
Jean-Marie, Kongo för de bibellösa folken

Jean-Marie Nkokolo jobbar i södra Kongo med att 
lyfta fram Guds Ord på södra Kongos lokalspråk. När 
folken hör Guds Ord på sina egna språk sker en förvand-
ling, och det börjar nu även pastorer och ledare i området 
se och förstå vikten av. 

Sedan oktober 2021 till mars detta år har två workshops 
om bibelberättande ägt rum i södra Kongo och inspelning 
av berättelserna samt uppföljning av arbetet i byarna. Var-
je workshop hade 36 deltagare från olika byar. Sex språk 
var involverade, nämligen luumbu, suudi, kamba, sundi, 
kuni och kituba. En representant från varje språk skapade 
fem bibelberättelser var per workshop. Titlarna var Josef 
hos Potifar, Josef förlåter sina bröder, Israels barns uttåg 
ur Egypten, Davids val att bli kung i Israel, Den utlovade 
Frälsaren, Jesu födelse, Jesu dop, Den samaritiska kvinnan 
och Den förlorade sonen.

Uppföljningen efter dessa workshops visar att 2 234 
bibelberättelser har gjorts som nu används i många olika 
sammanhang, som t ex i söndags- och morgongudstjäns-
ter, på bönestunder, retreater, familjebesök, begravningar, 
repetitioner, i skolor och på resor. Under ett tillfälle av 
berättande lyssnade så många som 670 personer. Många 
berättarklubbar med över 200 deltagare har även startats. 
Den berättelse som talat och berört folken mest var den 
där Josef förlåter sina bröder. 

En man som är med i en berättarklubb 
berättar hur hans liv förvandlats sedan han 
började med bibelberättandet. Han var en 
stark man som slogs mycket. Han utnyttja-
de detta genom att samla yngre pojkar runt 
sig som han lärde att stjäla saker med våld. 
Han lärde även de yngre att ta narkotika. 
Fängelsestraff skrämde honom inte. Polisen 
var trött på det som hände i hans by. Men 

sedan han började berätta bibelberättelser och gå i kyrkan 
så har hans liv förvandlats. Hans föräldrar som hade pro-
blem med sonen känner nu befrielse. Bibelns berättelser 
för med sig ett lugn och en frid. Var gärna med och be för 
permanent förvandling av denne man.

Även en kvinna tackar Gud för det lugn som 
kommit in i hennes hem sedan hon började 
med bibelberättandet. Hon hade tidigare 
många problem i hemmet på grund av sin 
man som drack alkohol och var våldsam. 
Men sedan han börjat lyssna på Guds Ord 
genom bibelberättelserna har en stor 
förändring skett i hennes hem och det har 
blivit lugnare.

Tack för att ni är med och stöttar Jean-Maries arbete 
i södra Kongo!

Bibelberättande på det egna modersmålet leder till lugn och 
frid i familjer och samhällen
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