
Syster Elodie, ledare för en lyssnargrupp (där 
bibelläsning, berättande och bibelstudier ingår) 
berättade om när Jesus stillar stormen på lokalspråket 
kituba. Med i gruppen var en familj vars barn rökte och 
tog droger. Ynglingen från familjen lyssnade intensivt till 
berättelsen. En vecka senare sökte han upp syster Elodie 
och berättade för henne att sedan han lyssnat på 
berättelsen så hade han slutat att ta droger och röka. 
”Jesus har befriat mig!” 

Detta vittnesbörd kommer från det arbete som Jean-
Marie Nkokolo gör i Republiken Kongo. Han jobbar för 
att lyfta fram Guds Ord på lokala språk, detta år främst 
på språken kituba och beembe. 

I april hölls ett träningsseminarium i Sibiti med 21 
deltagare och ett i maj i Mossendjo med 20 deltagare, 
båda på språket kituba i södra Republiken Kongo. Dessa 
har fokuserat på att läsa och berätta bibelberättelser och 
ha bibelstudier utifrån delar av Nya Testamentet. Syftet 
är att dessa deltagare sedan själva ska leda andra i sina 
sammanhang att starta lyssnargrupper. Sådana grupper 
finns redan på platserna Nkayi och Dolisie. En av dessa 
grupper är full av ungdomar och studenter som lär sig 
berätta bibelberättelser på kituba. Pastorn där denna 
grupp fanns delade sin vision att träna dessa ungdomar 
så att de sedan ska kunna evangelisera sina lokala 
grannskap med verktyget att berätta utifrån Bibeln. 

Språket i kyrkan i Kongo är annars vanligtvis franska, 
men genom denna metod så kan deltagarna mer fritt 
uttrycka sig på sitt lokala språk kituba. Under förra året 
gjorde Jean-Marie en satsning för att främja Nya 
Testamentet till språket beembe som vi då berättade om. 
Nu finns en överenskommelse mellan flera kyrkor inom 
Evangelikala kyrkan i Kongo i Nkayi att sälja Nya 
Testamenten där. När Jean-Marie besökte en av 
pastorerna för dessa kyrkor så berättade han om Nya 
Testamentet på beembe. Här finns en kör som sjunger 
sånger på beembe och när de hörde att Nya Testamentet 
finns på språket så blev de mycket glada och köpte 20 
exemplar på en gång. 

Tack för att ni är med och stödjer det arbete som Jean-
Marie står i! Att lära känna Guds Ord på sitt lokala språk är 
något nytt för många som annars bara hört det på sitt 
andraspråk franska.
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