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Kära vänner!
Vi har gått in i adventstiden, den tid då vi ska
förbereda oss för kungasonen som skall födas som
ett vanligt människobarn. Adventstiden är
egentligen ju också en fastetid, fast hur många av
oss kommer ihåg det
För en vecka sedan firade vi första advent med
synod/evangelifest/stormöte i Kisumu. Vi fick bl.a
höra om kungen som skall komma. Hur tar vi emot
den kungen?
Tidigare i veckan hade jag varit på undervisning i
en församling där vi med kvinnorna fokuserade på
domsöndagens texter. Hur kommer det att bli den
dagen då Jesus kommer tillbaka för att döma
världen? Vi kom fram till att vi som är döpta och
tror på Jesus som vår frälsare får vara vissa om att
Jesus tar oss med till himlen.
Det största under synoden var nog att en av mina
vänner, som vi under en tid inte haft så mycket
kontakt med p.g.a. kyrkopolitiken, ville få sitt barn
döpt och jag fick vara med vid den högtidsstunden.
Gud är god!

Böne- och tacksägelseämnen:
- Tacka för god ingång i arbetet trots de politiska
svängningarna
- Tacka för möjligheten att undervisa på Matongo.
- Tacka för de goda möjligheterna vi har att jobba i
Lake Diocese
- Tacka och be för min väns nydöpta son o den lilla
familjen
- Be för de studerande på Matongo, både
diakonissor och präster
- Be för ELCK och t.f ärkebiskop Joseph Ochola
- Be för Sjöstiftets, vårt stifts, biskop, också Ochola
samt sekreteraren Henry Kabasa
- Be för Kenya, dess ledare och det sköra politiska
läget som råder
- Be om hälsa, krafter och vishet
- Be om en fridfull och god julhelg för hela världen

RYP
RYP är lika med Rukongo Youth Polytechnic. Det
är yrkesskolan som finns i anslutning till Rukongo.
Den startade januari 1991 med en bygglinje. Sedan
har den utvecklats och idag finns det också en
snickarlinje, svetslinje, IT-linje och en
sömnadslinje. Sömnadslinjen drar mest flickor men
också någon pojke, Idag finns också en kvinnlig
lärare på bygglinjen.
Sedan många år tillbaka har jag suttit med i
direktionen för skolan. Ibland har det varit enklare
ärenden att diskutera och ibland svårare. De svåra
ärendena har för det mesta någon koppling till
pengar och för det mesta har det att göra med att
pengar inte har redovisats på ett rätt sätt. Under ett
knappt år har vi hållit på med att gå igenom
bokföring och rapporteringssystem. Det har varit
tufft men vi har kommit framåt och vi tror att för
tillfället så har skolan lite ljusare framtidsutsikter.
Kyrkan
I oktober hölls en pastorskonferens på Matongo för
hela kyrkan. De allra flesta prästerna, från båda
lägren i kyrkan, deltog. En kommission tillsattes där
medlemmar från båda sidorna är med. Det finns
många positiva skeenden just nu och vi ber att det
skall bära frukt i större utsträckning så småningom.
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Församlingsbesök och undervisning
Då jag kom tillbaka från Nairobi efter vistelsen
där i samband med omvalet, ringde jag direkt
till en av mina kenyanska kolleger och
undrade, om det inte var dags att börja besöka
församlingarna. Yes! Sa han. Folk är
förvirrade och oroliga och vet inte vad de ska
tro. Redan första lördagen gjorde vi därför ett
församlingsbesök och det var precis som jag
hört. Folk var mycket tysta och nedstämda och
ville inte gärna prata. Med tiden har det ändrat.
Men hur viktigt är det inte att kyrkan finns
med då människor är i svårigheter. Att få vara
tillsammans, prata om det som är på gång och
be, gör att man orkar vidare och inte känner sig
så förvirrad längre.
Undervisningen på Matongo avslutades i
början av december med examen. Nu ska
proven bara rättas innan det blir dags för
jullov.
Jullov?
Just nu känns det som om julen är långt borta.
Jag tillbringar just nu omkring andra advent
några dagar i Nairobi för att förnya pass och få
igång processen för att förnya mitt
arbetstillstånd. Men idag då jag satt i kyrkan
och väntade på att gudstjänsten skulle börja
spelade organisten så stämningsfull julmusik
på orgeln. Det var engelska julsånger, men de
flesta var bekanta och det blev sådan
julstämning, fast det fanns en massa blinkande
julbelysning framme vid altaret. Igår kväll fick
jag vara med på en julkonsert och idag har jag
lyssnat till julmusik via nätet. Så visst är
julmusiken viktig för att känna att julen närmar
sig.
Verserna som jag citerar här nedan sjöng vi
som utgångspsalm (Psb. 15) i kyrkan idag:
1. Världens Frälsare är här, av en jungfru född
han är efter profetians ord, utan like på vår
jord.
2. Nådens under här vi sett, av Guds Ande har
det skett. Ordet, utav Fadern fött, har i tiden
blivit kött.
Så önskar jag er alla en fridfull julhelg och ett
välsignat nytt år!
Rut Åbacka
E-post: rut.abacka@slef.fi
Mobi: +254727234107 el +254771586323
Postadress: P.O.Box 2257 – 40100,
Kisumu, Kenya

2

3

