
 

 

 
                             MOKICCO MÅNADSBREV MAJ 2021  
Kära vänner!  
Under april månad så fördjupades ytterligare våra relationer till den herrnhutska kyrkan här i 
Tanzania (Moravian Church).  I Sverige är det här ju en liten kyrka med bara två församlingar, 
kallade ”Evangeliska Brödraförsamlingen”, i Stockholm och Göteborg.  Ute i världen är dock 
”Moravian Church” inte en liten kyrka. Den finns tydkgt etablerad i Danmark och Lettland, har 
påbörjat ett arbete i Albanien och här i Tanzania är man en stor kyrka med ca. en miljon 
medlemmar.  
 Det är en luthersk kyrka med rötter tillbaka till 
den verksamhet, som den unge greven N.L. von 
Zinzendorf initierade från sitt gods Herrnhut  på 
1700-talet. Bl.a. blev det engagemang, som 
utgick från hans ställe, den lutherska kyrkans 
största missionsrörelse.  Herrnhutismen är tydligt 
jesuscentrerad och har som motto ”Lammet har 
segrat. Låt oss följa honom”.  
 Vi i MOKICCO har känt oss varmt välkomnade av 
dessa herrnhutare, vilket resulterade i att vi 
byggde en kindergarten åt dem i ett 
missionsområde söder om Arusha ifjol. Förra 
månaden invigde vi det. Vi har också gett som 
gåva til den herrnhutiska församlingen i Geita vid 
Viktoriasjön ett huskomplex att användas som 
kindergarten där. Och söndagen den 25 aril var vi 
i Arusha igen och fick möta biskopen för 
Moravian Church i Tanzania, Cheyo, och i 
samband med den gudstjänsten bestämde 
MOKICCO at bygga bostad åt den lärare som ska 
undervisa barnen i Nadosoito, där vi byggde lokalen ifjol. 
 Har vi då blivit herrnhutare? Nej, det ar vi inte.  Vi undervisar med stor glädje på den lutherska 
kyrkans bibelskola Mwika och assisterande biskop Msanya har besökt oss här hemma och 
uttryckt  att man vill ha en fortsatt god relation till oss.  
 I övrigt från april: arbete med tre böcker på gång. Jag har blivit utsedd till professor i Mission, 
Diakoni och Församlingstillvxt vid Skandinavisk Teologisk Högskola i Uppsala-Oslo och jag har en 
del predikokallelser på gång. Tänk att livet kunde bli så här rikt!  Gud är så god, så god!  
 

Carl-Erik 

 

PLANERAD PREDIKORESA I SVERIGE: 
8.8 S:ta Clara, 15.8 Pingstkyrkan, Södertälje, 22.8 S:ta Clara, 26-26.8 Osby, 29.8 Pingstkyrkan, 
Borgholm, 30-31.8 Södvik, Öland och 5.9 Centrumkyrkan, Forserum. 


