MÅNADSBREV OKTOBER 2018

Så är jag då – äntligen - tillbaka från denna långa predikoturné denna sommar. Det blev
predikningar på ca. 30 platser, en massa resor och en rad möten med nya och gamla vänner. Att ha
S:ta Clara som bas med fyra söndagspredikningar och en hel del mässor i den katedralen känns
alltid som ett personligt privilegium. Att få bo på Lindholmen och där njuta av sommaren – även
om den var extremt varm och torr – var gott.
Av dessa 30 platser – är det några förutom S:ta Clara som särskilt lever kvar i mitt minne och värmer
mitt hjärta?
Jo, midsommarkonferensen med de finlandssvenska baptisterna i Karleby var en god start på
predikosommaren. Sen kändes det stort att få vara med i Kanal 10 tillsammans med legendaren
Viktor Klimenko. Även konferensen i Ralingsås med tanzanierna, som känner nöd för Sverige. Sen
var jag med om tre tillfällen – i Habo, Arbrå och Alingsås – där efter min förkunnelse det bara blev
en sån där tung, mättad, ljuvlig tystnad i kanske 30 sekunder, då jag vill tro att Guds Ande berörde
hjärtan. Jag gladdes också att på några platser – Markaryd, Nybro och Mellerud – ha med mig den
s.k. ”Rövarkören” från S:ta Clara som bidrog med lovsång och vittnesbörd.
Men kanske kommer jag allra mest ändå att minnas inbjudan till Tirana i Albanien weekenden 1416.9. Som vi känner till från historien, så påbjöd den kommunistiske diaktatorn Hoxha att Albanien
skulle vara en ateistisk stat, där tron på Gud var förbjuden och kristna (och muslimer) förföljdes. När
kommunismen föll så öppnades landet för kristen evangelisation och närvaro och idag finns närmast
en flod av nya kyrkor i detta tidigare ateistiska land. Jag fick tillfäle att predika i en av dessa nya
kyrkor och det var och blev förstås en livsupplevelse. Lördagskvällen (bilden t.v.) predikade jag i en
fullsatt lokal där.
Sen överraskade mig mina fina värdar Tomor och Mirande Adjeti med att de hade översatt min bok
Niraklet S:ta Cara” till albanska (bilden t.h.). Ja, Tomor, sa faktiskt, at han tyckte det var den bästa
bok han någonsin läst i ämnet ”Church Growth” (församlinstillväxt). Det kanske inte är sant
menhans ord uppmuntrade mig förstås.
Men så det kanske allra bästa från predikosommaren 2018 – att den 17 september få landa på
Kilimanjaro International Airport och mötas av Overa och skjutsas hem till Marangu, där sedan
barnen tog emot mig med tårta. Och sen – efter en dags vila – en dagslång bussresa till Mwanza,
där vi mötte våra familjehem från området kring Viktoriasjön.
Till alla jag mötte dena varma sommar 2018 i Sverige och Finland – må Gud ge oss en höst med
”höstregnets välsignelser”. Han vill!
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KOMMANDE RESOR:
26-29.10 Sverige, 30.10-7.11 Israel, 9.11-11.11 Norge, 19.1-23.1. 2019 Sverige.

