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Ndoundou is strongly felt by many church members since he was seen as the authority in 
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Förord 

När jag som 22-åring hade fått min första lärartjänst som Svenska Missions-
förbundets Ungdoms frivilligarbetare på landsbygden i Kongo-Kinshasa, 
fick jag möta en annan kultur än den svenska. Jag fascinerades av många 
förhållanden, inte minst dem jag mötte i gudstjänst- och fromhetsliv. Den så 
kallade väckelsen, som började i grannlandet Kongo-Brazzaville, hade då 
pågått under drygt tjugo år. Många år senare fick jag också arbeta i Kongo-
Brazzaville och hade då möjligheter att närmare komma i kontakt med denna 
väckelserörelse. I samtal återkom ofta ”tata Ndoundou”, som hade varit 
väckelsens ledare under många år. Jag hade själv fått träffa honom vid ett 
par tillfällen på 1970-talet.  

För några år sedan beslöt jag mig för att närmare studera denna person, 
som verkar ha gjort ett starkt intryck på alla han mötte. I samband med min 
pensionering blev det möjligt att som doktorand få genomföra dessa studier 
på heltid och föreliggande avhandling utgör resultatet av mina efterforsk-
ningar. 

Mellan 1968 och 1996 arbetade jag under sju år i den aktuella regionen 
och då erbjöds det möjligheter att få lära känna en kyrka, ett folk och dess 
kultur och språk. På så sätt har jag kunnat tillgodogöra mig material på det 
lokala språket kikongo och även på franska, som är det officiella språket i de 
båda kongorepublikerna. År 2000 kombinerade jag ett uppdrag i Kongo-
Brazzaville med att samla material till min D-uppsats ”Karismatikerns roll 
inom den Evangeliska Kyrkan i Kongo.” Redan då hade jag planer på att 
skriva en avhandling om Daniel Ndoundou och när min fru och jag arbetade 
i Brazzaville som missionärer för Svenska Missionsförbundet/Svenska Miss-
ionskyrkan mellan januari 2001 och december 2006 – med ett ”hemmaår” i 
Sverige efter halva tiden – hade jag arbetsgivarens tillåtelse att ägna 25 % av 
tiden till mina studier. 

När avhandlingsarbetet nu är slutfört, tänker jag med tacksamhet på 
Eglise Evangélique du Congo och Svenska Missionsförbundet/Svenska 
Missionskyrkan som möjliggjort mina studier. Då vill jag särskilt nämna den 
resurs som Svenska Missionskyrkans arkiv innebär och vars personal alltid 
varit tillmötesgående. Min senaste kongoresa, under 2013, möjliggjordes 
tack vare ekonomiskt stöd från Stockholms Kristliga Ynglingaförening och 
Västra Götalands missions- och stipendiefond, som också på det här sättet 
får mitt varma tack. Ett tack riktas också till Stiftelsen svenska föreningen 
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för den franska protestantismen som finansierade min studieresa till Paris 
under 2012. 

Ett stort antal personer har på olika sätt stöttat och inspirerat mig under de 
här åren. Många är de som har bidragit med värdefull information genom att 
dela med sig av sina berättelser, ofta personliga, och ge lästips, föreslå in-
formanter och inte minst genom att ge synpunkter på mina olika texter, som 
jag har presenterat under arbetets gång. Namnlistan är lång, men ändå inte 
fullständig. 

Ett stort tack till min huvudhandledare professor Kajsa Ahlstrand, som 
alltid varit uppmuntrande och föreslagit förbättringar i en positiv anda. Det-
samma gäller min biträdande handledare professor Mika Vähäkangas och 
docent Magnus Lundberg. Andra personer som jag särskilt vill tacka nämner 
jag här i bokstavsordning: Jan-Åke Alvarsson, Sigbert Axelson, Erik 
Egeland, Rosin Bantsimba, Gustaf Björck, Alphonse Bondza, Rosalie 
Bouesso Buana, Åsa Dalmalm, Patrice Demba, Robert Diyabanza, Roland 
Einebrant, Lisbeth Fredriksson, Anders Gustafsson, Gabriel Goma, Maria 
Halmfors, Anders Hellgren, Niklas Holmefur, Carl-Gunnar Höij, Maurice 
Daniel Kiafouka Ndoundou, Josef Nsumbu, Mariana Levälahti, Christina 
Lindberg, Lars Lindberg, Henriette Mpombo Ndoundou, Kerstin Neander, 
Gabriel Nganga Nzonzi, Hans Niklasson, Patrice Nsouami, Gunilla Nyberg 
Oskarsson, Ian Pearce, Inger Rathsman, Anna-Carin Rindeskog, Joseph Sita, 
Gösta Stenström, Carl Sundberg, Bosse Temnéus, Katarina Thurell, Sigfrid 
Westberg, Anita Yadala Suneson och Johannes Zeiler. 

Bokstavsordningen respekteras när jag sist i raden nämner min fru Bir-
gitta Åhman. Genom att översätta hela avhandlingen till franska har du gjort 
det möjligt för lektörer i Kongo att komma med sina synpunkter. Du har 
under hela min doktorandtid bidragit med värdefulla råd både när det gäller 
språk och innehåll. Dessutom har din uppmuntran betytt mycket under dagar 
när skrivarbetet känts tungt. 

Till Birgitta och er andra vill jag använda ett uttryck på kikongo som står 
för stor tacksamhet: MATONDO MASAKILA! 

     
   Bertil Åhman 
   Uppsala i januari 2014 
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Kapitel 1 Introduktion 

- När jag såg tata Ndoundou åka upp över en meter i luften, förstod 
jag att Gud var verklig och när jag kom hem lät jag döpa mig och gå 
med i församlingen. 

- När tata Ndoundou var i Sverige, ville de inte låta honom åka till-
baka, eftersom så många blev friska efter hans förbön. Därför för-
längdes hans vistelse i Sverige. 

- Den kvinnan föder inga barn, trots att hon har varit hos tata 
Ndoundou och han har bett för henne. 

- När tata Ndoundou besökte vår by var det många som gömde sig, för 
de vågade inte möta hans blick. 

- När min mamma kom hem från Ngouedi och tata Ndoundou var hon 
frisk efter en sjukdom som hade plågat henne i flera år. 

Ovanstående uttalanden, som jag har hört i Kongo, visar att denne ”tata 
Ndoundou” uppfattades som en extraordinär person. Med föreliggande ar-
bete vill jag tydliggöra hans liv och den betydelse han fick i den väckelserö-
relse och i den kyrka där han hade en framträdande roll. 

Daniel Ndoundou (1911 – 1986) och hans livsgärning förknippas med 
den andliga väckelse, som började i dåvarande Franska Kongo 1947. Under 
mina studier har jag konstaterat att det är hög tid att dokumentera denna 
epok, eftersom de skriftliga källorna är förhållandevis få och många åsyna 
vittnen, särskilt från väckelsens första tid, inte längre är i livet.  

När det gäller forskning och dokumentation inom detta ämnesområde är 
det slående att det råder en obalans mellan det engelsktalande Afrika och de 
länder som har andra officiella språk; i detta fall gäller det ett fransktalande 
land. De före detta brittiska kolonierna har varit och är i väsentligt högre 
grad föremål för forskning, inte minst när det gäller frågeställningar som 
relaterar till västerländskt missionsarbete. Med denna avhandling vill jag i 
någon mån bidra till att öka kunskapen om en region, som inte så ofta har 
varit föremål för internationellt intresse. 

I Sverige finns emellertid en lång tradition av forskning som gäller förhål-
landen i det aktuella området. Olika discipliner finns här representerade. 
Föreliggande arbete inom ämnet missionsvetenskap presenteras vid Teolo-
giska fakulteten vid Uppsala universitet. Ett antal vetenskapliga arbeten har 
genom åren skrivits inom missionsvetenskapen, som numera också benämns 
World Christianity and Interreligious Studies. Dessa arbeten har ofta haft 
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nära anknytning till den mission som västerländska kyrkor och missionssäll-
skap bedrivit i andra världsdelar, inte minst i Afrika sedan mitten av 1800-
talet. Det traditionella missionsarbetet genomgick ett paradigmskifte om-
kring år 1960 då många afrikanska stater fick sin självständighet och auto-
noma kyrkor ersatte missionsorganisationerna som aktörer i de olika länder-
na. 

Det var under 1800-talet som intresset för mission i andra länder vaknade 
inom samfund och väckelserörelser i Sverige. Detta gällde också Svenska 
Missionsförbundet (SMF) som bildades 1878 och redan tre år därefter skick-
ades de första missionärerna till området kring Kongoflodens nedre del.1 Ett 
antal missionsstationer anlades under de följande årtiondena i de båda 
kongokolonierna och i anslutning till deras självständighet bildades 1961 två 
autonoma kyrkor, en i vardera republiken. 

Denna avhandlings fokus ligger alltså på väckelseledaren Daniel 
Ndoundou, som var verksam som evangelist och pastor inom SMF:s mission 
och senare inom Eglise Evangélique du Congo (EEC, den Evangeliska Kyr-
kan i Kongo). 

Näraliggande forskning har ofta ägnats åt African Independent Churches 
(AIC)2, som, ofta under en karismatisk ledare, har brutit med sina moderkyr-
kor med ursprung i den missionärsstyrda verksamheten. Trots att de yttre 
förutsättningarna tycktes föreligga, stannade Daniel Ndoundou däremot kvar 
inom den etablerade verksamheten utan att bilda sin egen kyrka.  

För ett arbete av detta slag är det nödvändigt att vara medveten om och 
redogöra för den personliga relationen till ämnet. Som svensk är jag en out-
sider och har därmed ett stort avstånd till mitt ämnesområde, inte minst när 
det gäller kulturellt betingade fenomen. Samtidigt är jag en insider i egen-
skap av missionär och aktiv medlem i den kyrka jag skildrar och vars grund-
läggande värderingar jag delar. Förhoppningsvis kan jag som ”insatt outsi-
der” få ökad förståelse för mitt forskningsområde. 

Dessa båda aspekter, både utanför och innanför, kan utvecklas vidare ge-
nom uttrycken emic och etic, två termer som används inom socialantropolo-
gin. Uttrycken har myntats av en språkvetare, Kenneth Pike, som utgick från 
slutstavelserna i phonemic och phonetic.3 Tillämpningen av dessa båda be-
grepp kan förklaras på följande sätt:  

Emic constructs are accounts, descriptions, and analyses expressed in terms 
of the conceptual schemes and categories that are regarded as meaningful 
and appropriate by the members of the culture under study. […] Etic con-
structs are accounts, descriptions, and analyses expressed in terms of the 

                               
1 Walan B. 1964, ss. 496-511.  
2 AIC uttyds också African Indigenous Churches, African Instituted Churches eller African 
Initiated Churches. 
3 Harris M. 1976, s. 331.  
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conceptual schemes and categories that are regarded as meaningful and ap-
propriate by the community of scientific observers.4 

Utifrån ovanstående definition kan det sägas att jag försöker anlägga ett per-
spektiv som är emic, så att kongolesiska läsare kan känna sig hemma i mina 
beskrivningar av förhållandena i Kongo. Samtidigt är jag mån om att mitt 
förhållningssätt ska vara etic, det vill säga att jag använder mig av veten-
skapliga metoder för att på ett så korrekt sätt som möjligt skildra och analy-
sera förhållanden som de framträder utifrån olika källor. De båda synsätten 
står inte i motsatsställning utan kan och bör komplettera varandra. 

Forskningsuppgift och avgränsningar 
Min övergripande forskningsuppgift är att kartlägga och tydliggöra Daniel 
Ndoundous roll som väckelseledare. Härvid uppmärksammas särskilt att han 
var verksam under en tid, som innebar genomgripande förändringar för ho-
nom och hans folk. Förändringarna gällde såväl sociala, kulturella och poli-
tiska som religiösa förhållanden. 

Med hjälp av delvis nytt källmaterial vill jag så tydligt som möjligt teckna 
hans levnadshistoria och analysera den i relation till den kontext där han var 
verksam. Som väckelseledare fick han stor betydelse för den missionärs-
styrda verksamheten och senare för EEC. Med ”betydelse” menas här det 
inflytande han hade när det gäller i första hand teologiska frågor. Dessa frå-
gor inbegriper inte bara doktriner utan också deras tillämpningar inom om-
råden som liturgi och andra praktiker. Ndoundous inflytande som väckelse-
ledare är påtagligt även efter hans död och därför är inte forskningsuppgiften 
begränsad enbart till hans livstid. 

Avhandlingens tyngdpunkt ligger emellertid tidsmässigt på de år när 
Ndoundou var aktiv som evangelist och pastor, det vill säga från början av 
1920-talet till mitten av 1980-talet. Skildringen av denna tidsperiod komplet-
teras med en kortfattad historisk tillbakablick för att tydliggöra den kontext 
där han växte upp. En presentation görs också av den betydelse som 
Ndoundou fortfarande har några årtionden efter sin död. På motsvarande sätt 
är den geografiska avgränsningen tydlig; den gäller i första hand hans verk-
samhet i de båda kongokolonierna, senare kongorepublikerna. Näraliggande 
forskningsområden är det svenska missionsarbetet i Afrika, väckelser med 
olika uttrycksformer, en kyrkas arbete i en officiellt ateistisk stat; bland an-
nat dessa områden inbjuder till fördjupat studium. 

 

                               
4 Lett J. http://blog.sciencenet.cn/blog-331736-550843.html 
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Källäget, materialinsamling och metod 
En stor del av de skriftliga källorna för min avhandling återfinns i svenska 
arkiv. Härvidlag utgör Svenska Missionskyrkans (SMK) arkiv en unik re-
surs. Här finns dagböcker, brevväxlingar, protokoll, tidskrifter, foton med 
mera som speglar SMF/SMK:s5 arbete, inte minst i andra länder. Det var här 
jag fick tillgång till Ndoundous självbiografiska anteckningar, som har ut-
gjort en oersättlig källa vid beskrivningen av hans liv. Mycket av SMF:s 
arkivmaterial har deponerats på Riksarkivet, där jag också har funnit materi-
al för avhandlingen, liksom i biblioteket som tillhör Défap – Service prote-
stant de Mission i Paris. 

Övrig dokumentation, som har varit av värde för avhandlingen, kommer 
jag att under 2014 deponera i SMK:s arkiv. Dit hör till exempel kopior på 
betyg, brev och rapporter som familjen Ndoundou har ställt till mitt förfo-
gande. 

För att få en bild av den miljö där Ndoundou växte upp och verkade har 
den så kallade missionslitteraturen på svenska varit till stor hjälp.6 Dessa 
böcker och artiklar är ofta tendentiöst skrivna och de kräver därför medve-
tenhet om genren och de konventioner som karaktäriserar den. 

På franska och kikongo finns några publikationer som beskriver Daniel 
Ndoundou och den väckelserörelse han kom att leda. Vissa av dessa kan 
betecknas som hagiografier. Ändå har de varit till viss hjälp när jag har teck-
nat bilden av Ndoundou och hans betydelse för väckelsen i Kongo-
Brazzaville.  

I Kongo har jag genomfört ett antal öppna intervjuer, som har utgått ifrån 
ett par allmänna frågor, nämligen ”Var, när och hur träffade du tata 
Ndoundou? Vilket intryck fick du av honom?” Svaren på dessa frågor har 
bestämt inriktningen på den fortsatta intervjun. På så sätt har jag fått ta del 
av information, som i vissa fall har gett nya uppslagsändar för det fortsatta 
arbetet. Jag har också fått förslag på andra personer att intervjua, eftersom de 
har presenterats som insatta i frågorna kring Ndoundous verksamhet. Urvalet 
av informanter har sålunda inte utgått från i förväg uppställda kriterier, utan 
det har utformats under studiens gång. Av dessa intervjuer har sexton spelats 
in med ljud och de har blivit transkriberade, antingen ordagrant eller sam-
manfattningsvis. Till detta kommer ett tiotal intervjuer där jag har fört an-
teckningar under samtalets gång. Dessutom tillkommer ett stort antal till-
fällen då jag vid olika samtal fört Daniel Ndoundou på tal. Dessa informella 
samtal har också bidragit till att komplettera bilden av Ndoundou och hans 
livsverk, även om de inte finns formellt dokumenterade. Vid ett par tillfällen 
under 1970-talet sammanträffade jag med huvudpersonen för min avhand-

                               
5 Svenska Missionsförbundets namn ändrades 2003 till Svenska Missionskyrkan. 
6 Med missionslitteratur avses de böcker, tidskrifter och tidningar vars innehåll var avsedda 
för missionsarbetets understödjare i Sverige. 
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ling. Från dessa tillfällen finns inga skriftliga noteringar utan bara minnes-
bilder. 

En annan form av materialinsamling har skett kontinuerligt sedan jag 
först kom till Afrika för över 40 år sedan. Under åren i Kongo har jag under 
arbete och fritid gjort erfarenheter och fått intryck, som har ökat min förstå-
else för den lokala kulturen. Detta gäller inte minst under deltagande i kyrk-
liga aktiviteter på olika nivåer, både på landsbygden och i staden. 

År 2000 tog jag kontakt brevledes med ett antal svenska, norska och 
finska missionsarbetare.7 Ett tiotal av dessa besvarade skriftligt mina frågor, 
som alla relaterade till Daniel Ndoundou i hans roll som väckelseledare. I 
några fall följdes korrespondensen upp med kompletterande intervjuer. 
Också med missionsarbetare har de informella samtalen varit många. Några 
har gett mig fotografier och ljudinspelningar och tre personliga dagböcker 
har ställts till mitt förfogande. Bland de intervjuade nordiska missionsarbe-
tarna är männen några fler än kvinnorna, vilket återspeglar att det under tidi-
gare år var vanligare med manliga pastorer och det var i första hand de, som 
hade anknytning till Daniel Ndoundou och hans verksamhet. 

Snedfördelningen mellan könen är ännu större när det gäller de personer 
som har intervjuats i Kongo. Detta kan förklaras av att det också här finns 
många pastorer bland de intervjuade och i den yrkesgruppen utgör männen 
en klar majoritet. Dessutom är de kvinnor, som samarbetade nära med 
Ndoundou, inte längre i livet.8 Ytterligare en orsak till att få kvinnor fått ge 
sitt bidrag till bilden av Ndoundou är att jag inte varit tillräckligt uppmärk-
sam på denna aspekt och därför oreflekterat intervjuat dem som för min del 
har varit lättast att kontakta, nämligen männen. Gemensamt för de allra flesta 
av mina informanter är att de har haft mycket att berätta och att samtalen 
ofta har blivit långa. Varje samtal kan sägas ha bidragit med en eller flera 
pusselbitar som hjälpt mig att sammanfoga bilden av Ndoundous liv. De rent 
historiska uppgifterna som gäller honom, som till exempel årtal och familje-
förhållanden, har jag kunnat verifiera genom att jämföra samstämmigheten 
mellan uppgiftslämnarna och, där det visar sig vara skillnader, värdera de 
olika källornas tillförlitlighet. För vissa av uppgifterna har inte i första hand 
den historiska sanningshalten varit av intresse; det gäller de avsnitt som åter-
ger några av de berättelser om Ndoundou som cirkulerar efter hans död. 

Ovanstående redogörelse för källäge och materialinsamling kan förklara 
mitt arbetssätt och mina metodval. Dessa kan sammanfattas på följande sätt: 

- Textanalys av publicerade och opublicerade källor. 
- Observation under gudstjänster och i andra situationer i Kongo. 
- Intervjuer av formell och informell karaktär. 
- Transkribering och analys av ljudinspelningar. 

                               
7 Förklaring av termen se sidan 25. 
8 I första hand avses här Marie Yengo och Véronique Nsonde. 
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Varje kapitel i avhandlingen har sin speciella prägel, i första hand beroende 
på det källmaterial som står till förfogande. Därför varierar också de typer av 
metoder som har kommit till användning. Dessa presenteras närmare i re-
spektive kapitel. 

Utifrån grundläggande empirisk forskning om Daniel Ndoundous liv har 
jag velat ge ett bidrag till missionsvetenskapen, som har anknytningar till de 
flesta av religionsvetenskapens olika discipliner. När det gäller förhållandet 
till dessa discipliner relaterar denna avhandling i första hand till kyrkohisto-
rien, eftersom den behandlar en person och hans livsverk under några årtion-
den av den kristna kyrkans historia. 

Tidigare och aktuell forskning 
Denna avhandling står i första hand i relation till forskning beträffande tro-
piska Afrika med inriktning på de kristna kyrkorna och med en särskild be-
toning på väckelseforskning. I det sammanhanget anknyter jag till en tradi-
tion där SMF/SMK:s missionärer har ägnat sig åt forskning inom i första 
hand ämnesområdena teologi, antropologi och lingvistik. Flera av deras ar-
beten har varit betydelsefulla för mina studier. Som exempel kan nämnas 
Karl Edvard Lamans9 (1867 – 1944) omfattande antropologiska och språkve-
tenskapliga arbeten. En annan antropolog av rang är Efraim Andersson10 

(1896 – 1989), som också var åsyna vittne till och aktiv försvarare av väck-
elsen i Franska Kongo, när den började 1947. Bland övriga som har arbetat 
för SMF/SMK och har skrivit avhandlingar om Kongo-relaterade ämnen kan 
nämnas: Sigbert Axelson11 (född 1932), Åsa Dalmalm12 (född 1939), Alice 
Sandblom13 (född 1923), Carl Sundberg14 (född 1953), Oscar Stenström15 
(1902 – 1979), Bertil Söderberg16 (1891 – 1976), Ragnar Widman17 (1914 – 
2003) och Joel Yrlid18 (född 1948). 

Socialantropologen Kajsa Ekholm Friedman19 (född 1939) har under 
många år studerat samhällsutvecklingen i Kongo-Brazzaville. Göran Jan-
zon20 (född 1945) har i sin avhandling tecknat Örebromissionens (ÖM) mis-
sionshistoria i Centralafrika, där Kongo-Brazzaville utgör en viktig del. 

                               
9  Laman K.E. 1912, 1923, 1936, 1953, 1962. 
10 Andersson E. 1936, 1943, 1958, 1968, 1990, 1997. 
11 Axelson S. 1970. 
12 Dalmalm Å. 1994. 
13 Sandblom A. 1993. 
14 Sundberg C. 2000. 
15 Stenström O. 1999. 
16 Söderberg B. 1956b. 
17 Widman R. 1979. 
18 Yrlid J. 1994. 
19 Ekholm Friedman K. 1991, 1994. 
20 Janzon G. 2008. 
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Genom ovanstående presentation, som inte är fullständig, har avsikten va-
rit att belysa den stora roll som svenska forskare har spelat och spelar när det 
gäller vetenskapliga arbeten om protestantisk mission och evangeliska kyr-
kor i Kongo. 

En auktoritet när det gäller forskningen om African Independent Chur-
ches är Bengt Sundkler (1909 – 1995), framför allt genom sitt arbete Bantu 
Prophets in South Africa (1961). 

Av ett speciellt värde är de uppsatser och avhandlingar som skrivits av 
kongolesiska teologer och forskare, där de behandlar kyrklig verksamhet och 
olika väckelserörelser. Här kan nämnas Bernard Ntontolo21 (född 1927), 
Josef Nsumbu22 (född 1956) och Ferdinand Nsilulu Nkindi Mananga23 (född 
1947) från Kongo-Kinshasa samt Paul Nguimbi24 (1931 – 2011) och Jean 
Mboungou25 (1928 – 2001) från Kongo-Brazzaville. Två avhandlingar, som 
nyligen slutförts i Kongo-Brazzaville, är av extra intresse ur svenskt per-
spektiv. En är inom disciplinen historia och är skriven av Philippe 
Louhemba (född 1956): Les missionnaires protestants dans l’espace Kongo 
du Congo-Brazzaville 1909-1961.26 Teologen Alphonse Loussakou (född 
1955) har behandlat följande ämne: L’œuvre de la mission évangélique sué-
doise et ses effets socio-économiques et culturels au Congo (RC) de 1909 à 
2009.27 Under mitt avhandlingsarbete har jag haft ett visst utbyte med Ber-
nard Coyault (född 1962), en fransman som förbereder sin avhandling i an-
tropologi med titeln Figures prophétiques et chants révélés dans le réveil de 
l'Eglise évangélique du Congo.28 

För övrigt finns det för närvarande ett stort akademiskt intresse för pente-
kostala rörelser i tropiska Afrika.29 Dessa rörelser har många berör-
ingspunkter med den andliga väckelse vars förgrundsgestalt, Daniel 
Ndoundou, är föremål för mitt studium. 

                               
21 Ntontolo B. 1968. 
22 Nsumbu J. 1995. 
23 Nsilulu Nkindi Mananga F. 2002. 
24 Nguimbi P. 1985. 
25 Mboungou J. 1967. 
26 Louhemba P. 2009, De protestantiska missionärerna i bakongos område av Kongo-
Brazzaville 1909 – 1961.  
27 Loussakou A. 2011, Den evangeliska svenska missionens verksamhet och dess socio-
ekonomiska och kulturella påverkan i Kongo (Republiken Kongo) 1909 - 2009. 
28 Profetgestalter och uppenbarade sånger i väckelsen inom den Evangeliska Kyrkan i Kongo. 
29 Se till exempel http://www.glopent.net 
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Franska Kongo/Kongo-Brazzaville med orter som nämns i texten. 
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Disposition 
Mitt ämne kommer att behandlas i sex kapitel, varav detta, det första, består 
av en presentation av forskningsuppgiften, två kartbilder, viss bakgrundsbe-
skrivning samt en förklaring av hur olika skrivsätt och begrepp används i 
avhandlingen.  

Daniel Ndoundous verksamhet ägde rum i interaktion med det omgivande 
samhället och därför ägnas kapitel två åt utvecklingen i landet och inom 
missionen/kyrkan under hans livstid. Särskild uppmärksamhet ägnas därvid 
åt material som inte tidigare har publicerats.  

I det tredje kapitlet är målsättningen att ge en så heltäckande bild som 
möjligt av Ndoundous liv med fokus på hans livsgärning. Även om fram-
ställningen är kortfattad väljer jag att kalla den en livsverksbiografi, eftersom 
betoningen ligger på hans roll som pastor och väckelseledare.30 Med hjälp av 
skriftliga och muntliga källor tecknar jag hans levnadshistoria.  

I kapitel fyra ligger betoningen på Daniel Ndoundous teologi som den kan 
förstås utifrån tillgängliga källor. Dit hör muntliga berättelser, men också 
nedtecknade sånger och profetiska budskap samt några ljudinspelningar, 
bland vilka en inspelad predikan från 1960-talet uppmärksammas särskilt. 
För detta kapitel har en fråga formulerats: ”Hur framträder Ndoundous teo-
logi med tanke på att han levde i skärningspunkten mellan de västerländska 
missionärernas undervisning och bakongos traditionella kultur med dess 
trosföreställningar?” 

När den övergripande forskningsuppgiften presenterades tidigare i detta 
kapitel, förklarade jag att den även innefattar hur väckelsen lever vidare och 
vad som kännetecknar den idag. Därför söker jag i kapitel fem svar på frå-
gan: ”Hur förvaltas väckelsen inom EEC och därmed arvet efter Daniel 
Ndoundou några årtionden efter hans död?” Härmed breddas alltså perspek-
tivet något från personen Daniel Ndoundou till hans livsverk väckelsen.  

Därefter kommer det avslutande kapitlet, som innehåller kommentarer 
och sammanfattande slutsatser som relaterar till forskningsuppgiften. 

Genom att skriva denna avhandling om Daniel Ndoundou har jag velat 
bidra till dokumentationen av ett visst skeende inom kyrkohistorien och detta 
inom disciplinen missionsvetenskap/World Christianity and Interreligious 
Studies. 
 

Muntliga källor 
I Kongo finns en stark muntlig tradition. På kikongo och näraliggande språk 
finns många ordspråk och fabler. Vältalighet värderas högt och i det tradi-
                               
30 Rosengren H. & Östling J. 2007, s. 145. 
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tionella samhället gavs många tillfällen till samtal och muntliga meningsut-
byten.31 

Jan Vansina (född 1929) utreder i sin bok Oral tradition hur muntliga käl-
lor bör behandlas. Här görs en principiell skillnad mellan vittnesmål från 
åsyna vittnen och berättelser som har vandrat muntligt i flera led innan de 
dokumenteras skriftligt eller genom en ljudinspelning.32 Vansina betonar att 
muntliga källor ska granskas lika kritiskt som skriftliga och detta har varit 
min ledstjärna när jag återger uppgifter som framkommit under mina inter-
vjuer.33 En vanlig tendens hos mina informanter har varit att inte vilja tala 
illa om tata Ndoundou. Liknande tendenser finns i vissa av de skrifter som 
utgivits till minne av honom. Jag har noterat att viljan att skönmåla 
Ndoundou har varit starkare hos badondo, det vill säga den folkgrupp han 
tillhörde. 

I kapitel fyra och fem är förhållandet till de muntliga källorna delvis ett 
annat. Där är ett av mina syften att teckna bilden av Daniel Ndoundou, så 
som människor minns honom och har hört talas om honom. I det fallet blir 
frågan om källkritik en annan. Då fokuserar jag i första hand på den bild som 
berättelserna återger och det är den bilden som jag vill förmedla till läsaren. 

En annan aspekt beträffande muntliga vittnesmål, förutom den medvetna 
eller omedvetna tendensen att försköna verkligheten, är att glömskan lämnar 
luckor och dessa luckor kan fyllas upp med egna konstruktioner. 
 

Ortografi och bruk av egennamn 
Kongolesiska namn kan skrivas på ett flertal olika sätt. När det gäller namnet 
Daniel Ndoundou finns skilda varianter representerade i olika källor. 

Namnet Ndoundou gavs vid födelsen och först vid dopet vid tolv års ålder 
fick pojken namnet Daniel, som på svenska brukar betecknas som förnamn. I 
den kikongo-talande miljön skrevs och uttalades namnet Danieli. Ndoundou 
är alltså inget familjenamn och kan därför inte kallas för efternamn. På 
kikongo stavas namnet Ndundu. Praxis var tidigare att det kongolesiska 
namnet placerades före det bibliska; Ndundu Danieli var det sätt på vilket 
han skrev sitt namn under skoltiden. Denna praxis är fortfarande vanlig och 
Ndoundou Daniel är ett skrivsätt som är ofta förekommande i franskspråkiga 
källor. 

                               
31 Se sidan 172. 
32 Vansina J. 1961, ss. 27-32. Vansina är en belgisk historiker och antropolog. 
33 Vansina J. 1961, ss. 193-201.  
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Vokalen u uttalas i kikongo som [u] det vill säga som svenskt o i ”odla”. I 
Franska Kongo infördes tidigt fransk stavning för egennamn.34 Det innebär 
bland annat att [u]-ljudet stavas ou. Halvkonsonanten w i kikongo ersätts 
också med ou både geografiska namn och i personnamn. Ngwedi skrivs 
alltså Ngouedi på franskt vis, ofta får dessutom bokstaven e en akut accent: 
Ngouédi. Matswa blir Matsoua och så vidare.  

I Frankrike skrivs ofta efternamn med versaler. När detta tillämpas i 
Kongo får det kongolesiska namnet stora bokstäver: Daniel NDOUNDOU. 
Ytterligare en variant är Daniel N'DOUNDOU där fransmännen markerar n-
förslaget med en apostrof.  

När Daniel Ndoundou omnämns i Kongo är det nästan alltid som ”tata 
Ndoundou” eller ”pasteur Ndoundou”. Tata betyder far eller pappa, men 
används ungefär som monsieur tidigare användes på franska eller ”herr” 
eller ”farbror” på svenska, det vill säga som ett artigt epitet. En variant av 
tata är ta och motsvarande uttryck för kvinnor är mama eller ma. I kongole-
sisk kultur är dessa artighetsord eller titlar viktiga. 

Bland alla dessa varianter har jag valt att använda skrivsättet Daniel 
Ndoundou, eftersom det bäst passar in i den svenska texten. 
 

Kongo – ett namn med flera betydelser 
För att förklara hur det geografiska namnet Kongo används i denna avhand-
ling ges här följande historiska bakgrund. Det gamla kungariket Kongo exi-
sterade under några sekler fram till 1600-talet. När Afrikas gränser bestäm-
des vid Berlinkonferensen 1884–85 och kontinenten delades upp mellan de 
olika intressenterna, hamnade folket, som tidigare hade tillhört kungariket 
Kongo, under tre olika kolonialmakter. Portugiserna tog hand om de södra 
delarna. Deras koloni Angola fick sin självständighet först år 1975. Kung 
Leopold och senare belgiska staten lade beslag på området kring Kongoflo-
den. Landet heter nu den Demokratiska Republiken Kongo; samma namn 
som gällde från 1964 till 1971. Då ändrades namnet till Zaïre, vilket använ-
des fram till 1997. Fransmännen administrerade de norra delarna av det 
gamla kungariket Kongo. Detta område blev 1958 Republiken Kongo och 
fick sin självständighet 1960. Mellan åren 1969 och 1990 kallades landet 
Folkrepubliken Kongo.35 

                               
34 I Belgiska Kongo däremot behölls stavningen från kikongo och andra lokala språk, när det 
gäller vokalerna. Å andra sidan bestämde belgarna att ortsnamn inte fick börja med m eller n 
följt av en konsonant. Sålunda skrivs Bandakani och Sundi Lutete i stället för de ursprungliga 
namnen Mbandakani och Nsundi Lutete. 
35 Namnbytet till la République Populaire du Congo ägde rum den 30 december 1969 och det 
gamla namnet la République du Congo återtogs i december 1990. Clark J.F. & Decalo S. 
2012, s. xxxii och s. xxxv. 
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Följande uppställning förklarar hur namnet Kongo kommer att användas i 
mitt arbete: 

Kongoriket används som beteckning på det gamla kungadömet Kongo. 
Med Kongo-Kinshasa avses den Demokratiska Republiken Kongo, före 

detta Zaïre och Belgiska Kongo. Att kombinera landets namn med huvudsta-
den är det vanligaste sättet för att särskilja de två grannrepublikerna. Detta 
var särskilt nödvändigt under åren 1960 till 1964 då även Kongo-Kinshasa 
hade som officiellt namn Republiken Kongo. För händelser under kolonialti-
den använder jag för detta område Belgiska Kongo och för tiden efter 1960 
Kongo-Kinshasa. 

Kongo-Brazzaville är sålunda Republiken Kongo. Detta område hade 
mellan 1903 och 1958 det officiella namnet Moyen Congo (Mellersta Kongo 
eller Mellankongo), som då utgjorde den södra delen av Afrique Equatoriale 
Française (AEF, Franska Ekvatorialafrika). I stället för att använda Moyen 
Congo eller någon översättning av detta namn, har jag valt uttrycket Franska 
Kongo (Congo Français). Det var och är en vanligt förekommande beteck-
ning på denna del av kolonin och kan inte missförstås. Här levde och ver-
kade pastor Daniel Ndoundou. För tiden fram till 1960 används alltså nam-
net Franska Kongo och för tiden därefter Kongo-Brazzaville. 

Med uttrycket kongofolket menas de folkgrupper som har olika dialekter 
av kikongo som modersmål och som bor inom det som en gång var Kongo-
rikets gränser. Ofta använder jag här termen bakongo, som är ett ord på 
språket kikongo men som även används inom franskt språkbruk. Bakongo 
består i sin tur av flera folkgrupper: balari, basundi, badondo och så vidare. 
Bruket av beteckningen bakongo kompliceras av att det även används som 
synonym till balari och att det dessutom kan beteckna en undergrupp vid 
sidan av balari och de andra. I denna studie använder jag den vidare defini-
tionen av bakongo. 

När namnet Kongo förekommer, står det som en sammanfattande beteck-
ning för de båda kolonierna eller republikerna, till exempel i uttrycket: ”nor-
disk personal som arbetade i Kongo”. På motsvarande sätt används beteck-
ningen kongoles i betydelsen av en invånare i Belgiska eller Franska Kongo, 
respektive Kongo-Kinshasa eller Kongo-Brazzaville. Adjektivet kongolesisk 
hänsyftar också till de båda länderna. 
 

Begreppsförklaringar 
Nedan följer förklaringar av sex viktiga begrepp för att klargöra i vilka bety-
delser de används i denna avhandling. De sex är väckelse, kyrka, familj, 
rörelse, karismatiker och missionär/missionsarbetare. 

Nationalencyklopedins ordbok förklarar väckelse på följande sätt: 
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˖ det att plötsligt komma till kristen tro (ofta i samband med någon extatisk 
upplevelse) 

Bet. nyanser: a) om relig. rörelse som aktivt verkar för att väcka människor 
till kristen tro; en mäktig ~ gick genom bygden b) allmännare (ofta iron.) den 
marxistiska ~ns apostlar36 

En utförligare och delvis annan förklaring ges av Efraim Andersson, som var 
missionär i Kongo under många år och rektor för seminariet vid Ngouedi 
missionsstation läsåret 1946 – 47.37 I olika artiklar och publikationer har han 
beskrivit väckelsens början och hur den levde vidare. Hans bok Väckelse och 
andra kristna folkrörelser i Kongo utkom postumt 1997. Där ger han föl-
jande definitioner och klargör skillnaden mellan de två begreppen som ingår 
i boktiteln: 

 1. Folkrörelsen till kristendomen är vanligen en rörelse bland hed-
ningar som mest av kulturella och sociala skäl (extrem fattigdom, sjukvårds-
behov, lust att lära sig läsa o.s.v.) mer eller mindre kollektivt begär att få bli 
kristna. Väckelsen däremot är en rörelse bland redan kristna, hos vilka de rent 
religiösa motiven mera kommer till uttryck, t. ex.: tillkortakommande i den 
andliga kampen, oförmåga att av egen kraft resa sig ur sitt syndafördärv etc. 

 2. Även i väckelsen är det ofta fråga om ett halvt kollektivt hand-
lande. Men i en äkta väckelse måste det dock alltid gälla ett individuellt ställ-
ningstagande, ty här rör det sig djupast sett om behovet att nå ett mer levande 
andligt liv, att komma närmare Gud och att bättre uppleva gemenskapen med 
honom. 

 3. Så långt min erfarenhet sträcker sig är också väckelsen mer emo-
tionellt betonad än folkrörelsen till kristendomen, i vilken det mest varit fråga 
om en förståndsakt. Följaktligen är det därför mest i väckelsen som extas och 
trance, tungomålstal och profetia sätter in. Åtminstone hos ett naturfolk tar 
sig den intensiva känsloupplevelsen ofta uttryck i skakningar och konvul-
sioner.38 

Den väckelse, som förefaller vara den mest omskrivna och studerade, är the 
Great Awakening, som inträffade i Nordamerika i flera omgångar från och 
med 1700-talets mitt. 

Enligt Carola Nordbäck (född 1963) uppstod begreppet ”väckelserörelse” 
förmodligen inte i Norden förrän vid 1800-talets slut.39 Då var rörelserna 
såväl inomkyrkliga som utomkyrkliga. I de senare fallen innebar väckelsen 

                               
36 Nationalencyklopedins ordbok 1996, s. 558. 
37 Han var alltså i Ngouedi i januari 1947, när väckelsen började. 
38 Andersson E.1997, s. 49. 
39 Nordbäck C. 2010, s. 157. Nordbäck är universitetslektor, idé- och samhällsstudier, vid 
Umeå universitet. 



 23

en brytning med de existerande samfunden och ledde till bildandet av en 
egen organisation.  

Väckelsen i Kongo kan betecknas som inomkyrklig, men den har haft 
vissa speciella särdrag. Hilaire Nkounkou (1923 – 1997), som var rektor för 
EEC:s pastorsseminarium mellan 1967 och 1983, definierar väckelse, réveil, 
på följande sätt:  

Med väckelse kan man avse antingen en förnyelse av tro och hängivenhet hos 
dem som redan är kristna, eller en religiös rörelse varigenom en grupp av re-
ligiösa människor, som dittills varit mer eller mindre främmande för det 
kristna livet, påverkas till ett personligt möte med Kristus. En sådan upple-
velse är ibland förenad med starka känslor som kan föra till extas.40 

Nkounkou menar alltså att väckelsen berör såväl de redan kristna som dem 
som har varit ”mer eller mindre främmande för det kristna livet”. Också han 
förknippar väckelsen med extas. 

Bayukulu Lubwaku (1940 – 2004) arbetade som pastor och evangelisa-
tionsansvarig inom Communauté Evangélique du Zaïre (CEZ) - Com-
munauté Evangélique du Congo (CEC) i Kongo-Kinshasa. Han förklarar 
ordet väckelse på följande sätt: 

Väckelse innebär att väcka och uppmuntra dem som har tagit emot Kristus 
för att de ska stanna kvar i Jesu närhet och kunna bruka gåvorna som Gud ger 
till församlingen (1 Kor. 12:28). Förkunnelse betyder att så ut och väckelse 
betyder att rensa bort ogräs.41 

Bayukulus definition förklarar varför flera dagars samlingar med bön, sång, 
bibelstudier, predikan och föredrag av olika slag på kikongo kallas lukutu-
kunu lwa nsikumusu, det vill säga väckelsemöte. 

När jag i mitt arbete använder begreppet ”väckelsen”, oftast i bestämd 
form, syftar uttrycket på den betydelse som i allmänhet ges åt det franska 
ordet le réveil inom EEC och det anknyter till Nkounkous förklaring ovan. 
Réveil betyder också väckning eller väckarklocka, men i detta sammanhang 
syftar det på den rörelse som började i Ngouedi 1947 och som sedan spred 
sig till stora delar av Kongo. Min användning av ordet väckelse (engelska 
revival) kan förklaras på följande sätt: 

                               
40 Citeras i Nsilulu Nkindi Mananga F. 2002, s. 111. Par réveil, on peut entendre soit un 
renouvellement de foi et de ferveur chez les personnes déjà chrétiennes, soit un mouvement 
religieux par lequel un groupe religieux de personnes ayant déjà été jusque-là plus ou moins 
étrangères à la vie chrétienne, est poussé à faire l’expérience personnelle de la rencontre 
avec le Christ. Une telle expérience se fait parfois avec des sentiments forts allant jusqu’à 
l’extase. Min översättning. 
41 Bayukulu L. 1993, s. 4. Nsikumusu (réveil) i mu sikimisa ye siamisa bau bameni tambula 
Klisto mpasi basikila mu moko ma Yesu ye zaya sadila minkailu mivananga Tata Nzambi mu 
dibundu (1 Kol. 12:28). Mu samuna i mpila mosi kuna ye nsikumusu i mpila mosi sakudila 
matiti. Min översättning. 
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Revival (From Lat. revivere,”to live again”) A term to designate a sense of 
the work of the Holy Spirit among persons or in churches that brings a new 
sense of vitality and devotion. The term also refers to a short period when 
evangelistic meetings are held to increase religious zeal.42 

Första delen av ovanstående definition är gångbar såväl för herrnhutismen, 
pietismen, læstadianismen och andra väckelserörelser, som berört vårt land, 
som för den väckelse som har sitt ursprung i Kongo-Brazzaville i mitten av 
1900-talet. Den andra delen har också sin relevans i Kongo och Ndoundous 
verksamhet, men sådana evangelistic meetings, för vilka man på kikongo 
använder uttrycket för väckelsemöten, kallar jag uppbyggelsekonferenser. 

Jag har valt att behandla begreppet väckelse, som är ett nyckelord för mitt 
arbete, relativt ingående och låta olika röster komma till tals. Den samman-
fattande definitionen i det senaste citatet utgör en förklaring av hur ordet 
används i denna avhandling. 

Ur ecklesiologisk synpunkt fanns det en protestantisk kyrka i Kongo från 
missionsarbetets början i och med att bibelordet förkunnades och sakramen-
ten förvaltades.43 Först 1961 bildades formellt två autonoma kyrkor utifrån 
missionsverksamheten som hade bedrivits i de båda kolonierna. Därför är det 
från och med det årtalet som jag använder mig av begreppet kyrka, när det 
gäller den organisation i Kongo som ansvarade för verksamheten som be-
drevs utifrån lokala församlingar och nyanlagda evangelisationscentra. Av 
sammanhanget framgår när kyrka används i betydelsen kyrkobyggnad. 

Joseph van Wing (1884 – 1970) konstaterar att kikongo saknar benämning 
på det som i Europa kallas familj, i betydelsen föräldrar och deras barn.44 
Kärnfamiljen är inte av så stor betydelse i Kongo som i Sverige. I stället 
relaterar man till la famille élargie (den utvidgade familjen), som i de södra 
delarna av Kongo-Brazzaville definieras utifrån moderns släktingar. I av-
handlingen står ordet familj för det som på svenska brukar kallas för storfa-
milj. Vilka som räknas till familjen varierar mellan olika landsändar och 
folkgrupper. Urbaniseringen påverkar utvecklingen och jag noterar att den 
västerländska familjemodellen spelar allt större roll. För familjen i betydel-
sen föräldrar och deras barn används ofta uttrycket la petite famille (den lilla 
familjen). 

Ett återkommande begrepp i avhandlingstexten är rörelse, oftast med någon 
bestämning som ”profetrörelse”, ”religiös rörelse” eller ”messiansk rörelse”. 
Anne Sundberg (född 1956) presenterar i sin uppsats ”Religiösa rörelser i 
                               
42 McKim D. 1996, s. 241. 
43 ”Men kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rätt förkunnas och sakramenten 
rätt förvaltas.” Citat ur Augsburgska bekännelsen. 
44 van Wing J. 1921, s. 117. van Wing var en belgisk jesuitpräst och etnolog, verksam i Bel-
giska Kongo. 
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Afrika” en typologisering av sådana rörelser med flera exempel från Franska 
Kongo/Kongo-Brazzaville. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa rörelser 
har vissa gemensamma drag, som framträder i olika hög grad och där beto-
ningen skiftar över tid. Jag väljer att nämna följande kännetecken: de erbju-
der lösningar på fysiska och andliga problem, de har starka kopplingar till 
traditionella förhållningssätt, de har tydliga politiska ambitioner och dess-
utom ofta etniska begränsningar. De flesta rörelserna uppstår kring en ka-
rismatisk ledare.45 

Ordet karismatiker är en översättning av charismatique, som är ett vanligt 
förekommande uttryck inom EEC. Det syftar på en person som har och ut-
övar andliga gåvor. Karismatikerna anges i många sammanhang som de som 
är upphov till väckelsens problem. Identiteten är tydlig; när det inbjuds till 
speciella samlingar för karismatikerna vet både de berörda och omgivningen 
vilka det gäller. 

Missionär var den beteckning som inom Svenska Missionsförbundet använ-
des för nordisk personal som arbetade i Kongo och i andra så kallade 
missionsländer. Vid sidan av dessa fanns de praktiska missionsarbetarna, 
som inte hade någon formell missionärsutbildning, men som arbetade inom 
sitt yrke som till exempel byggmästare.46 Från och med 1960-talet tillkom 
andra kategorier som korttidsanställda och Svenska Missionsförbundets 
Ungdoms (SMU) frivilligarbetare. Ett övergripande namn för alla dessa blev 
missionsarbetare. En missionär kan ha en teologisk utbildning, men det är 
inget krav. Samtliga missionärer inom SMF/SMK har varit med om en av-
skiljningsakt, i allmänhet vid samfundets/kyrkans årskonferens. I avhand-
lingen förekommer, beroende på sammanhanget, de båda benämningarna 
missionär och missionsarbetare. 
 

Angående språk och översättning 
För att bredda möjligheterna till synpunkter från olika håll har jag under den 
senare delen av avhandlingsskrivandet arbetat med två parallella versioner 
med samma innehåll, en på mitt modersmål svenska och en på franska. På så 
sätt har påpekanden och bidrag tillförts både från Sverige och från Kongo. 
Dessutom kommer den färdiga texten därigenom att bli tillgänglig för en 
franskspråkig läsekrets.  

Kikongo med dess olika dialekter talas i norra Angola, i västra Kongo-
Kinshasa och i de södra delarna av Kongo-Brazzaville. Eftersom det språket 
                               
45 Sundberg, A. 1994, ss. 9-15.  
46 Råd och ordningar för missionärer 1954, s. 14. 
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ofta nämns i denna avhandling, följer här en kort presentation av kikongo, 
skriven 1906 av lingvisten K.E. Laman. 

Kongospråket (kikongo) är en dialekt av den stora bantuspråkstammen, som 
bildar en gentemot andra språkstammar såväl i grammatikaliskt som lexika-
liskt avseende mycket begränsad språkfamilj, vars mest utmärkande känne-
tecken äro följande: Det är agglutinativt (sammanlimmat) i sin konstruktion, 
ty det bildas genom tillägg av prefix och suffix till roten […]. Substantiven 
bildas med få undantag genom prefix och verben alltid genom suffix. Språket 
kan därför med skäl liknas vid ett fint mosaikarbete, där varje liten bit är ett 
helt för sig själv. […] Ordförrådet är mycket stort, rikhaltigt och uttrycksfullt, 
men en hel del begrepp sakna särskilda uttryck. På grund av språkets rika 
ordbildningsförmåga kunna tusentals nya ord bildas allt efter behov, vilka se-
dan genom litteraturen få sina nya bestämda betydelser.47 

Kikongo kännetecknas bland annat av ett stort antal prefix och suffix. Då de 
används, ändrar de betydelsen av huvudordet, vilket framgår av Lamans 
presentation. Prefixet ki- anger språk och sålunda är kikongo ”Kongos 
språk”. Kongofolket eller bakongo48 utgör majoriteten i Kongo-Brazzaville, 
men de bor också i Kongo-Kinshasa och Angola. Alla dessa talar idag olika 
dialekter av kikongo. 

Daniel Ndoundou talade själv en kikongo-dialekt som kallas kidondo. När 
de protestantiska missionssällskapen tillsammans började översätta Bibeln 
till kikongo, valde de som standardspråk den dialekt som talades i området 
kring Mukimbungu och Kibunzi. Den första bibelöversättningen blev klar 
1905 och det språket blev sedan normgivande för all litteratur som utgavs på 
kikongo. För mig har förståelsen av källorna på kikongo underlättats av att 
det var den dialekten som jag lärde mig under de närmare sex år, när jag 
bodde och arbetade i Kibunzi i Kongo-Kinshasa. 

En viktig del av avhandlingsarbetet har varit att översätta texter och in-
spelat tal från kikongo och franska till svenska. Vissa franska ord används i 
texten, till exempel titlar och enheter inom EEC. I sådana fall förklaras ut-
trycket inom parentes eller i en fotnot. 

Översättningen försvåras emellertid av att språken svenska och kikongo 
är så olika. Min ambition har varit att översättningen ska ligga nära original-
texten, även om det innebär att den ibland blir tung och något svårtillgänglig. 
I översättningsarbetet har jag haft god hjälp av K. E. Lamans Dictionnaire 
Kikongo-Français.49 Kikongo innehåller betydelseskiljande element som i tal 
är svåra att urskilja för en utlänning. Det gäller dels tonhöjder, dels tunga 
eller lätta nasaler. Dessa skillnader framgår inte i skriven text, utan där får 
sammanhanget ge vägledning. Exempel: Ngeye weti kuntala kan betyda ”Du 
tittar på mig” eller ”Du tittar på honom” beroende på hur infixet n uttalas.  

                               
47 Laman K.E. 1912, ss. 12-13. 
48 ba- är ett prefix som anger plural då det gäller personer. 
49 Laman K.E. 1936. 
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Vanligt förekommande i mitt material är bibliska uttryck på kikongo som 
till exempel de som står för barmhärtighet, nåd och kärlek. Då har jag hållit 
mig till motsvarande uttryck i den svenska Bibeln, 1917 års översättning. 
Den har jag också använt för direkta bibelcitat. För översättning av ordet 
yenge, som på svenska kan översättas med både frid och fred, har jag också 
strävat efter att vara i överensstämmelse med översättningen från 1917. Va-
let av den versionen beror dels på att det högtidliga språket påminner om det 
i kikongo-bibeln, dels beror det på att under den tid som skildras användes i 
allmänhet 1917 års översättning i Sverige. 

Åtta uttryck har jag valt att inte översätta, utan de återges i texten med 
kursiverad stil på kikongo. Anledningen till detta är att det är svårt att hitta 
motsvarande uttryck på svenska och att vanligt förekommande översättning-
ar ofta ger felaktiga associationer. Orden är nganga, teki, kindoki, ndoki, 
kundu, nkisi, kiloka och makela. 

Följande förklaringar till dessa ord ges av Ragnar Widman:50 

nganga (pl banganga): den traditionella beteckningen för en person som ut-
övar läkarens, domarens och prästens funktioner. I litteraturen betecknas 
han51 ofta som avgudapräst, fetischman, trollkarl, trolldoktor o d, vilket ger 
en felaktig bild av hans yrkesutövning [...] 

teki (pl biteki): snidad trästatyett, anfädersbild – till formen oftast liknande en 
människa, i vilken en anhörigs ande infångats; betecknas ofta i litteraturen 
som ”avgud”. 

kindoki: föreställningen att vissa människor besitter förmågan att på ett hem-
lighetsfullt, magiskt sätt kunna ”äta människor”, d v s konsumera deras livs-
kraft och på så sätt beröva dem både egendom, hälsa och liv. 

ndoki (pl bandoki): person som sysslar med kindoki; häxa, trollmänniska som 
bringar andra olycka och död. 

kundu: […] körtel eller förhårdnad etc hos bandoki, vilken orsakar att dessa 
”äter människor”; bandoki benämns därför också ”kundu-människor”. 

nkisi (pl minkisi)52: invigt föremål, knyte, medicinpåse, eller träfigur, vari in-
går en mängd kraftladdade föremål och en infångad avliden släktings ande.53 

kiloka och makela finns inte med i Widmans avhandling, men kan ses som 
synonymer till kindoki. 
                               
50 Widman arbetade som missionär i Kongo 1940-1960 och som SMF:s arkivarie 1962-1981. 
51 Widman använder här pronomenet ”han” om nganga, men på sidan 164 anger han att ”En-
ligt Bahelele utövades nganga-skapet av både män och kvinnor.” Det vanligaste var dock att 
nganga var en man.  
52 Det vanligaste uttrycket på franska för nkisi är fétiche. Detta gäller både för litteraturen och 
för dagligt tal. 
53 Widman R. 1979, ss. 239-245. 
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Sammanfattning av kapitel ett 
I första kapitlet finns beskrivet vilka utgångspunkter och begränsningar som 
gäller för avhandlingen och med vilka hjälpmedel som ämnet behandlas. 
Den förhållandevis begränsade tillgången på skriftliga källor har i stor ut-
sträckning påverkat angreppssätt och arbetsmetoder. Med utgångspunkt från 
den övergripande forskningsuppgiften, som gäller att kartlägga och tydlig-
göra Daniel Ndoundous roll som väckelseledare, presenteras avhandlingens 
disposition. Dessutom ges några förklaringar och bakgrundsskildringar, för 
att innehållet i följande kapitel bättre ska kunna förstås i sitt historiska sam-
manhang. 
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Kapitel 2 Daniel Ndoundou – hans land och 
hans kyrka 

I detta kapitel skildras den miljö där Daniel Ndoundou levde och verkade. 
Jag inriktar mig särskilt på förhållanden som relaterar till hans livsuppgift, 
det vill säga den lokala kulturens värderingar och trosföreställningar samt 
den svenska missionsverksamheten som så småningom resulterade i en 
självständig kyrka.  

Till dessa förhållanden hör också olika rörelser, som Ndoundou hade att 
förhålla sig till. De hade anknytning till politiska frågor, till den traditionella 
kulturen och till den kristna verksamheten.  

Kapitlet är indelat i olika avsnitt där det första innehåller en historisk till-
bakablick som sträcker sig fram till Ndoundous födelse (1911). Där återfinns 
något om hans lands historia, en presentation av SMF och en kortfattad re-
dogörelse för några av bakongos traditionella trosföreställningar. Därefter 
behandlas de olika decennierna under den tid Ndoundou levde fram till hans 
död (1986). Varje decennium har försetts med en rubrik, som inte är heltäck-
ande utan syftar på någon händelse under tioårsperioden. Tiden efter 1986 
beskrivs i kapitel fem. 
 

Historisk tillbakablick 
Något om Kongo-Brazzavilles historia 
Bakongo räknas till bantufolken som bebor stora delar av centrala och södra 
Afrika. Dessa folk har ett gemensamt ord i sina språk, nämligen bantu som 
betyder människor. Det finns olika teorier om hur bantufolken spreds över 
kontinenten. En teori är att stora folkomflyttningar ägde rum vid vår tideräk-
nings början och att nyvunnen kunskap om järnhantering och nya grödor 
utgjorde en förutsättning för expansionen.54 De folkgrupper som före folk-
omflyttningarna bebodde det område som nu är Kongo-Brazzaville – baka, 
bakola, aka, babongo med flera – utgör idag cirka 1,2 % av landets befolk-
ning.55 

                               
54 Davidson B. 1969, s. 23. 
55 Ganga A.D. 2011, s. 13.  
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När portugisen Diego Cão (ca 1450 – 1486) och andra upptäcktsresande 
kom till området vid Kongoflodens mynning i slutet av 1400-talet möttes de 
av en relativt välorganiserad statsbildning. Kungariket Kongo hade sitt cent-
rum i nuvarande Angola och omfattade också den västra delen av nuvarande 
Kongo-Kinshasa liksom vissa områden av nuvarande Kongo-Brazzaville. 
Riket existerade från 1300-talet och till 1665 då kungen störtades av portugi-
serna.56 En rad mindre kungadömen uppstod då. Ett av dessa var Loango, 
som hade sitt centrum strax norr om nuvarande Pointe-Noire. En viktig 
hamn var belägen inom dess område. Härifrån utskeppades mellan 1,2 och 2 
miljoner slavar och därmed var hamnen en av de största för slavhandeln i 
Centralafrika.57 

Kapucinermissionärer började ett missionsarbete i kungariket Kongo re-
dan vid 1400-talets slut.58 I början av 1700-talet uppstod där en rörelse kring 
Kimpa Vita (ca 1684 – 1706), som vid dopet hade fått namnet Dona Béa-
trice. Hon var en ung kvinna som steg fram som profet och helbrägdagörare. 
Hennes undervisning kännetecknades av nationell stolthet, opposition mot 
portugiserna och en kamp mot alla sorters minkisi,59 vilket betydde att hon 
även lät bränna krucifix. Portugiserna bedömde att verksamheten var så far-
lig att hon år 1706 dömdes till att brännas levande på bål.60 

Att drömmen om att återupprätta kungariket Kongo fortfarande är levande 
kommer att framgå i senare kapitel.61 Här följer ett citat från en nutida av-
handling som belyser detta och som också anknyter till det som sagts ovan 
om muntlig tradition:62 

Historien om kungariket Kongo och dess folk träder fram där myten och tra-
ditioner möts. Dessa är ständigt utsatta för ny granskning och förändras bero-
ende på individuella och kollektiva intressen. Kvar blir att alla delar av 
Kongo-gemenskapen är helt och hållet medvetna om att de är arvtagare till en 
andlig egendom.63 

Ett annat kungadöme, som omfattade nuvarande staden Brazzaville och om-
rådena norr därom, hette Teke. När upptäcktsresanden Pierre Savorgnan de 
Brazza kom till de här trakterna, slöt han först avtal i Frankrikes namn med 

                               
56 Boxer C.R. 1961, ss. 91-98.  
57 http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN15084loangtinamu0/loanga-patrimoine-de-l-
humanite.-Actualite_Info.html 
58 Axelson S. 1970, ss. 44-46.  
59 Se sidan 27. 
60 Axelson S. 1970, ss. 138-144.  
61 Se sidan 207. 
62 Se sidan 18. 
63 Louhemba P. 2009, s. 15. L’histoire du royaume de Kongo et de son peuple apparaît à la 
jonction du mythe et des traditions sans cesse revues, réaménagées en fonction des intérêts 
individuels et collectifs. Il reste que tous les ensembles de la communauté kongo sont parfai-
tement conscients d’être héritiers d’un patrimoine spirituel commun. Min översättning. 



 31

Teke-kungen 1880 och sedan med Loango-kungen 1883.64 Officiellt upprät-
tades kolonin Congo français (Franska Kongo) 1891. Namnet ändrades till 
Moyen Congo (Mellankongo) 1903 och från och med 1910 ingick Moyen 
Congo i Afrique Equatoriale Française (Franska Ekvatorialafrika, AEF) där 
Brazzaville blev huvudstad. Under ledning av en generalguvernör admini-
strerades härifrån hela det område som nu omfattas av länderna Gabon, Cen-
tralafrikanska Republiken, Tchad och Republiken Kongo.65 

Landområdet som tidigare var Franska Kongo och som nu är Republiken 
Kongo eller Kongo-Brazzaville har 17 mil kust mot Atlanten och en yta av 
342 000 km². Landet genomkorsas av ekvatorn och stora delar är täckta av 
regnskog, medan särskilt de södra delarna kännetecknas av savann. 

Katolska missionärer från Frankrike kom tidigt till landets koloni. La 
Congrégation du Saint Esprit (den helige Andes orden) anlade den första 
missionsstationen i Linzolo 1883.66 I Brazzaville invigdes 1894 la cathédrale 
du Sacré Cœur, en förhållandevis stor kyrkobyggnad.67 Även på den belgiska 
sidan var närvaron av den Katolska kyrkan68 tydlig och detta var något som 
de svenska missionärerna måste förhålla sig till. Vid denna tid var relationen 
mellan katoliker och protestanter relativt spänd och varje sida betecknade 
den andra som villolärare.69 I Franska Kongo var inga andra protestantiska 
missionssällskap än SMF närvarande vid tiden runt förra sekelskiftet. 

Under århundraden hade slavhandeln pågått från Afrika till Nya Världen. 
Också området som skulle bli Franska Kongo drabbades hårt när miljontals 
afrikaner under omänskliga former skeppades över till Karibien och Nord- 
och Sydamerika.70 När slavhandeln upphörde under 1800-talet, följdes den 
av en ny epok med kolonialt styre.  

Från början tillämpade kolonialmakten koncessionssystemet, vilket inne-
bar att i första hand franska företag fick utnyttja ett angivet landområde mot 
att en viss ersättning betalades till franska staten. De ekonomiskt intressant-
aste produkterna var gummi, palmolja, elfenben och ädelträ. Lokalbefolk-
ningen sattes i tvångsarbete och metoderna var grymma för att få människor 
att leverera de fastställda kvoterna av olika råvaror och jordbruksprodukter. 
Att bränna byar, att misshandla, tortera och döda var vanliga metoder. Först 
1930 avskaffades koncessionssystemet, efter det att den franska hemma-
opinionen hade blivit medveten om dess grymheter.71 

 

                               
64 de Brazzas resor finns beskrivna i Wesseling H. 2006 och Ballif N. 1993. 
65 Janzon G. 2008, s. 147. 
66 Boumba G.V. 2013.  
67 Gambaro G. 2011. 
68 Med uttrycket “Katolska kyrkan” menas genomgående den Romersk-katolska kyrkan. 
69 Louhemba P. 2009, s. 73. Se också Stenström, G. 2009, s. 198; Hult G.A. 1937, s. 20 och 
Öhrneman J. 1941, s. 346.  
70 Enligt Rinchon P.D. 1929 var antalet 13 250 000 slavar. 
71 Koncessionssystemet skildras detaljerat i Coquery-Vidrovitch C. 2001. 
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Svenska Missionsförbundet i Kongo 
När Daniel Ndoundou föddes 1911 fanns redan den svenska missionsstation-
en Kingoyi i närheten av hans hemby. Svenska Missionsförbundet (SMF) 
hade bildats 1878 av lokala missionsföreningar, som var en frukt av 1800-
talets andliga väckelse i Sverige. Sven Lundkvist (född 1927), historiker och 
tidigare riksantikvarie, ger en sammanfattande beskrivning av några av 
SMF:s tidiga karaktärsdrag: 

Tidigare har redogjorts för vad den moderna anglosachsiska forskningen me-
nade vara karakteristiskt för evangelikalism och evangelikaler: biblicism, 
omvändelse, social och politisk aktivitet och vidare Kristi försoning som det 
centrala i kristen tro. Att så förhåller sig i den svenska väckelsen, som ledde 
till frikyrkliga församlingar är alldeles uppenbart. Det intressanta är, att detta 
gäller inte bara rörelser med direkt engelskt och amerikanskt ursprung som 
baptism och metodism utan också Svenska missionsförbundet.72 

Redan 1881 skickade SMF sina första missionärer till det som senare skulle 
bli Kongofristaten och därefter Belgiska Kongo.73 De arbetade till en början 
för det engelska missionssällskapet Livingstone Inland Mission74, men 1886 
påbörjade SMF sin egen kongomission.75 Vid denna tid var intresset stort i 
Sverige för den afrikanska kontinenten och berättelserna om David Living-
stone och Henry Morton Stanley var välkända. Därför var det naturligt att 
människor i just detta område blev föremål för SMF:s missionsinsatser.76 

Missionen var en viktig verksamhet för det nybildade Missionsförbundet. 
Före sekelskiftet 1900 hade SMF skickat missionärer – förutom till Kongo – 
till Lappland, Ryssland, Kaukasien, Alger i Nordafrika, Persien, Alaska, 
Kina och Östturkestan.77 De två sistnämnda länderna blev tillsammans med 
Kongo de områden som prioriterades under en längre tid och dit de perso-
nella och ekonomiska resurserna styrdes. Kongo intog dock en särställning: 

Det torde icke vara för mycket sagt, att kongomissionen är Missionsförbun-
dets särskilda skötebarn. Detta har sin givna förklaring dels i de stora offer 
den kostat och dels i den stora framgång den givit.78 

Uttrycket ”de stora offer” syftar på att många av de första kongomissio-
närerna dog i det nya landet. Från början 1888 fram till den 1 januari 1907 
hade SMF skickat 57 kvinnor och 55 män till Kongo. Bland dessa hade 18 

                               
72 Lundkvist S. 2003, ss. 29-30. 
73 Engvall C.J. 1911, s. 11. Engvall var den förste SMF-missionären i Kongo. 
74 Missionssällskapet hade fått sitt namn på grund av att vissa engelsmän ville kalla 
Kongofloden för Livingstone, något som aldrig slog igenom. Widman R. 1979, s. 20. 
75 Sjöholm W. & Lundahl J.E. 1911, s. 392. ”Märkliga årtal i svenska kongomissionens histo-
ria”. 
76 Walan B. 1964, s. 497. 
77 Lundahl J.E. 1949, s. 50. 
78 Lundahl J.E. 1949, s. 50. 
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kvinnor och 18 män avlidit i Kongo eller under hemfärden till Sverige.79 Så 
småningom sjönk antalet dödsfall, inte minst beroende på att malarians orsa-
ker blev kända. Genom att skydda sig från myggbett och att inta kinin som 
profylax och kurativ medicin, kunde missionärerna hålla sig friska i högre 
utsträckning. 

I början av år 1909 hade SMF sex missionsstationer i Belgiska Kongo.80 
En missionsstation vid denna tid kan i viss mån jämföras med ett kloster i 
Sverige under medeltiden. Utifrån dessa centra spreds nämligen impulser 
som kom från den övriga världen. Här introducerades inte bara den nya re-
ligionen och dess värderingar utan också nya grödor och odlingsmetoder, 
kläder, byggnadssätt, undervisningsformer, tonskalor och musikinstrument. 

Missionsstationen Kingoyi hade anlagts år 1900, helt nära gränsen till då-
varande Franska Kongo. Eftersom gränsen mellan kolonierna hade dragits 
utan hänsyn till lokala förhållanden, var det samma folkgrupp som bodde på 
båda sidor om gränsen. Därför var det naturligt att arbetet utifrån Kingoyi 
vände sig till hela området runt omkring missionsstationen. Det officiella 
årtalet för början av SMF:s missionsarbete i Franska Kongo är 1909, då 
Madzia, den första protestantiska missionsstationen, anlades i landet, men 
det bör noteras att det svenska missionsarbetet i den kolonin alltså egentligen 
är av äldre datum. 

 

Bakongos trosföreställningar 
En av de första uppgifterna för de nyanlända missionärerna var att sätta sig 
in i och försöka förstå den lokala kulturen och inte minst de rådande trosfö-
reställningarna. Här följer en presentation av dessa, där jag använder mig av 
Ragnar Widmans disposition. Hans avhandling har titeln Trosföreställningar 
i Nedre Zaïre från 1880-talet och den publicerades år 1979, det vill säga 
under den tid när Kongo-Kinshasa hette Republiken Zaïre, vilket förklarar 
ordvalet i boktiteln. Den geografiska bestämningen inbegriper även de om-
råden som bebos av kikongotalande i Kongo-Brazzaville.81 

För att åskådliggöra sin framställning gör Widman en uppdelning i 
Nzambikulten, ankulten eller anfäderskulten och nkisikulten.  

Skaparguden Nzambi ansågs vara allestädes närvarande, allsmäktig och 
god. Det förelåg lokala skillnader beträffande i vilken utsträckning han fort-
farande var aktiv och var föremål för direkt kult. För bibelöversättarna var 
det naturligt att använda Nzambi för den första personen i gudomen. Denna 

                               
79 Palmær G. 1941c, ss. 118-131.  
80 Sjöholm W. & Lundahl J.E. 1911, s. 392. ”Märkliga årtal i Kongomissionens historia.” 
81 Widman R. 1979, s. 14. 
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trosföreställning åstadkom inte några konflikter vid mötet med missionärer-
nas undervisning.82 

Däremot tog missionärerna tydligt avstånd från den lokala synen på av-
lidna släktingar och speciellt vissa riter i samband med och efter en begrav-
ning. Detta gällde framför allt seden att vid en hövdings frånfälle begrava 
någon av hans anhöriga levande i samma grav som den avlidne. Till ankulten 
hörde, förutom begravningsriter, vård av gravarna och gåvor till de avlidna. 
Det var av stor vikt att ha goda relationer till de avlidna eftersom dessa an-
sågs kunna påverka hur levande släktingar lyckades i sina förehavanden.83 

En trosföreställning som missionärerna helt tog avstånd från och bekäm-
pade var nkisikulten. Som tidigare nämnts kan en nkisi förklaras som ett 
kraftladdat föremål, vars främsta uppgift är att ge skydd.84 Nkisikulten är tätt 
sammankopplad med ankulten, eftersom det ofta är avlidnas andar som anses 
infångade i en nkisi. Nkisi ger skydd i första hand mot bandoki och deras 
verksamhet kindoki.85 I detta sammanhang är det viktigt att också nämna 
nganga, som har som en av sina uppgifter att finna ut vem som är ndoki och 
bestämma straffet för den personen. För att utröna vem som var skyldig var 
giftgivning vanlig. Laman beskriver företeelsen på följande sätt: 

Då det gällde att utse ”ndoki”, d.v.s. en, som på hemligt sätt ansågs hava vål-
lat någons död och som därför måste dödas, prövades hans skuld eller oskuld 
därigenom att han fick dricka nkassa-gift. Genom dess verkningar bedömdes 
hans skuld eller oskuld.86 

I samband med presentationen av de trosföreställningar som mötte de 
svenska kongomissionärerna i slutet av 1800-talet kan också nämnas den 
missionsinsats som hade genomförts i Kongoriket efter portugisernas an-
komst i slutet av 1400-talet. Missionärerna lämnade området successivt un-
der 1700-talet, men gjorde sporadiska besök under 1800-talet.87 Området 
som ovan kallas ”Nedre Zaïre” besöktes också, men det låg i utkanten av det 
som varit Kongoriket och påverkades därför inte lika mycket som området 
kring huvudstaden San Salvador i nuvarande Angola. Sigbert Axelson be-
skriver i sin avhandling, Culture Confrontation in the Lower Congo (1970), 
de europeiska missionsinsatserna bland kongofolket sedan 1400-talets slut. 
Både Axelson och Widman framhåller att den kristna missionen hade lämnat 
spår, även om ingen kristen kult förekom när de protestantiska missionärerna 

                               
82 K.E. Laman betonar i Sanningsstrålar 1923 betydelsen av att missionären i sin undervis-
ning anknyter till lokala trosföreställningar och dit hör tron på Nzambi. 
83 Mahaniah K. 1980, s. 43. 
84 Se sidan 27. 
85 Förklaring av dessa uttryck finns på sidan 27. 
86 Laman K.E. 1911, s. 29. I Mahaniah K. 1980, ss. 37-38 finns beskrivet hur giftgivningen 
kunde ordnas så att den anklagade avled eller överlevde beroende på giftgivarens bedömning 
och önskemål. 
87 Axelson S. 1970, s. 157. 
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kom till området. Så kan till exempel föreställningarna, som de mötte om 
Nzambi, ha varit påverkade av den kristna gudsbilden. 

Ovanstående är en kort presentation av några traditionella trosföreställ-
ningar hos bakongo. Åsa Dalmalm, Alice Sandblom och Carl Sundberg har 
studerat i vilken utsträckning och under vilka former vissa av dessa tankar 
lever kvar i det kongolesiska samhället och i den kongolesiska kyrkan. Det 
kan nämnas att nkisi än idag är en vanlig benämning på kikongo för medicin 
och att en präst eller pastor kan kallas ngang’a Nzambi, det vill säga Guds 
nganga. 

De trosföreställningar som presenterats ovan var alltså rådande, när det 
svenska missionsarbetet började i Kongo och de utgjorde av naturliga skäl en 
viktig del av Ndoundous uppväxtmiljö. De påverkade också hans gärning 
som evangelist och pastor, inte minst när han som själavårdare tog del av 
människors frågor och försökte vägleda dem. I de olika rörelserna, som upp-
fattades som synkretistiska och som hade stort inflytande under Ndoundous 
levnad, spelade vissa av dessa traditionella trosföreställningar en avgörande 
roll.  

 

1910-talet – Närvaro av fransmän, belgare och svenskar 
Med utgångspunkt från några skriftliga källor tecknas här en bild av situa-
tionen i de båda kongokolonierna under 1900-talets andra decennium. Jag 
behandlar inte bara Franska Kongo utan också Belgiska Kongo eftersom 
Ndoundous hemby låg så nära gränsen och eftersom SMF:s kongomission 
vid denna tid var en enhet som omfattade båda kolonierna.  

Gränsen mellan de båda kongokolonierna är ett exempel på hur Afrikas 
karta bestämdes vid Berlinkonferensen 1884-85. Föga hänsyn togs då till vad 
som skulle ha varit en naturlig gränsdragning, utan här drogs en gräns som 
delade på ett folk med gemensamt språk och med samma seder och bruk. I 
det dagliga livet för människorna i trakten av Ndoundous hemby Kindamba 
spelade emellertid inte gränsen någon större roll utan man kunde fritt för-
flytta sig till det andra landet för att till exempel arbeta på sina fält eller hälsa 
på släktingar.88 

En kuriositet kan nämnas, som belyser gränsfrågan och dess betydelse för 
lokalbefolkningen. Huset som tillhörde paret Kibangu-Kiniongono89 var 
placerat så att halva huset låg i Belgiska Kongo och andra halvan i Franska 
Kongo. Gränsen mellan de båda kolonierna – idag republikerna – var och är 
alltså inte av någon större betydelse för det dagliga livet i gränsbyarna.  

                               
88 Nganga Nzonzi, Gabriel. Intervju 2013-08-07. 
89 Paret presenteras närmare på sidan 43. 
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Att Frankrike och Belgien hade olika kolonialpolitik var tydligt redan vid 
denna tid. För fransmännen var AEF en av många kolonier, som med ett 
gemensamt namn så småningom kom att kallas La France d’outre-mer 
(Frankrike på andra sidan haven). Kortfattat kan sägas att tanken var att in-
vånarna i kolonierna skulle bli fransmän. För belgarna var däremot Kongo – 
vid sidan av angränsande Ruanda-Burundi90 - den enda kolonin, till ytan 20 
gånger större än hemlandet. På grund av Kongos naturtillgångar var det an-
geläget för belgarna att få behålla och exploatera dessa rikedomar så länge 
som möjligt. Denna skillnad mellan de båda kolonialmakterna framkommer 
tydligt i deras skolpolitik; fransmännen krävde att all undervisning skulle ske 
på franska och i princip stod högre studier öppna även för kongoleser, även 
om detta inte erbjöds under de första årtiondena av kolonialtiden.91 Belgarna 
däremot, som själva hade två officiella språk i sitt hemland, accepterade att 
de kongolesiska barnen undervisades på sitt modersmål. Högre studier var i 
princip inte tillgängliga för folket i Belgiska Kongo förrän på 1950-talet.92 
Att belgarna förvägrade landets befolkning högre studier och högre poster 
inom den offentliga förvaltningen kan tolkas så att de ville försäkra sig om 
att deras koloniinnehav inte skulle kunna hotas. I Moderna missionsproblem 
från 1951 sammanfattas skillnaderna mellan Belgiska och Franska Kongo 
med följande ord:  

I motsats till den franska kolonien hålles raserna isär. De svarta bekläder 
ännu inga högre ämbeten och äger ej rätt till representation i Belgien.93 

Belgarnas grymheter mot afrikanerna är väl dokumenterade. Det finns även 
beskrivet hur svenska missionärer bidrog till den opinionsbildning som så 
småningom ledde till förbättringar. En framträdande roll spelade här 
baptistmissionären Edvard Vilhelm Sjöblom, vars rapporter bidrog till att 
kung Leopold blev tvungen att frånträda sin koloni till den belgiska staten.94 
Också fransmännens brott mot de mänskliga rättigheterna – även om det 
uttrycket inte användes vid denna tid – kan påtalas. Tvångsarbete, folkom-
flyttningar och skatter var ett gissel för stora delar av befolkningen. Till detta 
kom koncessionssystemet där i första hand franska handelsbolag köpte upp 
stora landområden. Hur den enskilda individen, familjen och bygemenska-
pen påverkades av alla dessa nya förhållanden berodde till stor del på var i 
landet man bodde. De som bodde i otillgängliga områden utan större intresse 
för kolonialmakten märkte inte lika mycket av kolonisatörernas anspråk. 

                               
90 Tidigare Ruanda-Urundi. 
91 Fransmännens skolpolitik i Kongo skildras i Kiamba C.-E. 2007. 
92 Stenström G. 2009, s. 164. 
93 Andersson E., Kanger G., Palmær G. & Roberntz G. 1951, s. 70. Boken består av 11 brev 
med frågor, som utgjorde en brevkurs. Det framgår inte vem av de fyra författarna som skrivit 
respektive kapitel.  
94 Lagergren D. 1970, ss. 178-192. 
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Detta kan sägas vara fallet under denna tid för Ndoundous hemtrakter, som 
inte var av intresse för handelsbolagen och där befolkningen inte utsattes för 
tvångsomflyttningar. Däremot var de obligatoriska skatterna ett gissel för 
alla kolonins invånare.95 

En jämförelse kan göras mellan de båda kongokolonierna med utgångs-
punkt från Gösta Stenströms (född 1930) historieskrivning. Han liknar ko-
lonialtiden på den belgiska sidan vid ett drama med fem aktörer: kolonial-
makten, den Katolska kyrkan, storfinansen/de stora företagen, de protestan-
tiska missionerna och det kongolesiska folket.96 Huvudrollsinnehavarna skif-
tade i viss mån under tidens gång. På den belgiska sidan uppgick antalet 
protestantiska missionsorganisationer till ett hundratal och många etablerade 
sig i samband med kolonisatörernas ankomst. I Franska Kongo dröjde det 
däremot ända till 1909 innan någon protestantisk missionsstation anlades och 
där var SMF länge den enda protestantiska missionen.97 Jag drar slutsatsen 
att de protestantiska missionerna fick ett långt större inflytande i Belgiska 
Kongo, än vad SMF och så småningom Örebromissionen (ÖM) kom att få 
på den franska sidan. Även om inte den protestantiska missionen spelade en 
huvudroll i Franska Kongo, blev påverkan stor på trakterna där missions-
stationer byggdes.  

När doktor Georg Palmær (1882 – 1965) kom som missionär till Belgiska 
Kongo 1911 och fick sin arbetsplats på Kingoyi missionsstation ökade dess 
betydelse. Han arbetade där som läkare fram till 1923.98 Den unge Ndoundou 
var bland de få kongoleser som vid denna tid hade tillgång till västerländsk 
medicin, eftersom sjukhus och läkare fanns så nära hemmet.  

Eftersom Ndoundou tillbringade mycket av sin barn- och ungdomstid vid 
missionsstationen Kingoyi vill jag nämna att, till skillnad från befolkningen 
runt de andra av SMF:s missionsstationer, Kingoyi-borna var mycket tvek-
samma, vissa till och med fientligt inställda, till att de svenska missionärerna 
skulle slå sig ner på deras område vid sekelskiftet.99 År 1906 hade det utbru-
tit ett regelrätt uppror, som i första hand vände sig mot de belgiska kolonial-
herrarna på grund av deras undertryckande av befolkningen. Vreden drab-
bade även de svenska missionärerna och skottlossning förekom. Upproret 
slogs ner när ett antal soldater kom till platsen. I Dagbräckning i Kongo har 
Josef Ekstam (1878 – 1925) gett sin version av det dramatiska händelseför-
loppet.100 Det som hände när Ekstam och en annan missionär, Per Olof Wirén 
(1868 – 1940), förföljdes och kände sig direkt hotade av beväpnade män från 
lokalbefolkningen återgavs dock aldrig i missionslitteraturen. I missionssta-

                               
95 Nganga Nzonzi, Gabriel. Intervju 2013-08-07. 
96 Stenström G. 2009, ss. 60-61 samt s. 196.  
97 Däremot hade La Société missionnaire évangélique de Paris verksamhet sedan 1891 i ett 
område som numera tillhör Gabon. Zorn J.-F. 2007, ss. 31 – 50. 
98 Nicklasson G. 1969, s. 24. 
99 Mundala M. 1928, ss. 135-140. 
100 Ekstam J. 1911, ss. 211-218. 
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tionens dagbok finns däremot antytt att Ekstam då sköt ihjäl en kongolesisk 
man.101 Samma händelse återges också i ett personligt brev som Elna Wirén 
(1872 – 1950) skrev hem till Sverige något senare.102 

Jag nämner denna händelse av två orsaker. Dels menar jag att under 
Ndoundous barndom och uppväxttid torde dödsskjutningen ha funnits med i 
Kingoyi-bornas gemensamma minne och negativt påverkat relationerna till 
de svenska missionärerna och det budskap de ville förmedla. Dels är händel-
sen ett tydligt exempel på hur missionsinformationen, som riktade sig till 
understödjare och förebedjare hemma i Sverige, var tillrättalagd för att 
kunna tjäna sitt syfte. Detta förhållande blir ännu tydligare vid läsning av 
Johan Gustafssons (1889 – 1967) bok Kongo vaknar:  

Här var det missionärerna ställdes inför bössmynningarna och tillfrågades om 
de tänkte stanna kvar eller ville ge sig av godvilligt. När det knäppte i myn-
ningsladdarnas hanar, blottade en av missionärerna sitt bröst och sade lugnt: 
Skjut här. Kingoyikarlarna sänkte sina mynningsladdare i pur förundran över 
sådana människor och återvände till sin by. Nu sitter kingoyikarlarna väl-
klädda och andäktiga i kyrkan, skickar sig värdigt som gudstjänstbesökare 
och tar emot Guds ord så det både syns och hörs.103 

Gustafsson, som 1946 besökte Kingoyi i egenskap av SMF:s missionsföre-
ståndare, ville förmedla en bild av de svenska missionärerna som hjältar. 
Han betonade också de stora förändringar som missionsarbetet hade medfört 
bland lokalbefolkningen. Som exempel nämner han männens uppförande i 
kyrkan och också deras klädsel. 

Här vill jag betona den stora genomslagskraft som missionslitteraturen 
hade vid denna tid. Det gällde såväl tidningar och tidskrifter som årsberättel-
ser och böcker kring olika ämnen. Robert Odén åskådliggör detta i sin av-
handling Wåra swarta bröder, som behandlar Evangeliska Fosterlandsstif-
telsens mission i slutet av 1800-talet.104 Även inom SMF och långt in på 
1900-talet var missionslitteraturen mycket läst. Som exempel kan nämnas att 
mellan 1911 och 1917 gav SMF ut tre påkostade missionsskildringar från 
Ost-Turkestan, Kina och Kongo. De trycktes i upplagor om 5 000 – 7 000 
exemplar.105 

Bland den litteratur som jag har studerat finns också den minnesskrift som 
utgavs vid Kingoyi missionsstations hundraårsjubileum år 2000.106 Författa-
ren Felundre Bayekula Edi-dia-Ngana, som är uppväxt i Kingoyi-trakten, 
arbetar som gymnasielärare och är enligt baksidestexten intresserad av och 

                               
101 Kingoyi stations dagbok 1904-1909 s. 44.  
102 Brev den 30 september 1906 till Janna Lundin. 
103 Gustafsson J. 1947, s. 177. 
104 Odén R. 2012, ss. 16-23.  
105 Andreasson H. 2007, s. 113. 
106 Nkama mvu mia nsamununu a nsamu wambote mu vula dia Kingoyi. Förkunnelse av evan-
geliet under hundra år vid Kingoyi missionsstation. 
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engagerad i historieforskning. Jag finner det intressant att jämföra historie-
skrivningen i minnesskriften med den som framgår av missionärernas berät-
telser och får tillfälle att återkomma till detta när jag behandlar senare de-
cennier. Nu konstaterar jag att det så kallade kriget vid Kingoyi inte finns 
omnämnt i minnesskriften. En förklaring till detta, som också understöds av 
Josef Nsumbu, kan vara att Kingoyi-borna inte vill framstå som krigiska och 
våldsbenägna.107 

Under första världskriget rekryterade Frankrike ett stort antal soldater från 
AEF. En del av dessa skickades till Europa och de som återkom till sitt hem-
land hade då fått en inblick i en av Europas mörkaste och grymmaste peri-
oder. Detta påverkade deras uppfattning om européerna, vilket i sin tur fick 
betydelse för inställningen till kolonialmakten och dess representanter.108 
Kongolesen i allmänhet märkte av kriget bland annat genom bristen på im-
porterade varor och ökad arbetslöshet.109 

För SMF innebar 1910-talet en aktiv utvidgningsperiod på ”kongofältet”. 
Sedan 1907 hade man ansökt hos de franska myndigheterna om att få börja 
verksamhet inom deras koloni efter att ha arbetat i staden Matadi och re-
gionen Manianga norr om floden i Belgiska Kongo.110 Från början fanns det 
en överenskommelse mellan de olika protestantiska missions-
organisationerna i Belgiska Kongo att man inte skulle påbörja verksamhet 
inom ett geografiskt område där en annan organisation redan var etablerad. 
Officiellt togs ett sådant beslut 1911 av le Comité de Continuation.111 Kom-
mitténs uppgift var att samordna protestanternas verksamhet i landet.112 

Olika undersökningsresor hade genomförts av SMF:s missionärer inom 
de båda kolonierna, men beslutet hade fattats att nysatsningen skulle ske i de 
södra delarna av Franska Kongo. Ett tungt vägande skäl var att man då 
skulle kunna fortsätta att använda sig av kikongo, eftersom olika dialekter av 
det språket talades i dessa områden, vilket inte var fallet i de delar österut i 
Belgiska Kongo som hade varit aktuella.113 Redan vid denna tid hade det 
inom missionsarbetet publicerats en hel del litteratur på kikongo: olika läro-
böcker, sångböcker, kristen uppbyggelselitteratur och inte minst Bibeln, som 
i sin helhet fanns översatt sedan 1905.114 Allt detta tryckta material skulle 
man kunna använda sig av också inom det nya området. Här kan också näm-
nas den månadstidning Minsamu Miayenge (Fredsbudskap) som utkom re-
gelbundet sedan 1892. 

                               
107 Nsumbu, Josef. Telefonintervju 2011-01-27. Nsumbu är bördig från Kongo-Kinshasa och 
arbetar sedan 2006 som pastor och församlingsföreståndare i Immanuelskyrkan, Borås. 
108 Nykvist G. 1941, s. 183.  
109 Nykvist G. 1941, s. 184. 
110 Palmær G. 1941b, s. 134.  
111 Uppföljningskommittén. 
112 Stenström G. 2009. s. 38. 
113 Hammar J. 1911, s. 382. 
114 Se Söderberg B. & Widman R. 1978. 
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Minsamu Miayenge hade flera viktiga funktioner att fylla; den förmedlade 
nyheter, andlig uppbyggelse och även praktiska råd. Den spelade också en 
viktig roll i befrämjandet av läskunnigheten, där det inte bara gällde att lära 
ut konsten att läsa utan också att erbjuda litteratur. Från allra första början 
publicerades artiklar av såväl svenskar som kongoleser. Så småningom fick 
tidningen spela en roll som sammanhållande länk mellan församlingarna i de 
båda kolonierna. Via Minsamu Miayenge spreds också undervisningsmateri-
al genom att ett par tidningssidor utgjorde en del av en lärobok, som lärarna i 
byarna sparade för att så småningom binda ihop till en bok i till exempel 
naturlära.115 Ytterligare en aspekt anges i Dagbräckning i Kongo: 

Genom missionärerna bringas infödingarne i ganska avsevärd grad till kän-
nedom om statens lagar och bestämmelser, vilka i civilisationens tjänst äro 
till stor hjälp vid undertryckandet av orättfärdiga och grymma hedniska seder 
och bruk. I vår månadstidning, Minsamu Miayenge, förekomma allt emel-
lanåt utdrag ur statens kungörelser av för infödingarne viktigare lagbestäm-
melser.116 

Förhållandet mellan missionsverksamheten och kolonialmyndigheterna var 
inte okomplicerat. Detta citat visar dock att européerna stod enade när det 
gällde att motverka ”orättfärdiga och grymma hedniska seder och bruk”. 

Madzia blev den första protestantiska missionsstationen i Franska Kongo 
och den anlades 1909. Därefter följde Musana 1910, Brazzaville 1911, Kolo 
1916 och Indo 1918.117 
 

1920-talet – Kimbanguismen uppstår och bekämpas 
Kimbanguist-väckelsens början och dess fortsatta utveckling finns väl do-
kumenterad av olika författare, men jag vill ändå beskriva den kortfattat här, 
eftersom den fick stor betydelse för Daniel Ndoundous ungdomstid och 
längre fram för honom som väckelseledare. 

Simon Kimbangu var i 30-årsåldern, när han under de första månaderna 
av 1921 började uppträda som profet nära sin hemby Nkamba i Belgiska 
Kongo.118 Han blev känd som helbrägdagörare efter att ha bett i Jesu namn 
för ett sjukt barn som blev friskt. Efter detta spreds ryktet om honom ”som 
en gräseld”.119 Även från Kingoyi gick folk i skaror för att bli föremål för 
Kimbangus förbön. Det innebar en sträcka på cirka 10 mil och att man måste 

                               
115 Einebrant, Roland. Opublicerad artikel ”Månadstidningen Minsamu Miayenge 100 år 
1992”. 
116 Lembke C.W. 1911, s. 388. 
117 Denna period beskrivs bland annat i Loussakou, A. 2011. 
118 Kimbangus liv beskrivs detaljerat i Martin M.-L. 1975. 
119 Ntontolo B. 1968, s. 31. 
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korsa Kongofloden. Vissa av de sjuka uppmanades att bada i det närbelägna 
vattendraget Mpumbu, som ansågs ha helande inverkan. Kimbangu utsåg 
några medhjälpare för att de tillsammans skulle kunna stå till förfogande för 
alla människor som kom till Nkamba. Under några dramatiska månader år 
1921 utvecklades hans verksamhet från att ha varit en religiös väckelse med 
betoning på omvändelse och helbrägdagörelse till en politisk befrielserö-
relse, som de belgiska myndigheterna upplevde som ett starkt hot mot den 
rådande ordningen. Källorna är entydiga när det gäller Kimbangus egna am-
bitioner; han hade själv inte som målsättning att störta kolonialmakten, men 
hans anhängare såg honom som en Messias, en befriare.120 Myndigheterna 
valde att försöka kväva rörelsen med våld. Det kan antas att belgarna relate-
rade till Maji Maji-upproret i Tyska Östafrika 1905. Det upproret hade haft 
en tydlig religiös dimension och kvästes med svårighet av kolonialmakten.121 

Flera av Kimbangus efterföljare arresterades och efter en tid av fruktlösa 
försök att fånga ledaren, fängslade man honom slutligen i Nkamba. Vid en 
rättegång i Thysville122 dömdes han till döden, vilket senare ändrades till 
livstids fängelse att avtjänas långt ifrån hemtrakterna. Han släpptes aldrig fri 
utan dog i Elisabethville123 1951 efter 30 års fångenskap.124 

Många av hans efterföljare förvisades också till trakter långt hemifrån. 
Vissa hamnade i provinsen Bandundu där de emellertid bevarade sin kultur, 
sitt språk och sin tro. Detta gällde också en grupp från Kingoyi-området, där 
Caleb Muzita var en av ledarna.  

Myndigheternas handlande snarare förstärkte än kvävde den påbörjade rö-
relsen. Kimbangus efterföljare kallades bangunza (singular ngunza), vilket 
betyder profeter eller sändebud. Det kan också översättas med ”de som är 
tillsammans med profeten”. Uttrycket finns dock inte i kikongo-bibeln, där 
profet översätts med ordet mbikudi. Från ngunza kommer beteckningarna 
ngunza-rörelsen eller ngunzismen, som jag kommer att använda i fortsätt-
ningen. Jag väljer den beteckningen för att ange att kimbanguismen utveck-
lades åt olika håll under olika profetgestalter vilkas lära och undervisning i 
många fall stod långt ifrån vad Simon Kimbangu hade velat förmedla.125 De 
svenska missionärerna intog olika ståndpunkter gentemot den nya rörelsen, 
ofta beroende på deras egna upplevelser på den plats där de bodde och arbe-
tade. Ngunzismen uppvisade nämligen redan på ett tidigt stadium många 
lokala skillnader, som var mer eller mindre i samklang med missionsarbetets 
värderingar och uttryckssätt.  

Den mest välkände ngunza vid sidan av Kimbangu var Philippe Bumba 
(cirka 1891 – 1942). Han var verksam i Kinkenge-området, det vill säga i 

                               
120 Martin M.-L. 1975, s. 81. 
121 Sundkler B. & Steed C. 2000, ss. 533-534.  
122 Nuvarande Mbanza Ngungu. 
123 Nuvarande Lubumbashi. 
124 Martin M.-L. 1975, s. 63. 
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närheten av en av de svenska missionsstationerna i Belgiska Kongo. En av 
pastorerna inom CEC (dåvarande CEZ), Alphonse Nsumbu-Goma, skrev 
1992 sin slutuppsats om Filippo Bumba et le mouvement prophétique au 
Manianga.126 Jag nämner uppsatsen på grund av dess speciella värde, ef-
tersom den delvis bygger på intervjuer med personer som själva hade varit 
med på Mbumbas samlingar. För de svenska missionärerna förekom det vid 
dessa samlingar flera företeelser som var svåra att acceptera, till exempel 
seden att ”väga andarna”, det vill säga att avgöra i vilken utsträckning an-
hängarna hade den helige Ande.127 

Händelserna kring Kimbangu påverkade också myndigheterna i grannko-
lonin. Fransmännens oro framgår bland annat av de hårda metoder som de 
använde i Musana-området för att kväsa den rörelse som hade uppstått kring 
Kimbangu och spritt sig över gränsen.128 

Jag vill i detta sammanhang också nämna gbaya-upproret som började i 
slutet av 1920-talet.129 Det vände sig mot fransmännen och även om gbaya-
folkets område ligger längre norrut och inte direkt berörde bakongo, visar 
det ändå att det vid denna tid förekom politiska spänningar och att frans-
männen följaktligen var på sin vakt mot det som skulle kunna störa den rå-
dande ordningen. 

Något som starkt påverkade folket i de södra delarna av Franska Kongo 
under 1920-talet var det gigantiska projektet att anlägga en järnväg mellan 
städerna Pointe-Noire och Brazzaville, en sträcka på 51 mil. Järnvägen kor-
sar flera större vattendrag och vissa områden är starkt kuperade, särskilt i 
Mayombeskogen nära Pointe-Noire. För att få arbetskraft till järnvägsbyg-
get, som pågick mellan 1921 och 1934, rekryterades arbetare med tvång och 
de fick arbeta under svåra förhållanden.130 Det finns ingen tillförlitlig statistik 
som visar hur många av arbetarna som dog.131 Så småningom, när de olika 
sträckorna öppnades för trafik, underlättades kommunikationerna i första 
hand för dem som bodde nära järnvägen. För människorna i Ndoundous 
hemby blev Loutété den närmaste järnvägsstationen; avståndet dit är cirka 
15 kilometer. Nu blev det lättare att förflytta sig till städer och samhällen 
som växte upp längs järnvägen. Tidigare hade avstånden räknats i antalet 
dagsmarscher, nu blev det en fråga om restid i timmar. För landsbygdsbe-
folkningen blev betydelsen av det nya fortskaffningsmedlet störst när det 
gällde ökade möjligheter till avsalu, i första hand av jordbruksprodukter. 

                               
126 Filipo Mbumba och profetrörelsen i Manianga. (Författaren använder omväxlande 
kikongo-förnamnet Filipo och det franska Philippe.) 
127 Nsumbu-Ngoma A. 1992, s. 41. “Vägningen” skedde genom att profeten tog deltagarna i 
hand och utifrån nivån av skakningar bedömdes deras andliga halt.  
128 Hult G.A. 1941, ss. 214-222.  
129 Janzon G. 2008, ss. 196-213.  
130 Utdrag ur Kingoyis dagbok, 30-31 december 1921: ”Vi skola betala 5 frs i skatt för varje 
lärare för att de skola befrias från att arbeta vid järnvägsbygget.” 
131 Ballif N. 1993, s. 84. Ballif återger att det officiella antalet döda fram till 1929 var drygt 
10 000, men menar att det verkliga antalet var betydligt större. 
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Dessa kunde nu säljas vidare till städerna och det blev därmed lättare för folk 
på landsbygden att tjäna pengar. 

Frankrike hade vid denna tid ett flertal kolonier, men Kongo hamnade i 
blickpunkten på ett speciellt sätt när författaren André Gide efter att ha be-
sökt landet 1927, publicerade sin reseskildring, Voyage au Congo (Resa i 
Kongo). Boken väckte stort uppseende hemma i Frankrike. Han avslöjade 
förhållanden som var generande för fransmännen, speciellt beträffande ex-
ploateringen av naturtillgångar och utnyttjandet av den lokala arbetskraften, 
också när det gäller bärare. Däremot tog han inte avstånd från kolonialismen 
som sådan; han delade den allmänna ståndpunkten att fransmännen hade ett 
speciellt uppdrag att sprida den västerländska kulturen.132 

I Sverige firade SMF sitt 50-årsjubileum år 1928. Som representant för 
kongomissionen inbjöds Jérémie Kibangu (ca 1893 – 1972). Han hade vuxit 
upp helt nära Kingoyi och var vid denna tid lärare och undervisade vid semi-
nariet där.  

Inför Kibangus resa skrev missionären Signe Walder (1875 – 1963) en 
bok där han presenterades inför missionsvännerna.133 Boken är tendentiöst 
skriven; både missionens arbete och Kibangus personlighet skildras i ge-
nomgående positiva ordalag. Från boken återger jag bara en uppgift, som 
gäller den höga dödligheten vid denna tid. Vid sin Sverige-resa var Kibangu 
i 30-årsåldern och då hade inte bara hans föräldrar dött utan också alla hans 
nio syskon. 

Till SMF-jubileet 1928 utgavs en bok med titeln Vildmarkens vår. Skrif-
ten är ett unikt tidsdokument eftersom alla de 42 författarna är SMF:s lokala 
medarbetare i Kongo, det vill säga lärare och evangelister.134 Jérémie 
Kibangu och hans fru Rébecca Kiniongono bidrog med var sin artikel till 
boken. Rébecca Kiniongono var lärare och är en av bokens två kvinnliga 
författare och hennes ämne var ”Kongos kvinnor förr och nu”. Ända från 
början hade SMF-missionärerna haft som en av sina målsättningar att stärka 
kvinnans roll i det kongolesiska samhället.135 

Under SMF:s första tid i Kongo hade det varit svårt att rekrytera elever, 
särskilt flickor, men vid denna tid, på 1920-talet, uppskattades utbildning 
och föräldrarna skickade gärna sina barn till skolan. Till detta bidrog att de 
som hade fått skolutbildning hade möjligheter att så småningom få ett arbete 
i statens tjänst eller hos någon annan arbetsgivare.136 I Dagbräckning i Kongo 
formuleras skolarbetets målsättning så här: 

                               
132 Boken recenseras på http://littexpress.over-blog.net/article-16486156.html  
133 Walder S. 1928. 
134 Vildmarkens vår finns i fransk översättning sedan 2003. Tyvärr finns inte originalmanu-
skripten kvar, utan översättningen skedde utifrån den svenska utgåvan. 
135 Baur-Phillips A. 1911, ss. 301-305.  
136 Palmær G. 1941d, s. 377.  
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Uppfostran (skolan) är de äldres avsiktliga och planmässiga inverkan på de 
yngre för att hjälpa dem att bliva nyttiga samhällsmedlemmar och lyckliga 
evighetsvarelser.137 

Utbildning och fostran gällde alltså både det nuvarande livet och livet efter 
detta. På schemat fanns förutom läsning, skrivning, räkning och kristen-
domskunskap även gymnastik och trädgårdsarbete. En svensk missionär, 
ofta en kvinnlig lärare, hade tjänsten som ansvarig för skolorna på missions-
stationen och också för de skolor som öppnades i de omgivande byarna.138 

Att flickor intresserade sig för den utbildning som erbjöds av missionen 
framgår av ett foto på första sidan av ett nummer av tidningen Missionsför-
bundet från 1926. Bilden visar nämligen elever från flickskolan på Kingoyi 
med 36 flickor och i bildtexten anges deras namn. Syftet med publiceringen 
var att söka understödjare bland missionsvännerna i Sverige.139 

Behovet av mer avancerad utbildning gjorde sig också gällande. Under 
detta decennium öppnades på Kingoyi en påbyggnadskurs som följde på den 
fyraåriga folkskolan.140 Här undervisades på franska och bland eleverna 
fanns både flickor och pojkar.141 

Bland de tryckta källorna för denna avhandling finns även flera böcker 
om Kongo som skrivits av besökare från Sverige. Ett sådant tidsdokument är 
Janne Nyréns (1864 – 1945) Bland skördemän i Kongo. Nyrén var vid denna 
tidpunkt SMF:s missionsföreståndare och genomförde från juli till december 
1921 en så kallad inspektionsresa, då han besökte samtliga missionsstationer 
i de båda kolonierna. I boken redogör han för sina upplevelser under resan 
och ger även bakgrundsskildringar som beskriver kongolesernas seder och 
bruk. Han ger också en bild av det han kallar profetrörelsen eller ngunza-
rörelsen, som hade börjat kring Simon Kimbangu i maj samma år. Nyrén är 
ytterst tveksam till den nya rörelsen, som han möter vid olika tillfällen under 
sin resa och han menar att den redan då håller på att avklinga.142 I själva ver-
ket såg han början till den rörelse som idag är Kimbanguistkyrkan med ett 
stort antal medlemmar och med verksamhet i många länder, även i Sve-
rige.143 

Med utgångspunkt från Bland skördemän i Kongo vill jag betona den roll 
som Kingoyi missionsstation spelade vid denna tid. Nyrén deltog i den årliga 
missionärskonferensen, som var kongomissionens högsta beslutande organ, 
vars protokoll emellertid skickades till missionsstyrelsen i Stockholm för 
godkännande. Detta år hölls konferensen på Kingoyi och han meddelar: ”I 

                               
137 Karlman E. 1911, s. 239. 
138 Söderberg B. 1956a, ss. 97-102.  
139 Missionsförbundet nr 15, 1926. 
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regel komma årskonferenserna hädanefter att hållas på Kingoyi.”144 Orsaken 
till detta var främst missionsstationens centrala läge; alla missionsstationer 
kunde nås därifrån inom 5-6 dagsmarscher. Inga bilvägar fanns i området 
och förflyttningarna skedde till fots. Missionärerna bars i bärstol vid längre 
sträckor. En annan orsak till att Kingoyi var den lämpligaste missionssta-
tionen var platsens logeringsmöjligheter och samlingslokaler, som kunde ta 
emot alla konferensdeltagarna. Ett gruppfoto från detta tillfälle visar det 
svenska missionärskollektivet: ett barn, 16 kvinnor och 17 män.145 

Sedan 1912 fanns den svenska missionens seminarium på Kingoyi. Här 
utbildades evangelister och lärare från både Belgiska och Franska Kongo.146 
Sjukhuset på Kingoyi hade läkare fram till 1923 då Georg Palmær fick sin 
arbetsplats på Kibunzi, en annan missionsstation som nu tog över rollen som 
centrum för hälso- och sjukvårdsarbetet. Jag betonar detta för att ge relief åt 
missionsstationen Kingoyi, där Ndoundou med stor sannolikhet föddes och 
som kom att spela en stor roll för honom under hans uppväxttid. Han bodde 
alltså helt nära den missionsstation som vid denna tid kan anses ha varit en 
av de allra viktigaste för hela SMF:s missionsarbete i de båda kongokoloni-
erna. Förändringarna i samhället, som kom med koloniseringen och mis-
sionsarbetet, var förhållandevis långt framskridna i hans närområde. Kingoyi 
var ett centrum med täta kontakter med omvärlden. Vissa av eleverna kom 
långväga ifrån, patienter kom till sjukhuset från de båda kolonierna och här 
fanns också missionärerna som representerade andra kulturer.  

Statistik från år 1925 visar att SMF:s lokala församlingar i de båda 
kongokolonierna omfattade 16 569 medlemmar.147 Frågorna kring mission-
ens målsättning som självstyrande, självunderhållande och självutbredande 
diskuterades i den pågående missionsdebatten. Begreppen hade lanserats av 
Rufus Anderson (1797 – 1880) och Henry Venn (1796 – 1873) redan i mit-
ten av 1800-talet.148 Missionär Karl Edvard Laman höll i Sverige några före-
drag angående missionsstrategier i början av 1920-talet. De kom ut i bok-
form med titlarna Sanningsstrålar och Där mörkret skingras. Av böckerna 
framgår de frågor som då var aktuella. Föredragen vänder sig till blivande 
och aktiva missionärer och betonar behovet av intresse för och kunskap om 
den lokala kulturen. Trots den paternalistiska grundtonen framträder tydligt 
en respekt för kongokulturen, från vilken Laman hämtade många exempel på 
olika förhållanden, som han ville belysa i sina föredrag.149 

Sven August Flodén (1861 – 1946), som arbetade som missionär i Kongo 
mellan 1892 och 1929, författade år 1929 ett förslag till konstitution som 
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syftade till självstyre.150 Även om förslaget inte antogs, visar det att frågan 
om självstyre var aktuell och föremål för samtal. Samma år beslutades att 
evangelisternas löner hädanefter skulle betalas med lokalt insamlade medel, 
utan stöd av subventioner från utlandet, det vill säga från Sverige. Detta sågs 
som ett första, men viktigt steg mot ett framtida självstyre.151 

Eftersom Ndoundou blev döpt under 1920-talet, väljer jag att här nämna 
hur detta sakrament praktiserades i missionsverksamheten. SMF:s missio-
närer representerade ett samfund där både barndop och troendedop praktise-
rades. I Kongo tillämpades enbart troendedop, som föregicks av en bekän-
nelse som skulle avläggas i en offentlig gudstjänst. Då uttalades orden: ”Jag 
vill lämna synden och följa Jesus.” Därefter följde undervisning i kristendo-
mens grunder som gavs en gång i veckan under minst ett år. De sista veck-
orna före dopet var det intensivundervisning på missionsstationen. Om dop-
kandidaten sedan blev antagen vid ett församlingsmöte följde dop genom 
nedsänkning, i allmänhet utomhus vid något vattendrag. I anslutning till 
dopet skedde medlemsintagning vid en gudstjänst. En fråga som ofta hade 
varit föremål för samtal var från vilken ålder barn var mogna för att bli döpta 
och bli församlingsmedlemmar. En gräns hade satts vid tioårsåldern,152 men 
senare höjdes åldersgränsen så att dopkandidaten skulle vara tolv år.153 
Denna praxis gäller fortfarande. 

Att SMF valde att inte tillämpa barndop i Kongo kan ha berott på att de 
missionssällskap som arbetade i de angränsande områdena, och som man 
samarbetade med, tillhörde den baptistiska traditionen. Att bara tillämpa 
troendedopet kan också förstås som en markering mot den Katolska kyrkan, 
som – enligt de protestantiska missionärerna – tog alltför lätt på det person-
liga ställningstagandet för kristendomen. Tidigt uppstod frågan hur man 
skulle ställa sig till de missionärspar som ville att deras barn skulle döpas 
som spädbarn. Lösningen blev att ett sådant dop skulle äga rum enskilt, vil-
ket kan tolkas så att ingen kongoles skulle delta vid eller känna till en sådan 
dopakt.154 Däremot ägde barnvälsignelser rum under församlingens guds-
tjänster, då även missionärsfamiljerna bar fram sina barn. 

 

                               
150 Stenström A. 1977, s. 89. 
151 Ett liknande beslut, som dock inte verkställdes, hade tagits redan 1907. Kongokonferen-
sens protokoll, 17 – 23 januari 1905, § 15 mom. 5.  
152 Kongokonferensens protokoll 1901, § 20.  
153 Hult G. A. 1937, s. 117. 
154 Kongokonferensens protokoll 1892, § 21.  
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1930-talet – Järnvägen innebär en ny epok 
År 1934 invigdes den nya järnvägen mellan Pointe-Noire och Brazzaville 
och det stora byggnadsprojektet var därmed avslutat.155 Förutsättningarna för 
ökad import och export förbättrades väsentligt. Norr och öster om Brazza-
ville är Kongofloden och dess bifloder segelbara, så där fanns redan möjlig-
heter till goda kommunikationer. Urbaniseringen tog fart på grund av järn-
vägen, i första hand vid de två ändstationerna, men också vid ett flertal tätor-
ter längs den nya kommunikationsleden. Den internationella depressionen 
under 1930-talet drabbade även Kongo med ökad arbetslöshet som följd, 
men för folk på landsbygden, som till stor del levde av självhushåll, blev inte 
krisen så påtaglig. 

Också för Kingoyi missionsstation och verksamheten där innebar den nya 
järnvägen förbättringar när det gäller transporter. Många av de verktyg och 
det material som krävdes för byggenskap och andra aktiviteter importerades 
vid denna tid, oftast från Sverige. Varorna kom tidigare till hamnstaden 
Matadi, där godset delades upp i enheter på maximalt 30 kilogram.156 Däri-
från fraktades dessa med järnväg till Songololo och där anlitades bärare som 
bar sina bördor ända till Kingoyi, en sträcka på cirka 12 mil. Nu blev Loutété 
Kingoyis närmaste järnvägsstation och avståndet dit är cirka två mil. Joel 
Yrlid har i sin avhandling Mission och kommunikation redogjort för hur de 
svenska samfunden, som bedrev mission i Kongo, löste sina transportfrågor, 
vilka ofta innebar stora bekymmer.  

När jag i slutet av 1960-talet samtalade med en äldre kongoles, berättade 
han för mig med stor indignation om bärarens slitsamma arbete och den 
mycket blygsamma betalningen. I det fallet gällde det uppdrag för kolonial-
myndigheterna, men SMF använde samma avlöningssystem. I missionssta-
tionernas dagböcker återkommer ofta problemet med att få tag i bärare till de 
långa transporterna. 

För den svenska missionens kongolesiska medarbetare innebar 1930-talet 
stora förändringar beträffande hur utbildningen organiserades. Kingoyis 
betydelse som missionsstation minskade, eftersom de franska kolonialmyn-
digheterna hade tagit ett beslut att ingen från AEF fick studera i grannkolo-
nin.157 Detta skedde i början av 1920-talet och berodde på fruktan för att 
kimbanguismen och dess idéer om politisk självständighet skulle spridas till 
fransmännens område. Eftersom ingen från de nyanlagda missionsstationer-
na i Franska Kongo längre kunde få sin evangelist- eller lärarutbildning vid 
Kingoyi fanns ett behov av ett motsvarande utbildningscentrum i Franska 
Kongo. Därför byggdes Ngouedi missionsstation med början år 1930, där 
hädanefter utbildning av evangelister och lärare i denna koloni skulle äga 
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rum.158 Gränsen var vid denna tid i princip stängd. Det betydde bland annat 
att inga lärare från den belgiska sidan fick arbeta i Franska Kongo, vilket 
innebar svårigheter för den svenska missionen att rekrytera personal till 
Ngouedi och till andra missionsstationer i den kolonin.159 Vid anläggandet av 
missionsstationerna i Franska Kongo hade personal från Belgiska Kongo 
tidigare spelat en stor roll; det gällde såväl praktiska arbetare som lärare och 
sjukvårdspersonal.160 I väntan på att Ngouedi skulle färdigställas anordnades 
evangelistutbildning först vid Musana och sedan vid Madzia. 

På den belgiska sidan diskuterade vid denna tid SMF och näraliggande 
missioner möjligheterna att samordna utbildningen av kongolesiska medar-
betare. Redan i början av seklet hade det förekommit samtal mellan olika 
protestantiska missioner om att hjälpas åt med den högre utbildningen. 
SMF:s missionärer var positiva till samarbete med Baptist Mission Society 
och American Baptist Foreign Mission Society vid en planerad skola i Kim-
pese. Missionsstyrelsen i Stockholm sa emellertid nej, eftersom man ansåg 
att de läromässiga skillnaderna var alltför stora mellan SMF och de två bap-
tistiska missionssällskapen.161 SMF valde då Kingoyi som sin särskilda skol-
station, men på 1930-talet hade förhållandena ändrats och 1938 anslöt sig 
SMF till de övriga missionerna vid skolan i Kimpese. I september 1939 på-
började den första gruppen blivande pastorer sin utbildning, som vid denna 
tid var tvåårig. Dessa första pastorselever, samtliga från Belgiska Kongo, var 
alla evangelister med flerårig erfarenhet av församlingsarbete.162 Här skulle 
så småningom Ndoundou få sin pastorsutbildning. 

När placeringen av den planerade missionsstationen i Franska Kongo 
skulle bestämmas, grundade sig beslutet på många års erfarenheter av olika 
platsers för- och nackdelar. Tidigare hade två av SMF:s missionsstationer 
måst stängas och överges på grund av risken för dödliga sjukdomar.163 För 
missionsstationerna i Franska Kongo sökte man högt belägna platser, långt 
från sankmarker, för att undvika malaria.  

För att få tillgång till mark måste man dels förhandla med den familj som 
ägde det aktuella jordområdet, dels förhandla med myndigheterna, det vill 
säga den franska kolonialmakten. MES var inte registrerad som en juridisk 
person och kunde därför inte äga mark. I stället fick enskilda missionärer stå 
som ägare till de olika koncessionsområdena där missionsstationerna bygg-
des. När Teofil Ceder (1879 – 1919) dog i spanska sjukan 1919, var han 
personligen ägare till tomterna i Brazzaville och han efterlämnade inte något 
testamente. I detta fall ordnades det så att hans fru Livia Ceder (1878 – 
1951) fick ärva alla tillgångarna. Något senare stod SMF:s missionsförestån-
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dare i Sverige som personlig ägare till många av missionsstationerna. Först 
1941 blev MES en juridisk person och därmed formell ägare till mark i 
Franska Kongo.164 

Bördig jord liksom tillgång till bra dricksvatten var ett par av grundvillko-
ren för att anlägga en ny missionsstation. När det gäller Ngouedi finns det 
väl dokumenterat både hur undersökningsresorna gick till och hur livet tedde 
sig för de första missionärerna på den nya platsen.165 Däremot saknas doku-
mentation angående överenskommelsen med familjen som enligt landets sed 
stod som ägare till området. Familjens överhuvud var en kvinna, Marie Ma-
hinga, och enligt de efterlevande var överenskommelsen formulerad så att 
marken ställdes till missionärernas förfogande. På senare år har det pågått en 
tvist om marken. De efterlevande menade att överenskommelsen i princip 
har upphört, eftersom inga missionärer längre bor i Ngouedi. Först år 2010 
nådde familjen och EEC en förlikning, som innebar att den ursprungliga 
överenskommelsen gäller även i fortsättningen. Denna tvist finns nämnd av 
en svensk författare och journalist, som tillbringade några veckor i Ngouedi 
under 2003.166 I boken finns också beskrivet det imponerande landskapet 
med djupa dalar och höga berg, som omger missionsstationen. 

1930-talet var ett expansivt årtionde för MES då flera missionsstationer 
grundlades i Franska Kongo. Strax utanför Brazzaville inköptes ett förhål-
landevis stort markområde 1930, där man bland annat öppnade en yrkes-
skola.167 Platsen heter Mansimou och där finns idag EEC:s universitet. Två år 
därefter påbörjades arbete i Madouma.168 I Pointe-Noire fick man tillgång till 
markområden inne i staden 1933 och var då med från början av en expan-
sionsperiod, när järnvägen till Brazzaville öppnades och när man började 
anläggningen av en djuphamn. Några kilometer från statsposten169 Zanaga 
byggdes en traditionell missionsstation med början 1937. Året därpå fick den 
svenska missionen ta över den verksamhet som påbörjats i Dolisie av 
Christian and Missionary Alliance (CMA). CMA hade liksom SMF verk-
samhet i Belgiska Kongo sedan slutet av 1800-talet. Detta missionssällskap 
ville också expandera till det angränsande området i Franska Kongo, men 
menade att fransmännens krav för att få bedriva skolverksamhet var alltför 
höga. De drog sig därför tillbaka och den verksamhet, som de hade påbörjat i 
Dolisie, överlämnade de till SMF. Loubetsi blev nästa nya missionsstation 
och den öppnades 1939. En missionsstation med det namnet hade anlagts i 

                               
164 Einebrant, Roland. Intervju 2012-11-05. Einebrant var missionär i Kongo 1952 – 1986 och 
sedan SMF:s arkivarie 1986-1996. 
165 Malmquist S. 1934. 
166 Weyler S. 2006, ss. 225-228.  
167 Nicklasson G. 1969, s. 19. 
168 Hur arbetet började vid Madouma missionsstation finns beskrivet i Öhrneman J. 1934, ss. 
32-39.  
169 “Statspost” innebar ett administrativt centrum för kolonialmakten. 



 50 

början av 1920-talet, men på grund av den traktens avfolkning, byggdes ”nya 
Loubetsi” invid den väg som förbinder Dolisie med Gabon.170 

Ngouedi skulle bli Ndoundous hemort under närmare 40 år och här finns 
också hans grav. Därför följer här en närmare presentation av Ngouedi miss-
ionsstation, som är starkt förknippad med hans livsgärning.  

SMU tog ett särskilt ekonomiskt ansvar för den nya missionsstationen 
som tog form under 1930-talet. En faktor som fick betydelse för val av plats 
var tillgången till lera, som var lämplig för tegelslagning. Leran här är av en 
speciell typ, som gör att det brända teglet har en ljust gråaktig ton, vilket ger 
Ngouedis byggnader en särskild karaktär. Hela 1930-talet var en period av 
intensiv byggverksamhet. Snart fanns på området bostäder för personal och 
elever, skollokaler och sjukstuga. Under 1940-talet byggdes en stor kyrka, 
som påminner om en svensk landsortskyrka med högt klocktorn. På området 
fanns också garage för flera fordon med möjligheter till underhåll och repa-
rationer. Där byggdes också en snickeriverkstad för i första hand missions-
stationens behov. De svenska missionärerna bodde i ena kanten av området 
och deras bostäder var större och hade en betydligt högre standard än husen 
för den kongolesiska personalen. De yngre eleverna som bodde i internat 
fick dela rum med flera andra, medan de äldre eleverna, som oftast hade 
familj, fick en egen bostad. Den bestod ofta av två små rum. Matlagning och 
disk sköttes utomhus. Varje familj fick ett område för egna odlingar. Sär-
skild vikt lades vid att också fruarna – oftast var evangelisterna män – fick 
tillgång till undervisning.171 

SMF:s missionsföreståndare Axel Andersson (1879 – 1959) beskriver ef-
ter sitt besök i Kongo i början av 1930-talet i närmast lyriska ordalag de 
förväntningar som knöts till den nya missionsstationen: 

Tanken var att söka göra Ngouedi till en liknande högborg för arbetet i 
Franska Kongo, som Kingoyi blivit inom den belgiska kolonien. Kongokon-
ferensen i början av år 1932 beslöt också i enlighet därmed att förlägga semi-
nariet för Franska Kongo till Ngouedi. Det är mycket som talar för att 
Ngouedi också är den rätta platsen för seminariet. Det ligger nära järnvägen 
och de utvecklingsmöjligheter, den kommer att medföra för dessa nejder. Det 
finnes en gammal verksamhet här och många unga, som från sina tidigaste år 
blivit undervisade i kristendomen och aldrig varit hedningar. […] Platsen är 
en av de bästa, man kan finna. Jag har förut talat om dess naturskönhet och 
vattenrikedom. Det kan tilläggas, att jorden här, ehuru på vissa ställen kupe-
rad och något stenig, är utomordentligt bördig. Nere på slättlandet i dalen 
finnes nära nog obegränsad tillgång på den allra bästa odlingsjord, om det 
skulle i en framtid bli behövligt att utvidga det till stationen tillhöriga områ-
det. Ngouedis namn torde sålunda på ett varaktigt sätt komma att inristas i 
den afrikanska missionens historia. Låt oss hoppas, att dess inflytande alltid 
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skall bli till gagn och att mången välsignelsens ström därifrån skall utgjuta 
sig över hedendomens ökenland.172 

En rapport från 1940 som har titeln ”Byggnader och plantationer vid 
Ngouedi” återger följande imponerande siffror: 72 hus och 195 000 
kvadratmeter, det vill säga 19,5 hektar, planteringar.173 

Den väckelserörelse, som hade börjat kring Simon Kimbangu under 
1920-talet, hade slagits ner med våld av de belgiska myndigheterna, men var 
inte utplånad. Rörelsen fick under 1930-talet ”flera nya utbrott”, för att an-
vända Efraim Anderssons uttryck.174 Kingoyi berördes på ett särskilt sätt 
1934-35. Andersson beskriver väckelsen så här: ”Tyvärr urartade den snart 
och övergick under omogna profeters ledning till en starkt synkretistisk rö-
relse.”175 Så uppfattade alltså de svenska missionärerna denna form av ngun-
zism, som nu på olika sätt motarbetades av dem. Missionär Karl Aldén 
(1896 – 1987) berättar om hur han och en svensk kollega under en natt i 
november 1934 gick en lång sträcka från missionsstationen för att bevittna 
ett så kallat profetmöte.176 Aldéns bedömning var att flera moment i mötet – 
den våldsamma extasen, andeutdrivning, eldprov – inte var förenliga med 
den rådande teologin inom missionsverksamheten.177 Ett församlingsmöte i 
Kingoyi som hölls kort tid därefter beskrevs av Aldén med följande ord: 

I mycket allvarliga ordalag uppmanades församlingen att helt ta avstånd från 
denna rörelse, enär hedendomen levde upp på nytt i densamma och hotade att 
bli en verklig fara för församlingen. Här gavs dock ingalunda bara negativa 
råd och förmaningar. Klart och bestämt besked fingo de närvarande rörande 
såväl tungotal och helbregdagörelsens gåva. Dessa behöva visst inte sökas 
utanför församlingens gränser, de höra församlingen till och stå under Guds 
Andes ledning och domvärjo.178 

Som ansvarig pastor uppmanade Aldén de närvarande att inte alls befatta sig 
med den nya rörelsen, som påminde alltför mycket om den traditionella re-
ligionen. Jag noterar Aldéns öppenhet för tungotal, som inte var känneteck-
nande för SMF. Däremot var förbön för sjuka vanligt förekommande, men 
den sågs inte stå i motsatsställning till den sjukvård som erbjöds vid sjuk-
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vårdsinrättningar. Aldén avslutar sin berättelse med: ”Så småningom in-
trädde åter normala tider.”179 

Något som fick stor betydelse för missionsarbetet i Franska Kongo var 
Frälsningsarméns ankomst till landet 1935. Många inom ngunzismen såg i 
den nya rörelsen en fortsättning på Kimbangus verksamhet.180 Uniformerna, 
musiken och flaggorna tilltalade stora delar av befolkningen. En spridd upp-
fattning var att bokstaven S på uniformerna stod för Simon, det vill säga att 
profeten nu uppenbarade sig på detta sätt.181 En rad föreställningar knöts till 
den nya rörelsen som fick ett enormt genomslag. Grundtanken hos de nya 
anhängarna var att Frälsningsarmén erbjöd möjligheter att befria dem från 
anklagelser för kindoki. De europeiska officerarna som introducerade rörel-
sen överlät tidigt stort ansvar till lokala ledare, varav vissa helt accepterade 
och byggde vidare på de folkliga föreställningarna. Människor kom i stora 
skaror, ofta efter flera dagsmarscher, till Frälsningsarméns samlingar för att 
skaka hand med en officer, röra bandet kring botbänken eller passera under 
fanan. Den som sedan återvände hem, ansågs inte vara ndoki. Däremot blev 
den som dog under den ofta strapatsrika hemfärden betraktad som ndoki och 
följaktligen konstaterades dödsfallen med lättnad, eftersom släkten nu inte 
behövde frukta någon förbannelse, sjukdom eller olycka från det hållet.182 

Så småningom försökte representanter för den internationella Frälsnings-
armén rensa bort det som de ansåg vara oförenligt med Frälsningsarméns 
teologi, men en parallell rörelse levde vidare och den kännetecknades av ett 
tydligt avståndstagande från den katolska och den protestantiska mission-
en.183 
 

1940-talet – Krigsår och väckelse 
Eftersom Frankrike var djupt inbegripet i andra världskriget drabbades också 
invånarna i dess kolonier. I ännu högre grad än under första världskriget 
deltog soldater från Afrika. Inte mindre än 175 000 soldater rekryterades 
från Franska Väst- och Ekvatorialafrika och Kamerun under de här åren.184 
Dessa kämpade sida vid sida med fransmännen vid krigsfronter i olika 
världsdelar. Liksom vid första världskriget påverkade de överlevandes berät-
telser kongolesernas bild av Europa och européer. Janzon använder i sin 
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avhandling uttrycket: ”Myten om de vitas överhöghet började falla sön-
der.”185 

Staden Brazzaville fick en betydelsefull roll när den 1940 utropades till 
huvudstad för La France libre (Det fria Frankrike).186 Charles de Gaulle 
(1890 – 1970) inrättade här ett Imperiets försvarsråd187 som skulle leda kam-
pen mot trupper som hotade Frankrike. I Brazzaville installerades också en 
radiostation, som blev en röst i etern för Det fria Frankrike. Från och med 
1943 blev radiostationens betydelse ännu större, då räckvidden utökades och 
hörbarheten förbättrades genom att man installerade modernare utrustning.188 

Den som 1940 fick posten som generalguvernör för AEF med placering i 
Brazzaville var Félix Eboué (1884 – 1944), som härstammade från Guyana, 
en annan av Frankrikes kolonier. Eboué var aktiv i samtalen om koloniernas 
framtid. Han motsatte sig assimilationstanken och menade att en – i detta fall 
afrikansk – elit skulle leda landet in i framtiden med respekt för den lokala 
traditionella kulturen.189 

I början av 1944 hölls Brazzaville-konferensen där Eboué spelade en 
framträdande roll. På dagordningen stod frågan om hur Frankrikes kolonial-
välde skulle organiseras i framtiden. Konferensen, som leddes av Charles de 
Gaulle, förebådade l’Union Française (den Franska Unionen) som skulle 
bildas två år senare. Unionen skulle omfatta Frankrike med alla dess kolo-
nier och alla invånare skulle räknas som franska medborgare.190 Detta inne-
bar både skyldigheter och rättigheter, bland annat rösträtt vid parlamentsval. 
Eboué avled senare under 1944 i en hjärtattack.191 En gata och några all-
männa platser i Brazzaville bär idag hans namn.  

Den politiska utvecklingen under 1940-talet pekade framåt mot ökad 
självständighet för Frankrikes kolonier. Franska Kongo spelade en viktig roll 
för sina kolonialherrar under andra världskriget och under kriget ökade med-
vetenheten om det koloniala oket hos den kongolesiska befolkningen. Ett 
tecken på detta är bildandet av Rassemblement Démocratique Africain192 
(RDA) i Bamako 1946. Från Kongo deltog Jean-Félix Tchicaya (1903 – 
1961), som var vald representant för AEF i Nationalförsamlingen i Paris. 
RDA var en panafrikansk rörelse med socialistisk inriktning, som ville verka 
för koloniernas självständighet.193 
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För alla SMF-missionärer, som befann sig i Kongo när andra världskriget 
bröt ut, innebar kriget att den planerade hemresan till Sverige måste uppskju-
tas på obestämd tid. Detta innebar ökad stress och oro, särskilt för dem som 
då var vid slutet av sin fyraåriga arbetsperiod och inte minst för dem som 
hade lämnat sina barn i Sverige. Under 1943 lyckades man dock ordna så att 
några missionärer kunde återvända till hemlandet genom ett Europa i krig.194 

Tidigare har jag presenterat kimbanguismens uppkomst och hur den levde 
vidare i olika former, som med ett sammanfattande namn betecknas med 
ngunzism.195 Denna rörelse med sina olika förgreningar hade sin tyngdpunkt 
i Belgiska Kongo och räknas till de messianska rörelserna, eftersom det 
fanns en tydlig centralgestalt/befriare och budskapet som predikades hade ett 
viktigt inslag av framtida befrielse. I detta fall gällde det frihet från koloni-
almakten och ett återupprättande av det gamla Kongoriket.196 

I Franska Kongo fanns en liknande rörelse, som ur vissa synpunkter kan 
jämföras med kimbanguismen, nämligen matsouanismen.197 Dess företrä-
dare, som var född 1899, hette André Matsoua.198 Han lämnade sin tjänst 
som lärare, anställd av Katolska kyrkan, och begav sig till Paris 1921.199 
Under Marockanska kriget 1924-25 deltog han som soldat och därefter åter-
vände han till Frankrike, där han bosatte sig och fick arbete. Där kom han i 
kontakt med flera radikala sammanslutningar, som verkade för afrikanernas 
upprättelse. Själv bildade han l'Association Amicale des Originaires de 
l'A.E.F. (Vänskapsförbundet för dem med AEF-ursprung). Syftet var att ge 
stöd till dem som levde i Frankrike och liksom han själv kom från AEF. Tre 
delegater skickades till Kongo för att samla in pengar till föreningens verk-
samhet och de lyckades verkligen med sitt uppdrag. Insamlingsresultatet 
blev mer än 100 000 francs och det kan ställas i relation till att en vanlig 
månadsinkomst i Kongo kunde uppgå till 20 francs. För folk i allmänhet 
hade insamlingen emellertid fått en annan innebörd. Uppfattningarna varie-
rade; en del menade att bidragen var en insats i en lånekassa, andra att det 
var ett sätt att köpa sig fri från arbete vid det planerade järnvägsbygget. 
Andra åter såg betalningen som en möjlighet att få samma status och lev-
nadsstandard som fransmännen.200 

Insamlingarna koncentrerades till balari, som också var Matsouas folk-
grupp. Myndigheterna reagerade mot insamlingsverksamheten, som man 
menade inte längre stämde med föreningens officiella målsättning. Pengarna 
beslagtogs, de tre insamlarna arresterades och Matsoua arresterades i Paris 
                               
194 Höök B. 1943, s. 73. 
195 Se sidan 41. 
196 Efraim Andersson ger en uttömmande beskrivning av dessa fenomen i Messianic Popular 
Movements in the Lower Congo. 
197 Skrivs också matswanismen. 
198 Han kallade sig också André Grenard. 
199 Källa för uppgifter om Matsoua är i huvudsak Andersson. E. 1958, ss. 117-125 och Sinda 
M. 1972, ss. 11-14.  
200 Andersson E. 1958, s. 119. 
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och skickades till Brazzaville för rättegång. Alla fyra fick samma dom: tre 
års fängelse och 10 års landsförvisning för uppviglande verksamhet. När 
domen meddelades utbröt ett våldsamt upplopp i Brazzaville med rop som: 
”Döda de vita!” Upploppet stoppades med vapen. Orsaken till den starka 
reaktionen hos befolkningen var att stora förhoppningar hade knutits till 
Matsoua som politisk befriare.201 

Rättegången ägde rum 1930 och Matsoua blev utvisad till Tchad. Därifrån 
lyckades han fly till Frankrike, där han tog värvning vid andra världskrigets 
utbrott. Han tillfångatogs på nytt och skickades tillbaka till Kongo där han 
dömdes till livstids straffarbete. Efter någon tid dog han år 1942 i Mayama 
där han också ligger begravd.202 Mayama ligger några mil nordväst om Braz-
zaville. 

Jag har valt att presentera Matsoua och matsouanismen tillsammans med 
händelser som inträffade under 1940-talet. Det beror på att det var i stor ut-
sträckning efter hans död, som de messianska tankarna stärktes och rörelsen 
fick en utpräglat religiös karaktär. Det fanns en tro på att Matsoua fortfa-
rande levde och att han skulle komma tillbaka och upprätta Kongoriket. I 
matsouanismens spår uppstod rörelser som Lusambulu lwa Bougie, vilket 
betyder Ljusets religion; med ljuset menas här ett vax- eller stearinljus. Den 
rörelsen kännetecknas, förutom av ceremoniell ljuständning, av välsignelse 
av verktyg och redskap samt av olika metoder för skydd mot kindoki.203 

SMF/SMK:s arkiv har ett rikligt material som speglar missionsarbetet i 
andra länder. Där fanns bland annat ett par unika objekt som relaterar till 
matsouanismen och dessa överlämnades 2012 till Etnografiska Museet i 
Stockholm. Det är dels ett svartvitt foto som visar hur Matsoua träffar Jesus. 
Montaget är välgjort, men bilden är sliten. Dessutom fanns det ett par nog-
grant färglagda lappar, som ansågs vara biljetter till himlen. Dessa föremål 
lämnades en gång av Daniel Ndoundou till missionären Sven Hagerfors 
(1905 – 2003). Ndoundou hade fått dem i ett själavårdssamtal, förmodligen 
från en konfident som ville lämna det som matsouanismen stod för.  

I Kingoyis hundraårsskrift204 finns några rader om vad som hände 1941. 
Karl Aldén, som under 1930-talet hade haft problem med ngunzismen, var 
under hela andra världskriget kvar som församlingsföreståndare i Kingoyi. 
Författaren berättar om hur Aldén anklagade bangunza inför de belgiska 
myndigheterna, som uppfattade att ett uppror var på gång. Enligt minnes-
skriften hade belgarna för avsikt att slå ned upproret med vapen. Först ge-
nomförde de emellertid en undersökning som visade att Aldéns anklagelser 
var falska och därför dömdes han till två års fängelse, som han dock slapp 
undan tack vare borgen.205 Jag har valt att återge detta som ett exempel på 

                               
201 Andersson E. 1958, s. 122. 
202 Andersson E. 1958, s. 124. 
203 Andersson E. 1958, ss. 124-125.  
204 Se sidan 38. 
205 Bayekula F.E. 2000, s. 71. 
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svagheten hos den muntliga traditionen. Det finns nämligen inget annat be-
lägg för att Aldén skulle ha blivit dömd av de belgiska myndigheterna, så här 
har den ursprungliga berättelsen förändrats och blivit mera dramatisk.206 

Missionärerna uppfattades ofta som motståndare till ngunzismen och spe-
ciellt Aldén fick rykte om sig att därigenom motarbeta Guds verk. I Messi-
anic Popular Movements in the Lower Congo återger Efraim Andersson 
några ”Ngunza songs” som härstammar från 1930-talet.207 Aldén nämns i ett 
par sånger och en vers lyder i översättning: ”Tata Aldén anklagade mig inför 
myndigheterna, men en profet fruktar ingenting.”208 I en annan sjunger man: 
”Tata Aldén, tänk efter! Ty det är Herrens vilja, ja, tata, det är Herrens 
vilja.”209 

Ett tydligt steg mot förberedelse för en självständig kyrka togs av SMF 
1942. Då fastställdes Styrelseordning för den inhemska kyrkans synod. I 
vardera kolonin inrättades nu en synod med valda representanter från varje 
församling. Självskrivna medlemmar var församlingsföreståndarna, semina-
rieföreståndarna och de afrikanska pastorerna. Synoden samlades vartannat 
år och åren däremellan sammanträdde synodalrådet, som från början bestod 
av två missionärer och två afrikanska ledamöter samt suppleanter. Missio-
närskonferensen hade vetorätt beträffande alla beslut som fattats av synoden 
och synodalrådet.210 

Med tanke på att väckelsen i Kongo, som började 1947, är av avgörande 
betydelse för denna avhandling vill jag citera från protokollet som fördes vid 
missionärskonferensen i Mansimou under torrtiden 1946. Det var en så kal-
lad inspektionskonferens eftersom SMF:s missionsföreståndare Johan Gus-
tafsson och yttre missionens sekreterare Georg Palmær var på besök i Kongo 
och deltog i konferensen efter att ha gjort en rundresa till de olika missions-
stationerna. Inspektionsresan inträffade under en speciell tid för missionsar-
betet när de flesta missionärerna hade lämnat Kongo efter en ovanligt lång 
arbetsperiod på grund av kriget. Bland dem som började en ny arbetsperiod 
fanns förhållandevis många nya, som hade väntat på att de politiska förhål-
landena skulle tillåta en resa till Afrika. Protokollet är redigerat med ut-
gångspunkt från olika ämnesområden. Under rubriken Församlingsfrågor 
återges följande:  

Frågan hur vi i våra församlingar skola kunna fördjupa det kristna livet disku-
terades ingående [...] Vad är att göra och hur skola vi på bästa sätt möta situ-
ationen? Vi behöva en verklig väckelse. Den historiska utvecklingen i vårt 

                               
206 Min slutsats bygger på en telefonintervju med Roland Einebrant 2011-04-15 och genom-
gång av material på SMK:s arkiv. 
207 Andersson, E. 1958, ss. 278-286.  
208 Tata Aldén wamfunda kwa ”Commandant”, Ngunza kalendi tina kionso lekwa ko. Min 
översättning. 
209 Tata Aldén kubika mabanza. Kadi Mfumu wazolele bo kwandi. E tata kadi Mfumu wazo-
lele bo kwandi. Min översättning. 
210 Höök B. 1947, s. 272. 
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eget land och andra länder visa att masstillslutningen till kyrkan utgör det na-
turliga underlaget för väckelsen. Vi behöva väckelse, men vi bedja om den 
under bävan, ty om den ej blir ledd på rätt sätt, kan den åstadkomma stora 
bekymmer [...]211 

Missionärerna kände alltså ett uttalat behov av att ”kunna fördjupa det 
kristna livet” inom församlingarna och en väckelse sågs som lösning på de 
rådande problemen. Buana Kibongi ger följande beskrivning av situationen 
vid Ngouedi före 1947:  

Ungdomarna syndade [...] Ungdomarna hade inte viljan att tjäna Gud som 
evangelister eller pastorer [...] Fruarna till de män som studerade till evange-
lister, lärare och pastorer saknade intresse för studier, särskilt för bibelstudier 
[...] den första tidens goda förhållande mellan de svenska missionärerna och 
de kristna kongoleserna hade försämrats.212 

Buana ger en mörk skildring och till bilden hör den viktiga roll som Ngouedi 
spelade för missionsverksamheten i landet. Denna missionsstation hade sin 
speciella prägel som ”skolstation”. Här utbildades från 1930-talets början 
evangelister och lärare för hela landet. Varje missionsstation i Franska 
Kongo hade rätt att skicka sina två bästa elever från den sexåriga primärsko-
lan till fortsatt utbildning på Ngouedi. Skolformen var franskt collège, vilket 
motsvarade svensk realskola. Först 1943 började staten ge ekonomiska bi-
drag till protestanternas skolor. Det möjliggjorde öppnandet av fler skolor, 
men bristen på formellt kvalificerade lärare innebar att ökningstakten inte 
motsvarade de verkliga behoven.213 

I slutet av 1940-talet fanns det i Franska Kongo tolv missionsstationer, 
som hade grundats av SMF och som alla var centrum för var sin församling. 
Åren efter andra världskriget tillkom dessutom fyra missionsstationer, som 
anlades i områdena norr om Brazzaville av Det Norske Misjonsforbund 
(DNM): Mpouya, Gamboma, Inkouele och Fort Rosset214. Ett samarbetsavtal 
mellan svenskar och norrmän öppnade de olika utbildningarna i Ngouedi för 
elever från DNM:s församlingar. I gengäld placerade DNM en av sina lärare 
där.215 Även ungdomar från ÖM:s område i Sangha i norra Franska Kongo 
skickades till Ngouedi för utbildning.216 

                               
211 Protokoll Missionärskonferensen 1946. 
212 Buana K. 2002, s. 26. Les jeunes gens et les jeunes filles se livraient aux péchés. […] Les 
jeunes gens n’avaient pas la volonté de servir Dieu en qualité d’évangélistes ou de pasteurs. 
[…] Les femmes des évangélistes, des élèves instituteurs et des élèves-pasteurs manquaient de 
volonté pour étudier, en particulier la parole de Dieu. […] l’amour des premiers temps entre 
les missionnaires suédois et les chrétiens congolais se dégradait. Min översättning. 
213 Söderberg B. 1956a, s. 99. 
214 Nuvarande Owando. 
215 Kaarigstad J. 1994, s. 73. 
216 Janzon G. 2008, s. 245. 
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I Ngouedi samlades alltså ungdomar från olika landsändar och språkgrup-
per för att studera och leva tillsammans. L'esprit de Ngouédi, Ngouedi-
andan, är ett uttryck som ofta används bland de gamla eleverna för att känne-
teckna denna tid. Uttrycket används i positiv bemärkelse och syftar på att 
kongoleser från hela landet kunde bo och leva tillsammans. Även om det 
emellanåt förekom problem på grund av etniska och regionala motsättningar, 
kännetecknades samvaron av god gemenskap.217 Utbildningen omfattade, 
förutom teoretiska ämnen, även jordbruk där varje elev hade ansvaret för att 
bruka en jordlott.218 

Den 19 januari 1947 är ett viktigt datum i EEC:s historia. Då började 
väckelsen under en gudstjänst i Ngouedi och varje år uppmärksammas väck-
elsens årsdag i hela kyrkan. Från början blev lärarkandidaten Raymond Bu-
ana (1926 – 1999)219 den naturlige ledaren för den andliga rörelsen. Det var 
han som blev den förste att gripas av väckelsen och detta fick konsekvenser 
för hela hans liv.220 

Under 2010 intervjuade jag två personer som deltog i den aktuella guds-
tjänsten, Rosalie Buesso Buana (född 1933)221 och Gabriel Nganga Nzonzi 
(född 1933). Då var de tonåringar och elever i Ngouedi. De ger samstäm-
miga uppgifter om gudstjänstens förlopp, hur två personer ombads att be 
efter predikan av John Magnusson (1893 – 1971), ÖM:s missionssekreterare, 
som var på besök i landet. Magnusson hade besökt samfundets missionärer 
längre norrut i landet och kom därefter till Ngouedi, dit också ÖM skickade 
elever, som tidigare nämnts.  

Den som bad som nummer två var Raymond Buana; under bönen skakade 
han och bad återkommande: ”Lugna mig och använd mig!” Denna guds-
tjänst finns skriftligt väl dokumenterad, bland annat av Samba dia Makela 
(1928 – 2013), Efraim Andersson och Buana själv. Här vill jag bara belysa 
reaktionen hos ungdomarna som deltog i gudstjänsten. Deras slutsats var att 
Buana hade blivit tokig, det vill säga att de inte var vana vid att se någon 
skaka under extas, i alla fall inte i gudstjänstsammanhang. Under väckelsens 
fortsättning skulle detta bli ett återkommande fenomen, som inte väckte nå-
got större uppseende. 

Buana Kibongi har i sin bok A l’école du Saint-Esprit (I den helige Andes 
skola) i detalj beskrivit vad som hände veckorna efter den speciella januari-
söndagen. Fler och fler kände behov av att få förlåtelse och detta gällde både 
i förhållande till Gud och till andra människor. I boken anges ett särskilt 

                               
217 Bekräftat i samtal med bland andra de före detta eleverna Pauline Mbouyou och Joseph 
Nkaba Itou. 
218 Lundgren M. 1941, s. 303. 
219 Han ändrade sitt namn till Buana Kibongi 1963. 
220 Buana K. 2002, ss. 25-33.  
221 Hon gifte sig senare med Raymond Buana (Buana Kibongi). 
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datum, den 25 juni 1947, för en försoningsakt som ägde rum mellan kongo-
leser och svenskar.222 

Söndagen den 9 mars ansvarade Daniel Ndoundou för predikan. 
Ndoundou var alltså med från väckelsens början, men ingenting tyder på att 
han under det allra första skedet spelade en särskilt framträdande roll. Där-
emot är det troligt att han var aktiv när synodalrådet för Franska Kongo sam-
lades i juni månad i Ngouedi. Rådet bestod vid detta tillfälle av tre svenska 
missionärer, varav en kvinna, och tre kongolesiska pastorer. En av dem var 
Daniel Ndoundou.223 Det var hög tid att ange riktlinjer för den nya rörelsen 
inte minst med tanke på kolonialmyndigheterna. Efraim Andersson, rektor 
vid seminariet, hade på ett tidigt stadium kontaktat de franska myndigheterna 
för att ta den nya rörelsen i försvar och förklara att missionärerna hade situa-
tionen under kontroll.224 Andersson spelade vid denna tid en viktig roll som 
själavårdare. En av hans döttrar, som är född 1938, har berättat hur hennes 
far ägnade mycket tid åt enskilda samtal i väckelsens början.225 

Synodalrådet gjorde ett uttalande bestående av några riktlinjer som skulle 
vara vägledande för väckelsen.226 Det återges här i sammandrag: 

- undvik all sammanblandning med hedendomen 
- inga möten får hållas nattetid ute i naturen 
- undvik överdriven extas. Extasen är inte det enda tecknet på att nå-

gon har tagit emot den helige Ande 
- väckelsen ska hållas skild från politiken och fiendskap mot europé-

erna 
- en väckelse kan inte skapas, den är en gåva av nåd från Gud. 

Synodalrådets medlemmar var alltså positiva till väckelsen, men uttalandet 
tyder på att det fanns en oro för att den skulle utvecklas i en riktning som 
påminde om ngunzismen. 

Att denna oro fanns framgår av följande citat från dagboken för Ngouedi 
församling:  

I går kom Hagerfors tillbaka från en två veckors byresa i badondodistriktet 
upp bland bergen mot Kingoyi-hållet. […] Med tanke på att ingen vit kunnat 
göra byresor sista åren och med tanke på att väckelsen fortgått omkring ett 
halvår däruppe i byarna, får man trots allt vara glad att det inte är värre än det 
är. Detta torde till stor del vara den svarte pastor Ndoundou Daniels förtjänst. 
Han utför ett utomordentligt gott arbete i församlingen.227 
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Jag uppfattar det så att uttrycket ”får man trots allt vara glad att det inte är 
värre än det är” betyder att det fanns farhågor för att väckelsen skulle urarta 
och låta sig påverkas av det som missionärerna vände sig emot inom ngun-
zismen. Tydligen spelade Ndoundou en viktig roll för väckelsens fortsatta 
utveckling. 

Redan i november 1948 anordnades det första stora väckelsemötet eller 
uppbyggelsekonferensen i Ndoundous hemby Kindamba, som ligger i när-
heten av Ngouedi.228 Så småningom inbjöds till dylika sammankomster, som 
sträckte sig över flera dagar, vartannat år. Det kan tilläggas att Kindamba 
ligger relativt avlägset; många av dem som deltog fick gå långa sträckor till 
fots för att komma dit. 

Dessa sammankomster blev av stor betydelse såväl för MES/EEC:s med-
lemmar som för många andra människor. Dagsprogrammet bestod av guds-
tjänster och bibelstudier, tillfälle till personlig bikt och förbön. Många hade 
mat med sig och kompletterade med inköp på plats i Kindamba. De flesta 
fick sova i tillfälliga gräshyddor eller under bar himmel. I allmänhet ordna-
des samlingarna under torrtiden, då risken för regn är minimal. Vid dessa 
samlingar var Daniel Ndoundou huvudpersonen, men han överlät gärna ta-
larstolen till andra talare och förebedjare.229 

I sin avhandling Le Réveil religieux de l'Eglise Evangélique du Congo (de 
1947 à 1980)230 beskriver Paul Nguimbi relativt detaljerat hur väckelsen 
spreds inom Ngouedi-församlingens område. Här vill jag bara nämna tvek-
samheten som till att börja med rådde bland befolkningen.231 Man var rädd 
för väckelsen, som påminde om ngunzarörelsen som hade varit stark i dessa 
gränstrakter. Så småningom skingrades osäkerheten och ersattes av entusi-
asm. En bidragande orsak till väckelsens spridning var den fortbildningskurs 
för evangelister inom Ngouedi församlings område som ordnades under 
augusti månad 1948.232 Bertil Höök (1901 – 1949) och Sven Hagerfors un-
dervisade i bibelkunskap och andra ämnen, medan Daniel Ndoundou ansva-
rade för predikokunskap. Jag noterar att Nguimbi kallar fortbildningskursen 
för ”utbildning-initiation”233 och att den bestod av två delar. På dagtid ägde 
lektionerna rum i seminariets lokaler och på kvällstid gavs initiationen nära 
Ndoundous bostad. Varje evangelist ställdes inför ”Guds spegel”, vilket 
innebar att Ndoundou tillämpade sin gåva ”att läsa samvetet”.234 Då avslö-
jade han eventuella ouppklarade synder. Detta följdes av syndabekännelse, 
förbön och uppmuntrande ord, antingen enskilt eller offentligt.235 
                               
228 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
229 Detta framgår av programmet för Kindambamötet 1963: Andersson E. 1968, s. 284. 
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231 Nguimbi P. 1996, s. 119. 
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Mboungou J. 1967 s. 34. 
235 Nguimbi P. 1996, s. 140. 



 61

1950-talet – Självständigheten närmar sig 
Vid kongomissionens 75-årsjubileum 1956 utgav SMF en bok med titeln 
Kongo kommer. Arvid Stenström (1907 – 2001), tidigare kongomissionär 
och vid denna tid Yttre missionens sekreterare, bidrog bland annat med ett 
kapitel ”Den unga kyrkan och det hedniska arvet”. De olika rörelser som 
nämnts ovan betecknar han som ”nyhedendom” och apropå väckelser skriver 
han:  

De väckelser som församlingen i Kongo fått uppleva har varit samvetsväck-
elser, som tvingat medlemmarna till en radikal uppgörelse med den heden-
dom, de sökt släpa med sig in i församlingen. Under en väckelse i Kolo 1955 
lämnade många av församlingsmedlemmarna ifrån sig undangömda husgudar 
och fetischer. Vid inträdet i församlingen hade de inte helt vågat bryta med 
det gamla. Upplevelsen av Kristus under väckelsen gav dem kraft att ta ytter-
ligare ett steg ur det gamla. […] I längden kan nog inte den unga kyrkan reda 
sig utan en egen teologi, som tar upp de för det kristna livet vitala problemen. 
Kyrkan måste komma till insikt om sin egenart och kunna dra upp skarpare 
gränser mellan det dugliga och det odugliga i den gamla tron och göra en bo-
skillnad mellan hedniskt och kristet.”236 

Jag menar att Daniel Ndoundou som väckelseledare hade en nyckelroll när 
”den unga kyrkan” utformade sin egen teologi. Gränsdragningen mellan 
”hedniskt” och ”kristet” hamnade däremot inte alltid där missionärerna hade 
tänkt sig, vilket blev tydligt när den så kallade Siloa-dammen senare togs i 
bruk.237 

Paul Nguimbi skildrar hur väckelsen nådde Brazzaville och utvecklades 
där.238 Huvudpersonen i det sammanhanget hette Lydie Moutantou.239 Hon 
hade varit med på en samling i Kindamba och fick där en vision enligt vilken 
hon skulle bege sig till Brazzaville för att tjäna väckelsen. Först lydde hon 
inte uppmaningen utan återvände till sitt hem i Madingou. Strax därefter 
blev hon svårt sjuk (”magen svullnade upp”) och åkte till Brazzaville för att 
få läkarvård. Hon tillfrisknade snart och beslöt sig för att stanna i storstaden. 
En dag träffade hon Julienne Moutinou, som delade hennes vision, och de 
två beslutade sig för att samarbeta. Moutantou hade gåvorna att hela sjuka, 
att ”läsa samveten” och att profetera. Moutinou profeterade och bad för 
sjuka. De två kvinnorna började nu tillsammans besöka MES-medlemmar i 
deras hem. Där bad och sjöng de tillsammans. Den som avslöjades med 
ouppklarade synder skickades till sin församlingspastor för ett enskilt samtal 
av biktkaraktär. Så småningom utökades gruppen med flera karismatiker, 
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men Nguimbi påpekar att de två kvinnorna fortfarande var gruppens ledare, 
trots att männen var i majoritet.240 

Det var vanligt med extas vid dessa möten. I många fall grävde man upp 
och avlägsnade fetischer som placerats som skydd för huset. Många lämnade 
också sina amuletter; också dessa hade som uppgift att skydda sina inneha-
vare. 

Hembesöken blev så småningom längre; grannar och andra intresserade 
slöt upp och dessa samlingar utvecklades till en form av konventiklar. 
Nguimbi beskriver samlingarnas innehåll. Förutom bibelläsning, bön och 
sång gavs tillfälle för deltagarna att berätta om sina personliga problem. 
Moutantou och andra med den gåvan kunde se den hjälpsökandes situation i 
”Guds spegel” och den följande förbönen kunde formuleras med utgångs-
punkt från visionen. Ett profetiskt budskap kunde sedan gälla det framlagda 
problemet.241 

Dessa samlingar, kallade bimoko242, blev mer och mer populära och 
Nguimbi redogör för hur församlingsledningen ställde sig till verksamheten. 
Det visade sig att de svenska pastorerna i allmänhet var mer förstående och 
tillåtande än de kongolesiska.243 En orsak till detta kan vara att svenskarna 
hade en tradition av så kallade stugmöten och de upplevde därför inte kvälls-
samlingarna i hemmen som något hot. 

Paret Hagerfors flyttade senare från Ngouedi till Brazzaville och 1954 in-
bjöds Ndoundou dit för att hålla väckelsemöten.244 Verksamheten kring Ly-
die Moutantou och Julienne Moutinou hade fortsatt men var inte helt accep-
terad. Vid denna tid hade MES sin huvudkyrka i stadens centrum, det vill 
säga den stadsdel som i huvudsak beboddes av européer. Två mindre kyrkor 
fanns i de så kallade infödingskvarteren, en i Poto-Poto och en i Bacongo. 
Sven Hagerfors var församlingsföreståndare vid denna tid och pastor Jaspard 
Kimpolo (ca 1913 - 2000) arbetade i Bacongo medan Aaron Baouidi (ca 
1901 - 1976) tjänstgjorde i Poto-Poto. Kimpolo hade varit pastorselev i 
Ngouedi när väckelsen började 1947 och hade större förståelse för dess ytt-
ringar än sin kollega i Poto-Poto, som vid något tillfälle till och med hade 
förbjudet samlingar i hemmen, vilket hade fått till följd att man samlades 
utomhus nattetid.245 Detta var något som hade förbjudits från väckelsens 
början. 

Ndoundous besök i Brazzaville 1954 varade i tre veckor och under den ti-
den hölls kvällsgudstjänster i Poto-Poto-kyrkan. En av följderna av besöket 
blev att Ndoundou lyckades försona församlingsledningen med gruppen 
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kring Lydie Moutantou.246 Hon kunde nu öppet fortsätta sin verksamhet som 
pågick fram till 1959 då hon återvände till Madingou.247 

En annan känd karismatiker var Véronique Nsonde (ca 1931 – 2008), som 
vid denna tid bodde i Brazzaville. Hon står som författare till många sånger 
och blev så småningom en av dem som hade ett nära samarbete med 
Ndoundou. Raymond Buana befann sig också i Brazzaville mellan 1954 och 
1957, det vill säga när han läste till sin studentexamen, innan han fortsatte 
till Montpellier i Frankrike för fortsatta studier. Han och Nsonde hade nära 
kontakt och stöttade varandra som ledande personligheter inom väckelsen.248 
Buana hade också en officiell förtroendepost inom MES: skolåret 1956-57 
var han Président de la Jeunesse Protestante de Brazzaville.249 

Nguimbi nämner också att väckelsen i Brazzaville påverkades av att 
många av medlemmarna begav sig till Ngouedi för att delta i Ndoundous 
samlingar och samtala med honom.250 På så sätt hade Ndoundou haft ett visst 
inflytande över situationen i Brazzaville redan innan han besökte staden. 

Kindamba-möten ordnades under 1950-talet i princip vartannat år. Antalet 
deltagare ökade från cirka 2 000 personer till över 12 000 år 1959.251 
Nguimbi påpekar att inga liknande samlingar hållits tidigare, det vill säga 
sådana som förväntade besökare från olika delar av landet och även från 
grannlandet.252 Många kom nämligen från Belgiska Kongo, då Kindamba 
ligger nära gränsen.  

Under kolonialtiden ägde genomgripande förändringar rum i många av 
världens länder. För Kongos del märktes denna utveckling främst i städerna. 
Om de Brazza hade återkommit på 1950-talet till den stad som nu bar hans 
namn, skulle han inte ha känt igen sig. Urbaniseringen innebar stora om-
välvningar för de kongoleser som hade lämnat sina hembyar för att söka 
arbete i städerna. Den största förändringen bestod i att det traditionella sam-
hället med stark kollektiv medvetenhet höll på att ersättas av ett mer indivi-
dualistiskt levnadssätt, där familjen inte längre spelade samma roll. Georges 
Balandier (född 1920) visar detta i en sociologisk studie som han genom-
förde vid denna tid.  

Den svarte stadsbon befinner sig här upptagen med problem som ofta är näs-
tan omöjliga att lösa, placerad mitt i ett samhälle som är under uppbyggnad, 
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[...], antagonism och obalans är ständigt närvarande mitt i den sociala miljön, 
som har tagit emot honom.253 

1950-talet skulle bli det sista decenniet när Kongo fortfarande var under 
kolonialt styre. Bland de tecken som förebådade självständighet för Kongos 
folk kan nämnas Frankrikes förlust i kriget i Indokina 1954 och att Marocko 
och Tunisien blev självständiga 1956. Nationalistiska rörelser bildades i 
Franska Kongo och även politiska partier med en tydlig anti-fransk inställ-
ning. Göran Janzon redogör detaljerat för denna utveckling i sin avhandling, 
även om betoningen där ligger på det område längre norrut där ÖM hade 
sina missionärer och sin verksamhet.254 Vid en viss tid hade ÖM svårt att få 
visum för sina missionärer, bland annat beroende på att någon av dem hade 
tagit alltför tydligt parti för de kongolesiska arbetarna i en konflikt med 
franska arbetsgivare.255 Någon parallell till detta har jag inte stött på i SMF:s 
historia. Orsaken kan vara att SMF-missionärerna var mera försiktiga och 
diplomatiska i sitt agerande eller att de i större utsträckning anpassade sig till 
de rådande strukturerna. 

Bland de olika stegen fram till politisk självständighet kan nämnas 
bildandet av Republiken Kongo i november 1958, bestående av det område 
som tidigare kallats Moyen Congo och som hade varit en del av AEF. Repu-
bliken hade ett visst självstyre men var inte självständig utan tillhörde fortfa-
rande Frankrike.256 Fulbert Youlou valdes till president och han represente-
rade partiet Union démocratique de défense des intérêts africains,257 som i 
första hand samlade folk från de södra delarna av landet. Hans motståndare 
var Jacques Opangault som hade sitt stöd i norra Kongo genom sitt parti 
Mouvement socialiste africain.258 De folkgrupper som nämns i samman-
hanget är balari i söder och mbochi i norr. I januari 1959 utbröt stridigheter i 
Brazzaville mellan de två lägren.259 Franska trupper intervenerade och lugnet 
återställdes, men vissa av mina informanter menar att detta sår aldrig fick 
tillfälle att läkas utan att de oroligheter som inträffade under 1990-talet var 
en fortsättning på de motsättningar som hade levt kvar sedan slutet av 1950-
talet.260 

Parallellt med kolonins utveckling mot en självständig republik gick den 
missionärsstyrda missionsverksamheten mot en självständig kyrka. Denna 
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process finns beskriven av Arvid Stenström i boken Mission blir kyrka. En 
gång under 1990-talet ställde jag frågan till författaren varför inte missionen 
kunde gått före och låtit kyrkan bli självstyrande före landet. Svaret blev att 
fransmännen aldrig skulle ha tillåtit något sådant. Frågan om självstyrande 
hade dock förekommit på dagordningen i flera decennier, men i verkligheten 
kom alltså den politiska självständigheten före den kyrkliga. 

Utvecklingen som ledde till kyrkornas självständighet i de båda kongoko-
lonierna var emellanåt smärtsam för vissa av de svenska missionärerna. I 
missionärskåren var meningarna delade på vilket sätt och i vilken utsträck-
ning överlämnandet skulle ske till den kyrka som skulle bildas. Några av 
missionärerna menade att ansvaret för sjuk- och hälsovårdsarbetet inte skulle 
överlämnas. Denna åsikt försvarades inte minst av Elon Mattsson (1904 – 
1988), som var läkare och hade gjort en mångårig insats vid Kibunzi sjuk-
hus.261 

Bland kongoleserna fanns olika inställningar inför landets självständighet, 
men den allmänna uppfattningen var förväntan.262 En viss propaganda gjorde 
gällande att befrielsen från kolonialväldet omedelbart skulle innebära väl-
stånd för gemene man. Motsvarande tankar fanns angående kyrkans själv-
ständighet; uppgifter cirkulerade om att missionärerna förfogade över stora 
ekonomiska tillgångar, som nu skulle komma medlemmarna till del.263 

Under 1951 genomförde Gösta Nicklasson (1904 – 1988), yttre mission-
ens sekreterare inom SMF, en resa i de båda kongokolonierna och gav vid 
hemkomsten ut boken Sett och hört i Kongo, där han beskriver sina intryck 
av rådande förhållanden, särskilt när det gäller missionens arbete. När det 
gäller olika profetrörelser skriver han bland annat:  

Pastor Daniel Ndoundou vid Ngouedi seminarium berättade att vid Mavonda 
Ntangu-rörelsens möten brukar ledarna läsa ur Bibeln. Därefter följer tal, vars 
syfte närmast är att förklara den lästa texten. Men vanligen urartar talet 
mycket snart. Bittra angrepp riktas mot missionärerna och deras svarta an-
hängare. De anklagas för grov förvrängning av sanningen. Ndoundou har 
gjort en mycket betydelsefull insats, när det gäller att bekämpa Mavonda 
Ntangu-rörelsen. Han räknas som denna rörelses fiende nummer ett. Vid flera 
tillfällen har han blivit hotad till livet, men ingenting har kunnat avskräcka 
honom i hans kamp.264 

 
Missionär Folke Richardsson (1923 – 2007) beskriver samma rörelse med 

följande ord: 
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[…] överensstämmer dock till karaktären med andra rörelser: den är extatisk, 
fientlig mot stat och mission och ser i Kimbangu och Matswa sina messias-
gestalter.265 

När mavonda ntangu-rörelsen klingade av följdes den av munkukusa-
rörelsen, som påverkade många av den svenska missionens medlemmar.266 
Den kännetecknades av att alla skulle gå igenom en reningsceremoni. Cere-
monin uppvisade lokala skillnader men innebar att alla medlemmar i en fa-
milj skulle bevisa sin oskuld när det gäller kindoki. I ceremonin skulle man 
bland annat gnida in munnen med smuts och slå på en spik på ett kors, sam-
tidigt som man gick ed på att inte vara en ndoki. Enligt föreställningarna 
skulle sedan familjen slippa olyckor, sjukdom och död som inte hade sin 
naturliga förklaring av ålderdomssvaghet.267 Den sociala pressen blev ofta 
alltför tung för de kristna, som kände tveksamhet inför sådana ceremonier 
och inte ville delta i dem. Konsekvensen för den som vägrade kunde bli att 
han eller hon automatiskt blev anklagad för nästkommande sjukdoms- eller 
dödsfall, med isolering eller ännu strängare straff som följd.268 

Både den katolska och den protestantiska missionen tog avstånd från 
munkukusa och konsekvensen för den som gick med blev exkommunicering. 
Efter ett par år avklingade rörelsen och många medlemmar återknöt kontak-
ten med sin lokala församling.269 

Frågan om relationen mellan den kristna verksamheten och den lokala 
kulturen var föremål för meningsutbyte sedan missionsarbetets början. Ett 
exempel på detta från slutet av 1950-talet berättas av Anna-Carin Rinde-
skog.270 Som nyutkommen missionär var hon då medlem i det råd som disku-
terade ungdomsfrågor på nationell nivå inom missionen. En fråga som orsa-
kade livlig debatt var om trummor skulle användas som instrument i guds-
tjänsten. Motståndet till detta var kompakt hos de kongolesiska ungdomarna, 
medan de svenska inte såg något hinder för att trummor skulle ackompanjera 
sångerna under gudstjänsten. Kongoleserna menade att det instrumentet 
påminde för mycket om den gamla tiden och de traditionella danserna, som 
man ville ta avstånd från. Jag nämner detta för att belysa hur kulturmötena i 
de här sammanhangen ofta är komplicerade; en förenklad historieskrivning 
gör ibland gällande att det bara var de utländska missionärerna som motarbe-
tade att traditionella musikinstrument skulle användas i den kristna guds-
tjänsten. På 1950-talet var frågeställningen fortfarande aktuell, men rollerna 
kunde vara ombytta, vilket ovanstående exempel visar. Det går idag inte att 
avgöra i vilken utsträckning de kongolesiska ungdomarnas ställningstagande 
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var påverkat av de äldre svenska missionärernas tveksamhet till bruket av 
trummor. 
 

1960-talet – En självständig kyrka i en självständig stat 
Den 15 augusti 1960 fick Republiken Kongo sin självständighet. Frans-
männen hade på ett annat sätt än belgarna förberett invånarna i sina kolonier 
för den nya tiden. Steg för steg hade självstyret utvecklats inom AEF och 
högre utbildning var i princip tillgänglig för afrikanerna. Fulbert Youlou 
(1917 – 1972) tjänstgjorde som regeringschef sedan Republiken Kongo hade 
bildats 1958 och i maj 1961 valdes han till Republiken Kongos president.271 

Fulbert Youlou var katolsk präst, men hade blivit fråntagen sin prästtitel 
1955, när han började engagera sig politiskt. Trots detta uppträdde han gärna 
i sina prästkläder och ofta föregås hans namn av titeln abbé.272 

Redan 1963 tvingades Youlou att avgå som en följd av allmänt missnöje 
med hans regim.273 I december samma år utsågs Alphonse Massamba-Débat 
till landets president. Liksom Youlou hade han sin etniska hemvist bland 
bakongo. Medan Youlou hade en profil som antikommunist och vänligt in-
ställd till Frankrike, hade Massamba-Débat och hans parti Le Mouvement 
National de la Révolution (MNR)274 en tydlig socialistisk inriktning. MNR 
skapades 1964 och blev det enda tillåtna partiet. 

Massamba-Débat var lärare, rektor och tidigare minister i Youlous rege-
ring. Han var medlem i EEC och deltog regelbundet i dess gudstjänster i 
Brazzaville också under sin presidenttid.275 Under Massamba-Débats rege-
ringstid radikaliserades partiet under påverkan av partiets ungdomsförbund, 
JMNR.276 Hela hans tid vid makten kännetecknas av motsättningar mellan 
olika politiker, representerande skilda politiska riktningar och sina respektive 
etniska grupper.277 Under dessa år skapades dock många arbetstillfällen; flera 
industrier byggdes upp i landet, bland annat en stor textilfabrik i Brazzaville. 

Något som påverkade befolkningen vid denna tid var att ungdomarna i 
JMNR utrustades med vapen och fick relativt stora friheter att vid vägspärrar 
och i andra sammanhang kontrollera ID-handlingar.278 

År 1968, efter fem år som president, tvingades Massamba-Débat att avgå 
efter en militärkupp. En militärledd provisorisk regering under Marien 
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Ngouabi styrde nu landet och på decenniets sista dag, den 31 december 
1969, blev Ngouabi formellt landets president.279 

1960-talet innebar också att självständiga kyrkor bildades som ett resultat 
av missionsarbetet. Den 15 juli 1961 bildades l'Eglise Evangélique du Congo 
(EEC), som fortsättning på la Mission Evangélique Suédoise (MES) inom 
Franska Kongo, som nu hade blivit Republiken Kongo.280 På motsvarande 
sätt bildades några dagar senare en kyrka i före detta Belgiska Kongo. Där 
fick kyrkan namnet l'Eglise Evangélique de Manianga-Matadi,281 ett namn 
som angav kyrkans geografiska verksamhetsområde.282 

Det var alltså under en politiskt turbulent tid som EEC genomlevde sina 
första år. För den unga kyrkan började en ny epok. Missionärerna lämnade 
sina ansvarsbefattningar och dessa togs över av kongoleser. Kyrkans förste 
missionsföreståndare blev Jaspard Kimpolo, inte Joseph Samba (ca 1903 - 
1995) som hade förberetts av missionärerna för den uppgiften.283 Som förkla-
ring till att Samba inte fick posten som kyrkoledare har framförts att han 
hade stått alltför nära missionärerna; nu väntade man sig en helt ny tid.284 
Missionsföreståndarvalet ägde rum i juli 1961, då den nya kyrkan bildades. 
Till vice missionsföreståndare valdes Daniel Ndoundou. All missionens 
egendom överlämnades till EEC, med undantag för Svenska Skolan i Pointe-
Noire. Två samarbetsavtal skrevs under, ett mellan EEC och SMF och ett 
mellan EEC och DNM. Det nära samarbetet mellan EEC och kyrkorna i 
Skandinavien skulle fortsätta, men nu under andra villkor.285 

Under 1961 hände något, som kunde ha fått vittgående konsekvenser för 
SMF:s missionärer. President Youlou var vid denna tid nära allierad med 
Moïse Tshombe (1919 – 1969), som kämpade för Katangas självständighet i 
grannrepubliken. Tshombes trupper bekämpades av FN-soldater, bland dem 
svenskar. För att göra en politisk markering, och sannolikt efter påtryckning-
ar från Tshombe, beslöt Youlou att med kort varsel utvisa alla svenskar som 
befann sig i hans land. Roland Einebrant (född 1929) var då missionär i 
Brazzaville och berättar om dramatiken de dagarna.286 Tidsfristen var 24 
timmar och ett flygplan stod färdigt för evakueringen. Ansvarig i missionär-
skåren var Manne Lundgren (1898 – 1975) och han befann sig i Indo, 40 mil 
från Brazzaville, på det första sammanträdet för Synodalbyrån inom det ny-
bildade EEC. Där befann sig också Ndoundou. För att framföra hotet om 
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utvisningen skickade EEC en bil för att Lundgren skulle informeras och 
hämtas till Brazzaville. Något annat sätt fanns inte att tillgå. SMF:s miss-
ionsföreståndare Gösta Nicklasson och yttre missionens sekreterare Arvid 
Stenström begav sig med flyg så snart som möjligt från Stockholm till Braz-
zaville för att träffa president Youlou. Denne tog emot delegationen från 
Sverige tillsammans med Lundgren och tre representanter för EEC, nämli-
gen missionsföreståndaren Jaspard Kimpolo, vice missionsföreståndare Da-
niel Ndoundou och pastor Hilaire Nkounkou. Nicklasson beskriver mötet i 
sin bok Missionen och kyrkan i Kongo och hur presidenten ändrar stånd-
punkt och låter missionärerna arbeta vidare.287 

Nicklasson nämner också att en delegation från EEC hade tagits emot da-
gen innan av presidenten och vädjat för ett upphävande av beslutet. I den 
delegationen fanns också Ndoundou. Einebrant menar att med största sanno-
likhet skulle Ndoundous insats vid det första besöket ha varit tillräcklig för 
att lösa problemet. Jag nämner denna händelse som ytterligare ett exempel 
där missionens historia har skrivits ur ett missionärsperspektiv. För Nicklas-
son hade det varit svårt att skriva att den plötsliga resan till Afrika visade sig 
vara onödig. Bokens målgrupp var nämligen missionsvännerna, som stödde 
arbetet ekonomiskt. 

En viktig händelse för EEC och även för den Katolska kyrkan var att sko-
lorna nationaliserades 1965. Alla skolbyggnader och tillhörande personal-
bostäder överlämnades nu till staten. Inga privatskolor för barn och ungdo-
mar var hädanefter tillåtna.288 För EEC blev det på sätt och vis en lättnad; ur 
både administrativ och ekonomisk synpunkt hade det blivit betungande att 
administrera hela skolverksamheten som vid nationaliseringen omfattade 97 
primärskolor med 18 754 elever, 4 mellanskolor med 272 elever och en yr-
kesskola med 91 elever.289 Dessa siffror gäller de skolor som relaterade till 
SMF. Dessutom tillkom de skolor som hade öppnats av DNM. Där var anta-
let elever drygt 3 000 i primärskolorna och vid Mpouya fanns en yrkes-
skola.290 

En skillnad mellan de två stora kyrkorna i Kongo-Brazzaville är här värd 
att noteras. Vid skolornas nationalisering reagerade den Katolska kyrkan 
genom att anmoda sina utländska lärare, vilka var många till antalet, att 
omedelbart återvända till sina hemländer. Inom EEC fortsatte dock den ut-
ländska lärarkåren att arbeta vidare, även om huvudmannaskapet var ett an-
nat. Detta läsår arbetade ett tiotal utländska missionsarbetare, svenskar, 
fransmän och norrmän, som lärare inom EEC:s skolor. Den gesten gjorde att 
EEC fick en större goodwill, eftersom man inte svek eleverna i en prekär 
situation.291 
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Även om det på sätt och vis innebar en lättnad för EEC att slippa skol-
verksamheten, förlorade kyrkan en möjlighet att påverka den unga genera-
tionen. Särskilt föräldrar beklagade att det inte längre fanns någon möjlighet 
för deras barn att studera i någon av kyrkans skolor. Denna aspekt framkom 
tydligt när man närmare 30 år senare vid en nationell konferens292 tog beslu-
tet att de skolor som hade nationaliserats skulle återlämnas till kyrkorna. 

Ett uttryck för att beskriva det som hade kännetecknat kyrkans och tidi-
gare missionens skolor var l’éthique protestante (den protestantiska etiken), 
som stod för arbetsamhet och omutbarhet.293 Vid nationaliseringen ströks 
religionsundervisningen från kursplanerna och all undervisning i kristendom 
fick nu äga rum utanför vardagsskolans ram.294 

Ytterligare en förändring som starkt påverkade EEC var ett annat statligt 
beslut som kom 1965, nämligen att all organiserad ungdomsverksamhet, vid 
sidan av JMNR, förbjöds. EEC hade fortsatt med de fyra grenar av ung-
domsarbete som fanns sedan missionärstiden: unga vuxna, studerande ung-
dom, flickscouter och pojkscouter. Ingen av dessa verksamhetsgrenar fick 
fortsätta, men man kunde samlas till bibelstudiegrupper och körverksamhet. 
Söndagsskolorna hade tillåtelse att fortsätta som tidigare.295 

För EEC blev 1960-talet en tid av anpassning till de nya förhållandena. 
Kyrkan arbetade utifrån sin konstitution som hade antagits vid kyrkans 
bildande. Det högsta beslutande organet var synoden med representanter från 
hela landet och den samlades vartannat år. Däremellan skötte synodalrådet 
de löpande ärendena. EEC fick en helt annan organisation än moderkyrkorna 
i Norden, som kännetecknades av kongregationalism. Orsaken till detta var 
framför allt fruktan för att kyrkan skulle splittras om de lokala församlingar-
na fick för stor självständighet.296 

Flykten från landsbygden fortsatte och församlingarna i städerna expande-
rade. I mitten av 1960-talet bodde 35 % av befolkningen i städerna; en hög 
grad av urbanisering jämfört med andra länder i Centralafrika.297 

1970-talet – Kyrklig verksamhet i en ateistisk stat 
För Republiken Kongo blev också 1970-talet en tid av politisk turbulens. 
Marien Ngouabi fick från januari 1970 den dubbla rollen som statschef och 
ledare för det enda tillåtna politiska partiet. Det fick namnet le Parti Congo-
lais de Travail (PCT)298 och landet kallades nu la République Populaire du 
                               
292 La Conférence Nationale Souveraine. 
293 Bekräftat vid ett telefonsamtal 2013-09-11 med Nganga Nzonzi, som tillade att vid denna 
tid var det förhållandevis lätt för en protestant att få en anställning och förtroendeuppdrag.  
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Congo.299 I sin utrikespolitik hade Massamba-Débat i första hand varit inrik-
tad mot Kina, medan Ngouabi utökade kontakterna med Sovjetunionen, Öst-
blocksländerna i Europa och med Kuba. Nationalsången byttes ut, liksom 
flaggan, som nu var röd med symbolerna hammare, skära och palmer.300 
Ungdomsorganisationen JMNR hade tidigare bytt namn till l’Union de la 
Jeunesse Socialiste Congolaise.301 

När det gäller landets ekonomi fortsatte dock de nära relationerna med 
Frankrike, inte minst beträffande prospektering och utvinning av olja, som 
till stora delar sköttes av oljebolaget Elf Aquitaine.302 

Ngouabis tid vid makten kännetecknades av politisk oro med flera försök 
till statskupper. Dessa var antingen verkliga eller påhittade av regimen för att 
hitta orsaker till omplaceringar och utrensningar av oönskade element. Vid 
en statskupp i mars 1977 mördades Ngouabi. En kort tid därefter avrättades 
Massamba-Débat efter en summarisk rättegång tillsammans med flera med-
lemmar i presidentgardet, dömda som ansvariga för presidentmordet. Samma 
öde rönte Emile Biayenda, kardinal och Kongos ärkebiskop. Än idag vet 
man inte var hans kropp hamnade. I den efterföljande rättegången anklaga-
des ytterligare ett antal personer för att ligga bakom mordet på Ngouabi.303 

Ngouabis efterträdare blev en annan militär, Joachim Yhombi-Opango. 
Under hans tid ökade missnöjet bland befolkningen, inte minst beroende på 
den ekonomiska stagnationen i landet. Yhombi-Opango fortsatte den social-
istiska eran, men sökte också goda relationer med väst. Kort tid efter makt-
övertagandet öppnade han för diplomatiska relationer med USA. Dessa hade 
varit avbrutna i 12 år.304 

Yhombi-Opango fick två år som president; i februari 1979 blev han avsatt 
av PCT:s militära kommitté. Den som tog över som statschef var Denis Sas-
sou-Nguesso, också militär och en framträdande person inom PCT alltsedan 
dess tillkomst. Konstitutionen ändrades och vid en allmän folkomröstning 
accepterades den av befolkningen. Yhombi-Opango ställdes åt sidan, men 
var fortsatt politiskt aktiv. De som hade dömts till fängelse för mordet på 
Ngouabi frigavs.305 

De tre statscheferna Ngouabi, Yhombi-Opango och Sassou-Nguesso 
kommer från de norra delarna av Kongo. De två första tillhör folkgruppen 
kouyou medan Sassou-Nguesso är mbochi.306 Under kolonialtiden hade 
fransmännen ofta rekryterat militärer från dessa folkgrupper.307 Eftersom de 
politiska partierna i Kongo till stor del bildas för att bevaka regionala intres-
                               
299 Folkrepubliken Kongo. 
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sen och eftersom de folkgrupper som utgör majoriteten bor i de södra delar-
na av landet, är det i realiteten svårt för en presidentkandidat från norr att 
uppnå egen majoritet vid fria val. Statschefen tillsattes vid denna tid vid en 
partikongress.308 

1970-talet måste betecknas som ett bekymmersamt decennium för kyr-
korna i Kongo. Regimen var öppet ateistisk och enligt propagandan var re-
ligionen ”ett opium för folket”. Oron bland de kristna var stor för den unga 
generationen som växte upp under sådana förhållanden. 

Buana Kibongi, som mellan 1967 och 1975 var EEC:s missionsförestån-
dare, hade varit aktiv för att Kongo skulle få ett ekumeniskt råd. Den 23 
januari 1970 blev detta verklighet, då Katolska kyrkan, EEC, Frälsningsar-
mén och Kimbanguistkyrkan tillsammans bildade le Conseil Œcuménique 
des Eglises Chrétiennes du Congo (COECC).309 En bidragande orsak till 
bildandet var den press som man upplevde från myndigheterna. Alla skolor 
hade nationaliserats och den officiella ideologin var öppet anti-religiös; min 
slutsats är att i det läget kände de kristna behov av att stå enade för att för-
svara kristendomens ställning.  

När myndigheterna ville öka kontrollen över de religiösa rörelserna i lan-
det, förbjöd man 1978 all sådan verksamhet förutom den som bedrevs av de 
fyra kyrkorna i COECC samt Zéphirin-rörelsen och islam.310 Dessutom fick 
den japanska rörelsen Tenrikyo tillåtelse att fortsätta sin verksamhet.311 

Zéphirin-rörelsens anhängare kallas les Zéphirins eller les Lassistes efter 
Simon Zéphirin Lassy som grundande rörelsen 1948 efter en uppenbarelse.312 
Rörelsen kännetecknas av att när man samlas till gudstjänst vill man hjälpa 
dem som drabbats av kindoki. Det kan röra sig om olika problem, till exem-
pel sjukdomar, sterilitet, mardrömmar eller andra olyckliga omständigheter. 
Man använder sig då av riter med vatten och ljus, men däremot inte av lä-
kande örter.313 

Bland de kyrkoorganisationer som förbjöds1978 fanns l'Eglise Baptiste de 
la Sangha314, som var ett resultat av ÖM:s verksamhet i landet sedan 1920-
talet. Samtliga byggnader, både kyrkor och bostäder, övertogs av staten och 
användes för andra syften. En lång process började då, som utmynnade i att 
församlingarna i Sangha-området bildade ett consistoire (distrikt) inom EEC 
och på så sätt kunde församlingarna få tillåtelse att återta sin verksamhet och 
så småningom fick de tillbaka sina byggnader.315 
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1980 – 1986 – Folkrepublikens ekonomi försvagas 
I början av 1980 var regimen i Kongo-Brazzaville fortsatt stark. Denis Sas-
sou-Nguesso fortsatte i sin roll som statschef och de oljeinkomster som 
nådde statskassan underlättade den ekonomiska situationen i landet. Han 
omvaldes av PCT:s partikongress 1984 för ytterligare en femårsperiod.316 

Detta år innebar dock en förändring för landets ekonomi. Oljeinkomsterna 
sjönk på grund av lägre världsmarknadspriser från motsvarande 4,64 miljar-
der kronor 1984 till 1,96 miljarder 1986. Detta medförde att Kongo-
Brazzaville blev ett av de mest skuldsatta länderna i Afrika, räknat per invå-
nare.317 

All religiös verksamhet i landet, förutom den som leddes av de etablerade 
kyrkorna och ett fåtal tillåtna organisationer, var förbjuden sedan slutet av 
1970-talet. När det gäller så kallade sekter var de ändå mycket aktiva under 
1980-talet. Krister Andersson skriver att antalet sekter uppgick till över 
hundra och att alla hade samma syfte, nämligen att erbjuda skydd mot kin-
doki.318 
 

Daniel Ndoundous land och kyrka – en sammanfattning 
Syftet med detta kapitel är att beskriva den miljö där Daniel Ndoundou levde 
och arbetade. Betoningen ligger på de förhållanden som hade betydelse för 
hans livsgärning, nämligen hur hans folk, som innan hans födelse hade kolo-
niserats av fransmännen, fick sin självständighet år 1960. Ndoundou var 
djupt engagerad i den svenska protestantiska missionen, först som elev, se-
nare som anställd. Därför har missionsverksamheten och senare den kongo-
lesiska kyrkan också fått en särskild belysning. 

Daniel Ndoundou tillhörde kongofolket – bakongo – som i sin tur är ett 
bantufolk. Bakongos traditionella trosföreställningar kan sammanfattas i 
Nzambikulten, ankulten eller anfäderskulten och nkisikulten. Dessa trosföre-
ställningar hade påverkats av den katolska missionsverksamhet som pågått i 
Kongoriket under ett par sekel sedan slutet av 1400-talet, men det är osäkert 
i vilken utsträckning denna påverkan hade lämnat spår, som levde kvar när 
de svenska missionärerna kom till Kongo i slutet av 1800-talet. I sin under-
visning anknöt missionärerna redan från början till Nzambikulten, medan de 
tog avstånd ifrån ankulten och nkisikulten.  

Kongoriket var under tiden kring 1500-talet en statsbildning som omfat-
tade delar av nuvarande Angola, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville. 
Tanken och drömmen om detta kungarikes återupprättande är fortsatt le-
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vande bland bakongo, vilket har kommit till uttryck i olika messianska rörel-
ser. Dessa rörelser kännetecknas dessutom ofta av att de erbjuder metoder att 
övervinna ett gissel, som ingår i bakongos traditionella trosföreställningar, 
nämligen kindoki, som innebär att en människa med onda avsikter kan or-
saka olycka, sjukdom och död inom den egna släkten. De olika rörelserna 
erbjöd dels riter som utlovade skydd mot kindoki, dels reningsceremonier så 
att de som deltog i dessa inte kunde anklagas för att ägna sig åt kindoki. 

Bland dessa rörelser intog kimbanguismen en särställning, eftersom den 
fick så stor genomslagskraft, framför allt i Belgiska Kongo, där Simon Ki-
mbangu var verksam som profet några månader under 1921 innan han fängs-
lades. I kimbanguismens fotspår uppstod en lång rad liknande rörelser, som 
betecknas som ngunzism. 

Franska Kongo var Ndoundous hemland, men under sin uppväxttid bodde 
han helt nära gränsen till Belgiska Kongo. På den belgiska sidan gick han i 
folkskola och där fullföljde han också sin pastorsutbildning. Han var därför 
väl förtrogen med både fransmännens och belgarnas kolonialpolitik. Dessa 
skilde sig åt när det gäller integrering av invånarna, men uppvisade stora 
likheter beträffande tvångsarbete och exploatering av koloniernas naturresur-
ser. 

De båda kolonierna blev självständiga 1960, men deras väg mot själv-
ständighet var olika, till en del beroende på att belgarna inte hade haft för 
avsikt att lämna sin koloni så tidigt. Ländernas historia efter självständighet-
en uppvisar också stora skillnader.  

Kongo-Brazzaville valde en socialistisk inriktning och blev tidigt en en-
partistat. Av stor betydelse för kyrkorna blev de statliga besluten från 1965 
att nationalisera kyrkornas skolor och att förbjuda kristna ungdomsrörelser. I 
slutet av 1969 fick landet det nya namnet Folkrepubliken Kongo och regi-
men antog en ateistisk ideologi, vilket ytterligare försvårade kyrkornas verk-
samhet under de kommande åren. 

I anslutning till landets självständighet hade EEC bildats som ett resultat 
av det protestantiska missionsarbetet, där SMF hade varit den i särklass 
största aktören. Redan tidigt i SMF:s historia blev kongomissionen den vik-
tigaste verksamheten utomlands. Strategin från början var att bygga upp 
missionsstationer i de båda kolonierna och två av dessa, Kingoyi och 
Ngouedi, kom att spela en stor roll för Daniel Ndoundou. I början av 1947, 
när han arbetade som pastor i Ngouedi, började den andliga väckelse som 
därefter kom att prägla hela hans liv. 
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Kapitel 3 Daniel Ndoundou – en 
livsverksbiografi 

Daniel Ndoundou (1911 – 1986) fick under sin livstid se hur det omgivande 
samhället förändrades på ett genomgripande sätt. Han föddes i en fransk 
koloni, som år 1960 fick sin självständighet under namnet Republiken 
Kongo. Det svenska missionsarbetet i Kongo, som hade påbörjats i hans 
hemtrakter några år före hans födelse, skulle i hög grad komma att påverka 
hans liv, eftersom MES och senare EEC blev hans arbetsgivare under många 
år. Detta skede finns beskrivet i kapitel två och på samma sätt som i det fö-
regående kapitlet delar jag upp följande framställning i tioårsperioder. Detta 
är motiverat av att varje nytt decennium kan sägas ha inneburit en ny epok i 
Ndoundous liv. 

Min avsikt här är att, i relation till bakgrundsbeskrivningen i kapitel två, 
teckna Daniel Ndoundous livsverksbiografi. Vid insamling av material har 
de skriftliga källorna kompletterats med intervjuer, som av naturliga skäl är 
starkt begränsade när det gäller hans barn- och ungdomstid.  

 

1910-talet – Ndoundous barndomsår 
Den 1 maj 1911 fick Nsemi Mboko och hans hustru Bouanga Boua 
Mboukou sitt andra barn, en son.319 Han fick namnet Ndoundou, som betyder 
albino eller ljushyllt person.320 Namnvalet kan bero på att pojken var ovanligt 
ljus vid födseln eller att namnet var vanligt förekommande inom släkten. 
Föräldrarna bodde i byn Kindamba321, som ligger i det som nu är distriktet 
Mfouati i departementet Bouenza, Kongo-Brazzaville. Byn ligger helt nära 
gränsen till Kongo-Kinshasa (dåvarande Belgiska Kongo) och endast fem 
kilometer från Kingoyi, en missionsstation som hade grundats av Svenska 
Missionsförbundets missionärer år 1900.322 Troligen födde Ndoundous mor 
sitt barn på BB-avdelningen vid missionsstationen i grannlandet. Det kan 
förklara varför det exakta datumet för födelsen är känt – många kongoleser 
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som fötts hemma i byarna känner ofta inte till sitt födelsedatum eller födel-
seår, det gäller också dem som fötts årtionden efter 1911.323 

Kärnfamiljen är, som tidigare nämnts, inte av så stor betydelse i Kongo. 
Eftersom bakongo tillämpar det matrilinjära systemet, där barnen räknas till 
moderns släkt, har en morbror ett speciellt ansvar för sina systrars barn.324 
Det betyder att den unge Ndoundou hade nära relationer till sina morbröder 
som manliga förebilder vid sidan av fadern, vilken i sin tur hade ansvar för 
sina systrars barn. Kusiner på båda håll benämns på samma sätt som bröder 
och systrar. En moster, som är yngre än modern, tilltalas mama nleke och en 
som är äldre mama nkuluntu. Dessa uttryck betyder ”den yngre mamman” 
respektive ”den äldre mamman”. Motsvarande uttryck finns för faderns sys-
kon. Mama och tata är för övrigt de tilltalsord som används i allmänhet till 
vuxna. Detta kan sägas vara ett tecken på att flera vuxna har nära relationer 
till barnen i det samhället. 

Vid ett besök i Kindamba 2004 fick jag höra att huset där Ndoundou 
växte upp är borta sedan länge. När han var ung var husen ofta enkla med 
grästak och väggar av flätat virke, tätade med lera.325 Det fanns inte behov av 
påkostade bostäder, eftersom socialt umgänge och även matlagning ägde 
rum utomhus. Det var också sed att helt enkelt flytta byn om någon allvarlig, 
smittsam sjukdom bröt ut. Då brändes husen ner och man kunde vid ett se-
nare tillfälle flytta tillbaka till den ursprungliga platsen.326 

Bland sjukdomar som härjade vid denna tid förekom sömnsjuka och 
lepra.327 Dessutom var det vanligt med malaria som fortfarande är ett gissel. 
Till Ndoundous barndomsmiljö hörde därför närvaron av sjukdom och död. 

I denna klimatzon varar torrtiden från maj till september. Kindamba lig-
ger på en höjd av omkring 850 meter över havet och där kan temperaturen 
under torrtiden gå ner till 15°C. Den höga luftfuktigheten bidrar till att denna 
temperatur upplevs som relativt sval. Under regntiden från oktober till april 
är dagstemperaturen ofta över 30°C. Jorden är bördig och landskapet växlar 
mellan savann och skog.  
 

1920-talet – Ndoundous ungdomstid 
Längre fram i livet fick Ndoundou uppleva många syner och uppenbarelser, 
men redan vid tio års ålder hade han sin första vision i en dröm.328 Då såg 
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han paradiset, en vacker trädgård med glada ungdomar som sprang omkring. 
Vissa av dem kände han igen och de var då fortfarande i livet. Visionen 
gjorde ett starkt intryck på den unga pojken.  

Nguimbi återger att Ndoundou vid denna tid stod mycket nära sin mor-
bror Noé Nsemi, som arbetade som evangelist inom den svenska mission-
en.329 Arbetet innebar att morbrodern besökte olika byar för att predika och 
undervisa. Ndoundou följde ofta med på dessa resor som alltid genomfördes 
till fots. Denne Noé Nsemi blev sedermera en av de första pastorerna i 
Franska Kongo, när han 1942 avskildes tillsammans med åtta landsmän.330 

Samma år som Ndoundou fick sin första vision, började han som elev i 
den närliggande katolska folkskolan vid missionsstationen Kimbenza.331 
Stationen hade anlagts 1907, då La Congrégation du Saint-Esprit332 hade 
flyttat sin station till dessa bergstrakter från ett ohälsosamt område med 
sankmarker där sju av missionärerna hade dött och blivit begravda.333 

Ndoundou var alltså elev vid den katolska skolan när kimbanguist-
rörelsen började. Denna rörelse hade snabbt spridit sig från Nkamba i Bel-
giska Kongo och nådde snart trakterna kring Kingoyi. Den tioårige 
Ndoundou fick tidigt möta olika inställningar till den nya rörelsen, där den 
katolska missionen var betydligt mer avvaktande, till och med fördömande, 
än den protestantiska.334 

Ndoundou och hans jämnåriga hade rekryterats med tvång till den ka-
tolska skolan där han var elev under bara drygt ett läsår.335 Han och många 
av hans kamrater lämnade Kimbenza under påverkan av väckelserörelsen 
kring Simon Kimbangu. ”Vi förstod att vi inte kunde blanda ihop den under-
visning som tidigare hade getts i byarna med den undervisning som med 
makt lades i människors hjärtan.”336 I stället vände de sig till den protestan-
tiska missionen. Efraim Andersson berättar i Afrikanen väljer Kristus från 
1943 hur ”evangelisten Ndundu från Ngouedi” hade haft en dröm, som blev 
av stor betydelse för hans omvändelse.  

Han var då bara ett barn, men drömmen förvandlade helt hans tankar. I den 
såg han den av människor bebodda jorden. Människorna samlades till en 

                                                                                                                             
328 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
329 Nguimbi P. 1996, s. 18. 
330 Mabounda F. 2009, s. 9. 
331 Franska école primaire. 
332 Den helige Andes orden. Se sidan 31. 
333 Les Missions Catholiques 1910, s. 89; Författare ej angiven. http://gallica.bnf.fr/ark:-
/12148/bpt6k1056504/f90.image.r=kimbenza.langFR 
334 Ntontolo B. 1968, s. 33. 
335 Ndoundou D. Självbiografiska anteckningar. 
336 Ndoundou D. Självbiografiska anteckningar. Twavisa vo ka bufweni ko mu vwadingisa 
malongi mateka kitambudulwanga mu mavata ye malongi momo makotuswa mu ngolo mu 
ntima miabantu. Min översättning. ”Den undervisning som tidigare hade getts i byarna” syftar 
på vad den svenska missionen hade lärt ut, medan katolikernas undervisning ”med makt lades 
i människors hjärtan”, det vill säga tvingades på dem. 
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plats. Där delades de i tvenne hopar. Den grupp, till vilken han själv hörde, 
fördes av mycket goda människor till ett gott och vackert land, som han ej 
förut kände. Han såg icke, vart den andra gruppen av människor fördes eller 
vilket öde de mötte. Han omtalade drömmen för sin mor. Som hon redan var 
kristen, anade hon drömmens innebörd och förbjöd sin son att dricka palm-
vin. Morgon och afton gick han också i skolan i byn. Varje torsdag gick han 
till ett möte på Kingoyi missionsstation. Vid ett sådant tillfälle avlade han 
bekännelsen och blev ett Guds barn.337 

Efter avslutad dopundervisning döptes Ndoundou 1923 av missionär Josef 
Ekstam och tog då namnet Daniel.338 Seden var att dopkandidaten själv fick 
välja ett namn från Bibeln. Min tolkning av namnvalet är att den unge 
Ndoundou ville identifiera sig med profeten Daniel, som i Gamla testamentet 
framställs som självständig och modig.  

När Jérémie Kibangu kom tillbaka från sitt besök vid SMF:s femtioårs-
jubileum 1928 hade han tillbringat ett helt år i Sverige och var därmed en av 
de få kongoleser som hade besökt missionärernas hemland. Även om det inte 
finns belagt, utgår jag från att den unge Ndoundou fick lyssna till många 
berättelser om resan till Europa av läraren på missionsstationen och att detta 
ökade hans förståelse för missionärernas och missionsarbetets villkor. Under 
året i Sverige lärde sig Kibangu svenska, något som jag själv kunde konsta-
tera när jag träffade honom i Kingoyi 1969. 

Ndoundou förlorade sin mor när han var 12 år. Hon dog oväntat och so-
nen fick dödsbudet när han kom hem efter att ha varit tillsammans med sin 
morbror på en av hans evangelisationsresor. Chocken gjorde att han därefter 
inte var lika intresserad av att följa med morbrodern på hans bybesök.339 

När Daniel Ndoundou var 14 år återupptog han skolgången, nu i Kingoyi, 
och där var han elev mellan juni 1925 och december 1928.340 Efter dessa år 
hade han fullföljt den allmänna folkskolan som erbjöds på missionsstationen. 
Eftersom den låg i Belgiska Kongo var undervisningsspråket kikongo, me-
dan fransmännen krävde att all undervisning i deras koloni skulle ske på 
franska.341 

Under tiden som Ndoundou var elev vid skolan dog hans far.342 Då var 
Ndoundou 15 år och hade alltså redan förlorat båda föräldrarna. Enligt lan-
dets seder gick medlemmar i familjen in och tog ett större ansvar för 
Ndoundou och hans båda syskon, som nu var föräldralösa. 

Bara någon månad efter att Ndoundou slutat skolan i Kingoyi fick han 
fortsätta sin skolgång vid en förberedande kurs för blivande evangelister, 

                               
337 Andersson E. 1943, ss. 103-104. Andersson anger felaktigt att det fanns en skola i 
Ndoundous by. Hans skola låg vid missionsstationen Kingoyi. 
338 Danieli på kikongo. 
339 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
340 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
341 Andra lokalspråk var också tillåtna som undervisningsspråk i Belgiska Kongo. 
342 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
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som pågick under två terminer. Denna ägde rum i Mukimbungu, en annan av 
SMF:s missionsstationer i Belgiska Kongo. Tydligen hade den unge 
Ndoundou motsvarat de krav som ställdes för att han skulle kunna få fort-
sätta sina studier och så småningom få en anställning inom missionsverk-
samheten. Under denna tid, alltså redan som tonåring, fick han återkom-
mande visioner och uppenbarelser.343 

Ndoundous slutbetyg såväl från Kingoyi som från Mukimbungu finns be-
varade.344 De gemensamma ämnena är bibelkunskap, modersmål, läsning, 
räkning, geografi, historia, sång och gymnastik. För skolan i Kingoyi till-
kommer franska språket; i Mukimbungu undervisades dessutom i ämnena 
religionshistoria, grammatik och uppsatsskrivning. Närvaron av ämnet reli-
gionshistoria tyder på att kursen i Mukimbungu riktade sig till ungdomar 
som i första hand skulle ägna sig åt församlingsarbete i byarna och inte di-
rekt skolundervisning. Denna tanke stöds också av att det enligt betygsfor-
muläret inte gavs någon undervisning i pedagogik. Många veckotimmar 
ägnades åt praktiskt arbete, i första hand på egna fält, men dessa aktiviteter 
betygsattes inte. En missionsstation vid denna tid var välskött med vackra 
rabatter, raka grusgångar och palmalléer.345 Allt detta sköttes också av ele-
verna under deras timmar av praktiskt arbete. Ndoundou fick genomgående 
goda betyg, men det finns ingen upplysning som anger hur betygsskalan 
användes, så det är inte möjligt att värdera hans betyg i förhållande till de 
andra elevernas. 

Denna förberedande kurs i Mukimbungu – enligt betyget pågick den i åtta 
månader – var ett första steg för att de kandidater som befanns vara lämpliga 
för evangelistyrket senare skulle kunna fortsätta en längre utbildning. I Bel-
giska Kongo innebar detta att man också förbereddes för att bli lärare. Denna 
utbildning kunde erbjudas efter en prövotid i aktiv verksamhet som evange-
list. Även de evangelister som inte undervisade i någon vardagsskola hade 
läraruppgifter i söndagsskola och dopskola. 

Benämningen evangelist förekommer i Nya testamentet och har använts 
inom SMF i Sverige i olika sammanhang.346 Inom missionsarbetet i Kongo 
hade titeln evangelist347 en speciell betydelse, som kräver en förklaring i 
förhållande till Ndoundous livsgärning. Redan när missionsarbetet började i 
detta område på 1880-talet, hade de svenska missionärerna målsättningen att 
utbilda lokala medarbetare. En sådan medarbetare kallades på kikongo 

                               
343 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
344 Certificat de capacité. 
345 Ett flertal foton i missionslitteraturen visar på vackra rabatter och planteringar vid miss-
ionsstationerna 
346 Detta gäller översättningarna från 1883 och 1917. I Bibel 2000 används uttrycket förkun-
nare. – I SMF kunde uttrycket betyda en, oftast ung, medarbetare som var anställd i en lokal-
församling för en kortare period. Dessutom fanns det pastorer på distrikts- och riksnivå, som 
hade titeln distrikts- respektive riksevangelist. Dessa hade som sin speciella uppgift att stötta 
lokalförsamlingarna i deras utåtriktade evangelisationsarbete. 
347 Ett annat uttryck är katekist, franska catéchiste. 
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nlongi (plural minlongi), vilket betyder lärare eller den som undervisar, och 
denna titel kom att innebära både skollärare och evangelist. Efter utbildning-
en placerades en nlongi i en by där han348 fick ansvaret att leda dagliga mor-
gonböner, som var öppna för alla i byn. Han predikade också vid någon 
kvällsgudstjänst under veckan och vid gudstjänsten på söndag förmiddag. 
För övrigt var det han som hade ansvaret för de församlingsmedlemmar som 
bodde på platsen. I allmänhet var det gemensam gudstjänst för alla inom 
församlingens område en söndag per månad i den större kyrkan på den 
närmaste missionsstationen. Då firades nattvard och anordnades barnvälsig-
nelser. På den söndagen hade nlongi i allmänhet inget predikoansvar. Under 
veckodagarna undervisade han dessutom i byskolan, vilken som regel var 
tvåårig. Eftersom fransmännen inte godkände detta system, fick minlongi i 
deras koloni enbart ansvar för uppgifter som var direkt relaterade till försam-
lingsarbetet. Lärare vid skolorna i Franska Kongo kallades för monitörer 
(från franskans moniteur) och fick tillåtelse att arbeta först efter att ha blivit 
godkända i en examen som myndigheterna anordnade. En nlongi i Franska 
Kongo hade dock tillåtelse att ägna sig åt vuxenundervisning av informell 
karaktär, där läsning och skrivning stod i centrum.349 Vid dessa alfabetise-
ringskurser var olika lokalspråk tillåtna.350 

Vägnätet var vid denna tid ännu inte utbyggt och därför krävde både 
myndigheterna och andra aktörer, som den svenska missionen, tillgång till 
bärare.351 Jag har ingen uppgift att Ndoundou själv anlitades som bärare, men 
företeelsen, som var en form av maktutövning, torde ha påverkat honom 
under hans uppväxttid. 
 

1930-talet – Ndoundou börjar sitt yrkesliv 
Efter kursen i Mukimbungu återvände Ndoundou till sitt hemdistrikt för att 
tjänstgöra som evangelist vid Ngouedi, den missionsstation som hade grund-
lagts samma år, 1930.352 Där stannade han bara några månader innan han for 
tillbaka till Belgiska Kongo för att arbeta vid järnvägen som gick mellan 
hamnstaden Matadi och huvudstaden Leopoldville. I sina självbiografiska 
anteckningar betonar Ndoundou att det var med församlingsledningens tillå-

                               
348 Under de första årtiondena gällde det nästan uteslutande män. 
349 Evangelistens-lärarens arbetsuppgifter och övriga förhållanden framgår av följande be-
skrivningar: Ekström E. 1911, ss. 285-290; Hult G. A. 1937, ss. 97-107 och Mbula T. 1928, 
ss. 181-184. 
350 Det var dock inte självklart att eleverna föredrog lokala språk framför kolonialspråket, som 
på ett annat sätt ökade möjligheterna till anställning. Drønen Sundnes (2007) beskriver ett 
sådant fall från Kamerun, där eleverna strejkade för att få undervisning i franska (s. 114). 
351 Se sidan 47. 
352 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
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telse som han sökte ett mera välavlönat arbete. Mina informanter betonar 
också betydelsen av att hans släktingar accepterade att han sökte den här 
tjänsten. Vid denna tid var det otänkbart för en ung man eller kvinna att göra 
något större livsval utan familjens medgivande.353 

Trots den högre lönen han fick som anställd vid järnvägen i Belgiska 
Kongo, kände Ndoundou sig manad att återgå till sin uppgift som evangelist 
redan efter ett år.354 Han lämnade sitt arbete vid järnvägen 1931 och vid 
hemkomsten gifte han sig med Charlotte Nsouka, som hade döpts vid samma 
tillfälle som han själv. Ett giftermål byggde på en överenskommelse mellan 
de två familjerna, där mannen och hans familj måste betala brudpanten.355 
Tydligen var kraven från brudens familj inte högre än att Ndoundou kunde 
genomföra sina åtaganden. Den upplaga av Handbok för missionärer, som 
utkom några år efter Nsoukas och Ndoundous giftermål anger: 

Vad nu gäller vigsel i församlingen, så ha våra kristna redan kommit dithän 
att de inse välsignelsen därav. Det förekommer väl knappast numera på våra 
äldre fält, där missionen några år har arbetat, att kristna ingå äktenskap utan 
att låta sig vigas i den kristna församlingen.356 

En civil eller borgerlig vigsel krävdes inte av församlingsledningen vid 
denna tid, men den rekommenderades.357 

Som evangelist fick Ndoundou en speciell tjänst bland de arbetare som 
byggde den nya järnvägen i Franska Kongo.358 Bland dessa fanns många 
församlingsmedlemmar och Ndoundou blev deras kaplan. Till andaktsstun-
der och gudstjänster var alla välkomna, liksom till personlig själavård och 
förbön. Parets hemort blev Madingou, en av tätorterna vid den nya järnvä-
gen, där de också var med och byggde ett bostadshus, som blev tjänstebostad 
för MES:s personal.359 

Daniel Ndoundou berättar att han även under den här perioden fick många 
uppenbarelser och visioner. Bland annat gällde det inrättandet av en damm 
som skulle innebära läkedom från sjukdomar för den som steg ner i vatt-
net.360 En annan vision kom emellertid att betyda extra mycket för honom. 
Den fick han den 15 november 1931 i byn Kinzaba och i sina självbiogra-
fiska anteckningar återger han den på följande sätt: 

                               
353 Nganga Nzonzi, Gabriel. Intervju 2013-08-07. 
354 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
355 På franska la dot. I van Wing 1921 beskrivs detaljerat hur ett giftermål kunde gå till, ss. 
187-210.  
356 Hult G. A. 1937, s. 65. 
357 Hult G. A. 1937, s. 64. 
358 Se sidan 47. 
359 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
360 Dammen började användas först på 1970-talet, då sjuka människor inbjöds att klädda i vita 
kläder stiga ner i vattnet för att bli helade. Se sidorna 104 och 108. 
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I drömmen eller uppenbarelsen såg jag hur Herren Jesus satt på nådens tron i 
stor härlighet. Människomassor hade samlats runt tronen, de började darra av 
stor rädsla. Vissa bland dem försökte gömma sig, men de misslyckades, det 
fanns inte längre någon möjlighet för dem att gömma sig. I min syn såg jag 
liksom hur Herren Jesu hand tog tag i min hand, lyfte upp mig och placerade 
mig mitt ibland människomassorna som var samlade. Då han hade placerat 
mig där, sa han till mig: Från och med idag ger jag dig uppdraget att visa 
människors synder för dem och den väg som de vill vandra. Se om de vill gå 
till vänster eller till höger, säg åt dem att välja vilken väg de vill gå. När Her-
ren hade sagt detta till mig, kunde jag öppna munnen och börja tala och visa 
för människor hur de förberedde sig för de vägar de ville vandra. Jag började 
dela upp de många människorna i två grupper. Jag sa till den första gruppen: 
Nu är det så att ni tycker om kindoki, otukt, dans, stöld, lögn. Se på er väg till 
vänster som är i djupt mörker, men ni kan inte komma ifrån den. Följ nu den, 
ty ni har redan valt den sedan lång tid i era hjärtan. Gå iväg nu! Jag talade 
också till den andra gruppen: Ni som vill lämna allt ont som hör ihop med 
den här världen, gå på den högra vägen, den raka vägen, som ger glädje och 
frälsning för era själar. Ta emot den vägen som en gåva från Gud från tider-
nas början. Gå i glädje och salighet.361 

Ndoundou menar att det var då, alltså som 20-åring, som han upplevde sin 
egentliga kallelse. Budskapet i synen kan uppfattas så att de två grupperna 
var förutbestämda till sina respektive öden och att det inte fanns någon åter-
vändo: ”ni kan inte komma ifrån den.” Ndoundous uppgift var emellertid att 
efter denna upplevelse förklara för människor konsekvenserna av deras 
livsval: ”säg åt dem att välja vilken väg de vill gå.”  

Efter ett par års tjänst i Madingou följde en treårig evangelistutbildning 
vid Ngouedi, från 1933 till 1936.362 Här kan nämnas den stora fördel som 
Ndoundou hade tillsammans med de studerande som kom från de områden 
som gränsade till Belgiska Kongo. Undervisningsspråket var nämligen deras 
modersmål kikongo, läroböckerna var skrivna på det språket och det använ-

                               
361 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. Kansi mu ndozi yina evo mu mbweno yoyo 
yamona bonso Mfumu Yesu wavwanda va kiandu kianlemvo mu nkembo wangitukulu. Ma-
kanda mabantu mayonzama kinzungidila va kiandu kiokio, mabadika zakama mu wonga beni. 
Bankaka mu bau batonta mu kukisweka, kansi balembana kwau mu sa bo, nzila yakukisweka 
kayamonika diaka kwa bau ko. Mu mbwetolo a meso yamona bonso koko kwa Mfumu Yesu 
kwasimba koko kwami, wannanguna, wantula va kati diamakanda momo mabantu 
bayonzama. Bu kamana kuntula va kati diamakanda momo, wata kwa mono: Tuka lumbu 
kiaki mono mveni salu kiaki kwa ngeye mu songa bantu masumu mau ya nzila yibazolele 
diatila. Tala vo bazolele kwenda ku lumoso evo ku lubakala, kamba kwa bau mu sola nzila 
yibazolele. Mfumu bu kamana nkamba diodio, nwa ami wabaka luve mu badika zonza ye 
songa kwa bantu bonso bakubama mu sadila nzila zibazola diatila. Yabadika vambisa bantu 
bobo babingi mu makabu momo mu ndambu zole. Yazonza kwa kabu diantete: Bwabu beno 
lueti zolanga kindoki, kinzuza, makinu, bwivi, luvunu, lutala nzil’eno ku lumoso yena tombe 
kiankobo, kansi ka lulendi yo tina ko bika luenda mu yau, kadi luakisodila yo mu ntima mieno 
tuka ntama. Lwenda bwabu. Kwa kabu dianzole yavova mpe: Beno luzolele sisa yambi ya-
yonsono yanza yayi, bika luenda mu nzila yalubakala, nzila yasungama, yakiese ye yampulusu 
amiela mieno. Luatambula nzila yoyo bonso nkailu kwa Nzambi tuka mbadukulu a ntangu. 
Luenda mu kiese ye yangalala. Min översättning. 
362 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
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des också under helgernas predikoresor i grannskapet. Evangelistutbildning-
en ingick inte i det officiella skolväsendet och därför kunde kikongo använ-
das. 

När Ndoundou var klar med sin utbildning 1936, fortsatte han att arbeta 
som evangelist i sitt hemdistrikt Ngouedi. Nu var han 25 år och året därpå 
fick han ett övergripande ansvar för 23 olika byar.363 En evangelist med en 
sådan uppgift kallades på kikongo för mvungi (herde) och på svenska för 
distriktsföreståndare. 

Samma år som Ndoundou började sitt arbete som distriktsföreståndare, 
avslutade en kommitté sitt uppdrag som pågått i flera år. Den hade fått till 
uppgift att utarbeta en handbok för missionärer som gällde församlingsvård i 
Kongo.364 Ett avsnitt behandlar distriktsföreståndarna och ett utdrag, som 
ökar förståelsen för Ndoundous tjänst, lyder så här: 

Han skall vara en man känd för sin gudsfruktan och sitt nit i arbetet; en som 
icke låter sig influeras i sitt omdöme om arbetet, som han är satt att övervaka. 
Påfrestningarna här äro sannerligen icke små, ty utom att han har lärarekåren, 
vilken ofta vill göra sig starkt gällande i ordnandet av arbetet, har han ock 
hövdingarna att räkna med. Dessa senare äro icke minst aktiva och påkal-
lande. De räkna, och det med rätta, distriktsföreståndaren som en mellanhand 
mellan lärarna och dem å ena sidan och församlingsföreståndaren å andra si-
dan. I de flesta fall behöver icke konflikter uppkomma, om distriktsförestån-
daren är fast i sin övertygelse och en för sin uppgift mogen man.365 

Församlingsarbetet var organiserat så att en pastor – fram till 1961 alltid en 
manlig missionär – bodde på missionsstationen, som var lokalförsamlingens 
centrum. Han var församlingsföreståndare och hade det övergripande ansva-
ret. För arbetet i de omgivande byarna ansvarade evangelister och deras ar-
bete samordnades av tata mvungi, distriktsföreståndaren. Inom SMF/SMK 
betydde däremot distriktsföreståndare en pastoral tjänst med större regionalt 
ansvar.  

För Ndoundou innebar arbetet som mvungi många förflyttningar till fots 
inom hela Ngouedi-området. Det gav honom stora möjligheter att lära känna 
sina hemtrakter, att uppleva svårigheter och glädjeämnen i evangelisations-
arbetet samt inte minst att dela församlingsmedlemmars och andras frågor.  

Paret Ndoundou fick ett barn i november 1935, men redan 1937 dog 
Charlotte Nsouka i barnsäng och lämnade Daniel Ndoundou med en tvåårig 
son.366 Denne son, Alphonse Bondza, blev sedermera naturgeograf och uni-
versitetslärare i Brazzaville och är nu som pensionär en av mina informanter. 
 

                               
363 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
364 Se sidan 81. 
365 Hult G. A. 1937, s. 106. 
366 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
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1940-talet – Pastorsutbildning och pastorstjänst 
Efter att ha varit änkling i tre år, gifte Ndoundou sig i juli 1940 med Micaële 
Nsoungui. De två kom från samma trakt och hon hade genomgått den fyra-
åriga flickskolan i Kingoyi.367 

Det är svårt att få detaljerade upplysningar om såväl Charlotte Nsouka 
som Micaële Nsoungui. Ndoundou skriver emellertid så här om hustrun i sitt 
andra äktenskap: 

Nsungi Mikali var en kvinna som var mycket älskad i Ngouedi-området, ty 
hon gav sig hän under Guds vilja med mycket stor iver.368 Hon visade kärlek 
och ville hjälpa församlingsmedlemmarna och evangelisterna med vad de be-
hövde när de kom till samlingarna. Med hängivenhet bad hon och undervi-
sade i Guds ord, med hängivenhet följde hon med till samlingarna i byarna.369 

Det är uppenbart att Ndoundou uppskattade samarbetet med sin fru, som på 
ett aktivt sätt tog del i makens arbete. 

Under andra världskriget blev SMF:s missionärer i de två kongokolonier-
na i ännu högre grad medvetna om församlingarnas behov av kongolesiska 
pastorer. De var osäkra om krigets utgång och om sina möjligheter att få 
stanna kvar i landet efter krigets slut. Därför anordnades en kompletterande 
pastorsutbildning i Ngouedi under ett läsår, 1941 till 1942, för nio evangelis-
ter med mångårig erfarenhet inom MES.370 Dessutom skickades två evange-
lister, Daniel Ndoundou och Jean Yayaka, också de från Franska Kongo, till 
Ecole de Pasteurs et d’Instituteurs (EPI)371  i Kimpese för att studera under 
åren 1941 till 1943.372 Tillsammans med några kollegor från Belgiska Kongo 
fick de genomgå en tvåårig pastorsutbildning.  

Micaële Nsoungui följde med sin make till EPI när han studerade till pas-
tor. Inom missionsarbetet fanns det en stor medvetenhet om behovet av att 
också fruarna till de blivande evangelisterna och pastorerna förbereddes för 
den framtida rollen, eftersom de till en viss del delade sina mäns ansvar som 
församlingsledare.373 

Undervisningen i Kimpese gavs i huvudsak på kikongo. Också här, lik-
som i Ngouedi, hade Ndoundou en stor fördel av att hans modersmål var en 
dialekt av kikongo och att han sedan ungdomen var van vid att läsa kikongo-

                               
367 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
368 Namnet skrivs alltså Nsungi Mikali på kikongo och Micaële Nsoungui på franska. 
369 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. Nsungi Mikali i nkento watoma zolakana ku 
ndambu eto yayi ya Ngouedi, kadi wakiyekula ku nsi aluzolo lua salu kia Nambi, vema mu 
kwangolo beni. Zola mu sadisa badibundu ye minlongi mu nsamu miamionsono mibena nsatu, 
bubakwizanga ku tukutukunu. Vema mu sambila ye longa mambu ma Nzambi, vema mu 
kwenda ku zinkutukunu ku mavata. Min översättning. 
370 Mabounda F. 2009, ss. 7-10. 
371 Skolan för pastorer och lärare. 
372 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
373 Lundgren M. 1941, s. 303. 
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bibeln. För hans kollega Yayaka var det mera komplicerat eftersom dennes 
modersmål var kibembe.  

En av lärarna vid Kimpese var den svenske missionären Oscar Stenström 
som vid denna tid arbetade på sin doktorsavhandling. Den fick titeln Pro-
verbs of the Bakongo374 och i kapitel två presenterar han sina fyra huvudsak-
liga informanter varav en var Daniel Ndoundou. Detta tyder på att 
Ndoundou var väl insatt i den traditionella kulturen, där de många ordsprå-
ken spelade en viktig roll. 

Jag har inte lyckats få svar på frågan varför Ndoundou inte ingick i den 
första gruppen pastorer och fick sin utbildning i Ngouedi i sitt hemland. En 
förklaring kan vara att det av utrymmesskäl inte fanns plats för ytterligare 
pastorskandidater i den gruppen. Samtliga pastorer i den första kullen var 
äldre än han och det kan tänkas att man hellre skickade de något yngre 
Ndoundou och Yayaka, båda födda samma år, till Kimpese för att följa ut-
bildningen där. Båda utbildningarna kan anses vara ett komplement till den 
tidigare fleråriga skolgången för att bli evangelist. Det är värt att notera att 
gruppen i Ngouedi fick studera där under endast ett läsår, medan Ndoundou 
och hans kollega genomgick en tvåårig utbildning i Kimpese. Dessa två, som 
studerade utomlands, utgjorde ett undantag; hädanefter skulle blivande pas-
torer hemmahörande i Franska Kongo utbildas i sitt eget land. 

En annan fråga gäller hur det var möjligt att skicka Ndoundou och 
Yayaka till Belgiska Kongo för studier trots att de franska myndigheterna 
inte tillät detta på grund av fruktan för kimbanguismen och liknande rörelser. 
En trolig förklaring är att fransmännen hade lättat på restriktionerna för stu-
dier i grannkolonin och att de ansvariga för MES kunde förhandla fram nöd-
vändiga tillstånd för de båda pastorskandidaterna. 

Frågan om utbildning av pastorer visar hur resonemangen fördes för att 
förbereda en självständig kyrka med ledarskap från det egna landet, det vill 
säga det som i missionsdebatten benämndes självstyrande. Denna process 
började på allvar först vid denna tid i och med att kongoleser fick möjlighet 
att bli pastorer. 

När det gäller de kongolesiska pastorernas integrering i pastorskåren vill 
jag nämna något som relaterades av Daniel Luyindu och som kan sägas ha 
relevans för båda kongokolonierna.375 Luyindu avskildes till pastor 1954 och 
var hemmahörande i Belgiska Kongo. Han blev sedermera sin kyrkas förste 
missionsföreståndare,376 en tjänst som han hade i 20 år. Som ung pastor fick 
han se en rapport över verksamheten som missionärerna hade skickat till 

                               
374 Avhandlingen försvarades vid Hartford Seminary Foundation, Connecticut. Den trycktes 
aldrig på engelska, men finns sedan 1999 översatt till franska och utgiven i serien Studia 
Missionalia Upsaliensia.  
375 Samtal i början av 1970-talet. 
376 Franska président. Tjänsten innebär att vara kyrkoledare med tillsynsansvar (grekiska 
episkopä). 
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Kongos Protestantiska Råd.377 Där angavs de svenska missionärerna i för-
samlingsarbete som pastorer, medan deras kongolesiska kollegor benämndes 
hjälppastorer.378 Han påpekade indignerat detta förhållande för missionens 
ledning och min tolkning är att detta och troligtvis andra liknande ingripan-
den bidrog till att han valdes till kyrkans missionsföreståndare 1961 i stället 
för en annan pastor, Matthieu Basilwa, som hade förberetts för uppgiften av 
missionärerna. Daniel Luyindu, som förknippades med större distans till 
missionärerna, ansågs alltså av medlemmarna vara mer lämpad att leda den 
nybildade kyrkan. 

Efter pastorsutbildningen i Kimpese återvände Ndoundou med fru och 
barn till Ngouedi. Nu blev hans uppgift att vid sidan av den svenske försam-
lingsföreståndaren ansvara för församlingsarbetet i hela Ngouedi-området. 
Han bodde och hade sin arbetsplats på missionsstationen, men var ofta på 
besök i olika byar och samhällen.379 

För att ge en bild av arbetets omfattning har jag sökt statistik för Ngouedi 
församling vid denna tid. Eftersom det var svårt med kommunikationerna 
mellan Sverige och Kongo under krigsåren finns inga siffror att tillgå förrän 
de som gäller januari 1946. I SMF:s årsberättelse står angivet för Ngouedi 
församling: 51 infödda missionsarbetare, varav 3 kvinnor; 2 198 nattvards-
berättigade församlingsmedlemmar; 93 söndags- och religionsskolor med 
756 elever;380 2 vardagsskolor med 301 barn; 1 klinik med 7 323 patienter.381 
Verksamheten var alltså omfattande och pågick inom ett relativt stort geo-
grafiskt område. 

Paret Ndoundou fick så småningom fyra barn, varav två överlevde till 
vuxen ålder: en pojke som föddes 1944 och en flicka som föddes 1948.382 

Först efter tre års arbete som följde på avslutad utbildning avskildes 
Ndoundou till pastor 1946. De äldre kollegerna hade varit med om den akten 
redan 1942 i direkt anslutning till avslutningen av den ettåriga utbildningen. 
I och med Ndoundou och Yayaka började man tillämpa den praxis som fort-
farande gäller: Efter avslutad utbildning följer en prövotid på ett par år innan 
pastorsavskiljningen äger rum.383 

                               
377 Le Conseil Protestant du Congo, ett samordningsorgan för alla protestantiska missioner 
som hade verksamhet i Belgiska Kongo. 
378 aide-pasteurs. 
379 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
380 ”Infödda missionsarbetare” betyder här lärare och evangelister. Efraim Andersson återger 
hur det kunde gå till vid en så kallad religionsskola: ”[…] denna skola gav undervisning i 
läsning och räkning och t.o.m. grunderna i orienteringsämnena. På franska sidan (Franska 
Kongo) var detta strängt taget olagligt, men flertalet administratörer såg genom fingrarna med 
missionens överträdelser av skollagen.” Andersson, E. 1997, s. 42. 
381 SMF:s årsberättelse 1946, ss. 150-151.  
382 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
383 Under denna period kallas personen för pasteur stagiaire, vilket kan översättas med ”pas-
tor på praktikperiod”. 
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Daniel Ndoundou och Jean Yayaka avskildes till pastorer den 16 juni 
1946 i Dolisie. Detta ägde rum vid synodens inledningsgudstjänst och det 
var missionsföreståndare Johan Gustafsson som officierade vid den högtid-
liga akten.384 Ndoundou var alltså med i den andra gruppen pastorer och till-
hörde på så sätt under hela sitt liv pionjärgenerationen bland pastorerna i 
landet.  

När det gäller avskiljningen vill jag komplettera med en kommentar, som 
belyser såväl förhållandet mellan SMF och dess missionsverksamhet som 
ämbetssynen inom samfundet. Vid högtidligheten i Dolisie var nämligen 
Ndoundou och Yayaka klädda i vita kostymer med vita skjortor och svarta 
slipsar.385 Jag nämner detta för att det ännu inte var brukligt att använda pas-
torskrage. Detta gäller för denna tid inom SMF såväl för Sverige som för 
Kongo. Synen på pastorsämbetet inom SMF/SMK har genomgått en föränd-
ring genom åren, vilket avspeglas i bruket av ämbetsdräkt. Under 1950-talet 
blev det vanligare att SMF:s pastorer började använda rundkrage, som så 
småningom ersattes av den så kallade frimärksmodellen. Motsvarande ut-
veckling ägde rum inom EEC. På många foton av Ndoundou från senare år 
bär han rundkrage.  

I augustinumret för 1946 av Minsamu Miayenge finns en artikel signerad 
Daniel Ndoundou. Han berättar om synoden och nämner de viktigaste sam-
lingarna, de medverkande, de bibelord som lästes och något om innehållet i 
predikningar och andra anföranden. Han noterar särskilt att det finns två 
kvinnor med bland ombuden och menar att det visar att folk ”börjar förstå 
storheten i Guds verk i detta land”.386 Vidare säger han att avskiljningsakten 
tilldrog sig stort intresse. ” [...] de som var utanför stod upp för att se med 
egna ögon, ty de ville se hur avskiljningen gick till [...].”387 Artikeln avslutas 
med en hälsning från synoden.388 

Några månader efter pastorsavskiljningen inträffade det som skulle anses 
vara en vändpunkt i EEC:s historia. Uppgifterna går isär huruvida Daniel 
Ndoundou deltog i gudstjänsten när väckelsen kom den 19 januari 1947.389 

Raymond Buana, som senare använde namnet Buana Kibongi, var den 
förste som drabbades av väckelsen. Han fick under 1948 ett stipendium för 
att fortsätta sin utbildning i Libamba, Kamerun och han studerade där till 
1954.390 När Buana lämnade Ngouedi och Kongo, tog Ndoundou över rollen 
som väckelsens förgrundsgestalt, till att börja med inom Ngouedi försam-
lingsområde och så småningom i andra delar av landet.391 
                               
384 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
385 Gustafsson J. 1947, foto s. 97. 
386 […] babadikidi visa bunene bwasalu kia Nzambi mu nsi yayi. Min översättning. 
387 […] diakala ku mbazi diatelama ye tadila mu meso mau, kadi bazola mona bonso bwenina 
mbiekolo yoyo […]. Min översättning. 
388 Ndoundou D. 1946 ss. 122-124.  
389 Enligt Basolwa K. 1987, s. 32 deltog han, medan Buana K. 2002 s. 66 hävdar motsatsen. 
390 Buana K. 2002, s. 42. 
391 Buana K. 1978, s. 30. 
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Från 1947 till 1967 var Daniel Ndoundou medlem av synodalrådet, som 
före kyrkans självständighet enbart hade en rådgivande roll.392 Därefter, det 
vill säga från 1961, hade synodalrådet ansvaret för ledningen av EEC mellan 
synoderna, som hölls vartannat år. Buana Kibongi använder uttrycket att 
Ndoundou var ”en sorts bro mellan synoden och väckelsen”.393 I detta uttryck 
står synoden för den organiserade kyrkan, där synoden var det högsta beslu-
tande organet. Eftersom Ndoundou var med i synodalrådet var han en natur-
lig länk eller bro mellan den etablerade missionsverksamheten, senare kyr-
kan, och den folkrörelse som i viss mån levde sitt eget liv som ”Väckelsen”. 

Buana använder samma bild när han skriver att Ndoundou var en bro mel-
lan väckelsen 1921 och väckelsen 1947.394 Ndoundou hade som pojke på 
nära håll bevittnat kimbanguistväckelsen och dess yttringar. Han hade också 
följt hur den väckelsen hade utvecklats i olika riktningar. För honom gällde 
det att övervaka så att inte den nya rörelsen antog former som var oaccep-
tabla för kolonialmyndigheterna eller missionens ledning. Ingenting i mitt 
material tyder på att Ndoundou skulle ha tagit avstånd från väckelsen kring 
Simon Kimbangu som den tedde sig under dess första skede. Däremot kopp-
lade han ofta ihop de båda väckelserörelserna, där den som började 1947 
sågs som en fortsättning på den som hade sin början på 1920-talet. Båda sågs 
som en speciell gåva från Gud till i första hand bakongo. Uttryckssätten i 
form av extas och användandet av traditionella musikinstrument och ton-
språk var också gemensamma. En stor skillnad var dock den explosiva ut-
vecklingen som rörelsen kring Kimbangu visade under den allra första tiden. 
Väckelsen som började i Ngouedi spreds förhållandevis långsamt och nådde 
först så småningom andra delar av landet.395 

Flera av de olika kongolesiska folkrörelser som jag hittills har nämnt 
(kimbanguismen, ngunzismen, matsouanismen) kännetecknas av att de har 
såväl en andlig som en politisk dimension, vilka sinsemellan ofta är starkt 
relaterade till varandra. Detta konstaterande är värt att minnas, när jag i fort-
sättningen kommer att beskriva den väckelserörelse som i stor utsträckning 
präglades av Daniel Ndoundou. För honom gällde det att leda väckelsen så 
att den inte förknippades med andra politiserade rörelser. Detta var viktigt 
med tanke på relationen till kolonialmyndigheterna; ett misstag härvidlag 
kunde få ödesdigra konsekvenser, inte minst för Ndoundou personligen. 
Samtidigt kan man utgå ifrån att han var väl insatt i de olika rörelserna och 
de föreställningar som fanns hos anhängarna. En stor del av Ndoundous tid 
ägnades åt personlig själavård och förbön. De samtalen gav honom rika till-
fällen att lära känna dessa rörelser från insidan. Det förhållandet att han var 
väl insatt i dessa frågor stöds av att Efraim Andersson, i sin bok Messianic 

                               
392 Buana K. 1978, s. 30. 
393 Buana K. 1978, s. 30 [...] mpila kiamvu ga kati dia Synode na nsikumusu. Min översätt-
ning.  
394 Buana K. 1978, s. 30. 
395 Buana K. 2002, s. 33-35.  
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Popular Movements in the Lower Congo, anger Daniel Ndoundou som en av 
sina informanter.396 
 

1950-talet – Ndoundous ansvar för väckelsen ökar 
Trots att Ndoundou bodde på landsbygden, långt ifrån händelsernas centrum, 
fick han under 1950-talet leva med i den dramatiska utvecklingen, som steg 
för steg ledde fram till landets självständighet. Han berättade först senare att 
han redan i slutet av 1940-talet hade fått en gudomlig uppenbarelse om att 
Kongo en dag i framtiden skulle styras av sina egna. Om han då hade offent-
liggjort sådana framtidsvyer, hade kolonialmakten uppfattat det som uppvig-
ling. Uppenbarelsen gällde också en egen framtida, autonom kyrka.397 

Vid 1950-talets början bodde Daniel Ndoundou och hans familj kvar i 
Ngouedi, där han nu hade varit pastor i sju år. Efter att Raymond Buana Ki-
bongi hade lämnat landet för studier blev Ndoundou väckelsens obestridlige 
ledare. Under hela årtiondet var han också medlem i synodalrådet i Franska 
Kongo, som hade en rådgivande funktion inom missionsarbetet.  

En stor sorg drabbade Ndoundou ytterligare en gång när hans fru dog 
1951. Ndoundou var ute på en av sina predikoresor, när han fick dödsbu-
det.398 Nu, vid 40 års ålder, var han änkling för andra gången och hade ansvar 
för tre barn. 

När han ett par år senare ville gifta sig igen, visade den blivande brudens 
familj till att börja med stor tveksamhet. Bröllopet med Henriette Mpombo 
ägde dock rum 1954. Bruden var då tonåring och elev vid Ngouedi folk-
skola. Tveksamheten berodde på en allmän föreställning om att det ansågs 
vara farligt att gifta bort sin dotter med en man, vars tidigare fruar hade dött 
relativt unga.399 Ndoundou och hans unga brud gifte sig trots detta och 1957 
fick de sitt första barn. Två år senare föddes tvillingar, men ett av barnen var 
dött vid födseln.400 

I Ngouedi hade Ndoundou sin huvudsakliga arbetsuppgift som pastor, 
men församlingsföreståndaren var fortfarande en svensk missionär. Vid 
denna tid var det vanligt att de kongolesiska pastorerna var kvar många år på 
varje plats. Mot slutet av 1940-talet hände det att Ndoundou blev kallad på 
kortare besök till andra församlingar. I ökande utsträckning kom även folk 
resande till Ngouedi från andra håll. Syftet var då att få delta i de samlingar 
som Ndoundou ledde, men också att få träffa honom personligen för samtal 

                               
396 Andersson E. 1958, s. 158. 
397 Bissila C. 2000, s. 21. 
398 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
399 Nguimbi P. 1996, s. 27. 
400 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
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och förbön. Att ta emot dessa pilgrimer innebar för Ndoundou en speciell 
uppgift, som skulle känneteckna hans verksamhet under många år.401 

En av Ndoundous predikoresor i början av 1950-talet förde honom till 
Musana församling. Där fanns en evangelist, Démas Bikoumou, som hade 
för vana att skriva ner predikningar, både sina egna och andras. På 1990-talet 
uppmuntrades han av Gabriel Nganga Nzonzi, historiker och medlem i EEC, 
att renskriva sina anteckningar. Nganga Nzonzi betalade skrivböcker och 
lysfotogen för att underlätta projektet. Jag har en kopia på en av dessa skriv-
böcker där Bikoumou med gammaldags svensk skrivstil har dokumenterat en 
väckelsekampanj som pågick från den 29 maj till den 1 juni 1953. Pastorn 
och missionären Oscar Burell (1891 – 1957) hade inbjudit tre pastorer som 
talare, bland dem Daniel Ndoundou. Ndoundous budskap återges i samman-
drag och det gäller en vision och några framföranden som kan betecknas 
som bibelstudier eller predikningar. Som ett unikt tidsdokument skulle 
Bikoumous anteckningar kunna bli föremål för djupare analys, men här vill 
jag bara nämna något om visionen och de ämnen som Ndoundou tar upp i 
sin undervisning. Visionen har som rubrik ”Profetia i Musana den 29 maj 
1953” och den lyder i översättning:  

Jag ser en stubbe, jag ser en hacka och en spade. Två ungdomar håller på att 
ta bort den; de har ett snöre som de mäter med. Det är där som Guds verk 
sker. Två ungdomar har ett snöre. Två ungdomar gräver upp en stubbe med 
spade och hacka. När stubben är upptagen kommer de att rulla ner den i flo-
den. De som tillhör oordningens gudar lyfter käppen med trästycken. De an-
vänder sopkvastar. Det är bara onödiga saker. Gud kommer att krossa allt så-
dant. Det är bara jag som är Gud, eller hur? Ha inga andra gudar jämte mig. 
De ville skaffa sig kraften, för att använda den för sin gud, men Gud har satt 
upp ett stängsel, som de inte har möjlighet att ta sig över.402 

Profetian är alltså nedskriven av en åhörare och därför inte ordagrant återgi-
ven. Bildspråket är jordnära och samtidigt djupt symboliskt. Budskapet kan 
sammanfattas så att det gäller att underordna sig Gud, som står för såväl 
ordning som kraft. 

Ndoundous övriga framställningar vid detta tillfälle har som rubriker: 
Guds tider är märkliga. Vittnesbörd om Gud (eller Guds vittnesbörd). Bönen. 
Hur ska vi bevara väckelsen? Det sistnämnda ämnet behandlas två gånger 
under dagarna, men från olika utgångspunkter. Jag drar slutsatsen av 

                               
401 Buana K. 2002, s. 46. 
402 Anteckningar av Démas Bikoumou. Mweni sinzila, mweni pioche na pele. Matoko mole 
mata kiatima. Matoko mole mata kwe nati nsinga, mata kwe tezi. Ni muna muta kwenda salu 
kia Nzambi. Matoko mole mata nata nsinga. Matoko mole mata tima sinzila na pele na piosi. 
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bibuku bia miti. Bata sadila bisesa. Bima biampamba kwa Nzambi mbo ka kosikisa bio bia-
bionsono; mbe me ni Nzambi, kubandi na Nzambi zakaka ya mono ko. Baketi kwizi bonga 
lulendo, ngati be basadila ku Nzambi zawu, ka Nzambi sidi kikaku, ga basumbukila kani. Min 
översättning. 
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ovanstående ämnesval och hur de är formulerade att ”Väckelsen” var ett 
begrepp och att den på sitt sätt levde sitt eget liv, eftersom den behandlas 
som något som måste vårdas och vaktas. Ndoundou använder bilden att 
väckelsen är som ett spädbarn, som man måste ägna all den omvårdnad som 
ett nyfött barn kräver. En annan slutsats är därför att Ndoundou själv vid 
denna tid tog ett stort ansvar för att väckelsen inte skulle urarta eller hamna 
på sidospår. Han förklarade för församlingsmedlemmar och andra varför de 
inte skulle ansluta sig till olika rörelser, som upplevdes som ett hot mot 
väckelsen. 

Sven Hagerfors var missionär och ansvarig för församlingsverksamheten i 
Ngouedi 1948-1953 och han hade då ett nära samarbete med Daniel 
Ndoundou. Jag hade tillfälle att intervjua Hagerfors år 1999, då han var 94 år 
gammal. Han bidrog med en aspekt, som förklarar varför många gjorde den 
långa resan till Ngouedi. Eftersom Ndoundou hade rykte om sig att kunna se 
hos sina konfidenter om de hade ouppklarade synder, innebar ett besök hos 
Ndoundou att man efter hemkomsten inte kunde anklagas för kindoki. Folk 
menade att en ndoki var en syndare, som omedelbart skulle ha avslöjats av 
Ndoundou. Enligt Hagerfors var detta synsätt särskilt vanligt hos balari.403 

En av mina informanter, Gabriel Goma, berättar hur han som fjortonåring 
hade tillbringat skolledigheten i Mouyondzi och var på väg tillbaka till Braz-
zaville. När han kom till le Briz404 ändrade han sina resplaner och gjorde en 
avstickare till Ngouedi för att träffa Daniel Ndoundou, som han hade hört 
talas mycket om. Han gick de tolv kilometerna och så snart han kommit fram 
skickade Ndoundou bud efter honom ”trots att där fanns folk som hade vän-
tat i ett par veckor på att få träffa tata Ndoundou” och tog emot honom i sitt 
hem där han fick bo och dela rum med Ndoundous äldste son. Vid person-
liga samtal avslöjade Ndoundou vad som väntade den unge pojken i livet, 
bland annat att han skulle få ett problemfyllt äktenskap. Mötet med 
Ndoundou blev en stor upplevelse för pojken.405 

Detta hände 1955 och denna berättelse visar att ”tata Ndoundou” redan nu 
hade ett sådant renommé att en ung pojke gjorde sig det extra besväret att gå 
till fots en sådan lång sträcka för att få träffa honom. Tydligen var det många 
som hade gjort vallfärden eftersom folk kunde få vänta i veckovis innan de 
fick träffa Ndoundou personligen. Pojken blev inte besviken; redan innan 
Ndoundou hade sett honom eller fått vetskap om hans ankomst skickade han 
bud att han ville träffa ”barnet som just hade kommit”. Av någon anledning 
fick just den här besökaren särskild uppmärksamhet. Andra informanter be-
kräftar att familjen Ndoundous hem var öppet och gästvänligt, men de flesta 
besökarna fick naturligtvis själva ansvara för sitt uppehälle. Gabriel Goma 
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blev så småningom universitetslärare och kollega med Ndoundous äldste 
son. 

Ndoundou berättade återkommande om ett besök som han gjorde i Kim-
pese 1958, den plats i Belgiska Kongo, där han hade studerat till pastor. Vid 
detta tillfälle fick han i en dröm se Simon Kimbangu, som hade ett budskap 
att förmedla.406 Budskapet gick ut på att Kimbangu beklagade att hans efter-
följare inte längre hade Jesus Kristus i centrum. Han varnade för personkult 
och menade att det var fel att det nu hade bildats en kyrka i hans namn.407 

Denna upplevelse kan ha bidragit till att Ndoundou under hela sin aktiva 
tid betonade att väckelsen borde stanna inom MES/EEC och att han inte 
hade några planer på att bilda en ny kyrka. Det kan synas anmärkningsvärt 
att han utan kommentarer berättar om en kontakt med någon som hade varit 
död i flera år. Förhållandet till de avlidna och avlidna släktingars roll har 
varit och är en komplicerad fråga för EEC:s ledning, eftersom de folkliga 
föreställningarna skiljer sig väsentligt från kyrkans officiella teologi. Min 
slutsats är att Ndoundou inte upplevde denna dröm som kontroversiell, ef-
tersom han frimodigt berättade om den i olika sammanhang.  
 

1960-talet – Ndoundou blir pasteur évangéliste 
Under 1960-talet utökades verksamheten som kringresande pastor ännu mera 
för Daniel Ndoundou. Detta hängde samman med att han år 1960 blev ut-
sedd till pasteur évangéliste med hela landet som arbetsfält.408 Han fortsatte i 
samma uppgift även sedan kyrkan blivit självständig året därpå. Förebilden 
till tjänsten var med stor sannolikhet det som inom SMF i Sverige kallades 
för riksevangelist.  

Vid EEC:s bildande blev Ndoundou också dess vice missionsförestån-
dare. Vid denna tidpunkt var den posten mer av formell karaktär och inte så 
betungande. Han avgick som vice missionsföreståndare 1965, men fortsatte 
sitt mandat som ledamot i synodalrådet till 1967.409 

Ndoundou var alltså på ett tydligt sätt med i ansvaret för ledningen av den 
nybildade kyrkan. Samtidigt stärktes hans roll som väckelsens ledare och 
han blev mer och mer efterfrågad som talare vid evangelisations- och upp-
byggelsekampanjer. Då medföljde som regel hans medhjälpare, som vid 
denna tid i första hand var André Mpandzou, Marie Yengo och Véronique 
Nsonde.410 

                               
406 Missolékélé Ntoko A. 2006a, s. 5. 
407 Bissila, Célestin. Intervju 2010-12-03. 
408 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
409 Protokoll EEC:s Synoder: 1965 § 46, 1967 § 11. 
410 Buana K. 2002, s. 45.  



 93

Att EEC:s arbete i början av detta decennium uppskattades av landets 
myndigheter och att Ndoundou som väckelsens ledare ansågs vara en bety-
delsefull person långt utanför kyrkans sammanhang framgår av att han år 
1963 tilldelades la médaille de Chevalier du Mérite Congolais.411 Enligt 
Biographie des Pasteurs är det bara ytterligare två av EEC:s pastorer som 
fått en liknande utmärkelse, nämligen Joseph Samba och Jaspard Kimpolo.412 
Samba var en av de aktiva i synodalrådet och synoden från 1940-talet och 
fram till kyrkans autonomi. Kimpolo var EEC:s förste missionsföreståndare.  

Paret Ndoundou hade vid 1960-talets ingång fem barn varav tre var från 
makens tidigare äktenskap. Det yngsta barnet dog vid ett års ålder och under 
decenniet föddes ytterligare sju barn, varav två tvillingpar. Flera av mina 
informanter, bland dem Gaston Bamana, som växte upp hos sin morbror 
Daniel Ndoundou, vittnar om att Ndoundou tyckte om barn och uppskattade 
att vara tillsammans med dem.413 

Fast Ndoundou ofta var på resande fot hade han kvar sin bostad i 
Ngouedi, där han nu också hade uppgiften som församlingsföreståndare. Fler 
och fler människor kom till hans hemort som pèlerins (pilgrimer) för att för 
längre eller kortare tid stanna kvar, delta i Ndoundous samlingar och få träffa 
honom för personlig förbön och vägledning. Bland dessa gäster fanns också 
präster från det närbelägna klostret i le Briz/Bouansa som regelbundet be-
sökte den protestantiska väckelseledaren.414 En liten by hade byggts för att 
logera pilgrimerna. Några av husen hade högre standard än de andra och de 
var avsedda för besökare som krävde högre komfort.415 

Buana Kibongi räknar upp orsaker till att människor sökte upp pastor Da-
niel Ndoundou: ” [...] för att få hjälp i bön med det som gäller själen, krop-
pen, äktenskap, ekonomi, studier, arbete och så vidare.”416 

År 1964 började två EEC-församlingar, Boko och Mindouli, en verksam-
het där sjuka för en billig penning kunde få tillgång till örtmediciner i sam-
band med samtal och förbön. Förskrivningen av medicinen byggde på en 
uppenbarelse som någon av de ansvariga fick efter förbön. Denna verksam-
het, som sedan spreds till andra delar av landet, sågs som en gåva i nära 
koppling till väckelsen. Ndoundou sades ha fått en uppenbarelse om denna 
typ av verksamhet redan 1948.417 

Storsamlingarna i Ndoundous hemby Kindamba, som hade börjat i slutet 
av 1940-talet, hölls fortsättningsvis under torrtiden vartannat år. Kulmen 
nåddes 1963 då inte mindre än 26 945 personer deltog. Efraim Andersson 

                               
411 Utmärkelsens benämning är svår att översätta, men det gäller en statlig förtjänstmedalj. 
412 Mabounda F. 2009, ss. 10 och 14. 
413 Bamana, Gaston. Intervju under 2002. 
414 Makiedi, Paul. Intervju 2013-08-02. 
415 Axelson, Sigbert. Intervju 2011-03-07. 
416 Buana K. 1978, s. 32 […] mu baka lusadusu mu lusambulu mu misamu mia miela, mia 
nitu, mia makuela, mia lubaku, mia ndongokolo, mia kisalu, na mpila yo. Min översättning. 
417 Nsalasani ku ntwala. Nya tider – nytt samarbete. 1992, s. 26. 
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har i sin bok Churches at the Grass-roots återgett detaljprogrammet för den 
samlingen som sträckte sig från onsdag 31 juli till tisdag 6 augusti. Guds-
tjänster och bibelstudier varvades med olika föredrag. De hade ämnen som 
Det kristna äktenskapet; Hygien samt God samarbetsanda i kyrkan och i 
världen.418 Ämnesvalen speglar det som Ndoundou betonade i sin undervis-
ning, nämligen att väckelsen gällde hela människan, inte enbart den andliga 
dimensionen. Vid vissa tillfällen träffades man i mindre grupper, bestående 
av till exempel ungdomar, evangelister eller lärare. Daniel Ndoundou är den 
talare som oftast återkommer i programmet, men flera andra annonseras, 
bland dem några svenskar.  

Kindamba-mötet 1963 fick också en speciell prägel av att landets presi-
dent Youlou deltog. Han bidrog till mathållningen genom en stor gåva.419 
Flera informanter berättar också att Ndoundou vid denna tidpunkt från talar-
stolen tillkännagav för Youlou att hans dagar som president var räknade.420 
Några månader senare avsattes Youlou och han tvingades i landsflykt.421 

President Massamba-Débat hade ännu större närhet till Ndoundou än hans 
företrädare Youlou hade haft. Bland andra Patrice Demba berättar om hur 
landets president kunde komma i sin bil till Ngouedi på lördagskvällarna, 
med sin chaufför som enda följeslagare.422 Syftet var enskilda överläggningar 
tillsammans med tata Ndoundou. På söndag morgon återvände Massamba-
Débat till Brazzaville, en sträcka på närmare 20 mil. Vad som avhandlades 
mellan de båda männen är omöjligt att veta, men det är uppenbart att landets 
president hade förtroende för väckelseledaren och att Ndoundou fick spela 
en politisk roll som andlig rådgivare åt republikens president. 

Ndoundous roll som auktoritet i andra sammanhang kan exemplifieras 
med vad Samba dia Makela berättar i sin skrift om hur en av församlingarna 
bildades i Brazzaville.423 Mönstret är detsamma än i dag: några medlemmar 
börjar anordna egna samlingar med sång och bön. Allteftersom antalet delta-
gare ökar bildar man först en utpost424 där deltagarna själva bekostar en kyr-
kobyggnad, som först kan vara av enklare slag. När utposten har cirka 500 
medlemmar och visar sig vara ekonomiskt bärkraftig blir den officiellt en 
egen församling425 och skiljs från moderförsamlingen. Några medlemmar i 
Poto-Poto-församlingen boende i stadsdelen Plateau des 15 ans var i början 
av en sådan process och var samlade utomhus på en obebyggd tomt för en 
retreat som leddes av Ndoundou. Detta var i augusti 1960 och en kväll profe-
terade Ndoundou att platsen skulle kallas Mayangi och att där skulle bildas 
                               
418 Andersson E. 1968, ss. 284-285.  
419 Det gällde kor, men uppgifterna från mina olika informanter går isär när det gäller antalet 
djur. 
420 Makiedi, Paul. Intervju 2013-08-02. 
421 Baliff N. 1993, s. 100. 
422 Demba Patrice. Intervju 2010-10-11. 
423 Samba dia Makela, A. 1999, ss. 4-25.  
424 Franska annexe. 
425 Franska paroisse. 



 95

en församling.426 Samba dia Makela verkar se som en självklarhet att försam-
lingen senare fick namnet Mayangi. Den är nu en av de allra största i Braz-
zaville och har i sin tur avknoppats till ytterligare två församlingar, Mou-
kondo och la Base. 

Marianne Axelson (1933 – 1994) arbetade som sjuksköterska medan hen-
nes make Sigbert Axelson var lärare i Ngouedi mellan 1963 och 1966. Sig-
bert Axelson har ställt sina personliga dagböcker till mitt förfogande. Hans 
huvudsakliga arbetsuppgifter var som lärare vid pastorsutbildningen och 
eftersom han delade bostadsort med Ndoundou, följde han på nära håll hans 
verksamhet. Vid denna tid förbereddes en flyttning av pastorsseminariet till 
Brazzaville för att vidga vyerna för pastorskandidaterna och slippa den rela-
tiva instängdhet som var förknippad med Ngouedi långt ute på landsbygden. 
Många tvekade inför tankarna på flytt, men Axelson skriver i sin dagbok att 
”det är en förutsättning att Ndoundou ställer sig bakom planerna för att de 
ska lyckas”. Jag nämner detta som ett exempel på hur Ndoundous ord vägde 
tungt i många sammanhang. Det var i första hand folk från Ngouedi-området 
som motsatte sig att pastorsutbildningen skulle lämna deras hemtrakt. Men 
denna gång var det en bygdens son som så småningom stödde flyttplanerna, 
vilka skulle innebära att Ngouedis betydelse som skolcentrum minskade. 
Året före nationaliseringen hade ”le collège” flyttats från Ngouedi till Doli-
sie.427 

Marianne Axelson, ansvarig för den lokala sjukstugan, och förebedjaren 
Daniel Ndoundou samarbetade emellanåt, när de skickade patienter till 
varandra. Förebedjaren kunde se behov av västerländsk sjukvård och den 
svenska sjuksköterskan kunde på motsvarande sätt rekommendera andlig 
vägledning och förbön för sina patienter hos pastor Ndoundou.428 

Under de första månaderna av 1966 pågick ett drama, som skildras i Sig-
bert Axelsons dagböcker och då naturligtvis ur hans synvinkel. Problemet 
gällde Henriette Mpombo, Ndoundous fru. I samband med nationaliseringen 
av skolorna ville staten ha listor på de lärare som tjänstgjort vid de privata 
skolorna, det vill säga kyrkans. De lärarna kunde sedan räkna med fortsatt 
tjänst inom det statliga skolväsendet. Henriette Mpombo hade med stöd av 
sin man låtit skriva upp sitt namn, trots att hon enligt Buana och andra an-
svariga inte hade haft någon tjänst som lärare. Historien utvecklade sig till 
grava anklagelser från båda sidor. I slutet av mars äger ett samtal rum mellan 
Axelson och Ndoundou. Samtalet beskrivs på följande sätt i Axelsons dag-
bok:  

Jag talade i alla fall om för honom att han syndat inför Gud och människor, 
att hans kraft försvinner, att väckelsen är i fara och att han måste inse sin 
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synd, be om förlåtelse. Ndundu bara blev arg. Förolämpad, ilsken, vred. 
Stackars människa. Han har inte frid i sin själ, vilket jag också sa honom.  

Axelson beskriver sedan i sin dagbok Ndoundous upprördhet över anklagel-
serna, men också hur de två så småningom försonades och fortsatte samva-
ron i ömsesidig respekt. 

Det fanns dock kvar tveksamhet inför och kritik emot Ndoundou och hans 
verksamhet hos Axelson. Den 19 september 1965 skrev han följande i sin 
dagbok:  

Förra helgen var det stormöte här på Ngouedi med något under 5000 delta-
gare. Ndundu och hans équipe ordnar sådana. Det är detta man tyvärr kallar 
”réveil” - en urspårad väckelserörelse som talar mer om Ndundu och andliga 
erfarenheter än om Kristus och försoningsverket. Det är tydligt och klart att 
Guds ord åsidosätts. Fastän man är samlad flera dar – torsdag 9e till måndag 
13e – blir det inga ordentliga bibelstudier eller bibelföredrag. Sången, profe-
tiskt tal, uppenbarelser, tungotal, vittnesbörd och extas kommer före predikan 
och bibelundervisning. Man vill driva upp stämningen ända tills extasen in-
träder. Denna extas verkar oäkta om man jämför den med Nguala Jonas', då 
han levde. Uppenbarelserna och det profetiska talet är ibland mindre obibliskt 
än det andra. Men det verkar ansträngt och sökt. Vittnesbörden är ett sorgligt 
kapitel. De som vittnar berättar en mer eller mindre dum historia där dröm-
mar, syner, änglar o d ofta ingår. Slutklämmen blir den att man tack vare tata 
Nzambi tog sig till Ngouedi och fick pastor Ndundus förbön. Det är ju upp-
och nervända världen! De talar inte om att de tack var pastor Ndundu kommit 
till tro, kommit till syndakännedom o.d. Nej, grâce à tata Nzambi on est venu 
à tata Ndundu! [...] Le réveil autour de Mr Ndundu est loin de pratiquer les 
conseils que donne l'apôtre Paul dans 1Ep aux Cor au chapitre 14.429 Jag 
måste tala med Ndundu om detta. Nkunku gjorde det.430 

Axelsons indignation är uppenbar och den gäller såväl teologin som den 
yttre formen för samlingarna, där betoningen mer och mer kom att ligga på 
extasen.  

Han var inte ensam om den uppfattningen, utan liknande tankar framför-
des också av Buana Kibongi.431 Redan 1948, året efter att väckelsen hade 
börjat, fortsatte Buana sina studier i Kamerun, som tidigare nämnts. Där var 
han kvar till 1954 då han påbörjade en tvåårig utbildning vid ett gymnasium 
i Brazzaville, där han tog sin studentexamen. Efter ett års praktik i Brazza-
ville studerade han därefter några år vid la Faculté libre de Théologie Prote-
stante de Montpellier, Frankrike och under den tiden tillbringade han och 
hans familj också något år vid SMF:s Missionsskola på Lidingö. I Montpel-

                               
429 Översättning till svenska: Tack vare Gud kom man till Ndoundou! Väckelsen kring herr 
Ndoundou är långt ifrån att tillämpa de råd som aposteln Paulus ger i 1 Kor, kapitel 14.  
430 Sigbert Axelsons personliga dagbok. Nkunku, här med kikongostavning, står för Hilaire 
Nkounkou. 
431 Buana K. 1978, s. 34. 
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lier avslutade han sina studier med en Licence en théologie432 och när han 
återvände till Kongo 1962 blev han placerad i Ngouedi, först som lärare och 
året därpå som rektor vid pastorsseminariet. Samma år, det vill säga 1963, 
blev han avskild till pastor.433 

Den fleråriga vistelsen och studierna utomlands hade givetvis påverkat 
Buana och vid återkomsten betraktade han sitt land och sin kyrka från delvis 
nya utgångspunkter. Under väckelsens allra första tid hade han varit dess 
förgrundsgestalt. Han var den förste som hade gripits av väckelsen och både 
skrifter och intervjuer visar på att han hade omgivningens förtroende under 
den första tiden efter januari 1947. Man vände sig till honom för bekännelse 
och förbön, trots att han inte var pastor eller pastorselev; vid detta tillfälle 
var han i tjugoårsåldern. Det var först när Buana lämnade landet som 
Ndoundou tog över rollen som väckelsens ledare. Han var den lokale pas-
torn, som också åtnjöt allmänt förtroende. 

Buana konstaterade med sorg vid återkomsten till Kongo att väckelsen 
och dess yttringar inte längre präglades av det djup och det allvar, som kän-
netecknade den första tiden efter januari 1947. Personliga upplevelser och 
spektakulära manifestationer hade fått ökad betydelse. Buana beskriver detta 
i de båda böckerna Mpeve Yanlongo ku Kongo (Den helige Ande i Kongo), 
som utgavs 1978 och A l'école du Saint Esprit (I den helige Andes skola), 
som han avslutade 1997 och som utgavs postumt 2002. Den senare, som 
skrevs till väckelsens 50-årsjubileum, är till stora delar en översättning och 
redigering av den första. Dessutom beskriver den väckelsens utveckling från 
1978 och framåt. Böckerna ger en historisk och teologisk redogörelse för 
väckelsen inom EEC och speglar Buanas stora engagemang för sin kyrka 
och för den väckelse där han hade varit delaktig från början.  

När Buana kom till Ngouedi 1962 tog han som sin uppgift att vid predik-
ningar och bibelstudier och inte minst vid lektionerna på pastorsseminariet ta 
avstånd ifrån den i hans tycke starka betoningen av extasen och gick därmed 
öppet emot den verksamhet som Ndoundou ansvarade för. Buana beskriver 
skiljaktigheterna med följande ord:  

Pastor Daniel Ndoundou lade vikt vid de andliga manifestationerna, medan 
jag betonade nödvändigheten av att känna till Bibeln för att på ett bättre sätt 
få uppleva de andliga manifestationerna.434 

Resultatet blev en lojalitetskonflikt för pastorseleverna. Buana menar att 
dessa också till stor del medverkade till att spänningen mellan de båda väck-
elseledarna ökade och att motsättningarna förstorades. Patrice Demba, som 
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var pastorselev vid Ngouedi från 1965 till 1969, har berättat för mig hur 
eleverna upplevde spänningen mellan de båda. De var solidariska med sin 
rektor Buana. Samtidigt var det Ndoundou som i ord och handling framstod 
som den store profeten. För att exemplifiera detta återger jag i sammandrag 
en av Dembas berättelser:  

Tata Ndoundou hade bett för en kvinna, som inte hade livmodern kvar. Han 
sa: ”Du har en stor tro. Du ska föda igen.” Tata Buana sa till oss: ”Det som 
tata Ndoundou säger är inte sant, för kvinnan har inte någon livmoder. Hon 
kan inte föda barn.” Senare födde kvinnan tvillingar. Sådana här händelser 
gjorde att vi höll oss mera till tata Ndoundou.435 

En incident inträffade vid avslutningsgudstjänsten vid firandet av väckelsens 
20-årsjubileum i januari 1967. Händelsen finns omnämnd i allmänna ordalag 
i A l'école du Saint Esprit och i Vuela 1967.436 I samtal med Anna-Carin 
Rindeskog och Kjell Ström, två svenska missionärer som var närvarande den 
aktuella söndagen, har jag fått kompletterande information. Buana stod i 
predikstolen och gjorde ett påstående, som Ndoundou inte kunde hålla med 
om. Uppgiftslämnarna är osäkra på vad saken gällde, men Ndoundou reste 
sig upp i bänken och de två männen närmade sig varandra hotfullt. Buana 
förlorade då kontrollen över sig själv och sprang ut ur kyrkan och fortsatte 
springande att irra omkring på områdets stigar. Så småningom lugnade han 
sig och alla samlades till en ny avslutningsgudstjänst på eftermiddagen. Då 
skedde en försoningsakt och högtiden avslutades trots allt under ordnade 
former.437 

Spänningen mellan de både väckelseledarna levde dock vidare och nådde 
sin kulmen på 1970-talet.  

När jubileet firades 1967 var Buana fortfarande rektor på pastorssemi-
nariet, men skulle efter läsårets slut bli vald till EEC:s missionsföreståndare. 
En rad föredragshållare anlitades inför jubileet och de behandlade följande 
ämnen: 
 
Paul Nyuvudi: Väckelsen 1921 under Simon Kimbangus tid 
Daniel Ndoundou: Väckelsen 19 januari 1947 till 19 januari 1967 
John Jönsson: Onda andars verk inom väckelsen 
Joseph Samba: Predikan över Johannes 3:16 
André Mpandzou: Det goda samarbetet inom väckelsen 
Marie Yengo: Det goda uppförandet inom väckelsen 
Véronique Nsonde: Mottagna sånger inom väckelsen  
Kjell Ström: Väckelsen i Sverige på 1800-talet 

                               
435 Demba, Patrice. Intervju 2010-10-11. Min översättning. 
436 Buana K. 1967, s. 44. 
437 Buana K. 2002, s. 50. 



 99

Buana Kibongi: Personligt vittnesbörd angående väckelsen från 19 januari 
1947 till 19 januari 1967.438 

Alla talarna var pastorer utom de två kvinnorna och Mpandzou, som var 
evangelist. Jönsson (1903 – 1981) var så kallad fältsekreterare och represen-
terade på så sätt SMF. Ström undervisade vid seminariet. Ndoundou, 
Mpandzou, Yengo och Nsonde utgjorde vid denna tid väckelsens ledarteam, 
som var tillsammans vid uppbyggelsekonferenser och evangelisationskam-
panjer. Alla brukade frambära profetiska budskap, Mpandzou var den som 
oftast tolkade Ndoundous tungotal. Nsonde står som författare till många av 
väckelsens sånger.439 

Johannes evangelium, kapitel 3, vers 16 var den predikotext som John 
Magnusson hade talat över den 19 januari 1947 och Joseph Samba var med 
vid det tillfället. En analys av talare och ämnen visar att väckelsen var en väl 
etablerad företeelse vid denna tid. Ämnena om samarbetet och sångerna 
skulle kunna ha gällt församlingen eller kyrkan som helhet, men här begrän-
sas de till väckelsen. En annan iakttagelse är att det finns en tydlig koppling 
till den väckelse som började på 1920-talet och som i början leddes av Si-
mon Kimbangu. Paul Nyuvudi kom ursprungligen från Mukimbungu, men 
hade varit verksam i Musana ända sedan missionsstationen hade anlagts, 
först som evangelist och sedan 1942 som pastor. Han hade själv varit aktiv i 
1920-talets väckelse och därför bestraffats med fyra års landsförvisning.440 

Sigbert Axelson bidrar också i sin dagbok med en notering angående re-
lationen till andra kyrkor.441 Den 10 november 1965 skriver han om 
Kindamba-samlingarna att kimbanguisterna kommer i tusental. Tydligen 
kände sig kimbanguisterna hemma i dessa samlingar och många kände inte 
längre behovet av att distansera sig från EEC. Flera informanter nämner att 
också många katoliker deltog i de samlingar som Ndoundou arrangerade.442 
Frälsningsarmén hade rensats från sina avarter och fått den karaktär som 
rörelsen har i andra länder. Under 1960-talet pågick en ekumenisk process, 
där EEC på ett särskilt sätt erbjöd mötesplatser som ökade den ömsesidiga 
förståelsen mellan de olika kyrkorna och i den processen spelade Ndoundou 
en vital roll, genom att det var han som organiserade de stora uppbyggelse-
konferenserna. 
 

                               
438 Buana K. 2002, s. 49. 
439 Många väckelselsånger har Véronique Nsonde som författare och kompositör. 
440 Buana använder stavningen Nyuvudi, vilket visar dennes ursprung från Belgiska Kongo. I 
andra källor används den franska stavningen Nyouvoudi. 
441 Sigbert Axelsons personliga dagbok. 
442 Till exempel Makiedi, Paul vid intervju 2013-08-02. 
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1970-talet – Loutété blir Ndoundous hemort 
Ndoundou flyttade tillsammans med fru och barn år 1970 från det relativt 
isolerade Ngouedi till den närbelägna tätorten Loutété, där det finns en järn-
vägsstation. Där var det lättare att ta emot människor som fortsatte att 
komma i stora skaror. Han bodde inne på församlingens område och där 
fanns också en ”friluftskyrka” – en mötesplats med bänkar av cement, utan 
tak och med cirka en meter höga väggar. När han var hemma, hölls där re-
gelbundna förbönsgudstjänster och andaktsstunder.443 

Ndoundous yngste son träffade jag i november 2010 och han berättade då 
om sin fars dygnsrytm under denna tid. Ofta tillbringade han ett par timmar i 
bön före den gemensamma morgonbönen. Förmiddagarna ägnade han åt 
personliga samtal och andlig vägledning. Mitt på dagen avsatte han ett par 
timmar för att umgås med den egna familjen och under eftermiddagen deltog 
han i arbetet med att framställa örtmediciner. Varje kväll var det en guds-
tjänst, som ofta slutade sent.444 Min slutsats är att Ndoundou hade en stark 
fysik och ett starkt psyke, som orkade med sådana dagsprogram under en 
längre tid.445 

Det finns många händelser som tyder på att Ndoundou var en stor auktori-
tet i olika sammanhang. En sådan episod från 1970-talet återgavs av Jean 
Mboungou. Som missionsföreståndare hade han att lösa ett problem i Braz-
zaville där staten hade exproprierat en tomt som en av församlingarna köpt 
för sitt kyrkbygge. Känslorna var mycket upprörda och medlemmarna såg 
som den bästa utvägen att med våld återta sin mark. Missionsföreståndaren 
använde all sin auktoritet för att få församlingsmedlemmarna att avstå från 
att ta till våld, men förgäves. Inte förrän han kallade in pastor Ndoundou, 
kunde de upprörda lugnas ner och man kunde enas om en fredlig utväg, som 
innebar att staten tog över endast en del av församlingens tomtområde.446 

Albert Kindi Gomez berättar från sin ungdom i Pointe-Noire på 1970-
talet hur några ungdomar inom EEC hade bildat en liten orkester med bland 
annat elgitarrer. De äldre i församlingen ville inte tillåta att ungdomarna 
spelade i gudstjänstsammanhang, eftersom de tyckte att musikstilen påminde 
för mycket om dansmusik. Det var först när Ndoundou ingrep och försva-
rade ungdomarna, genom att bland annat citera ur psalmer från Psaltaren, 
som problemet löstes och ungdomarna fick spela den typ av musik som de 
tyckte om.447 

                               
443 Buana K. 2002, s. 46. 
444 Mboutou Ndoundou, Jean Claude. Intervju 2010-11-26. 
445 Carl Adolf Josefsson bekräftar detta vid ett telefonsamtal i juni 2013. Under 1960-talet 
ledde Ndoundou en evangelisationskampanj i Sundi-Lutete, där Carl Adolf och Sigbritt Jo-
sefsson arbetade som missionärer. De förvånades över hur han orkade med sitt intensiva 
dygnsprogram.  
446 Mboungou, Jean. Intervju maj 2001. 
447 Kindi Gomez, Albert. Intervju 2010-11-29. Kindi Gomez är född 1952 och har flera för-
troendeposter inom EEC:s consistoire Dolisie. 
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SMF hade fram till 1940 byggt upp ett antal traditionella missionsstation-
er. I mitten av 1970-talet tog EEC tillsammans med SMF beslut om att 
bygga ett nytt centrum med kyrka, bostäder och ett apotek i tätorten Okoyo, 
cirka 30 mil norr om Brazzaville.448 Svenska och norska missionsarbetare var 
i stor utsträckning ansvariga för uppbyggnadsfasen. Det krävdes stora mäng-
der cement som var en bristvara vid denna tid. Missionär Krister Andersson 
berättar att han begav sig till cementfabriken i Loutété för att förhandla sig 
till ett inköp av 40 ton cement.449 Vid det tillfället var det naturligt att ta hjälp 
av Ndoundou, och de lyckades också med att få köpa den önskade kvantite-
ten. 

För människorna i Sangha, där ÖM hade haft sin verksamhet, var det inte 
lätt att acceptera att deras egen kyrkobildning hade försvunnit och att de nu 
bara utgjorde ett distrikt i en kyrka som dominerades av folk från de södra 
delarna av landet. För att underlätta processen blev Ndoundou 1979 utsedd 
som en av EEC:s representanter som åkte till Sangha för att tala med med-
lemmarna och lugna känslorna. Han var sedan tidigare välkänd i området, 
inte minst efter sin rundresa där 1968, och han upplevdes som en andlig auk-
toritet.450 Ett av de foton, som ställts till mitt förfogande av Roland Ei-
nebrant, visar hur Ndoundou deltar i en förbönsstund för dem som ville an-
sluta sig till EEC. 

Under närmare fyrtio år var Daniel Ndoundou en välkänd förkunnare som 
besökte nästan alla landets regioner och samlade stora människoskaror. I de 
södra delarna av Kongo-Brazzaville använde han sitt modersmål kikongo. 
När han besökte områdena i norr, tolkades hans predikningar till lingala. När 
det gäller språkfrågan vill jag återge vad Jean Mboungou berättade i en in-
tervju i maj 2001. Mboungou kom från trakten av Mossendjo och blev under 
sina studier i Ngouedi, först till lärare och senare till pastor, tvungen att lära 
sig kikongo, ett för honom nytt språk. När han blev placerad som pastor i 
Mayangi-församlingen i Brazzaville, ville han fortsätta att använda sin 
kikongo, för övrigt det språk som användes vid all bibelläsning och vid de 
flesta sånger i gudstjänsterna. Församlingen krävde dock att han skulle pre-
dika på monokutuba, som är något av ett lingua franca och som uppfattas 
som mera etniskt neutralt.451 Även om språken är närbesläktade fick han nu 
anstränga sig att lära in ytterligare ett språk. Hans kommentar var att tata 
Ndoundou alltid tilläts predika på kikongo och ingen ifrågasatte det eller 
krävde att han skulle uttrycka sig på monokutuba. Detta kan ses som ytterli-
gare ett tecken på Ndoundous auktoritet, som grundade sig på hans starka 
personlighet och på människors vetskap om hans andliga gåvor. 

                               
448 Andersson K. 1990a, s. 54. 
449 Andersson, Krister. Intervju 2011-05-25.  
450 Artmark, Stig. Intervju 2011-02-25. Artmark (född 1933) var tidigare ÖM:s missionär i 
Kongo-Brazzaville. 
451 Språket stavas också munukutuba. 
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Vid 60 års ålder blev Ndoundou far ytterligare en gång. Också denna 
gång var det en tvillingfödsel med ett barn som överlevde. Henriette 
Mpombo och han hade nu nio barn tillsammans.452 

Ända sedan 1800-talet hade SMF bjudit in vissa kongoleser till Sverige 
för att de skulle besöka lokala församlingar och på så sätt öka förståelsen för 
missionens arbete och hålla missionsintresset vid liv.453 Några månader under 
1970 var Ndoundou på besök i de nordiska länderna. Förutom Sverige be-
sökte han också Norge och Finland. Både Det Norske Misjonsforbund och 
Suomen Vapaakirkko hade missionärer i Kongo och därmed nära relationer 
till EEC och det var därför naturligt att han också besökte dessa systerkyr-
kor. I Norge fanns också samfundet De Frie Evangeliske Forsamlinger, all-
mänt kallat De Frie Venner, som sedan 1950 skickat och underhållit mis-
sionärer på det som kallades för DNM:s fält. Senare tog de också ett större 
ansvar för arbetet i Ewo och Kelle.454

 

Under tiden i Sverige reste han runt i stora delar av landet för att besöka 
lokala missionsförsamlingar. Jag har tillgång till Ragnar Widmans person-
liga dagbok som han förde, när han följde med Ndoundou som tolk några 
veckor under april månad. Widman berättar detaljerat och personligt om 
samlingar och besök på olika platser i Småland och Värmland. Den 16 april 
var en onsdag och de befann sig då i Ljungby. Widman skildrar kvällen så 
här:  

Innan kvällsmötet började fick han tillfälle att frambära en hälsning till scou-
terna från ungdomarna i Kongo. – Kvällsmötet blev märkligt. Ndoundou pre-
dikade med kraft över Esra 1:5. Det var en fröjd att tolka honom, även om det 
var jobbigt. Det vilade en mäktig Ande över samlingen. Mot slutet av mötet 
frågade pastor Larsson om vi inte skulle uppmana sådana, som önskade för-
bön att ge sig till känna. Visst skulle vi det! Det var ju Ndoundous sätt att ar-
beta. Han uppmanade nu sådana, som önskade förnyelse, sådana som öns-
kade bli frälsta och sådana som önskade få hjälp rent kroppsligt att ge sig till 
känna. Stämningen förtätades. Så började den ena handen efter den andra att 
lyftas upp som tecken, cirka 20 à 25 stycken – kanske ännu flera. Och så bad 
Ndoundou; han kom i extas och talade i tungor och uttydde sedan sitt tungo-
tal och fortsatte att bedja. Jag tror inte någon gick hem oberörd från mötet 
den kvällen. – Efter mötet drack Ndoundou och jag ensamma kvällskaffe i 
ungdomsvåningen.455 

Kvällsgudstjänsten fick en speciell karaktär, även om inbjudan till förbön, 
som bejakades med handuppräckning, inte var främmande i SMF:s försam-
lingar vid denna tid. Den lokale pastorn hade tydligen inte tänkt in en sådan 
del i programmet, utan frågade om gästerna gav sitt medgivande. Ndoundou 
tolkade sitt tungotal till kikongo, som sedan översattes till svenska av Wid-
                               
452 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar. 
453 Ett exempel på detta är Jérémie Kibangu, som tidigare nämnts. Se sidan 43. 
454 Kaarigstad J. 1994, s. 136. 
455 Widman R., Personlig dagbok. 
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man. Dagboksanteckningarna återger inte budskapets innehåll, inte heller 
predikans, men det framgår att den framfördes ”med kraft”. 

Widman har liknande skildringar från olika lokalförsamlingar som de be-
sökte även om det ibland ”kändes stelare”, ett uttryck som han använder 
angående besöket i Karlskoga missionskyrka. Han beskriver också några fall 
när människor blir friska efter Ndoundous förbön. 

På försommaren var Ndoundou huvudtalare i Jönköping vid en stor evan-
gelisationskampanj. Jönköpings Ansgarieförening, som bestod av regionens 
SMF-församlingar, anordnade gemensamt en serie gudstjänster i ett tält som 
rymde närmare 3 000 personer. Från dessa samlingar har jag tillgång till ett 
par ljudinspelningar, bland annat ett program som sändes i lokalradion.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Ndoundou behöll sin predikostil, både 
till form och till innehåll, när han talade i Sverige, även om han måste ta 
hänsyn till tolkningen till svenska och till den begränsade tid som stod till 
hans förfogande. Veckotidningen Svenska Journalen skildrar i ett reportage 
hur tältet ofta var välfyllt och vid den aktuella kvällen följdes kvällssamling-
en klockan 19.30 av ett så kallat nattmöte för ungdomar, som började klock-
an 22.00. Ett foto visar Ndoundou med tolken Manne Lundgren och i bak-
grunden syns med stora bokstäver devisen ”Kristus är vägen”.456 

Min slutsats är att Ndoundou torde ha känt sig hemma i den här miljön, 
även om deltagarantalet inte var så imponerande för honom. I inledningen 
till kapitel ett citerar jag en kongoles som visste berätta att Ndoundous vis-
telse i Sverige förlängdes, eftersom så många blev friska efter hans förbön. 
Påståendet har jag inte kunna belägga. 

På hemvägen till Kongo gjorde Ndoundou uppehåll i både Belgien och 
Frankrike.457 Där fanns många kongoleser vid denna tid, inte minst studenter. 

Under sommaren 1970 kom jag hem till Sverige efter två år som SMU:s 
frivilligarbetare i Kongo-Kinshasa och under hösten vikarierade jag som 
SMU:s internationella sekreterare. Vid två tillfällen mötte jag Ndoundou i 
Sverige, dels vid en nordisk missionärskonferens i Jönköping, dels när jag 
hade som uppgift att göra sällskap med honom på buss och tunnelbana från 
Lidingö till centrala Stockholm. Hade jag då anat att jag senare skulle stu-
dera hans livsverk, skulle mina frågor varit många och bandspelaren varit till 
hands. Nu är mina minnen fragmentariska, men jag fick intrycket att han var 
en lugn och förtroendeingivande man. 

Mitt nästa sammanträffande med Ndoundou skulle bli under torrtiden 
1974 i Nkundi Centre, en plats i Kongo-Kinshasa belägen ungefär 6 mil från 
Kibunzi, där min fru och jag då arbetade som lärare. Ndoundou hade kommit 
med bil tillsammans med flera andra, bland dem några ungdomar, från 
Loutété, en resa på ungefär 8 mil. Jag var där mellan lördag förmiddag och 
söndag kväll och deltog i avslutningen av en flera dagar lång samling. Varje 

                               
456 Svenska Journalen nr 27, 1970, ss. 10-11, 47.  
457 Bekräftat av kongolesiska studenter som studerade i Bryssel och Paris. 
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deltagare ansvarade för sin egen mathållning, sovplats erbjöds i en skola 
eller i provisoriska gräshyddor. Man kunde tvätta sig i ett vattendrag i när-
heten. Gudstjänster och bibelstudier utgjorde det huvudsakliga programmet, 
men vid ett tillfälle samlades deltagarna i olika grupper och speciella ämnen 
togs då upp. Jag minns att vi lärare och övrig skolpersonal fick lyssna till 
Ndoundou, som uppmuntrade oss till att ta avstånd från mutor och andra 
oegentligheter. 

En minnesbild från avslutningsgudstjänsten vill jag särskilt nämna. 
Ndoundou inbjöd alla närvarande pastorer att komma fram för förbön. De 
bildade en ring och höll om varandra. Då såg jag en av pastorsfruarna diskret 
komma fram för att ta av glasögonen på dem som bar sådana. Hon anade att 
det skulle bli extas och kanske våldsam sådan, därför ville hon rädda glas-
ögonen, som lätt kunde ha krossats. Det blev också mycket skakningar och 
några som hoppade omkring under extasen. Denna kvinna var dotter till en 
av väckelseledarna från Kingoyi-trakten, Caleb Muzita, som hade blivit de-
porterad tillsammans med sin familj till Bandundu-provinsen under belgar-
nas tid.458 Jag drog slutsatsen att hon var van vid de mått och steg som borde 
vidtas vid sådana här tillfällen. 

Under 1970-talet dök det upp ett fenomen, som förknippas med väckelsen 
och som har kallats för ”gåvan att skriva” och denna speciella gåva tillämpas 
mest av kvinnor. Under EEC:s gudstjänster har det varit vanligt att de tar 
upp penna och skrivhäfte för att sedan skriva oläsliga tecken under ett till-
stånd som kan liknas vid trans.459 De som skriver kan vara analfabeter. Dessa 
texter har liknats vid skriftlig glossolalia, som kräver uttydning och fenome-
net anses ofta vara en Guds gåva till EEC.460 En ung man, som jag talade 
med i Kongo 2010, använde bilden av en elektrisk ström för att förklara hur 
han kände det när han blev inspirerad och skrev ner för honom olika tecken, 
vars innebörd han själv inte förstod.  

Ndoundou offentliggjorde vid denna tid att han redan 1932 hade haft en 
vision om en läkande källa, där sjuka skulle få stiga ner i vattnet och bli he-
lade.461 Först 1972 gjorde han verklighet av uppenbarelsen och vid jultid 
detta år inbjöd han till en naturlig vattensamling, som fick namnet Siloa och 
som ligger vid foten av ett vattenfall. Namnet är hämtat från Siloa-dammen 
som finns nämnd i Johannesevangeliets nionde kapitel i samband med att en 
blind man botas och blir ombedd att tvätta sig i den dammen.462 

Denna damm ligger nära Mfouati, några kilometer från Ndoundous hem-
by Kindamba. De ansvariga blev Daniel Ndoundou, André Mpandzou och 

                               
458 Se sidan 41. 
459 Se bilaga 3. 
460 Se till exempel Bissila C. 2000, s. 37. 
461 Bissila C. 2000, s. 22. 
462 I 1917 års bibelöversättning: Siloam, Bibel 2000: Siloa, franska Louis Segond: Siloé, 
kikongo 1905 Siloa, kikongo 2004 Silowa. På svenska används här ”Siloa-dammen”, som har 
varit den vanliga beteckningen i svenska sammanhang för vattensamlingen nära Mfouati.  
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Daniel Ndoundou 1972. Fotograf: Mats Fredriksson. 
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Marie Yengo. Sju evangelister svarade för de praktiska arrangemangen, som 
att placera ett kors i vattnet och att hjälpa de sjuka ner i vattnet.463 

På väg till Siloa-dammen skulle alla vara klädda i vita kläder och ha en 
blomma i handen. Under gemensam sång närmade man sig dammen. Vid det 
första tillfället deltog 3 549 personer i ceremonin.464 

Ett stort träkors var placerat mitt i dammen och detta skulle man fästa 
blicken på. Tolv tända ljus var placerade runt dammen. Vid dammen stod 
också en flagga, som var vit med ett rött kors.465 

För att få stiga ned i dammen, måste man uppfylla vissa villkor. Följande 
hade inte rätt att delta i ceremonin: 

 
- drinkare och rökare 
- de som hade haft samlag natten innan 
- kvinnor under menstruationen 
- övriga som inte hade rätt att delta i EEC:s nattvardsfirande, till ex-

empel män som levde i polygami. 

Leprasjuka hade inte rätt att stiga ner i dammen, men fick stå vid sidan och 
där begjutas med vatten. 

Först gavs tillfälle till syndabekännelse. Därefter fick var och en stiga ner 
i vattnet och doppas av någon av de tre ansvariga. Detta åtföljdes av bibel-
läsning från någon vid dammkanten. Efter nedsänkningen steg man upp på 
andra sidan. 

Det betonades också att ingen fick dricka av vattnet och att det förlorade 
sin helande kraft så snart de omgivande symbolerna var borttagna. Det andra 
tillfället vid Siloa-dammen var i juni 1973 då närmare fem tusen personer 
deltog.466 

Ndoundou sågs som huvudansvarig för Siloa-dammen och de ritualer som 
tillämpades där. Det var hans vision som genomfördes och han gav instruk-
tioner om hur det hela skulle organiseras. Det faktum att han hade väntat i 40 
år med att genomföra sin vision kan uppfattas så att han förstod att dammen 
skulle upplevas som kontroversiell. Kanske var det först nu som han kände 
att hans ställning inom kyrkan var tillräckligt stark och att tiden var mogen 
för att inbjuda människor till Siloa-dammen. 

Först vill jag ge några kommentarer till renhetsreglerna.467 Församlings-
tukten har varit och är viktig inom EEC; församlingsledningen kan exkom-
municera en medlem för kortare eller längre tid. Medlemskap och tillgång 
till nattvarden är öppet för den som är ogift eller lever i monogami. En 

                               
463 Bissila C. 2000, ss. 22-23.  
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466 Bissila C. 2000, s. 24. 
467 Alice Sandblom redogör i sin avhandling från 1993 för olika föreställningar som existerar i 
Kongo och som gäller synen på menstruationen med utgångspunkt från renhetsbegreppet. 
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kvinna som är gift med en man som har flera fruar är dock välkommen till 
nattvardsbordet. Härvidlag fortsätter man den praxis som tillämpades under 
missionärstiden. Att Ndoundou vidgade renhetsreglerna till att även omfatta 
sådana som associerar till Gamla testamentet var kontroversiellt, liksom 
korset, flaggan och ljusen. Flaggan var den så kallade missionsflaggan som 
missionärerna hade använt i olika sammanhang.468 Många var medvetna om 
hur Frälsningsarméns flagga hade fått en magisk innebörd. Vissa grenar av 
ngunzismen använde ljuständning på ett sätt som uppfattades som magi, 
något som EEC kände behov av att ta avstånd ifrån. 

Vad som också upprörde känslorna var att Ndoundou hade genomfört den 
första samlingen utan att rådfråga eller ens informera EEC:s ledning. Först 
ett par månader efter den första ceremonin skrev han ett brev till Synodal-
byrån och informerade om händelsen.469 Vid denna tid var Buana Kibongi 
kyrkans missionsföreståndare och ovan har vi sett att det fanns spänningar 
mellan Buana och Ndoundou sedan tidigare på grund av deras olika syn på 
väckelsens utveckling. 

Den stora uppslutningen vid Siloa-dammen visade på att Ndoundou åtnjöt 
ett stort förtroende bland de breda lagren. Kyrkans ledning var tvungen att 
handha frågan med stor diplomati, för att inte åstadkomma en schism där de 
flesta medlemmarna antagligen skulle ta parti för Ndoundou. Även om Sy-
nodalbyrån kände stor tveksamhet inför Siloa-dammen blev det skriftliga 
svaret på Ndoundous brev relativt lågmält. Brevet som skrevs den 5 decem-
ber 1973 uttrycker farhågor att riten vid Siloa inte har någon grund i Bibeln 
och att EEC kan förväxlas med sekter, som använder vatten och ljus i sina 
ritualer. Brevet avslutas med orden:  

[…] vi ber dig att noga undersöka det som gäller dammen inför Gud så att du 
finner en lösning som stämmer med den Heliga Skrift för Jesu Kristi ära och 
för enheten inom den Evangeliska Kyrkan i Kongo.470 

Allt tyder på att Ndoundou och personerna runt honom var övertygade om 
att Siloa-dammen var helt i överensstämmelse med Guds vilja och de fort-
satte med att emellanåt inbjuda till samlingar. Dessa tillfällen inträffade 
emellertid mer och mer sällan för att så småningom helt upphöra.  

Vid ett samtal i maj månad 2001 med Jean Mboungou, som var EEC:s 
missionsföreståndare mellan 1975 och 1987, ställde jag frågan varför aktivi-

                               
468 Nummer 549 i SMF:s sångbok Sånger och Psalmer (1951) finns under rubriken Mission 
och den första versen lyder: ”Lyft den högt, den vita fanan Med det röda korset på. I det teck-
net än vi skola Fram till nya segrar gå. Härlig, segerrik hon vajar över mörker, synd och grav, 
Och från svunna sekler ljuder Skönt dess lov kring land och hav.” Sången finns också i 
Svensk Söndagsskolsångbok (1929) med nummer 183. 
469 Bissila C. 2000, s. 25. 
470 Bissila C. 2000, s. 26 […] nous te demandons de bien examiner devant Dieu cette situation 
de la piscine afin que tu trouves une solution conforme aux Saintes-Ecritures pour la gloire 
de Jésus-Christ et pour l’unité au sein de l’Eglise Evangélique du Congo. Min översättning. 



 108 

teterna vid Siloa-dammen hade upphört. Svaret blev kortfattat: ”Folk märkte 
väl att de inte blev friska.” 

Även om tillströmningen av människor minskade, var det fortsatt många 
som ville yobila Siloa, det vill säga bada i Siloa-dammen. Berättelserna är 
många om den oförglömliga upplevelsen som det innebar att delta i den vit-
klädda processionen och sedan få stiga ner i det svalkande vattnet. Jag har 
hört skildringar om helande, vissa spektakulära, men också om hur männi-
skor återvände till sina hemorter utan att ha fått hjälp. 

Det är tänkbart att Ndoundou kom fram till ett synsätt som närmade sig 
det som Synodalrådet hade ställt sig bakom; en tveksamhet till upplägget 
som man menade saknade bibliskt stöd. Det är också möjligt att han satte 
enheten inom EEC främst och inte ville vara orsak till splittring och därför 
inbjöd till dammen alltmera sällan. 

Bruket av Siloa-dammen ökade den spänning som fanns mellan Buana 
och Ndoundou och de grupperingar som de representerade. Buana menade 
att det inte gick att hitta något stöd i Bibeln för den teologi som låg bakom 
yobila Siloa. Även om motsättningarna var stora blev det ingen öppen kon-
frontation dem emellan. ”Jag hörde dem aldrig utväxla några hårda ord”, 
säger Buanas fru vid en intervju.471 

Buana blev inte omvald som missionsföreståndare vid synoden 1975. I 
stället blev han placerad som pastor i sitt hemdistrikt Musana. När väckel-
sens 30-årsjubileum skulle firas under 1977, inbjöd Buana till ett jubileum i 
Musana under juli månad, medan Ndoundou anordnade en motsvarande 
samling i Ngouedi i augusti.472 Vid samlingen i Ngouedi användes för första 
gången i en procession den förbundsark, som finns närmare beskriven på 
sidan 206. Till detta tillfälle lät man trycka ett tyg, vilket i Kongo är ett van-
ligt sätt att markera en större händelse både inom kyrkorna och i andra delar 
av samhället.  

Synoden 1979 ägde rum i Indo och i anslutning till den samlades EEC:s 
pastorer till ett möte. Då skedde en försoningsakt mellan de båda väckelsele-
darna. Denna upprepades vid synoden några dagar senare.473 De två bad 
varandra om förlåtelse och allt tyder på att de denna gång försonades upprik-
tigt. Efter synoden blev paret Buana hembjudna till Ndoundous hem i 
Loutété och de tillbringade ett par dagar tillsammans. Ndoundou lät slakta en 
get, som de åt tillsammans för att bekräfta enheten.474 

Under detta årtionde hölls bara två Kindamba-möten, nämligen 1972 och 
1974.475 Deltagarantalet var fortfarande stort, 13 532 respektive 15 825. 

                               
471 Buesso Buana, Rosalie. Intervju 2010-12-05. 
472 Nguimbi P. 1985, s. 311. Bissila 2000 anger dock att jubileet i Musana ägde rum i januari 
månad. Isaac Mbouaka, själv Ngouedi-bo, berättar i ett manus till en artikel i Svensk Vecko-
tidning att väckelsens 30-årsjubileum firades såväl i januari som i augusti. 
473 Nguimbi P. 1985, s. 315. 
474 Buesso Buana, Rosalie. Intervju 2010-12-05. 
475 Nguimbi P. 1985, s. 283. 
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Andra möten anordnade av Ndoundou samlade också stora skaror, till exem-
pel ett speciellt möte för ungdomar i Loutété 1975 och väckelsens 30-
årsjubileum som firades i Ngouedi 1977, då ungefär 23 400 personer del-
tog.476 
 

1980 – 1986 – Ndoundou, aktiv pensionär 
Den första januari 1980 pensionerades Ndoundou enligt ett beslut som tagits 
vid synoden 1979.477 Han var nu närmare 69 år, men fortsatte så länge kraf-
terna tillät att ta emot människor vid sitt hem i Loutété, att besöka försam-
lingar som talare vid olika samlingar och fortfarande var han väckelsens 
ledare vars ord vägde tungt. Seden var att den som hade andliga gåvor kon-
taktade Ndoundou som hade att utröna om personen ifråga verkligen hade 
fått sina gåvor från Gud och hade möjlighet att rätt bruka dem. I så fall skrev 
han ett intyg som kunde visas upp i hemförsamlingen och då hade karisma-
tikern rätt att utöva sina gåvor.478 Det var också Ndoundou som i stor ut-
sträckning skötte den så kallade censuren av nyskrivna sånger. Först sedan 
han hade godkänt sångens innehåll kunde den användas i gudstjänster och 
andra samlingar.479 

EEC:s pastorskår samlas med viss regelbundenhet och ibland publiceras 
vid sådana tillfällen ett så kallat pastoralbrev.480 Ett sådant brev skrevs 1985 
och det vände sig till EEC:s distrikt, församlingar och utposter. Ämnet var 
väckelsen och brevets utformning och formuleringar ger upplysningar om 
hur väckelsen uppfattades av församlingsledarna vid denna tid.481 

Brevet börjar med att räkna upp de positiva företeelser som förknippas 
med väckelsen: syndabekännelse, upptäckten att Jesus är den sanne frälsa-
ren, hunger efter Guds ord, hopp och kärlek, iver att evangelisera och så 
vidare. Fem punkter räknas upp som negativa: högfärd, utnyttjande av näst-
an, utpekande av bandoki, åsidosättande av den Heliga Skrift och profetior 
som inte går i uppfyllelse. 

Brevets huvudfråga gäller de karismatiker som, inom församlingarna och 
i församlingarnas utkanter, bedriver sin verksamhet. Vissa anser sig vara 
förmer än pastorn och församlingsledningen och de tar betalt för sin verk-
samhet. Det händer också att de – i Guds namn – utpekar en person som 

                               
476 Nguimbi P. 1985, s. 286. 
477 Protokoll EEC:s synod 1979, § 34. 
478 Bland de kopior jag har fått av Ndoundous söner finns ett sådant intyg. 
479 Bissila C. 2000, s. 17. 
480 Franska Lettre pastorale. 
481 Bissila C. 2000, ss. 41-43.  
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ansvarig för någon olycka, sjukdom eller död. Allt detta fördöms i pastoral-
brevet, liksom falska profetior och brist på respekt för Bibeln.482 

Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning ovanstående missbruk var 
vanligt förekommande, men tydligen var problemen så pass allvarliga att de 
föranledde pastorerna att formulera sitt brev. Tre sanktioner anges för att 
tillrättavisa den karismatiker som missbrukar sin ställning: 1. Två varningar 
inom tre månader. 2. Avstängning under sex månader. 3. Förbud att utöva de 
andliga gåvorna. 

Jag uppfattar pastoralbrevet så att det uttrycker en önskan om att verk-
samheten inom församlingarna ska uppfylla vissa kriterier. Avstängning och 
förbud gäller rimligtvis bara inom församlingens ram. För de karismatiker 
som ville fortsätta att tjäna pengar på sina gåvor, var det lätt att bedriva sin 
verksamhet i egen regi, men då var det utanför EEC:s ansvarsområde. 

Även som pensionär inbjöd Ndoundou till Siloa-dammen. Bland mina 
skriftliga källor finns en kopia på ett skrivhäfte som innehåller redogörelsen 
för en samling vid Siloa-dammen den 10 till 13 september 1981. Jag såg 
häftet vid ett besök i Brazzaville i december 2010 hos Ndoundous änka och 
ett par av deras söner. De ordnade så att jag fick en kopia med mig hem till 
Sverige tillsammans med en rad andra dokument av intresse. 

Häftet är skrivet för hand och är tydligen en renskrivning av anteckningar, 
som kan ha varit avsedda som en rapport till EEC. Själva riten vid dammen 
är inte beskriven, men däremot samlingarna som föregår besöket vid dam-
men. Jag återger här något ur innehållet som jag bedömer vara av intresse, 
speciellt i förhållande till Ndoundou. Han var nu 70 år och pensionär sedan 
något år tillbaka. 

Den första samlingen hölls klockan 19 på onsdagen. En pastorselev ledde 
gudstjänsten, som började med bibelläsning, varefter distriktsföreståndaren 
hälsade alla välkomna till ”den åttonde Siloafesten”. 

Sedan gavs ordet till Chef de district ya Mfouati, det vill säga till den 
myndighetsperson som hade det regionala ansvaret för det aktuella området. 
Hans tal är återgett på monokutuba, medan kikongo används för övrigt. Det 
är också distriktschefen som högtidligt öppnar festen och hans tal följs av 
applåder. 

Efter Chef de district tog Ndoundou till orda och tackade, varefter evan-
gelisationsgruppen sjöng en sång tillsammans med tillresande från Loubetsi. 
Därefter följde en predikan av en evangelist. Predikan utgick från Kolosser-
brevets tredje kapitel, verserna 23 och 24 och handlade om de rättfärdigas 
arv. Sedan följde en sång av en grupp från Makabana och en bön av Véro-
nique Nsonde. Under en ”väckelsesång” samlade man in kvällens kollekt 
och André Mpandzou bad en bön. 

Sedan gavs ordet till ”tata Ndoundou” och han började med att leda en 
unison sång. Ndoundou betonade sedan att denna samling anordnades på 

                               
482 Bissila C. 2000, s. 42. 
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Guds direkta uppdrag och att man i enighet skulle stiga ner i dammen. ”Siloa 
tillhör ingen människa, utan Gud.” 

Ndoundou förmedlade sedan ett budskap i tungotal, som tolkades av 
André Mpandzou:  

Om någon vill komma för att genomföra sin egen vilja, har han/hon483 kom-
mit för att störa min, Guds, vilja och för att kämpa mot min vilja. Jag vill att 
ni alla ödmjukar er inför mig och att ni lyder alla de ord som jag säger till er. 
Vi ska vara tillsammans i fred under den här festen [...] Jag vill inte att 
Kongo ska gå tillbaka [...] Se framåt så att ni inte tillber gudar som är utan 
liv. [...] Jag placerade Siloa bland er för att jag såg min församlings lidande, 
det finns inte sjukhus för de sjuka [...] du ska bli frisk i Siloa.484 

Kvällsmötet avslutades 22.30.  
Följande dag pågick morgonbönen mellan 6.45 och 8.50. Den innehöll 

sånger, kollekt, bibelläsning och bibelutläggning med varning för hyckleri. 
I fortsättningen anges inte tider för de olika samlingarna, men nästa inslag 

som nämns är när Ndoundou tog till orda och meddelade vad som gällde för 
den som ville stiga ner i dammen. Först gällde det att be om förlåtelse och i 
skrivhäftet finns uppräknat tolv synder, som följs av ”etcetera”: Otukt, stöld, 
olydnad, girighet, mord, abort, vrede, dans, haschrökning, fiendskap, minkisi 
och starka drycker. 

Det gällde nu att bekänna dessa synder och få dem förlåtna innan man 
steg ned i dammen. Eftersom antalet deltagare var så stort fanns det inga 
möjligheter att erbjuda personlig bikt. Därför organiserades det så att ledaren 
nämnde en synd i taget och alla som kände behov av att få förlåtelse för den 
synden räckte upp handen. Sedan följde förbön och absolution. Carl-Gunnar 
Höij (född 1950), som arbetade som SMU-volontär i Brazzaville under tre år 
på 1970-talet, beskriver i sin dagbok en sådan samling med syndabekännel-
ser. Han reagerade mot att Ndoundous medhjälpare hade som uppgift att 
räkna antalet uppräckta händer för att sedan sammanställa statistik. Höij 
menade att dessa känsliga frågor borde skötts med större diskretion. I den 
dokumentation som jag har fått från Ndoundous hem finns också några pap-
per med en lista som påminner om ovanstående, där varje synd följs av en 
siffra. Denna siffra anger antalet personer som räckt upp handen. Sådana 
papper utgör en form av protokoll som användes för rapportering från 
Ndoundous verksamhet. 

                               
483 På kikongo finns bara ett ord för personligt pronomen, tredje person singular: yandi. 
484Muntu zolele mu kwiza vanga luzolo lua yandi kibeni, buna yandi wizidi mu vambisa luzolo 
lua mono Nzambi, na nuanisa luzolo luami, mono nzolele vo beno babonsono lua lemvoka 
kwa mono, na tumamana mambu mamonsono ma ngieti vova kwa beno, beto ye beno tuna 
vuanda mu kiyenge mu nkembo wau […] Kizolele ko vo Congo dia vutuka diaka ku nanima 
[…] Lutala kaka ku ntuala ka luidi sambi nzambi zankaka ko lembolo moyo […] Ya tudidi 
Siloa va kati dieno mu diambu dia yamweni mpasi za dibundu diami, bieti lembana lupitalu 
[…] wuna niaka ku Siloa kaka. Min översättning. 
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I Mfouati återkom Ndoundou flera gånger till en varning för att leka med 
synden och han underströk budskapets allvar med ett ordspråk: ”Tusen-
fotingen åt en okokt svamp men han hade tur.”485 Ett talesätt på svenska med 
motsvarande innehåll kan vara: ”Lek inte med elden!” Senare, efter ytterli-
gare sång och bön, fick Ndoundou ordet igen och berättade nu Siloa-
dammens historia, som började med en vision 1932 och platsen utsågs 1948. 
Han läste sedan upp de regler som gällde för den som skulle stiga ner i vatt-
net. Efter en bön av André Mpandzou fortsatte Ndoundou och meddelade 
vilka sånger som skulle sjungas vid dammen. 

Så småningom gav sig skaran iväg; det exakta antalet anges inte, bara att 
det var tusentals människor, män och kvinnor i olika åldrar. Sträckan att gå 
var några kilometer och vid första anhalten meddelade André Mpandzou att 
de var omgivna av ett vitt moln och att två änglar gick framför dem. Innan 
de kom fram till dammen bytte alla om till vita kläder och vid ankomsten 
läste Ndoundou och Mpandzou vissa angivna bibelord, man bad och sjöng 
och i det skedet avslutas rapporten. 

Detta var tydligen den åttonde gången sedan 1972 som man samlades för 
att yobila Siloa. Nästan en gång om året hade alltså ceremonin organiserats. 
Syftet var att människor skulle bli friska. Det finns olika tänkbara förkla-
ringar till att man inte inbjöd till Siloa oftare, men Ndoundou torde ha känt 
av ifrågasättandet från många i kyrkan, som tidigare nämnts. Siloa-dammen 
uppfattades som kontroversiell och skulle i förlängningen kunna splittra 
kyrkan.486 Samtidigt måste han ha känt ett starkt tryck från andra stora grup-
per, inte minst från många sjuka och deras anhöriga. 

Jag finner det märkligt att en statlig representant får uppdraget att öppna 
denna samling, som anordnats av kyrkan. En förklaring kan vara att det var 
viktigt för EEC att stå på god fot med myndigheterna, som officiellt hade en 
ateistisk inställning. Det var inte möjligt att denna chef också var medlem i 
EEC; vid denna tid kunde en kyrkomedlem inte göra karriär inom staten.487  

Det är tydligt att Ndoundou var hela samlingens huvudperson; det är han 
som ansvarar för de programpunkter som är direkt relaterade till dammen. 
Upplägget visar att det här inte fanns utrymme för att ifrågasätta Siloa-
dammen. All förkunnelse och inte minst de profetiska budskapen underströk 
att det rörde sig om en gåva och ett direkt uppdrag från Gud. 

Daniel Ndoundou fortsatte alltså som väckelsens ledare även efter sin 
pensionering. Det finns dock exempel på hur kritik framfördes mot 
Ndoundou och på det sätt han ledde väckelsen vid denna tid. Patrice 
Nsouami, för närvarande (2014) EEC:s missionsföreståndare, har berättat ett 

                               
485 Ngongolo wadia buya bwankunzu, ndunzi yandi kabaka. Min översättning. 
486 Se till exempel Bissila C. 2000, s. 26. 
487 Nganga Nzonzi, Gabriel. Intervju 2013-08-07. 
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minne från sin ungdom.488 Vid en samling i hans hemby år 1983 skulle en av 
pastorerna hålla ett föredrag över ämnet: ”Le réveil est en danger dans 
l'EEC.”489 Bland åhörarna fanns både tata Ndoundou och tata Mpandzou. 
Talaren gick till angrepp mot seden att elever inbjöds till karismatiker inom 
kyrkan för att dessa skulle välsigna pennor och annat skrivmaterial inför 
kommande prov. Han varnade för att den välsignade pennan skulle kunna 
uppfattas som ”un fétiche” och att detta inte hörde hemma inom EEC. De 
båda patriarkernas reaktion blev häftig och Ndoundou vidhöll att han re-
kommenderade detta bruk för att eleverna skulle lyckas bra på sina prov och 
examina. 

Detta inträffade alltså efter Ndoundous pensionering och jag har inte möj-
lighet att avgöra om bruket att välsigna pennor och liknande tilltog mot slu-
tet av hans levnad. Denna händelse får emellertid illustrera den spänning 
som fanns även bland pastorer när det gällde väckelsen och dess uttryckssätt. 

Kindamba-samlingarna var inte längre regelbundna, men i september 
1984 inbjöd Ndoundou till en sådan samling. Den fick prägeln av ett av-
skedsmöte; en epok nalkades sitt slut. En särskild skrift finns utgiven med 
titeln: Kindamba-Mfouati 1984. Le dernier message du Pasteur Daniel 
Ndoundou à son Eglise.490 Boken omfattar 14 sidor och innehållet kan ses 
som ett avskedstal eller ett testamente. Det bygger på en bandinspelning491 
och består av olika delar, dels profetiska budskap som framförs i tungotal 
och tolkas av Paul Moussouaka-Ngoma, dels beskrivningar av väckelsens 
historia och goda råd inför framtiden. I sitt tal daterar Ndoundou väckelsens 
början till 1921 och rörelsen kring Simon Kimbangu. Han redogör för hur 
väckelsen under hela tiden fått kämpa mot rörelser som Munkukusa och 
andra vanföreställningar. En sådan vanföreställning var att evangelisterna 
samlade ihop barn i byarna så att missionärerna på ett mystiskt sätt kunde ta 
med dem hem till Europa. Han återger också den upplevelse han hade i 
Kimpese 1958 när Simon Kimbangu hade visat sig för honom i en dröm och 
framfört varningar för personkult.492 En ny etapp av väckelsen ligger framför 
och den kommer att kännetecknas av kraft och mirakel för att Guds namn 
ska bli ärat. Ndoundou avslutar med en bön om helgelse och ny kraft över 
alla som deltar i samlingen och säger till slut: ”Må de som fortsätter verket 
vara lydiga och helt eniga för att bevara freden i vår kyrka, i hela vår gemen-
skap. Må så ske, vi ber i Ditt namn. Amen.”493 

                               
488 Nsouami, Patrice. Intervju 2011-12-02. 
489 Väckelsen är i fara inom EEC. 
490 Kindamba-Mfouati 1984. Pastor Daniel Ndoundous sista budskap till sin kyrka. Författare: 
Missolékélé Ntoko, Alphonse. 
491 Enligt telefonsamtal med författaren 2011-04-09. 
492 Se sidan 92. 
493 Que ceux qui travaillent encore soient obéissants et fortement unis pour garder la paix 
dans toute notre Eglise, dans toute notre communauté fraternelle. Que cela soit ainsi, en ton 
nom, nous avons prié. Amen ! Min översättning. Missolékélé Ntoko A. 2006a. 
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De som hade stått Ndoundou närmast som väckelsens ledare var nu döda. 
Marie Yengo hade dött i januari 1980 och André Mpandzou dog i september 
1984, strax före det sista stora mötet i Kindamba.494 

När Ndoundous hälsa började svikta under slutet av 1985, fick han med 
hjälp från den kongolesiska staten komma till Frankrike för läkarvård. Ga-
briel Goma, som då befann sig i Paris, berättar hur sjukhuspersonalen förvå-
nades över den strida ström av människor som besökte den sjuke. Besökarna 
slogs emellertid av en stor skillnad mot tidigare när det gällde Ndoundou. 
Den ivrige förebedjaren var nu inte längre villig att be för andra, men åter-
kom till orden: ”Be för mig!” Man kan tolka det så att han ansåg sitt livsverk 
vara avslutat.495 

Daniel Ndoundou avled den 6 januari 1986 och hans bortgång meddela-
des som en viktig nyhet i den kongolesiska radion. Kroppen fraktades till 
Kongo några dagar därefter, där stora folkmassor mötte upp och deltog i en 
begravningsgudstjänst i Brazzaville. Detta var en stor händelse som upptog 
hela första sidan i den katolska tidningen La Semaine Africaine. På en insida 
återfinns också en dödsruna där Ndoundous betydelse för sin kyrka beto-
nas.496 

Därefter fraktades kistan till Ngouedi där gravsättningen ägde rum i när-
heten av kyrkan. Också denna ceremoni följdes av stora människoskaror.497 
 

Daniel Ndoundous livsverksbiografi – en 
sammanfattning 
Det fanns goda förutsättningar för att pojken Ndoundou, som föddes 1911, 
kunde få äta sig mätt varje dag och växa upp bland många kamrater, nära 
sina föräldrar och andra ansvarstagande vuxna. Trots att hans hemby låg 
långt från huvudstaden och andra centra, levde han under sin barndom i en 
miljö som direkt påverkades av två europeiska kolonialmakter, den franska 
och den belgiska. Den närbelägna svenska missionsstationen Kingoyi bidrog 
även den till att prägla Ndoundous uppväxtmiljö, även om hans föräldrar inte 
till att börja med skickade sin son till skolan där. 

De tidiga ungdomsåren blev emellertid på flera sätt dramatiska för 
Ndoundou. Han förlorade båda sina föräldrar och gjorde flera val som kom 
att påverka hans framtid. Då han var elev vid den protestantiska skolan i 

                               
494 Bissila C. 2000, s. 33. 
495 Goma, Gabriel. Intervju 2010-12-08. 
496 La Semaine Africaine nummer 1647, 1986, ss. 1,9. I runan står felaktigt att Ndoundou 
efterlämnade 11 barn. Det rätta antalet är 12. 
497 Einebrant, Roland. Intervju 2013-09-11. Einebrant dokumenterade händelserna med foto-
grafier. 



 115

Kingoyi var han med om hur denna missionsstation fick ökad betydelse och 
blev ett centrum för den svenska missionsverksamheten trots sitt isolerade 
läge. Här fick han förhållandevis många intryck från det omgivande området 
liksom från andra länder, i första hand från Sverige.  

För Daniel Ndoundou innebar 1930-talet också en omvälvande period. 
Efter att ha prövat på ett annat yrke i grannlandet Belgiska Kongo återkom 
han till sina hemtrakter och påbörjade det som skulle bli hans livsuppgift 
inom den kristna verksamheten. Under detta årtionde studerade han ytterli-
gare tre år. Han gifte sig, blev far och kort därefter änkling. På nära håll fick 
han vara med och se de förändringar som järnvägsbygget mellan Pointe-
Noire och Brazzaville förde med sig och också det lidande som arbetarna vid 
bygget utsattes för. Han blev för egen del genom drömmar och visioner sä-
ker på sin kallelse och under hela perioden fick ha ta ställning till de olika 
rörelser som följde i ngunzismens spår. De olika företrädarna propagerade 
ivrigt för sina läror som ofta hade stor dragningskraft på församlingsmed-
lemmar och andra som Ndoundou mötte och hjälpte i sin tjänst. 

Eftersom Ndoundou bodde i Ngouedi fick han många tillfällen att lära 
känna människor från olika landsändar i Franska Kongo. De kom dit för att 
studera och stannade ofta i flera år, med avbrott vid skolloven, då de åter-
vände till sina hemtrakter. Ndoundou fick på så sätt många möjligheter att 
utbyta tankar med ungdomar och äldre från andra språkområden och tradi-
tioner. Församlingsföreståndaren och de flesta av lärarna var svenskar och 
därigenom fick han god inblick i hur missionärerna såg på teologiska och 
andra frågor. 

Daniel Ndoundou gifte om sig 1940. Efter en kompletterande tvåårig ut-
bildning i grannlandet avskildes han till pastor 1946. När väckelsen började i 
Ngouedi 1947 spelade Ndoundou först en undanskymd roll, men så små-
ningom tog han över ansvaret som väckelsens ledare. Det var i stor utsträck-
ning han som tillsammans med några medhjälpare angav karaktär och inrikt-
ning på den rörelse som snart betecknades som le Réveil, väckelsen. 

Genom att inbjuda till stormöten i sin hemby Kindamba och genom att 
anta fler och fler inbjudningar till andra församlingar befäste Ndoundou un-
der 1950-talet sin ställning som väckelsens förgrundsgestalt. Hans rykte som 
förebedjare spreds över landet och många begav sig till Ngouedi för person-
lig rådgivning och förbön. För Ndoundou personligen innebar detta decen-
nium stora förändringar i och med att han förlorade frun från sitt andra äkt-
enskap och så småningom gifte om sig. Samtidigt var han delaktig i den 
dramatiska utveckling, där såväl hans land som hans kyrka gick mot själv-
ständighet. 

Under 1960-talet stärktes Ndoundous ställning ytterligare som väckelsens 
centralgestalt inte minst genom att han då innehade en tjänst inom EEC som 
pasteur évangéliste. Där hade han också andra förtroendeuppdrag, framför 
allt som vice missionsföreståndare. Hans kontakter med den nybildade repu-
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blikens två första presidenter medförde att han på nära håll följde, och i viss 
mån var med och påverkade, politiken på nationell nivå. 

Under hela 1970-talet var Ndoundou en stark auktoritet inom EEC, även 
om han då inte längre var med i något beslutande organ på synodal nivå. I 
och med att familjen flyttade till Loutété blev det lättare att ta emot de skaror 
av människor som fortsatte att söka upp honom. En resa till Europa i början 
av decenniet bidrog till att han blev känd även bland många missionsvänner i 
Norden. När Ndoundou började inbjuda till rituella bad i Siloa-dammen för-
sämrades relationerna till EEC:s ledning, men fortfarande åtnjöt han stort 
förtroende bland medlemmar och andra. Väckelsens båda förgrundsgestalter, 
pastorerna Buana Kibongi och Daniel Ndoundou, representerade olika in-
ställningar till väckelsens uttrycksformer, vilket resulterade i spänningar dem 
emellan men vid synoden 1979 försonades de båda. 

Ndoundou var aktiv också under sina sista levnadsår. Även efter pension-
eringen 1980 var det fortfarande han som uppfattades som väckelsens ledare 
och därmed möttes han av respekt och innehade auktoritet. Nyheten om hans 
död i Frankrike 1986 väckte stort uppseende och många människor deltog i 
begravningsgudstjänsten i Brazzaville och följde honom till den sista vilan i 
Ngouedi. 

Under sitt liv drabbades Ndoundou av sorg vid upprepade tillfällen; båda 
hans föräldrar hade dött när han var 15 år, han blev änkling två gånger och 
flera av hans barn dog vid späd ålder. 

Daniel Ndoundous roll som väckelseledare präglade större delen av hans 
liv. Trots vissa teologiska motsättningar blev han sin kyrka trogen, där han 
var en välkänd andlig auktoritet. De politiska förhållandena i hans land – 
först en fransk koloni och så småningom en stat med ateistisk ideologi – 
påverkade hans verksamhet. Dessutom levde han under hela sitt liv i spän-
ningsfältet mellan traditionella trosföreställningar och den teologi som för-
medlades av västerländska, protestantiska missionärer. I mötet med olika 
rörelser av religiös och politisk karaktär hade han att ta ställning till olika 
doktriner och praktiker. Dessa ställningstaganden var nödvändiga, inte minst 
med tanke på de många själavårdssamtal som upptog en stor del av hans tid. 
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Kapitel 4 Daniel Ndoundous teologi i 
förkunnelse och praktik 

Efter att i föregående kapitel ha gett en skildring av Daniel Ndoundous liv, 
vill jag i detta kapitel behandla den teologi som han gav uttryck för i sin roll 
som väckelseledare. Termen teologi har olika innebörder; här använder jag 
den i betydelsen ”religiös doktrin hos en person eller en skola”.498 
”Ndoundous teologi” betyder i första hand de kristna lärosatser och deras 
tillämpningar som han lade särskild vikt vid och som på så sätt karaktärise-
rade honom som pastor och väckelseledare. Tillämpningarna blev synliga i 
gudstjänsterna, men också i olika praktiker som var kopplade till den andliga 
väckelsen.  

Ndoundou författade inte några skrifter eller tidningsartiklar för att för-
medla sitt budskap. I stället var det muntligen, genom predikningar och bi-
belstudier, som han hade möjlighet att undervisa människor. Vid sådana 
tillfällen var ibland tusentals människor samlade och Ndoundous förkun-
nelse fick på så sätt stor genomslagskraft. 

Följande fråga var aktuell från väckelsens början: ”Hur relaterar den teo-
logi, som kongoväckelsen och därmed Ndoundou representerar, å ena sidan 
till den teologi som missionärerna förde med sig och å andra sidan till tradi-
tionella kongolesiska trosföreställningar?” Denna fråga är fortfarande aktuell 
inom EEC. I de fall där den europeiska kristendomstolkningen fått en afri-
kansk prägel, talas om kontextualisering och den teologiska debatten i 
Kongo har ända från missionsarbetets början gällt frågan i vilken utsträck-
ning en sådan kontextualisering är nödvändig och önskvärd.499 

Denna debatt har på ett särskilt sätt aktualiserats när olika andliga rörelser 
har uppträtt. Flera av dessa har presenterats tidigare och i detta kapitel kom-
mer jag att visa hur Ndoundou förhöll sig till dessa, det vill säga i vilken 
utsträckning han kan sägas dela deras teologi. 

Kapitlet är disponerat så att jag först förtydligar bilden av Daniel 
Ndoundou med utgångspunkt från ett begrepp som är centralt i detta sam-
manhang, nämligen gåvor, i första hand med tanke på andliga gåvor. Den 
bild av honom, som då förmedlas, får bidra till förståelsen när sedan en pre-
dikan, några av hans efterlämnade profetiska budskap och ett par av hans 

                               
498 doctrine religieuse d’un auteur ou d’une école. Le petit Larousse illustré 1996, s. 1006. 
499 Se till exempel Lamans föredrag i Sanningsstrålar 1923.  
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sånger analyseras. Därefter följer ytterligare några exempel på företeelser 
som åskådliggör Ndoundous teologi. Begreppet makt i förhållande till 
Ndoundous verksamhet behandlas sedan och kapitlet avslutas med ett sam-
manfattande svar på kapitlets frågeställning: ”Hur framträder Ndoundous 
teologi med tanke på att han levde i skärningspunkten mellan de väster-
ländska missionärernas undervisning och bakongos traditionella kultur med 
dess trosföreställningar?”  

 

Daniel Ndoundou, ”gåvornas man” 
I de olika delarna av avhandlingen använder jag mig av delvis skilda meto-
diska angreppssätt beroende på källornas olika karaktär. I detta avsnitt om 
Ndoundou som ”gåvornas man” är avsikten att beskriva den roll som han 
spelade som väckelseledare och visa på den auktoritet som han hade i den 
egenskapen. Därför har jag sammanställt en rad muntliga och skriftliga be-
rättelser, som förknippas med hans livsgärning. Jag tar därvid inte ställning 
till dessa berättelsers sanningshalt, eftersom den frågan inte är relevant när 
det gäller att teckna den bild människor hade av honom. Det var utifrån den 
bilden som folk lyssnade till honom och lade vikt vid hans ord. Med hjälp av 
dessa berättelser kommer jag att ge en belysning av den övergripande forsk-
ningsuppgiften, som gäller att teckna Daniel Ndoundous levnadshistoria, där 
samspelet mellan honom och i första hand den väckelserörelse som han kom 
att leda är av stor betydelse.  

I detta kapitel ligger betoningen på den teologi han representerade och hur 
den kom till uttryck både i hans förkunnelse och i dess tillämpningar i prak-
tiken. Där spelar gåvorna en viktig roll, eftersom de var nära förknippade 
med Ndoundou och hans auktoritet som väckelseledare. 

Min målsättning med att presentera Ndoundou som gåvornas man är inte 
att försöka ge någon religionsfilosofisk eller religionspsykologisk förklaring 
till de olika uttryckssätten som förknippas med dessa gåvor. Snarare vill jag 
genom dem studera hans teologi och teckna den bild, som denne man har 
efterlämnat och som påverkar väckelsen och dess uttrycksformer och därmed 
EEC än i dag. En redogörelse för detta följer i kapitel fem. Jag tar heller inte 
ställning till de olika gåvornas autenticitet eller i vilken utsträckning de till-
lämpades. Flera av dessa gåvor och hur de användes har nämnts i tidigare 
kapitel, men här följer en sammanställning för att ytterligare tydliggöra bil-
den av väckelseledaren Daniel Ndoundou.  

Denna presentation får senare, tillsammans med de andra delarna i detta 
kapitel, ligga till grund för mina slutsatser angående Ndoundous teologi. 
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Gåvor som förknippas med Daniel Ndoundou 
Även om Ndoundou vid vissa tillfällen fick tala till över 20 000 åhörare, var 
det som personlig förebedjare och som en ”gåvornas man” han blev känd 
och respekterad av många människor. Flera av mina informanter menar att 
han var bärare och utövare av alla de Andens gåvor, som finns uppräknade i 
första Korintierbrevets tolfte kapitel, den bibeltext som låg till grund för den 
predikan som är annoterad senare i detta kapitel. Liksom Ndoundou i sin 
predikan inte begränsar sig till den strikta uppräkningen av gåvor, som de 
framgår i första Korintierbrevet, väljer jag här att behandla även andra gåvor 
och speciella egenskaper, som förknippas med honom och hans livsgärning. 

Många av mina informanter nämner att Ndoundou hade en genomträng-
ande blick och de berättar om hans förmåga att se in i människors inre, att 
”läsa samveten”.500 Glenn Dallaire räknar i en artikel upp ett antal helgon 
inom den Katolska kyrkan, kvinnor och män, med the gift of reading into 
hearts.501 Det var allmänt känt att Ndoundou sades ha denna gåva och när 
han var med på ungdomsläger kunde det hända att han kallade till sig någon 
av ungdomarna och sa följande ord: ”Du har ett problem. Gå och prata med 
din pastor.”502 

Ndoundou uttalade vid ett tillfälle att denna gåva ”att läsa samveten”, som 
han fick vid väckelsens början 1947, var mycket tung att bära.503 Det torde ha 
varit svårt för honom att veta hur han skulle hantera dessa uppenbarelser, 
som han fick i samband med mötet med andra människor.  

Under en intervju med Sven Hagerfors berättade han om en händelse från 
slutet av 1940-talet, när en konfident i Ngouedi hade ett själavårdssamtal 
med de båda pastorerna Hagerfors och Ndoundou.504 Efter några bekännelser 
frågade Hagerfors om det var allt, vilket konfidenten bekräftade. Ndoundou 
gav då detaljerade upplysningar om ytterligare någon begången synd, som 
konfidenten därefter erkände att han hade begått. Detta upprepades flera 
gånger tills de berörda var överens om att ingenting fanns kvar att be-
känna.505 Sven Hagerfors med flera, både missionärer och kongoleser, beto-
nar emellertid att denna förmåga eller gåva inte alltid fungerade hos 
Ndoundou. 

I detta sammanhang kan också nämnas de tecken eller symboler, ofta i 
form av djur, som Ndoundou kunde se över en människa och som ansågs 
                               
500 Franska lire les consciences. 
501 Dallaire G. 2010. 
502 Bitemo, Raymond. Intervju 2010-12-05. Tu as un problème. Va voir ton pasteur. Min 
översättning. 
503 ”Om jag då hade vetat vilket lidande det skulle innebära att bli seende, skulle jag ha bett 
Gud att ta den gåvan tilllbaka.” Intervju med Ndoundou av Einar Rimmerfors. Intervjun finns 
återgiven i ett tidningsurklipp utan referenser i SMK:s arkiv. Av innehållet framgår att arti-
keln är skriven under Ndoundous besök i Sverige, det vill säga 1970. 
504 Att Hagerfors här bryter tystnadsplikten kan bero på att det är omöjligt att identifiera kon-
fidenten. 
505 Hagerfors, Sven. Intervju 1999-01-12. 
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avslöja något om den personens andliga status. Patrice Demba nämner att 
sköldpaddan, ormen och buffeln var sådana djur som uppenbarades för 
Ndoundou.506 I början av väckelsen berättade han om dessa syner, men av-
råddes från att göra detta av ”les vieux”507, vilket här står för de svenska 
missionärerna. Orsaken till rådet var att i denna situation kände tydligen 
missionärerna ett behov av att markera en distans till det som uppfattades 
som traditionella trosföreställningar och uttryckssätt. Ndoundou tycks ha lytt 
denna uppmaning, men en student fick höra av Ndoundou vid hans besök i 
Belgien 1970 att han var omgiven av ormar.508 

Ragnar Widman återberättar en händelse från Sverigebesöket 1970, när 
Ndoundou såg ett kors som ett tecken över en ung svensk kvinna. I detta fall 
tolkades tecknet som att kvinnan hade en speciell kallelse.509 

Flera av mina informanter betonar att Ndoundou tillbringade mycken tid 
för bön i sin ensamhet. Han bad också ofta tillsammans med andra, då han 
nästan dagligen var omgiven av människor som sökte honom för personlig 
vägledning och förbön. I ett samtal med John Hedlund (1912 – 2004), 
svensk pastor och författare som besökte Kongo 1972, beräknade Ndoundou 
att närmare 30 personer besökte honom vissa dagar för personlig förbön.510 

Under de första åren efter Kongo-Brazzavilles självständighet spelade 
Ndoundou också en viss politisk roll som andlig rådgivare åt landets två 
första presidenter. Detta finns närmare beskrivet i kapitel tre. Det var alltså 
folk ur alla samhällsklasser som uppsökte Ndoundou för förbön och rådgiv-
ning.  

Det var framför allt Ndoundous rykte som helbrägdagörare, som gjorde 
att stora skaror sökte sig till honom och hans hôpital spirituel (andliga sjuk-
hus). Ndoundous förbön kombinerades ofta med förskrivning av örtmedici-
ner, en företeelse som benämndes la médecine révélée (den uppenbarade 
medicinen) och som sedan fortsatte på olika orter vid Centres thérapeuti-
ques.511 

En av mina informanter berättar hur Ndoundou efter förbönen uppmanade 
honom att dricka ett glas vatten, vilket skulle bidra till tillfrisknandet.512 En 
familj med ett sjukligt barn i Brazzaville fick rådet att pojken skulle växa 
upp på landet för att bli frisk och stark. Familjen skickade då sin son till 
släktingar på landsbygden där pojken tillbringade några år.513 Detta är några 
exempel på hur Ndoundou kompletterade sin förbön med olika konkreta råd. 

                               
506 Demba, Patrice. Intervju 2010-10-11. 
507 Franska ”de gamla”, här i betydelsen av ”de som bestämmer”. Motsvarande kikongoord 
bakuluntu har båda dessa betydelser. 
508 Samtal med någon som här får förbli anonym. 
509 Ragnar Widmans dagboksanteckningar.  
510 Hedlund J. 1972, s. 136. 
511 Se sidorna 93 och 214. 
512 Massengo, Abel. Intervju 2010-12-03. 
513 Matta, Jean-Claude. Intervju 2007-01-05. 
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När det gäller Ndoundou som helbrägdagörare kan också nämnas Siloa-
dammen, som behandlas utförligare i både kapitel tre och fem. Berättelserna 
är många om förbättrad hälsa efter Ndoundous förbön, både från dem som 
själva blivit friska och från dem som berättar om anhöriga och bekanta. Det 
finns även några redogörelser för hur avlidna människor kommit tillbaka till 
livet, när Ndoundou bett över den döda kroppen. En sådan händelse finns 
återgiven i en skrift på 12 sidor, där två nära släktingar till Ndoundou kom-
mer till tals. Ett barn i Ngouedi hade dött en tidig söndagsmorgon. Modern 
ville inte störa Ndoundou före gudstjänsten, men hon kontaktade honom 
gråtande när han var på hemväg från kyrkan. Ndoundou och hans medhjäl-
pare följde med henne hem och bad för barnet, som återkom till livet.514 

Det berättas också om människor som inte fick den hjälp de hoppats på. 
Bland de berättelserna kan nämnas den om en synskadad kvinna som hade 
varit med i Siloa-dammen. Hemfärden skedde till fots efter mörkrets inbrott. 
Då steg hon fel, ramlade ner ifrån en bro och föll så illa att hon dog.515 

John Hedlund ställde följande direkta fråga till Ndoundou: ”Är du själv 
frisk?” Vid det tillfället överlät Ndoundou åt tolken, en missionär som kände 
honom väl, att besvara frågan. Svaret blev att han led av högt blodtryck och 
att han nyligen hade tillbringat en tid på sjukhus.516 Jag uppfattar Ndoundous 
reaktion så att han upplevde frågan alltför direkt och personlig. Samtidigt 
konstaterar jag att Ndoundou inte ställde sig avvisande till västerländsk lä-
kekonst. Det framgår också av beskrivningen av 1960-talet i kapitel tre, då 
han och den svenska sjuksköterskan Marianne Axelson samarbetade genom 
att i vissa fall skicka patienter till varandra.517 

Det var vanligt förekommande under Ndoundous samlingar att han fram-
förde ett profetiskt budskap med tungotal. Om André Mpandzou eller Marie 
Yengo var närvarande hade någon av dem till uppgift att tolka budskapet och 
framföra det på kikongo. Ndoundou kunde också själv tolka sina budskap, 
vilket skedde till exempel när han besökte Sverige. I de fallen återgav den 
svenske tolken sedan innehållet på svenska.518 

I vissa fall delade han med sig av en vision, som kunde ha allegorisk be-
tydelse. Ett exempel på en sådan vision finns återgivet på sidan 90. Det finns 
också uppgifter om hur han konkret förutsade speciella händelser, som att 
man i Kongo-Brazzaville skulle hitta olja och att landet efter hans död skulle 
drabbas av krig.519 

Ett återkommande tema för dessa budskap är att de manade människor till 
omvändelse och att de skulle ta sin kristna tro på allvar. Detta gäller också i 

                               
514 Missolekele Ntoko A. 2009, s. 6. 
515 Sita, Joseph. Intervju 2012-11-05. 
516 Hedlund J. 1972, s. 135. 
517 Se sidan 95. 
518 Se sidan 102. 
519 Bondza, Alphonse. Intervju 2010-12-07. 
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hög grad innehållet i Guds röst i Kongo som utgör bilaga 1 och 2 och som 
analyseras längre fram i detta kapitel. 

Det hände att konfidenter kom för att be Ndoundou välsigna vissa före-
mål. Det är svårt att få en bild av i vilken utsträckning Ndoundou och det 
andliga ledarskapet som omgav honom ägnade sig åt att välsigna pennor och 
annat skrivmaterial som elever kom med inför viktiga skriftliga prov. Enligt 
uppgift var det emellertid en verksamhet som Ndoundou inte hade invänd-
ningar emot och det kan därför antas att även andra föremål av betydelse 
togs med till honom för att få en speciell välsignelse.520 

Det finns en lång rad berättelser där Ndoundou var i centrum för det som 
uppfattades som övernaturliga händelser. I kapitel ett nämner jag mannen 
som blev vittne till levitation, då Ndoundou inför mångas åsyn lyftes upp 
över en meter från marken. Samma fenomen förekom enligt mina informan-
ter vid flera tillfällen under Ndoundous levnad. 

Ndoundou var ofta ute på resor. Under en bilresa på hemväg från Brazza-
ville visade det sig, när det återstod sex mil hem till Ngouedi, att bensintan-
ken hade en läcka och att tanken var tom. Ingen bensinstation fanns efter 
vägen, men efter Ndoundous förbön kunde resan fortsätta utan problem ända 
till hemorten.521 

Vid ett tillfälle var Ndoundou och hans medhjälpare i Madingou. De var 
åtta personer och det var måltidsdags. Värden hade bara en sardinburk att 
erbjuda, men efter Ndoundous förbön räckte innehållet så att alla blev 
mätta.522 

Det finns också berättelser där Ndoundou agerar i egenskap av exorcist. 
Då gäller det des fous,523 som kan ha varit kedjade, men som får tillbaka lugn 
och förstånd efter Ndoundous andeutdrivning och förbön.524 

Dessa och liknande berättelser, till exempel när Ndoundou genom sin för-
bön avvärjde ett hotande oväder under en friluftsgudstjänst, har bidragit och 
bidrar fortfarande till att vidmakthålla bilden av Daniel Ndoundou som en 
man med extraordinära egenskaper, vilka stärkte honom i hans roll som 
väckelsens förgrundsgestalt. 

Som talare kunde Ndoundou förmedla sitt budskap i form av predikning-
ar, föredrag, lektioner och bibelstudier. Dessutom var han sångförfattare och 
flera av hans väckelsesånger lever vidare. Ett par av dessa presenteras och 
analyseras längre fram i detta kapitel. Under väckelsen tillkom många nya 
sånger. Dessa sånger förknippas med en speciell gåva, eftersom de i många 
fall uppenbarades under natten i drömmar och på morgonen kunde den som 
hade haft drömmen återge både text och melodi.525 En av dessa sånger har i 

                               
520 Se sidan 114. 
521 Missolékélé Ntoko A. 2009, s. 6. 
522 Missolékélé Ntoko A. 2009, s. 6. 
523 Uttrycket står för mentalt störda personer; kan översättas ordagrant med ”galningar”. 
524 Mvibudulu za Kibangu, Pascal. (Pastor i CEC, född 1952). Intervju 2012-10-02.  
525 Samma fenomen var vanligt förekommande inom kimbanguismen. 
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svensk översättning blivit välkänd och ofta sjungen i Sverige, nämligen ”Se, 
jag vill bära ditt budskap, Herre” av Hilaire Nkounkou.526 

Vid flera tillfällen tillkallades Daniel Ndoundou som medlare i konflikter. 
Då använde han sig av den pondus och auktoritet, som förknippades med 
hans personlighet och rykte. Under tiden i Ngouedi förekom bland eleverna 
och personal ofta spänningar mellan folkgrupperna badondo och balari. Då 
blev Ndoundou ofta den som anordnade försoningsmötet och han drog sig 
inte för att vara den förste att själv be om förlåtelse.527 

Vid yrkesskolan på Mansimou förekom i samband med landets självstän-
dighet 1960 en rad rykten om att missionärerna hade tjänat stora pengar på 
de möbler som såldes. Nu krävde personal och elever att de skulle få tillgång 
till dessa inkomster. Manne Lundgren, den svenske missionär som då hade 
det övergripande ansvaret för MES, begav sig till Mansimou för att lugna de 
upprörda. De uppträdde emellertid hotfullt och Lundgren fick retirera. För 
att lösa problemet bad han Daniel Ndoundou om hjälp och det var Ndoundou 
som tack vare sin auktoritet kunde återställa ordningen.528 

På sidan 100 nämns en händelse, som kunde ha fått ödesdigra konsekven-
ser. En marktvist mellan en lokalförsamling och Brazzavilles myndigheter 
riskerade att leda till upplopp. Problemet löstes tack vare Ndoundous ingri-
pande som medlare, där EEC:s missionsföreståndare inte hade lyckats att 
lugna de upprörda medlemmarna. 

Som medlare fick han också ett smeknamn:  

As Ndoundou always preached unity among Christians from different ethnic 
groups, he was known by the nickname vukamakanda (unifier of tribes).529 

Daniel Ndoundou ledde andra som hade andliga gåvor 
En uppgift för Ndoundou var att som väckelsens ledare uppmuntra till och 
förmedla andliga gåvor som var kännetecknande för väckelsen och som 
skulle garantera dess fortlevnad. Mottagare av dessa gåvor, de så kallade 
karismatikerna, utgjorde och utgör fortfarande en speciell kategori bland 
EEC:s medlemmar, inte minst som representanter för väckelsen. Ndoundou 
använde sig av handpåläggning vid förbön och jag har noterat att termen 
initiation används av Paul Nguimbi när det gäller att beskriva vad Ndoundou 
förmedlade i väckelsens inledning.530 

Ndoundou hade en speciell roll när det gällde att ”auktorisera” karisma-
tikerna inom EEC. Gången var den att innan en karismatiker fick tillåtelse att 
utöva sina andliga gåvor i den lokala församlingen måste hon eller han bege 

                               
526 Ye nzolele nata malongi maku. Nummer 89 i Den Svenska Psalmboken. 
527 Demba, Patrice. Intervju 2010-10-11. 
528 Einebrant, Roland. Intervju 2013-02-11. 
529 Moussounga Keener M. 2005. 
530 Se sidan 60. 
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sig till Ngouedi eller Loutété för att träffa tata Ndoundou för ett godkän-
nande. Personen ifråga hade då med sig ett rekommendationsbrev från sin 
pastor och efter förbön avgjorde Ndoundou om de aktuella gåvorna hade 
gudomligt ursprung. I så fall bekräftades de med ett intyg med stämpel och 
namnunderskrift av kyrkans pasteur évangéliste. Utrustad med ett sådant 
brev kunde karismatikern återvända hem och med auktoritet utöva sin verk-
samhet som till exempel förebedjare och profet.531 

Jag har funnit det intressant att jämföra kongoväckelsen från 1947 med 
den som började på Madagaskar i slutet av 1800-talet.532 Båda uppstod i 
franska kolonier och i en verksamhet som leddes av skandinaviska mission-
ärer tillhörande SMF respektive Den Norske Kirke. Båda väckelserna präg-
lades så småningom starkt av de lokala kulturerna. Väckelsens bärare, som i 
Kongo brukar kallas karismatiker, fick på Madagaskar beteckningen her-
dar.533 En stor skillnad mellan dessa båda kategorier är att en herde för att få 
verka först måste följa en utbildning på ett eller två år. I Kongo har det inte 
funnits några sådana krav för karismatikerna, vilket gjorde Ndoundous roll 
än mer betydelsefull. Olika kurser har dock anordnats dit medlemmar med 
andliga gåvor inbjudits.534 

Vid sidan av den uppenbarade medicinen nämns också något som anses 
vara en speciell gåva till EEC. Det gäller gåvan att skriva, som tidigare pre-
senterats på sidan 104. Huruvida Ndoundou själv utövade denna gåva är 
tveksamt, men däremot var det han som utifrån de uppvisade skrivhäftena 
avgjorde om texten var gudomligt inspirerad. Det var också han som av-
gjorde vilka som hade uttydningens gåva och därmed kunde tolka och för-
klara texternas budskap. Missionär Roland Einebrant berättar emellertid att 
Ndoundou vid ett samtal i början av 1980-talet hade uttryckt tveksamhet 
inför denna gåva.535 

Väckelsens sånger skulle genomgå en teologisk prövning av Ndoundou, 
innan de kunde sjungas och de uppenbarade medicinerna skulle också grans-
kas av honom innan de kunde förskrivas.536 Detta var en praxis som hade 
vuxit fram inom väckelsen, men i praktiken kunde inte Ndoundous tid räcka 
till för en undersökning av alla sånger och alla örtmediciner. 

Extasen kunde ibland ta sig uttryck i det som lite skämtsamt har kallats 
”gåvan att klättra”. Plötsligt kunde någon med lätthet klättra upp i ett träd 
och två orsaker har framförts för att förklara klättringen: en förklaring var att 
den ägde den rum för att jaga bort onda andar, en annan att syftet var att 
samla växtdelar till örtmediciner. Jag har dock inte någon uppgift att 
Ndoundou förbjöd eller motverkade denna form av extatiska yttringar. 

                               
531 I min dokumentation finns en kopia på ett sådant intyg. 
532 Se Austnaberg H. 2007 och Ramino P. 2008. 
533 Franska bergers, malagassiska mpiandry. 
534 Exempel på sådan undervisning finns i Missolékélé Ntoko A. 2006b. 
535 Einebrant, Roland. Intervju 2013-01-22. 
536 Buana K. 1967, s. 38. 



 125

Vid sina olika besök i lokala församlingar och vid de stora uppbyggelse-
konferenserna samlade Ndoundou och hans medhjälpare ofta olika katego-
rier människor för riktad undervisning. Sådana kategorier kunde utgöras av 
män respektive kvinnor, men också av olika yrkesgrupper. En speciell mål-
grupp utgjordes av karismatikerna, som vid sådana tillfällen fick undervis-
ning och råd om hur de skulle förvalta sina gåvor och då var Ndoundou den 
store auktoriteten. 
 

Daniel Ndoundou, gåvornas man – sammanfattande kommentar 
I ovanstående avsnitt har jag sökt svar på frågan vilka egenskaper hos 
Ndoundou som var kännetecknande för honom och som stärkte honom i 
hans roll som väckelsens ledare. Här har nämnts några av de speciella gåvor, 
som enligt många informanter gav Ndoundou hans särställning inom väckel-
sen men också i EEC och faktiskt i hela landet. I första hand gällde det hans 
förbön för sjuka och hans förmåga att ”läsa samveten”. Detta medförde en 
respekt för honom som person och gav honom en naturlig auktoritet. Hans 
unika ställning som ”gåvornas man” kan bidra till förståelsen av hur han 
formulerade och tillämpade sin teologi. 
 

Predikan om gåvorna 
När jag mot slutet av 1990-talet aktivt började samla in material med rele-
vans för studiet av Daniel Ndoundou, var jag särskilt intresserad av att hitta 
ljudinspelningar. Tyvärr visade det sig att dessa var få och bland de tiotal 
som jag har tillgång till var det naturligt att för ett fördjupat studium välja en 
predikan som handlar om gåvorna. Det är nämligen den enda inspelning som 
återger en predikan som har hållits under en gudstjänst i Kongo. De andra är 
inspelade under hans besök i Sverige eller så har de formen av ett bibelstu-
dium som spelats in utan åhörare för att sedan spridas i evangelisa-
tionssyfte.537 

                               
537 Följande ljudinspelningar med Daniel Ndoundou har jag tillgång till:  
Kongo: 1965 ”Gåvorna”, predikan. Några bibelstudier från 1970-talet: 5 Mos 6:24 ”Daniel 
som förebild”, Fil 3:6-8 ”Paulus förföljer församlingen”, Hebr 8:8 ”Det nya förbundet”. Date-
ring okänd, del av predikan ”Omvändelsen”.  
Sverige 1970: 25 maj, predikan 1 Kor 1:18, sändes i lokalradion, Jönköping. Datum okänt, 
vittnesbörd om kallelsen. Datum okänt, samtal i Taberg hos missionärerna Rut och Paul 
Smedberg. 22 augusti, tal och förbön vid en nordisk missionärskonferens i Jönköping. 27 
september, avskedstal i Immanuelskyrkan, Stockholm.  
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Jag fick tillgång till inspelningen efter att ha skickat ut ett frågeformulär 
till ett antal missionsarbetare, som på ett eller annat sätt hade relaterat till 
Ndoundou under sina arbetsperioder i Kongo. En av frågorna gällde om de 
hade någon dokumentation i form av bilder, filmer eller ljudinspelningar. 
Mariana Levälahti, pastor och sjuksköterska/barnmorska, som arbetade 
sammanlagt 16 år i Kongo-Brazzaville mellan 1962 och 1993, svarade då 
med att bland annat ställa den nämnda bandupptagningen till mitt förfo-
gande. Bandet är av den typ som var vanlig innan kassettbandspelarna kom i 
bruk i slutet av 1960-talet. Nu är predikan överförd till en CD-skiva och kan 
bevaras till eftervärlden, som en unik och autentisk dokumentation av en av 
Daniel Ndoundous predikningar några år efter att han hade börjat sin tjänst 
som pasteur évangéliste. Äkthetskriteriet är säkerställt genom att jag och 
många andra med lätthet känner igen Ndoundous röst. Tyvärr saknas den 
allra sista delen av predikan.  
 

Teologisk kontext 
För att ge en teologisk bakgrund till Daniel Ndoundou som förkunnare, pre-
senterar jag här några av de teologiska strömningar som förekom i det aktu-
ella området under åren efter det att landet hade blivit självständigt och kyr-
kan blivit autonom. Under de sista åren av 1950-talet hade det förekommit 
samtal om behovet av en afrikansk teologi vid universitet Lovaniums teolo-
giska fakultet i Kinshasa.538 Bénézet Bujo formulerar det så här:  

[…] the beginning of a true and systematic discussion on the very concept of 
African theology took place in 1960, at the Faculty of Theology of the Uni-
versity of Lovanium, Kinshasa.539 

Det fanns naturligtvis redan olika afrikanska teologier som vuxit fram under 
påverkan från olika håll: från den missionerande västerländska kyrkan, från 
det omgivande samhället, som genomgick omvälvande förändringar och från 
den traditionella kulturen med dess värderingar och trosföreställningar. Som 
exempel kan här nämnas kimbanguismen med dess olika förgreningar, som i 
sig förenade olika teologiska strömningar.  

Eftersom det inom EEC har funnits förhållandevis få pastorer, har det va-
rit evangelisterna som svarat för de flesta predikningarna. De har också un-
dervisat dopkandidater och varit aktiva vid andra tillfällen när den kristna 
tron har formulerats.540 Bland dessa evangelister har långt ifrån alla gått den 
fleråriga utbildningen. Även lekmän utan någon teologisk utbildning har rätt 

                               
538 Sundberg C. 2000, s. 13. 
539 Bujo B. & Ilunga M. 2003, s. 179. 
540 Fram till 1965 hade 53 pastorer avskilts inom MES/EEC. 



 127

att predika vid gudstjänster och andra andaktsstunder. Här har, enligt min 
mening, i realiteten den teologi formulerats som kännetecknat EEC och som 
medlemmar och andra gudstjänstbesökare har fått undervisning i. 

Några år efter det att många protestantiska kyrkor fått sin autonomi, bil-
dade ett antal av dem 1963 All Africa Conference of Churches (AACC).541 I 
början av 1966 inbjöd AACC till en konsultation i Nigeria, vars syfte var att 
reflektera över relationerna mellan å ena sidan de västerländska missionärer-
nas undervisning och å andra sidan traditionella trosuppfattningar och prak-
tiker. Elva föredrag från det tillfället, vilka bedömdes som de viktigaste, 
finns publicerade i boken Biblical Revelation and African Beliefs (1969). 
Bland dessa återfinns Priesthood som hade presenterats av Buana Kibongi 
vid konsultationen. Där drar han paralleller mellan ngangas och pastorns 
roll, men framför också tanken att Kristus kan förstås med utgångspunkt från 
nganga-begreppet: ”Nganga willed to save man, but did not succeed in do-
ing so; Christ did so fully once for all.”542 

Även de andra föredragshållarna behandlar spänningen mellan de tradi-
tionella och de kristna/västerländska trosföreställningarna och föreslår lämp-
liga förhållningssätt. Det framgår tydligt att teologer i Afrika vid denna tid 
var inne i en process där det gällde att formulera en egen teologi, adekvat för 
kyrkor som i de flesta fall nyligen hade fått sin autonomi. 

Ett par decennier senare, i början av 1988, höll Buana Kibongi två före-
läsningar vid Teologiska Seminariet, Lidingö, där han behandlade ovanstå-
ende frågeställning under rubriken: ”Missionärsteologin och den kongole-
siska teologin”.543 Han kritiserade den så kallade missionärsteologin för att 
ha motarbetat vissa delar av den traditionella kulturen, men var samtidigt 
positiv till missionärernas insatser för att främja de lokala språken. Missio-
närernas teologi kunde, enligt Buana, betecknas som en kampteologi där det 
gällde att bekämpa hedendomen. Han varnade för en ”papegojteologi”, det 
vill säga att kongoleserna bara återupprepade det som missionärerna lämnat, 
utan egen reflektion. Samtidigt konstaterade han att det allra mesta av mis-
sionärstidens teologi hade tagits över av den nybildade kyrkan. Många av 
hans slutsatser tecknade situationen ett kvartssekel efter den predikan som 
jag studerar här och analysen av dessa slutsatser hör därför hemma i ett annat 
sammanhang. Ett konstaterande av Buana med anknytning till den aktuella 
predikan vill jag dock citera: ”Den karismatiska rörelsen från 1947 kan anses 
vara den nuvarande motorn för den kongolesiska teologin.”544 

Jag tolkar hans påstående så, att det är i de uttryckssätt som förknippas 
med väckelsen, som de teologiska frågorna aktualiserades. Hit hör till exem-
pel den så kallade uppenbarade medicinen, som väcker ett flertal frågor av 

                               
541 Se även sidan 205. 
542 Dickson K. & Ellingworth P. 1969, s. 55. 
543 La théologie missionnaire et la théologie congolaise. Maskinskrivet manuskript. 
544 Le mouvement charismatique de 1947 peut être retenu comme le moteur actuel de la théo-
logie congolaise. Min översättning. 
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teologisk art.545 En annan tolkning är att undervisningen och profetiska bud-
skap från väckelsens karismatiker, och då i första hand från Ndoundou, fick 
en speciell genomslagskraft eftersom de ansågs ha en särskild gudomlig 
inspiration. På så sätt kunde Buana mena att väckelsen var en ”motor” som 
förde kyrkans teologi vidare. 

Buana Kibongi framhåller i sitt föredrag från 1988 att den kongolesiska 
teologin blir synlig framför allt i predikningar, sånger och böner. Detta 
förhållande betonas också i Concise Encyclopedia of Preaching: ”[…] the 
most important theological work of Africans is to be found in the living voice 
of sermons and in the act of preaching itself.”546 Föreliggande predikan kan 
på så sätt anses utgöra en text som speglar den teologi som Ndoundou repre-
senterade. 
 

”Afrikansk predikan” 
Ett exempel som illustrerar risken med generaliseringar återfinns i encyklo-
pedin som citerats ovan. Artikeln Homiletics and Preaching in Africa inne-
håller ett antal uttalanden om ”afrikansk predikan”. Bland annat sägs det: 
”News and events from politics, current affairs, and technology play an im-
portant part in African sermons.”547 Påståendet gäller, enligt min erfarenhet, 
inte för EEC.  

Från skandinaviskt håll har sedan 1990-talet genomförts två studier av 
predikningar i Afrika. Båda utgår från tanken att den undervisning som ges i 
gudstjänstsammanhang tydligast avspeglar den aktuella kyrkans teologi. 
Eskil Forslund har analyserat ett stort antal predikningar inom Mekane 
Yesus-kyrkan i Etiopien och varit särskilt uppmärksam på retoriska sär-
drag.548 Han lägger därvid vikt vid den retoriska strategi, som talarna använ-
der sig av. Hans Austnaberg har i sin homiletiska studie från Madagaskar 
intervjuat ett antal gudstjänstbesökare i den Lutherska kyrkan och därigenom 
studerat hur de framförda predikningarna har uppfattats av åhörarna. Han 
påpekar att homiletik i Afrika har varit föremål för förhållandevis begränsad 
forskning och jag noterar att alla de uppräknade studierna, som finns nämnda 
i hans bibliografi, berör engelsktalande länder, trots att Austnaberg genom-
fört sin studie i ett fransktalande land. 

En slutsats, som kan dras från citatet ovan och från dessa studier liksom 
från annan forskning angående Afrika, är att avstånden och skillnaderna 
mellan olika länder är stora, både de geografiska och de kulturella. En EEC-
pastor som Daniel Ndoundou, utbildad i första hand av svenska SMF-

                               
545 Se sidan 120. 
546 Willimon W. & Lischer R. 1995, s. 229. 
547 Willimon W. & Lischer R. 1995, s. 230. 
548 Forslund E. 1993, ss. 105-150. 
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missionärer, hade få likheter med sina kollegor i andra afrikanska länder som 
befann sig hundratals mil bort och dessutom tillhörde andra kyrkotraditioner. 
Jag nämner detta då jag menar att det inte är fruktbart att tala om ”afrikansk 
predikan”. För oss i Europa skulle det motsvarande uttrycket ”europeisk 
predikan” inte heller låta adekvat. 

Däremot delar jag helt Austnabergs slutsats:  

There is a pressing need for more research on preaching in Africa. The theo-
logy-making taking place in the thousands of pulpits of all kinds and shapes 
all over Africa ought to be observed and analysed and published.549 

 

Bestämning av tid och plats för predikan 
För att kunna tidsbestämma bandinspelningen kontaktade jag Mariana 
Levälahti, som ställt inspelningen till mitt förfogande. Inspelningen är inte 
daterad, men med hänsyn tagen till typen av band och hennes arbetsperioder 
i Kongo, blev slutsatsen att denna predikan hölls 1965 i en ort som heter 
Ngamibakou.550 Där anordnades då en retraite spirituelle (ordagrann över-
sättning: ”andlig retreat”, men det svenska uttrycket uppbyggelsekonferens 
täcker betydelsen bättre) med pastor Ndoundou som huvudtalare. Han var 
vid den tiden EEC:s pasteur évangéliste med ansvar för hela landet. En arti-
kel i SMF:s Svensk Veckotidning av Mariana Levälahti, då Persson, bekräf-
tar ytterligare bestämningen av plats och tid för den här inspelningen. Under 
rubriken ”Lövhyddohögtid i Kongo” beskriver hon samlingen, som pågick 
från en onsdag till en söndag, och hon nämner att det var osäkert om 
Ndoundou skulle kunna komma på grund av oroligheter i hans hemtrakter. 
Glädjen blev dock stor när han dök upp på torsdagen.551 
 

Kommunikationsprocessen 
Föremålet för studien i detta avsnitt är en predikan som framfördes vid ett 
speciellt tillfälle; den utgör alltså ett exempel på en kommunikationsprocess. 
De olika beståndsdelarna i en sådan process kan sägas vara sändaren, bud-
skapet, ämnet, mottagaren och kontexten.552 Dessa allmänna termer kan i 
detta fall ersättas av predikanten, predikan, ämnet, åhörarna och kontexten. 
Här följer några kommentarer och reflektioner kring dessa begrepp. 

                               
549 Austnaberg H. 2012, s. 30. 
550 Mariana Levälahti, som då hette Persson, arbetade som missionär i det närbelägna Musana 
1963-1965. 
551 Persson M, 1965, s. 6. 
552 Molander B. 1988, s. 107. 
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Predikanten, predikan och ämnet 
Daniel Ndoundou har presenterats ingående i föregående kapitel. Han var, 
som tidigare nämnts, inte i första hand känd som en stor predikant eller ta-
lare utan snarare som förebedjare och själavårdare. Vid tiden för denna pre-
dikan var han pasteur évangéliste och hade hela landet som sitt arbetsfält. 

En predikan är ett exempel på muntlig kommunikation, men har sina spe-
ciella kännetecken. Här följer en allmän definition av en predikan: 

[…] en muntligt framförd retorisk textgenre (d.v.s. dess yttersta syfte är att 
övertyga), som omges av en liturgisk ram. Innehållet utgörs av utläggning av 
en bibeltext där textens budskap skall förklaras och tillämpas in i lyssnarens 
situation.553 

Sune Fahlgren beskriver i sin avhandling Predikantskap och församling 
(2006) den roll som predikan spelar i Sveriges frikyrkor, bland dem 
SMF/SMK.554 Hans slutsatser gäller till stora delar också EEC, nämligen att 
predikan, utläggningen av Guds ord, innehar en central plats i gudstjänsten. 
Den kan framföras av en pastor eller en lekman. Oftast läses en bibeltext i 
början och predikanten, en man eller en kvinna, är ganska fri i sin utläggning 
av bibeltexten. Kontakten med lyssnarna bedöms vara av stor betydelse. 

Jag noterar att Ndoundou under tiden när föreliggande predikan hölls och 
under årtiondena dessförinnan i mycket begränsad utsträckning hade påver-
kats i sin predikostil av olika traditioner. Möjligheterna att lyssna till andra 
predikanter via media var i stort sett obefintliga. Denna predikan kan alltså 
ses som ett exempel på hur förkunnelsen kunde te sig i Kongo några år efter 
kyrkans autonomi, innan påverkan från internationella TV-predikanter och 
andra hade nått regionen. 

Den aktuella ljudinspelningen återger inte den liturgiska ramen, det vill 
säga vad som föregick predikan eller vad som följde efter den, men det kan 
antas att den inramades av böner och sånger, antingen unisona eller fram-
förda av körer. På så sätt var denna predikan insatt i ett sammanhang, som 
till stora delar påminde om vanliga gudstjänster i lokala församlingar. Sam-
tidigt påverkades predikan av den speciella miljö som en sådan här uppbyg-
gelsekonferens erbjöd¸ bland annat genom att gott om tid stod till förfo-
gande.  

I kapitel ett har jag fört ett resonemang kring ordet väckelse och presente-
rat några olika synsätt på begreppet.555 I detta kapitel ställer jag frågan om 
väckelseledaren Ndoundous predikan om gåvorna kan betecknas som en 
väckelsepredikan, innan jag går vidare för att studera predikan närmare. Här 
följer en förklaring av uttrycket: 

                               
553 Wallgren Hemlin B. 1997, s. 25. 
554 Fahlgren S. 2006, ss. 29-50. 
555 Se sidorna 21- 24. 
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Revival sermons are characterized by their fervor, straightforwardness, and 
persuasive appeal. Though they vary widely in style and their use of rhetoric, 
revivalists invariably must create in their hearers a sense of sinfulness and 
personal need, a desire for the offer of grace in the person and work of Jesus, 
and the resolve to receive it through an act of repentance and faith.556 

Ovanstående definition passar inte för denna predikan, eftersom den i första 
hand riktar sig till redan troende för att stärka dem i deras liv som kristna 
genom undervisning och vägledning. En parallell kan dras till frikyrkorna i 
Sverige vid denna tid, där samlingarna på söndag förmiddag, även om de var 
offentliga, i första hand vände sig till församlingsmedlemmar.557 I andra 
sammanhang, i allmänhet på kvällstid och i samband med speciella kam-
panjer, inbjöds till samlingar av en annan karaktär, där predikan hade de 
kännetecken som hör till en väckelsepredikan enligt definitionen ovan. 

En känd författare och predikant i de nordiska länderna var Frank Mangs 
(1897 – 1994). Runar Eldebo redogör i sin avhandling om Mangs predikan 
för hur han framförde sitt väckelsebudskap. Mangs deltog och medverkade 
regelbundet i Torpkonferensen. Den var under hans levnad Helgelseförbun-
dets årskonferens ”med ett budskap om den personliga helgelsen efter en 
människas omvändelse, och om en människas inre likdaning med Kristus”.558 
Samlingen i Ngamibakou i Kongo kan därför i vissa avseenden liknas vid 
Torpkonferensen i Sverige. 

Nationalencyklopedin konstaterar kortfattat under uppslagsordet predikan 
att svensk frikyrklighets förkunnelse brukar indelas i ”väckelsepredikan för 
att mana till avgörelse och helgelsepredikan för redan väckta.”559 Denna för-
kunnelse av Ndoundou kan, med utgångspunkt från ovanstående, genre-
bestämmas som en helgelsepredikan. 

Daniel Ndoundous modersmål var kidondo, en variant av kikongo. En 
annan variant, kilari, talas i det område där Ngamibakou ligger. Under hela 
missionärsperioden var kikongo det officiella språket, det vill säga det språk 
som användes vid sammanträden och i protokoll samt, vid sidan av franskan, 
i utbildningen av såväl evangelister som pastorer. I de här fallen användes 
bibelkikongo. Med det uttrycket menas det språk som används i Bibeln, vars 
översättning till kikongo avslutades 1905 och som utkom i en reviderad upp-
laga 1933.560 Det är framför allt bibelkikongo, som Ndoundou använder i sin 
predikan. Därför kan man dra slutsatsen att människor som kommit från 
olika håll kunde förstå budskapet utan alltför stora svårigheter, eftersom 
kikongo-bibeln var spridd och lästes i ett stort geografiskt område. 

                               
556 Willimon W. & Lischer R. 1995, s. 408. 
557 I Frälsningsarmén kallades sådana gudstjänster för helgelsemöten. 
558 Eldebo R. 1997, s. 80. 
559 Nationalencyklopedin, Femtonde bandet, 1994, s. 262. 
560 Laman K.E. 1941, s. 88. 
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Ämnet för predikan anges tydligt: ”gåvorna”, som syftar på den uppräk-
ning av Andens gåvor som återfinns i den bibeltext som Ndoundou läser i 
början av sin predikan. I EEC:s tradition utgår predikan från en angiven bi-
beltext i anslutning till ett visst ämne, som meddelas åhörarna. Detta ämne – 
på kikongo ngudi a nsamu561 – sammanfaller i allmänhet med veckans tema 
enligt EEC:s Guide biblique.562 Upplägget kan jämföras med den svenska 
ekumeniska Evangeliebokens. Bibeltexter är valda med anknytning till det 
givna temat, men i EEC föreslås texter inte bara för söndagen, utan för varje 
dag under veckan. 

För den här studerade predikan utgår Ndoundou inte från veckans tema, 
utan från ett ämne som valts i anslutning till uppbyggelsekonferensens pro-
gram.  
 

Åhörarna och kontexten 
Ngamibakou är ett litet samhälle vid en större väg, ungefär 8 mil väster om 
Brazzaville. I princip fanns alla samhällsklasser representerade vid liknande 
tillfällen, men majoriteten var småbrukare från den omgivande landsbygden. 
Oftast fanns det bland deltagarna fler kvinnor än män; många barn var även 
med på samlingarna. 

Även om det var EEC som hade anordnat denna uppbyggelsekonferens, 
deltog också medlemmar från andra kristna sammanhang. Kimbanguister 
och frälsningssoldater kunde känna sig hemma i miljön, eftersom de var 
vana vid liknande gudstjänstformer. Det fanns också förutsättningar för att 
katoliker inte skulle känna sig främmande för den fria gudstjänststilen inom 
EEC. Detta bekräftas av Sundkler och Steed:  

The Catholic Church in Brazzaville, more especially among the Lari in and 
around the capital, showed great vitality. From 1957, prior to Vatican II, a 
priest, later Archbishop Barthélemy Batanta inspired a liturgical break-
through in the diocese, adapting Congo culture: Hymns, music, rhythm and 
dance.563 

Här kan också nämnas Missa Luba, med ursprung från grannlandet Belgiska 
Kongo. Det var en mässa med kongolesiska tongångar och klanger, som fick 
stor internationell spridning, när den utgavs på skiva 1958. Den kongolesiska 
sången och musiken hade alltså vid denna tid fått utrymme också inom den 
Katolska kyrkan.  

Under tidigare årtionden hade förhållandena varit spända, för att inte säga 
fientliga, mellan MES/EEC och de nyss nämnda konfessionerna. Etiketten 

                               
561 Ordagrant ”budskapets moder”. 
562 Bibelkalendern utges årligen och anger tema för varje vecka, bibeltexter för varje dag, 
ämnen för förbön och bibelverser att lära sig utantill. 
563 Sundkler B. & Steed C. 2000, s. 960. Korrekt namn: Batantou. 
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”villolärare” hade satts på alla tre på grund av skilda synsätt i olika dogma-
tiska frågor. Detta gällde särskilt vissa grenar av ngunzismen och också när 
Frälsningsarmén etablerade sig i landet. Förhållandet till Katolska kyrkan 
var komplicerat redan från det att den svenska missionen kom till Franska 
Kongo. Katolikerna såg protestanterna som konkurrenter och protestanterna 
kände sig i sin tur motarbetade av katolikerna, som stod närmare kolonial-
makten.564 Ett rimligt antagande är att denna och liknande uppbyggelsekonfe-
renser, som anordnades av EEC, bidrog till ökad förståelse mellan de olika 
kyrkorna, något som ledde till bildandet av Kongos Kristna Kyrkors Ekume-
niska Råd 1970. 

Vid större gudstjänster och andra samlingar inom EEC har man för vana 
att räkna och offentligt meddela antalet deltagare. Räkningen går till så att 
gudstjänstvärdar delar ut ett palmblad till varje deltagare.565 När man har 
kontrollerat att var och en har sitt blad, samlas dessa in och räknas. När det 
gäller den aktuella gudstjänsten har jag dock inte tillgång till dessa siffror. 
Däremot anger Mariana Persson i sin artikel hur många som deltog under 
lördagen och söndagen, nämligen 6 400 personer. Lika många var inte med 
under hela samlingen, men förmodligen höll Ndoundou sin predikan om 
gåvorna för flera tusen åhörare. 

Andra sifferuppgifter framgår av ett par bilagor som avslutar Efraim An-
derssons Churches at the Grass-roots. Bilaga 11 redovisar Statistics of vari-
ous Big Meetings som hölls inom EEC mellan 1959 och 1964. Elva olika 
samlingar är redovisade, och för varje samling varierar antalet angivna kate-
gorier av deltagare mellan två och nio. Förekommande kategorier är Partici-
pants, Persons professing conversion, Catechists and their wives, Girls, 
Young people, Europeans, African pastors, Teachers, African chiefs, Elderly 
women, Communicants, Infants dedicated och dessutom en uppgift på Total 
offertory.566 Här väljer jag att kommentera tre av dessa, nämligen Partici-
pants, Communicants och Persons professing conversion. 

Antalet deltagare vid dessa elva samlingar var i genomsnitt 11 856, vilket 
visar den stora dragningskraft som sådana arrangemang hade vid denna tid. 

De som tog emot nattvarden utgjorde 56 % av det totala antalet deltagare. 
Nattvard firades vid sådana här samlingar i anslutning till söndagens avslut-
ningsgudstjänst. Vem som helst kunde delta i gudstjänsten, men i princip var 
det bara EEC:s medlemmar som inte var föremål för kyrkotukt, som hade 
rätt att ta emot bröd och vin. Av procenttalet drar jag slutsatsen att det bland 
deltagarna fanns många barn, men också vuxna från andra kyrkor och sådana 
utan någon kyrkotillhörighet.  

                               
564 Detta förhållande finns beskrivet hos Nsilulu Nkindi Mananga F. 2002. Skildringen gäller 
Belgiska Kongo, men i det här fallet var förhållanden liknande i den franska kolonin. 
565 Bladet har storleken av ett större grässtrå i Sverige. 
566 Andersson E. 1968, s. 286. 
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Att icke EEC-medlemmar var närvarande framgår också av siffrorna som 
finns angivna vid Persons professing conversion, det vill säga personer som 
omvänder sig. Det genomsnittliga procenttalet är här 3,5. Mariana Persson 
skrev i sin artikel om samlingen i Ngamibakou: ”Över 350 unga och gamla 
står upp och bekänner: ’Jag vill lämna synden och följa Jesus!’” De angivna 
siffrorna visar tydligt att uppbyggelsekonferenserna, där Ndoundou medver-
kade, även besöktes av icke EEC-medlemmar och att många av dem valde 
dessa tillfällen för att ta det första steget mot medlemskap.567 

Programmet vid en liknande samling bestod av bibelstudier och guds-
tjänster men också av andra föredrag av allmänt intresse, rörande exempelvis 
hälso- och familjefrågor.568 En eftermiddag i Ngamibakou hjälptes alla åt 
med praktiskt arbete för att hjälpa församlingen med sitt kyrkbygge. Man bar 
sten, slog tegel och hämtade ved till tegelugnen.569 Sådana här stormöten, 
som varade i flera dagar, krävde en väl utvecklad logistik. Vanligtvis ägde 
de rum under torrtiden, vilket gjorde att folk kunde sova utomhus eller i pro-
visoriska gräshyddor. 

Vid samlingarna satt åhörarna på sluttningarna av en sänka, där det längst 
ner fanns en tribun där de medverkande framträdde. Förhållandena krävde en 
högtalaranläggning, som i sin tur fordrade en bensindriven elgenerator.  

Det var i denna kontext som Daniel Ndoundou framförde sin predikan, 
som här är föremål för studium. 
 

Tillämpad teori: hermeneutik 
Hermeneutik i vid betydelse är den teori, som jag kommer att tillämpa för att 
annotera en predikan som hölls för närmare 50 år sedan i Centralafrika, i en 
kontext som väsentligt skiljer sig från den som nu är min i Sverige. Herme-
neutiken erbjuder såväl den vetenskapliga bakgrunden (teorin) som verktyg 
för mitt arbete (metoden). Följande presentation bygger i huvudsak på de två 
böckerna Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsteori 
och kvalitativ metod och Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. De 
speciella villkor som gäller för tolkningen av en text av religiös karaktär 
presenteras av Ingvild Sælid Gilhus i ett kapitel kallat Hermeneutics i The 
Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion.570 

Inom hermeneutiken talas det om tolkningsprocessen gällande en skriven 
text, ett muntligt framfört tal eller en handling. Här gäller det en skriven text, 

                               
567 En av mina informanter berättade under 2010, att när han som ung pojke avlade bekännel-
sen under ett av tata Ndoundous stormöten, var ett tungt vägande skäl att få tala i mikrofonen 
och höras i högtalaranläggningen! I detta fall följdes bekännelsen ändå av dopundervisning, 
dop och medlemskap. 
568 Andersson E. 1968, ss. 284-285.  
569 Persson M. 1965, s. 6. 
570 Sælid Gilhus I. 2011, ss. 275-284. 
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som ursprungligen var en predikan som jag har transkriberat. Jag utgår från 
det som kan kallas allmän hermeneutik, varifrån jag väljer följande perspek-
tiv: 

- medvetenhet om de villkor som gäller för tolkningen  
- interaktionen mellan förståelsen och förförståelsen  
- interaktionen mellan helheten och delarna. 

 

Medvetenhet om tolkningsvillkoren 
Inom hermeneutiken betonas nödvändigheten av att vara medveten om grän-
serna för en fullständig tolkning. Man måste vara medveten om avståndet, i 
detta fall mellan predikanten och läsaren av det transkriberade budskapet. 
Avståndet gäller såväl geografiskt som tidsmässigt och är också relaterat till 
kulturskillnader. Språket i sig medför också svårigheter för att man helt ska 
förstå innehållet. Ordens valör förändras kontinuerligt i alla språk och här 
arbetar jag med två språk som sinsemellan är mycket olika; kikongo är ett 
bantuspråk och svenska tillhör den germanska språkfamiljen. 

 

Förståelsen i förhållande till förförståelsen 
Förståelsen av ett fenomen påverkas alltid av tankar och föreställningar som 
redan finns hos den person som iakttar fenomenet. Detta kallas förförståelse 
och är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. En kontinuerlig interaktion, 
en ömsesidig påverkan, äger rum mellan förståelsen och förförståelsen. Den 
processen gäller inte bara själva texten och utan också den aktuella kontex-
ten. Den hermeneutiska cirkeln beskriver denna påverkan under en tolk-
ningsprocess och på så sätt är inte förförståelsen densamma mot slutet av 
processen som den var i början.571 

 

Delarna i förhållande till helheten 
Den hermeneutiska cirkeln kan också åskådliggöra relationen mellan helhet-
en och de delar den består av. För att förstå helheten krävs kunskap om de 
olika delarna och på motsvarande sätt kan en del förstås om man känner till 
och tar hänsyn till helheten. På så sätt föreligger också där en interaktion; 
delarna och helheten påverkar varandra ömsesidigt. 

I detta fall kan helheten anses vara predikan och delarna de olika satserna 
eller styckena. Det är i huvudsak detta perspektiv som anläggs här. Ett annat 

                               
571 Kvale S. 1997, s. 50. 
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sätt vore att betrakta predikan som en del bland andra predikningar tillhö-
rande samma eller en annan tradition. 
 

Metod 
Med utgångspunkt från teorin, som finns kortfattat beskriven ovan, följer här 
en presentation av den metod som jag har använt för att studera och kom-
mentera den aktuella predikan. 
 

Avlyssna och transkribera 
Ett fördjupat studium av denna predikan började för min del från det ögon-
blick när jag lyssnade till den för första gången från bandet och när jag sedan 
började transkriberingen på kikongo. Ljudkvalitén på bandet är emellanåt 
bristfällig och vissa uttryck var svåra att uppfatta. Robert Diyabanza, som är 
svensktalande och har kikongo som sitt modersmål, var behjälplig för att 
klarlägga de delar som för mig var svåra att förstå. På så sätt lyckades vi 
undanröja alla tveksamheter och transkribera hela predikan. 

 

Översätta 
Arbetet med att översätta texten till svenska bidrog också till en god förstå-
else av hela predikan. En översättning erbjuder mestadels flera olika alterna-
tiv, men jag har valt att bara återge en variant på svenska. När det gäller den 
kyrkliga vokabulären väljer jag uttryck som ligger närmast dem som an-
vänds inom EEC. 

De associationer, som de olika ordvalen väcker hos mig, är inte nödvän-
digtvis desamma som väcks hos den som läser min översättning och därför 
kan budskapet tolkas på olika sätt. Detta gäller egentligen för all kommuni-
kation, men jag nämner detta för att betona att jag är medveten om dessa 
förhållanden vid arbetet med översättningen. 

Den bibeltext som Ndoundou läser i början av sin predikan, återges också 
på svenska. I stället för att citera från en svensk bibelöversättning har jag 
valt att översätta från kikongo den text, som åhörarna hörde vid det aktuella 
tillfället. 
 

Skriva annoteringar 
Predikan är indelad i fyrtio stycken. Indelningen är gjord av mig på så sätt att 
varje stycke motsvarar en tanke som predikanten ville förmedla. Efter tran-
skribering och översättning ägnade jag mig åt studium av varje sådant 



 137

stycke, som därefter fick sin annotering. Varje annotering börjar med en 
sammanfattning av hur pastor Ndoundou för sin predikan framåt genom att 
framföra tankar och argument som understryker hans budskap. Sedan följer 
synpunkter på innehållet och ibland på översättningen från kikongo. Genom 
annoteringarna vill jag öka förståelsen av innehållet för läsaren genom kom-
pletterande upplysningar, inte minst om kontexten för predikan. Jag behand-
lar såväl de allmänt kulturella aspekterna som den kyrkotradition det här 
gäller. Kommentarerna bygger på min analys av denna predikan och person-
liga upplevelser och erfarenheter, särskilt dem från Kongo, samt på studium 
av adekvat litteratur. 

I detta sammanhang utgår jag från den teori som presenterats ovan, med 
särskild medvetenhet om de förutsättningar som råder vid översättningspro-
cessen. Därigenom har jag velat öka förståelsen för detta budskap utan att 
dra slutsatser som saknar tydlig grund i texten. 
 

Göra avslutande kommentarer 
Efter att ha avslutat annoteringen av predikan tar jag sedan ett steg tillbaka 
för ett betrakta den i sin helhet. Då följer en analys av hela predikan som 
bygger på delarna, de fyrtio styckena, som har detaljstuderats. Därvidlag är 
jag medveten om det ömsesidiga förhållandet mellan helheten och delarna. 
Detta sker under rubriken ”Kommentarer till predikan i sin helhet”. För att 
ytterligare belysa predikan som helhet används de tre klassiska begreppen 
ethos, pathos och logos och dessa tillämpas på Daniel Ndoundous predikan 
om gåvorna. 
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Predikan med annoteringar 
 

Stycke 1 

Det som gäller gåvorna är inte någonting främmande i våra församlingar. De 
är välkända och många läser med uthållighet i Guds ord om Andens gåvor. 
Du kan läsa, du kan se, du kan höra, var och en har hört och var och en har 
sin uppfattning om och förståelse av gåvorna.572 

Pastor Ndoundou anger redan i den allra första meningen ämnet för sin pre-
dikan: gåvorna. Han klargör dock inte från början att det kommer att handla 
om andliga gåvor; denna precisering kommer först i mening nummer två.  

Med denna predikan vill han skapa ordning i den mångfald av uppfatt-
ningar som förekommer angående de andliga gåvorna och han påpekar detta 
från början av sitt framförande.  

Tonen blir personlig när han vänder sig till åhörarna och använder sig av 
andra person singular. På kikongo används detta pronomen också till främ-
lingar och överordnade. 

Uttrycket ”många läser med uthållighet i Guds ord om Andens gåvor” vi-
sar att talaren vänder sig till åhörare som har för vana att läsa Bibeln. De 
hänsyftningar som följer visar också att han förutsätter en ganska gedigen 
bibelkunskap hos dem som lyssnar. 

Stycke 1 visar på den spänning som kan finnas i en kyrka där varje med-
lem uppmuntras att läsa och tolka Bibeln. Det protestantiska EEC är en så-
dan kyrka. Bibelordets tolkning och tillämpning i det dagliga livet bör 
stämma överens med kyrkans teologi. Att så sker tillhör pastorernas ansvars-
område och det tycks som om den aktuella predikan har den uppgiften. 
 

Stycke 2 

Ni sitter så spridda. Ni behöver inte tränga ihop er. Det finns gott om plats 
här nere. Det ser ut som om ni är utkastade, som om ni inte deltog i mötet. 
Här finns både skugga och vind.573 

                               
572 Nsamu wa minkailu ka i nsamu wena wanzenza mu mabundu meto ko. I nsamu utomene 
zayakana ye babingi bena vibidila batanganga mambu ma Nzambi mu diambu dia bonso 
bwenina minkailu mia kimpeve. Lenda tanga, lenda mona, lenda wa, nga muntu muntu na 
ngwilu andi, muntu muntu mpe na mpisulu andi mu diambu diansamu a minkailu. 
573 Ta diangana, sangamane mpe dingi lumeni ba buka kiafwana. Buka kiafwana kiena yeto 
ku nsuku. Kaa bankaka lwenzi ba kuna malonde. Dieti monika nkievo ka luvwilu mu lukutunu 
lu ko. Bonso beno kuna ku lwena, nga kwena mpe mposi evo mpeve. 
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Stycke 2 är det enda tillfälle när Ndoundou lämnar bibelundervisningen för 
att ge några praktiska råd. Han vill att vissa åhörare ska komma närmare för 
att bättre kunna följa med i hans predikan. 

Ett uttryck här talar om för oss att denna gudstjänst hölls på dagtid och att 
det var ganska varmt, för han säger till dem som lyssnar att ”här nere” finns 
”både skugga och vind”. Här förekommer en ordlek, eftersom ande och vind 
är samma ord på kikongo (mpeve).574 
 

Stycke 3 

De andliga gåvorna. Vi har ett kapitel i Guds ord som visar oss hur dessa gå-
vor är, som Gud ger till sina församlingar. Vi kan läsa i första Korintierbrev-
et, kapitel 12, vi ska börja läsa från den fjärde versen och sluta vid den tret-
tonde.575 

 

Gåvorna576 är av olika slag, men Anden577 är en. Tjänandet578 är av 
olika slag, men Herren579 är en. Gärningarna är av olika slag, men Gud 
är en580 som gör allt i alla. Men var och en har fått Andens kunskap581 
för att utrusta582 alla. 

Ty åt en har givits i583 Anden visdomsord584, åt en annan kunskaps-
ord i samma Ande, åt en annan tro i samma Ande, åt en annan helan-
degåvor i densamma Anden, åt en annan att göra under, åt en annan 
att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan språk585 
av olika slag, åt en annan att översätta språk. 

Men allt detta gör denna ende Ande, som fördelar till var och en, 
som han586 vill. 

Ty liksom kroppen är en och har många lemmar587, men alla krop-
pens lemmar som är många är en588 kropp, så är det också med Kristus. 

                               
574 Detta visar att bibelöversättarna valde ett ord för ande, som motsvarar grundtexten i både 
Gamla och Nya testamentet. 
575 Minkailu mia kimpeve. Twena ye kapu kia mambu ma Nzambi kikutusonganga bonso 
bwenina minkailu miomio mivananga Nzambi mu mabundu mandi. Tulenda tanga kapu kina 
kiantete bonso bu tutanganga mu wantete wa Kolinto, kapu kia kumi na zole. Tuna badika mu 
kia ia nate ye kumi na tatu kimeni. 
576 Minkailu kan också översättas med presenter. 
577 Mpeve, annan betydelse: vind. 
578 Kisielo, bildat av prefixet ki- som här anger en egenskap och sielo, som betyder tjänare. 
Annan översättning: tjänst. 
579 Mfumu, ursprunglig betydelse chef eller hövding. Plural bamfumu.  
580 Räkneordet. 
581 Annan översättning: upplysning från Anden. 
582 Andra översättningar: stärka, förändra till det bättre. 
583 Annan möjlig preposition: genom. 
584Mambu ma nzailu; mambu (singular diambu), som betyder ord, har också betydelsen av 
sak, företeelse.  
585 Ludimu betyder också tunga. 
586 Pronomenet valt i samstämmighet med 1917 års bibelöversättning. Kikongo har samma 
ord för han och hon (yandi).  
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Ty i samma Ande har också vi alla döpts in i samma kropp, om ju-
dar eller greker eller slavar eller herrar har vi alla fått näring av589 
samme Ande.  

I samband med att predikanten anger bibeltexten som ska avhandlas, nämner 
han att gåvorna ges till församlingarna och betonar därmed att gåvorna inte 
ges till individer för personliga ändamål. Sedan följer läsning av bibeltexten. 

Vid liknande tillfällen hade de flesta deltagarna sina biblar med sig. Det 
faktum att Ndoundou bara anger bibelhänvisningen en gång tyder på att han 
vänder sig till människor som är vana vid bibelläsning och som snabbt hittar 
det aktuella bibelstället. 

Även om han läser texten på kikongo är det troligt att många deltagare har 
tagit med sin franska Bibel och följer läsningen på det språket. Det är detta 
språk de har de fått lära sig i skolan och många är mer vana vid det än vid 
sitt modersmål när det gäller innantilläsning. 
 

Stycke 4 

Vi ser att mycket visar på skillnader mellan gåvorna. Du kan ställa dig frå-
gan: Varför har dessa ord skrivits? De visar oss de olika egenskaperna och 
också deras syftemål. Men vi bör veta att de tillhör alla samma Herre, och 
också känna till det handhavande som krävs av dem som har tagit emot dessa 
gåvor.590 

Innan Ndoundou börjar utveckla sitt ämne betonar han att alla gåvor, även 
om de är olika inbördes, tillhör samma Herre och att de måste förvaltas på 
rätt sätt. 

Nu börjar den egentliga predikan som utgår från den lästa bibeltexten. 
Tonen är fortfarande informell när talaren vänder sig till var och en bland 
åhörarna, som befinner sig framför honom, med tilltalet i du-form: ”Du kan 
ställa dig frågan…” 

Utan att ge någon förklaring låter predikanten förstå att den lästa texten, 
som han benämner Guds ord, blir utgångspunkten för utläggningen av da-
gens ämne, gåvorna. ”Dessa ord […] visar oss de olika egenskaperna och 
också deras syftemål.” 

I EEC:s stadgar, som antogs 1961, är Bibelns roll tydligt angiven:  

                                                                                                                             
587 Singular kiela, plural biela betyder också medlem(mar).  
588 Räkneordet. 
589 Annan översättning: fötts upp av 
590 Tulenda mona mambu mamingi meti kutusonga diswaswane dia minkailu. Inga, ngeye 
lenda ta, kidi inga, bila nki mambu mo masonama? Meti kutusonga bonso bwena nsamu 
nsamu, na bila bila mpe. Nga mwanki, tufweti zaya vo mamonsono mavwilu kwa Mfumu 
yimosi kansi mwanki nsadulu yilombwanga kwa batambudi minkailu miomio. 
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Till ledning för tro och liv bekänner den Evangeliska Kyrkan i Kongo Guds 
ord, förkroppsligat i Jesus Kristus, uppenbarat i de kanoniska skrifterna i 
Gamla och Nya testamentet och bekänt i den Apostoliska Trosbekännelsen.591 

En liknande formulering finns i SMF:s grundsatser från denna tid: ”Svenska 
Missionsförbundet betraktar den Heliga Skrift såsom enda rättesnöre för tron 
och dess tillämpning i lära och liv.”592 
 

Stycke 5 

I Gud finns många rikedomar. Otroligt många. Det påminner om ett hus, som 
ska byggas, men huset kan inte be om någonting. Om vi vill bygga ett hus 
måste vi förbereda många olika saker. För det första måste vi tänka på plan-
kor och stenar till grunden. Om det är ett tegelhus, måste vi förbereda tegel-
stenar, tillräckligt många och starka, väl brända. Vi måste också tänka på 
lera. Vi måste också tänka på lodlina för att bygga ett hus. Vi måste också 
tänka på brädor. Vi måste tänka på gräs eller plåt och vi måste tänka på föns-
ter och dörrar. Allt detta behövs för huset, för att vi ska få ett komplett hus. 
Om vi bara skaffar oss tegelstenar kan inte huset byggas. Allt behövs till-
sammans för att huset ska byggas.593 

Utifrån en välkänd bild, ett husbygge, illustrerar talaren mångfalden hos 
Guds rikedomar. Han förtydligar sitt budskap genom att räkna upp olika 
typer av byggmaterial som behövs. 

Här kommer predikans första bild eller liknelse. Den är vald för att för-
klara hur nödvändigt det är att ha alla de olika delarna som behövs för byg-
get. Ytterligare en dimension kan tilläggas: Enligt traditionen var ett hus-
bygge något som genomfördes gemensamt. Männen i byn hjälptes åt för att 
arbetet skulle gå fort. Huset som beskrivs här är av modernare slag eftersom 
det består av bränt tegel. Då framställs teglet av lera från platsen och bränns i 
ugnar som byggs för ändamålet. Allt byggmaterial som räknas upp kan 
framställas lokalt utom takplåt, men här ger talaren ett alternativ, gräs. 

                               
591 Constitution de l'Eglise Evangélique du Congo. Pour guider sa foi et sa vie, l'Eglise Evan-
gélique du Congo reconnaît l'autorité souveraine de la Parole de Dieu incarnée en Jésus-
Christ, révélée dans les livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament et confessée 
dans le Symbole des Apôtres. Min översättning 
592 Svenska Missionsförbundets årsberättelse 1968, s. 127. 
593 Mu Nzambi mwena bimvwama biabingi, mwena mamingi ye mamingi, bonso bulenda 
monika nzo. Nzo yilenda tungwa, kansi nzo ka yilendi lomba lekwa kimosi ko. Vo tuzolele 
tunga nzo, buna tufweti kubika mpe minsamu miamingi mu nzo. Ntete, tufweti banzila minti 
evo matadi ma fondation. Vo mu briques tufweti banzila briques biafwana ye biangolo, bi-
ayokwa. Tufweti banzila mpe potopoto. Tufweti banzila mpe musinga wantungila nzo. Tufweti 
banzila mpe mabaya ma minti. Tufweti banzila nianga evo matolo na tufweti banzila zi-
fenêtres ye zi-portes. Ye biabionsono bikwendanga mu nzo, mpasi vo tulenda baka nzo 
yalunga. Vo tubeki kaka briques kaka, buna nzo ka yilenda tungwa yau kaka ko. Nsamu mi-
amionsono mina sa kintwadi mu ntungulu a nzo. 
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Denna bild associerar till liknande metaforer i Bibeln. Här används bilden 
för att visa att alla beståndsdelar krävs för att byggnaden ska bli komplett. 
 

Stycke 6 

Detta gäller också för Gud. Alla Guds rikedomar ska samverka. Guds ord är 
den stora grunden för att bygga upp den rikedom som gäller människors sjä-
lar. När det gäller Guds ord har vi fått detta från honom sedan lång tid till-
baka. På samma sätt som han gav det till sina profeter genom många olika 
budskap. Profeterna talade ord som kom från Gud. De leddes av den helige 
Ande. Och profeterna underordnade sig Guds förordningar. De som följde sin 
egen vilja gick vilse. De som inte följde Guds vilja, så som han ville leda 
dem, ägnade sig åt sina egna gärningar eller åt sin egen värld. De gick in i en 
annan värld.594 

Predikanten fortsätter att använda sig av bilden av ett husbygge. Guds ord är 
nu grunden för att ”bygga upp den rikedom som gäller människors själar”. 
Han hänsyftar till profeterna som förmedlade Guds ord, men de profeter som 
inte underordnade sig Gud gick vilse. 

Profeterna – fortsättningen visar att det rör sig om profeter i Gamla testa-
mentet – har fyra kännetecken: 

- de fick ta emot många budskap 
- de förmedlade Ordet som kom från Gud 
- de leddes av den helige Ande 
- de underordnade sig Guds auktoritet. 

En varning uttalas när predikanten beskriver de profeter som inte ville un-
derordna sig: De gick vilse, de hängav sig åt onda gärningar, ”de gick in i en 
annan värld”. Uttrycket kan förstås som om de inte längre var på Guds sida, 
på så sätt är den uttalade varningen mycket skarp. 

En språklig kommentar: Ordet för grund på kikongo, lufulu, betyder 
egentligen en yta som frilagts för ett husbygge. Detta exempel visar på hur 
uttryck hämtade från Bibeln har olika betydelser i skilda språkliga och kultu-
rella kontexter. Guds ord som grund kan alltså både associera till en stadigt 
murad stengrund och ett frilagt och rensat markstycke.  
 

                               
594 I bobo, mu nsamu a Tata Nzambi. Bimwama bia Nzambi biabionsono biena nsalasani. 
Mambu ma Nzambi i lufulu lwalunene lwa ntungulu a kimvwama kia miela mia bantu. Kadi 
mu mambu ma Nzambi, Nzambi katutambukidi tuka muna nsi nkulu. Wonso ukatambikila mo 
kwa mimbikudi miandi. Mu mpova zazingi za mpila mu mpila. Mimbikudi miazonza mambu 
matuka kwa Nzambi. Watwadusuka kwa Mpeve Yanlongo. Ye mbikudi miakiyinimisa ku nsi a 
ntumunwa a Nzambi. Babana bayela mu landa luzolo lwa bau kibeni, bavengama nzila. Ba-
bana balembo landa luzolo lwa Nzambi bonso kazolo twadisa bakota mu mavanga evo mu 
nza ya yau kibeni. Bakota mu nza yankaka. 
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Stycke 7 

Profeterna, ända från Elia, Elisa, Amos, Jesaja, Jeremia, Ester, ja alla profe-
ter, Daniel, de tog emot gåvor från Gud. Var och en leddes enligt Guds vilja. 
Gud ledde sina människor, eller sina lärare genom sina gåvor, som han de-
lade ut till dem. De trodde på dessa gåvor, de uttydde Guds vilja, de bad för 
människor, det är också en gåva. De framförde sin klagan inför Gud, när de 
såg hur människorna hade det.595 

Efter att ha räknat upp profeterna kopplar talaren ihop dem med begreppet 
gåvorna och då betonar han särskilt förbönens gåva. 

Det är värt att notera att i uppräkningen av profeterna som alla hör hemma 
i Gamla testamentet finns det ett namn som vanligtvis inte räknas bland pro-
feterna. En bibelbok bär namnet Ester, men den räknas bland de historiska 
böckerna. Ester var drottning och hjältinna, men hon hade ingen profetroll. 

Det är omöjligt att veta om predikanten råkar göra ett misstag eller om 
han har för avsikt att inkludera en kvinna bland alla männen. I väckelsen, 
som hade börjat 18 år tidigare och vars ledare Ndoundou själv var, spelade 
kvinnorna en viktig roll som förebedjare, sångförfattare och profeter. Ofta 
var det en kvinna, Marie Yengo, som tjänstgjorde som uttydare när 
Ndoundou förmedlade profetiska budskap i tungotal. 

I bibeltexten är antalet gåvor nio. Här lägger predikanten till en tionde och 
betonar ”det är också en gåva”. Det gäller förbönens gåva som utövades av 
profeterna. Detta visar att han inte ser listan i den lästa bibeltexten som 
komplett, utan känner sig fri att utöka Bibelns lista med andra gåvor. 
 

Stycke 8 

Profeten Amos klagade och ropade, han grät inför Gud. Människorna hade 
grävt en grop som inte höll vatten. De snurrade runt i gyttjan, i leran. Profe-
ten klagade på grund av att många människor kom till en grop utan vatten. 
De tvättade sig i lera. Lera betyder gärningar som inte är passande. Han bad 
till Gud. Det var en slags gåva. Han var uppmärksam. Han påvisade Guds 
rättfärdighet. Gud använde sina gåvor när han ledde dem.596 

                               
595 Mimbikudi tuka mu ba-Elia, ba-Elisa, ba-Amosi, ba-Yesaya, ba-Yelemia, ba-Hesekieli nate 
ye mbikudi miamio, ba-Danieli, batambula minkailu miatuka kwa Nzambi. Na muntu muntu 
watwaduswa bonso bwakadila luzolo lwa Nzambi. Nzambi watwadisa bantu bandi evo min-
longi miandi mu minkailu miandi mikabawayila mu kubavana. Balekila minkailu mina minu, 
babangula luzolo lwa Nzambi. Badila bantu mvutu. I mpila nkailu. Banata maniongo mau va 
ntadisi a Nzambi bu bamona bonso bwakadila diatulu dia bantu. 
596 Mbikudi Amosi wanionga na waboka., wadila va ntadisi a Nzambi. Bantu batimini dibulu 
dilembolo keba maza. Beti vindumuka mu ntava, mu potopoto. Mbikudi wanionga mu diambu 
dia nzanda bantu babwa mu bulu dikondolo maza. Bayobila potopoto. I potopoto dia mavan-
ga malembolo fwana. Wadia mvutu kwa Nzambi, i mpila nkailu, wakaya meso, wasonga 
bonso bwakala lunungu lwa Nzambi. Nzambi wasadila minkailu miandi bu kabatwadisa. 
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Efter att ha räknat upp sju profeter väljer talaren ut några för att belysa sitt 
budskap. Han börjar med Amos. Profeten ägnade sig åt förbön och använde 
på så sätt en av sina gåvor. 

Den citerade händelsen från Amos liv är detaljerad. Predikanten anger 
också betydelsen av hålet där gyttjan hade tagit det goda vattnets plats. Ingen 
bibeltext motsvarar emellertid denna händelse. Bilderna och metaforerna där 
vatten spelar en framträdande roll är många i Bibeln, såväl i Gamla som Nya 
testamentet. Vatten nämns två gånger i Amos bok, men inte i något sam-
manhang som påminner om det återgivna exemplet. 

Varför hänvisar pastor Ndoundou till en biblisk händelse som i själva 
verket inte återfinns i Bibeln? Det motsäger det faktum att han var en ivrig 
bibelläsare med stor respekt inför det som han ofta kallade ”Guds ord”. I 
Jeremias andra kapitel och trettonde vers finns det emellertid ett avsnitt av 
en profetia som gäller ”Israels trolöshet”, som talar om ”en källa med friskt 
vatten” och ”usla brunnar, som icke hålla vatten”. Det är troligt att denna 
bibeltext har inspirerat predikanten till denna illustration. 

Denna bild var konkret och livsnära, särskilt för kvinnorna bland åhörar-
na. Det var i första hand deras uppgift att hämta rent vatten till hushållet.  

Det är trots allt anmärkningsvärt att en sådan felaktig hänsyftning till ett 
bibelsammanhang återfinns i en offentlig predikan. Stilen visar att predikan-
ten inte följde ett detaljerat manuskript. Det är möjligt att han blandade ihop 
denna berättelse med en annan, som han påminner sig under pågående pre-
dikan, och att han då tillskriver den profeten Amos. 

Amos som förebedjare skildras i Amos, kapitel 7, verserna 1 till 6 där 
profeten vid två tillfällen beder för sitt folk för att mildra det straff som Gud 
har förberett. 

Verbet på kikongo dia mvutu, som översätts med att utöva förbön, har 
också betydelsen av ”gå emellan”, ”tala till förmån för”, en term som brukas 
i juridiska sammanhang. 
 

Stycke 9 

Vi känner till Hosea, en kärlekens profet. Han hade kärlekens gåva, han fick 
se mycket, när det gäller hans egen fru, när det gäller skökan - oreda och 
många problem. Men kärleken regerade i profeten Hosea och hans fru. Den 
kärleken kom in i Israels ledning. Den kärleken regerade och han böjde knä i 
tålamod för att föra fram kärleken till Guds folk. Han visade tålamod när det 
gäller hans fru Gomer och hennes gärningar som inte var passande, men kär-
leken till profetens ämbete fick honom att älska sin fru. Kärleken till profe-
tens ämbete fick honom att visa kärlek framgent på grund av Guds Israel. Det 
var en gåva.597 

                               
597 Tuzeyi bonso Hosea, mbikudi wazola, wavana nkailu wa zola, wamona mamingi. Tuka mu 
nkento andi, tuka mu ndumba ya dibundu, mvindumuka na mpasi zazingi. Kansi zola kwayala 
mu mbikudi Hosea ye nkento andi. Na zola koko kwakota mu ntwadusulu a Isaeli. Zola koko 
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Här kommer det andra exemplet och det är hämtat från en profets liv, nämli-
gen Hoseas. Talaren förutsätter hos sina åhörare kunskap om profetgärning-
en som här beskrivs i stora drag. Kärlekens gåva presenteras också. 

Ordet zola, som är detta styckes nyckelord, återkommer tio gånger, nio 
gånger i betydelsen av substantivet ”kärlek” och en gång som verbet ”älska”. 
Profeten Hoseas roll var att ”visa på Guds kärlek för Guds folk”, genom sina 
gärningar och sina ord. Stycket avslutas med ett konstaterande: den kärlek 
som beskrivs är också en gåva. På så sätt lägger talaren till ytterligare en 
gåva till dem som lästes i bibeltexten i början av predikan. 
 

Stycke 10 

Gud visade sin rättfärdighet gentemot andra profeter. Vi ser hur Jesaja visade 
rättfärdighet. Gud visade honom vad rättfärdighet är, på grund av kärlek till 
rättfärdighet i världen. Liksom Gud ledde honom i rättfärdighet, bor han i 
rättfärdighet, i Guds sanna rättfärdighet. Ja, mina vänner det är som en upp-
enbarelsens gåva från Gud, som han ger till människor, för att vi ska förstå att 
i Gud finns en märklig rättfärdighet och vi människor måste underordna oss 
den rättfärdigheten. I Gud finns förlåtelse och vi människor måste förstå att 
det är en sorts gåva som måste vägleda oss i församlingen, som måste väg-
leda människor för att ge förlåtelse och att be för andra.598 

För att tydliggöra budskapet nämns ytterligare en profet från Gamla testa-
mentet, nämligen Jesaja, som betecknas som en rättfärdig person. Förutom 
rättfärdighet nämns också förlåtelse som en gåva. Det gäller här inte bara att 
ta emot den gåvan, att ta emot förlåtelse. Gåvan innebär också att kunna ge 
förlåtelse till andra. 

I detta stycke utökas listan över gåvor med rättfärdighet och förlåtelse. 
Rättfärdighet är en av Guds egenskaper. Jesaja visade också själv tecken på 
denna rättfärdighet. Den attityd som vi bör inta inför Guds rättfärdighet är att 
underordna oss den. Förlåtelsen spelar en viktig roll inom kyrkan, ty den 
”måste vägleda oss i församlingen”. 

                                                                                                                             
kwayala na wafukamanga va makungunu mandi mu mvibudulu mu nata zola kwa nkangu a 
Nzambi va ntadisi a Nzambi mu ndilu a mvutu. Bonso kavibidila mu nkento andi Ngomeli mu 
mavanga mandi malembolo fwanakana. Kansi zola kwa kimbikudi kwankomina mu zola 
nkento andi. Zola kwa kimbikudi kwankomina mu songa zola kwa kuntwala mu diambu dia 
Isaeli dia Nzambi. I mpila nkailu. 
598 Nzambi wasonga lunungu lwandi kwa mimbikudi miankaka. Tumweni Yesayawasonga 
lunungu. Nzambi wansonga bonso bwenina lunungu. Mu diambu dia zola kwalunungu kwa 
nza. Bonso Nzambi katwadisanga mu lunungu, ukundanga mu lunungu, mu lunungu lwa 
kedika lwa Nzambi. Inga luzimpangi, i mpila nkailu wamonameso wa Nzambi ukafweti tula 
mu bantu mpasi beto twazaya dio vo, mu Nzambi mwena lunungu lwangitukulu ye beto bantu 
tufweti kosakana ku nsi a lunungu lolo. Mu Nzambi mwena ngiambudulu, ye beto bantu tu-
fweti mona vo i mpila nkailu ufweti twaduswa mu dibundu, ufweti twaduswa mu bantu mu 
yambudila ye mu dila bantu mvutu. 
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I Kongo finns det enligt traditionen bestämda former för att be om förlå-
telse när ett problem behöver lösas. När problemet en gång är avslutat, är det 
inte tillåtet att nämna det på nytt.599 
 

Stycke 11 

Det finns många gåvor. Det finns gåvor av olika slag. Inte bara kärlekens 
gåva, inte bara rättfärdighetens gåva, fridens gåva. Gud sände fridens gåva 
ända från begynnelsen. När Jesus föddes hördes en sång. ”Ära vare Gud i 
höjden och frid på jorden bland människor till vilka han har behag.” Friden 
kom genom Jesus Kristus, den kom till människor som en gåva. Genom Jesus 
kom fridens gåva för att ställa alla tillsammans i en gemenskap som präglas 
av den ömsesidiga kärlekens frid. När det gäller den sången om frid, så visar 
oss Matteus i Guds ord i Matteus, det femte kapitlet: ”Saliga äro de frid-
samma, ty de skola kallas Guds barn.”600 

Att det finns ett stort antal gåvor understryks en gång till. Listan utökas här 
med ytterligare en gåva: frid eller fred. På kikongo, i likhet med många 
andra språk, finns bara ett ord, yenge, som översätts till svenska med två 
olika ord. Två verser från Nya testamentet citeras av predikanten för att för-
klara ordets betydelse. 

För första gången i predikan – förutom i bibeltexten – nämns Jesus Kris-
tus. Det var Jesus som kom till jorden med fred och detta tillkännagavs av 
änglarna. Predikanten betonar ännu en gång att det handlar om en gåva, vars 
syfte är att ”ställa alla tillsammans i en gemenskap”. Yenge har alltså en di-
mension som rör relationen mellan människor. Genom att citera en av salig-
prisningarna lägger talaren till att det inte bara gäller att leva i fred utan 
också att verka för fred.601 
 

Stycke 12 

Det är som en gåva, om du har tagit emot friden i hjärtat. Tacka Gud för den 
gåvan. Använd den. Bevara den. Ty det fanns en stark fiendskap i landet, 
men Gud sände fred till landet. Det är den freden som har byggt upp försam-

                               
599 Bekräftat av Gabriel Nganga Nzonzi under telefonintervju 2013-12-04.  
600 Minkailu miamingi miena. Minkailu miampila mu mpila mpe miena. Ka nkailu wa zola 
kaka ko, ka nkailu wa lunungu kaka ko, nkailu wa yenge. Nzambi wafidisa nkailu a yenge tuka 
muna mbadukulu na tuka muna mbutuku a Yesu. Nkunga wawakana: Nkembo kwa Nzambi 
muna kayengele ye yenge vava ntoto kwa bantu bazolakana. Yenge kiayiza vutuka mu Klisto 
Yesu, kiayiza mu bantu bonso nkailu. Mu Yesu mwayiza nkailu wa yenge mu tula babonsono 
ku nsi a kintwadi kia nzolasane a yenge. Mu nkunga wowo wa yenge ukutusonganga Mathieu 
mu mambu ma Nzambi, mu Matai mu kapu kiatanu: Mayangi mena ye bavangikisanga yenge, 
kadi si babikwa bana ba Nzambi. 
601 I kikongo-bibeln används nämligen uttrycket som motsvarar ”de som verkar för fred.”  
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lingarna, som har kommit till församlingarna i land efter land och som har 
medfört att det är gemenskap mellan människorna i församlingarna.602 

Det betonas ytterligare en gång att frid och fred är en gåva som består av två 
dimensioner: i människohjärtat och mellan personer. 

Freden kan tas emot i hjärtat. Den framställs som en gåva för vilken man 
bör tacka Gud, men den ska också användas och vårdas. Det gäller den första 
dimensionen, den inre friden. Sedan breddar talaren betydelsen av gåvan 
genom att säga att det är den som har samlat de troende för att de ska bilda 
lokalförsamlingar och församlingarna har i sin tur bildat en kyrka. 

Det bör noteras att freden här beskrivs som ett begränsat fenomen – den 
gäller de kristna och bara de kristna sinsemellan. 
 

Stycke 13 

Förr i tiden var det svårt, även för människor i samma by att riktigt lära känna 
varandra. De som bodde i Mbanza Nkaka hade svårt att verkligen lära känna 
dem som bodde på en annan ort. De som bodde i Boko eller i Matombe eller i 
Kinkala de lärde känna varandra enbart genom kontakter inom familjerna. 
Men nuförtiden har freden kommit genom Kristus Jesus och den har kommit 
som en gåva till församlingen. Nu finns det de som kommer från Boko, de 
som kommer från Kinkala, de som kommer från Mindouli, de som kommer 
från olika håll, ändå bortifrån Ntombo, de samlas på samma plats.603 

Genom att räkna upp namnen på sex byar och städer som är välkända för 
dem som lyssnar betonar Ndoundou skillnaden mellan de förhållanden som 
rådde förr i tiden och dem som råder idag. Tidigare var det bara angelägen-
heter i släkten som gjorde att människor hade kontakt med varandra. Freden, 
som kom med Jesus Kristus, medför att människor får tillfällen att träffas nu 
för tiden. 

Det kan noteras att de platser som räknas upp inte befinner sig långt från 
varandra. De bebos av samma folkgrupp och där talas samma språk. Man 
kan fråga sig varför inte Ndoundou tog exempel på städer som ligger i olika 
delar av Kongo-Brazzaville. Genom att välja platser som ligger nära 

                               
602 I mpila nkailu vo ngeye tambudi yenge mu ntima. Tonda kwa Nzambi. Nkailu wowo sadila 
wo, keba wo, kadi kitantu kiakinene kiakala mu nsi. Na Nzambi wafidisa yenge mu nsi. Na 
yenge kiokio kimeni tunga mabundu, kimeni vukisa mabundu mu nsi ka nsi. Na kimeni kotisa 
kintwadi kia bantu mu mabundu. 
603 Mu ntangu yavioka bantu bena va vula dimosi mpe i mpasi mu toma zabasana. Bena kuna 
ndambu a Mbanza Nkaka, i mpasi mu toma zabasana mu mbanza yankaka. Na bena ku 
ndambu ya Boko, bena ku Matombe, bena ku Kinkala kaa mpe baluta zayasana kaka mu 
zinzila za makanda. Kansi mu ntangu yayi yenge kivutukidi mu Klisto Yesu. Kimeni kwiza 
bonso mpila nkailu mu dibundu. Na bwabubu, batukidi ku Boko, batukidi ku Kinkala, batukidi 
kuna Mindouli, batukidi ku ndambu ka ndambu, nate ye kuna Ntombo, bavukane va fulu 
kimosi. 
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varandra tydliggör han den stora skillnaden som har inträtt – inte ens de byar 
som gränsade till varandra hade förr i tiden goda relationer sinsemellan. 
 

Stycke 14 

De reser tillsammans, de har trevligt tillsammans, de sjunger, de beder till-
sammans, de kommer överens, de äter tillsammans. Freden har kommit och 
alla har samma arv, samma inställning, samma gemenskap, samma längtan 
att lyfta upp Jesu Kristi kors. Guds fred har kommit. En gåva som Gud har 
sänt till oss. En gåva som vi har tagit emot. En gåva till oss. Den gåvan kom 
för länge sedan, när missionärerna kom till vårt land år 1882 och sedan gick 
den vidare år 1909. Församlingen har dop tillsammans, firar nattvard till-
sammans, men freden har svårt att gifta sig med den verkliga freden och den 
verkliga kärleken. Människorna tänkte bara på sina egna familjer. Det var till 
och med verkligen svårt att gifta sig med varandra, men i vår tid har det blivit 
öppningar, Guds ljus har kommit, Guds fred har kommit och många leds av 
freden. Vi tackar för var och en som har fått ta emot fredens gåva. Ta hand 
om den gåvan.604 

Behandlingen av ämnet fred fortsätter. Fler uttryck används för att beskriva 
fredens ankomst, till exempel företeelsen att äta tillsammans. Men det ges 
också ett exempel som är mer abstrakt: ”att dela viljan att bära Jesu Kristi 
kors”. Uttrycket följs inte av någon förklaring. Fredens gåva kom med mis-
sionärerna samtidigt med ”Guds ljus”. Freden anses vara en gåva till kyrkan 
och den förvaltas av kyrkan. 

Jag noterar här ett visst ordval och hur årtalen anges. Först talar han om 
”vårt land”, vilket här betyder bakongos land. Ndoundou hänsyftar uppen-
barligen på de första svenska missionärernas ankomst till landet. De kom 
emellertid till ”det andra Kongo”, det som skulle bli Kongofristaten och se-
nare Belgiska Kongo. Det korrekta årtalet är 1881. Han kan inte avse de 
första katolska missionärerna i Franska Kongo, som kom till området på 
1860-talet. I sin barndom lämnade Ndoundou den katolska folkskolan för att 
fortsätta sin skolgång hos MES. När denna predikan hölls hade ännu inte den 
ekumeniska rörelsen förenat den Katolska kyrkan och EEC i ett gemensamt 

                               
604 Beti zietasana, beti sakana, beti yimbila, beti sambila va kimosi, ye beti wisana na dia va 
kimosi, buna yenge kikotele ye babonsono bu tweti mona difwa dimosi, zizi kimosi, kintwadi 
kimosi, ngunda zimosi mu nanguna kulunsi dia Klisto Yesu. Yenge kia Nzambi kikotele. 
Nkailu umeni kutufidisa Nzambi. Nkailu utumeni tambula, umeni bwa kwa beto. Nkailu wau 
wayiza tuka ntama tuka tulenda ta ti ngizulu a ba-missionnaires mu nsi eto mu 1882 wayiza 
nate ye usidi développer mu mvu wa 1909, kansi dibundu dilenda botukwa va kimosi, lenda 
nwa communion va kimosi, kansi yenge i mpasi mu toma kwelana mu yenge nadede na mu 
zola kumosi nadede. Fisidinganu mu bantu bantu bayindudi kaka bifumba biau. Même mu 
kwelasana i mpasi zazingi zimonekene. Kaa ntangu yauyi nzibukulu zizidi, kia kwa Nzambi 
kukotele, yenge kia Nzambi kikotele ye babingi beti twaduswa ku nsi a yenge. Tutondele, 
wonso umeni tambula nkailu wa yenge, keba nkailu wo.  
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råd på nationell nivå.605 De åhörare som tillhörde den Katolska kyrkan torde 
ha frågat sig: ”Varför kom inte freden och ljuset när våra missionärer an-
lände till vårt land?” 

Ytterligare en kommentar angående uttrycket ”vårt land”: Kongofolket el-
ler bakongo befolkar delar av de tre nuvarande länderna Angola, Kongo-
Kinshasa och Kongo-Brazzaville. De hamnade i tre olika länder vid Berlin-
konferensen 1884-85. För bakongo är ofta den identitet som är förknippad 
med att tillhöra kongofolket starkare än den nationella identiteten. 

Med året 1909 hänsyftar han på Madzia, den första missionsstationen som 
anlades av SMF i Franska Kongo. Det var följden av en geografisk utvidg-
ning; SMF:s missionärer hade arbetat i ett område i västra Belgiska Kongo i 
närmare 30 år och nu gick man över gränsen till grannkolonin för att fort-
sätta arbetet där. I själva verket hade SMF redan arbetat i Franska Kongo 
före 1909 utifrån missionsstationen Kingoyi, som ligger helt nära gränsen. 
De så kallade utposterna som tillhörde Kingoyi befann sig nämligen på båda 
sidor om gränsen mellan de två kolonierna. 
 

Stycke 15 

Den som har tagit emot kärlekens gåva, ta hand om den gåvan. Ty gåvorna 
har kommit från Gud genom hans egen son Jesus Kristus. Och genom de gå-
vorna har något viktigt fötts, eftersom vi är i nära gemenskap, den andliga 
nyfödelsen. Väckelsen väcker upp församlingar och människor. Och genom 
väckelsen kom mycket. Det kom till oss liksom ett arv, som en gemenskap. 
Vi såg att Gud genom väckelsen öppnade många möjligheter för oss. Vilka 
möjligheter? Vi ser hur Gud gav oss en märklig gåva.606 

Gåvorna är fortsatt temat, nu i relation till väckelsen, ”den andliga nyfödel-
sen”. Väckelsen förde med sig olika fenomen som här kallas ”arv”, ”gemen-
skap” och ”möjligheter”. Dessa uttryck förknippas också med gåvorna. En 
märklig gåva som hör ihop med väckelsen kommer att tas upp. 

Här står väckelsen för den andliga rörelse som började i Kongo den 19 ja-
nuari 1947. Denna rörelse blev av stor betydelse för EEC och dess främste 
företrädare var Daniel Ndoundou, inte minst under den tid då denna predikan 
framfördes. Väckelsen som företeelse var välkänd av åhörarna och väckelsen 
har också, enligt Ndoundou, sina gåvor. 
 

                               
605 Det ekumeniska rådet för Kongos kristna kyrkor bildades 1970. Se sidan 72. 
606 Wonso umeni tambula nkailu wa zola, keba nkailu wo. Kadi minkailu mitukidi kwa Nzambi 
mu mwan'andi Yesu Klisto kibeni. Na mu minkailu miomio, mubutukidi nsamu waunene 
utwenina kintwadi kiamvukane i mbutuka yamona ya kimpeve. Nsikumusu yisikimisi mabundu 
evo yisikimisi bantu. Na mu nsikumusu, mwizidi nsamu miamingi. Nsamu miomio mitulwakidi 
bonso mpil'a difwa. Bonso mpil'a kintwadi. Tumweni vo Nzambi mu nsikumusu utukubikidi 
nzila zazizingi. Nki a zinzila? Tulenda mona vo Nzambi utuveni nkailu wangitukulu. 
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Stycke 16 

För det första: Vi kände inte så stort behov av att bygga stadiga kyrkor, som 
det finns nu, för det fanns inga pengar. Det fanns inte heller någon styrka. 
Det fanns inte heller kunskap. Men år 1950 sa han: Säg till människorna så 
att min väckelse bär vittnesbörd. Människorna måste förstå att det var jag 
som sände väckelsen, så att de kommer ihåg det. Vägarna måste bli bra. 
Människor måste också börja bära bra kläder. Människorna måste också börja 
bygga bra hus. – Ja, Gud, all ära till dig!607 

Från år 1950 kännetecknades väckelsen av vissa yttre tecken som räknas 
upp: bra hus, i synnerhet kyrkobyggnader; bra vägar och bra kläder. Ur-
sprunget till detta var en order från Gud, mottagen och vidarebefordrad av 
Ndoundou. Tiden före väckelsen kännetecknades av brist på såväl pengar 
som styrka och kunskap. 

Åhörarna förutsätts förstå att uttrycket ”han säger” hänsyftar på Gud. 
Ndoundou ansågs vara en profet, det vill säga att han tog emot och vidarebe-
fordrade budskap som kom direkt ifrån Gud. Detta gav honom en särskild 
auktoritet. Man kan föreställa sig den tyngd som uppdraget beträffande byg-
genskap och klädsel fick, när han uttalade det som en order i Guds namn. 

Med utgångspunkt från detta program att förbättra vägar och byggnader, 
konstaterar jag att väckelsen var mer än en andlig rörelse. Det var också en 
folkrörelse med ett utvecklingsprogram. 

Efter citatet av det gudomliga budskapet följer en kort lovprisning. Det är 
första gången som predikan avbryts på detta sätt. Att detta utrop kommer här 
tolkar jag som att Ndoundou lägger stor vikt vid förbättrade levnadsförhål-
landen. 
 

Stycke 17 

Men bra byggnader, vi har bara byggnader som våra förfäder gav oss, hus 
med väggar, hus av lera. Var ska folk få tag i pengar för att bygga de starka 
husen? Hur ska folk kunna satsa för att göra i ordning vägarna? Vi har inga 
redskap.608 

                               
607 Va ntete: Ka tubedi na ngunda zazingi mu tunga nzo za Nzambi zangolo bonso bwena ko. 
Mu diambu dia mbongo kani, lulendo mpe kani, nzailu mpe kani, kansi mu 1950 yandi wata: 
Kamba kwa bantu mpasi nsikumusu ami yata kimbangi. Bantu bafweti zaya vo mono yafidisi 
nsikumusu, babambuka moyo. Nzila zifweti ba zambote.Bantu babindamane mu badika vwata 
mpe mimvwatu miambote. Bantu babindamane mu badika ba mpe na ntungulu zambote. Me 
nge tata Nzambi, inga nzitusu aku wamvimba. 
608 E kaa ntungulu zambote, beto ntungulu zakutuvana bakulu beto, nzo za bibaka, mboko nzo 
za potopoto. Kwe bantu babaka mbongo mu tunga nzo zangolo? Bwe bantu bana kukivana 
mu kubika zinzila. Ka twenina bilwazu ko.  
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Hus- och vägbyggena stöter på problem på grund av brist på pengar och 
redskap. 

I sin predikan använder sig Ndoundou ofta av citat som ges i form av di-
rekt tal. Det förekommer också i detta stycke och citaten används för att 
levandegöra budskapet. När predikan framfördes muntligt, när människorna 
hörde och såg predikanten, var risken mindre för missförstånd angående vem 
som sa vad än vid läsning av transkriberingen. 
 

Stycke 18 

Kraften i min väckelse ska ge styrka till människorna och i den här väckelsen 
ska ni uppväcka något som ska leda er i viljan att göra i ordning era hus, och 
allt ska ni göra utan svårigheter. Ni ska få se hur det var en söndag -48. På 
den dagen var det många, både kvinnor och män som började bygga hus av 
tegel, för att visa att det var skillnad för församlingen. Freden regerade.609 

Det är väckelsens kraft som hjälper människor att bygga. Ett konkret exem-
pel belyser hur människor började bygga med tegel 1948. Freden betonas 
ytterligare en gång för att illustrera hur man arbetade tillsammans. 

Predikan fortsätter i form av dialog mellan Gud och väckelsens folk, av-
bruten av predikantens berättelse. Väckelsens roll som motor i utvecklings-
arbetet betonas. Det är väckelsen som ger kraft och det är i väckelsen som 
man hittar någon som kan leda uppbyggnadsarbetet. Här finns ytterligare ett 
exempel på hur Ndoundou inte bryr sig om huruvida tidsangivelserna är 
exakta. Tidigare hade han sagt att ordern från Gud att bygga bra hus förmed-
lades 1950; här dateras en sådan aktivitet till en söndag två år tidigare. Vis-
serligen kunde inte arbetet påbörjas samma dag, eftersom att bränna tegel är 
en procedur som kräver lång tid. Enligt traditionen var det männen som 
byggde hus.610 Här betonar Ndoundou att det var kvinnor och män som arbe-
tade tillsammans med byggenskapen. 
 

Stycke 19 

Jag var rädd för att framföra det här budskapet, men genom att samla mina 
krafter kunde jag framföra budskapet som det var. Ja, Guds ord är inte få-
fängt. Jag ska bygga upp freden bland människorna och de kommer också att 
få verktyg. Och vi började få se hur människor själva började bygga sina hus. 
De byggde kyrkor och sina egna hus. Nu ser vi att det var en gåva, som Gud 

                               
609 Lulendo lwa nsikumusu ami luna vana ngolo mu bantu na mu nsikumusu mwamu luna 
kulufulukina diambu dimosi diena kulutwadisa ku nsi a luzolo lwa kubika zinzo zeno na 
mamonsono matuna mona yaki yaki. Si lwamona bonso bwaluheni lumbu kiamfumu mu 48, 
mu lumbu kiokio, babingi, bakento ye babakala batunga zinzo mu briques za bau kibeni mu 
diambu dia nswasani mu dibundu. Yenge kiena yala. 
610 Laman K.E. 1953 s. 80. 
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gav oss för att bygga starka tegelhus i gemenskap i församlingen. Och Gud 
insisterar på den här gåvan till församlingarna.611 

Talaren fortsätter med att säga att stadiga byggen är ett tecken på väckelsen 
och att förmågan att bygga hus är en gudomlig gåva. 

I denna predikan är inte Ndoundou särskilt personlig. Här avslöjar han 
emellertid att det var svårt för honom att förmedla det erhållna budskapet. 
Han fortsätter att understryka att det handlar om en gåva som har möjliggjort 
bra byggenskap. På nytt kopplas denna gåva ihop med freden. Också i detta 
stycke avbryts framförandet av en mening, som är i direkt tal, ett löfte från 
Gud. Det är han som ska bygga och förse med bra verktyg. 
 

Stycke 20 

Vid denna tid hade vi inte olika lokalförsamlingar utan alla samlades vid 
missionsstationen och allt som rörde församlingarna sköttes på missionssta-
tionen. Men Gud kom och visade något -48 som gick i uppfyllelse -60, när 
församlingen fick sin självständighet. Och kyrkan började man snart dela upp 
i församlingar, och i församlingarna började såningsarbetet. Sådden gav 
skörd i form av husbyggen och kyrkobyggen. Det visade sig att det var 
mycket svårt att bygga ett sådant hus. Det var svårt för en kongoles att ha 
styrka och kraft och kunskap att kunna bygga ett sådant hus. Var det möjligt? 

NEJ!612 

Här kommer en historisk tillbakablick som visar hur MES var organiserat, 
med missionsstationen som centrum för en församling. Bilden av sådd och 
skörd används för att beskriva hur nya församlingar med sina byggnader har 
kommit till. Ndoundou ställer frågan till åhörarna om kongoleserna hade 
kunnat genomföra sådana byggnadsprojekt och det unisona svaret blir nej. 

Med uttrycket ”alla begav sig till missionsstationen” hänsyftar Ndoundou 
på MES-tiden och seden att en gång i månaden inbjuda till en stor gudstjänst 
för hela församlingen. Vid de tillfällena kom medlemmarna från närliggande 

                               
611 Yamona wonga mu samuna nsamu wo, kansi na tatasana ngolo zami ndenda samuna 
nsamu wo bonso bwena. Inga, mambu ma tata Nzambi ka mena mumpamba ko. Ngina tunga 
yenge mu bantu. Na bantu bana baka mpe biansadila. Na tubabadiki mona vo bantu bau 
kibeni babadikidi sala nzo. Bantu beti tunga zinzo za Nzambi ye zinzo za bau kibeni. Bwabu 
tumweni vo i mpila nkailu utuveni Nzambi mu diambu dia ntungulu a zinzo za briques mu 
ngolo na nsalasani mu dibundu. Na nkailu wau wakitoma komina Nzambi mu mabundu. 
612 Va nzimununina ka tubei na zi-paroisses ko, babonso bakutakane kaka ku vula. Na nsamu 
miamionsono mia mabundu miayekolo ku vula. Kansi Nzambi wizi songa diambu dikasonga 
mu 48 dizi bwa mu 60 vo bwabu dibundi dibeki l'autonomie. Na mu dibundu, malumalu 
babadikidi zi-paroisses, na mu paroisses bwabu, zibadikidi mona zinkununu. Na mu zinku-
nunu tu bwiku monika ngionzokolo na ntungulu a zinzo za pasitele na ntungulu a zinzo za 
Nzambi. Zamonika vo mu tunga nzo yampila yayi i mpasi zazingi. I mpasi kwa mwisi Kongo 
mu lenda baka lulendo, na ngolo, na nzailu mu tunga nzo yampila yo. Bulend'e? KANI. 
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städer och byar och då firades också nattvard. Efter kyrkans självständighet 
bildades nya församlingar till följd av den numerära tillväxten, vilket innebar 
byggnation av kyrkor och pastorsbostäder. Ytterligare ett misstag görs när 
det gäller årtal: det var år 1961 och inte 1960 som EEC fick sin autonomi. 

Det är inte otänkbart att vissa åhörare börjar slumra in när predikanten har 
kommit så här långt, i synnerhet med tanke på värmen och att många av dem 
har tillbringat natten under enkla förhållanden. Predikan har nu pågått i 24 
minuter. I och med det unisona svaret (åhörarnas svar är skrivet med versa-
ler) vaknar åhörarna upp och fortsätter att lyssna. Ett rop, som har formule-
rats av Daniel Ndoundou, används ofta inom EEC: ”Sikama, siama, ta-
tamana, ndungunu!” som kan översättas med ”Vakna, fatta mod, håll ut, 
seger!” Ofta ropar predikanten med hög röst: ”Sikama!” varvid de som lyss-
nar svarar och anger rytmen med höger hand: ”Siama, tatamana, ndungu-
nu!” Det är uppenbart att ordet sikama (vakna) inte bara har den rent andliga 
betydelsen.613 
 

Stycke 21 

Det var helt omöjligt för oss. Det var helt omöjligt för oss. Men tills idag är 
människohjärtan villiga i olika byar att deras församling ska få det som är 
värdefullt. Det är en gåva som Gud har gett oss. Ska vi då kasta bort den gå-
van? 

NEJ!614 

Ytterligare en gång betonar han att det egentligen var omöjligt att åstad-
komma de stadiga byggnaderna, men att det rör sig om en gåva från Gud. 
Ndoundou vänder sig igen till sina åhörare för att fråga om denna gåva ska 
förkastas. Även denna gång är svaret nej. 

För första gången upprepar Ndoundou en mening för att betona dess in-
nehåll. Efter att ha konstaterat att församlingsmedlemmarna fortfarande är 
villiga att hjälpa till med byggenskap, ställer han en fråga vars svar är själv-
skrivet. Detta stycke understryker bara vad som redan har sagts. 
 

Stycke 22 

Nu ser vi i våra byar hus av olika slag. För pastorer, evangelister, för männi-
skor själva. Det är en gåva som Gud har gett till oss. Nu har vi också alltse-

                               
613 Se sidorna 192 och 227. 
614 Ka twalenda bunkutu ko. Ka tualenda bunkutu ko. Kansi tuka lumbu ki, ntima mia bantu 
mieti vevwa nate ye bena ku mavula ku ndambu ka ndambu, bazololo baka lekwa kiantalu 
kifweti bwa mu paroisse yau. I mpila nkailu uveni Nzambi. I diau, bwe tulenda losa nkailu 
wowo e? KANI. 



 154 

dan -62 en annan gåva. Vi såg att vi kunde bygga stora hus, men det är svårt 
att i de husen få plats för två, tre eller fyra tusen kyrkobesökare. Hur ska vi 
kunna bygga en kyrka som rymmer tre tusen människor? Är det möjligt? 

NEJ!615 

Avdelningen om byggenskap av hus avslutas och Ndoundou gör en över-
gång för att fortsätta med ytterligare en gåva utan att avslöja vad det handlar 
om. Åhörarna svarar med nej på hans fråga om man kan bygga kyrkor som 
rymmer tusentals personer. 

I denna del av predikan avlägsnar sig Ndoundou från bibeltexten och han 
talar om gåvor i största allmänhet, dock fortsatt i relation till kyrkan. För att 
hålla intresset hos åhörarna vid liv ställer hans först en retorisk fråga, sedan 
en direkt fråga, men hittills är det svårt att förstå vad han syftar på. 
 

Stycke 23 

Det är omöjligt. Men Gud hade byggt märkliga hus för oss som vi inte hade 
förstått under vår levnad, att Gud redan hade byggt hus som kunde rymma, 
fem tusen människor, åtta tusen, tio tusen. Vad är det för hus? Det är dessa 
dalgångar.616 

Ämnesområdet byggenskap fortsätter. Gud själv har skapat byggnader för 
tusentals personer och nu avslöjas det vad som avses: dalgångar eller sänkor 
i naturen, som påminner om amfiteatrar. 

De antal som angavs nyss var från två till fyra tusen. I detta stycke ökar 
talen till fem, åtta och tio tusen. Efter att ha väckt nyfikenheten meddelar 
Ndoundou slutligen att han hänsyftade på dalgångar som kan ge plats åt tu-
sentals personer. 
 

Stycke 24 

Sedan -62 när vi upptäckte den första sänkan i Kindamba, för att samla män-
niskor i den sänkan, då kunde vi samla tusentals. -63 var det många tusen. Nu 
finns det i många församlingar sådana sänkor, i Mbanza Tibi har vi en sänka. 

                               
615 Na bwabu mu mavata tubadikidi mona mpe nzo zazingi za mpila mu mpila za bapasitele, 
za minlongi, za bantu kibeni i mpila nkailu uveni Nzambi kwa beto. Bwabu tuka mu 62 tubeki 
mpe mpil'a nkailu wankaka. Tumweni vo tulenda tunga nzo zazinene, kansi i mpasi mu 
kutikisa mu nzo zozo keti mafunda mole evo mafunda matatu evo mafunda maia, mpasi mu 
lunga mu nzo a Nzambi. Bwe tulenda tunga nzo a Nzambi yilenda lunda mafunda matatu? 
Yilenda ba? KANI. 
616 Ka dilendi ko. Kansi Nzambi watutungila mpila nzo yangitukulu yitwalembwa teka visa 
tuka mu butukulu kweto vo Nzambi wamana kitungila nzo yilenda kutakana mafunda matanu, 
mafunda nana, mafunda kumi. I nki a nzo mabulu maussa. 
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I Kinkala har vi också en sänka, här har vi också en sådan sänka, som ett 
märkligt hus, också i Samuna en märklig sänka. Det är som ett hus som Gud 
själv har byggt. Hur är det i ett sådant hus? Behöver någon säga: Flytta på dig 
så att jag också får plats? Kan de bråka om detta?  

NEJ!617 

Fyra orter anges där sådana dalgångar används när stora möten anordnas. 
Ndoundou understryker att i dessa ”hus” finns det tillräckligt med plats för 
tusentals åhörare. 

Kindamba är Daniel Ndoundous födelseby där man redan 1948 började 
inbjuda till stora uppbyggelsekonferenser på hans initiativ. De andra orterna 
som nämns, en stad och två byar på landsbygden, ligger ganska nära Ngami-
bakou där den aktuella samlingen ägde rum. För att visa att platsen erbjuder 
tillräckligt med utrymme för en stor folkskara, ställer Ndoundou frågan med 
en humoristisk underton om folk måste bråka för att få en plats i ”ett sådant 
hus”. Än en gång svarar folket ”nej”. 

Under ett besök i Kindamba 2004 fick jag se dalgången, i form av en am-
fiteater, där de första stora samlingarna hölls under tata Ndoundous tid. I 
närheten, längst ner i en stor sänka, byggde man senare en större tribun med 
estrad under tak. 
 

Stycke 25 

Ett tillräckligt stort hus. Till och med 10 000 människor kan få plats i det här 
huset. Även 20 000 människor kan få plats i det här huset. Således, Gud har 
en märklig kunskap, detta har han byggt från begynnelsen. Det är som en 
gåva som vi har tagit emot. Det är också en gåva när kongolesen har fått så-
dana här platser. De våra i Sverige har tagit emot liknande platser sedan lång 
tid tillbaka. Sedan 1928 har de besökt en sådan plats, de sa namnet, jag hörde 
det, men jag kan inte svenska. De har alltså också sina platser som Gud har 
byggt åt dem. Vi ska också tacka Gud för att vi har fått dessa platser och hålla 
dem heliga. Det är en gåva! Det är en gåva! Sedan -62 har vi haft dessa plat-
ser. Vilken gåva! En gåva som Gud har gett oss på olika platser för att öppna 
våra ögon, för att vi ska se hur han vill bygga upp och leda sin församling 
genom sina många gåvor Ni som kommer från andra församlingar, be om ni 
inte har fått den här gåvan, be! Gud ska visa er en sådan här gåva så att en 
dag ett möte kan hållas i en viss församling, kanske i Moungali eller Ouenze 
eller Bacongo eller i Mbanza Nkaka. Vi måste ha tillräcklig plats för att 

                               
617 Tuka mu 62 bu twabakula bulu diantete ku Kindamba mu yonzika bantu ku bulu diodio, 
buna buyonzamane mafunda mankaka. Mu 63 mafunda mamingi nate ye bwabu mu ziparois-
ses zeto zazonsono, ku Mbanza Tibi, tubeki bulu diankaka. Ku Kinkala tubeki bulu diankaka 
mpe, bwabu kwaku tubeki mpe mpil'a bulu – mpila nzo yangitukulu butubedi ku Samuna mpe, 
mpila bulu diangitukulu. Mpila nzo wakitungila Nzambi yandi kibeni. Ebwe, mu nzo zampila 
yayi muntu lenda ta kwa muntu ti Nge finga kuna. Mono mpe nabaka place! Balenda nunga-
sane? KANI. 
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samla människor. Gud ska inte vägra dessa gåvor, att låta människor upp-
täcka platser som han redan ställt i ordning.618 

Temat gåvorna fortsätter när Ndoundou betonar att dalgångarna är en gåva 
från Gud och antalet personer som nämns är nu 20 000. Ett exempel från 
Sverige ges också. Frågan om dalgångarna är inte enbart rent praktisk, utan 
en religiös aspekt läggs till: vi ska respektera dalgångarnas helighet och be 
till Gud att han ger oss fler av samma slag. 

Ndoundou betonar förhållandet att de aktuella dalgångarna är en gåva från 
Gud när han två gånger konstaterar ”Det är en gåva”, som följas av utropet 
”Vilken gåva!”. En tredje gång anger han årtalet för denna gåva, som upp-
täcktes 1962. 

För mig som svensk är det intressant att notera att svenskarna kallas ”de 
våra i Sverige”. Ndoundou som hade vuxit upp och levt med SMF/MES 
använder detta uttryck för svenskarna som också har liknande platser. Det är 
svårt att förstå vilken plats han syftar på; i Vanneberga backe samlades folk 
till liknande gudstjänster under midsommarhelgen, men dessa samlingar 
började hållas 1853. 

Det kan också noteras att tre av de församlingar som nämns tillhör staden 
Brazzaville och där är det i princip omöjligt att hitta dalgångar inom stadens 
område, som skulle kunna användas för större sammankomster. 
 

Stycke 26 

Hos Gud finns många gåvor, fullkomliga gåvor. När vi ha fått dem, måste vi 
också känna till hur man brukar dem. Som när en man tar emot en kniv eller 
en gräskniv. Kniven kan göra gott, den kan hjälpa, men om du inte vet hur du 
ska använda den, kan den skära dig och ge dig ett sår. Det vore väl sorgligt? 

JA!619 

                               
618 Nzo yalungila, kani vo mafunda kumi malenda lunga mu nzo yayi. Kani vo mafunda ma-
kumole malenda lunga nzo yayi. I diau, Nzambi wena na nzailu zangitukulu zikaki tungilanga 
tuka muna mbadukulu. I mpil'a nkailu tutambudi. I mpila nkailu, mwisi Kongo mpe katambudi 
mu diambu bibuka biampila yayi. Bayeto kuna Suède, ntama bamana baka bibuka biampila 
yayi. Bibuka, kwena bankaka wababumina tuka mu 1928 wabumina wamona bibuka biau 
mpe, bibata nkumbu twawa nkumbu yoyo, kansi kizeyi kiswensika ko. Buna bena bibuka 
biaubio biabatungila mpe Nzambi, Beto mpe tufweti vutula matondo kwa Nzambi vo tubeki 
bibuka biabi. Na keba bio bianlongo ye nlongo, i mpila nkailu. I mpila nkailu. Tuka 62 
twabeki buka biabi. I mpila nkailu. Nkailu waunene uveni Nzambi bonso nzibudidi a meso mu 
mona ndambu ka ndambu vo mu kedika Nzambi zolo tunga na zolo twadisa mabundu mandi 
mu minkailu miamingi. Beno lwena mu zi-paroisses zankaka mpe, lutomeno sambila vo nkailu 
wau ka wena yeno ko, sambileno, lombeno, Nzambi una kulusonga nkailu wa mpila yayi, kaa 
mpe lumbu kimosi lukutukunu lulenda kwiza ba ku paroisses ya kingandi, kaa mpe na mu 
paroisse ya Moungali evo paroisse ya Ouenze, evo ya Bakongo, evo ku paroisse ya Mbanza 
Nkaka, tufweti baka place mpe biafwana yilenda yonzama bantu. Nzambi ka keti yimina bantu 
nkailu miami mu kaya meso mu tomba bibuka bikakikubikila ko. 
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Efter att ha räknat upp ett stort antal gudomliga gåvor, drar Ndoundou slut-
satsen att dessa gåvor är fullkomliga. Därefter påbörjar han en ny tankegång 
med att påpeka att man måste känna till hur de ska användas, vilket illustre-
ras med bilden av en kniv som kan åstadkomma något gott, men som också 
kan såra. Åhörarna bekräftar att detta är beklagligt. 

Den tanke som framförs här är att en gåva, även om gåvan kommer från 
Gud och alltså är en fullkomlig gåva, kan åstadkomma skada, om man inte 
känner till hur den ska användas. Kniven ses som ett exempel på en gåva 
vilket framgår av verbet i frasen: ”när någon tar emot.” Efter att ha räknat 
upp och presenterat många gåvor av olika slag, verkar det som om 
Ndoundou nu närmar sig den viktigaste delen av sitt budskap. 
 

Stycke 27 

En lampa kan ge dig ljus, kan lysa upp ditt hus, men om du inte är uppmärk-
sam kan den också bränna upp dig. Eller elden som kan hjälpa dig att laga 
mat, att värma upp huset, men om du inte är uppmärksam kan elden bränna 
upp dig. Det hela slutar i sorg.620 

Ytterligare två exempel anges som belyser samma sak. En lampa kan tjäna 
till något gott; den kan lysa upp, men den kan också åstadkomma skada; den 
kan bränna någon. På samma sätt kan elden både hjälpa och bränna upp. 

Sammanhanget visar att lampa här syftar på en fotogenlampa eller dylikt 
som har en levande låga. Ur svenskt perspektiv kan man reagera inför att 
elden nämns som något positivt i ett varmt, tropiskt land. Emellertid kan 
temperaturen i denna del av Kongo, i synnerhet i höglänta partier, under 
torrtiden gå ner till 15o C nattetid, vilket kräver ett uppvärmt hus eller bra 
täcken. 

Genom uttrycket ”Det hela slutar i sorg” understryker Ndoundou allvaret 
i det som händer när lampan eller elden används på fel sätt. 
 

Stycke 28 

Elden är en gåva, som vi har fått av Gud. Till våra förfäder gav Gud elden 
som gåva. Våra fäder tog tändbark och tryckte och gned den mot en sten. Det 
var en sorts gåva. Vi fick också andra gåvor; de tog ett rep och slog mot en 

                                                                                                                             
619 Kwa Nzambi minkailu miena miamingi, mialunga, na mu minkailu miami vo tubeki mio, 
tufweti mio zaya mu sadila. Bonso muntu tambudi wena mbele evo nkakulu. Mbele yilenda 
kutomisa, lenda kusadisa kansi vo kuzeyi yo sadila ko, mbele lenda kulwekisa ye lenda kusa 
mputa. Ka kiadi ko e? KIADI. 
620 Mwinda ulenda kuhana kia, lenda kukienzudila nzo, kansi vo kweti sa attention ko, 
mwinda ulenda kuyoka, evo tiya tulenda kuluvana lusadusu mu lamba madia. Mu yetila, mu 
chauffer nzo, kansi vo kweti sa attention ko, tiya tulenda kuluyoka. Nsamu ukitukidi wakiadi. 
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husknut eller dylikt, sedan tog de fnöske och de fick eld. Det var en gåva. Det 
finns många gåvor.621 

Gåvotemat utvecklas ytterligare när Ndoundou betonar att elden var en gåva 
till förfäderna och han redovisar i detalj två traditionella tillvägagångssätt för 
att tända en eld. 

Jag känner inte till om dessa sätt att tända eld fortfarande var välkända vid 
denna tid, men det är tänkbart att Ndoundou tar tillfället i akt för att under-
visa ungdomarna, särskilt dem från städerna, om folkets tidigare levnadsvill-
kor. 

Enligt Ndoundou begränsar sig inte Guds gåvor till dem som räknas upp i 
första Korintierbrevets tolfte kapitel. Till och med förfädernas sätt att tända 
upp en eld var en gåva från Gud. 
 

Stycke 29 

Nu är vi på den väg som Gud har gett oss av nåd. Gud har sänkt ner till oss 
många gåvor. Fridens gåva, kärlekens gåva, nådens gåva, välsignelsernas 
gåva och gemenskapens gåva. Bland alla dessa gåvor finns den viktigaste av 
gåvor, Guds ord. Guds ord kom till oss som nåd och välsignelser och det till-
hör oss kongoleser. Ni har frihet att ta emot det och använda det.622 

Uppräkningen av gåvor fortsätter och bland dessa återfinns den viktigaste, 
Guds ord, som ”tillhör oss kongoleser”. 

Predikanten återvänder nu till den andliga sfären och räknar upp fem gå-
vor av vilka nåd och välsignelser står i direkt relation till Guds ord, det vill 
säga Bibeln. Bibeln är i princip tillgänglig för alla och man kan ta emot den 
och bruka den. Hela Bibeln på kikongo kom ut redan 1905, vilket var möjligt 
eftersom de protestantiska missionärerna hade börjat översättningsarbetet så 
snart de anlände. Ndoundou betonar med dessa ord Bibelns betydelse, men 
han tar inte upp att de andra etniska grupperna i Kongo inte hade Bibeln på 
sitt modersmål. 
 

  

                               
621 Tiya i nkailu utubeki kwa Nzambi. Tuka mu bakuluntu beto, Nzambi wavana nkailu a tiya. 
Bakulu beto babonga nkwasu, batekula mu tadi na tumfundi, i mpila nkailu. Natubeki 
minkailu miankakanu, babonga minsinga, bakakakasa mu nkunsi ye bonso bobo, mboki 
babonga tumfundi ye babaka tiya. I mpil'a nkailu. Ni minkailu miamingi. 
622 Na bwabu vo twena mu nzila yayi yituveni Nzambi bonso mpil'a nlemvo. Nzambi ukutu-
kulumunini minkailu miamingi, nkailu wa yenge, nkailu wa zola, nkailu wa nlemvo, nkailu wa 
tusakumunu na nkailu wa kintwadi. Mu minkailu miomio Nzambi utuveni tuku dia minkailu i 
mambu ma Nzambi. Mu mambu ma Nzambi mizidi kwa babonsono bonso nlemvo, ye tusaku-
munu ye mvwilu kwa beto tu bisi Kongo. Lwena kimpwanza mu tambula mo, ye sadila mo. 
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Stycke 30 

Förutom dessa gåvor har Gud också andra gåvor till förfogande för att ge till 
oss. Gåvan att bedja, att ha viljan att verkligen bedja. Tidigare tyckte inte 
människorna att bönen var något viktigt, men det är en märklig gåva. För er 
som har tagit emot den gåvan att be, gåvan för förbön om Guds välsignelser, 
om det som har med Gud att göra, är det bra att på rätt sätt använda den gå-
van. Det är en stor gåva, att överlåta sig åt bönen. Många, många förstår inte 
att dessa gåvor är stora gåvor, men den 17 november 1948 gav Gud den gå-
van. Den är stor för att ni kan nämna om allt som är farligt i er förbön. Ni ska 
be och ni ska närma er mig, ty ni ska veta att det i framtiden blir så att bönen 
saknas, människor ska torka och då faller väggarna. Om väckelsen drabbar 
landet men om väckelsen saknar Guds ord som hörnsten och om väckelsen 
saknar kraftig bön, så faller den som en sten, som rullar åt sidan, och snart 
faller väckelsen och ger sig iväg i vilken riktning som helst. Förstår ni? 

JA!623 
 

Vid sidan av Bibeln finns det en annan gåva, bönen eller gåvan att bedja. 
Ndoundou betonar att denna gåva måste brukas på rätt sätt. Ännu en gång 
ges en exakt tidsangivelse när Gud gav dessa gåvor. Dessa två – Guds ord 
och bönen – krävs för att tillse att inte väckelsen ”faller som en sten och ger 
sig iväg i vilken riktning som helst”. Han frågar om åhörarna har förstått och 
de svarar jakande. 

Nu fortsätter Ndoundou med andra gåvor av andlig karaktär. Uttrycket 
”den 17 november 1948 gav Gud den gåvan” hänsyftar till ett gudomligt 
budskap att Ndoundou skulle samla en förbönsgrupp för väckelsen och att 
den gruppen, som bestod av tre kvinnor och tre män varav en var Ndoundou, 
skulle samlas en gång i månaden för att ägna några dagar enbart åt bön.624 

Tydligare och tydligare framträder predikans huvudbudskap: Guds gåvor 
måste handhas med stor försiktighet, så att inte väckelsen urartar. 

Också i detta stycke återges en mening i form av direkt tal och det under-
förstås att det är Gud själv som talar. 

                               
623 Mu minkailu miami Nzambi yonzokele diaka minkailu miankaka mu vana kwa beto. Nkailu 
mia tusambulu mu vanga luzolo lwa sambila nadede. Mu ntama, bantu ka bamona ko vo mu 
sambila i diambu diadinene, kansi i mpil'a nkailu wangitukulu. Kwa beno lutambudi nkailu 
wowo mu sambila, mu ndilu a mvutu, mu tusakumunu twa Nzambi, mu minsamu mia Nzambi 
buna mbote mu toma sadila nkailu wowo. Nkailu waunene, mu kukiyekola ku nsi a tusambulu. 
Babingi ye babingi ka beti mona ko vo nkailu miomio i nkailu miaminene, kansi tuka mu le 17 
novembre 1948, Nzambi kavana nkailu wowo vo yilutudidi mu diambu dia ndilu a mvutu 
miansamu miamionsono mia miansisi mu diambu dia mpasi lwasambila, lwafinangana kwa 
mono kadi zayeno vo ntangu yikwizanga minsamu mia mpila yayi mu nsi vo lusambulu lukon-
dolo, bantu bena bayuma ye malu malu bibaka bibwiswanga. Vo nsikumusu mu nsi yibwidi 
mu nsi, kansi vo nsikumusu yikondolo, mambu ma Nzambi i bonso lufulu lwa tadi. Vo 
nsikumusu yikondolo lusambulu lwangolo yifweti bwiswa bonso tadi didengomono ye 
malumalu nsikumusu yitengamanga ye kwendanga yeku yeku. Lweti wa? INGA. 
624 Nguimbi P. 1996, ss. 99-102.  
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Stycke 31 

Guds ord och bönen är grunden och kraften för väckelsen. Om ni ska bli kvar 
i den väldiga kraften och i väckelsens krafter, sanningens ande i vårt land, i 
församlingen, då måste Guds ord vara som en hörnsten, som inte rubbas.625 

Förutom bönen betonas det att Guds ord också är en förutsättning för att 
väckelsens styrka och kraft ska bibehållas. Metaforen av hörnstenen används 
för andra gången.626 

Detta stycke visar att väckelsen inte bara anses vara en andlig rörelse 
inom kyrkan utan den betecknas som ”sanningens ande i vårt land”. 
 

Stycke 32 

Bönen måste vara en hörnsten som inte påverkas av stormen. Men om ni vill 
bevara väckelsen bara som värdelöst papper, bara muntligt, då göms Guds 
ord under bordet. Bönen göms under bordet och ni ser på er själva ”Vi är i 
väckelsen, vi kan ta emot det som hör till väckelsen, vi behöver inte Guds 
ord, vi behöver inte bedja.” I sanning, då är ni som en papperslapp som flyger 
i väg i stormen. Väckelsen har då ingen djup grund. Liksom stormen skakar 
trädet, om stormen skakar om och trädets grenar skakar, om då inte grenarna 
sitter fast i trädet kan de brytas sönder och då kan de falla ner på marken och 
snart har trädet brutits av. Det vore väl sorgligt? 

JA.627 

Här återkommer metaforen om hörnstenen; nu är det bönen som bör vara 
den stenen. Ytterligare några bilder presenteras för att beskriva betydelsen av 
Guds ord och bönen för att väckelsen ska leva vidare. Åhörarna bekräftar 
budskapet med ett unisont svar. 

                               
625 Mambu ma Nzambi, tusambulu i lufulu, i lulendo lwa nsikumusu. Vo luzolo keba lulendo 
lwangolo ye ngolo zansikumusu, mpeye yakedika mu nsi eto mu dibundu, mambu ma Nzambi 
mafweti ba bonso tadi diafuma dilembolo nikuna ntangu. 
626 Se stycke 30. 
627 Lusambulu lufweti ba bonso tadi diafuma dilembolo vevumuna mu kitembo. Kansi vo beno 
luzololo keba nsikumusu mu bipapila biabuna buna kaka, luzololo keba nsikumusu mu 
mambu ma nwa kaka, mambu ma Nzambi maswemi ku nsi a meza. Lusambulu luswemi ku nsi 
a meza. Na lweti kukimona vo twena mu nsikumusu, tulenda tambula mambu ma nsikumusu 
bonso bwena, ka nsatu a mambu ma Nzambi ko, ka nsatu a sambila ko. Mu kedika, lwena 
bonso papila kieti vevumuka mu kitembo. Nsikumusu ka yena mpinda ya lufulu ko. Kansi 
bonso tembo kieti ningisa nti, vo tembo kieti nikuka, kansi mavala ma nti mafweti ningana vo 
mavala momo ka mena makangama mu ngudi a nti ko malenda tolosoka ye malenda bwa va 
ntoto na malu malu utabukidi. Ka kiadi ko e? KIADI. 
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Den första bilden härstammar från Bibeln, men tillämpningen är här en 
annan. Ndoundou säger att hörnstenen inte påverkas av stormen. Stormen 
återkommer i en annan bild där den kan få ett papper att flyga iväg. Väckel-
sen är mer än ett papper; dessutom bör varken Guds ord eller bönen gömmas 
under bordet. Stormen finns också i bilden av trädet vars grenar faller ner om 
de inte är fästa vid stammen. Bilderna är många och Ndoundou använder sig 
av dem för att betona vad som är väckelsens grund: Guds ord och bönen. 
Utan dessa två riskerar väckelsen att dö ut.  
 

Stycke 33 

Församling! Om ni vill stå fasta, om ni vill bevaras, mitt i trädet, mitt i kraf-
ten, i sanningens gåvor, måste ni ställa er under Guds ords och bönens kraft. 
Bed i gudsfruktan, bed i ödmjukhet, ägna dig åt förbön, inte för din familj 
utan för hela Guds verk, församlingen. Andens liv, bönens liv, livet att tänka 
på Guds vilja för människor, det nya livet, för alla och för dig själv. Älska din 
nästa som dig själv. Guds väckelse leder människor som älskar varandra, som 
Johannes säger: Mina barn, älska varandra.628 

Ndoundou inbjuder alla sina åhörare att placera sig ”under Guds ords och 
bönens kraft”. Enligt Ndoundou innebär det nya livet att ”tänka på Guds 
vilja för människor”, det vill säga att tänka på sin nästa. Ett tecken på väck-
elsen är också den ömsesidiga kärleken. 

Ett nytt uttryck dyker upp här: ”sanningens gåvor”, vilket också kan över-
sättas med ”de verkliga gåvorna”. Det innebär att det också finns gåvor som 
inte tillhör sanningen eller som är falska. Väckelsen som fenomen betonas 
ytterligare. Bibelcitat förekommer inte ofta i denna predikan, men här åter-
ger Ndoundou en uppmaning av Jesus som återfinns i Johannes evangelium, 
kapitel 15. ”Som Johannes säger” är alltså oklart uttryckt. Förbönen lyfts 
fram igen och den bör inte begränsas till den egna familjen utan omfatta hela 
Guds verk. 
 

Stycke 34 

Ja, ni hörde det jag läste i första Korintierbrevet 12, att det finns många gå-
vor, som ni hörde, en del får gåvan att hela, gåvan att sjunga, gåvan att un-

                               
628 Dibundu, vo luzolo siama, vo luzolo kebuka mu ngudi a nti, mu ngudi a lulendo, mu 
minkailu miakedika, lufweti kukitulwa, lufweti kala ku nsi a lulendo lwa mambu ma Nzambi 
ye mu tusambulu. Sambila mu kivumi. Sambila mu luyinunu. Sambila mu ndilu a mvutu, ka 
mu kanda diaku ko, kansi mu ndilu a mvutu ya salu kia Nzambi kiakionso. Moyo wa kimpeve, 
moyo wa ndilu a mvutu, moyo wa mbanzulu a luzolo lwa Nzambi mu bantu. Moyo wamona 
babonsono bonso ngeye kibeni. Zola mfinangani aku bonso ngeye kibeni. Nsikumusu ya 
Nzambi yitwadisanga bantu mu nzolasane bonso Yoane keti ta: Lu bana bami, luzolasanang-
eno. 
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dervisa, gåvan att profetera, gåvan att tala tungomål, gåvan att uttyda. Ja, 
dessa gåvor tillhör Gud. Det är Gud som sänder dessa gåvor. Ända sedan 
pingstdagen, har han gett dem, han sände dem. Men vi måste vara på vår vakt 
när det gäller dessa gåvor. Vi måste känna till hur vi ska använda dem och 
hur vi ska bevara dem. Om vi försöker att föra in, att låtsas, att föra in det 
rent mänskliga, då kommer gåvorna att förändras.629 

Ndoundou återknyter här till bibeltexten som lästes i början. Han säger att 
dessa gåvor kommer från Gud, men han betonar ytterligare en gång att man 
måste bruka dem på rätt sätt och undvika mänskliga värderingar. 

Här föreligger ännu ett exempel på hur Ndoundou, samtidigt som han un-
derstryker betydelsen av Guds ord, är relativt fri i förhållande till bibeltexten. 
I den lästa texten räknas nio gåvor upp. I detta citat räknar han upp sex gå-
vor, varav två inte finns med i listan hos Paulus, nämligen gåvan att sjunga 
och gåvan att undervisa. 

Ytterligare en varning uttalas angående bruket av gåvorna. Då inbegriper 
talaren sig själv, när han använder pronomenet vi: ”Vi måste känna till hur vi 
ska använda dem.” 
 

Stycke 35 

Förstå det här: Om vi tar emot gåvor, så tar vi inte emot likadana gåvor. Ett 
Guds barn kan ta emot gåvorna. En syndare kan också ta emot gåvorna. Du 
som är ett Guds barn kan fånga råttor i gräset med en fälla, du kan fånga dina 
råttor och så vidare. Det är en gåva. Du kan sätta jordnötter på din åker eller 
du kan plantera ris. Du kan också få skörda ris och det är en gåva. Men också 
den som inte är omvänd kan sätta jordnötter och ta emot de gåvorna. Han kan 
gillra fällor och ta emot de gåvorna. Han kan klättra upp i en palm för att 
tappa det på palmvin, det är en gåva som han har fått. Satan har också många 
gåvor som han ger till människorna. Ja, det är många gåvor som Satan ger till 
människorna.630 

                               
629 Inga, luwilu mu mambu mantengi mu wantete wa Kolinto, kumi na zole, vo minkailu mia-
mingi miena, bonso luwilu. Bankaka minkailu miakuniakisa, nkailu mia ngyimbudulu, nkailu 
mia ndongolo ye nkailu mia bikula, nkailu mia zonza tudimi, nkailu mia bangula. Inga, 
minkailu miomio mivwilu mu Nzambi. Nzambi ufidisanga minkailu miomio tuka mu lumbu kia 
Pentecôte, yandi wavana mio, wafidisa mio, kansi mwanki tufweti toma sa attention mu 
minkailu miomio. Tufweti toma zaya bwe tufweti mio sadila na bwe tweti mio kebila. Vo 
tuzolo yela mu kotisa, mu tangimina, mu bonga wakimuntu kibeni i nkailu milenda ba 
miaswasana. 
630 Visa dio bu tutambulanga minkailu, ka tutambulanga minkailu mia mpila mosi ko. Mwan'a 
Nzambi lenda tambuka minkailu. Nkwa masumu mpe lenda tambula minkailu. Nge mwan'a 
Nzambi lenda kwenda lebika mbende za ku nsi a bititi mu biemba na mu bikuti, lenda baka 
mpuku zaku ye bonso bobo. I mpil'a nkailu. Lenda kuna saba kia nguba, evo lenda kuna loso, 
lenda baka mpe loso, i mpil'a nkailu. Kansi ndiona ulembolo vilula diela lenda kuna nguba ye 
lenda baka minkailu miomio mpe. Lenda kwe lebika mbende, lenda baka nkailu miomio. 
Lenda maka mu maba, lenda kwe lwaza malavu. Mpil'a nkailu wandi kabeki wo. Satana mpe 
wena minkalu miamingi mikavananga kwa bantu. Minkailu miamingi Satana kakabanga kwa 
bantu. 
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Det finns gåvor som ges såväl till Guds barn som till syndare. De två katego-
rierna kan ta emot samma gåvor: djur som fångas i fällor, skörd av jordnötter 
och ris, vin som utvinns ur palmer. Det finns också gåvor som ges av Satan. 

Här är den bakomliggande tanken inte tydlig. De uppräknade gåvorna 
skulle kunna visa på hur den gode Guden ger alla mat och dryck utan att 
göra skillnad på folk, men den tanken utvecklas inte. Utan att anknyta till de 
nämnda gåvorna konstaterar Ndoundou att Satan har många gåvor som han 
ger människorna. 

Palmvin nämns här som en gudomlig gåva. Från början av den protestan-
tiska missionen i detta område gällde ett förbud för församlingsmedlemmar 
att dricka alkoholhaltiga drycker. Detta förbud gällde framför allt saven från 
vissa palmer, benämnd palmvin, därför att den jäser på kort tid. Bland mis-
sionärerna och de anställda kongoleserna var denna fråga ofta en källa till 
diskussion och motsättningar. Frågan hade en speciell dimension eftersom 
palmvinet ingick i många traditionella ceremonier. 

Ndoundou avhöll sig från alkohol, men här betecknar han palmvinet som 
en gåva från Gud. Liksom andra fruktdrycker är det så kallade palmvinet – 
trots sitt namn – alkoholfritt när det är färskt och om det förvaras kallt. 
 

Stycke 36 

Gud gav en gåva till Mose, när han var beredd att föra ut Israels barn ur 
Egyptens land. Mose hade svårigheter att rädda Israels barn undan Faraos 
hand. Gud sände honom, sa åt honom att gå till sin bror Aron, och han visade 
honom vad han skulle göra. Han sa åt honom att ta en käpp, en stav, för att 
när han lade den på marken, blev den en orm. Då skulle Farao förstå att den 
mannen var sänd av Gud. Det var en gåva som Gud gav till Mose. Mose ville 
fortsätta att visa andra under, så han stoppade in handen i armhålan och 
skulle ta fram den igen. När han tog fram den hade handen fått...  

SPETÄLSKA! 

Vad då? 

SPETÄLSKA!631 

                               
631 Nzambi wavana nkailu kwa Mose. Bu kakubama mu vaikisa bana ba Isaeli mu nsi a Ngipi-
ti. Mose wamona mpasi mu diambu dia mu kwe dukisa bantu mu moko ma Falao. Nzambi 
wantuma, wankamba kenda kwa mpangi andi Aloni na wansonga nki a mambu kafweti yidika. 
Wa mukamba mu bonga nti, nkawa mpasi nkawa wowo, bu ka wo lambula va ntoto si wa 
kituka zinioka, buna Falao si ka mona vo: Muntu wau wafidusu kwa Nzambi. I mpila nkailu 
wavana Nzambi kwa Mose. Mose watoma, wazola, inga ndolo kweto wamu songa bimangu 
biankaka mu sa koko ku nsi a mpakani. Si dukisa ko. Bu kadukisa ko, koko kwakituka... BWA-
ZI. Bwe? BWAZI. 
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Här följer två exempel på gåvor, som härrör från Israels historia som den 
beskrivs i Gamla testamentet. Det första gäller hur en stav blev en orm och 
det andra hur Moses arm drabbades av spetälska. Syftet med gåvorna var att 
utgöra underverk som skulle bevisa att Mose var utsänd av Gud. Stycket 
avslutas med aktiv medverkan från åhörarna som ger ett unisont svar. 

Ämnet gåvorna fortsätter, men här ändras inriktningen. Dessa exempel är 
hämtade från kapitel 4 i andra Moseboken. Tydligen känner åhörarna väl till 
historien, eftersom de kompletterar meningen med sjukdomen spetälska när 
Ndoundou inbjuder dem till det. De säger det en andra gång efter frågan: 
”Vad då?” – Ndoundou tycker tydligen att det är nödvändigt att än en gång 
aktivera dem som lyssnar. 
 

Stycke 37 

Handen drabbades av spetälska. Han satte tillbaka den. När han satte tillbaka 
den blev handen frisk. Gå! Du har tillräckligt med kraft. Gå och visa dina gå-
vor för Farao. När han kom fram sa Mose till Farao: Låt folket gå! Farao satte 
sig emot det och började bråka. Mose la ner staven på marken och den blev... 

ORMAR!  

Farao hade också fått krafter från sin kung Satan. Han tog sin kungastav och 
la dem på marken och den blev... 

ORMAR!632 

Berättelsen fortsätter med att återge hur Mose söker upp Farao för att visa 
honom några underverk så att han låter Israels folk lämna landet. Men Farao 
kunde också utföra underverk; på samma sätt blir hans stav ormar. Två 
gånger fyller åhörarna i med vad som bildas vid stavarnas förvandling; or-
mar. 

Detta stycke innehåller citat i form av direkt tal. Sammanhanget klargör 
vem som säger vad. Ämnet gåvorna går vidare: ”Gå och visa dina gåvor för 
Farao.” Det sägs att Farao fick sin gåva från ”sin kung Satan”. På så sätt 
liknas kampen mellan Mose och Farao vid kampen mellan Gud och Satan, 
mellan det Goda och det Onda. 
 

  
                               
632 Koko kwakituka bwazi. Vutula ko. Bu ka vutula ko, koko kunieki. Wenda. Lulendo lwalun-
ga lwena yaku. Minkailu mio miubeki wenda wayidika mio kwa Falao. Bu kalwaka, Mose 
wakamba kwa Falao: Yambusa bantu bangani. Falao wangana kwandi, wabinda mpaka. 
Buna Mose walambula mukawa va ntoto ukitukidi zi...NIOKA.Falao mpe wavevwa lulendo 
lwa malumalu kwa ntinu andi Satana. Yandi wabonga mukawa wa kintinu watula wo va 
ntoto, ukitukidi zi...NIOKA. 
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Stycke 38 

Förstår ni? Förstår ni? Men Guds kraft kan inte jämföras med Satans kraft. 
Ormarna som kom från Moses stav åt upp Faraos ormar. Det visar att Guds 
kraft är störst. Gud vill använda sin vilja och sina gåvor i sin sannings kraft. 
Men Satans kraft vill också använda sina gåvor på sittsätt för att bekämpa 
Guds gåvor, för att bekämpa Guds krafter. Mose stoppade sin hand i armhå-
lan och den fick spetälska och Farao gjorde exakt samma sak. Men Guds 
kraft är större än allt. Därför, tro inte bara att det är hos Gud som det finns 
gåvor. Satan har också många gåvor. Det är gåvor som är onda.633 

Guds kraft är större än Satans och på samma sätt är Guds gåvor större än 
Satans. Detta visar sig genom att Moses ormar svalde Faraos. På nytt påpe-
kas det att också Satan har många gåvor att ge. 

Gåvorna som tema fortsätter. Någon form av ordet ”gåva” förekommer 
sju gånger i detta stycke. Satans gåvor har som uppgift att bekämpa Guds 
gåvor. Här betonas ännu en gång dikotomin mellan det Goda och det Onda. 
 

Stycke 39 

Många i församlingen profeterar och det vill de helst av allt. De är gladast när 
de får profetera. Ja, om den gåvan inte kommer från Herren Gud själv, om du 
bara låtsas, för att du ska framstå som en profet, är det inte alls som det ska 
vara. Stå upp för den gåva du har, vad det än må vara. Om det är att bedja, så 
fortsätt att bedja! Sträva inte efter att ta emot profetians gåva om du inte har 
fått den på uppdrag av Gud. Den som ägnar sig åt profetia på mänskligt sätt 
har fått en gåva av Satan. Förstår ni? 

JA!634 

                               
633 Lweti mona. Lweti mona. Kansi mwanki, lulendo lwa Nzambi ka lulendi fwanakana na 
lulendo lwa Satana ko. Nioka zatuka mu nkawa wa Mose zamina nioka za Falao. Dio dimo-
nekene vo, lulendo lwa Nzambi luviokele. Nzambi uzolo sadila tuzolo twandi, minkailu miandi 
mu lulendo lwandi lwakedika nadede. Kansi lulendo lwa Satana mpe luzolo sadila minkailu 
miandi mpe mu nzila zandi mu vumisa minkailu mia Nzambi. Mu vumisa tulendo twa Nzambi. 
Mose wasa koko ku nsi a mpakani kwakituka bwazi, Falao mpe mpila mosi nadede. Kansi 
lulendo lwa Nzambi luviokele mamo. I diau, ka lubanzandi ko vo i mu Nzambi kaka mwena 
minkailu. Satana mpe wena ye minkailu miamingi. I nkailu mia mambu mambi. 
634 Babingi mu dibundu beti bikula. Na balutidi zola mpe mu bikula. Balutidi yangalala mu 
bikula. Inga, vo nkailu wowo ka utukidi kwa Nzambi yandi kibeni ko, vo ngeye weti wo tangi-
nina kaka, mpasi wamonika vo mbikudi, diambu dio ka difwanakane nkutu ko. Telama mu 
konso nkailu wena yaku vo wasambila, tatamana wasambila. Kuyelandi mu kukifwanikisa mu 
kota mu nkailu wa mbikudulu uulembolo tambula bonso ntumunu ya Nzambi. Nani wakota mu 
mabanza makimbikudi mu kimuntu weka nkailu wa Satana. Lweti wa? INGA. 
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Det finns många falska profeter och en varning uttalas här. Man bör nöja sig 
med den gåva som man har fått. Om en profetia inte kommer från Gud, 
handlar det om en gåva från Satan. 

Den ironiska tonen blir tydlig när Ndoundou talar om människor som 
gärna profeterar och som själva är nöjda när de profeterar. Men tonen blir 
allvarlig när han konstaterar att de människorna har fått sin gåva från Satan. 
Åhörarna svarar jakande att de har förstått detta sammanhang. 
 

Stycke 40 

Det blir en gåva från Satan och det är inte längre en gåva från Gud, utan från 
Satan. Ty du kan bära fram en lögnaktig profetia, som vi läser i Jesaja, kapitel 
30, vers tio: En lögnares profetia. Det kommer att märkas om du är en san-
ningens profet. Många, många tvingas lyssna till olika budskap som de vill 
ge. Många tvingar sig också på människor när de går till kyrkan...635 

Satans gåva hör ihop med lögnen och Guds gåva med sanningen. Detta un-
derstryks av en bibeltext vars referenser ges utan att texten citeras. Många 
profeterar för att göra andra nöjda. 

Ndoundou har nu kommit fram till det centrala i sitt budskap. Genom att 
använda sig av andra person singular vänder han sig direkt till de falska pro-
feterna bland åhörarna. För tredje gången ger han en exakt bibelhänvisning. 
 

Kommentarer till predikan i sin helhet 
Efter att ha annoterat varje stycke av predikan, tar jag nu ett steg tillbaka för 
att betrakta predikan i dess helhet. Jag konstaterar då, med stöd av den her-
meneutiska teorin, att den detaljerade studien har varit till stor hjälp för för-
ståelsen när jag nu ser på hela predikan. 

Det är viktigt att känna till att slutet av predikan inte finns med på det in-
spelade bandet. Troligen tog bandet slut eller så fanns det en annan teknisk 
orsak som gjorde att inspelningen slutar mitt i en mening. Detta är emellertid 
av underordnad betydelse eftersom jag inte har för avsikt att analysera predi-
kans disposition. Det är framförandet och innehållet som studeras och därför 
kan jag använda mig av denna inspelning, även om den inte är fullständig. 

                               
635 Nkailu wa Satana wauwo. Ka usidi nkailu wa Nzambi ko, kansi wa Satana. Kadi lenda 
bikudila bantu bangana mambu ma luvunu bonso bu tutanganga mu Yesaya, kapu kia ma-
kumatatu, buku kia kumi: lubikudila nkwa luvunu. Buna si wamonika vo ngeye wena mbikudi 
wa kedika. Na babingi na babingi beti sindusulwa mu bikudila bantu monso monso mambu 
mabazolo tambika. Babingi mpe beti vana nsindusulu kwa bantu bu beti kota mu nzo a 
Nzambi... 
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Jag fortsätter här med samma angreppssätt som under annotationerna; det 
vill säga att kommentarer ges till olika aspekter av den aktuella predikan, nu 
med hänsyn till hela budskapet. 
 

Angående framförandet 
Det är tydligt att Ndoundou inte hade något detaljerat manus som utgångs-
punkt för sin predikan utan bara några övergripande stolpar. Han följer sina 
egna, spontana associationer till exempel när han tar upp frågan om dal-
gångar (stycke 22 till 25), vilka får en stor plats i predikan. Dialogen med 
åhörarna mot slutet visar också att Ndoundou talar spontant. Inom EEC utgår 
oftast predikanten från några nedskrivna stolpar, utifrån vilka talaren fritt 
utvecklar sitt ämne. Syftet är att uppnå en direktkontakt med åhörarna, vilket 
är svårare om budskapet är nedskrivet ord för ord. Stycke 16 börjar med 
”För det första”, utan att ”För det andra” dyker upp. Utifrån detta drar jag 
också slutsatsen att Ndoundou inte utgick från ett detaljerat utkast. 

Ndoundou försöker inte lätta upp budskapet med att berätta anekdoter. 
Faktiskt är det så att det inte tycks förekomma något uttryck, gest eller min-
spel som får folk att skratta. Jag förstår det så att han vill betona att detta 
budskap har en allvarlig prägel och att han inte vill förytliga det genom att 
skämta.  

Mot slutet av predikan använder han sig av ett retoriskt grepp som invol-
verar åhörarna. Genom att inbjuda till dialog med unisona svar aktiveras de 
och framställningen blir lättare att följa.  

Det kan också noteras att Ndoundou inte berättar någon händelse eller an-
vänder sig av någon illustration där han själv hamnar i centrum. Vid denna 
tid hade han ett grundmurat rykte som förebedjare, helbrägdagörare och 
profet med märkliga gåvor. Han skulle ha kunnat återge något från sitt liv för 
att belysa budskapet. Det gjorde han dock inte, med undantag för exemplet 
från 1940-talet, när Gud sade åt honom att byggnader och vägar skulle för-
bättras.636 

Jag noterar att de franska orden är få i predikan. I Kongo är det vanligt, i 
det dagliga talet och även i predikningar på olika lokalspråk, att använda sig 
av många uttryck på franska. Ndoundou tycks undvika detta och förklaring-
en kan vara att han visar hänsyn till sina åhörare där det också fanns äldre 
människor utan större kunskaper i franska språket. Han kunde också ha am-
bitionen att bevara sitt modersmål intakt utan låneord, där det inte behövdes. 
 

                               
636 Se sidan 150. 
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Angående innehållet 
När det gäller innehållet väljer jag några begrepp, som jag bedömer som 
intressantast av dem som aktualiserats i de detaljerade annoteringarna. De 
kommenteras här utifrån predikan i sin helhet. I vissa fall gäller kommenta-
ren något som saknas i predikan och som enligt min bedömning skulle haft 
en naturlig plats med tanke på den omgivande kontexten. 

Det jag finner mest slående när det gäller innehållet är hur gåvobegreppet 
utvecklas under predikans gång. Här följer en lista över alla de gåvor som 
nämns, varav de nio första återfinns i den lästa bibeltexten. Siffrorna inom 
parentes anger de stycken där de förekommer i predikan. 

- visdomsord (3) 
- kunskapsord (3) 
- tro (3) 
- helandegåvor (3, 34) 
- att göra under (3) 
- att profetera (3, 34, 39) 
- att skilja mellan andar (3) 
- språk (3, 34) 
- att översätta språk (3, 34) 
- förbön (7, 8, 30) 
- kärlek (9, 11, 14, 15, 29) 
- rättfärdighet (10, 11) 
- förlåtelse (10) 
- fred (11, 12, 13, 14, 29) 
- att bygga hus och vägar (16 – 21) 
- dalgångar (22 - 25) 
- elden (28) 
- sätt att åstadkomma eld (28) 
- nåd (29) 
- välsignelser (29) 
- gemenskap (29) 
- Guds ord (29) 
- att be (29, 39) Jämför förbön! 
- sanningens gåvor (33) 
- att sjunga (34) 
- att undervisa (34) 
- att fånga djur i fällor (35) 
- skörden av planteringar (35) 
- palmvin (35) 

En sammanräkning ger tjugonio olika gåvor. Detta visar tydligt att framfö-
randet inte är ett egentligt studium av bibeltexten. Ndoundou skulle ha kun-
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nat förklara var och en av de nio gåvorna som nämns där, men i stället ut-
vecklar han ämnet fritt utifrån den lästa texten. Återkommande betonar han 
att gåvorna kommer från Gud och att det gäller att bruka dem på rätt sätt. 
Flera av gåvorna sägs stå i direkt förhållande till väckelsen, till exempel 
gåvan att be och gåvan att bygga hus och vägar. Här blandas gåvor som kan 
anses vara av andlig/religiös karaktär och andra som tillhör det dagliga livet. 
Det tycks som om Ndoundou inte gör den åtskillnaden; för honom är alla 
dessa gåvor av gudomligt ursprung. 

En speciell gåva betonas på ett särskilt sätt flera gånger under predikan. 
Det är förbönens gåva eller gåvan att be. Som tidigare nämnts ägnade 
Ndoundou mycken tid åt enskilda samtal, där han lyssnade på människor och 
bad för dem. I Ngouedi finns det en naturlig grotta dit han brukade dra sig 
tillbaka för att be, enligt de uppgifter som jag fick ta del av, när jag besökte 
grottan 2006. 

Under 1960- och 70-talen kännetecknades väckelsen i Kongo av två olika 
riktningar, var och en företrädd av en pastor inom EEC.637 Buana Kibongi, 
som år 1962 återkom från sina studier i Europa, företrädde en riktning som 
kan betecknas med orden ”europeisk, intellektuell, nytestamentlig”. Den 
andra riktningen, som företräddes av Daniel Ndoundou, kan på motsvarande 
sätt beskrivas som ”afrikansk, folklig, gammaltestamentlig”. Dessa etiketter 
får inte övertolkas, men kan användas för att med några få ord beskriva skil-
jelinjen mellan de två inriktningarna. Utifrån min förförståelse betraktar jag 
nu aspekten hur Gamla respektive Nya testamentet speglas i den aktuella 
predikan. 

Jag finner då att budskapet om gåvorna i princip utgår från Nya testamen-
tet, där den ursprungliga bibeltexten återfinns. Samtidigt är det slående hur 
många av exemplen och bilderna som kommer från Gamla testamentet. Jag 
drar slutsatsen att pastor Ndoundou var väl förtrogen med de två testamen-
tena och såg Bibeln som en enhet. Det leder vidare till frågan om Ndoundous 
bibelsyn. I sin predikan understryker han vid flera tillfällen betydelsen av 
Bibeln och bibelläsning. På samma gång visar han en stor frihet när han 
återger eller hänvisar till bibeltexter. Han vill att kyrkan ska ledas av Guds 
ord, men han tar inte upp problem som hör ihop med tolkning eller tillämp-
ning. Här kan noteras att han använder uttrycket ”Guds ord” med hänsyft-
ning på Bibeln fjorton gånger i sin predikan. 

En annan teologisk aspekt gäller treenigheten. Hur ser Ndoundou på de 
tre personerna i gudomen enligt budskapet som framförs i denna predikan? 
En sammanräkning visar att ”Gud” återkommer 99 gånger, ”Jesus” 6 gånger 
och ”Anden” 11 gånger, varav 8 gånger i bibeltexten. Proportionerna är slå-
ende och min slutsats är att enligt Ndoundou härstammar väckelsen med sina 
kännetecken och gåvor i första hand från Nzambi, Gud skaparen och upp-
rätthållaren. 

                               
637 Se sidan 98. 
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Ndoundous inställning till den traditionella kulturen är värd speciell upp-
märksamhet. Min förförståelse, som grundar sig på samtal med några av dem 
som stod honom nära, tyder på att han hade ett stort intresse för sina förfä-
ders samhälle.638 I denna predikan finner jag tecken på detta, framför allt i 
styckena 28 och 35. Han nämner exempel för att illustrera hur Gud hade gett 
gåvor som förfäderna använde sig av. Utan att ta avstånd från den tradition-
ella kulturen betonar han den stora skillnad som inträdde i och med missio-
närernas ankomst, när människor från olika trakter kunde leva tillsammans i 
fred. Ndoundous positiva attityd gentemot det traditionella samhället visar 
sig också genom att han tillät och uppmuntrade bruket av lokala musik-
instrument, inte minst olika trummor.639 Buana Kibongi däremot tyckte inte 
om bruket av trummor och det var först på 1990-talet som dessa blev vanliga 
under gudstjänsterna i Musana distrikt, Buanas hemtrakter.640 

Denna predikan hölls i ett efterkolonialt skede, eftersom Republiken 
Kongo hade fått sin självständighet några år tidigare. Jag finner ingen anty-
dan till detta i predikan. Den politiska situationen i landet var vid denna tid 
ganska spänd med ett enhetsparti, le Mouvement National de la Révolution, 
och en beväpnad ungdomsrörelse. Ingen anspelning på detta görs heller. 
Ndoundou var långt ifrån apolitisk; han stod nära republikens presidenter vid 
denna tid (Youlou, president 1960-63, Massamba-Débat, president 1963-68) 
som förebedjare och andlig rådgivare.641 I sin barndom påverkades 
Ndoundou starkt av väckelsen som leddes av Simon Kimbangu och från och 
med januari 1947, när väckelsen började i Kongo-Brazzaville, var han väl 
medveten om riskerna – för honom själv, för väckelsen och för hans kyrka – 
om han opponerade sig mot det politiska styret. Jag konstaterar att han inte 
tog upp ämnen som kunde irritera myndigheterna, vilka förmodligen hade 
rapportörer bland publiken. 

Relationen mellan väckelsen som rörelse och kyrkan som institution in-
bjuder till ett fördjupat studium, som emellertid inte ryms inom denna av-
handling. I denna predikan behandlas väckelsen, nämnd 18 gånger, som 
något särskilt med sina speciella kännetecken och egenskaper. Väckelsen har 
sina gåvor, den kan störas och den kan falla. Samtidigt visar predikanten att 
väckelsen är en angelägenhet för kyrkan och väckelsens främste företrädare, 
pastor Ndoundou, vill att väckelsen med dess olika gåvor inte hamnar på 
avvägar. 

Vid sidan av gåvorna förekommer i predikan ett återkommande tema som 
här får en särskild kommentar. Det gäller byggenskap i allmänhet och sär-
skilt husbygge som tas upp vid ett flertal tillfällen. Först menar Ndoundou att 
alla Guds rikedomar, det vill säga gåvor, behövs på samma sätt som plankor, 

                               
638 Kiafouka Ndoundou, Maurice Daniel. Intervju 2012-12-07. 
639 Se sidan 179. 
640 Bitemo, Raymond. Telefonintervju 2014-11-27. 
641 Se sidan 94. 
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sten, tegelstenar, plåt och så vidare; samtliga är nödvändiga för att ett hus-
bygge ska kunna genomföras.642 Verbet bygga förekommer också i samband 
med den fred som byggs upp i församlingarna.643 Freden ses som en gåva, 
men också förmågan att bygga bra hus, där kyrkobyggnader betonas sär-
skilt.644 Dalgångarna, som kan rymma tusentals människor, kopplas också till 
byggenskap, ”ett hus som Gud själv har byggt”.645 Vidare liknas väckelsen 
vid ett hus, med Guds ord som hörnsten.646 Genomgående hänsyftar talaren 
till moderna hus, som till skillnad från de traditionella byggdes för att stå 
under en lång period.647 Orsakerna härtill kan vara flera, men det är troligt att 
Bibelns bildspråk om husbygge, med uttryck som hörnsten, mera associerade 
till de tegel- och betonghus som byggdes i städerna, längs järnvägen och vid 
missionsstationerna. Undervisningen fick en tydlig pedagogisk anknytnings-
punkt, eftersom mötesdeltagarna även var med och arbetade praktiskt med 
ett bygge under en arbetsdag i Ngamibakou. 

Predikanten använder sig av ett rikt bildspråk, där välkända föremål och 
företeelser får understryka det framföra budskapet. 

Avslutningen av predikan är alltså okänd, men med hänsyn till inspel-
ningens längd, som är 45 minuter, drar jag slutsatsen att endast en mindre del 
återstår. Det kan antas att Ndoundou avslutar den med en sammanfattning av 
huvudtanken, som återkommer flera gånger under predikans gång: Gud ger 
gåvor, men de måste brukas på rätt sätt. Därefter följer eventuellt en allvarlig 
varning till dem som missbrukar de andliga gåvorna. 

Under mina arbetsperioder och kortare vistelser i Kongo-Kinshasa och 
Kongo-Brazzaville, där den första började 1968 och den senaste ägde rum 
under 2013, har frågan om så kallade falska profeter ofta behandlats inom 
kyrkorna. Enligt denna predikan var detta ett bekymmer också för 
Ndoundou, som följaktligen betraktade sig själv som en sann profet. De sista 
meningarna visar också att han vänder sig till dem som söker upp dessa 
falska profeter för att rådfråga dem.  

Mitt personliga omdöme om denna predikan är att den är av stort värde 
som dokumentation av hur en pastor och väckelseledare i denna kontext 
vänder sig till medlemmar och andra för att undervisa dem om andliga gå-
vor.  
 

                               
642 stycke 5-6. 
643 stycke 12-14.  
644 stycke 17-22. 
645 stycke 23-25. 
646 stycke 30-32.  
647 Se sidan 155. 
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Reflektioner utifrån några grundläggande retoriska begrepp 
I Kongo värderas sedan gammalt vältalighet högt.648 Missionären och etno-
grafen K.E. Laman skrev 1911:  

Vältaligheten är efter förhållandena ganska stor. Männen och även 
kvinnorna ha genom de offentliga rättegångarna fostrats därtill och 
funnit en stor vana och färdighet. Som rättegångarna avgöras genom 
svaren på de listigt formulerade frågorna å ömse sidor, gäller det att 
vara kvick, beräknande och skarpsinnig. De yngre öva sig häruti ge-
nom konstlade rättegångar, där diskussionen är mycket livlig och läro-
rik.649 

Oscar Stenström skriver i sin avhandling Proverbes des Bakongo från 1940-
talet: ”Talekonsten är mycket uppskattad hos bakongo.”650 

Utifrån egna iakttagelser kan jag tillägga att vältalighet fortfarande är en 
uppskattad egenskap. Detta kommer till uttryck bland annat när brudpanten 
ska bestämmas inför ett bröllop. Då samlas representanter för de båda famil-
jerna och varje part företräds av en talesperson651, som har fått sitt uppdrag 
på grund av sin förmåga att kunna argumentera, inte minst med humorns 
hjälp. I gudstjänstsammanhang märks vältaligheten inte bara från prediksto-
len, utan också när någon bland åhörarna ombeds att bedja en personligt 
formulerad bön.  

För att nu ytterligare betrakta den aktuella predikan i sin helhet väljer jag 
tre uttryck från den klassiska retoriken, nämligen ethos, pathos och logos.652 
En talare, och det gäller i hög grad någon som framför en predikan, har som 
mål att övertyga sina åhörare och denna process kan studeras utifrån dessa 
tre begrepp. 

Ethos står för den karaktär och personlighet som förknippas med talaren. 
En förutsättning för att kunna övertyga är att talaren har åhörarnas förtro-
ende. Här ser jag en av de viktigaste orsakerna till att människor sökte sig i 
tusental för att lyssna till ”tata Ndoundou”. Han hade ett grundmurat förtro-
ende som en stor gudsman. De berättelser som cirkulerade om honom bidrog 
till att hans undervisning fick en speciell tyngd och att folk lät sig övertygas 
av hans predikan. 

Pathos betecknar de känslor som talaren försöker skapa hos dem som 
lyssnar. I detta fall, vilket påpekats tidigare, är det slående att predikanten 
inte använder sig av möjligheten att övertyga sina åhörare genom att an-
vända sig av berättelser och exempel som väcker känslor. Ljudupptagningen 
avslöjar inte heller att han genom att variera sitt röstläge eller på andra sätt 

                               
648 Se sidan 18. 
649 Laman K. E. 1911, s. 33. 
650 Stenström O. 1999, s. 104. ”L’art oratoire est très apprécié chez les Bakongo.” 
651 På kikongo nzonzi. 
652 Johannesson K. 1998, ss. 18-21.  
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medvetet försökte påverka sina lyssnare känslomässigt. Däremot visar fram-
förandet att Ndoundou var engagerad av sitt ämne och på så sätt är pathos 
tydligt närvarande. Här kan också nämnas att han hade en stark och fyllig 
röst, vilket bidrog till att ge tyngd åt budskapet. 

Logos betyder ordet, det vill säga i detta fall det framförda budskapet. Det 
är denna aspekt som framför allt har beaktats i mina annotationer av predi-
kan. Predikans argumentering bygger till stor del på bibelhänvisningar och 
anknytningar till välkända företeelser, där också Guds direkta tilltal åbero-
pas. På detta sätt försöker Ndoundou övertyga sina åhörare genom sin predi-
kan. 

Det kan också tilläggas att ethos, pathos och logos är sammanflätade med 
varandra och att alla tre är viktiga för att det framförda budskapet ska vara 
övertygande. De är också kontextuella, det vill säga att de faktorer som gör 
att, i detta fall, en predikan ska övertyga är beroende av den aktuella kulturen 
och dess värderingar. 
 

Denna predikan i förhållande till andra 
Efter att ha detaljgranskat predikan stycke för stycke har jag betraktat predi-
kan i sin helhet för att ge ytterligare kommentarer. Nu tar jag ännu ett steg 
bakåt och betraktar predikan i förhållande till andra predikningar i samma 
genre. 

Först jämför jag den med andra predikningar av Ndoundou som jag har 
tillgång till. Det gäller några inspelningar från Kongo och från hans vistelse i 
Sverige. Jag har också några inspelningar av bibelstudier från 1970-talet. 
Dessutom har jag kopior på anteckningar som skrivits ner av en evangelist 
från Musana, Démas Bikoumou, som hade för vana att under hela sin levnad 
anteckna huvudtankarna från de predikningar och bibelstudier som han lyss-
nade till och som han själv höll. Bland hans anteckningar finns också sådana 
bidrag från pastor Ndoundou alltifrån 1950-talets början. Där finns också 
nedtecknat visioner och profetiska budskap som Ndoundou förmedlat.653 En 
diakon i Brazzaville, Jacques Bakala, förmedlar i en skrift Echantillon des 
messages de nos prédécesseurs654 huvuddragen av budskap som framförts av 
sammanlagt nio personer under tiden 1960 till 1996. Av dessa är två kvin-
nor; bland männen är fem pastorer och bland dem återfinns Buana Kibongi 
och Daniel Ndoundou. Bakala har själv fört anteckningar och Ndoundou 
bidrar med nio budskap av delvis olika karaktär. Dessa uppvisar samstäm-
mighet med det som han förmedlar i sin predikan om gåvorna, bland annat 
framgår det att väckelsen ska vårdas. Jag har också tillgång till de profetiska 
budskap som en av Ndoundous söner sammanställt och som analyseras se-
                               
653 Se sidan 90. 
654 Urval av budskap från våra föregångare. 
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nare i detta kapitel. Vid två tillfällen hade jag själv möjlighet att lyssna till 
predikningar av Ndoundou, vid en nordisk missionärskonferens i Jönköping 
1970 och under ett veckoslut i dåvarande Zaïre 1974. 

Med hjälp av denna bakgrund konstaterar jag att den aktuella predikan är 
typisk för hur Ndoundou framförde sitt budskap och där framträder också 
hans teologi. Detta är alltså ett representativt exempel på hans undervisning 
som pastor: en undervisning anpassad till omständigheterna, fylld av bilder 
och exempel som var välkända av åhörarna och en tydlig betoning på Bi-
belns budskap utan att han begränsar sig till en bokstavlig tolkning. Så kan 
Ndoundous predikostil sammanfattas och det gäller även denna predikan. 

Perspektivet skulle kunna vidgas ytterligare genom att jämföra denna pre-
dikan med andra utifrån samma bibeltext. Hur predikade andra EEC-pastorer 
vid denna tid? Frågan skulle kunna utsträckas till andra kristna traditioner, 
från andra tider och från andra länder. Här finns utrymme för komparativa 
studier, som ytterligare skulle kunna belysa Ndoundous sätt att predika och 
innehållet i hans predikan. 
 

Predikan om gåvorna – sammanfattande kommentar 
Den predikan som hölls av pastor Daniel Ndoundou i EEC under 1960-talet 
om gåvorna är ett exempel på en muntlig kommunikation framförd i en spe-
ciell kontext. Genom att bidra med mina annotationer har jag velat belysa ett 
flertal förhållanden av teologisk, kulturell och språklig karaktär. 

För att tydliggöra sitt budskap återger Ndoundou exempel från Gamla tes-
tamentet som visar hur vissa profeter brukade sina gåvor. Gåvobegreppet 
vidgas och tjugo sådana nämns, förutom de nio som återfinns i den bibeltext 
som läses i början, första Korintierbrevet, kapitel 12, verserna 4 till 13. Åter-
kommande betonar han att man måste veta hur Guds gåvor ska brukas. Satan 
har också sina gåvor och de ska inte sammanblandas med Guds. Mot slutet 
öppnar han en dialog där åhörarna ger unisona svar.  

När det gäller predikan som kommunikationsmedel konstaterar jag att det 
var vid sådana här tillfällen som Ndoundou hade möjlighet att nå och på-
verka många människor. Särskilt då en samling sträckte sig över flera dagar 
fanns det utrymme för flera timmars undervisning. Han utgav inga skrifter 
och publicerade sig sparsamt genom artiklar. Predikan, ibland i form av bi-
belstudium, blev hans i särklass viktigaste kanal för kommunikation med 
väckelsens folk. Vid något tillfälle liknade han väckelsen vid ett nyfött barn, 
som måste omges av mycken kärlek och omsorg för att kunna växa och ut-
vecklas.655 Genom sin undervisning värnade han om väckelsen och hans mål 
var att den skulle leva vidare under vad han uppfattade som sunda former.  

                               
655 Anteckningar av Démas Bikoumou. 
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Han hade goda röstresurser och framförde sitt budskap med stor auktori-
tet. Detta framgår tydligt av denna och andra ljudinspelningar. Hans predi-
kostil kännetecknades för övrigt av att förhållandevis lite av effektsökeri 
förekom. I stället förmedlade han sitt budskap utan yttre åthävor, samtidigt 
som han ibland associerade ganska fritt i anslutning till det angivna ämnet. 
Det var hans auktoritet som väckelseledare och känd profet som gav tyngd åt 
det budskap han ville förmedla. Med andra ord var det hans ethos som bi-
drog till att folk lyssnade.  

När det gäller den teologi han förmedlade finner jag att den studerade 
predikan ur doktrinär synpunkt visar tydliga spår av den tradition som repre-
senteras av de frikyrkor i Norden, där det kan sägas att EEC har sitt ur-
sprung. Samtidigt är den i hög grad kontextuell, eftersom illustrationer och 
exempel är hämtade från den närliggande miljön. Den första personen i gu-
domen betonas på ett tydligt sätt i denna predikan, trots att den lästa bibel-
texten behandlar Andens gåvor. Ndoundous teologi kommenteras ytterligare 
i fortsättningen av detta kapitel.  
 

Guds röst i Kongo – en samling profetiska budskap 
Presentation av textmaterialet 

 
Vid ett besök i Brazzaville i december 2008 fick jag tillgång till en speciell 
skrift. Det gäller ett renskrivet manuskript, som innehas av Alphonse 
Bondza, Daniel Ndoundous äldste son. Bondza hade valt ut ett tiotal profe-
tiska budskap bland de anteckningar som han har kvar efter sin far. Data-
utskriften av dessa utgör närmare trettio sidor och den övergripande titeln 
lyder Nding’a Nzambi ku Kongo (Guds röst i Kongo). Texten är skriven på 
kikongo. Vissa av budskapen är daterade och då är årtalet 1969. Det finns 
förhållandevis få efterlämnade anteckningar av Ndoundou och därför är 
dessa texter av extra stort värde. Översättningen av dessa till svenska finns 
att läsa i bilaga 1. Originaltexten finns i bilaga 2.656 

Jag känner inte till utifrån vilka kriterier som urvalet av dessa texter har 
gjorts.657 Ett närmare studium visar dock att deras innehåll ligger i linje med 
Ndoundous övriga förkunnelse. Föreliggande texter kan alltså ge ett bidrag 
till förståelsen av Ndoundou och hans livsgärning som väckelseledare. De 

                               
656 På kikongo finns två ord som på svenska motsvarar prepositionen ”i”: ku och mu. I origi-
nalversionen används mu på försättsbladet men ku i övriga fall vid uttrycket ”Guds röst i 
Kongo”.  
657 En annan av Ndoundous söner, Maurice Daniel Kiafouka Ndoundou, anger att hans far 
hade haft avsikten att publicera några profetior med titeln Nding’a Nzambi ku Kongo. Guds 
röst i Kongo. 
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belyser också den teologi som han stod för och de värderingar han ville för-
medla. 

Mitt arbetssätt har varit att utifrån texterna i Guds röst i Kongo genomföra 
en analys med uppmärksamhet på kapitlets frågeställning, som gäller Daniel 
Ndoundous teologi, med tanke på hur han hade påverkats av missionärerna 
och den lokala kontexten. 

När det gäller begreppet analys finns en lång rad skolor och angreppssätt. 
En distinktion kan göras mellan lingvistisk och retorisk analys.658 I detta fall 
tillämpar jag i första hand retorisk analys, där det innehållsmässiga och det 
övergripande budskapet är intressantare än språkliga nyanser. 

Det framgår av de aktuella texterna att de har presenterats muntligt vid 
gudstjänster. Eftersom det inte föreligger några ljudinspelningar kan inte 
pauser, betoningar och andra retoriska uttryckssätt analyseras. Dessa bud-
skap representerar en speciell diskurs; dels är språkbruket genomgående av 
religiös karaktär, dels gör de anspråk på att återge ett direkt tilltal från Gud. 
Därför krävs en viss förförståelse vid val av metodiska redskap, även om 
analysen som sådan inte tar särskild hänsyn till textens speciella karaktär. 
För en god förståelse fordras också kunskap om den kontext där budskapen 
kom till och presenterades.  

Denna textanalys genomförs i huvudsak med ett inomdiskursivt förhåll-
ningssätt. Det innebär att ”man inte söker efter förklaringar till varför en 
utsaga ser ut som den gör 'utanför' diskursen.”659 Texterna får alltså i hög 
grad tala för sig själva och det innebär också att frågan om texterna verkligen 
är gudomligt inspirerade eller om de innehåller felaktigheter lämnas åt sidan. 

De aktuella texterna är skrivna på det som brukar kallas bibelkikongo 
(kikongo kia Bibila). För åhörarna/läsarna blir därigenom kopplingen tydlig 
till Bibeln och dess profetiska böcker.  

Understrykningar, interpunktion och användandet av versaler i översätt-
ningen följer originaltexten. 
 

Religionsdimensioner/religionskomponenter 
De olika budskapen i Guds röst i Kongo har framförts av Daniel 

Ndoundou i kristna gudstjänster, det vill säga i en religiös kontext. För dessa 
texter har jag sökt efter användbara begrepp som utgångspunkt för att struk-
turera min analys. Då har jag mött en rad uppsättningar av religions-
dimensioner eller religionskomponenter, som kan sägas utgöra nyckelord när 
olika religioner eller fromhetsriktningar ska studeras. Charles Glock och 
Rodney Stark formulerar sina religionsdimensioner så här: experiential, 

                               
658 Winther Jørgensen M. & Phillips L. 2000, ss. 95 och 115-116. 
659 Wreder M. 2007, s. 45. 
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ideological, ritualistic, intellectual, consequential.660 En annan teolog, Mer-
vin Verbit, använder uttrycket religionskomponenter för: community, 
doctrine, ethics, ritual, knowledge, emotion.661 Som en jämförelse nämner jag 
här också motsvarande begrepp enligt Ninian Smart: practical and ritual, 
experiential and emotional, narrative or mythic, doctrinal and philosophical, 
ethical and legal, social and institutional, material.662 De olika uppräkning-
arna är till stora delar desamma, men jag väljer att utgå från Verbit, eftersom 
han betonar gemenskap som utgör en viktig komponent i den aktuella kon-
texten.  

Följande begrepp utgör alltså utgångspunkten för den fortsatta analysen 
och de är ordnade i stegrande betydelsegrad, där det som jag bedömer vara 
det viktigaste, gemenskap, kommer sist. Enligt min uppfattning är emellertid 
alla dessa dimensioner av betydelse för och utgör integrerade delar av den 
kongolesiska kulturen: 

1. Beteende/rit 
2. Trosföreställningar 
3. Upplevelse/erfarenhet 
4. Kunskap 
5. Konsekvens/etik 
6. Gemenskap 
 

Kommentarer och analys 
Texterna, som ligger till grund för analys, är samlade i den skrift som en av 
Ndoundous söner planerar att utge under namnet Nding’a Nzambi ku Kongo 
(Guds röst i Kongo). En återkommande tanke är att det som berör Kongo 
också gäller för hela världen, vilket betecknas med uttrycket ”alla stammar 
och tungomål”. Detta uttryck återfinns i Johannes Uppenbarelse, kapitel 5, 
och kan ses som ett exempel på många bibelcitat och -hänvisningar som 
förekommer i texten. Budskapen kan alltså uppfattas som om de gör anspråk 
på att vara allmängiltiga. 

Samtliga texter är skrivna i första personen singular och av samman-
hanget framgår att det är Gud Fader som talar. Titeln kan uppfattas så att det 
är Ndoundou som är Guds röst i Kongo, men av texterna framgår att detta 
inte är hans avsikt.  

Texterna innehåller ett stort antal bilder och metaforer, många med tyd-
liga band till Bibelns bildspråk. Hit hör ljus och mörker, sömn och vaket 
tillstånd. Andra bilder har en kontextuell prägel, som till exempel ”stenar 

                               
660 Glock C. & Stark R. 1965, ss. 19-38.  
661 Heidarzadeh Hanzae K., Movahedian Attar M. & Alikhan F. 2011, s. 1530. 
662 Smart N. 1998, ss. 13-22.  
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som hindrar fordonens framfart”663 och ”vem kan laga ett hönsägg som har 
gått sönder?”664. I begränsad omfattning kommer jag att, förutom analysen i 
strikt bemärkelse, komplettera med några kommentarer för att öka förståel-
sen för den aktuella kontexten. 

Ndoundou var i första hand präglad av sin uppväxtmiljö men också av 
den undervisning som de svenska missionärerna gett under hans evangelist-
utbildning och under den pastorsutbildning som senare följde i Kimpese, där 
även engelska och amerikanska missionärer fanns med i lärarkåren. Ef-
tersom en stor del av Ndoundous pastorala gärning bestod av själavårdssam-
tal var han under hela sitt liv väl förtrogen med de frågeställningar och pro-
blem som folk i allmänhet brottades med. Därmed levde han nära den verk-
lighetsuppfattning, som hade stark prägel av traditionella värderingar och 
uppfattningar tillhörande den kongolesiska kulturen.665 

I studiet av dessa texter uppmärksammas särskilt hur Ndoundous teologi 
hade formats under påverkan av å ena sidan missionärerna och å andra sidan 
det omgivande samhället. 
 

Beteende/rit 
Jag uppfattar uttrycket ”beteende/rit”, som det som rör handlingar under 
kulten, det vill säga i detta fall under den enskilda andakten eller den gemen-
samma gudstjänsten. I Guds röst i Kongo finns några få anknytningspunkter 
till beteende/rit. ”Beteende” i en vidare bemärkelse behandlas nedan under 
punkten ”Konsekvens/etik”. 

En direkt koppling till en rituell handling är uppmaningen att böja knä, 
vilken förekommer fyra gånger, alltid i samband med att be Gud om nåd och 
förlåtelse. Seden att böja knä tillämpas sedan gammalt i Kongo när man ber 
någon medmänniska om förlåtelse. Detta kan utgöra ett exempel på hur 
missionärerna med lätthet kunde anknyta till en traditionell sedvänja, när de 
presenterade den nya läran. Sådana tankar utvecklade K. E. Laman i San-
ningsstrålar, nämligen att trosföreställningar hos vad som betecknades som 
”primitiva folk” kan ge anknytningspunkter och på så sätt underlätta det 
kristna missionsarbetet.666 Titeln syftar på att ”strålar” av sanningen kan fin-
nas hos folk som ännu inte har hört det kristna evangeliet. 

I ett av budskapen i Guds röst i Kongo benämns tre ”vapen för att be-
kämpa och övervinna dessa stenar”, det vill säga svårigheter.667 Vapnen är 
Bönen, Guds ord och Sångerna. Vid sidan av predikan var bön, bibelläsning 

                               
663 Se sidan 264.  
664 Se sidan 270. 
665 För beskrivning av den verklighetsuppfattningen hänvisas till exempel till Mahaniah K. 
1980 och Mabanckou A. 2012. 
666 Laman K. E. 1923, ss. 81-89.  
667 Se sidan 264. 
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och sång dominerande inslag vid de gudstjänster som Ndoundou ledde. En-
ligt Widman förekom egentlig tillbedjan av Nzambi i begränsad omfattning 
vid de svenska missionärernas ankomst på 1800-talet.668 Bibelns ställning får 
en särskild dimension i den kongolesiska kontexten, eftersom det där tidigare 
inte fanns någon skriftkultur. 

I och med att väckelsens sånger låg nära den traditionella folkmusiken när 
det gäller tonspråk och rytmer, utgjorde de ett tydligt exempel på hur den 
traditionella kulturen fick naturliga uttryckssätt i den kristna gudstjänsten. 
Detta accentuerades ytterligare när de gamla rytminstrumenten började an-
vändas för att ackompanjera dessa sånger. Ndoundou försvarade kontextuali-
seringen av sången och musiken och lär då har använt följande uttryck: ”Gud 
har sagt att våra instrument duger för att ära honom.”669 

Till dimensionen beteende/rit hör också de fördömanden av bruket av 
minkisi och biteki, som förekommer i texterna. Detta gäller en företeelse där 
de protestantiska missionärerna var entydiga i sitt avståndstagande. I 
kikongo-bibeln används ordet biteki för det som i den svenska översättning-
en heter avgudar.670 

Har den protestantiska tron erbjudit något som kan ersätta biteki och 
minkisi, som skydd mot olyckor? I förbigående kan nämnas att jag inom 
EEC hört varningar för att betrakta Bibeln som en nkisi. Det sägs att med-
lemmar har med en Bibel på resor - inte i första hand för att läsa utan för att 
den ska innebära ett skydd.671 På motsvarande sätt varnas för föreställningen 
att den medaljong i form av ett Ansgarskors av aluminium, som bärs av för-
samlingsmedlemmar, ska uppfattas som en form av nkisi. Diakoner har ett 
likadant kors, gjort av mässing. 

”Andra får minkisi hos banganga för att det ska bli deras väg till fräls-
ning.”672 Avståndstagandet gäller här även nganga. Här är det lättare att se 
hur kristendomen erbjuder substitut för denna företeelse, som är nära sam-
mankopplad med riten i den traditionella religionsutövningen. Jesus kan 
nämligen uppfattas som den store nganga, vilket Buana Kibongi utvecklar i 
sin artikel Priesthood.673 Både en katolsk präst och en protestantisk pastor 
brukar, som tidigare nämnts, kallas ngang'a Nzambi, det vill säga Guds 
nganga. 
 

                               
668 Widman R. 1979, ss. 77-81.  
669 Uttalandets autenticitet är svår att vidimera, men det stämmer väl överens med Ndoundous 
inställning till frågan. 
670 Se till exempel Rom 2:22 och 1 Kor 12:2. 
671 Detta har jag hört i predikningar inom EEC. 
672 Se sidan 270. 
673 Dickson K. & Ellingworth P. 1969, ss. 47-56.  
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Trosföreställningar 
Vid en nära läsning av Guds röst i Kongo finner jag inte några spår av på-
verkan från traditionella kongolesiska trosföreställningar. Treenighetsläran 
är en grundläggande doktrin inom kristendomen och därför väljer jag att 
kommentera den med utgångspunkt från texterna.  

Hänsyftningar till alla de tre personerna i gudomen är vanligt förekom-
mande. I texterna är det Fadern som talar i första person singular i uttryck 
som ”Jag är Herren som ser himlar och jord.”674 Sonen kan benämnas som 
”min Son” och den helige Ande ges olika benämningar, till exempel ”Guds 
Ande” eller ”Kristi Ande”. 

Den första personen i gudomen förknippas med egenskaper som evig, 
rättfärdig, barmhärtig och kärleksfull. Människans oförmåga att till fullo 
förstå Gud betonas i något sammanhang. Gud som skapare nämns också, 
liksom att människan kan ha en relation till Gud som till sin far och att denna 
relation innebär förtrolighet. ”Om du ser mig som din far, ska du inte vara 
rädd och darra.”675 Vid ett tillfälle används den bibliska bilden att Gud vill 
samla sina barn, som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. 

Kristologin är central. ”De som är i Kristus är nya skapelser.”676 Jesu li-
dande, död och uppståndelse beskrivs som avgörande, även om detta ämnes-
område inte upptar en stor del av textmassan. Vägen till frälsningen är unik: 
”Liksom människorna misslyckas med att dela ett rått ägg i två delar, kom-
mer inte heller människorna att nå frälsningen, om de inte går in via Jesus 
Kristus och tror på honom.”677 Kristus framställs som frälsare för hela värl-
den och han är också den som kan ge människorna kraft. 

Pneumatologin har också en central ställning i materialet. Den helige 
Ande presenteras som ”Guds ljus” och alla troendes hjälpare: ”Min Ande gör 
ingen skillnad mellan stammar och tungomål.”678 ”Den helige Ande hjälper 
dem att undvika ondskans fällor, att fly undan mörkret.”679 

Bibelöversättarnas val av Nzambi som ordet för Gud möjliggjorde en di-
rekt koppling till skaparguden och högguden Nzambi, som enligt olika tradi-
tioner är mer eller mindre aktiv i nutida skeenden.680 Uttrycket den helige 
Ande, Mpeve yanlongo, betyder ordagrant den heliga vinden. Översättarnas 
ordval ger naturliga anknytningspunkter till den traditionella kulturen. 

Djävulen eller Satan nämns fem gånger. Fyra gånger av dessa används 
ordet Satana och en gång Nkadi ampemba. Widman är i sin avhandling tvek-
sam till valet av Nkadi ampemba som benämning på djävulen.681 Den tro-

                               
674 Se sidan 264. 
675 Se sidan 263. 
676 Se sidan 272. 
677 Se sidan 271. 
678 Se sidan 275. 
679 Se sidan 272. 
680 Widman R. 1979, ss. 74-81.  
681 Widman R. 1979, ss. 81-86.  
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ligaste etymologiska förklaringen till uttrycket är ”den som vistas i dödsri-
ket”, och bibelöversättarna valde här, vid sidan av Satana, detta uttryck som 
redan fanns i den lokala kulturen. För åhörarna till dessa budskap torde Sa-
tana och Nkadi ampemba vara utbytbara begrepp. 

De ord och uttryck som hade valts på kikongo för vissa centrala teolo-
giska begrepp erbjuder öppningar för fortsatta studier. Materialet represente-
rar här en teologi som ur kristen synpunkt kan betecknas som klassisk, med 
en treenig Gud i centrum: Gud skaparen, sonen Frälsaren och hjälparen den 
helige Ande. 
 

Upplevelse/erfarenhet 
Den andliga väckelse, som började 1947 och som så småningom leddes av 
Ndoundou fram till hans död, kännetecknades från början av personlig syn-
damedvetenhet och mottagande av förlåtelse. På så sätt var väckelsen en 
rörelse där den personliga upplevelsen och erfarenheten spelade en central 
roll och den kan därför sägas ha pietistiska drag. 

Guds röst i Kongo har som genomgående tema en inbjudan till den rätta 
vägen, som leder till det eviga livet. Många uttryck och meningar associerar 
till den vision, som Ndoundou hade i sin ungdom, och som han upplevde 
som sin personliga kallelse.682 Inbjudan vänder sig i första hand till indivi-
den, även om tilltalet ofta är kollektivt: ”[...] jag anropar stora och små: Kom 
och tag emot det eviga livet.”683 För att ge exempel på upplevelser och erfa-
renheter i texten, väljer jag att studera sådana som förknippas med att be-
svara Guds kallelse, eftersom det är ett återkommande och därmed centralt 
tema. Vilka upplevelser och erfarenheter medför det att svara ja till Guds 
kallelse, att bli en ny skapelse i Jesus Kristus? 

En lång rad positiva upplevelser utlovas här: fred, glädje, inte längre 
främlingskap inför Gud, Guds beskydd, befrielse från slaveri, ära, upphö-
jelse, behovstillfredsställelse, en helig klädnad och ledning av det himmelska 
ljuset. Till denna uppräkning hör också gemenskap, men det begreppet be-
handlas senare som en egen religionsdimension. 

I något sammanhang förknippas också livet som kristen med svåra upple-
velser och erfarenheter: ”Gråt och klaga och ha brustna hjärtan, ni ska bli 
som om ni dödades tillsammans med mig. Ni kommer att möta fruktan och 
rädsla.”684 I samband med detta ges också ett löfte om ”min Andes” hjälp.  

De ovan utlovade positiva upplevelserna är samtliga kännetecknande för 
kristendomen, samtidigt som de har en allmänmänsklig karaktär. Det är där-
för svårt att spåra drag av den traditionella kulturen i förhållande till de upp-
levelser och erfarenheter som Ndoundou förknippar med att ”vandra på den 

                               
682 Se sidan 82. 
683 Se sidan 266. 
684 Se sidan 279. 
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rätta vägen”. Jag vill ändå tillägga en reflektion angående det individuella i 
förhållande till det kollektiva. Som nämnts ovan vänder sig budskapen ge-
nomgående till var och en i lyssnarskaran. Det personliga ställningstagandet 
betonas, men vid något tillfälle är anslaget mer kollektivt: ”Tro på din Herre 
Jesus och på den helige Ande, då ska du och ditt hus bli räddade.”685 

Det personliga tilltalet och därmed det personliga ansvarstagandet kan 
tolkas som en markering mot det traditionella samhället med dess hierar-
kiska och kollektivistiska prägel. Detta får ytterligare relief mot bakgrund av 
att katolikerna i sitt missionsarbete ofta inriktade sig på hövdingen i en by. 
När han var omvänd och döpt, räknades byn som kristen.686 
 

Kunskap 
Uttrycken nzailu och ndwenga är vanligt förekommande i texten. De kan 
översättas med kunskap respektive visdom eller vishet. Det betonas åter-
kommande att det är Gud som besitter den fullkomliga kunskapen. Av sär-
skilt intresse är den kunskap och insikt som står till förfogande för den and-
liga människan. ”Alla som tar emot Kristus i sanning leds av min Ande […] 
De fylls av liv och andlig kunskap.”687 ”Ni ska fyllas av kunskap och 
ande.”688 Det finns en tydlig koppling mellan kunskapen och den helige 
Ande.  

Jag ska sänka ner min Ande över allt kött, över gamla, över unga; jag ska ge 
vishet till människor. Människor kommer att fyllas av märkliga gärningar, 
drömmar, profetera i tro, syner kommer att visa dem att Jesu död och upp-
ståndelse är sanningar.”689 

I samband med kunskapen finns tydliga kopplingar till begreppsparen ljus – 
mörker och sanning – lögn. Den andliga kunskapen ger förmågan att urskilja 
vad som tillhör ljuset och sanningen. 

Texterna nämner ingenting om värdet av kunskap eller boklig bildning i 
ett vidare perspektiv. Någon hänsyftning ges till värdet av Guds ord, det vill 
säga Bibeln, och därigenom förutsätts läskunnighet, som i sig är en grund-
läggande kunskap. 

I relation till den traditionella kulturen ser jag här en koppling till nganga, 
som besatt färdigheter och kunskaper som inte var tillgängliga för var och 
en. Min D-uppsats Karismatikerns roll inom den Evangeliska Kyrkan i 
Kongo visar hur medlemmar med speciella andliga gåvor i viss mån har 
övertagit ngangas roll. Detta kan sägas vara ett exempel på hur den tradi-

                               
685 Se sidan 277. 
686 Ekholm Friedman K. 1991, s. 164. 
687 Se sidan 275. 
688 Se sidan 279. 
689 Se sidan 280. 
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tionella, kongolesiska kulturen har påverkat den kristna kyrkan så att nganga 
lever vidare i kristen tappning.  
 

Konsekvens/etik 
Det nya livet eller vandringen på sanningens väg får enligt de aktuella tex-
terna en lång rad konsekvenser när det gäller det personliga levnadssättet, 
det vill säga etiska ställningstaganden. Här finns uppräknat sådant som inte 
bör höra hemma i en kristens liv: ”Bråk, fiendskap, förtal, splittring, dans, 
stöld, otukt, minkisi, tillbedjan av biteki, kiloka, olika slags synder, avund-
sjuka och onda begärelser.”690 

Även positiva exempel att följa kan hänföras till konsekvens/etik. Åter-
kommande betonas vikten av att leva och att vandra i sanningen. Ett rättfär-
digt leverne i Kristus och att efterlikna hans ödmjukhet, fred och tålamod hör 
också hit. Den inbördes kärleken ska synas mellan Guds barn. Följden av 
goda gärningar blir att fler dras till ljuset: ”När de ser sina syskons beteende, 
de som tidigare har mött Kristus och hans Ande, kommer också de till ljuset. 
Så lever ett sant Guds barn i världen.”691 Det finns ett tydligt avståndstagande 
mot världens sätt att leva: ”Lämna den här världens gärningar och seder som 
motverkar tron och rättfärdigheten.”692 Guds inbjudan gäller för alla ”stam-
mar och tungomål” och därmed förklaras att alla människor har samma 
värde inför Gud. 

Det tydliga avståndstagandet från vissa traditionella företeelser får kon-
kreta etiska följdverkningar. Jag avser här kindoki, kiloka eller makela. Tron 
på kindoki får som konsekvens att den, som drabbats av sjukdom eller 
olycka, vill få reda på vem som är orsak till lidandet. Dalmalm konstaterar 
att kindoki också har en positiv sida, som garanti för gemenskapen inom 
släkten.693 I detta sammanhang avses den negativa sidan som innebär att 
många oskyldiga människor än i dag drabbas av hårda straff, till och med 
lynchning och död, efter att ha blivit anklagade för kindoki. I sådana fall är 
det nganga eller helt enkelt mobben som utpekar den skyldige och fäller 
domen. 

Ur etisk synpunkt får alltså kampen mot den traditionella kindoki-tron di-
rekta konsekvenser, när människor, speciellt äldre, inte behöver leva med 
rädslan att bli anklagade för att ligga bakom olyckor och lidande. 

Vissa företeelser behandlas av Ndoundou, vilket tidigare konstaterats, 
med ett kraftigt avståndstagande. På så sätt är traditionella värderingar när-
varande i undervisningen, men de tycks inte påverka den etik som presente-
ras som normgivande. De etiska principer som framkommer i texterna före-

                               
690 Se sidan 272. 
691 Se sidan 281. 
692 Se sidan 265. 
693 Dalmalm Å. 1994, ss. 75-77.  
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faller vara kompromisslösa. Att vandra i sanning och i rättfärdighet är de 
övergripande principerna och förutom dessa positiva exempel ges uppräk-
ningar av vad som inte lämpar sig för en kristen. Inte heller nu görs någon 
skillnad mellan olika grupper av kristna, till exempel med utgångspunkt från 
olika tjänster inom församlingen. Den angivna etiken gäller för alla. 

En följd av den etiken blir att den som är kristen hamnar i ett dilemma när 
det gäller förhållandet till andra människor, i synnerhet till den egna släkten. 
Eftersom kindoki erbjuder en vanlig förklaringsmodell till de olika problem 
som drabbar släktens medlemmar, blir det svårt att helt ta avstånd och inte 
delta i de sammanhang då orsakerna till ett aktuellt problem ska utrönas. Ett 
sådant agerande kan medföra att personen ifråga lättare anklagas för att ligga 
bakom den sjukdom eller olycka som är föremål för utredning. En mer nära-
liggande tolkning av budskapet är att den kristne inte själv ska befatta sig 
med kindoki i betydelsen av att aktivt vara med och sätta förbannelser på 
andra människor. Det framgår alltså inte klart av texten om den kristne helt 
ska ställa sig vid sidan när frågor om kindoki behandlas inom släkten. 

Det finns ingenting i texten som uppmanar till solidaritet med dem som 
har det sämre ställt. En rad andra etiska frågor tas inte heller upp, men de 
kan innefattas i de allmänna termerna om ett liv i kärlek, sanning och rättfär-
dighet.  
 

Gemenskap 
Ordet gemenskap, kintwadi, förekommer inte mindre än 45 gånger i tex-
ten.694 Därav framgår att det är ett centralt begrepp i de presenterade bud-
skapen. Följande citat kan tolkas så att gemenskap till och med är av avgö-
rande betydelse när det gäller att svara ja på Guds tilltal:  

Var finns er tro? Har ni gemenskap med mig? Har ni gemenskap med min 
Son? Har ni gemenskap med den helige Ande? Har ni gemenskap er emellan? 
Var finns era hjärtan?695 

Det förekommer tre olika aspekter av gemenskapsbegreppet i Guds röst i 
Kongo. En aspekt är gemenskapen mellan personerna i gudomen. En annan 
gäller gemenskapen mellan människan och Gud och för det tredje avses 
kristnas inbördes gemenskap. Genomgående framställs gemenskap som nå-
got positivt och eftersträvansvärt. Med utgångspunkt från gemenskap upp-
manas också till enhet mellan kristna, där följande ord är en bön:  

                               
694 Laman K. E. 1936 anger följande ord som förklaringar till kintwadi: société, association, 
communauté, confrérie, camaraderie, compagnonnage, participation collective à qqch. En 
vanlig översättning till franska är numera communion eller communion fraternelle. 
695 Se sidan 280. 
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Förbered gemenskapens väg för församlingen i hela Kongo, så att vi lär 
känna vår gemenskap mellan kristna och att vi alla går på samma väg, ty vi 
har hört att det finns bara en sanningens Gud.696 

Däremot vidgas inte gemenskapsbegreppet till alla kongoleser eller hela 
mänskligheten. 

Gemenskapen med Gud gäller även den tillkommande världen: “Den som 
tror har tagit emot glädjens gemenskap för evigheten och härlighet utan 
slut.”697 

I anslutning till religionsdimensionen gemenskap är det inte svårt att hitta 
kopplingar till traditionella värderingar. Konkret används metaforen om 
måltidsgemenskap ”att äta och dricka tillsammans”698, som har en djup sym-
bolisk betydelse i det kongolesiska samhället. Ekholm Friedman beskriver 
hur klansystemet, som innebar tät gemenskap inte minst ur solidaritetssyn-
punkt, numera ersätts av andra grupperingar där den kristna församlingen 
eller dess verksamhetsgrupper i viss utsträckning ersätter den traditionella 
klanen.699 

van Wing beskriver betydelsen av gemenskap på följande sätt: 

Det individuella arbetet fanns knappast förr i tiden. Männen som röjde i sko-
gen, kvinnorna som odlade, jakten, allt genomfördes gemensamt. Att placera 
någon från kongofolket ensam, avskild från de andra på ett arbete, är det 
bästa sättet att få honom att tröttna. Han måste ha sällskap.700 

Genom den starka betoningen av gemenskap finns det här en tydlig koppling 
till den kongolesiska kulturen. När det gäller denna religionsdimension finns 
ingen spänning eller motsättning mellan de ursprungliga värderingarna och 
dem som infördes med den kristna missionen. Snarare kan gemenskap vara 
ett exempel på hur en traditionell värdering tas upp, betonas och vidare-
utvecklas inom den nya religionen. 
 

Guds röst i Kongo – sammanfattande kommentar 
Daniel Ndoundou efterlämnade en samling profetiska budskap med namnet 
Guds röst i Kongo. Under studiet av dessa, med utgångspunkt från begrep-
pen beteende/rit, trosföreställningar, upplevelse/erfarenhet, kunskap, konse-

                               
696 Se sidan 282. 
697 Se sidan 268. 
698 Se sidan 275. 
699 Ekholm Friedman K. 1994, ss. 198-207.  
700 van Wing J. 1921, s. 165. Le travail individuel n’existait guère autrefois. Le défrichment 
de la forêt par les hommes, les cultures par les femmes, la chasse, la pêche, tout se faisait 
collectivement. Mettre un Mukongo seul à un travail, à l’écart des autres, c’est le meilleur 
moyen de l’en dégoûter. Il lui faut de la compagnie. Min översättning. 
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kvens/etik och gemenskap, kan slutsatsen dras att det inom ett par områden 
finns tydliga anknytningspunkter mellan det som presenteras i de aktuella 
texterna och den traditionella, kongolesiska kulturen. Det gäller framför allt 
trosföreställningar och gemenskap, där det föreligger en koppling till över-
sättningsfrågor. Bibelöversättarna valde nämligen ibland uttryck, som i sig 
innebar en brygga mellan det gamla och det nya, till exempel Nzambi för 
Gud. Traditionella värderingar som gemenskap lyfts fram i texten och de ges 
nya konnotationer, där den kristna församlingen i viss mån kan sägas ersätta 
gemenskapen inom klanen. 

När det gäller dimensionerna upplevelse/erfarenhet och kunskap finns en 
tydlig koppling till de traditionella företeelserna, men i det nya samman-
hanget betonas i högre grad den personliga upplevelsen och därmed det per-
sonliga ansvarstagandet i förhållande till det kollektiva tänkandet. Det inne-
bär också en möjlighet för alla att få tillgång till upplevelser, erfarenheter 
och kunskap, vars motsvarigheter tidigare var reserverade för nganga och 
vissa andra initierade. 

Ett direkt avståndstagande blir tydligt när det gäller beteende/rit och kon-
sekvens/etik. Då fördöms vissa traditionella fenomen, när de räknas upp 
bland det som en kristen människa inte bör befatta sig med. Hit hör bruket av 
minkisi, biteki och kindoki. Här ges det inte utrymme för några kompromis-
ser. 

Dessa slutsatser ligger till grund för det fortsatta studiet av hur 
Ndoundous teologi tog sig uttryck i hans förkunnelse av den kristna tron och 
hur den praktiserades. 
 

Ndoundous sånger 
Ett tecken på Ndoundous inflytande inom EEC är de sånger, som har honom 
som författare och kompositör. Dessa sånger, som fortfarande sjungs, kan 
också utgöra en källa för studiet av hans teologi. Jag har tillgång till åtta 
olika sångsamlingar, som innehåller så kallade väckelsesånger. En av dem, 
Yimbila mu kembisa Nzambi,701 är utgiven i Kongo-Kinshasa av CEZ:s 
Département de Littérature & Communication år 1988. De andra sju kom-
mer från Kongo-Brazzaville och är utgivna av grupper eller enskilda inom 
EEC. Alphonse Kimbolo (född 1922) intar här en särställning, eftersom han 
från början av väckelsen samlade och nedtecknade de nya sångerna. De här 
nämnda sångböckerna innehåller tillsammans närmare 1 600 sånger, men 
vissa dubbleringar förekommer. 

                               
701 Sjung för att ära Gud. 
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Eftersom sångerna ansågs vara en direkt gåva från Gud, förekom olika 
meningar huruvida författarens namn skulle stå i anslutning till dem när de 
publicerades. Frågan var: ”Kan en person stå som författare till något som är 
direkt inspirerat av Gud?” I de olika sånghäftena står ofta A.I. som sångför-
fattare. Förkortningen står för auteur inconnu (författare okänd) och betyder 
i vissa fall att personen ifråga ville vara anonym. Är sången från väckelsens 
början kan det bero på att författaren inte ville bli igenkänd på grund av 
rädsla för repressalier från myndigheterna.702 Förkortningen kan också betyda 
att den som skrivit sången var okänd för den som redigerade sångboken. 

I sångsamlingarna återfinns tio sånger där Daniel Ndoundou anges som 
författare. Innehålls- och stilmässigt är de relativt lika varandra och därför 
återger jag bara två av dem här med översättning till svenska. Därefter ger 
jag en kortfattad analys och några kommentarer till sångtexterna, i första 
hand med tanke på den teologi de förmedlar. Dessa två sånger är välkända 
och sjungs ofta. De återfinns i Nkunga mia kinkulu kia nsikumusu ku Kongo 
– 1947. Spécial Ngouedi 2006.703. De har där nummer 1 och 15, men här 
betecknas de med nummer 1 och nummer 2. 
 
Nummer 1  
 
Mabundu monso mayonzamane Alla grupper har samlats 
Mpila kiese mo tala mo.  Vilken glädje att se dem. 
Kulunsi dilueki bwabu  Nu har korset kommit 
Fukameno lu babo.  Ni ska alla böja knä. 
 
Refräng  Lu bakundi yimbileno Sjung ni vänner 
 Mpu yansende yibamvwika Törnekronan som de gav honom 
 Bu bankoma vana kulunsi När de korsfäste honom 

 Toma wiza wamona dio. Kom och betrakta det noga. 
 

Petelo watala Yesu  Petrus såg på Jesus 
Buna yandi wadila,   Och då grät han. 
Kansi Yesu wabakamba   Men Jesus sa till dem 
Ka ludilandi nkutu ko.  Gråt inte mer. 
  
Wiza do, wiza do  Kom, o kom 
Wiza kwaku mu ntim’ami.  Kom du till mitt hjärta. 
Vedisanga masumu mami  Rena mig från mina synder 
Wiza Mfumu wansadisa.  Kom Herre och hjälp mig.  
                               
702 Kimbolo 2003, s. 4. 
703 Sånger från förr, från väckelsen i Kongo 1947. Special Ngouedi 2006.  
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Yesu yandi wabasila  Jesus lovade dem 
Ka lumonandi wonga ko.  Var inte rädda. 
Mono ngina kuluvana  Jag ska ge er 
Mpeve yanlongo i nsadisi.  Den helige Ande, hjälparen. 
 
Mpeve yanlongo ya babwila  Den helige Ande föll över dem 
Bantu bonso bazakama.  Alla människor skakade. 
Petelo wata kwa bantu,  Petrus sa till människorna 
Baba ka bakololo ko.  De här är inte druckna. 
 
Milongi mionso lutelameno  Stå upp alla lärare 
Va ntadisi a Nzambi eno.  inför er Gud. 
Kadi yandi wabasila  Ty han lovade dem 
Nunga ngina lunungisa.  Jag ska ge er seger. 
 
 
Nummer 2 
 
O Nzambi Se dieto mu mazulu O Gud vår Fader i himmelen 
Tweti kubombidila.  vi beder till dig. 
Wiza tambula sambu kieto wau Kom och tag emot vår bön 
Wiza watusadisa.  Kom och hjälp oss. 
 
Refräng   
 Mu kiadi ya maniongo tweti didila  I sorg och förtvivlan gråter vi 
 E tata Nzambi toma kutuwa. Gud vår Fader, hör oss. 
 Mu nkenda ye mu luzolo lwaku I nåd och i din kärlek 
 Wiza watusadisa.  Kom och hjälp oss. 
 
Vo nsi eto yizedi kwa tombe  Om vårt land fylls av mörker 
Ya mambu mingi mambi.  På grund av mycket ont. 
Salu kiaku babingi ba zomanga kio Många förföljer ditt verk 
Ka balendi nunga ko.  Men de kan inte lyckas med det. 
 
O Nzambi tuzeyi vo ngeye  O Gud, vi vet att du 
Kuna kutusisa ko,  inte ska lämna oss. 
Vo zinzomono vo zintontolo  I förföljelser och prövningar 
Kala yeto kuna ntu.  Var med oss till slutet. 
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Tukiyekole kweto muna nge  Vi överlämnar oss till dig 
Tata ututabila.   Fader, bevara oss. 
Ngeye zeyi zimpasi zeto wau  Du känner till våra svårigheter 
Wiza watusadisa.  Kom och hjälp oss. 
 
Vo tusadisa kondwa vuvu mu nge Om vi arbetar utan hopp i dig 
Ka tulendi nunga ko.  Kan vi inte lyckas. 
Vuvu kieto mu ngeye twena kio Vårt hopp det har vi i dig 
Wiza watusadisa.   Kom och hjälp oss. 
 

Kommentarer och analys 
I likhet med andra sånger i denna genre har dessa en refräng och det är van-
ligt att den repriseras. Även om det är en kör eller annan sånggrupp som 
sjunger, brukar de flesta gudstjänstbesökarna stämma in i refrängen. Ef-
tersom sångstilen hos dessa väckelsesånger är av recitativ karaktär, innehål-
ler de olika stroferna i en sång sinsemellan inte lika många stavelser. Som 
synes förekommer inga rim. Rytmen är däremot av stor betydelse och sång-
erna beledsagas som regel av ett eller flera rytminstrument.  

Innehållet i dessa två sånger växlar i form mellan berättande delar och di-
rekt tal, som implicit tillskrivs sångaren eller i något fall Jesus, som tilltalar 
sina lärjungar. 

Den första sången påminner om Jesu lidande och löftet om den helige 
Ande. Den följande är en innerlig bön om Guds hjälp och stöd i en situation 
som kännetecknas av prövningar, förföljelser och andra svårigheter. När det 
gäller innehållet kan ovanstående sånger sägas tillhöra den kategori som i 
Sverige har betecknats som läsarsånger, det vill säga andliga sånger som 
ligger nära folkvisetraditionen och som är uttryck för pietistisk fromhet. 
Sångerna speglar ett personligt, nära gudsförhållande och de förmedlar upp-
muntran för jordelivet, samtidigt som de nämner den härlighet som väntar de 
trogna i himmelen. 

Sång nummer 2 kan uppfattas som om den i allmänna ordalag beskriver 
de svårigheter som är förknippade med livet här på jorden. Men den kan 
också uppfattas som en svidande kritik mot landets politiska ledning: ”Om 
vårt lands fylls av mörker/ På grund av mycket ont/ Många förföljer ditt 
verk/ Men de kan inte lyckas med det.” Under åren när kyrkornas verksam-
het motarbetades av myndigheterna, kan denna sång ha varit ett sätt att pro-
testera mot rådande förhållanden.704 

                               
704 Se sidan 72. 
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Många sånger och psalmer hade översatts av de protestantiska missio-
närerna till kikongo och sångsamlingar trycktes regelbundet. Ndoundou var 
alltså väl förtrogen med sådana sånger och den förnyelse som kom med 
väckelsens sånger gällde inte i första hand själva innehållet, utan det sätt på 
vilket de framfördes. Nu gällde kongolesiska tongångar, rytmer och musik-
instrument.705 Innehållet i de gamla pietistiska läsarsångerna fick alltså en 
språk- och tondräkt som var anpassad till kongolesiska traditioner. Redan 
under kimbanguistväckelsen var det vanligt med sånger i denna genre, men 
det var först i samband med väckelsen 1947 som de började användas inom 
den svenska missionen.706 

Ndoundous sånger visar, i likhet med de texter som hittills analyserats, att 
han doktrinärt följde den tradition som de västerländska missionärerna repre-
senterade och hade förmedlat. Innehållsmässigt skulle de kunna förekomma i 
sångsamlingar i många länder inom den pietistiska traditionen. Däremot var 
påverkan från den lokala kulturen stor när man betraktar hur sångerna fram-
fördes i gudstjänsterna. Här utvecklades en sångstil med tonskalor, rytmer 
och ackompanjemang av instrument som var mycket olik den som missio-
närerna hade infört och som hade varit bruklig inom den svenska missionen. 
Detta nya sångsätt hade en tydlig koppling till väckelsen och användes ofta i 
de gudstjänster som Daniel Ndoundou ledde. 

 

Ytterligare exempel som åskådliggör Daniel Ndoundous 
teologi 

För att få en bild av Ndoundous teologi har jag i detta kapitel studerat efter-
lämnade källor i form av predikan, profetiska budskap och sånger. Här följer 
dessutom ytterligare några företeelser, som belyser kapitlets frågeställning, 
hur Ndoundous teologi formades i mötet mellan de två kristendomstolkning-
arna: den som presenterades av missionärerna och den som växte fram i den 
kongolesiska kontexten.  

Bland de företeelser, som visar denna spänning och som förknippas med 
väckelsen och därmed Daniel Ndoundou, hör den uppenbarade medicinen. 
Den är starkt förknippad med den traditionella kulturen eftersom den påmin-
ner om ngangas verksamhet, men fick i och med väckelsen en tydlig plats i 

                               
705 SMF-missionären Bertil Söderbergs avhandling Les instruments de musique dans le Bas-
Congo et dans les régions avoisinantes från 1956 ger en utförlig presentation av de musikin-
strument det här gäller. 
706 Domkyrkoorganisten Henry Weman (1897 – 1992) skrev efter en studieresa i östra och 
södra Afrika en bok 1960 med titeln African Music and the Church in Africa. Vissa delar är 
adekvata även för Kongo; boken har ett stort värde som tidsdokument, eftersom den ger ex-
empel på hur man vid denna tid såg på relationen mellan den gudstjänstmusik som hade intro-
ducerats av de västerländska missionärerna och den som komponerades av afrikaner.  
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det kristna församlingslivet. Redan från början av kongomissionen hade 
missionärerna ägnat sig åt sjuk- och hälsovård. Diagnoser ställdes och be-
handlingar förskrevs utifrån medicinska kunskaper. Beteckningen ”den up-
penbarade medicinen” visar dock på att diagnos och behandling bygger på 
uppenbarelser och, som tidigare nämnts, framställs alla mediciner av delar 
från växtriket.707 

Användandet av Siloa-dammen, med dess attribut och regler, kan beteck-
nas som en rit med rötter i de två traditionerna.708 I Kongo fanns nämligen 
föreställningar om elementet vattnets speciella egenskaper och i nkita-
kulten709 förekom rituella reningsbad.710 Simon Kimbangu hade inbjudit till 
liknande bad, en företeelse som fortsätter än idag i Nkamba.711 Siloa-
dammen hade en tydlig biblisk förebild och sånger, bibelläsning och böner 
som hörde ihop med ceremonin vid dammen var onekligen kristna inslag. 
Även om renhetsreglerna ger associationer till Gamla testamentet, påminner 
de om traditionella tabuföreställningar i det traditionella kongolesiska sam-
hället. 

Ett annat av väckelsens tecken, som dock inte skapade några kontrover-
ser, var den framträdande plats som drömmar fick som en form av gudomlig 
uppenbarelse.712 Drömmars betydelse är en sådan företeelse där kristna i 
Kongo har betydligt lättare än sina trosfränder i Skandinavien att relatera till 
många bibeltexter, till exempel berättelser i samband med Jesu födelse.713 
För Ndoundou var det naturligt att Gud kunde tala genom drömmar, vilket 
framgår av hans inställning till väckelsesångerna och hans egna erfarenheter 
av sådana drömmar.714 

Dessa tre exempel, den uppenbarade medicinen, Siloa-dammen och 
drömmar, får illustrera hur Ndoundou levde i spänningsfältet mellan den 
undervisning han hade fått under sin utbildning och de trosföreställningar 
och värderingar, som han mötte i sin omgivning. I avslutningen av detta 
kapitel följer en sammanfattning av hur Ndoundous teologi formades i det 
spänningsfältet. 
 

                               
707 Se sidan 120. 
708 Se sidorna 104 till 108. 
709 “nkita, nymf, havsgud; kallas även vatten-nkisi” enligt Widman 1979, s. 244.   
710 Einebrant, Roland. Intervju 2013-03-08. 
711 Nama, Fabrice. Intervju 2012-10-02. 
712 Buana K. 2002, s. 63. 
713 Om drömmars betydelse i det traditionella samhället, se Laman K. E. 1962, ss. 7-13. 
714 Se sidan 122. 
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Människans väg till kristen tro, enligt Daniel Ndoundou 
Ndoundous förkunnelse innehöll inte något avståndstagande från den teologi 
som han hade mött under sin utbildning inom den svenska missionen och vid 
den ekumeniska skolan i Kimpese. Han betonade vissa drag, som tillhör den 
pietistiska traditionen, nämligen det personliga ställningstagandet och an-
svarstagandet. Runar Eldebo visar i sin avhandling om Frank Mangs hur han 
ser skillnader mellan den nådens ordning, ordo salutis, som framträdde i 
Mangs undervisning och den som förknippas med klassisk pietism.715 Jag gör 
här ett försök att presentera Ndoundous teologi med hjälp av hans ”nådens 
ordning” och väljer som utgångspunkt det motto som formulerats av honom 
och som ofta används än i dag som ett rop mellan gudstjänstledare och åhö-
rare, nämligen Sikama! Siama! Tatamana! Ndungunu!716 

Sikama! Vakna! Uppmaningen, som i olika former återkommer i 
Ndoundous undervisning, gäller såväl ett uppvaknande till omvändelse som 
ett uppvaknande till ett liv i helgelse. Såväl odöpta som döpta är i behov av 
väckning. 

Siama! Fatta mod! Här följer en uppmuntran att stå fast och beslutsam, 
vilka är alternativa översättningar enligt Laman.717 Det kan sägas spegla att 
livet som kristen inte är utan svårigheter. 

Tatamana! Håll ut! Även detta uttryck uppmanar till kamp och uthållig-
het. Det kan sägas leda fram till: 

Ndungunu! Seger! Den eskatologiska dimensionen tycks inte vara fram-
trädande i Ndoundous undervisning, men denna sista del av ropet pekar fram 
emot himmelriket när kampen är över. Det kan också tolkas som seger över 
svårigheter som människan möter under jordelivet. 

Till denna ”nådens ordning” kan också läggas det andra ropet som till-
skrivs Ndoundou och som ofta hörs på gudstjänster inom EEC: Sala! Sam-
bila! – Sambila! Sala! Arbeta! Bed! - Bed! Arbeta! Ndoundou betonade 
såväl arbetets som bönens plats i väckelsen. Här kan nämnas den betydelse 
som det så kallade kärleksverket718 har haft och har än idag.719 Det innebär att 
församlingsmedlemmar gör dagsverken gratis till exempel vid byggnation av 
en ny kyrkolokal. Det kan också innebära att en grupp i församlingen åtar sig 
ett begränsat arbete åt en tredje person och låter ersättningen gå till gruppens 
eller församlingens kassa. Ndoundou uppmuntrade denna företeelse. Även i 
övrigt manade han till arbete, framför allt inom jordbruk och boskapssköt-
sel.720 
 
                               
715 Eldebo R. 1997, s. 219. 
716 Se sidorna 153 och 227. 
717 Laman K. E. 1936, s. 935. 
718 salu kia zola. Se Samba dia Makela 1999, ss. 9-12.  
719 Linnéa Almkvist beskriver i sin bok Gäst i Kongobyar hur en sådan arbetsdag kan gå till. 
Se sidorna 91-96. 
720 Bissila C. 2000, s. 20. 
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Ndoundous förhållande till andra profetrörelser och 
kyrkor 
Ndoundou hade att som väckelseledare ta ställning till olika rörelser av reli-
giös och politisk karaktär, varav några har presenterats i kapitel två och tre. 
Bland dessa fanns matsouanismen, munkukusa och olika former av ngun-
zism som följde i kimbanguismens kölvatten. I alla dessa fall gällde det för 
Ndoundou att välja en attityd, som sedan blev vägledande för många männi-
skor. Han var alltså tvungen att göra en teologisk bedömning av de olika 
strömningarna och med den som utgångspunkt ge lämplig vägledning i sina 
predikningar och inte minst under personliga samtal. Det finns belägg för 
hur Ndoundou i allvarliga ordalag fördömde vissa av dessa.721 Hans negativa 
inställning till Frälsningsarmén under dess första tid i landet framgår klart i 
hans självbiografiska anteckningar när han beskriver den oro som rörelsen 
skapade vid ankomsten till Franska Kongo på 1930-talet.722 Det finns dock 
ingenting i det material, som står till mitt förfogande, som tyder på att 
Ndoundou i sin förkunnelse och undervisning kände behov av att distansera 
sig från den Katolska kyrkan. En bidragande orsak till denna förhållandevis 
positiva inställning som Ndoundou visade kan vara det som Basile Nzambi 
återger i sin skrift Les Mémoires d’un Berger (En herdes minnen). Där skri-
ver han nämligen att den 18 maj 1948 hade Buana Kibongi profeterat att ”i 
framtiden skulle katoliker och protestanter be tillsammans”.723 Detta torde 
vara bekant för Ndoundou, som var Ngouedi-bo. 

Jag drar slutsatsen att Ndoundou under hela sin levnad var medveten om 
när han och väckelsen behövde distansera sig från olika uppdykande läror 
och deras tillämpningar, som kunde påverka EEC:s medlemmar. Denna 
medvetenhet framgår också i predikan om gåvorna, som återges i detta kapi-
tel, där han varnar för den verksamhet som ”falska profeter” bedriver. På så 
sätt motverkade han doktriner och praktiker med alltför långt avstånd till 
den, som han uppfattade, rätta läran. 
 

Den helige Ande och extasen 
Beträffande Ndoundous teologi är det inom pneumatologin som han haft 
störst påverkan på väckelsen och därmed också på sin kyrka. I Sverige före-
kom inom SMF sedan 1930-talet spänningar i församlingarna beträffande 
hur man skulle förhålla sig till karismatiska yttringar, som hade aktualiserats 

                               
721 Bakala J. 2004, s. 18. 
722 Ndoundou D., Självbiografiska anteckningar.  
723 Nzambi B. 2007, s. 52 ”[…] qu’à l’avenir, les catholiques et les protestants prieraient 
ensemble.” Min översättning. 
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av pingströrelsens framväxt. Ett stort antal enskilda medlemmar, ett 15-tal 
församlingar och några pastorer lämnade SMF för att ansluta sig till den nya 
rörelsen.724 I Kongo hade vid motsvarande tid ngunzismen också orsakat 
splittring inom församlingarna. Vid väckelsens början 1947 verkar missio-
närskåren vara positivt inställd till den nya rörelsen, även om attityderna 
varierade när det gällde extasens plats i sammanhanget. Det faktum att 
Efraim Andersson, rektor vid seminariet i Ngouedi, visade stor öppenhet 
gentemot det nya, fick betydelse för väckelsens fortsatta utveckling. 

När det gäller Andens gåvor, som de beskrivs i Nya testamentet, ställde 
sig Ndoundou bakom tolkningen att de gäller för den kristna församlingen i 
alla tider. Han utökade dock den bibliska uppräkningen med bland annat den 
uppenbarade medicinen, som han såg som en speciell Andens gåva till 
Kongos folk.725 I praktiken fick betoningen på den helige Ande stor bety-
delse. Detta märktes framför allt genom den plats som extasen fick i guds-
tjänstlivet. Ndoundou tillät och uppmuntrade extas i de samlingar han ledde. 
Extasen sågs – och ses än idag – nämligen som ett tecken på andeuppfyl-
lelse.726 Detta framgår av hur EEC:s veckotema presenteras i Guide biblique 
för veckan 16 – 22 januari 2006. Under veckan firas minnet av väckelsens 
början i Ngouedi 1947 och rubriken för veckan anges som vanligt på fem 
olika språk: franska, lingala, kiteke, monokutuba och kikongo.727 En över-
sättning till svenska visar på skillnader mellan de olika beteckningarna. Den 
franska rubriken betyder ”Falla i extas” medan de tre följande har betydelsen 
”Att drabbas av anden”, men rubriken på kikongo betyder ”Att väckas”. Det 
faktum att ”falla i extas” anses vara synonymt med ”att drabbas av anden” 
och ”att väckas” visar på att väckelsen har en mycket tydlig koppling till 
extasen. Detta synsätt tog Buana Kibongi tydligt avstånd från, när han beto-
nade att väckelsen i första hand berör den personliga gudsrelationen och inte 
de extatiska yttringarna.728 Samtidigt är det omvittnat hur Buana själv vid 
vissa tillfällen greps av extas och i väckelsens början var det han som förkla-
rade för de svenska missionärerna att extasen var en viktig del av kongole-
sens gudsrelation.729 

Här följer några exempel på hur de extatiska yttringarna i samband med 
väckelsen har tagit sig uttryck i den kongolesiska kontexten inom EEC. De 
mera spektakulära formerna var vanligare i väckelsens början. Sven Hager-
fors berättar om en kvinna, som plötsligt från sin sittande ställning på en 
kyrkbänk gjorde höga hopp upp i luften. Det var vanligt att folk rullade runt 

                               
724 Lundkvist S. 2003, s. 94. 
725 Se sidan 120. 
726 Detta stöds av Luntala B. 1976. Han är CEC-pastor och skriver på sidan 39: ”Någon som 
upplever extas anses i allmänhet ha blivit döpt i Anden. L’homme qui expérimente l’extase est 
généralement considéré comme ayant été baptisé en l’Esprit. Min översättning.  
727 Tomber en extase – Kokweya molimo – Ubwa itswi – Kubwa mpeve - Kusikumuswa 
728 Buana K. 2002, s. 48. 
729 Buana K. 2002, s. 29. 
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på marken, något som gav upphov till uttrycket ”väckelsebyxor” eller 
”Ndoundou-byxor”. Det innebar att kvinnorna uppmanades att bära byxor 
under sina pagnes, det vill säga de tyg som användes som långa kjolar. Vid 
rullningarna fanns det annars risk att de skulle blotta sig. Anna-Carin Rinde-
skog berättar om hur det kunde gå till vid gudstjänster i Ngouedi kyrka på 
1960-talet. Folk kunde plötsligt slå bakåt-kullerbyttor över kyrkbänkens 
ryggstöd, dock alltid utan att skada sig. Rindeskogs barn var fascinerade av 
detta skådespel.730 När ”gåvan att klättra” var aktuell förekom också spekta-
kulära scener, när människor efter en snabb klättring plötsligt kunde befinna 
sig högt uppe i ett träd. Från mina år i Kongo-Kinshasa – under den tiden var 
Ndoundou verksam som pasteur évangéliste och väckelseledare i grannlan-
det – minns jag hur extasen ofta tog sig uttryck i skakningar och att den näs-
tan alltid inföll i samband med att det sjöngs väckelsesånger med ackompan-
jemang av rytminstrument. 

Jag har här genomgående använt uttrycket extas, bland annat därför att det 
franska ordet extase är vanligt förekommande i Kongo. Det ordet används 
också i den franska bibelöversättningen.731 En alternativ översättning till 
svenska vore trance eller hänryckning; det senare ordet förekommer i 
svenska bibelöversättningar.  

Att extasen som fenomen var och är vanligt förekommande i det kongole-
siska samhället även vid sidan av den kristna verksamheten finns det många 
belägg för. Nganga var ofta i extas innan han meddelade svaret på olika frå-
gor.732 Laman och Efraim Andersson skriver om detta tillstånd, mayembo, 
när dolda hemligheter uppenbaras.733 Under en resa i Kongo 1964 besökte 
Sigfrid Södergren (1920 – 2000), missionärsbarn och konstnär, flera byar i 
området kring Zanaga där han blev vittne till hur människor kom i extas, 
som regel i samband med dans som ackompanjerades av trummor.734 

Frågan om extasens plats i väckelsen var aktuell redan 1947. Synodalrå-
det varnade i sitt uttalande i maj samma år för överdriven betoning av exta-
sen.735 Buana Kibongi återger vad som hände efter en gudstjänst i Ngouedi i 
mars samma år, då ”många deltagare föll i extas, rullade sig på golvet och 
skrek: ’Å Jesus! Å Jesus! Jesus förlåt mig’.” Efraim Andersson, som då var 
Buanas rektor, tilltalade honom efter gudstjänsten på kikongo: ”Det viktiga i 
väckelsen är inte extasen; extasen är någonting helt vid sidan av.” Buana 
svarade då på franska:  

Extasen kommer inte att fortsätta i framtiden. Men det är ett av tecknen som 
visar att ert missionsarbete inte är förgäves. Gud använder sig av extasen för 

                               
730 Rindeskog, Anna-Carin. Intervju 2011-02-28.  
731 Översättning Louis Segond, exempel Apostlagärningarna 10:10. 
732 Mahaniah K. 1988, s. 66; Laman K.E. 1962, s. 173. 
733 Laman K. E. 1923, ss. 41-42; Andersson E. 1936, ss. 119-121. 
734 Södergren 1964, ss. 58-61.  
735 Se sidan 59. 
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att omforma människors hjärtan, så att de blir hans tjänare; på samma sätt 
som smeden placerar järnet i elden för att sedan omforma det till ett redskap 
som till exempel en hacka. När smeden har slagit på järnet, som har blivit 
mjukt av elden, placerar han inte järnet i elden igen. Gud handlar på samma 
sätt som smeden.736 

Denna händelse kan tjäna som förklaring till att Buana under senare år tog 
avstånd från de kraftiga extatiska yttringarna, som hade kommit att känne-
teckna väckelsen. Enligt hans synsätt skulle extasen vara något som behöv-
des bara i väckelsens början. Ndoundou hade däremot en mer positiv inställ-
ning till extasen och den var vanligt förekommande under hans gudstjänster 
och samlingar. 

Under missionärstiden hade gudstjänsterna haft en relativt strikt form och 
det gavs inte något större utrymme för spontana inslag. De samlingar, som 
Ndoundou ledde och som blev stilbildande för väckelsen, innehöll de vanliga 
gudstjänstmomenten: bibelläsning, bön, predikan och sång. Genom de lokala 
sångerna och extasen fick emellertid väckelsens sammankomster en annan 
prägel. Gudstjänsten fick en ny form med påverkan både från den väster-
ländska och den kongolesiska kulturen. 

 

Något om maktbegreppet i förhållande till Ndoundous 
ledarroll 
Under studiet av Daniel Ndoundous liv och hans teologi i förkunnelse och 
praktik har maktbegreppet aktualiserats utifrån olika utgångspunkter. Som 
väckelseledare hade han ett stort inflytande i och med att han uttalade profe-
tior i Guds namn och gav tillåtelse åt andra att göra detsamma. John Hedlund 
beskriver sina personliga intryck av mötet med Ndoundou så här:  

Han är född ledargestalt. Hans personlighet utstrålar en odiskutabel auktori-
tet. Inte minst i möten och gudstjänster. Det såg jag bl. a. den där kvällen. 
När den salighetsberusade delen av mötespubliken som bäst demonstrerade 
bibelordet om att med både kropp och själ jubla mot levande Gud, reste sig 
Ndoundou lugnt. Det blev tyst och stilla. Och evangelisten började tala, först 
i tungor och sedan på kikongo. Han stod nästan orörlig utan gester. Liknade 
där han stod i lyktskenet, en staty i glänsande ebenholts. Kavajen spände över 
de kraftiga axlarna. Orden föll tungt, rösten var hes och guttural.737 

                               
736 Buana K. 2002, s. 29. L’extase ne continuera pas à l’avenir. Mais c’est l’un des signes qui 
prouvent que votre œuvre missionnaire n’est pas vaine. Dieu se sert de l’extase pour trans-
former les cœurs des hommes afin que ces derniers deviennent ses serviteurs ; de même que le 
forgeron met le fer dans le feu pour le transformer ensuite en un outil tel que la houe. Une 
fois que le forgeron a battu le fer ramolli par le feu et a obtenu sa houe, il ne remet plus la 
houe au feu. Dieu agit de la même manière que le forgeron. Min översättning. 
737 Hedlund J. 1972, s. 132. 
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Efter denna ögonblicksbild, förmedlad av en svensk på kort besök i Kongo, 
vill jag betrakta denne ”gåvornas man” med utgångspunkt från begreppet 
makt. När maktförhållanden mellan stater och mellan grupper i samhället är 
föremål för studier, återkommer frågor av typen: ”På vilka sätt utövas och 
bibehålls makt?” I denna avhandling tangerar jag vid flera tillfällen sådana 
frågeställningar, till exempel beträffande kolonialmakten Frankrike gentemot 
Franska Kongo och senare Kongo-Brazzavilles politikerklass gentemot lan-
dets medborgare.  

En annan aspekt är det maktförhållande som rådde mellan de svenska 
missionärerna och kongoleserna. Svenskarna kom inte bara med den nya 
religionen utan också med skriftspråket och de senaste tekniska landvinning-
arna. Dessa och liknande situationer kan analyseras med utgångspunkt från 
maktbegreppet. Här begränsar jag mig emellertid till en reflektion över hur 
Ndoundou personligen utövade den makt som automatiskt tillkom honom i 
hans egenskap av ”gåvornas man”. Ulrika Svalfors har i sin avhandling And-
lighetens ordning (2008) presenterat en grundlig analys av hur maktförhål-
landen skapas i relationen mellan en konfident och en andlig rådgivare. Det 
framgår tydligt hur en sådan kontakt medför ett beroendeförhållande och 
därmed en maktrelation. Hon använder uttrycket ”den pastorala maktstrate-
gin”.738 Detta kan sägas förekomma i det aktuella kongolesiska samman-
hanget, men det rör sig inte om en utarbetad eller medveten strategi, enligt 
min bedömning, utan snarare om ett förhållande som oundvikligen uppstår 
vid andlig rådgivning. 

Ndoundou innehade onekligen en maktposition i den betydelsen att han 
påverkade många människors liv. Detta blev extra tydligt när han fungerade 
som rådgivare åt landets president och andra personer i ledande ställning. 
Även om frågorna som då behandlades var av andlig karaktär fick de av 
naturliga skäl politiska konsekvenser. I sin kyrka hade han möjlighet att på-
verka som en av de första pastorerna, som medlem i synodalrådet och som 
vice missionsföreståndare. I dessa funktioner deltog han på central nivå i de 
viktigaste besluten som gällde kyrkans inriktning och verksamhet. Det var 
dock som väckelseledare som han hade de största möjligheterna att påverka 
och därigenom utöva makt i och med att han betraktades som en stor auktori-
tet.739 

Rollen som väckelseledare var ursprungligen av informell karaktär, men 
bekräftades av MES och senare EEC, när Ndoundou hade uppdraget att vara 
pasteur évangéliste. Det finns flera exempel på hur det kunde uppstå spän-
ningar mellan kyrkans officiella ledarskap och det ledarskap som Ndoundou 
utövade. Sådana spänningar blev tydliga när Siloa-dammen öppnades utan 
kyrkoledningens godkännande. EEC:s ledning hade sina kontor i huvudsta-
den Brazzaville och Ndoundou bodde vid denna tid i Loutété, ett tjugotal mil 

                               
738 Svalfors U. 2008, ss. 99-103.  
739 Se till exempel sidan 207 och sidan 230. 
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därifrån. Dåvarande missionsföreståndaren Jean Mboungou uttryckte saken 
så här: ”Många trodde att kyrkoledningen var i Loutété och inte i Brazza-
ville.”740 

Folke Richardsson, som arbetade som lärare och missionär i Ngouedi, be-
skriver i ett personligt brev till mig en händelse, som inträffade 1960. På 
grund av oroligheterna i Belgiska Kongo, när landet fick sin självständighet, 
måste de svenska missionärerna evakueras, också de som befann sig i 
Kingoyi. De väntade på en lastbil från det närbelägna Ngouedi på andra si-
dan gränsen, som skulle hämta dem och deras bagage. På grund av det 
spända läget var de tvungna att ge sig av tidigare i en mindre bil och måste 
därför lämna sitt bagage. Ingen av svenskarna vågade sedan återvända för att 
hämta tillhörigheterna; det skulle innebära att passera gränsen där soldater 
var utplacerade. I stället fick Ndoundou uppdraget tillsammans med en kon-
golesisk chaufför. Allt gick bra och jag återger här hur Richardsson citerar 
chauffören som vid återkomsten berättade om resan: ”Ingen vågade röra 
Ndoundou, för då hade straffdomen drabbat dem.” Berättelsen får ytterligare 
understryka den respekt som folk hade för Ndoundou och den maktposition 
som han därigenom fick. 

Spänningen mellan pastorerna Buana och Ndoundou kan också ses ur ett 
maktperspektiv. Inte bara pastorseleverna i Ngouedi hade att ta ställning i 
konflikten under 1960-talet.741 De stora samlingarna vid Siloa-dammen på 
1970-talet resulterade i något som kan betecknas som en maktkamp mellan å 
ena sidan EEC:s ledning, där Buana under en period var missionsförestån-
dare, och å andra sidan Ndoundou och de som delade hans inställning att 
verksamheten vid dammen hade gudomlig sanktion. Mina informanter ger 
alla bilden av att en stor del av EEC:s medlemmar hade sina sympatier hos 
Ndoundou och den riktning som han representerade. Det breda folkliga stö-
det bidrog till att hans inflytande och makt ökade.  

Som nämnts här ovan kom dessutom Ndoundous makt till tydliga uttryck 
i de personliga samtalen där hans ord alltid vägde tungt. Det var också han 
som avgjorde vilka av karismatikerna som hade rätt att verka i församlingar-
na. Under en lång tid var det han personligen som avgjorde vilka av väckel-
sens sånger som fick sjungas och i viss mån också vilka örtmediciner som 
fick användas. Som en erkänd ”gudsman” möttes han med stor respekt, och 
som nämnts tidigare fanns det till och med vissa som undvek att möta hans 
blick. 

Med några få undantag tyder allt mitt material på att Ndoundou, trots sin 
unika maktposition, hade en ödmjuk framtoning och inte otillbörligt utnytt-
jade sin särställning. En informant menar dock att han passade på att be om 
pengar för egen del, även i offentliga sammanhang.742 För övrigt finner jag 

                               
740 Mboungou, Jean. Intervju maj 2001. 
741 Se sidan 98. 
742 Se sidan 226. 
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det slående att han inte verkade sträva efter mer makt och inflytande. Detta 
stöds av studiet av hans predikan tidigare i detta kapitel, där han i mycket 
begränsad utsträckning använder sig av illustrationer där han själv står i 
centrum, vilket av naturliga skäl skulle ha stärkt hans position och därmed 
hans makt. Här kan en jämförelse vara motiverad med en svensk pastor, 
Georg Gustafsson (1899 – 1983), vars verksamhet hade vissa likheter med 
Daniel Ndoundous. Nils-Eije Stävare beskriver i sin avhandling Georg Gus-
tafsson – församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska 
Pingströrelsen (2008) hur hans huvudperson predikade. 

Sambandet predikanten och helbrägdagöraren Georg Gustafsson förstärktes 
säkert genom den typ av predikningar han höll vid denna tid. Det var predik-
ningar fyllda av berättelser ur den egna livserfarenheten. […] I hans fall in-
nebar det att han, överallt dit han kom, berättade om mirakler och helanden 
han ansåg sig ha varit med om. Predikanten Georg Gustafsson marknadsförde 
på det sättet sig själv som helbrägdagörare.743 

Jag känner inte till varför Ndoundou inte använde sig av sådana berättelser i 
sina predikningar, vars förekomst skulle kunna ha motiverats med syftet ”att 
skapa tro”. I den kongolesiska kontexten skulle inte heller återberättandet av 
sådana händelser ha varit anmärkningsvärt. En förklaring utifrån religiöst 
språkbruk kan vara att han inte ville ta ljuset från den store helbrägdagöra-
ren, nämligen Gud själv. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att han, 
genom att inte berätta om egna framgångar, förstärkte bilden av en speciellt 
utrustad gudsman, eftersom han visste att många sådana berättelser om ho-
nom redan cirkulerade. 

I detta sammanhang kan det nämnas att Ndoundou visade förvånansvärt 
lite intresse när det kom rapporter om hur människor blivit friska efter hans 
förbön. Detta finns dokumenterat bland annat i Widmans dagboks-
anteckningar från rundresan i Sverige 1970.744 

Det förhållandet att Ndoundou i predikningar och andra sammanhang inte 
framhävde sina egna gåvor kan tolkas så att han inte hade behov av att ytter-
ligare stärka den maktposition som han hade i sin egenskap av väckelsele-
dare. 
 

Daniel Ndoundous teologi – en sammanfattning 
Den fråga jag söker besvara i detta kapitel lyder: ”Hur framträder 
Ndoundous teologi med tanke på att han levde i skärningspunkten mellan 

                               
743 Stävare N.-E. 2008, ss. 139-140. 
744 Ragnar Widmans dagboksanteckningar. 
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missionärernas undervisning och bakongos traditionella kultur med dess 
trosföreställningar?” 

Först konstaterar jag att den muntliga predikan var Ndoundous viktigaste 
kommunikationsmedel och den använde han både i större och mindre sam-
manhang för att förmedla sin undervisning. I sin framställning talade han 
fritt; där finns inga tecken på effektsökeri. 

Ndoundou hänvisade ofta till Bibeln och han betonade att Bibeln var 
Guds ord. Han uppmanade sina åhörare till bibelläsning, men visade samti-
digt att han själv stod för en bibeltolkning som kan betecknas som ganska 
fri, något som framgår av det sätt på vilket han återger och tillämpar olika 
bibelord. Ändå menar jag att hans teologi kan betecknas som bibelcentrerad. 
Han påpekade återkommande att bibelläsning och bön var förutsättningar för 
att inte väckelsen skulle hamna på avvägar. 

För Ndoundou själv och för åhörarna var väckelsen ett viktigt begrepp, 
som förtjänade speciell uppmärksamhet och som kunde betecknas som en 
speciell gåva till Kongos folk. En följd av väckelsen var Guds direkta tilltal 
genom uppenbarelser. Gud talade inte bara genom sitt skrivna ord utan också 
genom profetiska budskap. Av den studerade predikan framgår att detta var 
naturligt för Ndoundou. Det blir också tydligt att detta förhållande innebar 
problem, eftersom han nämner förekomsten av falska profetior. 

Ndoundous predikan visar också att människan själv har ett ansvar för att 
förbättra sina levnadsvillkor. Det är genom eget arbete som man erhåller bra 
kläder och bra hus. För alla framsteg ska dock Gud ha äran. Det motto eller 
slagord som tillskrivs Ndoundou kan sägas sammanfatta denna inställning: 
Sala! Sambila! Arbeta! Bed!  

Olika profetrörelser med stor påverkan på människor fick till följd att 
Ndoundou och hans kollegor återkommande måste ta ställning till vad i 
dessa rörelser som kunde accepteras inom EEC:s församlingar. På så sätt var 
den teologiska debatten ständigt aktuell och mitt material pekar på att 
Ndoundou tydligt tog avstånd från mycket i dessa rörelser, som hade en di-
rekt koppling till traditionella trosföreställningar och bruk. Dit hör framför 
allt det som förknippas med kindoki och bruket av minkisi och biteki.  

Med stöd av de olika källorna drar jag slutsatsen att den teologi 
Ndoundou omfattade i stor utsträckning harmonierade med den undervisning 
som de västerländska missionärerna hade förmedlat. Här fanns starka inslag 
av pietism, med betoning på den personliga omvändelsen och helgelsen. De 
rop, som Ndoundou introducerade i gudstjänsterna och som i översättning 
lyder: ”Vakna! Fatta mod! Håll ut! Seger!” kan sägas stå för ”nådens ord-
ning” i den teologi som framträder i Daniel Ndoundous undervisning. En 
sådan nådens ordning var påverkad av den lokala kongolesiska kontexten, 
men var ändå inte kontroversiell i förhållande till missionens och kyrkans 
lära. 

Däremot fanns det ett antal företeelser inom väckelsen, där Ndoundou var 
ledaren, som var mer eller mindre främmande för de svenska missionärerna 
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och som senare skapade spänningar gentemot EEC:s ledning. De tydligaste 
exemplen härvidlag är fyra: förekomsten av extas i gudstjänsterna, den tra-
ditionella sångstilen, den uppenbarade medicinen och Siloa-dammen. I den 
sistnämnda praktiserades riter som kändes främmande för kyrkans ledning 
och som därför skapade oro. 

Av de fyra är det framför allt extasen och den traditionella sångstilen, som 
påminner om den traditionella kulturen. Den uppenbarade medicinen har 
också en tydlig koppling till de traditionella örtmedicinerna. När det gäller 
Siloa-dammen, finns det också där paralleller till traditionella bruk. Dessa 
företeelser väcker en fråga, som var aktuell inte minst under missionärstiden 
inför liknande företeelser: Vilka tolkningar och tillämpningar av det kristna 
budskapet står närmast de bibliska: de som missionärerna förmedlade eller 
de som uppstod i den kongolesiska kontexten? 

I sin egenskap av väckelseledare fick Ndoundou stor makt, när det gällde 
att påverka många människors liv. I predikningar och personliga samtal gav 
han råd och de uppfattades som om de hade gudomligt ursprung. Ändå upp-
fattades hans framtoning som ödmjuk.  

Min sammanfattande slutsats angående Daniel Ndoundous teologi, som 
formades i skärningspunkten mellan missionärernas undervisning och 
bakongos traditionella kultur, är att han i sin undervisning inom väckelsen i 
stor utsträckning förmedlade den teologi, som han hade fått ta del av under 
sin utbildning och när han lyssnade till missionärernas predikningar. När det 
gällde andra uttryckssätt för väckelsen var däremot påverkan stor från den 
lokala kulturen. 
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Kapitel 5 Arvet efter Daniel Ndoundou 

För att komplettera bilden av väckelseledaren Daniel Ndoundou följer här en 
beskrivning av hur väckelsen från 1947 lever vidare inom EEC idag (2014). 
I detta kapitel söker jag därför svar på frågan: ”Hur förvaltas väckelsen inom 
EEC och därmed arvet efter Daniel Ndoundou några årtionden efter hans 
död?” 

Liksom i tidigare kapitel ger jag en kortfattad beskrivning av kontexten; 
jag nämner något om Kongo-Brazzavilles nutidshistoria och ger en presen-
tation av EEC idag. Därefter återkommer några av de teman som var aktuella 
under Ndoundous levnad. Dessa relaterar till väckelsen och därmed till hans 
livsverk, eftersom väckelsen är så starkt förknippad med Daniel Ndoundou. 
 

Landets historia efter Daniel Ndoundous död 
Kongo-Brazzavilles historia har sedan slutet av 1980-talet varit dramatisk 
och detta har i stor utsträckning påverkat medborgarnas livsvillkor och där-
med också EEC:s verksamhet. Berlinmurens fall 1989 medförde så små-
ningom genomgripande förändringar också i de så kallade socialistiska län-
derna i Afrika. För Kongo-Brazzavilles del ledde utvecklingen fram till att 
landet återtog sitt gamla namn Republiken Kongo i stället för Folkrepubliken 
Kongo.745 Samtidigt återgick man till den nationsflagga och den nationalsång 
som hade funnits under de första åren efter självständigheten.746 

En nationell konferens organiserades från februari till juni 1991. Här spe-
lade kyrkorna en viktig roll; ett tecken på detta var att den katolske biskopen 
Ernest Kombo (1941 - 2008) valdes till ordförande. Konferensen öppnade 
för demokrati och fria val. Presidentvalet 1992 vanns av Pascal Lissouba 
(född 1931), men redan året därpå utbröt oroligheter. Huvudaktörer under de 
kommande åren blev, vid sidan av Lissouba, Bernard Kolélas (1933 - 2009) 
och den tidigare presidenten Denis Sassou-Nguesso (född 1943). 

Var och en av dessa skaffade sig egna milistrupper och eftersom de repre-
senterade var sin landsända och var sin folkgrupp fick de olika motsättning-
arna snart etniska förtecken. Inför det planerade presidentvalet 1997 utbröt 
                               
745 Folkprepubliken Kongo hade varit den officiella benämningen sedan den 30 januari 1969. 
746 Clark J.F. & Decalo S. 2012, s. 112.  
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inbördeskrig, som ledde till en militär seger för Sassou-Nguesso. I oktober 
samma år utnämnde han sig till landets president, efter att ha fått militärt 
stöd av Angola och när hans huvudmotståndare hade flytt ur landet.747 

Före, under och efter nationalkonferensen spelade Kongos kristna kyrkors 
ekumeniska råd en aktiv roll, både genom uttalanden och genom uppvakt-
ningar hos de politiska makthavarna. Syftet var att påskynda demokratise-
ringsprocessen. Ibland skedde aktionerna gemensamt med företrädare för 
andra religioner.748 

I relation till olika messianska rörelser, som omnämnts tidigare, förtjänar 
Kolélas milissoldater, ninjas, en särskild uppmärksamhet. De hade rekryte-
rats i huvudsak från balari, och när deras ledare flydde utomlands 1997 
framträdde i stället ”pastor Ntoumi” som milisledare.749 I december 1998 
anföll ninjas Brazzaville men de slogs tillbaka och stora delar av de södra 
stadsdelarna tömdes på sina invånare och en stor humanitär katastrof var 
snart ett faktum.750 Berättelserna är många om svåra umbäranden under flyk-
ten. Det var brist på mat och mediciner. Förlossningarna kunde vara svåra 
och ledde ofta till dödsfall. Pastorer som själva befann sig på flykt, vilket 
ofta betydde att gömma sig i skogarna, berättar att en av deras återkom-
mande uppgifter var att förrätta begravningar av barn, som inte orkade med 
strapatserna.751 

En formell vapenvila mellan regeringen och ninjas slöts 2003.752 Ninjas 
har numera gett upp sin kamp och Ntoumi är sedan 2008 anställd på mi-
nisternivå för att leda försoningsarbetet inom landet.753 

Presidentvalet 2002 vanns av Sassou-Nguesso med nära 90 % av rösterna, 
sedan hans huvudmotståndare André Milongo dragit sig tillbaka ett par da-
gar före valdagen. Kolélas och Lissouba var inte valbara eftersom de i sin 
frånvaro hade blivit dömda till kännbara straff för olika brott begångna under 
inbördeskriget. Kolélas fick amnesti 2005 och återvände då till Kongo. Han 

                               
747 Clark J. F. & Decalo S. 2012, s. 23. 
748 Monot Y. 1994 Unité Chrétienne, No 113, s. 45. 
749 Frédéric Bitsangou är hans rätta namn. Han är född 1964. Ntoumi betyder sändebud och 
titeln pastor fick han som ledare för en sekt under 1990-talet.  
750 Dessa stadsdelar beboddes i huvudsak av folkgruppen balari. 
751 Uttalandet bygger på samtal med ett flertal internflyktingar under mina besök i landet 1999 
och 2000. 
752 Frågor som behandlar ninjas och andra milissoldaters återintegrering har studerats av 
Anders R. Nilsson (numera Themnér) i hans avhandling från 2008. Anne Sundberg, antropo-
log vid Lunds universitet, har i flera artiklar skildrat olika aspekter av inbördeskriget i Kongo-
Brazzaville, till exempel ”Ethnic war and ethnic cleansing and the Role of the Church and the 
Intellectuals in reconstructing the Nation.” Svensk Missionstidskrift nr 3 1995, ss. 48-54.   
753 Även om ninjas har gett upp kampen, fortsätter vissa av dem att trakassera befolkningen. 
När jag under en bilresa i Kongo-Brazzaville i augusti 2013 skulle åka igenom deras område, 
krävde några av den reguljära arméns militärer vid en kontroll att en beväpnad soldat skulle 
följa med i bilen som säkerhet, tills vi passerat ninjas område. 
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avled 2009.754 Lissouba befinner sig för närvarande (2014) i Frankrike och 
spelar inte längre någon politisk roll. 

Den gällande konstitutionen tillåter maximalt två mandatperioder om var-
dera sju år för landets president. Trots oppositionens anklagelser om valfusk 
vann Sassou-Nguesso även presidentvalet 2009.755 

De olika vågorna av inbördeskrig har skakat samhället i dess grundvalar 
och bromsat landets utveckling. Förenta Nationernas lista från 2012 över 
världens länder placerar Kongo-Brazzaville på plats 142 av totalt 187 när det 
gäller mänsklig utveckling.756 Landet delar sitt öde med många länder i Af-
rika; trots alla naturtillgångar är det bara en mindre del av dessa rikedomar 
som kommer befolkningen till del. 

Bland de positiva förändringar som skett under senare år i Kongo-
Brazzaville kan nämnas förbättrade kommunikationer, inte minst tack vare 
ett utbyggt nät för mobiltelefoner. Ett flerårigt projekt pågår också där hu-
vudstaden Brazzaville och hamnstaden Pointe-Noire förbinds med en asfal-
terad väg. 
 

EEC idag 
Under krigsåren blev många kyrkobyggnader skadade, plundrade och i vissa 
fall helt raserade. Detta gällde också andra av EEC:s fastigheter. Att med-
lemmar förlorade hus och hem betydde också mycket för kyrkan som helhet. 
Flera av kyrkans bilar, även ambulanser, ”rekvirerades” av olika milisgrup-
per och de lämnades inte tillbaka när kriget var slut.757 Under och efter krigs-
åren ansvarade EEC för humanitära hjälpinsatser med stöd av de nordiska 
systerkyrkorna och deras regeringar.  

Eftersom inbördeskrigen i stor utsträckning förklaras av etniska motsätt-
ningar – även om det ofta betonas att detta inte var stridernas orsak – är 
EEC, som har församlingar över hela landet, påverkat av spänningar som 
troligen kommer att kvarstå under en lång tid. 

I kapitel fyra nämndes att Ndoundou i begränsad utsträckning påverkades 
av teologiska strömningar från andra länder. I Brazzaville finns numera möj-
ligheter att se teveprogram som sänds från Kinshasa och de består ofta av 
gudstjänster av evangelikal, USA-inspirerad karaktär. På så sätt får EEC 
influenser utifrån när det gäller gudstjänstform och liturgi. Även via radio 

                               
754 Clark J. F. & Decalo S. 2012, s. xliv. 
755 Clark J. F. & Decalo S. 2012, s. 397. 
756 Eng. human development. Ett antal parametrar som BNP per invånare, tillgång till hälso- 
och sjukvård, medellivslängd värderas för varje land. Grannlandet Kongo-Kinshasa har plats 
186. 
757 Detta var jag själv vittne till 1999, när jag såg EEC:s ambulans från Madzia fungera som 
taxi i Brazzaville, 
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sänds många liknande program. Naturligtvis spelar tillgång till Internet och 
sociala medier en stor roll, särskilt för ungdomar i de större städerna.  

År 2014 omfattar EEC 27 distrikt758 och sex evangelisationsfält759 och är i 
princip rikstäckande. Antalet medlemmar i EEC beräknas till 150 000,vilket 
innebär cirka 4 % av landets befolkning.760 Förutom de formellt anslutna 
medlemmarna deltar ett stort antal människor, inte minst barn, i kyrkans 
verksamhet. 

Även om EEC är det största protestantiska samfundet i landet, är det en 
minoritetskyrka i förhållanden till den Katolska kyrkan, där antalet döpta 
anges till 2 077 000, vilket motsvarar mycket nära 50 % av befolkningen.761 

 EEC ser sig som en del av den universella kyrkan. Detta betonas i inled-
ningen av de gällande Textes fondamentaux (Grundläggande texterna) och 
där återges också två trosbekännelser som kyrkan ansluter sig till, nämligen 
den apostoliska och den nicenska.762 

Den kyrka som förvaltar väckelsen och arvet efter Ndoundou kan beteck-
nas som karismatisk, eftersom den ger plats åt andliga gåvor som tungotal 
och profetior. Samtidigt är den ekumenisk och fortsätter samarbetet med 
bland annat den Katolska kyrkan inom Kongos kristna kyrkors ekumeniska 
råd. Ekumeniska kontakter på internationell nivå upprätthålls inom Kyrkor-
nas Världsråd och Reformerta Världsalliansen. Dessutom har EEC medlem-
skap i All Africa Council of Churches763 och Communauté d’Eglises en mis-
sion.764 

Kontakterna med systerkyrkorna i Norden är fortsatt täta, men antalet 
nordiska missionsarbetare inom EEC har minskat under senare år och är för 
närvarande (2014) två.  

Det är inte enkelt att entydigt etikettera och placera in EEC i någon av de 
stora kyrkofamiljerna, eftersom den kan sägas vara samtidigt reformert och 
baptistisk. Den är även karismatisk och ekumenisk. Kategoriseringen kom-
pliceras ytterligare av att église évangélique på franska har blivit en benäm-
ning som används för en nybildad, karismatisk kyrka. I Kongo-Brazzaville 
används ofta uttrycket les protestants för EEC:s medlemmar, eftersom EEC 
är den största kyrkan vid sidan av den katolska. 

                               
758 consistoires. 
759 champs d’évangélisation. 
760 http://www.ekklesiacongo.123.fr/index.php/joomla-fr/a-propos-de-nous 
761 http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/pays/aanneatlasmonde/paysaatlasafrique/ 
maquetteafrdef/atlasafrcongobrazza.html 
762 Nu (2014) gällande Textes fondamentaux antogs av EEC:s extrasynod 2011.  
763 All-Afrikanska Kyrkorådet, på franska Conseil des Eglises de Toute l’Afrique (CETA). 
CETA bildades 1963 och består av 133 medlemskyrkor och 32 nationella ekumeniska råd. 
Detta innebär 120 miljoner medlemmar. 
764 Tidigare namn: Communauté évangélique d’action apostolique, det vill säga Gemenskapen 
av Evangeliska kyrkor i Apostolisk Aktion. Den ursprungliga förkortningen av namnet bibe-
hålls. CEVAA bildades 1971 för att ersätta la Sociéte des missions évangéliques de Paris, som 
hade bildats 1822. CEVAA består av 35 protestantiska kyrkor i 22 olika länder i olika världs-
delar. Grundtanken är att medlemskyrkorna ska samordna sina missionsinsatser. 
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EEC är en växande kyrka, detta gäller i första hand städerna. Tillväxten 
märks genom att medlemsantalet ökar i befintliga församlingar, men också 
genom att nya församlingar bildas. Denna tillväxt anses vara ett resultat av 
väckelsen, eftersom medlemssiffrorna har ökat kraftigt sedan 1947.  

Med denna presentation av EEC har jag velat ge en bild av den kyrka, 
som nu förvaltar det arv som betecknas som väckelsen, som började för över 
sextio år sedan. Jag har också velat ge en bakgrund för att öka förståelsen för 
den plats som väckelseledaren Daniel Ndoundou kan sägas ha än idag. 

 

Väckelsens 50-årsjubileum 1997 
Vid väckelsens högtidliga 50-årsjubileum i Ngouedi inträffade en händelse 
som återges och kommenteras här, eftersom den belyser flera aspekter av 
väckelsen och dess historia, bland annat Daniel Ndoundous roll.  

Ndoundou hade under 1970-talet låtit tillverka en ark efter förebild av 
förbundsarken som beskrivs i Andra Moseboken. Den var av trä och skulle 
enligt Ndoundous tanke innehålla en Bibel och de sånger som hade sitt ur-
sprung i väckelsen. Arken hade förekommit i en procession under 1977, 
alltså under Ndoundous levnad. Den hade också varit med vid en ceremoni 
1991 och en viss händelse som inträffade 1997 finns beskriven och diskute-
rad i tre olika nummer av tidningen le Chemin,765 som kallar händelsen une 
secousse théologique (en teologisk omskakning). Under söndagens avslut-
ningsgudstjänst, som hölls utomhus eftersom tiotusentals människor var 
samlade, bars arken fram i en procession som leddes av Ndoundous syster-
son pastor Gaston Bamana. I processionen fanns förutom arken också andra 
symboler som lagens tavlor och en bild på en duva, symboliserande den 
helige Ande, samt bilder på Jesus Kristus som död och som uppstånden. 
Dessutom fanns det foton på kongoleser och svenskar, som hade varit verk-
samma i Ngouedi, samtliga med anknytning till väckelsen. Många av pasto-
rerna visade sitt missnöje genom att inte resa sig upp när arken bars fram. 
Célestin Bissila (1949 – 2012), EEC:s dåvarande vice missionsföreståndare, 
höll ett tal för att förklara och försvara arkens närvaro, men lyckades inte 
övertyga alla.766 

Den ”teologiska omskakningen” hade enligt artikeln i le Chemin flera or-
saker. Ceremonin fanns inte med i det uppgjorda programmet, utan upplev-
des som en kupp iscensatt av medlemmar från Ngouedi-området, dit även 
Bissila hörde. Arken, som förknippades med Gamla testamentet, ansågs av 
många inte ha någon plats vid väckelsens 50-årsjubileum. Andra noterade att 

                               
765 Le Chemin är en månadstidning som utges av en av EEC:s församlingar i Brazzaville 
sedan 1985.  
766 Stenström, G., Personliga dagboksanteckningar. 
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något foto på Buana Kibongi, onekligen en av väckelsens förgrundsgestalter, 
inte fanns med bland de andra fotona. Detta kunde uppfattas som om 
badondo, folkgruppen från området kring Ngouedi, ville monopolisera väck-
elsen och minimera Buanas roll, eftersom han tillhörde balari. 

När arken hade visats tidigare – vid väckelsens 30-årsjubileum 1977 och 
vid Ngouedis 60-årsjubileum 1991 – hade den, enligt tillgängliga källor, inte 
väckt lika starka känslor. Då var inte övriga symboler med, vilket kan ha 
medverkat till att reaktionerna blev mildare. Vid det första tillfället hade 
dessutom Ndoundou en stark position som väckelsens ledare och hans aukto-
ritet kan ha bidragit till att eventuell kritik inte fick något större utrymme. 

Arkens relation till väckelsen har ytterligare en dimension, eftersom en 
sådan spelade en roll när platsen för väckelsens storsamlingar skulle be-
stämmas. Då såg samtidigt medlemmarna i Ndoundous grupp i en syn hur en 
ark förflyttade sig på himlen och stannade över Kindamba, Ndoundous 
hemby.767 

 

Messianska rörelser 
Stora delar av bakongo i Kongo-Brazzaville stod bakom Kolélas under stri-
derna på 1990-talet och han fick tillnamnet Moïse, det vill säga Mose. Av 
vissa ansågs han nämligen som befriaren; det var han som skulle befria 
bakongo från att styras av någon från de norra delarna av landet. Ntoumi, 
vars namn betyder budbärare, använde sig av olika riter och symboler för att 
han av sina trogna, ninjas, skulle uppfattas som en messiasgestalt. Hans mål-
sättning som rebelledare var att med våld ta över ledningen av landet.768 

Ett exempel på att drömmen om upprättandet av det gamla Kongoriket är 
levande är några handskrivna sidor i form av en profetisk uppenbarelse som 
överlämnades till en grupp svenska riksdagsledamöter som besökte de båda 
Kongo-republikerna år 2000. Kortfattat kan sägas att uppenbarelsen gäller 
den viktiga politiska roll som Sverige kommer att spela under det nya seklet, 
inte minst som aktör för det gamla Kongorikets återupprättande.769 

En aktuell rörelse är Bundu dia Kongo770 (BDK), som har haft och har 
många anhängare bland bakongo i första hand i Kongo-Kinshasa. BDK är en 
religiös rörelse som tydligt motsätter sig influenser från utlandet. Avstånds-
tagandet gäller även läran som de västerländska missionärerna förde med 
sig. BDK har alltså på ett tydligt sätt varit i opposition mot de etablerade 
kyrkorna i sin närhet, även CEC. Bland målsättningarna finns att återupp-

                               
767 Buana K. 2002, s. 45. 
768 Clark J.F. & Decalo S. 2012, ss. 322-323. 
769 Dokumentet finns i SMK:s arkiv. 
770 Kongos förbund. 
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rätta Kongoriket. Grundaren och ledaren Muanda Nsemi har också bildat ett 
politiskt parti, som han representerar i landets parlament. Jag finner det in-
tressant att notera att han stärker sin auktoritet genom att presentera sig som 
en i raden bland profeter som Kimpa Vita, Simon Kimbangu och Matsoua.771 

En lång rad incidenter mellan BDK-anhängare och lokala representanter 
för centralregeringen – bland annat hade flera poliser dödats – medförde att 
regeringens specialstyrkor i början av 2008 gjorde ett anfall mot BDK i Bas-
Congo-området i Kongo-Kinshasa, vilket resulterade i att över hundra män-
niskor dödades och att många byggnader, både kyrkor och bostäder, jämna-
des med marken.772 All BDK:s verksamhet förbjöds, men flera av mina in-
formanter menar att rörelsens sympatisörer, som också återfinns i Kongo-
Brazzaville, är minst lika många som tidigare. 

Ovanstående tre exempel visar att de messianska tankarna hos bakongo, 
som kan kopplas till såväl Kimpa Vita, som Kimbangu och Matsoua, fortfa-
rande är levande. För kyrkorna gäller det att bedöma de olika rörelserna för 
att ge sina medlemmar vägledning. Liknande frågeställningar hade också 
varit aktuella för Ndoundou under hans levnad.  

Några aktuella teologiska frågeställningar 
I kapitel fyra återgavs bland annat vilka frågeställningar som var aktuella för 
Ndoundou i predikan och själavård. Här följer på motsvarande sätt en redo-
görelse för några teologiska frågor som är aktuella idag. En kyrka som EEC 
är i hög grad ”själv-teologiserande”, vilket betyder att det i samspel med det 
omgivande samhället växer fram en teologi med utgångspunkt från de frågor 
som är aktuella. Detta gäller även kyrkorna i Sverige, men i Kongo blir det 
ännu tydligare eftersom frågor av andlig karaktär ofta är föremål för samtal 
människor emellan, och religionen har en större plats i det offentliga rum-
met. Inte minst de senaste åren av inbördeskrig och ökad social oro har bi-
dragit till att de existentiella frågorna har blivit brännande. 

Åsa Dalmalm var under 2003 gästföreläsare vid EEC:s teologiska hög-
skola i Brazzaville. I en artikel med titeln ”Religionsdialog med hedendomen 
– kontextuell teologi eller synkretism?” återger hon hur hon tillsammans 
med studenterna analyserade de två teologier, som de menade existerade sida 
vid sida inom EEC.773 Den första teologin definieras som den officiella, den 
västerländska som är ett arv från missionärstiden, och som ligger till grund 
för pastorsutbildningen. Denna står delvis i motsatsställning till den som 

                               
771 Anderson, A. 2001, ss. 132-133.  
772 Flera MR-organisationer skrev en rapport efter ett besök i det aktuella området i mars 
2008. Rapporten fördömer i skarpa ordalag det övervåld som specialstyrkorna gjort sig skyl-
diga till. 
773 Artikeln finns också publicerad på franska i Swedish Missiological Themes – Svensk  
Missionstidskrift nummer 2, 2004, ss. 227-259.  
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Dalmalm kallar la théologie du peuple774 och som är starkt påverkad av tra-
ditionella trosföreställningar men också av väckelsen som började 1947. 
Daniel Ndoundou levde i detta spänningsfält, som alltså fortfarande är aktu-
ellt. Spänningen gäller inte minst olika förhållningssätt till tron på kindoki, 
vilket Dalmalm framhåller i sin artikel.775 Karismatikerns teologiska grund-
syn kan befinna sig på längre eller kortare avstånd från kyrkans teologi. Ett 
längre avstånd från EEC:s officiella teologi kan innebära att kindoki-
konceptet accepteras som förklaringsmodell till det onda i tillvaron, det vill 
säga att någon eller några är orsak till och kan ställas till svars för olyckor, 
sjukdomar, arbetslöshet, ofruktsamhet och annat som drabbar individen och 
familjen. 

För att belysa att kindoki-frågan är aktuell i den teologiska debatten, vill 
jag nämna den skrift som EEC:s missionsföreståndare Patrice Nsouami gav 
ut 2007 med titeln Ethique et sorcellerie. Une contribution au débat 
théologique de l’Eglise.776 Han behandlar frågan från en etisk utgångspunkt 
och slutsatsen blir att en kristen inte bör syssla med något som skadar nästan. 

Det förhållande att Nsouami har skrivit sin bok på franska, kan ses mot 
bakgrund av ett påpekande som Buana Kibongi framförde 1988. Han bekla-
gade då att teologin skrevs på franska och därmed främst vände sig till den 
intellektuella eliten, till skillnad från missionärsteologin som hade formule-
rats på folkets språk.777 För Nsouami, som missionsföreståndare i en praktiskt 
taget rikstäckande kyrka i Kongo-Brazzaville, skulle det vara märkligt att 
inte välja det franska språket för sina böcker. Inte minst efter de senaste 
årens oroligheter med inbördeskrig är valet av lokalspråk av stor betydelse. 
Bakongo utgör den största gruppen av EEC:s medlemmar, men det är viktigt 
att visa att alla folk- och språkgrupper är lika välkomna i kyrkan. Följden 
blir att det teologiska samtalet – trots Buanas önskan om motsatsen – oftast 
förs på franska inom EEC. 

Med ovanstående resonemang om ett teologiskt spörsmål inom EEC har 
jag velat ge ett exempel på ett ämne som var brännande under Ndoundous 
levnad och som fortfarande är av stor aktualitet. Kindoki-begreppet, som 
erbjuder en förklaringsmodell till det onda i tillvaron, har en direkt koppling 
till väckelsen, eftersom karismatikerna, vars verksamhet kan ses som ett 
resultat av väckelsen, ofta konsulteras på grund av problem som relaterar till 
kindoki.778 En relativt ny tendens är att även barn anses kunna vara bandoki. 
Jag har träffat barn som har anklagats för detta och stötts ut från sina famil-
jer.  

Ett annat aktuellt spörsmål gäller den betydelse som ska ges åt olika upp-
enbarelser. Det kan gälla nattliga drömmar, visioner under extas eller bud-

                               
774 folkets teologi. 
775 Dalmalm, Å. 2003, ss. 20-35. 
776 Etik och trolldom. Ett bidrag till kyrkans teologiska debatt. 
777 Se sidan 127. 
778 Bissila, C. 2010, s. 41. 
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skap som tagits emot och som berör en allmän eller speciell frågeställning. 
Under Ndoundous levnadstid var liknande frågor lättare att hantera, eftersom 
det var allmänt vedertaget inom kyrkan att det var han som hade gåvan att 
urskilja vilka gåvor som var gudomliga och vilka som hade annat ursprung. 
Efter hans död saknas en lika självklar auktoritet. 

En ständigt aktuell teologisk fråga för EEC:s ledning och dess medlem-
mar är relationen till alla nya religiösa rörelser som uppstår, oftast omkring 
en viss person. Vissa av dessa rörelser, som fanns under Ndoundous levnad, 
avvisades av honom och andra som synkretistiska. Att ha deltagit i sådana 
riter ansågs som en synd.779 Bland dagens nybildade kyrkor i Brazzaville 
finns det de som inbjuder EEC:s pastorer och evangelister att predika. Detta 
har setts med oblida ögon av EEC:s ledning.780 Som tidigare nämnts har EEC 
inga officiella ekumeniska kontakter med dessa kyrkor, även om vissa av 
dem – enligt min bedömning – står teologiskt närmare EEC än den katolska 
eller ortodoxa kyrkan.781 
 

Väckelsens ledare efter Ndoundous död 
Ndoundou utsåg inte någon som skulle ta över hans roll som väckelseledare. 
Inget av hans barn var aktuellt för den uppgiften, vilket var fallet för Simon 
Kimbangu där hans söner ärvde rollen som rörelsens och sedan kimbanguist-
kyrkans ledare. Enligt flera av mina informanter var det viktigt för många av 
EEC:s medlemmar i Ngouedi-distriktet att väckelsens ledning fortsatt skulle 
ha en anknytning till deras område, där väckelsen började och där både 
Kindamba med de stora samlingarna och Siloa-dammen var belägna. Där 
fanns också Ndoundous hemort – först Ngouedi och senare Loutété – som 
hade tagit emot stora skaror av pilgrimer. Några månader efter Ndoundous 
död, i april 1986, deltog EEC:s dåvarande missionsföreståndare Jean 
Mboungou i en samling för pastorer och evangelister i Brazzaville. Jag har 
tillgång till Åsa Dalmalms minnesanteckningar från det tillfället och jag 
konstaterar att missionsföreståndaren uttryckte sin oro över att väckelsen ska 
gå över styr. ”Ce réveil, il ne faut pas le perdre […]”782 Oron gällde i första 
hand karismatikerna, att de med sin andliga auktoritet skulle ta över ledar-
skapet i församlingarna och leda medlemmarna fel. Han förordade stränghet 
gentemot dessa och menade att det är pastorerna och evangelisterna som nu 
var väckelsens ledare och uttryckte det med ett påstående: ”C’est nous les 

                               
779 Bakala J. 2004, ss. 18-19. 
780 I en gudstjänst hörde jag detta benämnas som prostitution spirituelle (andlig prostitution). 
781 Ortodoxa kyrkan i Kongo-Brazzaville (l’Eglise Orthodoxe au Congo) började sin verk-
samhet på 1980-talet och är numerärt sett en liten kyrka.  
782 Den här väckelsen får vi inte förlora (tappa bort). 
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tata Ndoundou à present!” det vill säga: ”Nu är det vi som är tata 
Ndoundou!” 

Samma tanke hade präglat det pastoralbrev, som författades under 1985, 
det vill säga före Ndoundous död, men några år efter hans pensionering. I 
brevet betonas att det är pastorerna som i fortsättningen ska leda väckel-
sen.783 

Ndoundous efterträdare som pasteur évangéliste blev pastor Albert 
Mouhouala, som sedan ett par år hade verkat i nära samarbete med 
Ndoundou och ingått i hans ledningsgrupp för evangelisationsavdelningen. 
Vid ett besök i Brazzaville 1989 träffade jag Mouhouala, som presenterade 
sig som ”tata Ndoundous efterträdare”. Jag minns min reaktion av förvåning, 
eftersom Mouhouala inte hade mycket av Ndoundous naturliga auktoritet 
och starka utstrålning. Formellt sett var han dock den som hade tagit över 
Ndoundous ämbete. 

När Mouhouala pensionerades 1995 övertogs hans uppgifter av Jacques 
Miekountima, som fortsatte till sin pensionering 1998. Vid denna tid kalla-
des tjänsten i allmänhet évangéliste national. Miekountima hade förutom sin 
pastorsutbildning i Mansimou studerat ett läsår på International School of 
Evangelism i Kinshasa. Därigenom fick hans kampanjer en delvis annan 
karaktär jämfört med dem som förekommit tidigare, eftersom han hade fått 
undervisning i och inspirerats av västerländska, främst nordamerikanska 
evangelisationsmetoder. Till hans efterträdare valdes Paul Moussouaka-
Ngoma, som i vissa sammanhang hade varit Ndoundous medhjälpare och då 
tjänstgjort som uttydare när Ndoundou framförde profetiska budskap i 
tungotal. Då var han sjuksköterska och han studerade senare teologi i Frank-
rike. Samma år som han ordinerades till pastor fick han tjänsten som 
évangéliste national. I den egenskapen var han chef för EEC:s evangelisa-
tionsavdelning. Efter Moussouaka-Ngomas pensionering 2012 utsågs Guy 
Moïse Mboumba Mabika till hans efterträdare. 
 

Väckelsen idag 
För att tydliggöra väckelsen och dess uttryckssätt inom EEC idag, har jag 
valt att betrakta några företeelser, som på olika sätt har behandlats i tidigare 
kapitel. Alla dessa företeelser har nära koppling till Daniel Ndoundou och 
hans livsgärning, eftersom det var under hans ledning som de uppstod och 
det ofta var han som godkände vad som kunde accepteras i form av karis-
matiska yttringar. 

                               
783 Bissila C. 2000, s. 41. 
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Först visar jag hur väckelsen och dess uttrycksformer lever vidare i för-
samlingsgrupperna. Olika företeelser med direkt koppling till väckelsen och 
Daniel Ndoundou behandlas därefter: den uppenbarade medicinen, gåvan att 
skriva och sångerna. Frågorna om väckelsens påverkan på hemmen samt den 
om gender och makt kommenteras särskilt och slutligen följer några övergri-
pande reflektioner om väckelsens uttryckssätt inom EEC idag. 

 

Grupperna – väckelsens bärare 
Något som förtjänar uppmärksamhet och som ger EEC-församlingen dess 
karaktär är förekomsten av så kallade grupper.784 De olika grupperna i en 
lokalförsamling kan bestå av söndagsskollärarna, diakonerna, Cercle Bib-
lique Evangélique (CBE)785 eller en kör, som är den vanligaste formen av 
grupp. Dessa grupper är ofta synnerligen aktiva. Flera av EEC:s söndagssko-
lor i Brazzaville har fler än tusen elever. En söndagsskola kräver alltså en 
omfattande organisation och lärarna samlas ofta för egen uppbyggelse, för 
textgenomgång, schemafrågor och så vidare. Ibland har söndagsskolan sin 
egen kör med repetitioner och framträdanden. 

Diakonerna786 har ett speciellt ansvar för den diakonala verksamheten 
inom den lokala församlingen. Tjänsten, som inte är en avlönad anställning, 
kan ses som ett förtroendeuppdrag. Dit hör att besöka sjuka medlemmar med 
nattvarden de söndagar då det är nattvardsfirande i församlingen. I de större 
församlingarna uppgår antalet diakoner till flera tiotal.  

CBE bildades under den tid då organiserat ungdomsarbete, förutom det 
enda tillåtna partiets ungdomsorganisation, var förbjudet i landet. Av dem 
som var med och grundade CBE har jag hört hur de beklagar att den första 
tidens fräscha tankesmedja och aktioner för påverkan har ersatts av en tradi-
tionell kristen ungdomsrörelse.787 

De flesta grupperna inom EEC:s lokalförsamlingar utgörs emellertid av 
körer, där det finns två tydliga kategorier: chorale och kilombo. En chorale 
(franska ordet för kör) sjunger, oftast med ackompanjemang av ett eller flera 
instrument, flerstämmigt med västerländska harmonier medan en kilombo 
(kikongo med ursprunglig betydelse grupp) sjunger väckelsesångerna med 
traditionella melodier och instrument. Inom hela EEC används som regel 
enhetliga kördräkter vid framträdande under gudstjänster. Körerna växer 
ofta, särskilt i städerna. Då händer det att de delas och jag har hört med be-
klagande från informanter att delningen då ofta sker efter etniska gränser.  

                               
784 les groupes. 
785 Evangeliska bibelcirkeln, en ungdomsverksamhet. 
786 Les diacres et diaconesses. 
787 Bland annat vid samtal med Josué Ndamba 2013-08-08. 
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Jag finner det intressant att notera hur grupperna och i första hand körerna 
är organiserade och vilken roll de spelar för medlemmen och för den lokala 
församlingen. Antalet medlemmar i en kör är ofta ett par hundra och den har 
en strikt organisation. Här finns en ordförande med styrelse och varje kör har 
sin egen kassa, som fylls med medlemsavgifter och andra gåvor. Salu kia 
zola788 kan vara en inkomstkälla och ett visst bidrag kommer från de straff-
avgifter som erläggs av dem som uteblir från en övning utan giltig anled-
ning. De olika gruppernas kassor är ofta i bättre balans än församlingskas-
san, vilket kan innebära frustration för församlingsledningen. Det är vanligt 
att de olika grupperna åläggs att betala in en avgift till församlingens kassa 
för olika ändamål. Detta gäller även insamlingar på distrikts- och riksnivå. 
Gruppens kassa används för gemensamma angelägenheter, som till exempel 
inköp av musikinstrument. En annan viktig funktion för en grupps ekono-
miska tillgångar är att de utgör en solidaritetskassa, där medlemmarna kan få 
stöd i vissa situationer som till exempel sjukdom. Det är vanligt att körerna 
bygger ett hus för de egna samlingarna, i första hand på församlingens om-
råde. 

Vid ett besök hos en kilombo i Nkayi789 2010 kom jag till deras byggnad, 
som liknar ett kapell och ligger på en tomt ett hundratal meter från försam-
lingens huvudkyrka. Jag möttes av orden: ”I vår grupp har vi folk som profe-
terar, som talar i tungor, som uttyder tungotal, som skriver och som kan ut-
tyda skrift.” Uttalandet stöder mitt intryck av att det är i denna och liknande 
grupper som väckelsen med dess olika uttrycksformer lever vidare. Jag me-
nar också att det är på denna nivå som EEC:s medlemmar upplever sin för-
samlingsgemenskap. Gruppen är inte större än att man kan lära känna alla, 
vilket är omöjligt i de stora stadsförsamlingarna. Den gemensamma kassan 
erbjuder ett socialt skyddsnät och körerna samlas inte bara till repetitioner, 
utan också till bibelstudier, bönesamlingar och retreater. Ibland anordnas 
längre resor med besök i en annan församling. Allt detta stärker känslan av 
grupptillhörighet. Ekholm Friedman menar att dessa grupper i viss mån spe-
lar den roll som den traditionella storfamiljen tidigare hade som socialför-
säkring för familjemedlemmen.790 

För att beskriva och förklara en körmedlems relation till sin grupp kan Pe-
ter Strombergs uttryck commitment system komma till användning.791 Ut-
trycket har översatts till hängivenhetssystem, men jag menar att ordet enga-
gemang bättre än hängivenhet täcker vad det här är fråga om. Medlemmarna 
engagerar sig i sin grupps verksamhet och engagemanget innebär insatser i 
form av tid, arbete och pengar. I gengäld kan man alltså förvänta sig en viss 
social trygghet. 

                               
788 Kärleksverket, se sidan 192. 
789 Kongo-Brazzavilles fjärde stad.  
790 Ekholm Friedman K. 1994, s. 198. 
791 Stromberg  P. 1986, ss. 4; 11-12; 108-109.  
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I de ordinarie gudstjänsterna inom EEC är det inte vanligt att tungotal fö-
rekommer eller att profetiska budskap framförs, utan det är i första hand 
inom körer och andra församlingsgrupper som väckelsens karismatiska ut-
tryckssätt lever vidare. 
 

Den uppenbarade medicinen 
En verksamhet, som kan ses som ett arv från väckelsen och Ndoundous 
verksamhet, är den som bedrivs vid centres thérapeutiques som finns i an-
slutning till de flesta av EEC:s församlingskyrkor. Uttrycket är svårt att 
översätta till svenska, men följande beskrivning förklarar begreppet. Vid 
dessa centra bedrivs hälso- och sjukvård av frivilliga inom församlingen och 
då används uteslutande mediciner som de själva framställt av ingredienser 
från växtriket. I de större församlingarna ägnas ofta två dagar i veckan åt 
mottagning av patienter. Mottagningen börjar med en gemensam andakts-
stund. Sedan följer registrering och enskilda konsultationer. Till terapin hör 
ofta enskilda samtal och massage. I anslutning till mottagningen finns ett 
apotek med olika örtmediciner, ofta förvarade i damejeanner. Förskrivningen 
av medicin, som antecknas i patientens egen skrivbok, kan ske efter två prin-
ciper: antingen rekommenderas en medicin som är iordninggjord för att bota 
den aktuella sjukdomen eller får behandlaren en uppenbarelse om vilken 
dekokt som gäller i det aktuella fallet. En låg avgift betalas för konsultation-
en och medicinen. 

Församlingsmedlemmarna, som ansvarar för denna aktivitet, är klädda i 
vita rockar och de har för vana att där det behövs remittera patienter till 
andra kliniker som tillämpar västerländsk eller kinesisk läkekonst. 

Verksamheten med uppenbarad medicin ses ofta som en direkt gåva till 
Kongos folk, som på detta sätt kan få tillgång till sjukvård för en billig pen-
ning. Många berättar om tillfrisknande efter en sådan behandling, och det 
finns också exempel på hur människor har gått med som medlemmar i EEC 
efter att ha fått hjälp vid dessa centra. 

Denna verksamhet är dock i vissa avseenden kontroversiell. En kongole-
sisk läkare nämnde för mig risken för maginfektioner vid invärtes behand-
lingar, eftersom medicinen inte förvaras i kylskåp. Till bilden hör att ny me-
dicin bereds varje vecka, men risken för olämplig medicin är ändå stor. 

En svensk läkare, Johan Reutfors, följde ett tiotal konsultationer vid ett 
studiebesök på ett centre thérapeutique i Makelekele-församlingen i Brazza-
ville 2003. Reutfors återger hur två infertila kvinnor fick en speciell behand-
ling. Genom att klämma dem på buken menade behandlaren att det som 
hindrade dem från att bli gravida då lämnade kroppen. Behandlingen följdes 
av en föreskrift om sexuell avhållsamhet under två veckor. De flesta patien-
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terna förskrevs olika former av örtmediciner, medan en direkt remitterades 
till ett sjukhus. 792  

Majken Hagvil (född 1940) noterade under en studie i Pointe-Noire vid 
ett centre thérapeutique att det i apoteket fanns tre olika behållare med me-
diciner som alla bar etiketten ”mot onda andar”.793 En var avsedd att drickas, 
en att tvätta sig med och en användes som ögondroppar. Jag ser detta som ett 
exempel på hur verksamheten har utvecklats i en riktning, som inte var den 
ursprungliga. Hagvil relaterar dock att dessa mediciner sägs vara effektiva 
mot till exempel onda drömmar.  

Jag har hört att behandlare har tagit kontakter på landsbygden för att för-
höra sig om traditionella mediciner, som skulle kunna användas vid centres 
thérapeutiques. Det förfarandet ifrågasätts eftersom enbart andligt uppenba-
rad medicin ska användas vid dessa centra.  

De som är engagerade i dessa centra visar också på anslutning till ett 
commitment system.794 Utan ersättning arbetar de år efter år i sin grupp för att 
på detta sätt hjälpa sina medmänniskor. 

Ett exempel på hur verksamheten kring den uppenbarade medicinen har 
utvecklats i Brazzaville är ett nyöppnat Centre des soins par les Plantes 
Révélées.795 Detta centrum bygger på en verksamhet som pågått sedan 1983 
och som letts av en medlem i Katolska kyrkan, Martine Nzoumba (1947 – 
2012). Bland de aktiva i ledningen finns dock både protestanter och katoli-
ker. Tidigare har mottagningen skett under enkla förhållanden, men 2012 
invigdes ett nybyggt centrum, som kan liknas vid ett sjukhus, med fyra 
byggnader, varav det största innehåller en samlingssal för 600 personer. 
Verksamheten påminner om den som bedrivs i EEC:s församlingar, men här 
tillkommer också undervisning i hygien för att förebygga sjukdomar samt 
äktenskapsrådgivning. Jag besökte centrat när det var under uppbyggnad år 
2010 och på min fråga hur sådana stora investeringar kunde finansieras, blev 
svaret att det var nöjda patienter som ville att verksamheten skulle kunna 
komma fler till del. Statistiken visar att över 100 000 personer fått behand-
ling under de 25 första åren.796 Martine Nzoumba var känd för att ha gåvan 
att förskriva rätt medicin utan att konsultera eller träffa den hjälpsökande, 
bara genom att se patientens inskrivningsbok och be över den. Verksamheten 
vid detta center visar hur den uppenbarade medicinen har institutionaliserats 
och i detta fall lever vidare i en struktur, som inte kan påverkas eller styras 
av EEC.  

Hela verksamheten med den uppenbarade medicinen är svår att hantera 
för EEC. Samtidigt som den erbjuder sjukvård för tusentals människor varje 
vecka till en överkomlig kostnad, är det omöjligt att kontrollera hur den be-

                               
792 Reutfors, Johan. Intervju 2013-02-28. 
793 Hagvil M. 1993, s. 26. 
794 Se sidan 213. 
795 Centrum för vård med hjälp av uppenbarade växter. 
796 Centre des soins par les Plantes Révélées, Fiche information. 



 216 

drivs på lokalplanet. Ansvarsfrågan är också komplicerad; vem ska ställas 
till svars om en eventuell feldiagnos eller felbehandling skulle prövas rätts-
ligt? Det faktum att denna verksamhetsgren organisatoriskt flyttades över 
2012 från Hälsoavdelningen till Avdelningen för kaplanverksamhet, tolkar 
jag så att inom kyrkan ses detta i första hand som en diakonal aktivitet. 

Liksom i andra sammanhang tycks det här finnas ett tomrum efter Daniel 
Ndoundou. Tomrummet gäller inte bara en auktoritet när det gäller vilka 
växtdelar som är lämpliga för olika sjukdomar, utan också någon som kan 
förhindra att verksamheten utvecklas åt olika håll utan övervakning. Ett an-
nat problem är interna konflikter; det har sagts mig att unga människor har 
svårt att få hjälpa till i centres thérapeutiques. Också i det sammanhanget 
saknas en tata Ndoundou, som konfliktlösare med en allmänt accepterad 
auktoritet. 

Centrum för Teologi och Religionsvetenskap vid Lunds universitet ansva-
rar för ett forskningsprojekt som pågår 2012 – 2016. Det har titeln ”Sökandet 
efter helhet i en förtrollad värld: Helbrägdagörelse, framgång och rituell 
praxis i afrikanska pentekostala-karismatiska kyrkor.” Bland de kyrkor och 
företeelser som studeras närmare finns EEC och den uppenbarade medici-
nen.797 
 

”Gåvan att skriva” och ”gåvan att klättra” 
Vid sidan av den uppenbarade medicinen har ofta ”gåvan att skriva” nämnts 
som en särskild Guds gåva till Kongos folk. De skrivna budskapen tolkades 
dock i ringa utsträckning och i stället utbildades en praxis att de fullskrivna 
skrivböckerna skulle sparas till den dag då innehållet skulle uppenbaras. 
Följaktligen förvarades ett stort antal skrivböcker i de olika församlingarna. 
Emellertid har man på senare tid upphört att ta emot skrivböcker för förva-
ring och uppmuntrar också karismatikerna att hämta sina inlämnade böcker. 
Frekvensen av skrivande under gudstjänster förefaller ha minskat under se-
nare år. 

När Buana Kibongi räknar upp de gåvor som har kännetecknat väckelsen, 
saknas gåvan att skriva, ”la graphie”, men den står däremot angiven bland 
väckelsens problem.798 Han nämner att tusentals skrivböcker har lämnats in 
och är tveksam till att översättningen någonsin kommer att ges. ”För min del 
är jag övertygad om att Bibeln är oss mer än nog och den kräver av oss att vi 
har kunskap, tro och lydnad.”799 

                               
797 http://www.teol.lu.se/projekt/597  
798 Buana K. 2002, s. 67. 
799 Pour ma part, je suis convaincu que la Bible nous suffit largement; et elle exige de nous la 
connaissance, la foi et l’obéissance. Min översättning. 
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Bissila presenterar i sin bok om väckelsen tre problem under rubriken 
Problèmes des charismes de réveil non résolus avant et après la mort de tata 
Daniel Ndoundou. (Problem med väckelsens gåvor som inte har lösts före 
eller efter tata Daniel Ndoundous död.)800 Förutom gåvan att skriva och den 
uppenbarade medicinen nämns Le phénomène de grimper aux arbres (Fe-
nomenet att klättra i träd). Några år efter Ndoundous död inträffade en 
olycka i Dolisie, då en kvinna under en bönesamling klättrade upp på en rad 
snedställda träskivor, som kan liknas vid stora persienner och som finns i en 
av kyrkorna där. Den översta träskivan var trasig och hon föll från flera me-
ters höjd och avled. Efter den händelsen motverkade EEC fenomenet att 
klättra.801 En liknande händelse förekom emellertid vid en friluftsgudstjänst i 
början av 2000-talet vid en av EEC:s kyrkor i Nkayi, när en man hade klätt-
rat upp på utsidan av klocktornet. Där fanns hål i de uppmurade väggarna, 
som kunde användas för att klättra. På min fråga hur han hade tagit sig upp 
från markplanet till den första avsatsen, som utgörs av ett utskjutande tak 
över kyrkans entré, blev svaret: ”Plötsligt var han bara uppe.”  

Den vanligaste formen av extas som även förekommer under vanliga 
gudstjänster är att någon deltagare sitter på sin plats och skakar, ofta under 
uttalandet av namnet Jesus. Ett personligt minne är från en dopförrättning 
vid en flodstrand i Impfondo 2005. En kvinna hoppade då omkring i sanden, 
med ett lyckligt leende på läpparna. Jag fascinerades av att hon kunde hålla 
på under en lång stund utan att visa något tecken på att bli trött eller andfådd.  

 
 

Sång och musik 

Sång- och musiklivet är rikt i de flesta av EEC:s församlingar. I allmänhet 
medverkar en eller två körer vid varje gudstjänst. Musikstilarna varierar från 
traditionella kongolesiska tongångar till klassisk musik, där Hallelujakören 
ur Händels Messias kan nämnas som exempel. De gamla psalmerna och 
sångerna med anglosaxiskt, tyskt och nordiskt ursprung från missionärstiden 
lever kvar. Ungdomskörer sjunger ofta gospelmusik med påverkan från USA 
och Sydafrika. Det finns, vid sidan av väckelsesångerna, i de olika körerna 
en stor egen nyproduktion av nyskriven sång och musik med västerländska 
tongångar. I många församlingar har söndagsskolorna sina egna körer som 
sjunger flerstämmigt, oftast a capella. Inom EEC finns det två brassorkestrar, 
en i Brazzaville och en i Pointe-Noire. För ungdomar finns det också blåsor-
kestrar i flera församlingar där instrumenten är flöjter, som tillverkats av 
plaströr avsedda för elledningar.  

                               
800 Bissila C. 2000, ss. 37-38.  
801 Kindi Gomez Kindi, Albert. Intervju 2010-11-29. 
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När det gäller den unisona församlingssången inom EEC vill jag nämna 
några tendenser som jag noterar med mitt perspektiv från slutet av 1960-talet 
till idag. För det första sjungs väckelsesångerna allt oftare och mitt intryck är 
att de flesta gudstjänstdeltagarna kan sångerna utantill. Den andra tendensen 
är att melodierna till de psalmer, som har sitt ursprung i utlandet, reduceras 
till de toner som ingår i den pentatoniska skalan.802 Den tredje tendensen är 
en följd av allt färre har med sig en egen sångbok till gudstjänsten. Detta 
innebär att gudstjänstledaren vanligen väljer att föreslå en unison sång, som 
de flesta kan utantill. På så sätt är det numera ett mycket begränsat antal 
sånger som används i gudstjänsterna. 

Bruket att förändra melodier, både hos sånger med utländskt och kongole-
siskt ursprung, fördöms i ett gemensamt uttalande från CEC:s och EEC:s 
synodalbyråer 2006.803 Orsaken är att de nya melodierna ”förändrar och tar 
ofta bort ordens ursprungliga och djupa värde”.804 I uttalandet ges också en 
uppmaning att sångvalet för gudstjänsterna ska ske utifrån respektive veckas 
tema. 

Väckelsens påverkan på EEC:s sång- och musikliv märks framför allt ge-
nom att väckelsesångerna, som är starkt influerade av den traditionella folk-
musiken, är vanligen förekommande, både som unisona sånger och fram-
förda av kilombo-körer. Det är inte ovanligt att en kilombo-kör sjunger en 
västerländsk psalm, till exempel ”Ingen hinner fram till den eviga ron, som 
sig ej eldigt framtränger”, som finns i översättning till kikongo sedan mis-
sionärstiden.805 Den ursprungliga melodin är i sådana fall reducerad till en 
femtonsskala. Rytmen och framförandet med lokala instrument medför att 
den gamla svenska psalmen upplevs som väl integrerad i det kongolesiska 
gudstjänstfirandet.  

Josef Nsumbu betonar den betydelse som retraites spirituelles har för att 
sprida väckelsens sånger.806 Under sådana samlingar, som han deltagit i, 
sjöngs 30 till 40 sånger varje dag, de flesta av dem väckelsesånger. På så sätt 
blir dessa sånger kända och sprids till olika lokalförsamlingar. 

Nsumbu ger i sin avhandling en detaljerad presentation av hur väckelse-
sångerna har fått sin plats inom CEZ-CEC:s gudstjänstliv. Där är kikongo 
det språk som talas vid synoder och liknande samlingar. Protokoll och andra 
handlingar skrivs också på kikongo. I de stora städerna och samhällena söder 
om floden används också lingala och kikongo kia leta807 som gudstjänstspråk. 
Väckelsesångerna som sjungs är dock alla på kikongo.808 
                               
802 Den pentatoniska skalan består av fem toner, till skillnad från durskalan som innehåller 
sju. 
803 Ekklesia, novembre-décembre 2006, s. 15. 
804 ”[…] dénature et enlève souvent aux paroles leur valeur initiale et profonde. 
805 Författare: Lars Linderot, Svenska psalmboken nr 265. 
806 Nsumbu J. 1995, s. 162. 
807 Ordagrant ”statens kikongo”, det vill säga en förenklad form av kikongo, som ursprungli-
gen användes av belgiska statstjänstemän i Belgiska Kongo. 
808 Nsumbu, Josef. Intervju 2013-03-10. 
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Kyrkan EEC i Kongo-Brazzaville är i en helt annan utsträckning multi-
etnisk. Här finns väckelsesånger på en rad olika språk och de olika folkgrup-
pernas musiktraditioner ger sin prägel åt tongångar och framföranden. Det 
konstaterandet gjorde jag vid ett besök i Ngouedi 2006, då de blivande evan-
gelisterna i tur och ordning framförde sånger från sina olika hemtrakter. De 
flesta väckelsesånger är dock på kikongo och till och med i Impfondo i norra 
Kongo har jag hört en kilombo-kör framföra en sång på det språket. 

En tydlig tendens inom EEC är att kilombo-körernas framförande av 
sånger i allt högre grad kompletteras med gester och i viss utsträckning ko-
reografi för att understryka och tydliggöra budskapet i sångerna. Det finns en 
stor medvetenhet om att rytminstrumenten inte får dränka sångtexterna, där-
för begränsas de oftast till trummor och maracas, där maracas är tillverkade 
av kalebassliknande frukter med frön, vilket gör att ljudet är förhållandevis 
dämpat.  

En annan tendens i gudstjänstlivet inom EEC är att kollektupptagning i 
bänkarna ofta ersätts av offergång. I sådana fall sker offergången till sång 
och musik och då är det som regel väckelsesånger som används. 

Väckelsesångerna kan också ha en enande funktion vilket framhölls redan 
1968 i en artikel signerad Les élèves de Vuela:  

Väckelsesångerna spelar en stor roll för uppbyggelse, undervisning, upp-
muntran och till och med enande av folken. Aldrig tidigare i kyrkan har med-
lemmarna under sammankomsterna sjungit på olika dialekter.809 

Sigbert Axelson skrev 1965 angående väckelsesångerna inom EEC: 

Här skapas sålunda i väckelsens hägn en kongolesisk sång- och musikskatt, 
som under ans och vård kommer att bli, och redan är, av omätligt värde för 
kyrkans liv och mission. Nu talar Gud kikongo. Han talar många kongospråk 
i sången. Evangelium sjungs in i människors hjärtan. Denna rent afrikanska 
sång och musik kommer troligen att snabbt tränga undan det mesta av den 
europeiska sångskatt som hittills varit vanlig i gudstjänsterna. En sådan 
psalm som Ivar Johansson O Yesu Mwan’a Nzambi kommer dock troligen 
att bevara sin fasta plats i kyrkans nattvardsliturgi.810 Men den europeiska 
melodin och rytmen har härskat länge nog, det afrikanska sveper undan en 
mängd onyttigt lånegods fjärran ifrån.811 

Närmare 60 år senare kan det konstateras att Axelson fick rätt när det gäller 
bevarandet av psalmen i nattvardsliturgin. Däremot har ”den europeiska 
melodin och rytmen” fortfarande en stark ställning, inte bara genom de 

                               
809 Vuela 1968, s. 19. Les cantiques de Réveil jouent un très grand rôle d’édification 
d’instruction, d’exhortation et même d’unification des peuples. L’Eglise n’a jamais connu de 
période où, dans des réunions, les fidèles chantent dans n’importe quel dialecte. Min över-
sättning.  
810 Psalmen är en översättning av ”Guds rena lamm oskyldig, på korset för oss slaktad”. 
811 Axelson, S. 1965, s. 66.  
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psalmer som en gång översattes till lokala språk av missionärer. Många nya 
sånger i Kongo skrivs på franska och framförs fyrstämmigt i durtonart. 
Ibland används 3/4-dels eller 6/8-dels takt, vilket inte förekommer i den tra-
ditionella musiken. Den allmänna globaliseringen liksom den homogenise-
ring av ungdomskulturen som märks över hela världen återspeglas också 
inom musiklivet i EEC. Väckelsesångernas ställning är fortsatt stark, men 
det är slående hur få ungdomar som är intresserade av att vara med i 
kilombo-körerna. 

Bland det som kan sägas tillhöra arvet efter Daniel Ndoundou utgör väck-
elsesångerna ett viktigt inslag. Han var själv sångförfattare och en av hans 
närmaste medarbetare, Véronique Nsonde, skrev ett stort antal sånger som 
fortfarande sjungs inom EEC och andra kyrkor. Ndoundous uppgift blev 
tidigt att kontrollera och godkänna de nya sångerna som föddes i väckelsen. 
Det var framför allt han som uppmuntrade bruket av dessa sånger, som ack-
ompanjerades av traditionella instrument, som dittills inte hade använts i 
gudstjänstsammanhang. Angående ungdomsmusiken hänvisas till den hän-
delse som beskrivs på sidan 100, när Ndoundou under 1970-talet försvarade 
ungdomarna som ville införa bruket av elgitarrer i gudstjänsten. 

Med ovanstående beskrivning av sången och musiken inom EEC, har jag 
velat ge en bild av hur väckelsens sånger och därmed arvet efter Ndoundou 
förvaltas. Det var i stor utsträckning han som tillät och uppmuntrade den 
förnyelse som väckelsens sånger innebar. Dessa sånger är i hög grad levande 
och de påverkar och påverkas av andra musikstilar. 

 

Väckelsens påverkan på hemmen 
Här följer några slutsatser som inte bygger på någon genomförd undersök-
ning, utan snarare på personliga reflektioner med utgångspunkt från egna 
iakttagelser. Väckelsen, som nu pågått under drygt 65 år, har inte bara på-
verkat kyrkolivet utan också de enskilda hemmen och därigenom samhället i 
stort. I de kongolesiska hem, där familjemedlemmarna har levt efter väckel-
sens värderingar, torde dessa principer och ideal ha påverkat många sidor av 
det dagliga livet. Egentligen innebär de en betoning och fördjupning av det 
som har förkunnats inom EEC och tidigare missionsverksamheten. Det kan 
sammanfattas i Sala! Sambila! Arbeta! Bed! Till dessa värderingar hör också 
trohet i äktenskapet och nykterhet. Inte minst i kampen mot alkohol kan 
väckelsen ha inneburit stor skillnad i många kongolesiska hem. Blåbandsrö-
relsen visar i en skrift vissa förödande föreställningar som är förknippande 
med alkohol i Kongo, till exempel att det är bra för en gravid kvinna att 
dricka mycket öl för att få ett välskapt barn.812 

                               
812 Olsson O. 1984, s. 10. 
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Deltagande i församlingsaktiviteter och uppbyggelsekonferenser under 
flera dagar kan emellertid skapa spänningar i hemmet, särskilt i de fall när 
husmor inte är hemma och ansvarar för de dagliga sysslorna. Ett sådant en-
gagemang kan också innebära ett ekonomiskt avbräck, om till exempel frun i 
huset har för vana att dagligen under några timmar bidra till familjens för-
sörjning genom att vara försäljare på en närbelägen matmarknad. 
 

Gender och makt 
Sedan 1980-talet finns det ordinerade kvinnliga pastorer inom EEC.813 Även 
dessförinnan hade kvinnor rätt att predika. Bland de aktiva medlemmarna är 
majoriteten kvinnor, men i de beslutande organen är kvinnorna genomgå-
ende i minoritet. 

I Svensk Missionstidskrift nummer 3 från 1996 finns en artikel av Åsa 
Dalmalm med titeln Kyrka – Kvinna – Makt. Kvinnan som faktor för förso-
ning, fred och utveckling inom ramen för Evangeliska Kyrkan i Kongo. Där 
beskriver hon hur kyrkliga och traditionella strukturer bromsar en utveckling 
mot jämställdhet. Det var svårt för kvinnor att göra sina röster hörda och 
vara med och påverka situationen i landet, som vid denna tid var spänd och 
kännetecknades av återkommande väpnade konflikter.814 

Inom väckelsen däremot har kvinnorna från början spelat en stor och av-
görande roll. I den grupp som Ndoundou bildade kring sig för att leda väck-
elsen var det lika många kvinnor som män. Marie Yengo, Véronique 
Nsonde, Lydie Moutantou och Julienne Moutinou är exempel på kvinnor 
som fick ett inflytande som profeter och sångförfattare. Idag är kvinnorna i 
majoritet bland karismatikerna. Här erbjuds de alltså en plattform, som kan 
innebära stort inflytande över många människor. 

Ovanstående resonemang leder vidare till frågan om makt och maktför-
hållanden, som har behandlats tidigare i anslutning till den position som 
Ndoundou innehade som väckelsens ledare.815 Frågan är synnerligen aktuell 
inom EEC när det gäller karismatikerns roll i församlingen. För den ansva-
riga pastorn uppstår ofta problem när hans eller hennes undervisning bedöms 
vara av mindre värde än det budskap som kommer från någon som säger: 
”Så säger Herren!” 

I och med att karismatikerna konsulteras inför viktiga händelser, får de en 
makt som kan vara svår att hantera. Här återger jag en sådan händelse, som 
har berättats för mig av en god vän, en medlem i en av körerna i en EEC-
församling i Brazzaville. Kören planerade en utflykt till en annan ort och 

                               
813 Emilienne Lubota Mboungou Mouyabi avskildes som EEC:s första kvinnliga pastor 1987. 
Hon avled efter ett kejsarsnitt 1989. (Le Chemin nr 28) 
814 Dalmalm, Å. 1996, ss. 39-65.  
815 Se sidan 201. 
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skulle då åka bil. Inför resan kontaktades en karismatiker som dock avrådde 
på det bestämdaste med en konkret varning att de skulle råka ut för en 
olycka och att särskilt min vän skulle drabbas svårt. Av olika anledningar 
och naturligtvis med en viss tvekan beslöt sig kören för att genomföra resan 
trots allt. Ingen olycka hände; alla kom fram och tillbaka utan problem. 

Denna händelse representerar ett undantag; i de flesta fall respekteras 
karismatikerns råd, vilken på så sätt får en stor makt över människor. Denna 
makt kan medföra en osund beroendeställning. För evangelister och pastorer 
kan det vara svårt att leda församlingen, när vissa medlemmar anser sig ha, 
och också av omgivningen anses ha, särskilda gåvor som innebär att de kan 
uttala sig i Guds namn. Faran för problem i församlingarna blir stor om det 
inte finns utrymme för att dessa uppenbarelser får prövas och ifrågasättas. 

Tidigare har jag kommenterat att Ndoundou inte bildade någon egen 
kyrka eller rörelse utan förblev EEC trogen under hela sitt liv. Bland karis-
matikerna finns det dock de som har en parallell verksamhet vid sidan av den 
egna församlingen. Vid sådana tillfällen blir karismatikerns möjligheter till 
maktutövning ännu större. Några av karismatikerna har tagit steget fullt ut 
genom att bryta med EEC och bilda sin egen kyrka.816 
 

Väckelsen idag, en sammanfattning 
Väckelsen inom EEC och dess uttryckssätt idag skulle kunna utgöra föremå-
let för ett fördjupat studium. Hela kyrkan kan sägas ha påverkats av väckel-
sen eftersom medlemmarnas engagemang i tid och ekonomiska åtaganden, 
det stora intresset som finns bland ungdomar för att utbilda sig och ta an-
ställning som pastor eller evangelist samt inte minst de olika karismatiska 
yttringarna anses ha en direkt koppling till väckelsen som började i Ngouedi 
1947.  

Ett återkommande tema i samtal och undervisning är emellertid väckel-
sens faror. Många ser risker att rörelsen är på väg att anta former som blir till 
förfång för EEC:s arbete.817 SMF gav år 1989 ut en fyrspråkig bok Mission 
Evangelisation med artiklar från olika systerkyrkor. Från EEC bidrog Buana 
Kibongi med Välsignelser och svårigheter inom väckelserörelsen i Kongo. 
Där nämner han följande fyra svårigheter som förknippas med väckelsen: 
högmod och bristande vilja att underordna sig, förhållande mellan Bibeln 
och dagens aktuella andliga erfarenheter, den överdrivna vikt man lägger vid 
iögonenfallande andliga gåvor samt utövandet av andliga gåvor för materiell 
vinnings skull.818 Missionsföreståndare Alphonse Mbama uttryckte sig på 

                               
816 Ett exempel är Eugène Mbama, som har bildat l’Eglise Evangélique Nouvelle (den Nya 
Evangeliska Kyrkan). 
817 Se till exempel Bissila C. 2000, Buana K. 2002. 
818 Buana K. 1989, ss. 63-64.  
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följande sätt vid synodalrådets sammanträde 2003: ”Väckelsen som igår var 
en välsignelse, har idag blivit ett problem.”819 Buana och Mbama åsyftar den 
roll som karismatikerna spelar, både de som finns inom kyrkan och de som 
har sin verksamhet vid sidan av EEC.  

Bland de skriftliga källor från Brazzaville, som jag har tillgång till, finns 
några handskrivna papper som är daterade 2006. Texten har formen av ett 
nedtecknat profetiskt budskap på kikongo och det gör gällande att det är Gud 
själv som inbjuder Brazzavilles karismatiker820 till en kurs i en av försam-
lingarna. Vad jag finner anmärkningsvärt är att budskapet innehåller ett hot: 
Den som uteblir från samlingarna kommer att strykas från den himmelska 
listan över dem som har gåvor. Budskapet har en stämpel, det vill säga ett 
godkännande, från dåvarande ansvarig för EEC:s evangelisationsavdelning.  

Ovanstående exempel får illustrera hur företrädare för väckelsen får ett 
spelrum, som kan medföra att EEC:s medlemmar påverkas av strömningar 
som inte hörde hemma i församlingsarbetet vare sig under missionärstiden 
eller under den tid när Daniel Ndoundou var väckelsens ledare.  

Under några dagar i augusti 2002 inbjöd en av ungdomsgrupperna i 
Pointe-Noire, CBE i Tie-Tie-församlingen, till studiedagar för att lära sig 
mer om EEC och dess historia. De olika föredragen utgavs senare i samman-
fattning i en bok med titeln Connaissances sur l’Eglise Evangélique du Con-
go de l’arrivée des missionnaires à nos jours.821 Den sista avdelningen kallas 
Utvärdering och framtidsperspektiv och där beskrivs väckelsen med följande 
ord: 

Angående väckelsen 

Väckelsen förde med sig en genomgripande reform på det andliga planet för 
kyrkans medlemmar. Väckelsen bidrog till att kyrkan fick medlemmar som 
verkligen var omvända. Men vad som sedan har hänt är att väckelsen genom-
gått stora negativa förändringar och därför måste vi verkligen be till Gud att 
han på nytt tänder väckelsens eld i kyrkan som idag räknar fler hycklare än 
sådana som har gjort bättring. Vad gäller uppföljningen av karismatikerna 
kan man notera en svaghet sedan pastor Ndoundou gick bort. Detta hänger 
samman med bizinga.822 Pastor Ndoundous efterträdare har ägnat sig mer åt 
evangelisationsarbete än åt att övervaka de andliga gåvorna.823 

                               
819 Antecknat av författaren. Le Réveil qui était hier une bénédiction est devenu aujourd’hui 
un problème. 
820 Bankwa minkayilu det vill säga de som har gåvor. 
821 Upplysningar om den Evangeliska Kyrkan i Kongo från missionärernas ankomst till våra 
dagar. 
822 Mötesplatser där enskild karismatiker samlar folk, utan kyrkans tillåtelse. 
823 Louvouezo 2002, s. 25. Sur le réveil. Le réveil a emmené une véritable réforme sur le plan 
spirituel des fidèles. Celui-ci a permis à l’Église d’avoir des fidèles réellement repentis. Sauf 
que celui-ci a subi beaucoup de déviation d’où la nécessité de prier à Dieu qu’il réactive le 
feu du réveil dans l’Église qui actuellement regorge en son sein plus d’hypocrites que des 
repentis. Concernant le suivi des charismatiques, il est à noter une défaillance depuis la mort 
du pasteur Ndoundou. Ce qui est à l’origine des Bizinga. Les successeurs du Pasteur Ndoun-
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Väckelsen skildras här i synnerligen mörka färger. Saknaden efter pastor 
Ndoundou är påtaglig. 

Jag vill dock tillägga att det faktum att Ndoundou inte längre är i livet och 
att ingen på ett tydligt sätt har övertagit rollen som väckelsens ledare också 
har inneburit att många fler har fått utrymme som karismatiker. För kyrko-
ledningen har detta medfört vissa problem, men enskilda karismatiker har 
fått uppleva större spelrum i sin omgivning. Bland dessa finns många kvin-
nor. 

Att väckelsens minne vårdas kan illustreras av att EEC under januari 2007 
inbjöd till väckelsens 60-årsjubileum i Ngouedi. Med stor sannolikhet kom-
mer en liknande samling att hållas vid 70-årsjubileet 2017. 

Sedan Ndoundous död 1986 hade det inte hållits någon storsamling i 
Kindamba, hans hemby, förrän den som hölls under månadsskiftet juli-
augusti 2013. I inbjudan till denna formulerades målsättningen så här: Ré-
conciliation du serviteur et fidèle de l’EEC avec son Dieu; Défolklorisation 
et défétichisation du réveil spirituel au sein de l’EEC.824 Missionsförestån-
dare Nsouami hade i ett tal vid synoden 2012 sammanfattat väckelsens 
”frukter” och ”sjukdomar”.825 De ursprungliga goda frukterna som känne-
tecknade väckelsen var hunger efter Guds ord och ett liv i helighet, som re-
sulterade i enighet, helbrägdagörelser och andra under. Bland väckelsens 
sjukdomar nämnde Nsouami framför allt det sätt på vilket karismatikerna 
använder sina gåvor. Ofta orsakar de splittring och gåvorna brukas för att 
tjäna pengar. Som exempel på missbruk nämns att vissa centres thérapeuti-
ques ordinerar bark, som ska bäras som skydd mot onda andar. Nsouamis tal 
kan ses som förklaring till behovet av ytterligare en storsamling i Ndoundous 
hemby. 

Jag hade tillfälle att delta i samlingen i Kindamba, den 31 juli till 4 au-
gusti 2013, och fascinerades av att tiotusentals människor från olika delar av 
landet hade begett sig till denna relativt avlägsna plats. Gudstjänster, bibel-
studier, föredrag, förbönsstunder och konserter fyllde programmet från ons-
dag morgon till söndag förmiddag. Här begränsar jag mig till att återge några 
iakttagelser och reflexioner i anslutning till detta kapitels ämne, nämligen 
”Arvet efter Daniel Ndoundou”. 

Arrangemanget tyder på att EEC:s ledning har känt ett behov av att mot-
verka det som här ovan benämns som väckelsens sjukdomar. Detta framgår 

                                                                                                                             
dou ont plus un penchant sur l’Évangélisation au détriment de l’encadrement des dons. Min 
översättning. 
824 Le Chemin, december 2012, s. 11. EEC:s tjänares (det vill säga pastor och evangelist) och 
medlems försoning med sin Gud. ”Défolklorisation” och ”défétichisation” är ord som har 
bildats för sammanhanget och är svåra att översätta. Det gäller att motverka bruk inom väck-
elsen som kan betecknas som vulgära och som förknippas med magi. 
825 Le Chemin, januari 2013, s. 9. 
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av det tryckta programmet där de tre annonserade föredragen har ämnena: 
Väckelsen från 1947, dess historia och dess frukter i kyrka och i samhälle; 
Evangelisation och kristendomens framtid i Kongo; Farorna med förflack-
ningen av den andliga väckelsen.826 Flera av de andra samlingarna av guds-
tjänstkaraktär hade ämnen med bibelhänvisningar angivna och som exempel 
kan nämnas: Uppliva den andliga gåva som du har fått från Gud (2 Tim. 1: 2 
– 6) och Falsk och sann tillbedjan (Jes. 1: 11 – 18).827 

I tidningen le Chemin meddelades från kyrkoledningen i början av året att 
inga grupper inom församlingarna hade tillåtelse att göra några resor eller 
utflykter förrän efter uppbyggelsekonferensen i Kindamba.828 Många körer 
och sånggrupper hade rest dit och deltog i samlingarna. Tyvärr genomfördes 
denna gång inte någon organiserad räkning av antalet deltagare, så därför 
kan inte den exakta siffran anges. 

Kopplingen till Daniel Ndoundou är tydlig med tanke på att denna sam-
ling byggde på en tradition, som började 1948 på hans initiativ. Nu samlades 
man vid Ndoundous hemby för första gången på 29 år. Hans namn nämndes 
inte ofta under dagarna, men hans motto stod angivet i programmet som 
samlingens övergripande tema. Denna gång hade man återgått till versionen 
med verb i imperativ: Vakna, fatta mod, håll ut, segra! Under och efter da-
garna i Kindamba hörde jag att det pågick samtal om vilken version, som var 
den rätta: Ska det sista ordet vara segra eller seger? Min förmodan är att det 
blir ndungunu, seger, som kommer att användas i framtiden, eftersom det 
ordet finns i Guds röst i Kongo. Därigenom är det otvetydigt vad som var 
Ndoundous version. 

Det finns starka önskemål om att Siloa-dammen ska öppnas på nytt,829 
men vid detta tillfälle följdes inte Kindamba-samlingen av någon avslutning 
vid dammen, vilket förekom under 1970-talet när Ndoundou var ansvarig. 
Vid den tiden var det vanligt att gudstjänstdeltagare greps av extas och 
snabbt klättrade upp i ett närbeläget träd.830 Detta blev jag inte vittne till vid 
denna samling, men flera personer kom i extas, vilket tog sig uttryck i skak-
ningar och språng. Jag såg också en kvinna i min närhet ta upp skrivbok och 
penna för att i trans fylla sidorna med oläsliga tecken. 

Liksom vid liknande samlingar svarade var och en för sin mathållning. 
Jag såg hur lokalbefolkningen hade stora möjligheter att kunna sälja jord-
bruksprodukter och även färdiglagade rätter. För deltagarna fanns såväl en 
sjukstuga med medicinsk personal som ett centre thérapeutique. 

Någon av pastorerna berättade offentligt om en syn han hade haft och som 
manade till vaksamhet. En händelse, som var föremål för samtal efteråt, var 

                               
826 Historique du réveil de 1947 et ses fruits dans l’Eglise et la société; Evangélisation et 
avenir du Christianisme au Congo; Les dangers de la folklorisation du réveil spirituel. 
827 Ranime le don spirituel que tu as reçu; Faux et vrai cultes. 
828 Le Chemin, nummer 248, februari 2013, s. 3. 
829 Demba, Patrice. Intervju 2010-10-11. 
830 Karlsson, Febe. Telefonintervju 2013-08-15. 
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när en ung pojke fick gå fram till mikrofonen och berätta om en uppenba-
relse som han hade varit med om tidigare under dagen. Den första delen av 
hans berättelse uppfattades inte som kontroversiell, men när han meddelade 
som en gudomlig uppenbarelse att bara få av pastorerna hade en god relation 
till sin Gud, gick en av pastorerna fram för att avbryta honom. Efteråt ställde 
jag en fråga till pastor Paul Makiedi, Daniel Ndoundous systerson, hur tata 
Ndoundou brukade agera när människor ville berätta för alla om en mottagen 
uppenbarelse. Svaret blev att han lyssnade, bad och sedan själv framförde 
budskapet i sammandrag, om han upplevde att det hade gudomligt ursprung. 

Från talarstolen framfördes vid ett tillfälle fördömanden av något som 
tydligen hade förekommit i Kindamba, åtminstone under den första natten, 
nämligen att några deltagare hade gått ut på savannen för att be tillsammans 
och då tända ljus. Dessa fördömanden kan ses som ett tecken på den spän-
ning som existerade redan på Ndoundous tid och som gällde förhållningssätt 
gentemot andra religiösa rörelser. Vissa av dem betraktas av EEC som syn-
kretistiska och ett av deras kännetecken kan vara rituell ljuständning. Därför 
tillåts inte detta bruk. 

Framtiden får utvisa om EEC:s  ledning anser att 2013 års samling i 
Kindamba bidrog till den ursprungliga målsättningen, som var att motverka 
väckelsens avarter. 
 

Bilden av Daniel Ndoundou idag 
En av mina informanter framförde sin kritik av Ndoundou med kravet på 
anonymitet. Detta ser jag som ett tecken på att Daniel Ndoundou av vissa 
anses vara en så viktig person att det är känsligt att kritisera honom. Kritiken 
gällde att Ndoundou emellanåt utnyttjade sin ställning för att be om gåvor, i 
första hand pengar, för eget bruk.  

Mitt allmänna intryck är emellertid att de flesta kongoleser, som har min-
nen av honom, nämner honom med respekt och ser honom som en betydelse-
full person i kyrkans och landets historia. Ett kvarts sekel efter Ndoundous 
död är minnet efter honom i hög grad levande. Min erfarenhet är att hans 
namn ofta nämns i samtal och att praktiskt taget alla EEC:s medlemmar som 
är tillräckligt gamla har personliga minnen av honom. Många kan berätta om 
hur de blev friska efter Daniel Ndoundous förbön eller hur hans profetior 
gick i uppfyllelse. Motsvarande vittnesbörd finns om de andra medlemmarna 
i hans grupp. 

I viss mån kan man säga att Ndoundous auktoritet fortsätter ännu efter 
hans död. I min D-uppsats citerar jag hur en karismatiker tar emot människor 
i sitt hem, vilket egentligen inte är accepterat av EEC. Hon hänvisar emeller-
tid till en tillåtelse från tata Ndoundou som under sin levnad gav henne rätt 
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att hemma ta emot människor, som söker förbön och vägledning. Därmed 
verkar det som om hennes verksamhet i hemmet inte kan ifrågasättas.831 

Till de konkreta spår, som Ndoundou lämnat efter sig, hör de uttryck som 
ofta ropas som paroller under EEC:s gudstjänster. Uttrycken, som har 
nämnts tidigare, är på kikongo och i det ena fallet börjar ledaren med att ropa 
Sikama! och församlingen svarar och markerar takten med ena armen: Si-
ama! Tatamana! Ndungunu!832 och de fyra ordens översättning är Vakna 
upp! Fatta mod! Håll ut! Seger!833 I början av 2000-talet blev det allt vanli-
gare att det fjärde ordet byttes ut mot motsvarande verb, nämligen nunga, 
segra. Vid den tiden hörde jag en pastor tillrättavisa församlingen genom att 
påpeka att orden givna av tata Ndoundou faktiskt hade ndungunu som av-
slutning. Med den motiveringen återgick man till den ursprungliga version-
en. 

Det andra uttrycket lyder ”Sala! Sambila!” vilket betyder ”Arbeta! Bed!”. 
Predikanten eller gudstjänstledaren ropar Sala! varvid församlingen svarar 
Sambila! Därefter ropar ledaren Sambila! och alla svarar Sala! I EEC:s stad-
gar står det nämnt under artikel 3 att kyrkans motto834 är ovanstående Sala! 
Sambila! – Sambila! Sala! 

När jag i början av 2005 nämnde för en kongolesisk bekant om mitt in-
tresse för Daniel Ndoundou, berättade han spontant om vad som hände vid 
Ndoundous begravningsgudstjänst i Brazzaville. Enligt min uppgiftslämnare 
hade kistan då av sig själv höjts upp i luften. Personer runtomkring tvingade 
kistan kvar genom att lägga sina händer på den. Detta är ett exempel på den 
mytbildning som redan finns kring Ndoundous person.  

Den som idag besöker Ngouedi ser i närheten av kyrkobyggnaden ett 
mausoleum där Ndoundou ligger begravd. Folke Richardsson har berättat att 
när han kom till Ngouedi 1987 fanns där en skylt som förbjöd tillbedjan.835 I 
den traditionella kongolesiska kulturen förekommer det nämligen att man 
uppsöker avlidnas gravar för att få kraft eller genomföra riter för försoning 
mellan familjemedlemmar. EEC markerar ett tydligt avståndstagande från 
det bruket. Det kan tilläggas att bruket att be avlidna om förbön tillämpas 
inom den Katolska kyrkan. 

En osignerad artikel i tidningen Le Chemin i januari 2008 beskriver hur 
Ndoundous mausoleum har blivit en böneplats, där man också samlas natte-
tid för bön. Vissa tar med sig jord, ” [...] som om den hade en magisk kraft 

                               
831 Åhman, B. 2000, s. 17. 
832 Se sidorna 153 och 227. 
833 Dessa uttryck avslutar Guds röst i Kongo, se bilaga 1. 
834 devise. 
835 Richardsson, Folke. Personligt brev till Bertil Åhman 2001-01-11.  
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för att kunna ärva gåvorna från denne anmärkningsvärde, bortgångne kyr-
koman.”836 Bruket fördöms i tydliga ordalag. 

Ovanstående exempel belyser det faktum att Daniel Ndoundous minne är 
i högsta grad levande ett kvartssekel efter hans död. Många har personliga 
minnen från hans livstid, då de fått stöd och hjälp och i vissa frågor är han 
fortfarande en auktoritet. Det förhållandevis påkostade mausoleet i Ngouedi 
visar att familjen och andra vill bevara hans minne till eftervärlden. 
 

Arvet efter Daniel Ndoundou – en sammanfattning 
I detta kapitel har jag behandlat hur väckelsen ter sig i dag inom EEC och 
därigenom hur arvet efter Ndoundou förvaltas. Som inledning gavs en kort-
fattad historik om vad som hänt i landet Kongo-Brazzaville sedan 
Ndoundous död. Uppslitande vågor av inbördeskrig med etniska spänningar 
präglade landet framför allt under 1990-talet. Krigsårens påverkan på sam-
hälle och kyrka kommer att sträcka sig många år framåt i tiden. EEC kan 
som kyrka betecknas med olika epitet, bland andra både ekumenisk och ka-
rismatisk. Väckelsen, som började 1947, utgör en viktig del av EEC:s identi-
tet.  

Väckelsens uttrycksformer har dock förändrats sedan Ndoundous tid. Fö-
rekomsten av ”gåvan att klättra” har nästa försvunnit och ”gåvan att skriva” 
utövas inte i samma utsträckning som tidigare. Siloa-dammen har inte an-
vänts sedan 1988, men det finns önskemål om att den ska öppnas på nytt.  

Ett återkommande bekymmer för EEC:s ledning på nationell och lokal 
nivå är alltså den roll som vissa av karismatikerna spelar inom församlingar-
na. De orsakar ofta spänningar gentemot pastorer och församlingsledning. 
Några har helt lämnat EEC för att starta sin egen verksamhet med andlig 
rådgivning. Det finns ingen tydlig person eller institution som har övertagit 
Ndoundous roll för att avgöra vilka som verkligen har gudomliga gåvor. 

När det gäller väckelsens karismatiska uttrycksformer är det främst inom 
olika församlingsgrupper, som de lever vidare. Här finns utrymme för extas, 
för tungotal och profetior, som inte har någon naturlig plats i de offentliga 
gudstjänsterna. Grupperna erbjuder också gemenskap och där finns ofta en 
solidaritetskassa, där den enskilda medlemmen kan få stöd vid behov.  

Den uppenbarade medicinen har fortsatt en viktig ställning inom många 
EEC-församlingar. Vad som händer vid olika centra är svårt att övervaka 
och vissa bruk smyger sig in, som inte fanns under Ndoundous tid. 

                               
836 Le Chemin nummer 187, januari 2008, s. 11. Comme celle-ci avait un pouvoir magique 
afin de pouvoir hériter des charismes de cet illustre homme d’Eglise disparu. Min översätt-
ning. 
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EEC:s ledning och pastorskår vill kämpa mot det som man menar är 
väckelsens avarter och inbjöd därför till en flera dagars samling i Ndoundous 
hemby Kindamba i augusti 2013. Den stora uppslutningen tyder på att väck-
elsen fortfarande är en viktig angelägenhet för EEC:s medlemmar. Valet av 
plats visar att arvet efter väckelseledaren lever vidare. 

Över huvud taget uttalar många äldre en saknad efter tata Ndoundou, som 
på sin tid var den självskrivne auktoriteten och därmed kunde styra karisma-
tikerna och väckelsens olika uttrycksformer. Å andra sidan medförde hans 
bortgång att fler karismatiker har fått större utrymme för att utöva sina gå-
vor. 
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Kapitel 6 Väckelseledaren Daniel Ndoundou – 
Sammanfattande reflektioner och slutsatser 

Daniel Ndoundou levde mellan 1911 och 1986 i Franska Kongo/Kongo-
Brazzaville. Hans liv kan studeras utifrån olika synvinklar. I denna avhand-
ling är forskningsuppgiften ”att kartlägga och tydliggöra Daniel Ndoundous 
roll som väckelseledare”. Betoningen har lagts på den roll han spelade och 
det inflytande han hade – och fortfarande har – i den väckelserörelse han 
kom att leda. Som väckelseledare påverkade han också utvecklingen i sin 
kyrka och även i sitt land. Raymond Buana, som senare kallade sig Buana 
Kibongi, ledde väckelsen under dess första tid efter januari 1947. Senare 
blev han missionsföreståndare och rektor för EEC:s pastorsutbildning. Han 
menade att ”väckelsen var motorn för den kongolesiska teologin”, vilket 
belyser väckelsens betydelse.  

Väckelsens självskrivne auktoritet var länge Daniel Ndoundou. Genom att 
han som profet uttalade sig i Guds namn, fick hans ord en sådan tyngd att det 
var svårt för åhörarna att ifrågasätta dem. Hans rykte som helbrägdagörare 
och ”läsare av samveten” bidrog till att han framstod som en gudsman. När 
det vid ett par tillfällen uppstod spänningar mellan väckelseledaren 
Ndoundou och kyrkans ledning blev följden att en stor del av EEC:s med-
lemmar tog parti för Ndoundou. Ett exempel på en sådan händelse var när 
Siloa-dammen togs i bruk under 1970-talet. 

Även formellt hade Ndoundou en framträdande plats i kyrkan; från mis-
sionärstiden och fram till 1967 var han medlem i synodalrådet och från 1960 
var han anställd på synodal nivå som pasteur évangéliste. Dessutom var han 
kyrkans vice missionsföreståndare under de första åren av EEC:s autonomi. 

Ndoundou författade inga böcker, men nådde många människor genom 
att pilgrimer kom till hans hemort, först till Ngouedi och sedan till Loutété, 
för personliga samtal, förbön och själavård. Redan på 1950-talet började han 
resa runt till olika församlingar för några dagars predikobesök. Av stor bety-
delse blev också de storsamlingar, uppbyggelsekonferenser, som kunde 
samla tusentals människor och där Ndoundou var huvudtalare. De bäst be-
sökta blev de som anordnades i Ndoundous hemby Kindamba. Hans förkun-
nelse fick stor genomslagskraft, inte minst på grund av hans grundmurade 
rykte som profet med speciella gåvor. 

I avhandlingen har särskild uppmärksamhet ägnats den teologi som kom 
till uttryck i Ndoundous förkunnelse och verksamhet. Drygt tio år före hans 
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födelse hade missionärer från Svenska Missionsförbundet påbörjat sin verk-
samhet i hans hemtrakter. Några år senare anlade också katolska missionärer 
en missionsstation i närheten av hans hemby. Tidigt anslöt han sig till den 
protestantiska missionen och i folkskola, evangelistutbildning och senare 
pastorsutbildning blev han väl förtrogen med den typ av fromhetsliv som 
representerades av de svenska missionärerna. Avhandlingen har ett särskilt 
fokus på hur Ndoundous teologi formades utifrån att kunskaper inhämtade 
hos missionärerna konfronterades med traditionella trosföreställningar, som 
av naturliga skäl fortfarande var levande hos många av hans konfidenter. 
Mina slutsatser är att Ndoundous teologi, så som den framgår av hans för-
kunnelse, var traditionellt pietistisk och därmed inte i sak avvek från mis-
sionärernas undervisning. I praktiken var det däremot flera företeelser som 
missionärerna, och så småningom EEC:s ledning, hade svårigheter att accep-
tera. Dit hörde bland annat extasens plats i gudstjänsterna och bruket av 
Siloa-dammen. 

Nganga, som hade en central roll i det traditionella kongolesiska sam-
hället, förekommer på olika håll i avhandlingen. Ndoundou avrådde bestämt 
sina åhörare från att uppsöka nganga. Det finns dock likheter mellan karis-
matikerns och ngangas roll. En präst eller pastor kallas i folkmun för Guds 
nganga och Buana Kibongi beskriver i en artikel Jesus Kristus som den store 
nganga i en kongolesisk kontext. 

Enligt Widmans definition är nganga ”den traditionella beteckningen för 
en person som utövar läkarens, domarens och prästens funktioner”. Min 
presentation av Ndoundou visar att han som väckelseledare fyllde dessa tre 
funktioner och att han därför kan betecknas som en nganga-gestalt. Läkarens 
roll spelade han när han på olika sätt hjälpte människor med hälsoproblem: 
genom förbön som ibland kombinerades med örtmedicin och genom inbju-
dan till Siloa-dammen. Han anlitades vid tvister och fyllde då domarens 
funktion. Som ”präst” var han verksam som predikant, som personlig före-
bedjare och som andlig rådgivare. Ndoundous roll som ”nganga” gav honom 
en unik ledarställning och därmed utövade han stor makt. 

Årtiondena efter Ndoundous död 1986 har varit dramatiska för hans land. 
Införandet av flerpartisystem i början av 1990-talet mottogs med stor entusi-
asm. Så småningom följde dock flera vågor av inbördeskrig, som påverkade 
stora delar av befolkningen och åstadkom lidanden och förluster.  

EEC, som är den största protestantiska kyrkan i landet men ändå en mino-
ritetskyrka vid sidan av den Katolska kyrkan, förvaltar väckelsen och där-
med arvet efter Daniel Ndoundou. EEC är en hierarkisk kyrka, med en tydlig 
ämbetssyn och relativt strikt liturgi, som emellertid ger utrymme för karis-
matiska uttrycksformer, även om detta i första hand sker inom församlingar-
nas grupper. Frågan om hur man ska ställa sig till traditionella trosföreställ-
ningar, i synnerhet sådana som berör kindoki, är fortfarande aktuella och nya 
religiösa rörelser innebär återkommande utmaningar för EEC:s ledning och 
dess medlemmar. 
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Daniel Ndoundou förblev sin kyrka trogen hela livet. När han avled läm-
nade han ett stort tomrum efter sig. Nu fanns inte längre väckelsens naturlige 
ledare, som hade haft en stor uppgift när det gällde att vägleda karismatiker-
na, vilka utövade andliga gåvor som helbrägdagörare och profeter. Tom-
rummet efter Daniel Ndoundou uttrycks på olika sätt och även bland yngre 
EEC-medlemmar, de som inte har egna minnen av honom, finns en kunskap 
om ”tata Ndoundou”, känd som en man med speciella gåvor. 

Daniel Ndoundous hemby ligger helt nära gränsen mellan två länder och 
han fick sin utbildning såväl i Franska som i Belgiska Kongo. Begreppet 
”gränsbo” kan även gälla andra aspekter av Ndoundous liv. Han föddes i ett 
traditionellt, kongolesiskt samhälle där påverkan utifrån var begränsad. Un-
der sin levnad fick han emellertid vara med om stora förändringar i form av 
järnväg, biltrafik och elektricitet. I Loutété, hans hemort sedan 1970, fanns 
moderniteterna, men när han gjorde besök i sin hemby och andra byar passe-
rade han en gräns och befann sig i en miljö, som påminde mycket om det 
traditionella samhället. 

Året 1960 kan för hans land uppfattas som en gräns mellan kolonialism 
och självständighet. Ndoundou fick på nära håll uppleva ”gränsövergången” 
när Franska Kongo blev den självständiga Republiken Kongo. Ytterligare en 
gränsövergång ägde rum året därpå när la Mission Evangélique Suédoise 
blev l’Eglise Evangélique du Congo. I båda dessa processer spelade 
Ndoundou en aktiv roll; i politiken som personlig rådgivare åt abbé Youlou, 
som blev landets förste president, i den kristna verksamheten som medlem i 
Synodalbyrån från 1940-talet och vid EEC:s bildande som dess förste vice 
missionsföreståndare. 

I och med att han var med i den nybildade kyrkans ledning samtidigt som 
han var väckelseledare verkade han så att säga på båda sidor om den gräns 
som gick mellan den etablerade kyrkan och väckelserörelsen, som inte hade 
någon formell struktur, men som hade ett stort inflytande på kyrkan och även 
på det omgivande samhället. Det var i det spänningsfältet som Buana Ki-
bongi betecknade Ndoundou som en bro. Samma uttryck använde Buana för 
att beskriva Ndoundous roll i förhållande till väckelsen 1921, som leddes av 
Simon Kimbangu, och den väckelse, vars början räknas till 1947 och där så 
småningom Ndoundou framstod som ledaren. Med detta bildspråk vill jag 
visa att han levde i gränslandet mellan de två väckelserna, där han återkom-
mande framhöll att den andra var en naturlig fortsättning på den första. 

En sådan inställning öppnade för ekumeniska kontakter med kimbanguis-
terna. I sin undervisning markerade han inte heller något avstånd till den 
Katolska kyrkan. Han hade personliga relationer till landets förste president, 
abbé Youlou och fick regelbundet besök av präster från ett närbeläget klos-
ter. Också när det gäller förhållandet till andra kyrkor kan Ndoundou be-
tecknas som en gränsbo eller gränsöverskridare, eftersom han anordnade 
uppbyggelsekonferenser där medlemmar från andra kristna traditioner deltog 
och där de kunde känna sig hemma. 
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Under närmare trettio år av sitt liv var Daniel Ndoundou anställd av den 
svenska missionen. En stor del av hans arbete under dessa år bestod i att göra 
besök i olika byar, då han förflyttade sig till fots mellan dem. För många 
församlingsmedlemmar och andra landsbygdsbor utgjorde Ndoundou kon-
takten mellan dem och de svenska missionärerna. I detta sammanhang kan 
också bilden av en gränsbo användas. Han levde på så sätt i två världar, å 
ena sidan den västerländska där han hade nära kontakt med de svenska mis-
sionärerna på missionsstationen, å andra sidan den afrikanska, där han i stor 
utsträckning delade lokalbefolkningens villkor. 

När det gäller avhandlingens ämne kommer jag nu till en aspekt, som jag 
finner intressantast av Ndoundous liv som gränsbo, nämligen den som gäller 
trosföreställningar. 

Han och hans kollegor, evangelister och pastorer, måste i sitt dagliga ar-
bete ta ställning till hur de skulle förhålla sig till traditionella trosföreställ-
ningar och andra kulturyttringar. Detta gällde för predikan och undervisning, 
men inte minst under personliga samtal. Missionärerna delade också samma 
frågeställningar. Ndoundous roll är här av speciellt intresse, eftersom hans 
olika ställningstaganden av många upplevdes som normgivande. Gränsbe-
greppet kan användas för att beskriva hur de kristna ledarna drog gränslinjer. 
Dessa gränsdragningar motiverades utifrån olika bibeltexter. I flera fall hade 
världsbilder och olika kulturella yttringar, som återfinns i Bibeln, större lik-
heter med den kongolesiska kontexten än med den miljö där missionärerna 
hade vuxit upp. 

Under Ndoundous levnad uppstod en rad olika rörelser, varav vissa hade 
tydliga messianska drag medan andra påstod sig erbjuda skydd mot kindoki. 
Också i förhållande till alla dessa blev det nödvändigt för honom att markera 
gränser och göra klart vilka företeelser som kunde accepteras inom väckel-
sen. 

Studiet av Daniel Ndoundous teologi visar att han läromässigt inte distan-
serade sig från, eller drog några gränslinjer gentemot de doktriner han hade 
fått lära sig i dopskola, folkskola och under sin evangelist- och pastorsut-
bildning. Däremot förflyttade han gränserna närmare kongolesiska värde-
ringar i första hand när det gäller gudstjänstens sång och musik, extasen, 
bruket av örtmediciner samt rituella bad för helande. 

Daniel Ndoundou och den väckelse han ledde förknippas med en lång rad 
andliga gåvor. Dessa gåvor förvaltas nu av karismatiker, men deras verk-
samhet skapar inte sällan oro, eftersom den kan upplevas som ett hot mot 
den lokala pastorns auktoritet. Det är främst inom olika församlingsgrupper, 
till exempel körer, som karismatikerna får utrymme som rådgivare och pro-
feter. Några av dem tar emot människor i sina hem, vilket inte är tillåtet 
inom EEC, och vissa har börjat egen verksamhet vid sidan om kyrkan. 
Ndoundou utsåg inte någon efterträdare till sig i rollen som väckelsens le-
dare. Även om pastorerna som kollektiv ser sig som ansvariga för väckelsen 
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är tomrummet efter Daniel Ndoundou tydligt, särskilt när det gäller uppgif-
ten att leda karismatikerna. 

Väckelsen, som började i Ngouedi 1947, är fortfarande ett aktuellt be-
grepp inom EEC. Församlingarnas numerära tillväxt brukar nämnas som ett 
av dess tecken. Framtiden får utvisa i vilken utsträckning minnet av Daniel 
Ndoundou och hans betydelse som väckelseledare kommer att leva vidare. 

Med utgångspunkt från ett stort antal berättelser, de flesta av dem munt-
liga, kan denna avhandling ses som ett bidrag till dokumentationen av ett 
visst skede i kyrkohistorien inom ämnesområdet missionsvetenskap/World 
Christianity and Interreligious Studies. Daniel Ndoundou levde under en 
tidsperiod som kännetecknades av ett stort antal genomgripande förändring-
ar. I sin egenskap av pastor och väckelseledare med speciella gåvor blev han 
en brobyggare mellan olika traditioner, trosföreställningar och värderingar. 
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English Summary 

The aim of this study was to present the life and work of Daniel Ndoundou 
(1911 – 1986), a Congolese pastor and revivalist leader. Ndoundou was born 
in Moyen Congo, a part of Afrique Equatoriale Française. Previously that 
part of the colony was called the French Congo, a name which was used in 
everyday speech throughout the entire colonial period. This name has also 
been used in this thesis and it marks the difference between the neighbouring 
Belgian Congo. The two former colonies gained independence in 1960 and 
they now have the following names: the Republic of Congo (formerly the 
French Congo) with the capital Brazzaville and the Democratic Republic of 
Congo (formerly the Belgian Congo) with the capital Kinshasa. The coun-
tries have been renamed several times since their independence, but in this 
summary the widely used names Congo-Brazzaville and Congo-Kinshasa 
are used. 

Ndoundou’s home village was situated near the border of the Belgian 
Congo where he attended elementary school and where he completed part of 
his vocational training. At an early stage he came into contact with the 
Protestant mission, conducted in this area by Swedish missionaries belong-
ing to the Mission Covenant Church of Sweden (MCCS). The MCCS had 
been founded in 1878 by independent local congregations and was from the 
beginning characterized by its missionary work abroad. 

The limited amount of written sources has largely affected the approach 
and methods used in this thesis. The overall research objective presented in 
chapter one was to describe Daniel Ndoundou’s life with an emphasis on his 
role as a revivalist leader. The research task also includes covering the role 
he continues to play after his death.  

The second chapter gives an account of the context in which Daniel 
Ndoundou lived and worked. Emphasis is put on conditions influencing his 
lifework such as the political independence gained in 1960 by his people 
who by the time of his birth had been under French colonial rule for about 
twenty years. Ndoundou became deeply engaged in the Swedish Protestant 
mission, first as a pupil and later on as an employee. Therefore both the 
Swedish mission work and the Congolese Church which evolved as a fruit of 
this work have been highlighted in this study.   

Daniel Ndoundou belonged to the Kongo people – Bakongo – a Bantu 
people. The traditional beliefs of the Bakongo can be summed up in three 
cults: the Nzambi cult, the ancestor cult and the nkisi cult. These beliefs had 
been influenced by the Catholic missionary work carried out in the Kongo 
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Kingdom for a couple of centuries from the end of the 15th century. It is 
however uncertain to what extent this influence still prevailed when the 
Swedish missionaries came to the Congo towards the end of the 19th century. 
The missionaries linked their teaching to the Nzambi cult by associating 
Nzambi to God, the creator, whereas they rejected the ancestor cult and the 
nkisi cult (nkisi often being translated by fetish).  

In the 14th and 15th centuries, the Kongo Kingdom was an empire com-
prising parts of present day Angola, Congo-Kinshasa and Congo-
Brazzaville. The idea of a restoration of this kingdom has been expressed 
through various messianic movements and the idea is still alive. These 
movements are furthermore characterized by the fact that they offer methods 
to overcome a scourge which is inherent in the Bakongo traditional beliefs: 
kindoki (often translated as witchcraft). By using kindoki, an evil person may 
cause unhappiness, illness, and death within her/his own extended family. 
The different movements mentioned above offered both rites/rituals guaran-
teeing protection against kindoki, and purification ceremonies preventing 
those who took part in them from being accused of being engaged in such 
activities.  

Kimbanguism occupied a unique position among these movements be-
cause of its major impact especially in the Belgian Congo where Simon 
Kimbangu was active as a prophet for a couple of months in 1921 before he 
was imprisoned. A number of movements, referred to as ngunzism, appeared 
in the wake of kimbanguism. 

The French and the Belgian colonial policies differed regarding the inte-
gration of the inhabitants but showed striking similarities regarding forced 
labour and exploitation of the natural resources of the colonies. 

The two colonies followed different paths to independence, in part be-
cause the Belgians had not had the intention of leaving their colony at such 
an early stage. The history of the two countries after independence also dif-
fers widely. 

Congo-Brazzaville chose a socialist orientation and soon became a one-
party state. Of great importance for the churches were the government deci-
sions from 1965 to nationalize schools and forbid Christian youth move-
ments. At the end of 1969 the country was renamed the Peoples’ Republic of 
Congo and the regime adopted an atheist ideology. This would have a major 
impact on church activities during the years to come. 

In connection with the country gaining its independence a national 
Church, Eglise Evangélique du Congo (EEC), was formed, a fruit of the 
Protestant missionary work in which the MCCS had been by far the most 
important player. At an early stage of MCCS history the Congo Mission 
became its major undertaking abroad. The initial strategy was to establish 
mission stations and some of these, Kingoyi and Ngouedi, came to play an 
important role for Daniel Ndoundou. In early 1947 when Ndoundou worked 
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as a pastor in Ngouedi a spiritual revival started that subsequently came to 
dominate his entire life. 
     After this background information the protagonist’s life work biography 
is presented in chapter three. There were good opportunities for Ndoundou 
as a boy, born in 1911, to get enough to eat every day and to grow up togeth-
er with friends, near his parents and other responsible adults. Although his 
native village was situated far away from the capital and other towns, he 
lived in an environment directly influenced by two European colonial pow-
ers, France and Belgium. The nearby Swedish mission station Kingoyi also 
contributed to Ndoundou’s childhood environment even though his parents 
did not send their son to school there at an early stage. 
     Ndoundou’s adolescence was dramatic in many ways. He lost both his 
parents and he made choices that affected his future. When he was a pupil at 
the Protestant school in Kingoyi he could see how this station grew in im-
portance to become a centre for the Swedish missionary work, despite its 
isolated location. Here he got quite a few impressions from the surrounding 
area as well as from other countries, especially Sweden. 
     The 1930’s also meant a transformative period for Daniel Ndoundou. 
After having tried another profession in the neighbouring country he re-
turned to his home area and started what was to become his mission in life 
within the Christian church. During this decade he studied for another three 
years. He married, became a father and shortly after that a widower. At close 
range he could follow the changes brought about by the railway construction 
between Pointe-Noire and Brazzaville, and the suffering of the railroad 
workers. Through dreams and visions he became personally sure of his own 
calling and during the whole period he had to consider the various ngunzism 
movements which appeared. Their different leaders campaigned ardently for 
their teachings which often had huge appeal for church members and others 
that Ndoundou counselled and ministered to. 

Since Ndoundou lived in Ngouedi he had the opportunity to get to know 
people from different parts of the country. They came there to study and 
often they stayed for several years, but during longer vacations they could go 
back home. In this way Ndoundou had the possibility to exchange ideas with 
youths and grown-ups from other language regions and traditions. The head 
pastor and most of the teachers were Swedes and thereby he became ac-
quainted with the attitude and ideas of the missionaries in relation to theo-
logical and other issues. 

Daniel Ndoundou remarried in 1940. After an additional two years of 
training in the neighbouring country he was ordained pastor in 1946. At the 
beginning of the revival which started in Ngouedi in 1947 Ndoundou played 
a relatively minor role, but he gradually took over the responsibility as the 
leader of the revival. It was largely Ndoundou who along with some aides 
indicated the nature and direction of the movement that soon was designated 
as le Réveil, the Revival.  
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By organizing edification conferences at Kindamba in the 1950’s and by 
accepting an increasing number of invitations from other local congregations 
Ndoundou consolidated his position as the revival’s most prominent figure. 
His reputation as an intercessor spread all over the country and many people 
went to Ngouedi for personal counselling and intercession. For Ndoundou 
personally this decade involved major changes in that he lost his wife from 
his second marriage and that he eventually remarried. At the same time he 
partook in the dramatic evolution leading up to independence both for his 
country and his Church. 

In the 1960’s Ndoundou’s position as the central figure of the revival was 
further reinforced in particular by the fact that he now occupied a post within 
the EEC as Pasteur évangéliste. He also had other positions of trust, above 
all as vice president of the Church. His contacts with the newly formed Re-
public’s two first Presidents resulted in him being able to follow political life 
at a national level, and even to influence it to a certain extent. 

Throughout the 1970’s Ndoundou was seen as an authority within the 
EEC even though he was no longer member of a decision-making body at a 
synodal level. As the family moved to Loutété it became easier to accommo-
date the crowds of people who continued to come to him. His journey to 
Europe in the early 1970’s made him known among the friends of mission in 
the Nordic countries. When he started to organize ritual baths at the Pool of 
Siloam relations with the EEC direction became tense, but Ndoundou still 
enjoyed great trust among church members and others. The two major pro-
files of the Revival, Buana Kibongi and Daniel Ndoundou, represented dif-
ferent attitudes to the manifestations of the Revival, something which result-
ed in tensions between them. At the Synod of 1979 they were reconciled. 

During his life Ndoundou was struck by grief on several occasions; his 
parents had died before he reached the age of 15, he became a widower 
twice and three of his children died at an early age. 

Ndoundou was also active in his last years. Even after retiring in 1980 he 
was still perceived as the leader of the revival and was thus met with respect 
and reverence. After having been evacuated to France for medical reasons he 
died there in 1986. The news about his death created a great stir in the Con-
go and many people attended the funeral service in Brazzaville and followed 
him to his final resting place in Ngouedi. 

Daniel Ndoundou’s life as a revivalist leader marked most of his life. In 
spite of certain theological disagreements he remained in his Church where 
he was a well-known spiritual authority. The political conditions in his coun-
try – first a French colony and eventually a state with an atheistic ideology – 
affected his work. Furthermore he lived constantly in the tension between 
traditional beliefs and the theology proclaimed by western missionaries. In 
his encounters with different movements of a religious and political nature 
he had to take a stand on various doctrines and practices. These standpoints 
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were necessary for him, especially during the numerous sessions of pastoral 
counselling which occupied much of his time. 

The question addressed in chapter four is: “How does the theology of 
Ndoundou emerge given that he lived at the intersection between missionary 
teaching and Bakongo traditional culture with its beliefs?” It is first stated 
that the orally presented sermon was Ndoundou’s main communication tool 
and that he used this tool in various contexts to convey his message. A recur-
ring subject was how the revival should be preserved. When preaching he 
spoke freely; there is no evidence of showmanship. 

Ndoundou often referred to the Bible and he emphasized that the Bible 
was the Word of God. He encouraged his audience to read the Bible, but at 
the same time he showed that he represented a Bible interpretation which 
was relatively free in relation to the text, as demonstrated by the way in 
which he reproduced and applied different Bible passages. Yet his theology 
was Bible centred. He continually pointed out that Bible reading and prayer 
were necessary conditions to keep the revival on the right path. 

For Ndoundou himself and for his audience, the revival was an important 
concept which merited special attention and which could be designated as a 
special gift for the Congolese people. A result of the revival was God’s di-
rect communication through revelations. God did not only speak through his 
written word but also through prophetic messages. 

His sermons also demonstrate that people have a responsibility to im-
prove their life conditions. It is through their own work that people may ob-
tain good clothes and a good house. The motto attributed to Ndoundou can 
be said to sum up this attitude: Sala! Sambila! Work! Pray! 

Due to the influx of different prophet movements, the theological debate 
was constantly updated. Ndoundou clearly rejected several elements of their 
teachings which were closely connected to traditional beliefs and practices. 
These include in particular what could be associated with kindoki and the use 
of minkisi and biteki (often translated as fetishes and amulets). 

The theology that Ndoundou represented was largely in harmony with the 
teaching conveyed by the western missionaries. It had a strong element of 
pietism with an emphasis on personal repentance and sanctification. The 
mottos introduced by Ndoundou in the worship service and which could be 
translated in the following way: “Wake up! Take courage! Persevere! Victo-
ry!” could be said to represent “the order of grace” in the theology which 
emerges through Daniel Ndoundou’s teaching. This order of grace was in-
fluenced by the local context but was not controversial in relation to the mis-
sion work and the Evangelical Church. 

However, the revival, of which Ndoundou was the leader, held a number 
of phenomena which were more or less alien to the Swedish missionaries 
and which later on created tensions with the EEC leadership. The four most 
obvious examples in this regard were: the prevalence of ecstasy during the 
worship services, the traditional singing style, the “revealed medicine” and 
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the Pool of Siloam, into which people were encouraged to descend in order 
to experience healing from diseases. At the Pool rituals were practised which 
seemed alien to the Church leadership and therefore created concern. 

Among these four examples the ecstasy and the traditional singing style 
with drums and other instruments are reminiscent of the traditional culture to 
a large extent. The “revealed medicine” and the Pool of Siloam also show 
some parallels with traditional practices. These phenomena raise a question 
which was current already during the missionary era: What interpretations 
and applications of the Christian message are closest to the biblical one: the 
ones conveyed by the missionaries or the ones which emerged in the Congo-
lese setting? 

In his capacity as a revival leader Ndoundou had great power over many 
people’s lives. In sermons and in personal talks he gave advice perceived as 
having a divine origin. Yet he was generally seen as a humble person. 

My overall conclusion concerning Daniel Ndoundou’s theology, formed 
at the intersection between the missionaries’ teaching and the Bakongo’s 
traditional culture, is that in his preaching within the revival he largely con-
veyed the theology which he had learnt during his training and when listen-
ing to sermons held by the missionaries. Regarding other forms of expres-
sion of the revival however the influence from the local culture was consid-
erable. 

Chapter five deals with how the revival appears within the EEC today and 
thereby how the legacy of Daniel Ndoundou is managed. The revival which 
began in 1947 is an important part of the EEC identity but its manifestations 
have changed since Ndoundou’s days. The prevalence of the more spectacu-
lar “gift of climbing” has nearly disappeared. “The gift of writing” is not 
exercised to the same extent as before. The Pool of Siloam has not been used 
since 1988, but there are requests for it to be reopened. 

A recurring concern for the EEC direction at a national and a local level is 
the role played within the congregations by some of the charismatics. They 
often cause tensions with pastors and Church leadership. Some of the char-
ismatics have completely broken with the EEC to start their own ministries 
including counselling. There is no clear institution or person who assumes 
Ndoundou’s role in deciding who has divine gifts. 

However, the charismatic manifestations of the revival are still alive, 
mainly in the congregation groups such as choirs. It is within these groups 
that there is room for ecstasy, speaking in tongues and prophecy which have 
no natural place in the official worship services. The groups also provide 
fellowship and there is often a solidarity fund from which the individual 
member may receive support when needed. 

The revealed medicine still occupies an important place in many EEC 
congregations. What really takes place at the different centres is hard to 
monitor and certain practices have been adopted which did not exist at 
Ndoundou’s time. 
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Wanting to combat what they define as the aberrations of the revival, the 
EEC leadership and pastoral body organized a multi-day gathering in 
Ndoundou’s home village of Kindamba in August 2013. The large attend-
ance suggests that the revival is still a major concern for many of the EEC 
members. The choice of location indicates that the legacy of Ndoundou, the 
revival leader, lives on.  

In general many old people miss “tata Ndoundou” who in his days was 
the evident authority and who could monitor charismatics and different man-
ifestations of the revival. This is experienced as if a great void was left by 
Ndoundou and as if there is currently nobody with an authority similar to his 
to play the role of the revival leader. 

Nganga (often translated as medicine man or witchdoctor) played a cen-
tral role in the traditional Congolese society. Ndoundou strongly dissuaded 
his audience from consulting the Nganga. There are however similarities 
between the role of the charismatic and that of the Nganga. Priests and pas-
tors are popularly known as God’s Nganga, and in an article Buana Kibongi 
describes Jesus Christ as the great Nganga in the Congolese context. 

The Nganga exercised the functions of doctor, judge and priest. The re-
vival leader Daniel Ndoundou filled all these three functions and could 
therefore be considered a Nganga-figure. He played the role of the doctor 
while helping people with their health problems in various ways: through 
intercession which was sometimes combined with herbal medicine and by 
inviting them to step down into the waters of the Pool of Siloam. He was 
sometimes consulted in the case of disputes and then filled the function of a 
judge. As a “priest” he was engaged as a preacher, a personal intercessor and 
a spiritual adviser. Ndoundou’s role as “Nganga” gave him a unique leader-
ship position and thereby he exercised considerable power. 

EEC which is the largest Protestant Church in the country, but still a mi-
nority Church compared to the Catholic Church, manages the revival and 
thus the legacy of Daniel Ndoundou. EEC is hierarchically organized with a 
clear vision of ministry and with a relatively strict liturgy which however 
gives room for charismatic manifestations, even though they are mainly seen 
within the groups of the congregations. Questions concerning what attitudes 
to adopt in relation to traditional beliefs, especially those related to kindoki, 
are still current and the new religious movements involve recurring chal-
lenges for the EEC leadership and its members. 

When Daniel Ndoundou died he left a considerable void. Nowadays there 
is no obvious leader of the revival to lead the charismatics who exercise 
spiritual gifts as healers and prophets. The void left by Daniel Ndoundou is 
experienced in different ways, and even among young EEC members who 
do not have any personal memories of him, there is a common knowledge of 
“tata Ndoundou”, a man who was known to have special gifts. 

Ndoundou spent his childhood and adolescence on both sides of the bor-
der between the French and the Belgian Congo. The concept “frontiersman” 



 242 

could be applied to other aspects of his life as well. He was born in a tradi-
tional, Congolese society with a limited influence from outside. However, 
during his lifetime he experienced radical transformations in the form of 
railways, road services, and electricity. In Loutété, his residence from 1970, 
he had all these modern facilities around him, but on his trips to his native 
village and other villages he so to speak crossed a frontier to find himself in 
an environment which was very much reminiscent of the traditional society. 

The year 1960 came to be seen for his country as a border line between 
colonialism and independence. Ndoundou experienced at close range the 
“border crossing” when the French Congo became the autonomous Republic 
of Congo. Yet another border crossing took place the year after when la Mis-
sion Evangélique Suédoise became l’Eglise Evangélique du Congo. In both 
these processes Ndoundou played an active role; both in the political field as 
a personal adviser to Abbé Youlou, the first President of the country, and in 
the Christian work as a member of the Synodal Bureau from the 1940’s and 
at the founding of the EEC as its first vice president. By being part of the 
newly created Church’s leadership at the same time as he was the leader of 
the revival he was so to speak engaged on both sides of the border which 
separated the established Church and the revival movement which had no 
formal structure, but which exerted influence on the Church and on the sur-
rounding community. It was in that tension field that Buana Kibongi charac-
terized Ndoundou as a bridge. Buana used the same expression to describe 
Ndoundou’s role in relation to the 1921 revival, led by Simon Kimbangu and 
the revival which began in 1947, of which Ndoundou eventually became the 
leader. I continue the use of this metaphor by stating that he lived in the bor-
derland between the two revivals; he repeatedly stressed that the second one 
was a natural extension of the first one. 

Such an attitude opened for ecumenical contacts with the Kimbanguists. 
In his teaching he did not highlight a distance to the Catholic Church either. 
He had personal relations with the first President of the country, Abbé 
Youlou, and received visits on a regular basis from priests at a nearby mon-
astery. Also in connection to other Churches Ndoundou could be described 
as a frontiersman or a person crossing boundaries; the edification confer-
ences he organized were open for members from other Churches and they 
often attended them. 

For nearly thirty years of his life Daniel Ndoundou was employed by the 
Swedish mission. A great deal of his work during those years consisted in 
making visits to different villages to which he went on foot. For many 
church members and other people living in the countryside Ndoundou con-
stituted the link between the Swedish missionaries and the local population. 
In this context the concept “frontiersman” is also valid. In this way he lived 
in two worlds, on one hand in the western world through his close contacts 
with the Swedish missionaries at the mission station, on the other hand in the 
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African world, where he shared the conditions of the local population to a 
large extent. 

In relation to the topic of this thesis I now come to the aspect that I find 
most interesting in Ndoundou’s life as a frontiersman, namely the one con-
cerning beliefs. 

In their daily life Ndoundou and his colleagues, evangelists and pastors, 
had to take a stand in relation to their attitude to traditional beliefs and other 
cultural manifestations. This was valid in their sermons and teaching but not 
least in personal talks. Ndoundou’s role here is of special interest as his dif-
ferent stances were experienced by many as normative. By continuing to use 
the concept of borders and frontiers I would express this in the following 
way: the Christian leaders had to draw boundary lines. These boundaries 
were justified with the help of different Bible passages. In several cases the 
worldview and different cultural manifestations found in the Bible have 
greater similarities with the Congolese context than with the environment in 
which the missionaries had grown up. 

In Ndoundou’s days a number of different movements appeared, some of 
them with clear messianic features, whereas others asserted that they could 
offer protection against kindoki. In relation to these movements too it was 
necessary for him to establish boundaries and make it very clear what ele-
ments could be accepted within the revival. 

My study of Daniel Ndoundou’s theology shows that doctrinally he did 
not distance himself from what he had learnt in catechism, elementary 
school and during his evangelist and pastor training. However, he moved the 
boundaries closer to Congolese values especially in relation to singing and 
music in the worship services, the presence of ecstasy, the use of herbal 
medicines and ritual baths for healing. 

Daniel Ndoundou and the revival he led are associated with a wide range 
of spiritual gifts. These gifts are now managed by the charismatics, but their 
operations often create concern as they can be considered a menace to the 
authority of the local pastor. The charismatics are given room as advisers 
and prophets particularly in the various groups, for example choirs. Some of 
them also receive people in their homes, something which is not allowed 
within the EEC, and others have started their own activity outside the 
Church. Ndoundou appointed no successor to be the revivalist leader and the 
void left by him is evident when it comes to monitoring the charismatics.   

The revival which started in Ngouedi in 1947 is still of topical interest 
within the EEC. The growth in number of members is usually mentioned as 
one of its sign. 

Based on many stories, most of them oral ones, this study can be seen as a 
modest contribution to Church history, in the discipline of World Christiani-
ty and Interreligious Studies. Daniel Ndoundou’s life covered a period of 
time marked by changes. As a gifted pastor and revival leader he formed a 
bridge between different traditions, beliefs and sets of values.  
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Bilaga 1. Guds röst i Kongo 

 
GUDS RÖST I KONGO 
BOKEN SOM HAR KORSETS TECKEN 
”GUDS RÖST” 
1 Tim 6:6; 4:8 – Upp 15:26 
 
När min röst blir hörbar i människors öron då måste de respektera den och 
vara lydiga barn och det är de som söker att ära mig natt och dag, och de går 
den vägen med sina hjärtan. Ty de har avlagt vittnesbördet om att jag är den 
sanne Guden och jag står inför himmel och jord när de hör och jag verkar 
genom mitt ord. 1 Tim 3:16 

Ty när solen går upp visar den sitt ljus för dem och det syns från jordens 
början till dess slut. Alla som ser det ljuset gläds i det och de förbli-
ver/arbetar837 och vandrar i det ljuset. Min röst hörs från ena ändan av jorden 
till den andra. Rom 13:11-14. 

Jag väcker upp de människors tankar från hjärtat som har misslyckats på 
grund av syndens sömn, de väcks för att söka den sanna frälsningen. Ty de 
ser ljuset från mitt ansikte, de ser hur synderna skymmer mitt ansiktes ljus 
och de lämnar dem och kommer till det sanna ljuset. 

De säger: Jag har hört Guds röst i mitt hjärta. Ty den rösten kallar mig att 
vara hans barn varje dag. Den rösten hjälper mig att verkligen bli hans barn. 
Den rösten är inte ett tal som inte hörs och den är inte tyst i hjärtat, när den 
säger till mig: Vakna! Ty jag sökte dig och jag fann dig, och jag förde dig in 
i ett nytt liv; jag födde dig och jag gav dig mat och jag gjorde din själ värde-
full som guld. Eftersom du inte har gjort mig något ont, har jag gjort mig 
känd för dig. 

Därför vill jag öppna dina öron och ögon för att du ska se det som nu är 
och det som skall komma. Jak 1:18, Joh 1:13, 1 Pet 1:23–25. 
Synden förstör ögon och öron så att du inte kan se Herren din Gud, ty min 
röst hörs inte av dem som syndar. Mitt ansiktes ljus är inte synligt för dem 
som vandrar i mörkret. Jag ber er som är i världen att ni ska vara vakna och 
lyssna till min röst. Ty för var och en som hör min röst och handlar efter den, 

                               
837 Här framgår det inte om uttrycket sala i originaltexten avser arbeta [sála] eller förbliva 

[sāala]. Därför anges båda översättningarna. 
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ska jag vara hans Gud och han skall vara mitt barn. Men den, som hör min 
röst och som inte omvänder sig, han lämnar mig så att jag inte är hans Gud. 
Jag ska inte heller kalla honom mitt barn, se hur han fortsätter att vandra på 
sina onda vägar.  

Jag kommer inte att tiga varken natt eller dag, ty mitt hjärta brinner för 
alla generationer och jag säger: Vilka kommer att höra min röst och bli 
frälsta? Vilka kommer att höra min röst och lämna synden? Vilka vill ha 
gemenskap med mig, deras Gud? 1 Pet 3:12. De som överlämnar sina hjär-
tan, de får se min väldiga kraft och vishet, och de ser min upphöjdhet och 
storhet. Ty jag är inte längre en främling för dem och de är inte heller främ-
lingar för mig. 

Vi ser på varandra ansikte mot ansikte med ett hjärta som tror, ty han har 
låtit mig, Gud, komma in i hans hjärta och ta plats däri; de gärningar som 
han gör, gör han för sin Gud. Hans levnadssätt bär vittnesbörd om honom att 
jag, Gud, alltid är med honom. 

Ty när jag inte kände Gud, vandrade jag i mänskliga gärningar och hade 
bara ett mänskligt beteende, jag var rädd och ledsen, men nu har jag funnit 
något och jag gläds i min Gud. Ef 2:12–15. 

Frid och glädje kommer att vara med mig. Därför vill jag tjäna dig under 
alla mina levnadsdagar. 
 
 
II. Det andra talet 
 
Människa, vad ser du i mig? 
 
Ser du mig som din far? Ser du mig som ett träd eller som en sten? När du 
hör min röst blir du rädd och darrar och du kan inte stå upprätt inför mitt 
ansikte. 2 Mos 19:16-21, Heb 12:18-23. 

Ska du stå upprätt inför mitt ansikte? Eller kommer du inte att se på mig 
som din far? Alla som hör min röst står upp som mina barn, rädsla och darr-
ningar finns inte hos dem. Apg 9:3-6; 1 Kor 15:8. 

Om du ska se mig som din far, ska du inte vara rädd och darra. Men om 
du liknar mig vid ett träd eller en sten, var rädd och darra, ty min vrede plå-
gar dem som inte ser mig som sin far, dem som inte tror på mig som deras 
Gud. Inför dem är också mitt ansikte stängt och de kan inte höra min röst. 

Därför säger jag: ni människors barn, håll er vakna så att ni kan se mig, ty 
jag har visat mig för alla släkter och alla språkgrupper. Ty det finns inte ett 
släkte eller en språkgrupp i hela världen som inte söker mig. Om ett släkte 
söker mig utan att få se mig kan de inte heller höra min röst. De har tappat 
bort mitt ansikte, de har tappat bort frälsningen och de har tappat bort min 
röst. De har tappat bort den sanna kunskapen; därför, den som söker mig ska 
finna mig och jag ska visa mig som Gud, som har skapat himlar och jord. 
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Mitt ansiktes ljus kommer att vara ditt ljus som solens ljus när den står i 
zenit och belyser människan som ser det. 

Människor kommer att förvåna er, ty de leds av mitt ljus som en lampa 
som lyser upp när det är mörkt. Världen känner till syndens mörker, men ni 
har sökt mig för att få se mig och ni ska vandra i mitt ansiktes ljus. Denna 
världens dimma och mörker kommer inte att täcka er. Ty mitt ansiktes ljus är 
starkare än månens och det är starkare än stjärnornas och det är starkare än 
den här världens lampor. På samma sätt som ni inte kan jämföra mig med ett 
träd eller en sten, jämför inte ljuset när jag visar mig med ljus som kommer 
från den här världen. Ty Mose såg mitt ansiktes ljus och ändrade sitt utse-
ende. Hans bröder kunde inte titta på honom, ty mitt ljus hade fångat honom. 

Amos hörde min röst och kunde inte längre vara tyst, han fick frid när han 
gjorde det som jag befallde honom. Därför ni människors barn, de som söker 
mig kommer att fångas av mitt ljus. 

Hedningarna kommer att bli rädda när de ser er. De kommer att vara 
rädda att samlas tillsammans med er. De som har syndat kommer att lämna 
ljuset från mitt ansikte och de kommer att lämna församlingens ljus. De 
kommer inte att ha gemenskap med församlingen och att äta och dricka till-
sammans. Därför, ni stammar och tungomål, gläds inför mig när ni ser mig 
som er far och som er Gud. 

Ni mödrar och fäder, gläds inför mig när ni ser mig som er far och som er 
Gud. Ni barn och ungdomar, gläd er när ni ser mig som er Gud och som er 
far, men känn fruktan om ni inte ser mig som er far och som er Gud. Fil 4:4. 
 
NGOUEDI DEN 9 JANUARI 1969 
 
Vägen har stora stenar som hindrar fordonens framfart. Men jag ska visa er 
vapen för att bekämpa och övervinna dessa stenar: 

 Bönen 
 Guds ord 
 Sångerna 

När de kommer och knackar på dörren, vet himmelens invånare att det är 
krig. Människors berättelser är verkligen som hindrande stenar. 

Jag är Herren som ser himlar och jord. Var ska jag ha min boning? Där 
jag kan slå mig ner och förbliva? Om jag placerar min boning hos något som 
saknar liv, kommer allt att förintas inför mig; om jag placerar den i vattnet 
kommer vattnet också att försvinna inför mig. Haven är stora, men inte till-
räckligt stora för att jag ska kunna bo där. 

Jag var tyst! Jag sa: Jag kan inte få min boning på jordens yta, utan jag sa 
i mitt hjärta: Jag ska göra en rättfärdighetens boning i människors hjärtan. I 
min vishet satte jag detta tecken i människohjärtat som min boning där jag 
vistas. 

Det rättfärdiga hjärtat gör i ordning en plats där jag kan bo. Jag har hittat 
en god och bra plats, hjärtat hos ett Guds barn som hör mina ord och utför 



 265

min rättfärdighet. Alla troende ber i tro, de är som Guds tempel där jag alltid 
bor. 

Om en stark man har byggt sitt hus och sin boning, finns det ingen annan 
som kan få ut honom därifrån. Ty det har byggts av honom själv och på 
samma sätt har jag Herren er Gud gjort i ordning människans själ. Vem kan 
ta bort mig från gemenskapen med den människas själ som ärar mitt namn 
och som tror på mitt ord? Jag sökte äkta tillbedjan och jag fann den. Därför, 
gläd er ni rättfärdiga, ty jag är med er. 

Böj knä och bed, ty jag är mitt ibland er; se inte på världen och dess gär-
ningar, ty dess gärningar ska förgås. Jer 36:26-27, Matt 7:24-25. Undvik att 
se och höra vad som tillhör världen. Ty det ska försvinna som en skugga. 
När blixten blixtrar syns den överallt, men genom en blinkning kommer ni 
inte längre att synas. 

Så ska ert liv vara i den här världen. Många har sett den, de ser den och 
bor i den, men genom en blinkning ska de inte längre se den. Ty deras bo-
ning har helt försvunnit. Men de rättfärdiga kommer att ha en evig boning. 1 
Pet 4:7; 2 Pet 3:10-11. Det är en boning som inte kan rubbas. 

De rättfärdiga kommer att äga ett land som inte har något slut, där jag bor 
för evigt. När jag Herren sökte en plats där jag kan förbli, ska också ni män-
niskor söka en plats som varar för alltid. Den plats som varar för evigt är 
JAG, HERREN er GUD. Lämna den här världens gärningar och seder som 
motverkar tron och rättfärdigheten, ty du ska hålla dig kvar i mig och jag ska 
bevara dig. 1 Pet 3:13. 
 
GUDS BARNS FULLKOMLIGA LIV 
 
Jag har gett liv åt allt. Ingenting finns som saknar liv. Människan har sitt liv, 
djuret har sitt liv, allt som rör sig har sitt liv. Träden och allt som växer har 
sitt liv. Stenarna och vattnet har sitt liv, jorden och molnen på himlen har sitt 
liv. Men jag ger liv åt allt för gemenskapens skull. Joh 1:3-4. 
 
LIVET HÄR I VÄRLDEN 
 
I sina liv andas människorna, de förflyttar sig och de arbetar. I sina liv har 
människor styrka och förstånd. I sina liv har människor insikt och kunskap, i 
dem ser människorna att kroppen har liv, i sina liv förstår de om varje sak 
har liv eller om det är dött. Ty i dem utför de stora och små gärningar och de 
lever sina liv i den här världen. Jag har gett det ett annat namn: DET 
KORTA LIVET. 
En människa kan leva under en kort tid, sedan tar det slut. Jak 4:13-14. 
Någonting kan vara bara för en kort tid och sedan försvinner det helt. Därför 
har jag kallat det Det korta livet. 
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Du människobarn, gläd dig inte i det och förlita dig inte på det. Ty de som 
sökte det och de som förlitade sig på det ska sluta precis som man slutar det 
här jordelivet. Fil 3:18-19. Vänd bort era ögon och öron därifrån. 
 
MÄNNISKORS LIV SOM VARAR 
 
Jag har placerat det hos människan, ty människan har skilt sig ifrån den här 
världen. Därför skall ni gå in i det nya livet och lära känna mig, Herren er 
Gud, och min son Jesus Kristus, och också lära känna den helige Ande, Hjäl-
paren. Det är hans hjälpare och jag kom till den människan i Faderns namn. 
Jag sa till honom: Jag ska göra dig till en ny skapelse, ty jag ska bli som en 
far för dig. Jag visade min kärlek till dig, som till ett barn, i det namnet gav 
jag det nya livet. Och i det namnet renar jag det liv som är evigt. I det nam-
net gav jag mitt sanna liv till Guds son, ty den som har tagit emot min Son 
har tagit emot det eviga livet. Den som inte tar emot min son, får inte heller 
del av det eviga livet. Ty i honom finns tecknet på gemenskapen mellan mig 
och människan. Läs i Johannes 1:12-13; 3:3,6. Genom honom kan jag ge 
evigt liv till människan.  

I den helige Andes namn har jag lagt kraftens liv i människan. 
Människan kan leva i det 
Människan kan vandra i det 
Människan kan arbeta i det 
Ty människan kan utföra stora och små gärningar i det 
Människan har kunskap i det 
Människan har förstånd i det 
Och hon kan skilja mellan jordiskt liv och andligt liv. Genom den insikten 
får människan namnet DEN SANNA MÄNNISKAN. 
 
Det livet får många gånger DET SANNA LIVET. Ty det är i sanning byggt 
på Guds ords plats. Det kallas det sanna livet. Ty det kommer från mig den 
sanne Guden, det kallas Jesu liv. Ty jag gav honom det livet för att han 
skulle ge det till människor. Ty i det blev han till lösen för människorna, det 
kallas det andliga livet. Ty jag Herren lever i det; min son lever i det. Alla 
som vill vara Guds verkliga barn lever i det. Alla som har tro på Anden lever 
i det. 1 Joh 5:10-12. 

Därför ropar jag ut i hela världen: Kom till mig och kom in till mig för att 
ni ska få ta emot det eviga livet, och jag anropar stora och små: Kom och tag 
emot det eviga livet. Till de visa och de ovisa: Kom och tag emot det eviga 
livet. Ty jag känner till varje människas liv, om det är långt eller kort känner 
jag verkligen till det. 

Det eviga livet påbörjas under det här korta livet. När du går in i det eviga 
livet kommer ditt kortvariga liv att ta slut; vilket liv vill du gå in i? 

Lyssna till namnet på det liv som du går in i:  
Livet med eviga plågor. 
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Fyra benämningar vittnar om det här livets namn: 
 
 Det kortvariga livet = Livet hos människor i den här världen 
 Livet med eviga plågor = livet hos människor som inte omvänder sig 
när de lever här på jorden 
 Det eviga livet = Joh 17:3 
 Det lyckliga livet = Det är det liv som Guds barn kommer att få i det 
lyckliga livet. De omvände sig och trodde på Kristus när de var på jorden 
(Mat 5:8). 
 
Min röst ropar ut: Vilket liv vill du ta emot? Det eviga livet eller det kortva-
riga? Sök det eviga livet, ty jag kommer att vara kvar hos dig, och du kom-
mer att vara kvar hos mig. Ty jag har ett evigt liv och du kommer också att få 
ett evigt liv. Jag sträcker ut mina händer för att ge det till människors hjärtan, 
hos dem som tror på mig och som ärar mig i sanning. 
 
Loutété, den 11 januari 1969 
 
Sång nr 827, bön, Psaltaren 22:1 
KORSET 
 
GUDS BARNS SEGER 
 
I korset finns liksom ett segertecken, när det placeras över den skrivna 
boken, eller flaggans tecken, som Jesu Kristi seger. Jag avlade en ed att jag 
vill ha gemenskap med mitt folk, men jag fann ingen väg som gav mig ge-
menskap med mitt folk. 

När jag sände min Son till er, blev han tecknet på gemenskapen mellan er 
och mig, ty i honom samlar jag alla stammar och tungomål för att de ska 
höra min röst och tro på mig. De som har tagit emot mina ord och tror på 
dem, har verklig gemenskap med mig. Ty jag kom för att göra min vilja, för 
att människorna ska lyda och också utföra den. 

Att göra min vilja är tecknet på den fullkomliga viljans gemenskap, ty så 
talade jag genom min Sons mun: Se, jag ska komma till dig med fredens 
klädnad. Och jag ska komma till dig med kärlekens klädnad. Jag ska komma 
till dig med ett ödmjukt hjärta. Ja, mitt folk, gör så också ni och säg: jag vill 
ha gemenskap med min Gud. Ni mitt folk, säg så här med gemensam röst: vi 
vill ha gemenskap med vår Gud, ty han sände oss sin Son Jesus Kristus vår 
Frälsare, och han kom för att lära oss kärlek och bära fred, ty de gärningarna 
som är Guds och vår Frälsares har tagit sin plats hos oss. 

Detta är en mycket stark gemenskap och den började den dag då vi lärde 
känna vår Gud och då vi lärde känna vår Frälsare Jesus Kristus. Vi vandrar i 
den och vi har liv i den, ty den ska fortsätta tills vi har kommit inför honom, 
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när vi har blivit frälsta till det eviga livet i gemenskap med vår Frälsare. Den 
gemenskapen ger jag fyra namn: 
 1. Gemenskapen mellan (med) Fadern och Sonen 

2. Gemenskapen mellan barnen som Gud har sänt ut och Frälsaren 
Jesus Kristus 

 3. Gemenskapen mellan dem som är trogna i tron 
 4. Gemenskapen mellan dem som ska ta emot det eviga livet 
 
De som inte har gemenskap med mig, har heller inte gemenskap med min 
Son. 

De som inte tror på mina ord står utanför den här gemenskapen, ty de 
saknar kärlek, min vilja har blivit något avskyvärt för dem, ty jag anropar 
dem med hög röst, men de har inte hört något alls. 

Jag ropar i fred, men de ser på mig med fiendskap och de åstadkommer 
stridigheter och bråk i stället för att söka fred eller att underordna sig mig. 
Men de är bara olydiga emot mig. 

De säger: Vilken är den Gud som vi ska ära? Ty vi känner inte Gud och 
varför ska vi ha gemenskap med honom? Vi älskar honom inte, varför ska vi 
då ära honom? 

Deras ord har blivit som en nål för dem; deras ord har blivit som en dörr 
till fördärvet. 

Jag ropar ständigt med min röst: ni mina barn, vill ni fortsätta att hålla er 
borta från mig? Lyssna: fördärvets doft är synden. 

Lyssna: det eviga livets doft är den stadiga nåden hos mig, Herren din 
Gud. Jag har lagt kunskapens Ande i dig och jag har också lagt vishetens 
Ande i dig. Det är inte djurens Ande som inte kan skilja det onda från det 
goda, för att du ska kunna skilja det onda från det goda. Tala om för mig är 
det bra att du fortsätter att ta emot eller gör det onda? 

När jag skapade dig, gjorde jag dig inte som ett träd utan förstånd, som 
inte kan gå och som är stumt, som bara rör sig när stormen får dig att svaja. 

Jag gav dig förstånd för att du ska kunna välja den väg som du ska 
vandra. Om du finner frälsningens väg ska du frälsas. Ty den som tror har 
tagit emot det eviga livet. Den som tror har tagit emot glädjens gemenskap 
för evigheten och härlighet utan slut. Men syndaren drabbas av plågor i 
evigheten, gråt och tårar kommer inte att upphöra. 
 
NÄR GUDS RÖST TALAR TILL MÄNNISKORNA 
 
Rösten ropar: kom så ska jag visa er vägen. Jag har hört från stammar och 
tungomål vad de säger. På vilken väg ska vi komma till Gud? Ty vi vill se 
honom och också vilket hus han bor i. Och vilken sorts mat äter han? Vilken 
sorts dryck dricker han? 

Många säger: Hur ser Gud ut? Vilken är hans längd? Hur stor är han? Hur 
är hans armar och ben? Hur ser han ut och hur är hans land? 
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Ni människobarn, undersök Gud så att ni lär känna honom; men av allt det ni 
söker hos mig kommer jag bara att visa er en liten del... 

När ni kommer att förstå detta i sin fullhet, när ni har kommit dit där jag 
befinner mig, då ska ni förstå allt om mig: min kropp, min mat och min stor-
lek, mitt land och mitt hem. När du har kommit dit kommer du att förvånas 
över vad du ännu inte har sett och då ska du få se det, och det som du tidi-
gare inte har förstått skall du då förstå. 

Ty allt det som omger mig, min storhet och min upphöjdhet är goda och 
heliga och imponerande och av kraft; mina kunskaper och min vishet, mina 
gärningars fullkomlighet – allt detta tillhör mina egenskaper. 

Ni ställer frågor om min mat och min dryck och mina tankar: de heligas 
böner är min mat; de heligas tillbedjan är min dryck. De heligas gärningar 
och uppförande är min ära. Mitt lands kännetecken är livet som aldrig tar 
slut. Mitt hem är himlarnas himmel. På vilket sätt ska ni komma dit där jag 
är och få se allt detta? 

Omvänd er och lämna helt alla synder och tag emot mitt ord som ska vara 
din dagliga mat. 

Mitt ord ska visa på vilken väg du ska vandra. Ta emot min son Jesus 
Kristus och se på honom. Se på hans kärleksfulla ord som utgår ifrån honom. 
Se på de nådens ord som utgår från hans mun. Se på de sanningens ord som 
utgår ifrån hans mun. Se på hans lydnad, se ödmjukheten, se hans överlå-
telse... 

Jag har avlagt en ed genom honom att jag inte ska förolämpa i något som 
helst avseende. Genom honom ska jag föra de troende till mig. Genom ho-
nom ska jag föra de lydiga och trogna till mig. Hans namn har blivit ett löf-
tets tecken. Hans död har blivit en varning för de heliga. Hans uppståndelse 
har blivit ett segertecken för de heliga. Törnekronan har blivit ett ärans teck-
en för de heliga. Spikarna har blivit ett frälsningens tecken för de trogna 
ända in i döden. Blodets tecken har blivit ett reningens och helgelsens tecken 
för de heliga. 

Lyssna noga ni som fruktar mina ord och mitt namn. Lär er av och se på 
min Son. Böj era knän och lär er att be; ty det är på den vägen som ni kan 
komma till min stad som jag har visat er. 

Fortsätt att vandra tillsammans med honom, se inte på någon annan, sök 
inte någon annan väg på vilken ni kan komma till mig. Om ni går in i under-
jorden, ska ni inte finna någon annan väg. Om ni går på de fyra vägarna som 
bär till jordens ändar, ska ni inte finna någon väg som för till mig. Om ni 
kommer att tränga igenom himlarna i er kunskap, kan ni inte finna mig.  
Men se bara på min Son och tro bara på min Son, och lyd bara honom, ty det 
är Han som ska komma för att ta er i sitt namn och föra er in till mig; det är i 
hans namn. I hans namn öppnar jag himlarna och tar emot dem som han vill 
föra in. I hans namn stänger jag himlarna och släpper inte in dem som han 
inte vill låta gå in. 
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Noa lydde när jag sa att kan skulle bygga en ark av trä, ty genom den ska 
jag rädda din fru och dina barn. Han lydde och gjorde så. Jag öppnade dörren 
för honom och lät honom och de sina komma in. 

När jag förgjorde världen och dem som befann sig därpå, förgick inte Noa 
och hans släkt och allt som hade gått in tillsammans med honom räddades, ty 
det var jag själv som öppnade arken och jag stängde den också. Många för-
sökte gå in, men de lyckades inte. Ty de lyssnade inte till min röst och de 
trodde inte heller. 

Jag sa till Mose att genom dig ska jag rädda mitt folk från slaveriet som 
de befinner sig i. Mose lydde och ödmjukade sig inför mig när det gäller alla 
lagar, ty jag hade gett ett frälsningens tecken. Hans trofasthet medförde 
räddning för hans bröder. Hans lidande gjorde att hans bröder undslapp sla-
veriet. Jag avslutade deras slaveri genom blod från djur. Han lydde och följ-
de allt noga och räddade dem. Men den som vägrade och som inte trodde på 
Mose och på de tecken som jag hade gett, den gick under och gick helt förlo-
rad. 

Därför ni människobarn, jag ropar med hög röst, Jag har utvalt en Frälsare 
för hela världen åt er för att han ska visa vägen. Lyd mig och tro på mig. Ni 
kommer att räddas från slaveriet genom uppståndelsen, och ni kommer att 
äras och upphöjas i min stad där ni ska få se mig och min Son. Ni kommer 
att få allt som ni har behov av. Fall på knä och tacka, ty det som ni inte har 
förstått kommer ni att förstå. Det som ni inte har ätit kommer ni att få äta. De 
kläder som ni inte har burit kommer ni att få bära. Den ära som ni inte har 
tagit emot, kommer ni att få ta emot. 

Men ni människobarn, jag har stor sorg. Min röst ropar utöver hela värl-
den: Se på den frälsningens väg, som jag har visat er. Folk och språkgrupper, 
vandra på den! Den släkt som inte vandrar på den, kommer inte att finna 
frälsningen, ty den kommer att förgås. Men jag ser många människor som 
vill gå ner i underjorden för att söka frälsningens väg. Många vill resa över 
haven för att söka frälsningens väg. 

Andra vill stiga upp i maskiner för att öppna himlen för att hitta frälsning-
ens väg. Andra vill ta ner stjärnorna och månen för att de ska lyfta upp dem 
till himmelen, andra vill ta ner solen för att den ska vara deras fordon som 
ska föra dem framåt för att visa dem frälsningens väg. Andra får minkisi hos 
banganga för att det ska bli deras väg till frälsning. 

De söker krafter av olika slag för att använda sig av, så att de ska frälsa 
dem. Med dessa krafter vill de söka efter vägen så att de kan komma dit där 
jag är. Alla som gör så och följer de vägarna, deras själar har gått sönder, 
liksom hönsägg går sönder och de kan inte lagas av någon människa. Vem 
känner ni till som har lyckats att laga ett hönsägg som har gått sönder? Vem 
känner ni till som har delat ett rått hönsägg i två delar? 

Vem har lyckats att räkna hårstråna på en människa? 
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Liksom människorna misslyckas med att dela upp ett rått ägg i två delar, 
kommer inte heller människorna att nå frälsningen, om de inte går in via 
Jesus Kristus och tror på honom. 

Liksom människorna misslyckas med att räkna hårstråna på en människa, 
kommer de inte heller att kunna räkna ut värdet på frälsningen, när de inte 
har tagit emot Jesus Kristus och tror på honom. Släkten och språkgrupper, 
välj det som ni tycker om: ta emot Jesus och bli frälsta eller förneka Jesus 
och gå under? 
 
FOTSPÅR PÅ FRÄLSNINGENS VÄG 
 
 1. Kärlek till Gud 
 2. Tro på Gud 
 3. Trofasthet mot Guds ord 
 4. Kristi ödmjukhet 
 5. Kristi fred 
 6. Kristi tålamod 
 7. Kristi tröst 
 8. Rättfärdigt leverne i Kristus 
 9. Vandring i sanning i Kristus  
 10. Uthållighet i Kristus 
 11. Förtroende för Kristus 
 12. Att lyda och följa Guds bud 
 13. Att övervinna synden och alla frestelser 
 14. Att vandra i allt som är passande 
 
Dessa är fotspår på frälsningens väg. Alla gör detta, alla som är på sanning-
ens väg, de som ber i sanning, de som har döpts av det främmande ordet, 
ordets namn är GUDS ANDE, KRISTI ANDE, DEN HELIGE ANDE. Ty 
Anden är kunskapen om gudomen. Anden är Kristi vishet. Den helige Ande 
är Guds andning. Den helige Ande är Guds kraft, den helige Ande är Guds 
kropp, den helige Ande är Guds vapen, den helige Ande är Guds sätt att gå, 
den helige Ande är Guds ljus, den helige Ande i Guds nya eviga liv. 

Gud lämnade honom på jorden för att han ska ta sin boning hos dem som 
har omvänt sig. Ty de har visat fotspåren. 

Hur lämnar de sina fotspår? Vilken väg går de på? Ty frälsningens väg är 
i Jesus Kristus, den som han visar dem. Ty han är Vägvisaren. 

Alla, som har tagit emot den helige Ande, tar emot hjälp ifrån honom. Ta 
bort synden, bygg upp ett nytt levnadssätt som inte tidigare fanns i männi-
skan. Väck törst och hunger efter att få se Kristus, törst och hunger efter att 
få höra Guds ord, törst och hunger efter att få be, törst och hunger efter att 
göra goda gärningar, törst och hunger efter att stå fast och trogen. De som 
har gemenskap med Gud har längtan efter att få ha gemenskap med Kristus. 
De klockor som leds av Hjälparen för varje dag är den helige Ande. 
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Den helige Ande hjälper dem att undvika ondskans fällor, att fly undan 
mörkret. 
 
Fotspår på fördärvets väg. 
 
Bråk, fiendskap 
Förtal, splittring 
Dans, stöld 
Otukt, minkisi 
Tillbedjan av biteki 
Kiloka, olika slags synder 
Avundsjuka, onda begärelser 
 
Den helige Ande hjälper de kristna att undvika sådana här seder som vi 
hörde. 
 

De som fruktar Gud vämjes vid dessa seder. De som är i Kristus är nya 
skapelser. De som är i Kristus har vänt ryggen åt alla dessa gärningar och de 
vandrar inte i dem. De har fötts på nytt. Det nya livet har börjat i dem, de 
andas i den helige Ande och de leds av honom. De inser: Se, om vi har åter-
vänt till de onda fotspåren, då dödar vi också gemenskapen med Gud och vi 
dödar också gemenskapen med Jesus Kristus, vi dödar också gemenskapen 
med den helige Ande. Och spåren har lämnat frälsningens väg. Frälsningen 
har också omöjliggjorts av Satan och vi kan inte längre nå fram till vår Gud. 

Vi måste bara fortsätta i Kristus, ty i honom har vi vår kraft. Vi måste 
förbliva i Kristus, ty i honom har vi återlösning i hans blod. Vi har lämnat 
våra överträdelser, vi har blivit den helige Andes tempel. Vårt liv och vår 
levnad har vi gett till Kristus; han har blivit vår Herre för alltid, och vi har 
inte frälsning i någon annan. Gud har inte gett oss något annat namn genom 
vilket vi kan bli frälsta. 

Han är vår kraft som har övervunnit världen. Han är vår styrka som leder 
in i himmelriket. Genom honom får vi kunskap att lära känna Gud, kunskap 
att ära Gud, kunskap om att vara Guds barn. Det har vi fått löfte om, att vi 
ska få hjälp genom den helige Ande. 

Därför ropar min röst i Kongo: ni människobarn, ty jag söker olika grup-
per i församlingen i Kongo och i hela världen, för att få veta vilka som väljer 
sanningens väg och som också vill vandra på den i sanningen. Vilka har 
funnit fotspåren på frälsningens väg och vilka vill efterfölja dem? Och vilka 
har sett fotspåren på väg till fördärvet och undviker dem? 

Därför ger jag god kunskap om att skilja mellan gott och ont; att skilja 
mellan vägen till frälsning och vägen till fördärvet. Ty jag ser i stammar och 
tungomål i hela världen, oerhört många är tvingade att vandra på fördärvets 
väg. Den onda vägen är lätt att vandra; den vill vi gå på, säger de. 
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De säger: låt oss gå den vägen och följa de spåren eller de sederna, så att 
vi inte får det svårt att få mat och dryck. Ty alla gärningar på den vägen är 
goda för oss, vi kan fröjdas och vara glada på alla de vägar som vi väljer att 
gå; det finns ingen som kan hindra oss från att göra det. Vem kan hindra oss 
i vår glädjefyllda vandring? Ty vi har frihet att göra vad vi vill, ty allt vad vi 
sår och skördar tillhör oss. Vi kan också vila för att äta och dricka. Vem 
skulle kunna hindra oss? De säger: Sjukdomar och död har ingen makt. 

Därför säger jag till er, ni människobarn i hela världen: Lämna de vägarna 
och fly ifrån dem! Om ni inte vill lämna den, lyssna då på detta: Vet du hur 
många dagar du får här i livet? Vet ni vilken dag som sjukdomen går in i ett 
människobarn? Hur många dagar har jag beslutat för människobarnet? Vet ni 
vilken dag som tecknet på döden kommer till dig? 

När du ägnar dig åt att äta och dricka, kommer dina livsdagar att ta slut; 
framför dig på vägen finns ett stort farligt hål. Ty det är denna världens fi-
ende Satan som det hålet har grävts för; han söker och bär de barn som tyck-
er om den här vägen. 

Ty det är de som älskar den här världens tankar och världens liv. Världens 
ära och världens makt, ett vredens tecken väntar på dem. 

Rannsaka er själva och se, vad ska ni göra? Den som har goda gärningar 
kommer leva och räddas. Men om ni gör det onda, kommer ni inte att räddas. 
Du kommer bara att möta svårigheter och sorger... 
 
 
Ngouedi, den 13 januari 1969. 
 
”Bön, bibelläsning från Apg 12:1” 
 
TILLKÄNNAGIVANDE AV GUDS VILJA 
 
Hans gärningar, hans kärlek, hans sanning, allt detta bär vittnesbörd om att 
han är en Mästare som leder dem som tror på honom, som vandrar i Guds 
lagar. Han hjälper alla att hålla och respektera Herrens lagar, ty han sa så här: 
Jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda den. Min 
Gud älskar dem som respekterar hans vilja och följer hans lagar och tilläm-
par dem i sanning. 

Jakob ärade Gud, följde lagarna, han sa: Var ordets görare och inte endast 
dess hörare. Därför: var och en som vill vara mitt barn lyssnar på min röst 
och följer mina lagar och respekterar dem i sanning. Ty lagarna är en sorts 
tecken som bevarar och upplivar församlingen, som har tagit emot lärdomar 
av min Son; ty i honom finns lagens ursprung och också dess fullbordan. 
Han sa så här: Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela ditt för-
stånd. Älska din nästa som dig själv. 

Jag har sett dem som har lärt sig av Lammet, de har avlagt den sanna be-
kännelsen i ord och i handling och i hållandet av lagen, att de är Guds barn. 
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Daniel, Abednego, Mesak och Sadrak ville inte tillbe avgudarna. Josef ville 
inte synda i Egypten... Paulus och Silas och Barnabas ville inte tillbes och ta 
emot offer som Gud. Hållandet av lagen är början på min, Guds, helgelse 
hos människan. 

Den som håller lagen, helgar sig. Min Son säger: Helga dem i sanningen, 
ty ditt ord är sanning. Joh. 17:17. 

Om ni ärar mig och håller mina bud, ska jag komma till er med heliga 
klädnader. Lagen är min inhägnad för att skydda församlingen. Den männi-
ska som finns bland mina får, bör placeras innanför inhägnaden för att skyd-
das. 

Församlingen använder sig av lagar och beslut. Men en församling som 
saknar lagar är som ett får som är utanför, ty det saknar hus och inhägnad. 
Ty björn och lejon äter får. Min Son Jesus sade: Jag känner mina får och de 
känner mig. De som hör Guds ord och som håller Guds bud, de ser att Jesus 
är deras Mästare. 

De som inte vill lyssna till honom, respekterar inte hans ord. Han sa så 
här till dem: Ni är inte mina får, ty ni tror inte på mig. Han sa också: Ni som 
har fått löftet är som ett tomt hus. Varför sa han så? Därför att de inte lydde 
lagen, själ och kropp hade fyllts av det onda. 

Därför placerade jag de här orden mitt ibland er; vem bygger ett stort hus 
och låter bli att underhålla det? Vem bygger ett stadigt hus utan att stötta det 
med starka pelare? 

Min församling är ett stort och mycket stadigt hus. Jag är dess byggmäs-
tare, liksom min Son också är dess byggmästare. Mitt ord är byggnadsvirket. 
Min Ande är det verktyg som används för att bygga huset. Mina bud är de 
verktyg som används för att bygga det. Men samtidigt använder jag mina 
sändebud som dess byggare och alla som vittnar om mig i sanning att jag är 
den sanne Guden och min Son Jesus kom för att fullborda människors fräls-
ning. 

De ord och de order som gick ut från min Sons mun är sanna. De bygger 
och de synliggör mitt tempel. Deras tro och deras ord är virke som de använ-
der till det bygget. De som omvände sig, trodde och tog emot dopet är bygg-
nadsmaterialet i mitt tempel. Därför, var och en som hör dessa ord, ska inte 
förhärda sitt hjärta. Lyssna till min röst och lyd mina lagar. Jag ska göra dig 
till en pelare i mitt tempel. 
 
DEN HELIGE ANDE ÄR MITT, GUDS, LJUS 
 
Himlarna öppnas för det och det kommer ner till människors barn, det bor 
och förblir hos dem. Det gör att min röst hörs i människors hjärtan och det 
ger frid i människors hjärtan. Det gör det himmelska ljuset synligt i männi-
skors hjärtan. Det ger nåd och barmhärtighet och förbarmande till människor, 
när det kommer från mig, Gud. Det tar det som tillhör mig, Gud, och min 
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Son och ger det till människorna. Det upphöjer min Son Jesus Kristus och 
hans verk. Det vittnar om min Sons gärningar och verk. 

Alla som tar emot Kristus i sanning leds av min Ande. De vandrar som 
andliga människor, de vandrar på den andliga vägen. De omges av det and-
liga ljuset, de ser att Jesus är livets och sanningens väg. De fylls av liv och 
andlig kunskap. Min Ande gör ingen skillnad mellan stammar och tungomål. 
Den kan komma in i den troendes hjärta, oberoende av vilken stam eller 
vilket tungomål han tillhör. 

Om någon gör min rättfärdighet och fruktar mig, kommer min Ande att 
bo i honom. Kom och låt oss äta och dricka den andliga bröstmjölken. Kom 
och låt er byggas upp på frälsningens grund. Kom och låt er byggas upp i det 
andliga livets boning. Guds ord ska vara er mat, den helige Ande ska vara ert 
ljus. Han ska lysa och skina i det himmelska ljuset. Ty när jag öppnar him-
larna nedstiger strålglansen från mitt ansikte inför de heligas ögon och det 
går ända in i hjärtat. 

De rättfärdiga finns i världen som befinner sig i djupt mörker, men de ly-
ser som ett himmelskt ljus. Ty deras tro och deras gärningar lyser som solens 
sken. Ty de leds av det himmelska ljuset, när de leds av den helige Ande. Ty 
den helige Ande är Guds lampa. 

Därför kommer jag för att äta och dricka tillsammans med mina heliga; 
jag kommer för att tala med mina heliga. Jag åt och drack med Mose, Elia, 
Jeremia, Jesaja och alla som leddes av min Ande; de var som himmelens 
stjärnor i världen. Världen kände fruktan och hatade dem, men de stod upp 
som lysande lampor som inte slocknar. De höll fast vid Andens styrka och 
frimodighet när de leddes av den helige Ande. 

Min röst ropar i Kongo och i hela världen: jag öppnar himlarna dag och 
natt, varje dag kommer jag i andlig kraft för att bo och förbliva i de heligas 
hjärtan, för att äta och dricka med dem. För att samtala med dem... Jag tar 
med mig ner nådens olja för att helga dem. Jag lägger min, Guds, ära och 
härlighet för att de ska vara de heligas klädnad. Men Ande är ljuset som syns 
hos de heliga. Jag har lagt mina händer på de rättfärdiga för att de ska vara 
mitt gömställe; jag har lagt mina händer på de troende för att de ska vara 
deras segertecken. 

Men jag ser många grupper och de vill inte höra min röst och ledas av 
min Ande. Jag öppnar himmelen, men människorna tycker inte om det him-
melska ljuset. De tycker bara om mörkret, sina synder och sina historier. De 
tittar mot Satan och hans vägar, de saknar frid i sina hjärtan, de är grymma, 
fyllda av vrede, stridigheter och fiendskap... De saknar frälsningen i sina 
hjärtan, de saknar äkta kärlek. De förtalar och föraktar Kristi kors. 

Den helige Ande hjälper dem att fly de onda fotspåren, att fly mörkrets 
gärningar och spåren på fördärvets väg som: stridigheter, fiendskap, förtal, 
splittring, dans, stöld, minkisi, tillbedjan av biteki, kiloka, olika synder, av-
undsjuka, ond åtrå. 
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Den helige Ande hjälper de kristna att inte anamma sådana gärningar. De 
som fruktar Gud vänder sig emot sådana gärningar. De som är i Kristus är 
nya skapelser. De som är i Kristus har vänt ryggen till dessa gärningar och 
de vandrar inte längre i dem, ty de är födda på nytt. Det nya livet finns i 
dem, de andas i den helige Ande och de leds av honom. De inser: Vi har 
lämnat de onda fotspåren, som förstörde gemenskapen med Gud och vi för-
störde också gemenskapen med Jesus Kristus och vi förstörde gemenskapen 
med den helige Ande och våra fotspår lämnade frälsningens väg. 

Frälsningen togs bort av Satan och vi kan inte komma till vår Gud. Vi 
måste bara fortsätta i Kristus, ty i honom har vi förlossning genom hans 
blod. Vi lämnade våra överträdelser, vi blev den helige Andes tempel. Vårt 
liv och vår levnad har vi överlåtit åt Kristus, han har blivit den som regerar 
över oss för evigt och vi har ingen annan Frälsare. 

Gud har inte gett oss något annat namn genom vilket vi kan bli frälsta. Ty 
han är vår kraft som har övervunnit världen. Han är vår kraft som för oss in i 
himmelriket. Genom honom har vi fått kunskap att lära känna Gud, kunskap 
att frukta Gud, kunskap att vara Guds barn. Det har han gett oss löfte om, att 
han ska hjälpa oss genom den helige Ande. 

Därför ropar min röst i Kongo: ni människobarn, ty sådana grupper söker 
jag i församlingen i Kongo och i hela världen, för att jag ska få veta vilka 
som väljer sanningens väg och som också vandrar på den i sanning. 

Vilka som väljer fotspåren på frälsningens väg och som vill gå på den och 
vilka som har sett fotspåren på vägen till fördärvet och som överger den. 

Jag ger god kunskap för att skilja det goda från det onda, att skilja mellan 
frälsningens väg och fördärvets väg; men jag ser hos stammar och tungomål 
i hela världen att oerhört många är tvingade att vandra på fördärvets väg. 
Den onda vägen är lätt att vandra, det är den vägen som vi vill gå. Så säger 
de. De säger att de vill gå på den vägen och i de fotspåren eller i de gärning-
arna, för att vi inte ska få det svårt att få tag i mat och dryck. Ty alla gär-
ningarna på den är bra för oss, vi kan vara glada och fröjdas på alla vägar 
som vi vill vandra. Det finns ingen som kan hindra oss från det. Vem skulle 
kunna hindra oss i vår glada vandring? 

Ty vi har frihet att göra vad vi vill, ty allt som vi sår och som vi skördar 
tillhör oss. Vi kan ta en paus för att dricka och äta. Vem skulle kunna hindra 
oss? De säger: sjukdom och död har ingen mening. 

De vänder sig bort från Herren som har friköpt dem, de tar inte emot hans 
undervisning. De menar att i Jesus finns inte frälsningen. De menar att Kristi 
död och uppståndelse inte innebär återlösning för dem. Kristus dog för sin 
egen skull, inte för deras skull. De ser ner på den helige Ande, de föraktar 
hans ledning, de stänger igen sina hjärtan. 

Därför ropar min röst: ni som bor i världen, vad vill ni ha? Ljus eller 
mörker? 
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De som visar sig för mig i andliga kläder, de är Guds barn, ty de ser på 
mig dag och natt. De lyser i den helige Ande som en lampa som inte släcks, 
de har mina bud i åtanke dag och natt, de söker efter att få se mitt ansikte. 

De som visar sig i mörkrets kläder, de är djävulens barn. De leds av 
mörkrets gärningar, de har sedan länge lämnat frälsningen. 
 
LYSSNA TILL DEN HELIGE ANDES RÖST 
 
Jag kommer till dig som åskan, ty den visar sin kropp under ett ögonblick. 
Den visar sin kropp som ett människofinger. Den visar sin kropp som ett 
väckande snöre, för att väcka dig så att du kan höra hans röst. Hans röst är 
som åskans, hans röst låter som stormen. Hans röst låter som ett vattenfall. 
Han kommer till dig i frid och han kommer till dig i kraft, han kommer till 
dig med makt, han kommer till dig som lärare. Han kommer till dig när du 
sitter eller när du står. Han kommer till dig när du går på vägen eller när du 
är i ditt arbete, han kommer till dig när du är i ditt hemland eller när du är i 
ett främmande land. 

Mose, som var i ett främmande land, såg min Ande brinna i en buske. Jag 
anropade honom för att samtala med honom. Amos var ute på fälten, min 
Ande anropade honom och han hörde min röst som ett lejons röst. Elia var i 
svårigheter och han bad. Min Ande sänkte sig över honom som en elds-
flamma. Apostlarna var samlade i templet, de hörde min Andes röst som 
stormens brus, som var starkt och kom plötsligt. De såg min Ande som en 
eldstunga. Paulus såg min Ande som solens sken. Stefanus såg himmelen 
öppen genom den, dess ljus lyste upp hans närhet. Moses ansikte förvandla-
des genom det. Därför ropar min röst i Kongo: jag ska inte undanhålla den 
andliga kunskapen för er. Ni alla i hela världen och alla släkten, jag ska inte 
gömma undan mitt vittnesbörd om väckelsen i min Ande. Ty den är uppfyl-
lelsen av min sanning om människans frälsning, så att de klart kan se och 
förstå den väg som leder till frälsningen, på den är Jesus stenen. För alla som 
leds av den helige Ande, har min son Jesus blivit deras hörnsten, de ska inte 
snubbla på mitt ord. 

De som inte motsätter sig hans vishet, de ser hur Kristus förtalades, det är 
lidandets och smärtans barnaskap, det är priset för förlossningen genom hans 
blod och hans kropp. Det var det priset som täckte allt. Tro på din Herre 
Jesus och på den helige Ande, då ska du och ditt hus bli räddade. Du ska få 
ta emot ära och pris. Kristus ska vittna om dig genom dina gärningar, den 
helige Ande ska vittna om dig genom din tro. 

Maria blev ett vittnesbörd när hon gladdes i den helige Ande. Hon sade: 
Min själ lovar Herren. Apostlarna blev till ett vittnesbörd och de ärade Her-
ren, de ärade mig Gud och mitt barn genom de stora gärningar som de gjorde 
genom den helige Ande. Sadrak, Mesak och Abednego blev till ett vittnes-
börd när de övervann tillbedjan av avgudar genom den helige Andes kraft. 
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Tusentals, fler än man kan räkna, har burit vittnesbörd och de ska bära vitt-
nesbörd... Enok blev till ett vittnesbörd när han togs bort av den helige Ande. 

Min röst ropar: Vem frågar mig igen om vad den helige Ande gör? Då 
kan jag tala om mer som är ännu större och märkligare. Det som jag sade till 
dig är som en nyckel som öppnar dörren och för in människan så att hon kan 
ta vad hon vill i fars hus som ger henne detta. Någonting viktigt söker jag 
hos människorna: Fortsätt i barnaskapet hos Gud och som en sann människa, 
en god människa, en rättfärdig människa, som har överlämnat sitt hjärta till 
mig. Den som tror och som inte tröttnar och ger upp, den som gläder sig när 
han plågas, den som inte förnekar mig inför människor. 

Jag ska inte lämna eller förkasta henne, hon har vänt ryggen åt världen, 
och hon kommer inte att återvända för att gå vilse igen, ty min rättfärdiga 
människa ska vara rättfärdig i tron, om hon går tillbaka kommer hon inte att 
älskas av min själ. 

Nådens ord kommer att vara som ett vattendrag som inte tar slut inom 
henne. Fredens tecken ska vara hennes ansikte. De som ser henne kommer 
att glädjas. Jag säger: Var ett föredöme för dem som tror, då kommer du att 
lyckas i mycket.  
 
DE KRISTNAS GEMENSKAP I DEN HELIGE ANDE 
 
De människor som inte känner Gud, de som saknar kunskap om honom, de 
strider och är avundsjuka. Ty de försöker att vara goda människor, för att de 
ska älska varandra och samarbeta i sina liv, men de lyckas inte med att älska 
varandra för att den helige Ande saknas i deras hjärtan. När judarna vände 
sig emot livets Herre intogs de av fiendskapens ande. De tyckte att det de 
gjorde var kärlekens gärningar. De sökte efter att få gemenskap med mörk-
rets gärningar. De fick löfte om att avsluta det de gjorde, ty de var vredgade 
och skar tänder, de vanhelgade den heliga kroppen, den torterades och slogs, 
de bredde ett täcke över kroppen. De knuffade och hånade honom, de dömde 
honom till döden, de gjorde att profetorden gick i uppfyllelse. 

Jag ska vara som en herde för fåren, ty fåren ska skingras och de ska få se 
hur blod och vatten lämnar honom. De var blinda och döva. Min Son bad 
och ropade på korset, men de visste inte vad han bad om, att deras synder 
inte skulle tillräknas dem. 

HAN ROPADE: Min Gud! Min Gud! Varför har du övergivit mig? I stäl-
let för att ge honom vatten, gav de honom något som var bittert och surt. 
De var inte ledsna, istället skakade de på huvudet och sa: Rädda dig själv 
från korset! Säg är du den Smorde? 

Den helige Ande fanns inte i deras hjärtan, de spred ett falskt vittnesbörd 
om hans uppståndelse. De sade: Uppståndelsen har inte ägt rum. De bytte ut 
sanning mot lögn, de sa att det var hans lärjungar som hade kommit för att 
röva bort hans kropp. De köpte lögnen för pengar. 
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Men de kristna hade fått ett löfte: Ni har fått mycket, ni har lärt er mycket, 
förbliv i det, fortsätt i det, be och ge inte upp! Om ni inte klarar av att bära 
detta, kommer jag att sända er Hjälparen, den helige Ande, som ska leda er 
in i den fulla sanningen. 

Ni ska fyllas av kunskap och ande, den ska leda er och lära er allt som ni 
har hört från mig. Ty från och med nu känner ni mig och ni ser mig; jag kom 
och jag ska ge mig av, ty så lovade mig min Far genom lidande och förbere-
delse. Jag måste föras bort och jag ska räknas bland dem som lagöverträdare, 
och jag ska förkastas av människor som inte fruktar Gud och jag ska få min 
grav bland onda människor. 

Gråt och klaga och ha brustna hjärtan, ni ska bli som om ni dödades till-
sammans med mig. Ni kommer att möta fruktan och rädsla. 

Ni kommer snart att tiga, som om ni vore utan herde. På samma gång 
kommer ni att gripas av fruktan för dödsriket, dödsrikets faror kommer att 
omge er. 

Ni ska stå kvar på er plats, ondska och förföljelse från fienden kommer att 
drabba er för att ni ska ge upp och inte gå vidare, men min Ande ska samla 
ihop er var och en där han är, ty jag har sagt dem att de ska se på honom, 
deras ansikten ska inte sänkas av blygsel. 

Jag ska komma till er i en kropp av härlighet och ära, min Ande ska visa 
er: Samuel låg och sov i templet, min Andes röst väckte honom: Samuel! 
Samuel! Kom och se gärningarna och uppförandet hos människorna när de 
har förkastat min, Guds, kunskap, de har förkastat gemenskapen med mig 
och med den helige Ande. Därför kommer ni också att rycka till och förvå-
nas. Min röst kommer att höras överallt när ni jämrar er i sorg. Vakna, vakna 
om ni inte känner mig, ni var Guds tjänare utan en sann gudstillhörighet. 
Kom och se mina, Herrens, gärningar. Den helige Ande är över mig, han har 
smort mig för att förkunna evangeliet, för att frälsa dem som har skadats, att 
befria fångarna, att förkunna ett nådens år från Herren, människor ska gläd-
jas i min Ande. 

Vakna! Vakna! Herren lever! Sök inte Herren bland stenarna, inte bland 
träden, sök inte Herren bland gravar och de döda, utan möt mig i kraft och 
vishet, i Ande och gemenskap. 

Köttet har inte så stor betydelse, men Anden är evigt liv, jag var död, jag 
uppstod och jag lever. 

De var frimodiga i tron, de tog emot löftena, de väntade i tro till pånyttfö-
delsens stora dag. Det är i den helige Ande. Dödens rep brast, rädslan för de 
dödas rike har övervunnits av segern. 

De som har inträtt under mitt, Guds, styre har accepterat att Kristus är 
hela världens Frälsare. Han har sagt oss att vi ska förkunna för alla släkten 
att han är Frälsaren som helgar oss. 

Vad ska vi kungöra mera? Ty den helige Ande som verkar i oss har sagt 
att alla släkten ska tro på hans namn; ty han gav oss löftet att himmelriket 
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ska komma till oss. Ni ska bära vittnesbörd om sanningen, eftersom ni var 
med mig från början; han ska förgöra världen på grund av synden. 
Han ska helga världen på grund av rättfärdigheten. 
Han ska helga världen på grund av domen. 
Han ska förena människosläktena. 
 
Kom och se mina, Herrens, gärningar; han sade: Jag ska sänka ner min Ande 
över allt kött, över gamla, över unga, jag ska ge vishet till människor. 

Människor kommer att fyllas av märkliga gärningar, drömmar, profetera i 
tro, syner kommer att visa dem att Jesu död och uppståndelse är sanningar. 

Se, de som gråter kommer att tröstas, synderna kommer att tas bort från 
människorna, omvändelse och förlåtelse kommer att förkunnas. --- (ofull-
ständig mening) 

Låt oss gå i frimodighet, Herren övervann ty när han plågades, klagade 
han inte och han svarade ingenting. När han dömdes till döden, flydde han 
inte. Han bad för dem som överträdde lagen.  
Han rev sönder förlåten i templet. 
Han skapade fred bland släktena. 
Vi åt och drack tillsammans med honom. 
Vi såg spår efter hans spikar. 
Han tog med oss upp på härlighetens berg. 
Vi såg hans härlighet. 
 
Rösten från den Store och helige fick ni höra: Denne är min älskade Son i 
vilken jag har funnit behag. Därför ger vi vårt vittnesbörd att han dog och 
uppstod; han är livets Herre. 

Vi har gemenskap med honom, i hans namn, i hans ord och också i hans 
Ande. Vi dör med honom och vi ska uppstå med honom, vi ska segra och 
föras in i himmelen i hans namn, ty han sa till oss: Edra hjärtan varen icke 
oroliga, tron på Gud, tron ock på mig. Jag ska gå för att bereda er rum, sedan 
ska jag komma för att hämta er. 

De kristnas gemenskap i den helige Ande hjälper de kristna att vandra på 
sanningens väg. De som tror har samma tankar och samma hjärta. 

När jag säger att jag visade mig i mångas hjärtan; jag väckte kvinnor och 
män, barn och åldringar... 
Var finns er tro? 
Har ni gemenskap med mig? 
Har ni gemenskap med min Son? 
Har ni gemenskap med den helige Ande? 
Har ni gemenskap er emellan? 
Var finns era hjärtan? 
Många sade när de såg dem: Se hur de älskar varandra. 
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ANDLIG VISHET OCH KUNSKAP I JESUS KRISTUS. 
 
När han själv, sanningens Ande, ska komma, ska han vittna om sanningen 
för er. 

Därför: Vakna upp, kom till mig, du ska bli mitt barn och jag ska vara din 
Far. 
 
NGOUEDI, DEN 22 JANUARI 1969 
 
GUDS BARN, SOM ÄR GUDS LJUS I VÄRLDEN, VANDRAR I SAN-
NINGEN 
 
Min Son sa till dem som vandrar på Guds väg: Må ert ljus lysa inför männi-
skorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far som är i himmelen. 

Överallt där Guds barn befinner sig finns det goda de gör som blir ärat 
och hjälpt, ty de hjälper människorna i deras vandring. 

Herrens ängel sa till herdarna: Var inte rädda, ty vi har kommit för att be-
rätta en god nyhet som ska bli till stor glädje för alla människor.  

Ja, Guds barn för ut gott ur sitt andliga förråd. Ur sitt goda förråd i sina 
hjärtan för de ut: vördnadsfullt tal, samtal om Guds ord, de undviker att ge ut 
ord som väcker vrede, de skyr dåraktiga seder som föder bråk och stridighet-
er. 

De visar för människor att de är i sanning Guds, när andra människor 
gläds åt dem; detta är kloka handlingar som utförs av Guds barn, ty deras 
syskon har sett att Kristus finns i dem och att han utför dessa gärningar ge-
nom dem. Då kommer stora skaror att vilja följa Kristus. 

När de ser sina syskons beteende, de som tidigare har mött Kristus och 
hans Ande, kommer också de till ljuset. Så lever ett sant Guds barn i världen. 

Filippus lyste upp staden i Samarien, som omvände sig och trodde. Apost-
larna lyste upp staden Jerusalem, tre tusen omvände sig på samma dag; sta-
den greps av fruktan, många omvände sig. 

Jag säger detta till Guds barn. Förbliv i mig och jag ska förbli i er. Var 
brinnande i Anden, håll ut i lidandet, vandra i kärleken, era heliga handlingar 
placerar mitt ljus i världen och det ska inte människor släcka. Min försam-
ling i världen lyser som ett ljus, och den ska inte förgöras i världen, ty alla de 
som leds av Anden är Guds barn. Församlingen som leds av min Ande är 
som en KLIPPA som inte kan rubbas. 
 
FÖRSAMLINGENS TRO OCH SANNING 
 
Jag har sagt det till er för att ni ska vara frimodiga och inte förtröttas, för att 
ni ska hålla fast vid frälsningens hopp i Kristus som ER KRONA. 
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KORSET STÅR FRAMFÖR FÖRSAMLINGEN, I DET FINNS DEN HE-
LIGA SKRIFT SOM ÄR BIBELN. 
 
En röst hörs av alla: Jag är er Fader, makternas Gud som har samlat er på 
denna plats. Ni kommer från öster, väster, norr och söder. Bland er män, 
kvinnor, ungdomar finns det inte en enda som jag inte ser med mina ögon, ty 
ni står verkligen inför mig. 

Se på er själva, ty mitt ansiktes ljus kommer att gå framför er i framtiden. 
I mitt ansiktes ljus kommer alla platser där ni befinner er att vara upplysta. 

Varför har jag samlat er på den här platsen? För att ni ska få höra mitt ord, 
ty igenom det kommer ni att byggas upp och bli mina heliga. Genom det 
kommer ni att lära känna hur min helighet och sanning är. Genom mitt ord 
kommer ni att vandra som andens barn, och genom det kommer ni att grun-
das på klippan. Läs i 1 Petri brev 2:3-5. Om ni tar emot mitt ord i tro och i 
sanning, kommer ni att se hur det leder er i gudsfruktan, 1 Tim 6:6, 1 Tim 
4:8, och det kommer att lära er lydnad och att tjäna mig i sanning om hela ert 
hjärta, ty ni kommer att helt lära känna frälsningens väg som är min Son 
Jesus Kristus. 

Jag har sett att många i den här samlingen har behov av att frälsas och att 
komma in i himmelen. Därför vill jag tala om detta för er: Träd in i samling-
ens glädje och be mig: Förbered gemenskapens väg för församlingen i hela 
Kongo, så att vi lär känna vår gemenskap mellan kristna och att vi alla går på 
samma väg, ty vi har hört att det finns bara en sanningens Gud. Därför att 
Han har skapat oss och inte vi själva. 

Därför, när jag hörde och såg det, gjorde jag detta. Under många år har ni 
samlats på denna plats och vad har jag då gjort för er? Ni själva vet mycket 
väl när jag ber er om er vördnad, och ni gör det i mitt namn, ty ni lyder mig 
och respekterar mina bud när ni följer mitt ord. 

Därför kan inte jag, er Gud, önska er olycka, utan framgång och välsig-
nelser. Också under den här samlingen också placerar jag er under mina 
vingar, som hönan samlar sina ungar under sina vingar, för att inte kylan ska 
döda hennes ungar, eller för att inte heller rovfåglarska döda hennes barn. 

Tre ting finns i mitt hjärta: MIN KÄRLEK, MIN BARMHÄRTIGHET 
OCH MIN NÅD. De är som mina vingar, som jag skyddar er med. Ty allt 
ifrån tidens början ända till tidens slut är det på det sättet som jag skyddar 
mina barn. När det gäller församlingen och hela landet, se, om jag tog bort 
de tre tecknen från församlingen, då skulle församlingen dö på grund av 
synden som råder här i världen. Eller om jag skulle ta bort dess tecken från 
landet, då skulle landet gå under i svårigheter, om Kärlek, Barmhärtighet och 
Nåd inte skulle finnas. 

Men så bör det och kan det inte vara, de ska förbli bland allt mitt folk, när 
de lär känna mig och tror på mig. 

När jag tog bort dessa tre tecken på Noas tid och på Sodom och Gomorras 
tid, drunknade människorna i vattnet. 1 Mos 6:6-8. Sodom och Gomorra i 
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eld och svavel. 1 Mos 19:3-26. Därför, håll fast vid dessa tre tecken, ty i 
dessa sände jag ner min Son Jesus Kristus, ty jag har älskat er, jag har för-
barmat mig över er och visat er nåd, för att ni ska ha gemenskap med mig 
och jag ska frälsa er. 

Därför, varje grupp som inte längre har dessa tecken, där har de inte 
längre gemenskap med mig. Ty till slut måste de förgås; det finns ingen an-
nan möjlighet. 

Därför är min vilja stor när det gäller er alla och jag ber er att ni ska knä-
böja inför nådens tron och bli förkrossade inför mig, liksom barn som är 
vana vid att lyda och ödmjuka sig inför mig. 

Då ska jag låta er höra mitt ord och jag ska välsigna er och bevara er som 
sig bör. 

När ni ber mig om det ni vill eller det som ni behöver, då ska jag höra er 
och jag ska föröka era släkten och jag ska också föröka era pengar och er 
skörd, och föröka era födslar och också era djurs födslar. Läs i Matteus 7:5 
och 5 Mosebok 28:1-6. 

Då ska ni få kallas människor som tillhör den Allsmäktige Guden som bor 
i himmelen, han som skapade himmel och jord. 

Det finns ingen gud som fanns före mig och det finns inte heller någon 
gud som kommer efter mig. Ty det är jag som skapade stjärnorna. Därför vill 
jag ställa tre frågor till er idag: 

1. Se om det finns någon Gud som fanns före mig, tala i så fall om 
det nu. 
2. Se om det finns någon annan Gud, som ni känner väl och som 
kommer att följa efter mig, tala också om det nu, så att jag får reda 
på det av er. 
3. Se om det är jag, Herren, som ni vill tillbe i sanning, sök och tala 
om det förmig i sanning. 

 
Men om det är minkisi och biteki och tankar på kindoki och otukt som ni vill 
följa och tillbe, tala om det för mig nu så att jag kan vara riktigt säker. 

Om ni finner att det är jag, Herren, som är er GUD, förbli då i mig er Far 
som lever för alltid. Och jag ska också förbli i er, från och med nu och i all 
evighet. AMEN. 
 
Obs! I lydnad för dessa sista ord, när ni har avslutat läsningen av dem, om-
beds ni att sjunga sång nummer 688 i Kintwadi-sångboken. (Du Gud, vår 
barmhärtige Fader...) 

Därför min broder, min syster i Kristus Jesus: 
 
VAKNA UPP – FATTA MOD – HÅLL UT – SEGER... 
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Bilaga 2. Nding’a Nzambi ku Kongo 
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Bilaga 3. Exempel på ”Gåvan att skriva”  
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