
Guds rike går framåt bland masaierna  

I 20 år har James Konchellah varit en uppskattad ledare i Trosgnistans 

samarbetsorganisation Maranatha Faith Assemblies (MFA) i Kenya. Han tillhör det 

folk som alltid väckt en speciell nyfikenhet och fascination för sina färggranna kläder, 

livsstil och kultur. Pastor Konchellah är huvudansvarig för MFA:s omfattande arbete 

bland masajerna, där många nya församlingar grundats de senaste åren.  

 

              
 

I början av 1990-talet bodde jag med familjen på Trosgnistans missionsstation i Komotobo i 

sydvästra Kenya. Inte långt därifrån låg masaiernas område och jag tillbringade mycket tid 

där, under de tre år vi bodde i Kenya. Då hade flera andra redan gjort betydande insatser där, 

inte minst Assar Johansson, en hängiven Kristi tjänare, som lämnade oss alltför tidigt. Men då 

för 20 år sedan var arbetet i Masai fortfarande ganska svagt och instabilt. I november hade jag 

möjlighet att återse många av de välbekanta platser jag ofta besökte på den tiden, med 

ortsnamn som Kilgoris, Nkararu och Lolgorien. Jag hade också glädjen att återse James 

Konchellah, då ännu en ung man som just utexaminerats från bibelskolan i Nairobi. Nu är 

James i 50-årsåldern och har växt till en respekterad andlig ledare med inflytande även i 

samhället. 

 

James Konchellah är en reslig man, till och med för att vara masaier, och han är i allmänhet 

huvudet högre än allt folket. Han har även en ledares självklara pondus och inre resning. 

Utöver det är han en mycket vänlig och hjärtlig person, med stort hjärta för sitt folk och stort 

engagemang för masaiernas andliga och intellektuella utveckling. James kommer från en 

mycket respekterad familj, hans farbror Gideon Konchellah är ledamot i Kenyas parlament 

och en framstående ledare i PNU (Party of National Unity). Kusinen Billy Konchellah var en 

mycket framgångsrik löpare, som länge innehade världsrekordet på 800 meter och vann VM 

på distansen 1987 och 1991. Billys son vann för övrigt VM 2009 på samma distans. 

 

Som 18-åring döptes James Konchellah av Assar Johansson 1979. James vallade då familjens 

kor på en plats som heter Emarti, inte så långt från djurreservatet Maasai Mara. Då hörde han 

Assar Johansson predika på ett marknadsmöte och blev nyfiken. 



– Jag hade aldrig hört evangeliet predikas på det sättet förut. Jag kände att det var något för 

mig, och när Assar inbjöd dem som ville bli frälsta att komma och få förbön gick jag fram. 

Jag böjde mina knän i den röda jorden och kände Guds kraft när jag fick förbön. Sen blev jag 

medlem i församlingen i Osinoni och hade olika uppgifter där. 1984 gick jag ut som 

evangelist och började predika i byarna runt Kilgoris. 1990 fick jag möjlighet att utbildas på 

en av pingstvännernas bibelskolor i Nairobi. (Familjen Norlén var med på examensdagen 

1992. Det var en riktig högtidsdag, med pompa, ståt och feststämning).  

 

Sedan 1997 är James Konchellah regional ledare för MFA:s vidsträckta arbete i Masai. Han är 

sedan några år även vice director för hela det landsomfattande arbetet i Maranatha Faith 

Assemblies i Kenya. James gläds över den utveckling som nu sker bland masaierna. 

Församlingar har startats på ett flertal otillgängliga platser där det inte tidigare funnits någon 

kristen kyrka. Evangelister från Kenya har även evangeliserat bland masaierna i Tanzania och 

där går också arbetet framåt. Nu finns stora behov av kyrkor, förskolor och skolor. 

– Vi har en vision av att varje region i Masai ska ha en stor kyrka och att de kyrkor som 

byggts upp till takåsarna ska kunna få plåttak. Församlingarna har gjort stora insatser att 

samla in pengar till kyrkbyggen men vi behöver bidrag, framför allt till taken. Vi satsar också 

på att pastorerna ska få utbildning, så att de bättre kan undervisa sina församlingar.  

 

James varma, smittande leende visar att sexbarnspappan gläder sig över utvecklingen och att 

det spirar av liv och tillväxt överallt bland hans folk. Masaierna har respekt för Gud och är 

öppna för evangeliet och deras ansvarskänsla, generositet och integritet är en god grund för 

Guds rikes utbredning bland detta färgstarka folk.  
Börje Norlén 


