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  Annandag påsk var vi med om en speciell händelse. Vi var kallade till den lutherska församlingen 
Soko, Mwangaria, där jag hade glädjen och äran att döpa hel  muslimsk familj på sju personer. Vi –  
egentligen min fru Overa – hade hjälpt  mannen i familjen  med ett lån, då deras vackra hus annars 
skulle gå på exekutiv auktion på grund av de skulder familjen ådragit sig.  När de fick vårt ekonomiska 
stöd beslöt familjen  att också bli kristna  och sa bl.a., att de hade aldrig tidigare fått hjälp av sina 
muslimska vänner. Denna händelse  bekräftade för mig övertygelsen jag har att diakonalt arbete 
kommer att öppna människors hjärtan  ta emot det kristna Evangeliet. Jag ber och tror att  MOKICCO 
med dess expanderande verksamhet också ska ha den betydelsen. 
 Vad berättar dagboken mer om från april 2020? Jo, söndagen efter påsk invigde vi vårt 31:a hus som 
vi byggt till fattiga människor, mestadels änkor. I detta fall hette hon Joyce Makupa och det hus hon 
och hennes stora familj bodde i var inget hus – det var ett skjul med hål i lerväggarna och regn som 
silade in och gjorde golvet lerigt. Tänk att vakna så varje morgon och sätta fötter i lera! Familjen var 
överlycklig över tvårummaren av cement som vi byggt åt dem – en grannkvinna lyfte händerna mot 
himlen och sa bara ”Halleluja” och önskade mig all välsignelse hon kunde kalla ner från himlen. Under 
april kom också en mycket fin artikel om vårt arbete in i EFS-Budbäraren, skriven av Miriam Arrebäck  
och flera hörde av sig hit per mail och tackade för den. Under månaden fick vi också i vår hand ett så 
fint brev från folk här i byn där vi bor, där man tackade oss och Gud för vad vi gjort för utsatta barn 
och fattiga människor men också för det vi gjort i samhället – byggt byväg, hjälpt byskolan med nytt 
kök o.s.v. Allt uppmuntrande. Vi människor behöver uppmuntra varandra. Alla behöver uppmuntran. 
Den som gjort en medmänniskas steg lättare genom livet har gjort något viktigt.  
 

Carl-Erik  
 

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.  
 
PREDIKOTURNÉ SOMMAREN 2020:  Sommaren är ju lite osäker p.g.a. corona-viruset men det 
spikade programmet ser i dagsläget ut så här: 1-5.8 Houtskär, Finland, 9.8 11.00 S:ta Clara, 18.00 Tältmöte 
Fjugesta,  14.8 19.00 Pingstkyrkan, Borgholm, 15-16.8 Equmeniakyrkan, Nybro 16.8 18.00 Svenska kyrkan Jämjö, 
23.8 Kärrtorp (ev.), 28-29.8 Frälsningsarmén, Östersund, 30.8 11.00 S:ta Clara,  6.9 11.00 EFS Askersund, 12.9 
10.00 Svenska kyrkan Solberga, 13.9 11.00 Svenska kyrkan Orust, 16-17.9 Filadelfia Södvik.  


