Btiste och högt viirderatle

Yiin!

frlclsanma
av frlska
Mlrra va.rne välgångsönsloltnga.nr
Jar en hel fontän firlI
kontlnenta]-a
slda av JordhäIsningar v111 Jag onsluta IXg mec[. Vl pä vå.n afrlkanska
trbinår över fönräntan väl ned vä1gång ooh f1'arngång 1 nartlag och verksanhet.
ktotet
1ägger vl förtJänsten
av vårt frappanta fremåtskrtdande'1
de,
vl]llgt
och välvilllgt
son så klart
utnärker våra pålitllgapgenehåinder och håingivna hjärtan
hänsynsfulla
gåvoglvare, trosfränder
och fiJrebedJare. Var oeh en av dem förrösa och ansvarsfulla
eftersom de besltter
en unik personllghet
ned en Ilka uttjiinar sitt eget kapitel
präglad lnre nännlskwiinllg
resonånsj

{

som celebrerades den 2918 och

ffiÄrslubileun

son blev en hellyckad Missions- och Mlnnesdag skrev Jeg I ett av mins tidigare'tackgåvoglvare att rrett utför11gare referat
brev ttll
våre onlstliga
on d.ette Falth Homoch rundbrey.rr Vl har nått dth€in nu och
es evenenang konner i aitt nästa nlsslongdärför nåste löftet
lnfrlas.
Väderleksnässlgt
och under tre veckors lntenstva
och onfattande förberedelser Jåinsldes meal vårt tlagliga och ordinarte arbete hacle yt alta otlde enot oss. Reg-

net stocl som spö 1 backen, thåIlande'och envlst, och sa:art börJede Jeg notera en rriss '
oro blandr nina anställda mectänbetare utan att förråda mlna egna tanka,r och funderlngar. Naturllgtvis'ägnade vl tld 1 bön on bättre väcler. Natten tnnan Högtldsdegen fiek
Jag iirmu en val<natt. Jag gJorde son ga.nle Noa 1 slrr Ark, kollade vädret varJe tlume
genomfönster och d.örai Vld varje utkik be,ra nörker och hällregn, Strax före kI. 5 på
morigonenstod Ja6 på nytt i dörröppningenr hörde regnet strEttra not uarken, oeh Jag
frågetle Gutl, eon råder OverPväder oeh vlncl'rfrVadföranledGr allt detta regn? Förbjänar
vL nu lnte llka nånga tlnnars sol- och uppehåIl som dagar av nörker oeh nedcrbörd?rl
Jag gtck t111 siinges tåimllgen trött.
Ee t{mm4 senare väelrtes Jag pl-ötsltgt ev mtn
hustnr Debore's spontant uppfortlrande,röst. rrRegnethar upphört och solen håI1er på
att bryte fucm.tt Orden lät son lJuvllg nusik t nlna önor. Den klara ttagbräeknlngen
bebådaclesollg och vacker degt
Jag har avsiktllgt
uppebåIllt
nig llte
extra v1d clenna kaneke,l oeh för,slg
i
händelse. Men den gen 1 ett nötekal situationen
enkla och bagatellartade
son vt på
befinner oss 1. Man får llta tlll
n'isslonsfältet
Herren tnte bara när det gäller synd{
för andllgt
ernas förlåtelse
välbefinnande
och få maten att räcka 1111 för lekarnlig
överlevnad utan också när det gä1ler troptska
regnmassor med iiversvitnnede flocl'er eon
spärrar vägen och franfarten
eller niir det gäller
en punktertng
och reservdäore.t redgönderrivet.
an är förbrukat
eIler
Många- lqyrkobesökare på obelqrmrad evenek hennrepl-at
hade håft gott arr att något fu få leva på Gutls nåd och föreyn samt upplenra clen faro-

fyllda osh utroanandeafrlkanska bushen"
När fönFtintansfulla

föräldrar,

och högtldsflna

iKk}..'
g3X,:

besökare och gäster strOmnedein

på vårb väIansade

och snyggt

dekorerad,e skol-

n1.ng att komentere elle:r klargöra deras fönvånlng e:Ller överrasloring av det oförklarllgt
enabba vätL,ercmbytet. M1n Itlla
uppgörelse 1
den ti-dJ-ga ottan gäI1de ju bara l{erren och
ntg.
Herren svlker inte när rnan iir ute
i tryggligt ärendeo IIan hölL sitt löfte.
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Dansrsång och upptakt ttLL JubtleEt.

THE FAITHHOMESOF KENYA
Vamt

sj.n rätt,
bättre till
bilcl kan, som yl alla

tror
vet,

Välkoronen!

Ihakar:'1bLs6ws $nnej

Min reflexlva
rapport från Falth Hones Årsttag kormrer nog
jagl on Jag framför clen t forro av en blldsvlt.
Er bra
säga mera än en nångfald av ord.

net iir en van11g trattition
I Faith Hones
att vtilkomna
att de minsta får tiLlfälle
i- större
oeh överlänna blonsterbuketter
sa&nenhang t111 hedersgäster och betydel-q'llka uppclrag
sefulla personligheter.
ile snå.
ingJuter etort sJälvförtroende,hos
semmRnhnngerbJuder såSåtlana offentllga
som utonstående nöJllghet
väI föräldrar
att se oah bedöna våra elevers förroåga
a-tt '.r!r?trdda i-nför en större publik sarnbarnens karal<tldigt
son det bldbar ti1l
tä.p och personlighetsutveckllng.
Vår välkorq,sttrio teh. av tre srnå högtidskLädda skönheter komter från 2:a klass i
Solrogen 1 Malartanol htir
vår'grttrdskota
ned bLonnor 1 fa;mn för att välkoura'

Kenunto
Valerie, Chepkorlr, Aishå Bakartrlyn
vackert slsudade I rrttt Årsdagen t111 ära.

r,1

Våra barahensbarn
tröJor drog etora

I två långa lect lk1ädde vaekent närlcta Fatth Horoes
appl-åder för lränsLonässtg sång och lnponerande dans.
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Makutano-lryrkans lcylnnokör rrar väI förberetld.' och undenhöll den
sångrrXrbniek dans och ffimottlghet.
store publlken noetl'flerst5nm{g

THE FAITHHOMESOF KENYA
z

Vilsttgt,

att

veta

on lbtth

Homes of Kenya.

VarJe nännlskes sJrbeter oavsett vtlket
arbete det gällen,
ett
av niinnlskan sJälv. Iiur vl utför ett erbete är alltid
åir eUtld
ett porträtt
av oss sJälvar ElLer uttryckb ned Blbltsk analogirrrSåsom epegelbtlden
självporträtt
1 vattnet lllrrls^r ansllrbet, så avspegLar mäwtiskans hJärba människan.tt 0rds.27:19.
korta hlgtorta
Faith Hornes relatlvt
hår ffa@leJslat
en kons,omär'lätt
oeh ltlerrtlflmbar.
trrr oeh stnrlrtr.r
igenkiinnllg
V1 har fått en e.gef,rproarbete 1 en lelstm
och optlmisttslt
och harrnontsk atnosfär
f11. llå.lr"t, nåIlnrllcöat
nedl festa och grundl-äggancle mtssionsroetoder är det nonnaLa kännetee'lmert för mlssionsoch hjälporganisat-,ion Faitir Honee of Kenya, Mltt misslonsC.tlealrsoro Jsg heile tlden
i
någte ha förarlcrlng
ansett son abEolut avgörantle, än' att vår'ralssictnsvelhsahet
Kenyas Jo:rdr Detta ib en vllrtj.g princi.p 1 vårt sarnarbete. HJäIpen nåste rotas t not1 detta fall Kenrya, €nl-lgt gn:nösatsen trhJälp tt1l eJäIvhJä1p.tr
tagarlandet,
Styrkan uertr Falth Homes of Kenya, en11gt nLn uppfattntngt
varJelhrrke-oeh-föc.
strävet efter att förerllra
är att vlt uåf,medvstet oeh sJr€llrt.ligt
grtmdskola, rymnasteskola, yrkesskola och an:rat proJelct lokalt.
sanli:rg, förskola,
Stötle't fnån våra
och sJälvfinansd.erlng.
sJälrrstyre
Overallt i:sr vt hävdat prlncipen
generösa och angrrarsk€innåndb gåvoglvare 1 Sverlge och annorstädes ber va:rtt oEh ä:r
av oe:rhör't stor betydelsee Je helt srkelt nödViintttgt" Merr målet eon rl'I e1kalltjåint
tgr not är ekonorolslrt oberoende - rnen itlt trar d lnte nått oeh cllt är viieen 1åne! !
tiiI1 lhlth Hones flcidelsetlag oeh festllgherterna.
tiltbaka
oeh rapporter t Radior tV och tiftlingned aviseringar
Det blev en stor tilldragelse
och alla fwrger*de perfekt.
sr. Eo genenskåps- och gIädjedag a,v'stors nått där allt

.*

Den kenyanska polltiska
lcvlnnoröre'lsene
mest berönda oett framståenate leda.rgeFtlksdagekvlnnan Zlpporah Klttony
stalt,
rrunderbart
tackede Ealth [ones fö!'ett
,
och
lnsatser
i underarbete
vtirdefulla
vlsnlng sant bestående hJä18 ttll
landets,lidande.fatttgAl
ensamm4och barrr."
-

Inf ormatlons- och Konnunlkationsnlnlster Sarquel Poghislo var också en
l{an kåinner Falth HoraeEoch vårt nissloneoch
av våra hederegäster och huvudtalare.
och väl eftersom han konmer från clertta dlstrllct
hJälparbete'lngående
I nordväEtra
Kerlya. I{an talade ned lnepiration
och stor lnleveLse on trbtth lloues ttllkomst,
utoch frangång; ea ntsslon son, inte utan svårtghetel
veckling
och raotgångarrstii:adlgt
viixt och nått högre höjder 1 en ädeI strävan att vara e,qrr*iddande och hJälpande orgallones uppvlsar lnte bara fuoponenancleresultat
nlEatton.rrFalth
l e1tt anåffg" oeh lekenLlga arbeter nen lnger ookså stor respekt tack vare väLg?r.uldade värderlncar
och
faste principerrr
betonatle rolnlsterrr gång efter &hnåno IIan franförde
Regerln[ens graoch välgårrgsönslcetngar i fortsättnlngen.
tul-atloner

THE FAITHHOMESOF KENYA
Insanllng
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Henlösheten är'stor 1
rrJag var husvill
oeh nt gav nlg htirbärgerr e11er
Detta kunde He
l{
,rlr, nl tog hand om nlg.rr Matt.25:55.
\r;@barnilomshennet I Nasareto Galildent
llan
Iännade
rtå,\
store hemlöser Han som betytt eå oer*tdrt oeh oä
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