Vecka 9 2019
Kära vänner! Så mycket att vara tacksam för;
1. 14 nya elever på Bibelskolan som ännu varken krossat våra hjärtan med att fuska eller
berätta om sina hårda liv.
2. Strömtillförseln fixad, ingen svimmade av värmeslag, hälsoskolans elever satt tålmodigt med
ljus från sina telefoner och svettades. Det blåste lite, ibland.
3. Vattentillförseln uppifrån, har varit alldeles tillräcklig och vatten som ödlor dött i kan alltid
användas till att vattna blommorna med, men du får hålla andan.
4. Våra vuxna barn i Sverige trivs med sina respektive liv och övervinner med kraften som är
tillgänglig för oss alla.
5. Förberedelserna för Bibelskolans start är klara, böckerna kanske till och med hinner tryckas,
det kan finnas tillräckligt med bläck i stan efter att alla skolor dragit igång.
6. Nästan alla Asantes reparationsprojekt svaldes upp av en strid ström av elektriker som inte
kunde ge oss ström, men hälsoskolan målade allt, överallt, det håller nog lite längre så. Det
blev bättre med allt klarblått med brunröda detaljer än med urblekt blått och knallgult i
stora sjok. Gud hör även bara stönade böner.
7. Gamla bibelskoleelever som vill leva för Gud och gör många bra saker, och ställer sig upp
igen och borstar av knäna när det blir dumt och motivationen tappats.
8. ”På måfå”, stod det på en T-shirt som körde om oss vid ett av guppen. Den satt på en man
på en moped. Det har nog kommit en container med skänkta kläder från Sverige. En annan
sa, ”Fråga mig”. Det går ju an, det är värre med kläder som gör reklam för dumma saker och
folk använder dem i heliga sammanhang, helt ovetandes.
9. Vi har kunnat ge husrum ett par dagar då och då år flera olika missionärer. Det är så roligt
att kunna hjälpa andra på vägen, inte bara dundra på själv.
10. Det är så varmt så att vattnet som regnar in i bilen på natten nästan hinner torka bort under
dagen. Någon gång kommer även hålen att lagas.
11. Sopbergen krymper sakta men säkert. Ett kinesiskt företag har börjat betala för gammal
plast och gamla skor, bland annat. Glada, extremt farliga dagar för soptippsbarnen.
12. Mitt smeknamn ”Solrosen” som jag fick av en kvinna i en av våra underhållande
församlingar, funderar jag på, ibland. Inte bara att förtröstansfullt vända mig mot solen men
att våga vara både mörk och ljus, glad och förtvivlad.
13. Snart är det fössta tosdan i mass och då får stavningsprogrammet säga vad det vill. Det är
också snart Ghanas självständighetsdag, fem år i vårt hus, Joshuas 27 årsdag och vår 28nde
bröllopsdag. Och vi hinner nästan inte med att fira allt!
14. Arbetsglädje mitt i allt konstigt, korrupt, konstigt och knasigt. Och frid i själen.
15. Flera nya missionärskollegor som arbetar på många olika områden runt och i Pemba.
16. Rapporter om att våra ord och vår uppmuntran har fått betyda mycket för folk.
17. En bibelskoleelev som förkunnar Guds ord i en annan provins har börjat hjälpa sina
nyomvända ”lärjungar” med bättre jordbruksteknik, så de kan överleva även när familjerna
sviker dem för att de tar emot Kristus.
18. En kursdeltagare på äktenskapsförberedelsen som sa, ”Hur ska jag kunna visa kärlek, ge
komplimanger och uppmuntran när jag aldrig har varit van vid det hemifrån?” insåg efter
hand att för den som följer det exempel som Jesus gav, kan det nog gå bra ändå. För vem
har gett oss mer kärlek än han? ”Detta kärlekslösa beteende ska ta slut med vår
generation”, blev slutklämmen.
Tack för att ni står med oss i allt detta! Asante och Diane i Pemba

