Vecka 12 2017
Kära vänner!
Sist skrev jag om dåligt med regn och sedan dess har det regnat nästan varje dag! Tack för
det! Strömavbrott har vi haft till och ifrån men man får ta det onda med det goda. Det är inte
så fruktansvärt varmt på nätterna, runt 28 grader bara, så man kan sova utan varken fläkt
eller luftkonditionering.
Tack för alla förböner! Den misshandlade mannen mår mycket bättre och de bestulna
tjejerna är mest bara arga och vi har lurat lite på hur man ska kunna förebygga detta i
framtiden.
Undervisningen i själavård är till och med ännu roligare än jag hade förväntat mig! Troligtvis
är det en typisk sak för lärare men jag upplever att varje kull har något speciellt. Man tänker
att så goa som dessa elever är kan det väl aldrig komma igen, men så kommer det en grupp
som är ännu bättre, fast på ett annat vis! Den här gruppen har lite för få tjejer, bara fyra, fem
på runt 30, men annars är det en bra fördelning, ingen som har det jättesvårt med läsningen,
ingen som hela tiden måste prata och ingen som tror att han vet bäst i allt. Visst, en del
argumenterar lite i onödan, men inte värre än att det kan stävjas. Själavård är ju ett ämne
som kan bli ganska hett, faktiskt. Sist pratade vi om äktenskapsrådgivning, ifall en person
som inte är gift kan fungera i en sådan roll. Det är en het potatis för dem som är väldigt
mycket emot katolska kyrkan, nämligen … Så själva frågan var inte det man ville diskutera
egentligen, utan det var en täckmantel för en annan debatt. En som jag inte tog den dagen …
man får välja sina krig!
Asante och jag ser nu fram emot att ta emot vår Joel på lördag! Under stor del av hans lov
kommer vi att ha gäster i vårt gästhus och besökare från Sverige, men han klarar sig bra på
egen hand och några djupa samtal ska vi nog ändå hinna med! Det ser vi fram emot! Ett
bröllop är vi bjudna på också! Asante bär smeknamnet ”Alla kyrkors vän” och vi blir ofta
inbjudna som hedersgäster på än det ena än det andra. Ofta syr hela kyrkan upp nya kläder i
samma tyg inför sådana event. Hur ska jag hinna med att använda allt? Det får bli någon
slags broms på detta, tror jag …
Förutom detta arbetar Asante på med administrationen på bibelskolan. De mindre striderna,
som vem som inte har betalat avgiften och vem som slarvat bort sin bok, sköter sekreteraren
och bibliotekarien galant, men de svårare får Asante ta. Han håller också på att förbereda för
ett besök från bibelskolornas samarbetsorganisation. De ska ta pulsen på vår bibelskola och
se vilka områden vi kan bli bättre på. Det ska bli spännande, hoppas vi.
Tack för er omsorg och ert bönestöd!
Asante och Diane i Pemba

