåra var eg
ein bråkmakar som ikkje
trivdes på skulen og fekk
dårlege karakterar. Då eg
var 16 år, byrja eg å jobbe i
restaurantar og hotellbarar
her i Singapore. Etter kvart
blei eg diskjockey i ein
klubb, og heldt fram som
det i sju år, fortel Daniel.
– På 1990-talet blei eg
frelst, og nokre år seinare –
då eg var 30 år, fekk eg eit
sterkt kall til misjonærteneste i Kina.
Tradisjonell misjonsverksemd er ikkje tillate i
Kina, men Daniel fann likevel
ein veg til å møte kallet frå
Gud.
– Då eg returnerte til
Singapore i 2016, møtte eg
Wee Seng og tok til å
arbeide for Dei sameinte
bibelselskapa. Etter kvart
blei det klart at eg skulle ta
over arbeidet. Dei siste fem
åra har eg fått vere med i
alle delar av arbeidet, og
har hatt ei bratt læringskurve.
– Med Guds hjelp – og
dykkar bøner – er eg no
budd til å overta dette
arbeidet, seier Daniel.
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– Eg var den første i familien min til å følgje Jesus. I dag er både mor mi og dei to brørne mine kristne, seier Daniel Loh.
I slutten av 2021 tok han over som leiar for China Partnership-arbeidet som er drive frå Singapore.

Ny strategi for ei ny tid
– Vi ser at den enorme veksten i den kristne kyrkja har bremsa opp.
Det er framleis kyrkjevekst i Kina, men ikkje i same grad som før.
Dette får også følgjer for bibelarbeidet. Vi må tenkje nytt!
Det er Daniel Loh som seier dette. På haustparten i fjor tok han over som leiar for China
Partnership-arbeidet til Dei sameinte bibelselskapa.

fellesskapen medan korona-pandemien har
herja i heile verda.

– Kor gamal trur du eg er? spør Daniel.

– Eg er 60 år, seier han og ler godt.

Sjølv om eg ikkje møter han andlet til
andlet, er han godt synleg på den store
dataskjermen min. Intervjuet skjer via Zoom
– som har vore reiskapen vi har hatt for
kommunikasjon med den internasjonale

– Takk for godorda – eg bed deg med ut når
du kjem til Singapore, smiler han.

– Nei, eg tenkjer vel du er i midten av
40-åra, seier eg.

Daniel ser yngre ut enn han er. Han verkar
uformell der han sit i ei korterma skjorte
bakom skrivebordet sitt på kontoret i

Singapore. Men han har ei stor oppgåve
framføre seg – og har store sko å fylle:
Forgjengaren, Kua Wee Seng, har leia arbeidet i China Partnership i nesten tretti år,
og sett tydelege merke etter seg – og oppnådd mykje.
Samstundes har også Kina endra seg i løpet
av desse tretti åra. Noko av grunnen til at
kyrkjeveksten har bremsa opp, er den pågåande urbaniseringa – folk flyttar til byane.
– På landsbygda spreier evangeliet seg
raskt mellom naboar og vener. Men i byane
er tilhøva annleis. Der er samfunnet mindre
gjennomsiktig og det er vanskelegare for
kristne å dele trua si, seier Daniel.

Klasseskilje
I Noreg og Vesten får vi gjerne inntrykket av
at kinesarar flest er blitt svært så rike.
– Folk i andre delar av verda får lett illusjonen om at kinesarar flest køyrer i store bilar
og reiser på ferie eller forretningsreise til
London, Paris og Noreg, seier Daniel.
På landsbygda er biletet ikkje slik – der ser
ein fattigdomen tydeleg, og dei store
klasseskilja i Kina skrik i mot dei som kjem
på besøk.
– Store internasjonale media tek sjeldan
med seg kamera dit, seier Daniel.
Urbaniseringa gjer også at mange eldre blir
att på landsbygda når barna deira dreg til
storbyane for å finne arbeid.
Som oftast sender dei pengar heim til
foreldra, men dei er ikkje alltid villige til å
kjøpe ein bibel til dei.
– Eg har sjølv fått høyre om barn som ikkje
deler trua til foreldra sine, og nektar å kjøpe
ein bibel til dei gamle der heime, seier
Daniel.
– Dette gir oss ei ny misjonsutfordring for
dei neste tiåra. Vi må framleis sørge for dei
eldre på landsbygda, men samstundes må
arbeidet rettast inn mot dei veksande befolkningsgruppene i millionbyane.

Ny strategi
I byane treng Bibelselskapet ein annan
strategi enn på landsbygda. I Kina kan ein
ikkje gå ut i gatene og dele evangeliet med
andre. Men om nokon kjem inn i kyrkja, kan
du ope fortelje dei om Jesus.
– Ved å gi ein bibel til desse som kjem til

kyrkja for første gong, har vi erfart at vi
knytter eit band med dei – og at dei då
oftare kjem tilbake, fortel Daniel.
På landsbygda ønskjer folk seg gjerne den
tradisjonelle svarte Bibelen med raudt snitt,
men dei unge i byane vil gjerne ha eit meir
moderne omslag og eit nyare språk. Derfor
blir det no trykt nye, fargerike biblar i ny
omsetting.
– Dei kristne i Kina har heile tida kjøpt
biblar for å gi vidare til venene sine som ei
gåve. For at dei skal ha råd til det, kan ikkje
prisen vere for høg, seier Daniel.
Sjølv om dei kristne i byane i mindre grad
treng økonomisk stønad for å kjøpe ein bibel, er det likevel viktig at prisen framleis er
låg.
– No er tida komen for å rette meir av arbeidet vårt inn mot byane. Sjølv om folk der
jamt over har meir pengar enn på landsbygda, er det også fattige i byane – så også
derfor må prisen på biblane haldast nede,
seier han.

Visjonen
Når Kina endrar seg, må også arbeidet
endre seg.
– Vi ser ein tendens til at dørene for bibelarbeidet kan vere i ferd med å bli stengde.
Derfor må arbeidet framover vere effektivt
og fokusert, seier Daniel.
For norske bibelvener betyr dette at gåvene
trengs no. Om nokre år kan det kanskje
vere for seint.
– Dei siste ti åra har China Partnership vore
involvert i mange små og isolerte prosjekt.
Dei har bore frukt. Likevel har eg ein visjon
om å redusere talet på prosjektområde – og
fokusere sterkare på det som er hovudoppgåva vår – å trykke og distribuere biblar.
Derfor er bibelpapir-prosjektet og omsettingsprosjekta våre særleg viktige, seier
Daniel.
– For framtida ønskjer eg å fokusere på
fire–fem nøkkelområde og styrke og utvide
desse.
– Det andre eg ønsker å gjere, er å utvikle
den neste generasjonen av leiarar. Eg håpar
å kunne utdanne tre–fire personar som har
kunnskap og kapasitet til å ta over arbeidet
i framtida, for heller ikkje eg er ein ung
mann lenger, seier Daniel og smiler.

Grunnleggjande
informasjon
– Då eg var ny kristen spurte
nokon meg: «Veit du kva
Bibelen handlar om?» Eg
svara at eg visste vel ein del,
men ikkje alt. Då sa han som
snakka med meg: «Det er
grunnleggjande informasjon
før du forlet jorda».
– Sidan den gongen har
Bibelen vore kompasset i
livet mitt. Gud opna auga
mine for å syne meg kven
den kjærlege faren vår er,
kva han står for, kva han elskar, kva han verdset, kva
han hatar og kva han håpar
at vi skal gjere med liva våre,
seier Daniel Loh.
– Bibelen er boka som fortel
meg alt dette. Det er derfor
det er så viktig for meg å
dele han med andre. No har
Gud velsigna meg med dette
arbeidet der eg får høve til å
gjere nett det.
– Mitt favorittvers i Bibelen er
frå Romarbrevet, kapittel 8:
«For eg er viss på at verken
død eller liv, verken englar
eller krefter, verken det som
no er eller det som koma
skal, eller noka makt, verken
det som er i det høge eller i
det djupe, eller nokon annan
skapning, skal kunna skilja
oss frå Guds kjærleik i Kristus
Jesus, vår Herre.»
(Rom 8,38–39)

•

nummer 2 I 2022I Bibelgaven

13

BIBELGAVEN I KINA
TEKST OG FOTO: CHINA PARTNERSHIP I OVERSETTELSE: JORUNN SJAASTAD

Venninnen til Zhang, en
troende kvinne fra
Jiangsu-provinsen, ble
diagnostisert med
tuberkulose. Da Zhang
så hvordan hun hadde det,
bestemte hun seg for å gi
henne heftet «Kom til
meg».
Teksten gjorde at Zhangs
venninne begynte å tenke
på livet og på Gud.
Gjennom det hun leste,
hørte hun at Gud snakket
til henne. Sorgen hennes
ble gradvis lettere og hun
oppdaget at Gud er større
enn all sykdom.
«Nå er venninnen min en
kristen og kommer regelmessig i kirken,» sier
Zhang overlykkelig.

Ord i rette tid
Vi lever i en tid med overflod av informasjon, og da blir «ord i rette
tid» viktig om en skal trekke folks oppmerksomhet mot det
livgivende budskapet som evangeliet er.
Dette er årsaken til at vi lager bibler, bibeldeler i lommeformat og temahefter med
meningsfullt og relevant innhold for kinesiske kristne. I tillegg vil vi at de skal kunne
gi eksemplarer videre til familie og venner.

Evangeliseringsmateriell
I hefter som inneholder deler fra evangeliene, har man også inkludert vitnesbyrd fra
flere kinesiske kristne personligheter:
Li Yan, hovedtrener for kortbanelandslaget
(skøyter), Han Duan, fotballspiller på Kinas
kvinnelandslag og den amerikansk-kinesiske basketballstjernen Jeremy Lin
(National Basketball Association). Heftene
har fått god mottakelse i kirkene.
Vitnesbyrdene har åpnet folks øyne. Nå kan
de se at kristendom ikke bare er for fattige
eller eldre mennesker. Troen omfavnes
14

Bibelgaven I nummer 2 I 2022

også av unge som lykkes i livet. Disse unge
erkjenner at deres suksess og følelse av
verdi og mening i livet ikke kommer fra
selve suksessen, men fra det å kjenne Gud.
Leserne blir deretter invitert til å lese
evangeliet, slik at de selv kan oppdage
Jesus.

Rett råd til rett tid
Tema-heftene tar for seg ulike emner, for
eksempel: Ensomhet, hvordan håndtere
utfordrende følelser, finne retning i livet,
søke helbredelse for følelsesmessige sår.
Guds ord gir «rett råd til rett tid» til mennesker i ulike stadier av livet. Det som er
mest personlig, er ofte også mest universelt
og gjenkjennelig for de fleste. Gjennom de
korte artiklene om disse temaene finner
leserne ord for sine indre kamper og de

identifiserer seg med det som er skrevet. Det viktigste er
at Guds ord kan komme nær. Ordet kan gi sitt lys og formidle sannheten inn i enhver situasjon som et menneske
kan befinne seg i.
Bibeldelene og temaheftene er tospråklige (engelsk/kinesisk) og har et praktisk lommeformat. Derfor har de også
blitt populære blant ungdom som er opptatt av å lære seg
engelsk. Landet har i dag anslagsvis 267 millioner mennesker i aldersgruppen 15 til 29 år, og selvmord er den
vanligste dødsårsaken blant dem. Det er også rapportert at
om lag 173 millioner mennesker sliter med dårlig psykisk
helse. Det er derfor et stort behov for å nå ut til disse
millionene, spesielt den yngre generasjonen.

responsen og oppførselen hennes bedre, og jeg er blitt
bedre rustet til å hjelpe henne.»
(Pastor Zhang fra Sentral-Kina om studiematerialet «Etter
katastrofen»: Førstehjelp for åndelig overlevelse.)

•

Traumelindring
«Kom til meg» og traumelindrings-heftet «Etter katastrofen» er to av de nyeste temaheftene som blir publisert og
distribuert til kirkene. Heftene er beregnet på problemene
mange har stått overfor under COVID-19-pandemien. «Kom
til meg» er bygd opp rundt utvalgte bibelvers fra Salmenes
bok. Heftet setter fokus på problemene og nøden mange
mennesker har opplevd, og søker å formidle perspektiv,
trøst og oppmuntring til mottakerne. Innholdet viser menneskene til Kristus og gir dem muligheten til å sette sitt håp
til ham.
«Etter katastrofen» er oversatt til kinesisk fra et hefte produsert av Det amerikanske bibelselskapet. Heftet er ment
som åndelig førstehjelp, og henvender seg til mennesker
med følelsesmessige og psykologiske utfordringer, slik at
de kan starte en helbredelsesprosess. Oppmerksomheten
rettes mot Guds ord og Kristi kors.
Begge disse heftene har blitt godt mottatt av kirkene, og
det er planer om å trykke ytterligere 50 000 eksemplarer
av «Kom til meg» i 2022. Innholdet i «Etter katastrofen» er
også blitt gjort tilgjengelig online. Det er en av
Bibelselskapets partnere, Nanjing Union teologiske
seminar, som har besørget dette. På denne måten nås
mennesker, spesielt unge voksne, via Internett.
Utfordringene i det kinesiske samfunnet fortsetter å vokse
i takt med den raske urbaniseringen. Derfor er det et
presserende behov for å trykke deler av evangeliene og
temahefter som treffer dagens kinesere. De må få møte
budskapet om håpet som finnes i Jesus Kristus.
«Mange har opplevd noe som fører til frykt og redsel, men
de er seg ikke bevisst at de er traumatiserte. Frykt og
redsel er uttrykk for fortvilelse over noe som har skjedd. Det
egentlige problemet er at de er blitt påført en skade.
«Førstehjelpsheftet» ble en påminnelse også for meg: Jeg
må vende blikket innover, men også ha øye for hvordan
mine medarbeidere har det følelsesmessig. En av mine
kollegaer opplevde traumer, og ingen av oss forsto det hun
hadde opplevd. Nå, når jeg har lest heftet, forstår jeg
nummer 2 I 2022I Bibelgaven
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Pastor Bao
«Tidlegare var det berre
Det nye testamentet som
var omsett til wa. Det var
det amerikanske misjonærar som gjorde. Vi hadde
òg nokre lausrivne tekstar
frå Det gamle testamentet. Lenge høyrde kristne
som snakka wa difor berre
om første og andre
Mosebok, Adam, Eva og
Moses, og nokre få andre
historier frå den delen av
Bibelen. Dei var ikkje i
stand til å setje saman
Guds ord til ei fullstendig,
konsistent og samanhengande forteljing.
Takka vere hjelpa frå
bibelvener i Noreg vil
folket vårt snart kunne
lese heile Bibelen på
hjartespråket.»

Lisu-folket lever i grensetraktene mot Thailand og Burma. Misjonærar kom med Guds ord til denne folkegruppa for over
hundre år sidan, men først i 2016 fekk dei Bibelen på sitt eige språk.

Gud kjem heilt nær
Språket er reiskapen vi har for å forstå verda og oss sjølve. Språk
lærer vi først av foreldra våre. Det språket som blir snakka til oss
når vi er små, blir til hjartespråket og morsmålet vårt. For å forstå
verda må vi òg vite kva Gud, skaparen vår, seier.
I Kina er det mange etniske minoritetsgrupper som framleis ikkje har høyrt Guds
ord, for Bibelen er enno ikkje omsett til
hjartespråket deira. Det dei veit om Gud,
kan kanskje samanliknast med ein telefonsamtale med dårleg tilkopling, der ein høyrer stemmen langt unna, hakkete og svakt.

Hjartespråket
Sjølv om etniske minoritetar i Kina i
aukande grad er i stand til å lese og skrive
kinesisk, er ikkje dette hjartespråket deira.
Standard mandarin er nasjonalspråket i
landet, og det blir nytta på skular og
arbeidsplassar i heile Kina men nasjonalspråket talar ikkje til hjartet til desse
menneska.
16
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«Når eg les Bibelen på kinesisk, føler eg det
som om Gud er ein lærar som snakkar til
meg. Men når eg les på mitt eige språk,
lisu, kjennest det som det er far min eller
mor mi som snakkar. Guds ord blir mykje
nærare og meir intimt.»
Det var vitnesbyrdet ein kristen frå lisustammen i Kina delte med Kua Wee Seng
under ei vitjing til denne folkegruppa. Wee
Seng er tidlegare direktør for Kina-arbeidet
til Dei sameinte bibelselskapa.
Kristne frå etniske minoritetar må få vite at
Gud ikkje er ein framand eller ein skulelærar, men ein som står dei nærare enn
sjølv foreldra deira gjer. Dei treng å høyre
Guds røyst tale til hjarta deira.

for åndeleg vokster og det å vere ein sann
læresvein av Jesus. Også dei treng Guds
ord på sitt eige språk når dei skal dele trua
med familie og vener. Det har vist seg at
evangeliseringa er mest effektiv når ho
skjer mellom folk med same kulturbakgrunn
og språk, og framleis har fleirtalet av dei 115
millionane etniske minoritetsfolka i Kina
ikkje kome til tru.

Sjølvrespekt
Eit bibelomsettingsarbeid blir raskt ei sak
for heile stamma eller språkgruppa. Ikkje
alle etniske minoritetar har eit skriftspråk,
og for dei som har det, er det sjeldsynt at
dei får ei bok eller ein publikasjon trykt på
sitt eige språk. Når dei først har fått det, gir
det ei kjensle av verdi, sjølvrespekt og
identitet. Dei veit at språket deira blir teke
vare på og vil bli gitt vidare til komande
generasjonar. Når Bibelen er trykt på eit
etnisk minoritetsspråk, vil han løfte heile
stamma – både åndeleg og kulturelt.

Bibelomsetting
Sidan tidleg på 2000-tallet har Dei
sameinte bibelselskapa (UBS) støtta kyrkjene i Kina med bibelomsetting til etniske
minoritetsspråk. Kvar omsetting blir gjort av
eit team av lokale pastorar og predikantar.
Dette arbeidet går på tvers av oppgåvene
dei elles har i kyrkja, kvar dei bur eller stillinga deira. Saman med omsettarane frå
UBS går teamet gjennom den vanskelege
prosessen med å utarbeide, gjennomgå,
sjekke og vurdere kommentarar og korrekturlese bibelteksten - før han til sist blir
trykt og utgjeven. Denne prosessen kan ta
opp mot 15–20 år, altså ein fjerdedel av eit
menneskeliv. Og det er det verd. «Å vere
med på å gjere Bibelen tilgjengeleg på
morsmålet har vore ein av dei mest tilfredsstillande og viktigaste milepælane i livet
mitt», fortalde ein bibelomsettar som
arbeidde med omsetting til språket
aust-lisu.

Storparten av dei etniske minoritetane i
Kina bur i avsidesliggjande fjellområde, og
dei er vanlegvis fattige. Dei fleste av dei
livnærer seg som sjølvbergingsbønder.
Også bibelomsettarane må veksle mellom
gardsarbeid, familieforpliktingar og tenesta
dei gjer som omsettarar. Difor treng dei vår
hjelp. Nokre treng ei datamaskin, andre
berre enkle møbel. Dei fleste må ha innføring og opplæring i lingvistisk arbeid, og nokre må få økonomiske tilskot før draumen
om å ha Guds ord på sitt eige morsmål blir
oppfylt.
I tillegg til bibelomsetting treng etniske
minoritetar også omsetting av læreverk og
studiemateriell om Bibelen, slik at dei kan
få ei djupare forståing av Guds ord. Slike
ressursar skal òg produserast for språk som
alt har fått ei bibelomsetting.

Pastor Li
«Det som motiverte meg til
å engasjere meg i bibelomsettinga, var at også
eldre kristne no får ein
sjanse til å lese Bibelen og
høyre Guds ord lese og
forkynt på sitt eige språk.
Ei anna gruppe menneske
som ligg meg på hjartet, er
dei ikkje-truande i mi
stamme.
Eg trur Guds ord har krafta
i seg til å forme og påverke hele yi-stammen i
generasjonar framover.
Dette er det mest
meiningsfulle arbeidet eg
nokon gong har gjort.
Det har vore ei stor ære.»
Pastor Li har omsett
Bibelen til yi-språket.

I år planlegg vi å halde fram med å støtte
fire omsettingsteam og to team som omsett
ressursmateriale. Arbeidet vil gi velsigning
til rundt 800 000 kristne og potensielt nå
åtte millionar menneske frå etniske minoritetar ved å gi dei tilgang til Guds ord på
morsmålet deira.

•

Dette arbeidet er grunnleggjande viktig for
å spreie Guds sanne ord: Som alle kristne
er også minoritetsfolk avhengige av Bibelen
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Pilegrimskart
KRISTEN
TANKEGANG
I ET SEKULÆRT
SAMFUNN
MAGNUS MALM

Er gudstro bare en
privatsak? Hvordan
skal kirken forholde
seg til kreftene i det
sekulære samfunnet?
I vår vestlige verden er
det mange som anser
kristendom som noe
privat eller noe som
begrenses til kirkelige
aktiviteter. Derfor blir
det vanskelig å
avdekke alt som kan
komme i konflikt med
det å følge Jesus.
Pilegrimskart gir hjelp
til å navigere etter en
kristen tankegang.

Kr 369,-

www.verbumforlag.no
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Lese – lære – dele
Den raske veksten i de protestantiske kirkene har ført til alvorlig mangel
på ordinerte prester og pastorer i Kina. Derfor er kirkene avhengige av
lekpredikanter, men mange av dem har ingen teologisk utdannelse.
For tiden er det nasjonale forholdstallet
mellom ordinerte pastorer og troende 1 til
6700. Kirkene er derfor avhengige av rundt
190 000 lekpredikanter til å betjene
menighetene i 60 000 kirker og møtesteder
over hele landet.

Lekpredikanter og studenter
De fleste av disse har ingen formell teologisk utdannelse. De arbeider som frivillige

mens de samtidig sliter med å få endene til
å møtes på hjemmebane. Mange livnærer
seg som bønder samtidig som de fungerer
som lekpredikanter på den kinesiske landsbygda. Selv har de ingen mulighet til å
skaffe seg utdanningsmateriell. For å kunne
utføre arbeidet sitt på en god måte, trenger
de bibelstudiemateriell som kan gi dem
trygghet i forkynnelsen og i formidlingen av
evangeliet.

Zhou You

Ikke bare lekpredikantene, men også studentene ved bibelskolene trenger slike ressurser. Uten teologisk skolering vil de ikke
være rustet til å betjene kirkene. Det er
derfor avgjørende at studentene får en solid
utdanning mens de er på bibelskolen, og
det kan de oppnå gjennom gode oppslagsverk. Som oftest mottar ikke studentene
lønn fra menighetene. De kommer selv fra
fattige familier, og trenger hjelp til å kjøpe
studiemateriell.

Vranglære
Bibelske bøker og annet undervisningsmateriell er svært viktig for å utdanne både
lekpredikanter og studenter, og for å gi dem
innsikt i Guds ord, innsikt som de kan bruke
i sin egen forkynnelse. Et solid bibelsk
grunnlag er også nødvendig av en annen
grunn: I distriktene er ulike sekter aktive –
og mange sprer vranglære. Noen kinesiske
kristne har blitt offer for falske profeter som
for eksempel hevder at Jesus er kvinne og
allerede har kommet tilbake til jorden.
Andre benekter at Kristus er Gud. Å ha godt
undervisningsmateriell og bibelressurser
tilgjengelig vil hjelpe lekpredikantene og
studentene til å stå bedre rustet i møte med
disse sektene.

3500 predikanter og studenter
Ved å gi fattige lekpredikanter og bibelskolestudenter kristen litteratur og hjelpemateriell støtter vi dem og letter samtidig
det økonomiske presset de lever under.
Bibelressursene vil de ha nytte av når de
skal gjøre tjeneste i menighetene.

Ressursene gagner dem selv, og hjelper
også hele menigheten til å forstå og
anvende Guds ord på riktig måte.
I 2022 har vi som mål å gi 3500 lekpredikanter og bibelskolestudenter slike ressurser. Dette materiellet er til stor hjelp i
deres bibelstudier, i deres åndelige liv og i
forkynnelsen.

Vitnesbyrd
«Oppslagsverkene og undervisningsmateriellet har hjulpet oss enormt. Disse bøkene
har lært oss svært mye, og vi har fått en
dypere forståelse av Bibelen. På den måten
blir vi tryggere i forkynnelsen av Guds ord til
våre brødre og søstre i menigheten. Vi har
alle hatt stor nytte av dette!»
– Lekpredikant Wang forteller hvordan
bibelske oppslagsverk og annet materiell
har hjulpet ham og andre i forkynnelsen og
undervisningen i menigheten.

«Som seminarstudent er
jeg svært bevisst på min
manglende kunnskap, og
jeg lengter etter flere
bibelressurser og -bøker
for å få en dypere forståelse av Guds ord. Jeg ble
svært rørt da jeg fikk disse
bøkene, for det er akkurat
dette jeg trenger! Dere har
oppmuntret meg enormt
og gitt meg stor motivasjon i studiene jeg holder
på med nå, og også for
det pastorale arbeidet jeg
skal gjøre i framtiden. Jeg
vil studere flittig og være
trofast mot Guds ord når
jeg forkynner for mine
brødre og søstre i Kristus.»
Zhou You, 2. års
bibelskolestudent

«Folket sulter etter Guds ord, men noen har
en tendens til å lese Bibelen for bokstavelig
og tolke den feil. På landsbygda er det
dessuten sekteriske grupper som deler ut
gratis trykksaker og CD-er med vranglære.
Derfor er det viktig at vi forkynnere har
godkjente og pålitelige ressurser som vi kan
dele og basere vår undervisning på. Vi
takker Bibelselskapet for disse gavene.»
– Lekpredikant Zhang har fått bøker og
oppslagsverk fra Bibelselskapet. Om lag fire
ganger ukentlig reiser han til forskjellige
kirker på landsbygda i Kina for å lese og
studere Bibelen sammen med de troende.

•
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Hender som
tegner Guds
ansikt i
verden
LESESALMER
SVEIN ELLINGSEN

Alt på ett brett
Også i Kina er Internett utbredt. Flere hundre millioner nettbrukere i Kina
blir hver dag eksponert for Internett gjennom sine mobile enheter. Det de
leser, hører og ser på nettet, spiller en rolle og former menneskenes
verdier og tankesett.
Svein Ellingsens salmer
har berørt mennesker
gjennom mange tiår.
I denne boka har
datteren Ingvild
Ellingsen samlet
tekster som egner
seg godt for lesning.
Tekstene står sammen
med illustrasjoner fra
Svein Ellingsens
skisseblokker, skisser
som aldri har vært
publisert før. Gjennom
inntrykkene i tekst og
bilder, kan leseren
fornemme et nærvær
som er sart og lyttende, og som omfavner
alt og alle.

Kr 329,-

www.verbumforlag.no

Kina har i høyeste grad omfavnet og tilpasset seg den digitale tidsalderen. Overalt
ser man håndholdte enheter, mobiltelefoner
og nettbrett, og de benyttes både av unge
og gamle. Bibelselskapet ønsker derfor å
komme i kontakt med nettbrukere i Kina:
Vi kan gi dem tilgang til Bibelen på digitale
flater og tilby trosopplæring og bibelske
ressurser av høy kvalitet.

«Bible Moments»
«Bible Moments» er en kinesisk-engelsk
tospråklig applikasjon utviklet av De forente
bibelselskaper i samarbeid med China
Partnership. Appen er godkjent av China
Christian Council/TSPM* og brukes i de
protestantiske kirkene i Kina. Applikasjonen
inneholder den mest brukte bibelversjonen
i Kina, den kinesiske unionversjonen (CUV)
mens den engelske oversettelsen følger
den engelske standardversjonen (ESV).
«Bible Moments» inneholder også bibelleseplaner og andakter som hjelper de
kinesiske troende til å bli engasjert i Guds
ord. Appen tillater også brukerne noe nytt:
De kan dele bibelsitater med venner og
familie via bildekort.
For øyeblikket kan «Bible Moments» lastes
ned fra Apples App-store i Kina. Den kan
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også lastes ned fra den offisielle nettsiden
til China Christian Council/TSPM. Så langt
har over 100 000 kinesiske troende lastet
ned denne applikasjonen.

Be for det digitale arbeidet
I tråd med Kinas retningslinjer for administrasjon av cyberspace** og religiøs aktivitet på nett, er det med virkning fra 1. mars
kun lisensierte lokale organisasjoner eller
enkeltpersoner som får tillatelse til å tilby
religiøst innhold på Internett.
Da denne artikkelen ble skrevet, var «Bible
Moments» fortsatt tilgjengelig for nedlasting på Apples App-store i Kina og den offisielle nettsiden til China Christian
Council/TSPM. Be om at vi fortsatt skal få
lisens til å tilby og dele Bibelen og bibelsk
ressursmateriale på Internett.

•

*) TSPM = Three-Self Patriotic Movement eller
«Tre-selv-kirken» er en protestantisk organisasjon i Kina, og en av de største protestantiske
kirkene i verden.
**) Cyberspace er en betegnelse på en «verden»
av sammenkoplede datasystemer og informasjonsressurser. I dag brukes betegnelsen gjerne
om Internett, både om det fysiske nettet der
digitale overføringer foregår, og om det virtuelle
rommet der kommunikasjonen mellom mennesker
foregår. (Sitat: Store norske leksikon)
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Helligholdelse
av Guds ord
De kinesiske kristne er
selv garantister for at
Bibelen gjengis korrekt.
Mange kan store deler av
bibelteksten utenat – og
reagerer ved den minste
endring av den tradisjonelle bibelteksten.

Da Jesus gikk tilbake og
steinet kvinnen
Fra tid til annen er det oppslag i vestlige medier om at kinesiske
myndigheter forfalsker og forvrenger bibelteksten.
Wee Seng forteller at det har vært episoder
der Bibelselskapet har måttet gripe inn mot
uriktig bruk av bibeltekstene, men ikke mot
forfalskede bibler.
– I en lærebok for fagarbeidere hadde en
forfatter funnet inspirasjon i den bibelske
teksten om kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd, forteller han.
– Forfatteren hadde ganske riktig sitert
Jesus da han uttalte «Den av dere som er
uten synd, kan kaste den første steinen på
henne.» Dette gjorde han, ifølge forfatteren,
for å roe ned den uregjerlige mobben.
– Deretter hadde fagbokforfatteren gjort en
vri på historien i tråd med det kinesiske
regimets normer: Da mobben var forsvunnet, hadde Jesus selv vendt tilbake og
steinet kvinnen. Moralen i fortellingen var å
advare mot oppløp blant folket, samtidig
som loven til enhver tid måtte følges, uten
omsvøp – og loven foreskrev steining,
forklarer Wee Seng.
– Vi kjente ikke til at bibelhistorien var
misbrukt å denne måten, forteller han.
Men snart fikk de høre om denne læreboka
via utenlandske observatører.
– Da tok vi umiddelbart grep. Vi brukte våre
gode forbindelser til de kinesiske myndig-

hetene – og fikk snart stoppet og inndratt
boka.
Kinesiske myndigheter har et nokså unikt
tillitsforhold til De forente bibelselskaper.
De aksepterer og verdsetter
Bibelselskapets kompetanse – og setter
pris på at det er en stor, overnasjonal
organisasjon med påvirkningskraft overfor
kirkene.
Selv om læreboka ble trukket, og de kinesiske myndighetene er lydhøre overfor
Bibelselskapet, er det likevel offisiell
politikk at det religiøse livet i Kina skal
sinifiseres.
– Det innebærer at man skal etterstrebe at
de religiøse uttrykkene blir mer «kinesiske», forteller Wee Seng.
Ofte er dette uproblematisk. Også i Norge
har vi salmer med bilder fra norsk natur,
sunget til norske folketoner, og feirer –
kledd i norske folkedrakter – nasjonaldagen
og høytidsdager i kirken. Det samme er et
mål for kinesiske myndigheter, og det
gjelder ikke bare kristne, men alle trosretninger og religioner som er etablert i
verdens største land.

– Dette viser i hvilken
grad de kinesiske kristne
holder Guds ord hellig.
Samtidig kan det være en
utfordring. Den gamle kinesiske oversettelsen er
vanskelig å forstå for en
del unge kinesiske kristne.
Derfor er det utarbeidet en
ny oversettelse av Bibelen
– mer i tråd med det moderne kinesiske språket.
Men fordi den ikke er
identisk med den gamle
oversettelsen, møtes den
med skepsis blant deler av
kirken, forteller Bernt G.
Olsen, leder for bibelmisjonsavdelingen i Det
Norske Bibelselskap.
I Kina er De forente bibelselskaper garantister for
at Bibelen gjengis i henhold til grunnteksten.
China Partnership og Wee
Seng har arbeidet målrettet for å opprettholde tillitsforholdet til myndighetene,
og i tilfeller der eksterne
aktører, som fagbokforfattere, misbruker bibelteksten, blir dette håndtert
ved hjelp av kinesiske
myndigheter.

– Langt på vei kan vi godta dette, men vi
reagerer selvsagt når bibeltekstene blir
forvrengt og misbrukt, sier Wee Seng.

•
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BIBELOMSETTING
• United Bible Societies –
Dei sameinte bibelselskapa – er eit tverrkyrkjeleg fellesskap av kring
150 bibelselskap med
arbeid i 240 land og territorium.
• Samla er UBS størst i
verda på bibelomsetting
og på utgjeving og distribusjon av biblar og bibeldelar.
• Selskapet vart danna i
England i 1946.
Hovudkvarteret ligg i
Swindon, men underkontor finst i Singapore,
Nairobi og Miami.
• Opptakta til å danne UBS
fann stad før 2. verdskrigen. Fleire av dei som
var med og danna selskapet, var meir overtydd
om kor naudsynt det var å
gå saman etter tøffe
røynsler under krigen.
Somme av grunnleggarane hadde overlevd langvarig fengsling og opphald
i konsentrasjonsleirar.

2021 vart eit stort år for
bibelomsetting
90 bibelomsettingar vart fullførde i koronaåret 2021. Det gjorde
Bibelen fullt tilgjengeleg på språk som vert nytta av 794 millionar
menneske, tilsvarande 10 prosent av alle på jorda.
Det er United Bible Societies (UBS) som
kunngjer desse talla.

fekk i fjor heile Bibelen for fyrste gongen.

– 2021 har vore eit veldig godt bibelår, seier
bibelmisjonsleiar Bernt Greger Olsen i
Bibelselskapet til Kristelig Pressekontor.

I tillegg vart reviderte utgåver av Bibelen
utgjevne på 43 språk. Til saman har 794
millionar fått tilgang til heilt nytt eller oppdatert bibelsk materiale.

Nye omsettingar trengs

Seinkingar

– Er 794 millionar menneske eit høgt tal i
omsettingssamanheng?

– Kva gjer at ein får så høge tal i eit år der
ein skulle tru at mykje sto i stampe grunna
pandemien?

– Her er det to perspektiv. Det eine handlar
om å nå ut til alle folkeslag som ikkje frå før
har Bibelen på sitt språk. Det andre gjeld
arbeidet med å nå dei store folkeslaga.
Talet på større folkeslag i statistikken vil
falle etter kvart som omsettingane vert
fullførte, om det då ikkje er behov for en nye
omsetjingar, forklarer Olsen.

48 nye språkgrupper
Fjoråret vart eit merkeår for 48 språkgrupper i verda som for aller fyrste gongen fekk
delar av Bibelen eller heile boka på sitt
språk. Dette omfattar rundt 11 millionar
menneske på ulike kontinent. Tre språk

– Mitt inntrykk er at mykje stoppa opp i
2020. Då skapte pandemien absolutt forseinkingar, i alle fall for nokre prosjekt, men
mange av forseinkingane vart tatt att i
2021, seier Olsen.
– Omsettingsarbeid egnar seg godt til
digitalt samarbeid. Mange stader har det
også før pandemien vore normalt at ein sit
langt frå kvarandre og jobbar. Men det
manglar ofte digitale hjelpemiddel i prosjekt knytta til mange av dei mindre språka.
Då sit folk ofte i små grupper på same
staden for å jobbe med omsetting.

•

• Biskop Eivind Berggrav
var med på danninga og
uttalte: – Det er ikkje mykje von i verda, men det er
svært mykje von i Bibelen.
• Ved inngangen til 2022
er heile Bibelen tilgjengeleg på 719 språk
som vert nytta av 5,8 av
verdas nær 8 milliardar
menneske. Rundt 70
prosent av desse utgjevingane er omsett av folk
knytta til United Bible
Societies Fellowship.
• 7,1 milliardar har no
tilgang til delar av Bibelen
på morsmålet sitt.
22
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VEKST: Fjoråret vart eit merkeår for 48 språkgrupper i verda: Dei fekk for aller første gongen delar av Bibelen eller heile
boka på morsmålet sitt. Grafikk: United Bible Societies.

BIBELGAVEN I UKRAINA
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE I FOTO: MAX KUKURUDZIAK/UNSPLASH

Salme 31
På et møte i det religiøse
rådet i Ukraina, der
Bibelselskapet nå har
lederansvar, løftet representanten for det jødiske
samfunnet i Ukraina fram
Salme 31 som en felles
bønnesalme for folket i
denne truende situasjonen. Salmen ble på kort
tid brukt både i synagogene og i de kristne kirkene.

Be for Ukraina
Bibelselskapets team i Ukraina fokuserer nå både på bibeldistribusjon og humanitært arbeid. De henter og kjører ut mat og
medisiner til de krigsrammede, særlig til eldre, funksjonshemmede
og hjelpeløse. Med i bilen har de bibler – og ikke minst barnebibler.
Det er norske bibelvenner som har vært
med å bygge opp Bibelselskapet i Ukraina –
og nå trenger de oss mer enn noen gang.
Vi har et spesielt ansvar for dette landet.
Derfor ber vi norske bibelvenner om fortsatt
å huske Ukraina i bønn og med gaver.
Ukraina var tema for årets bibeldag. Like
etter feiringen av Bibeldagen brøt det ut en
fullskala-krig mellom Russland og Ukraina.
Da hadde krigen allerede rast i mange år
mellom ukrainske regjeringsstyrker og
russiske separatister øst og sør i landet.
I forrige nummer brakte vi reportasjer fra
krigsenker og andre ofre for krigen – som
har pågått helt siden 2014. De siste månedene har situasjonen forverret seg, og hele
Ukraina er nå rammet av krigshandlinger.
Daglig får vi gruoppvekkende oppdateringer
om krigsforbrytelser, drap og tortur – også
av sivilbefolkningen.
«Det har vært grufullt å se bildene fra både
Irpin, Bucha og Hostomel etter at de
russiske styrkene har trukket seg ut. Jeg
fikk en påminnelse om hvor nært det er når
en leder i en menighet hvor jeg har talt, og
som jeg har møtt, var blant de som lå drept
på gaten, sammen med sin kone», skrev
bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i en

oppdatering til Bibelselskapets stab like før
påske.
Anatoliy Raychynets er assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap.
Han har nære bånd til Norge, og snakker
flytende norsk. Sammen med mange i
staben og andre frivillige har han oppretthold arbeidet på tross av rakettregnet over
hovedstaden. Anatoliys egen leilighetsblokk ble truffet, men heldigvis er hans
kone, Viktoria, og barna i trygghet på
Karmøy i Norge.
Det er stor aktivitet også ved Bibelselskapets kontorer i Kharkiv og Kherson,
det siste under russisk okkupasjon. Også
medarbeiderne ved disse avdelingene er
sterkt engasjert i både bibeldistribusjon og
humanitært arbeid. Kontoret i Lviv er det
største av avdelingskontorene og de leder
arbeidet med å skaffe nye bibler og driver
samtidig en omfattende bibeldistribusjon til
de mange flykningene som oppholder seg i
Vest-Ukraina.

Dette er nå en bønn som
bes av millioner av ukrainere hver dag. Også vi i
Norge inviteres inn i denne
bønnen. Både som enkeltmennesker og i fellesskap.
Vi anbefaler at denne
salmen bes på søndagens
gudstjenester i felleskap
med kristne i Ukraina og
ellers i verden.
På våre nettsider forsøker
vi å poste oppdateringer
om situasjonen i Ukraina.
Der finner leserne også
flere artikler og forslag til
bønner som kan brukes i
denne vanskelige tiden.

Skann QR-koden, eller gå
til www.bibel.no/ukriana

Magasinet Bibelgaven er ikke en nyhetsredaksjon. Vi har lang trykketid – og mye
kan ha skjedd før bladet når ut til våre givere. Men uansett hvordan krigen forløper,
vil det ta svært lang tid å lege sårene.
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Bibler til Kina
Kina er «de store talls land», og selv om de kristne utgjør en liten
minoritet, er de i antall flere enn i noe europeisk land. Hvert år
døpes 500 000 kristne inn i kirkene, og behovet for bibler er
enormt.
For kun 14 kroner kan du gi papir til en bibel. Hvor
mange bibler vil du gi?
Du kan gi din gave på følgende måter:
Bruk giroen som er vedlagt dette bladet.
VIPPS: #94418, skriv «Kina», ditt navn og adresse i
meldingsfeltet.
Gavekonto: 3000 16 16869, merk gaven «Kina»
Online: bibel.profundo.no/kina

