
Gud med oss 

 

                                 MÅNADSBREV MARS 2020  
 

  Februari månad präglades framför allt av att vi fick kontakt med två kyrkor, som ville ha samarbete 
med oss i MOKICCO. Den ena kyrkan var herrnhutarna – eller som de heter här i Tanzania ”Moravian 
Church”.  Namnet kommer av att de första herrnhutarna var flyktingar från Mähren (nuvarande 
Tjeckien) och Mähren kom att på engelska heta ”Moravia”.  Grundare av den kyrkan var N.L. von 
Zinzendorf (1700-1760), greve och regeringsråd i Sachsen. På sitt gods i byn Berthelsdorf i östra 
Tyskland tog han 1722 emot en liten grupp protestantiska flyktingar från Mähren, som då var hårt 
pressade av katolikerna i området.  Zinzendorf tog emot dem och gruppen kom att så småningom 
bestå av ca. 200 personer. Där föddes den herrnhutiska rörelsen efter ett andligt nedslag i gruppen 
1727. Herrnhutismen blev lutherdomens starkaste missionsrörelse med 

mission på Grönland, i Sydafrika – och 
Tanzania, dit man kom 1891. Denna 
lutherska rörelse har idag omkring 1 miljon 
medlemmar i landet. MOKICCO fick kontakt 
med församlingen i Arusha, ledd av pastor 
Samson Nzunda. Jag predikade där den 8 
februari, vi besökte några av dess utposter 
och den 1 mars predikade pastor Nzunda hos 
oss. Planer finns nu på fortsatt samarbete, i 
första hand för att uppföra ett kindergarten 

söder om Arusha. (ursäkta de dåliga bilderna) 
 Den andra kyrkan vi fick kontakt med under februari månad var ”Kanisa la 
Biblia”. Denna kyrka går tillbaka till George Müller och som i England bara kallas 
”Brethren” (Bröderna). ”Kanisa la Biblia” är som ”Moravian Church” med i det 
allkristna nationella rådet Christian Council of Tanzania. Med ”Kanisa la Biblia” 
har vi nu öppnat vår andra kindergarten – den första har vi redan i Mwangaria. 
14 fattiga barn undervisas i denna kindergarten i Uchira, inte långt från oss.  Det 
känns ju lite extra högtidligt med denna  relation till ”Kanisa la Biblia” eftersom 
rötterna är desamma – George Müllers liv i tro, bön och diakonalt arbete.  
 Hjälp oss nu tacka Gud med följande lägesrapport: 
 

26 familjehem med totalt 130 barn -   14 elever i yrkesskolan  -  2 kindergarten - Tre sponsrade 
blivande kyrkoarbetare - 28 hus byggda  - Ca. 10 nya mikroprojekt uder februari månad.  
 

Gud är god, Gud ger kraft, Gud ger glädje i uppgiften!  
 

Carl-Erik  
 

KOMMANDE BESÖK I SVERIGE: 26.4 11.00 Ingarp, 27.4. 12.00 och 19.00 Töreboda, 29.4 9.00 S:ta Clara 
(lärjungeskola), 1.5 Skandinavisk Teologisk Högskola, Uppsala 2.5. Rättvik (Kristdemokrater i svenska 
kyrkan), 3.5. 11.00 S:ta Clara och  17.00 Danderyd.  
 
OBS.  NY HEMSIDA  carleriksahlberg.se.  Där kan man läsa mina veckobrev, tidigare magasin, 
information om kommande predikoresor och nyutgivna böcker och lyssna på en del av mina 
predikningar.  
 


