
Jean-Marie, Kongo för de bibellösa folken

Här kommer en uppdatering från bibelanvändnings-
arbetet som kongolesiske Jean-Marie jobbar med i 
södra Kongo. Under april-maj detta år har Jean-Marie 
utvärderat lyssnarklubbar, gett ytterligare utbildning för 
förbättring av metoden som används och besökt byar för 
uppföljning av bibelberättandegrupper. 

I byn Djambala där språket teke-platå talas fungerar lyss-
nargrupperna på ett bra sätt. Människor möts i grupperna 
för att lyssna och diskutera Guds Ord på sitt språk med 
hjälp av den metod som de lärt sig. Även i byn Gamboma 
där språket gangulus talas träffas 7 grupper en gång per 
vecka för att lyssna och diskutera Guds Ord. De fyra ut-
bildningsseminarier som tidigare hållits gav gangulu-folket 
möjlighet att bygga upp sin kapacitet för lyssnarklubbar. 
Här höll Jean-Marie även en utbildning för kyrkans dele-
gater. De nya deltagarna i grupperna läser gärna Guds Ord 
på gangulu. Fler byar skulle behöva besökas för att göra 
uppföljning av hur lyssnargrupper fungerar. Det saknas 
dock finansiering för detta.

Under maj månads andra hälft besökte Jean-Marie nio 
orter på sin motorcykel i området Dolisie för uppföljning 
av utbildningar som hållits i bibelberättande. Detta är 

verkligen ett framgångsrikt koncept. Drygt 54 berättar-
klubbar är verksamma i området med 132 deltagare. Ett 
berättarevenemang hade så många som 1 574 lyssnare. 
Fem berättelser som lärdes ut under en av utbildningarna 
berättades nu i 192 byar av Dolisies bibelberättarelever. 
Över 3 000 berättelser har framförts efter den senaste 
utbildningsomgången under söndags- och morgonguds-
tjänster, förböner, andliga retreater, sångrepetitioner, fa-
miljebesök, begravningsvakor, fältarbete, skolor och resor.

De två bibliska berättelser som har berört människor 
mest är den samaritiska kvinnan och berättelsen om den 
förlorade sonen. En blind man som talar språket suundi är 
tacksam till Gud för att han enkelt kan berätta bibelbe-
rättelser. Idag har en grupp som han lär ut att berätta 
bibelberättelser till. Flera mödrar som haft svårt att förstå 
Guds Ord på franska vittnar om att de nu förstår bättre 
på sitt eget språk. 

Den 9-22 juli kommer en femte utbildningsomgång i 
bibelberättande att hållas i Dolisie. Var gärna med och be 
för hälsa och resor för utbildare och deltagare. Tack för 
att du står med i arbetet för att södra Kongos folk ska 
få höra Bibeln budskap på sina modersmål!

Människor i södra Kongo möts i lyssnargrupper för 
att lyssna och diskutera Guds Ord på sitt språk!
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