Predikan under invigningen av nya huset vid Tumaini Children´s Center
(TCC), i Bukoba, 17 Januari, 2020, av Biskop Dr. Abednego Keshomshahara.
Psaltaren 127:1
"Om Herren inte bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren
vaktar staden vakar väktaren förgäves."
Kära bröder, vi är här idag för att inviga Tumaini Children´s Centers byggnad.
Många har samlats här för detta tillfälle. Chefer vid kyrkliga institutioner är här,
medlemmar av TCC, regeringsledare, kyrkoledare och delegationer från Sverige
är här för att bevittna denna viktiga byggnadsinvigning.
Som vi har läst från Psaltaren 127 har denna byggnad byggts av Gud själv genom
att använda människor, bland vilka finns bröderna och systrarna i
Bukobahjälpen i Sverige och Nils och Anita Danielsons stiftelse (NAD).
Representanter från dessa grupper är här med oss idag, som Mr Gunnar, Miss
Lisbeth, pastor Leif och volontärer från Sverige. Det är Gud som använde våra
systrar och bröder i Sverige för att stödja byggandet av detta hus, vi tackar Gud
och dem för denna fantastiska byggnad. Genom Guds hjälp är konstruktionen
fulländad och redo för användning. På detta sätt har våra givare blivit de goda
samariterna i vår tid, de representerar Gud här på jorden för att tillgodose
behoven hos de behövande som sträcker sina händer för att få hjälp att bevara
mänsklighet och värdighet. På samma sätt tackar vi framför allt stiftets och TCC:s
ledarskap för deras ansträngningar, i samarbete med våra partners, att
förverkliga drömmen om att få detta hus på plats.
Vi inviger inte bara en byggnad, utan ett våningshus, inte bara ett våningshus
utan också ett attraktivt sådant, som representerar diakonal anda i vår tid.
Den andra delen av psalmen säger att om Gud inte vaktar huset, så vaktar
väktaren förgäves. Gud använder sitt folk för att vakta och skydda husen och
bostäderna. Det är TCC:s ansvar att se till att denna byggnad är väl skyddad mot
förstörelse. Det bör bibehållas för nuvarande och framtida användning. Det är
vårt kristna ansvar att ta hand om kyrkans byggnader eftersom de är verktyg för
att upprätta Guds rike.
Dessa infrastrukturer finns där för att gynna inte bara anställda utan även hela
kyrkan vars mål berör olika individers andliga och materiella intressen oavsett
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vilken religion de har eller vilken stam de kommer ifrån. TCC har påverkat livet
för många människor, kristna och muslimer. Över 1 500 gatubarn har tagits om
hand, genom att TCC utbildat dem, behandlat dem, gett dem mat, kläder och
återförenat dem med sina familjer, efter att flera rådgivningsåtgärder har
vidtagits för att undvika familjekonflikter. Det är på grund av dessa sociala
fördelar som vi ber att vårt samarbete med Bukobahjälpen och NAD skall
fortsätta med tanke på dess konkreta bidrag till återupprättandet av den
mänskliga värdigheten bland gatubarnen i Kageraregionen plus många andra
behov som borde åtgärdas innan det är för sent.
Genom detta partnerskap har TCC och Bukoba i stort blivit kända över hela
världen, eftersom stiftet får många volontärer och gäster som kommer för att
tjäna och lära sig vad kyrkan gör för att svara på de diakonala behoven bland
vårt folk. Detta visar om och om igen, de trons frukter som markerar vårt
lärjungaskap och engagemang för Gud. Han kommer på domedagen att ta i
beaktande hur vi tog hand om de hungriga, nakna, fångarna, de törstiga och
främlingarna (Matt. 25:35-36).
MÅ GUDVÄLSIGNA SITT ORD NU OCH FÖR EVIGT. Amen.
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