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  Så sätter vi då punkt för ännu ett år i våra liv – 2018. När jag ser tillbaka på det här året så 
har det varit ett MYCKET gott år. Då tänker jag framför allt på några saker.  
 

1.Vårt barnarbete MOKICCO har hjälpt 166 föräldralösa och utsatta barn i 26 familjehem 

varje dag under året. Om man skulle räkna ett barn för varje dag under året så skulle det bli 
att MOKICCO under år 2018 hjälpte 60.950 barn!  
 

2.Vi har under året utvidgat vårt allmänna hjälparbete.  Vi har byggt sex hus till fattiga och 

utsatta (mest änkor och ensamstående).  Vi har sponsrat  evangelistutildning för sex 
studenter. Vi har hjälpt en person starta fiskodling, en annan taxirörelse och vi har betaklat 
böter för en person så han kunde komma ut ur fängelset. Vi har reparerat en byväg. Vi har 
betalat lön ett halvår för alla anställda i en fattig församling.  Vi har stött en annan 
församling i problem ekonomiskt. Vi har bidragit med sjukhusavgifter. Vi har hjälpt folk 
bygga hus.  Vi har ordnat en mängd arbetstillfällen.  
 

3.Våra två bokaffärer har ökat sin omsättning.  Särskilt den i Marangu mtoni har dessutom 

blivit en mötesplats och en kontakt- och evangelisationsplats.  Bokaffärerna är inte business 
utan mest just kontaktskapande mötesplatser som förhoppningsvis ska resultera i 
kyrkogång och överlåtelser till Kristus.  
 

4.Vårt kapell har under året samlat mer folk än någonsin.  Vi har haft flera gudstjänster då 

kapellet varit överfullt. Och det allra bästa – folk vittnar om vad gudstjänsterna betytt för 
deras tro. En av dem var slav under alkohol i 30 år och söp bort i princip allt i sitt liv men 
lever nu nykter och deltar regelbundet i våra söndagsgudstjänster.  
 

5.Vår undervisning på bibelskolan Mwika har gått förunderligt bra. Vi går mer och mer in i 

rollen som ”andlig pappa” och ”andlig mamma” där.  När skolan hade sin examenshögtid, 
så blev jag ombedd att tala till alla skolans hudnratals studenter. Vi har blivit ombedda att 
bli ”andliga föräldrar” för studenter från ett visst stift. Vi trivs så bra på bibelskolan – 
utmärkt ledning, trevliga kollegor och öppna studenter.  
 



6.Våra böcker i Tanzania och Sverige går ut i rätt stora upplagor.  Den barnbibel som Overa 

översatte till swahili säljs överraskande bra. Vår bok om Katarina von Bora slutsåldes fort. 
Min tanzanianska kyrkohistoria har gått ut i fjärde upplaga. Min bok på svenska om George 
Müller kom i juni. Om några veckor utkommer tredje upplagan av ”Kyrkans första tid” (min 
bibelskommentar till Matteusevangekiet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen).  
 

7.Jag har gjort det jag aldrig har gjort tidigare i mitt liv – predikat i sju länder! (Tanzania, 

Finland, Sverige, Albanien, Israel, Norge, och Kenya) I Sverige har jag predikat på ett 30-tal 
olika platser och i Tanzania predikar jag i princip 3 av 4 söndagar i månaden.  
 

Så det var med stor tacksamhet som jag den 16 december i gudstjänsten i vårt kapell firade 
mina 50 år som präst. Jag är så tacksam för Herrens trofasthet mot mig – både nu i den här 
fasen i mitt liv och under mina aktiva prästår i svenska kyrkan. Sen ser jag ju att nmin 
älskade mamma kyrkan idag inte mår så bra – folk lämnar henne och kommer inte när hon 
dukar sitt middagsbord. Sen kanske man också kan tycka att mamma inte alltid pratar som 
hon gjorde för 50 år sen och att hon t.o.m. ibland slår sina barn som inte tycker som hon.  
  Men jag har inte gett upp hoppet om svenska kyrkan.  Därför tog jag för några år sen 
utifrån ett som jag upplevde tilltal i Hes. 22:30 initiativ till nätverket ”Vägen” för klassisk-
kristen tro i kyrkan för att hjälpa kyrkan vända och tända.  Välkommen till Vägendag i S:ta 
Clara den 25.1. kl 10.00-13.00! Jag hoppas vi kan bli många flera – idag drygt 400 – och få 
vara med om just det undret – att svenska kyrkan vänder och tänder! I tacksamhet för 50 år i 
den kyrka jag älskar tror jag faktiskt det kan ske!  

 
 

Carl-Erik    

 
KOMMANDE RESOR: 18-23.1. Skellefteå, 19-20.1. Piteå, 24.1. Sollentuna, 25.1. S:ta Clara kyrka, 26.1 
Hammarbykyrkan och 27-28.1. Örby.  

 
 
 

 
 

  


