
Jean-Marie, Kongo för de bibellösa folken

I sista uppdateringen för året från Jean-Maries tjänst 
i Kongo kommer nu glädjande nyheter att vi nu börjar 
se frukten av arbetet med att främja folkens mo-
dersmål i Kongos kyrkor! Språket som främst använts 
i kyrkorna i Kongo tidigare och fram tills nu är franska, 
både predikan och bibelläsning sker på det språket. Men 
flera vittnesbörd visar på den förvandling som sker hos 
människor som hör Guds Ord på sitt eget modersmål is-
tället för på franska. Jean-Marie har därför ihärdigt under 
några års tid jobbat med att lyfta fram Guds Ord på lokal-
språken och att få pastorer och ledare att förstå vikten av 
att folken får Guds Ord delat på sina egna språk. 

Under året har Jean-Marie gjort många motorcykelturer 
till städer och byar i flera språkgrupper i södra Kongo för 
att få folken att få upp ögonen för Guds Ord på sina egna 
modersmål. Han har besökt språkgrupperna kituba, beem-
be, doondo, sydväst-teke och platå-teke. 

Det är en stor omställning för pastorer att börja använda 
de lokala språken i kyrkorna men de inser nu betydel-
sen av det. Efter workshopen om bibelberättande i sex 
språkgrupper i södra Kongo som vi berättade om i förra 
uppdateringen i oktober så har de deltagande lokala pas-
torerna efterfrågat hjälp till att lära sig predika på de loka-
la språken. Det är mycket uppmuntrande när pastorerna 
själva inser vikten av detta och Jean-Marie har gladeligen 
hjälpt dem med detta sedan dess. Kyrkoledare får mer 
och mer en förbättrad förståelse av modersmålets roll i 
evangelisation och lärjungaträning. 

Det är ett viktigt arbete som Jean-Marie gör och nu börjar 
vi äntligen se frukten av arbetet! Tack för att ni stått med 
och stöttat detta arbete under detta år och vi hoppas att 
ni vill fortsätta att följa det även under 2022! 

Med detta vill vi på Folk&Språk önska er en God Jul & 
Ett Gott Nytt År!

Nu händer det - lokala pastorer i Kongo vill 
lära sig predika på folkens modersmål!

Nu är insamlingsmålet uppnått för 2021, tack för att ni 
stått med och stöttat arbetet! Nu fortsätter vi att samla 
in för målet 2022 då projektet fortsätter!
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