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Så är jag då hemma igen efter fyra veckor i Sverige. Jag predikade och undervisade på 10 platser, 

oftast flera gånger på varje plats. Spännande och givande!  
  Om jag ska nämna några minnen som särskilt finns kvar i mig så är det en stark 
kväll i Korskyrkan  Örkelljunga, där Anden kändes skönt utgjuten ibland oss. Jag 
minns också undervisningstillfällen på bibelskolan Strandhem i Örkelljunga och 
en stark ungdomskväll i Jörlanda. Jag var glad över en Vägen-samling i S:ta Clara 
med biskop Andreas Holmberg och det känns också alltid stort när jag får ta en 
ny bok i mina händer – denna gång ”De tre nycklarna” (Förlaget Semnos) som jag 
nästan ser som mitt andliga testamente. Blev uppmuntrad av en som läst den 
och kallade den ”en andlig skattkammare”.  Gud ska ha äran! 

 

Det som dock präglade de fyra predikoveckorna i Sverige var corona. Man fick ju enligt myndigheters 
rekommendation inte vara fler på gudstjänsten än 50 personer. Utan att vara högmodig brukar jag få 
tala till flera. Det som slog mig var också den rädsla som präglade många människor. De hälsade inte 
på varandra, de bar munskydd, de höll sig metervis från varandra – även kristna reagerade på detta 
sätt. Man tycker de borde vara mindre rädda, om de läst Psaltaren 91:6 – ”du ska inte frukta ...pesten 
som smyger i mörkret”. Rädslan kanske är farligare än viruset. Jag brukar berätta historien om pesten 
som sades ha dödat 10.000 människor. Någon frågade pesten: ”Dödade du verkligen 10.000?”  ”Nej”, 
svarade pesten. ”Jag dödade ingen men fruktan för mig dödade 10.000”.  
 Väl åter i Tanzania blir kontrasten så total. Här hälsar man som vanligt, bär inget munskydd, 
gudstjänsterna firas som vanligt, då folk sitter nära varandra och fyller kyrkorna. På bilden ser ni några 
av de drygt 100 personer som samlades i vårt lilla kapell första söndagen jag var tillbaka från Sverige. 
Nu går vi in också i attackerande bön att corona ska släppa sitt grepp och sin fruktan över det svenska 
folket och att mänsklig gemenskap och kyrkligt församlingsarbete kan få fortsätta som vanligt skriver 
och hoppas och ber  
 

Carl-Erik  
(utan munskydd)  
 
På hemsidan carleriksahlberg.se kan man läsa mina veckobrev, tidigare magasin, information om kommande predikoresor 
och nyutgivna böcker och lyssna på en del av mina predikningar.  
 

 


