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  Under juni månad 2021 kom jag ut med två nya böcker, en på swahili och en på svenska.  
Boken på swahili heter ”Mungu anashangaza!” (Gud överraskar). Där börjar jag med att 
berätta hur detta att be konkret och notera böneämnena i en bok varit till ofantlig hjälp i mitt 
bönearbete och jag har kunnat inkassera bönesvar på bönesvar. Men även utanför detta 
bönearbete har Gud överraskat och gett mig saker, som jag inte en dag bett om. Jag bad 
aldrig om att bli präst i riksdagen, jag bad aldrig om att få kungamedalj o.s.v. Bibeln har ju 
också den påminnelsen: ”Och det ska ske att innan de ropar Gud ska jag svara”. (Jes. 
65:24)och Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om”.  (Ef. 3:20) 
 Boken på svenska ”Den helige Ande – kraft till tjänst”, utgiven av Semnos, är både en 
kyrkohistorisk undervisningsbok och en vittnesbörds bok. Åtta av mina vänner vittnar där om 
hur mötet med den helige Ande förvandlade deras liv och tjänst.  
    Roliga saker under juni månad var att jag och biträdande biskopen i vårt sift höll var sitt 
föredrag på en seminariedag på bibelskolan i Mwika. 57 hus byggda.Fick ”hederstavla” från 
den lutherska församlingen i Mwangaria. 
 Tråkigare är att det cirkulerar en fejkmailadress carl_eric_sahlberg@fastmail.se där man 
uppmanas ge pengar till vårt arbete och ett arbete i Pakistan. Om du ser den mailadressen 
eller en facebookprofil i mitt namn, så där kan du trycka på en flik ”Anmälan”, då gör man 
facebook uppmärksam på fusket. Jag har ingen facebookprofil och använder inte facebook. 
 
Önskar er alla en trevlig sommar! 
 

Carl-Erik 

 

PLANERAD PREDIKORESA I SVERIGE: 
8.8 S:ta Clara, 15.8 Pingstkyrkan, Södertälje, 22.8 S:ta Clara, 23.8 S:ta Clara (vägendag) 24.8 S:ta Clara, 25.8 
Lindholmen, 26-26.8 Osby, 29.8 Pingstkyrkan, Borgholm, 30-31.8 Södvik, Öland, 5.9 Centrumkyrkan, Forserum, 
17.9 Lugnås och 18-19.9 Equmeniakyrkan, Töreboda. 
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