
Jean-Marie, Kongo för de bibellösa folken

Finns Guds Ord också på mitt språk? Jag har gått i kyr-
kan länge, men jag har aldrig förstått Guds Ord. Idag när 
du delade den här berättelsen så förstod jag. Jag tycker 
att kyrkan borde använda människor som dig varje gång 
för att hjälpa oss att förstå Guds Ord bättre.

Detta vittnesbörd kommer från en äldre kvinna som 
hörde berättelsen om när Jesus stillar stormen på sitt 
språk i södra Kongo för första gången. 

Sedan i juni då vi rapporterade senast från Jean-Ma-
rie Nkokolos arbete i södra Kongo så har ytterligare en 
workshop om berättande av bibliska texter genomförts. 
Bibeldelar finns på flera lokalspråk i Kongo men i kyrkorna 
används ändå mest den franska Bibeln. Jean-Marie jobbar 
därför med att lyfta fram Guds Ord på lokalspråken och 
att få pastorer och ledare att förstå vikten av att folken får 
Guds Ord delat på sina egna språk. 

I början av augusti i år hölls alltså ytterligare en 
workshop där deltagare från sex språkgrupper i Kongo 
fick lära sig att berätta bibelberättelser på sina språk. 
De första dagarna ägnades åt träning för handledare 
som förberedde sessioner för sina deltagare. Förutom 
att spela in bibelberättelser som utarbetades i februari 
i år så utarbetade man nu även fem nya berättelser från 
Gamla Testamentet. För att en berättelse ska vara bra till 
att berättas så behöver den utarbetas i flera stadier så 
att det viktigaste kommer fram, enkel att berätta samt 
blir intressant och enkel att förstå för lyssnare. Varje dag 
fick deltagarna läxor, som bestod i att testa sina berät-
telser på talare av språket i fråga för att få fram de bästa 

orden. Detta gjordes även för att evangelisera och som en 
träning för att själva komma ihåg. På detta sätt fick över 4 
300 personer lyssna på Guds Ord på sina språk! 

Ett ytterligare vittnesbörd kommer från en man som 
efter workshopen delade berättelsen om när Jesus 
uppväcker Jairus dotter. Bland publiken på närmare 200 
personer var en gravid kvinna. Efter berättelsen så fick 
hon förlossningsvärkar men som slutade ganska snart. 
Men det tröttade henne och hon åkte därför till sjukhuset 
med sina föräldrar. Efter konsultation där så meddelade 
barnmorskorna att barnet inte hade några hjärtslag kvar 
och att barnet hade dött. Kvinnan med sina föräldrar 
tvivlade dock och ville ha ett utlåtande från läkaren. 
Läkaren bekräftade emellertid samma sak. Det krävdes 
nu ett kejsarsnitt för att rädda mamman. Kvinnan kom då 
ihåg berättelsen om när Jesus uppväckte Jairus dotter, 
och hon bad en trosbön: ”Jesus, Jesus, Jesus, återuppliva 
också mitt barn som du gjorde med Jairus dotter.” Innan 
den planerade operationen hände det sig sedan att kvin-
nan födde sitt barn, och till allas stora förvåning så levde 
det och mådde bra! Detta blev förstås ett vittnesbörd för 
dem alla, att Jesus har makt över människor än idag, och 
nu förväntar de sig mer under. 

Tack för att Du står med i detta arbete som bär frukt! 
Var gärna med och be att dessa berättelser får fortsätta 
att beröra människor i Kongo.

Bibeln blir verklig i Kongo!

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!


