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Jean-Marie Nkokolo fortsätter med sina resor på sin motorcykel mellan byar och 
städer för att öka bibelanvändningen genom att främja bibelöversättningar till 
flera språk i Kongo. Under detta år fokuserar han särskilt på språken beembe 
med cirka 100 000 talare i östra Kongo och kituba som är ett handelsspråk med 
omkring 2 miljoner talare i södra Kongo. Hans arbete gör verkan i människors 
liv och bär frukt:

Efter att en kvinna i staden Mossengo fått träning av Jean-Marie på ett seminarium 
om bibelberättande på kituba började hon själv att berätta bibelberättelser hemma 
för sina barn varje kväll. Hennes man var emellertid inte så förtjust över detta och 
tyckte inte om att hans fru gjorde så. Men en kväll kom han på sig själv med att 
lyssna när hon berättade berättelsen om de tio spetälska som blev helade av Jesus. 
”Varför kom bara en av dem tillbaka och tackade Jesus?” frågade han sin fru 
efteråt. Hon förklarade att människor ofta brister i att visa tacksamhet trots alla 
välsignelser man fått. Med tiden växte mannens intresse för bibelberättelserna när 
han hörde sin fru berätta för deras barn, och han ville få veta mer… Han började 
därför att läsa Nya testamentet. Detta resulterade i att han själv började berätta 
bibelberättelser för sina barn och nu fortsätter med det! 

Vi tackar Gud för att Hans Ord berör familjer på detta sätt. När det gäller arbetet 
med att få ut Nya testamentet till beembe så har Jean-Marie nu ändrat sin strategi 
från att ha besökt kristna församlingar i städer där det finns många beembe-talare 
(men även många andra språk), till att specifikt kontakta körer som sjunger på 
språket beembe i katolska och evangeliska kyrkor i området. Dessa körer är 
motiverade och vill verkligen använda Nya testamentet på beembe. I vissa områden 
har körerna även tagit ansvar för ett lager av Nya testamenten som de nu hjälper till 
att få ut och som de själva säljer. 

Vi vill rikta ett stort tack till Dig som stödjer Jean-Maries arbete 
med att hjälpa fram Guds Ord i Kongo! Det bär frukt!




