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14:e september 2017

Till slut så kom ett mail från det ekvatorianska migrationsverket med en
lång lista med namn på de som blivit beviljade visum och de som inte
blivit beviljade. Vid mitt namn stod det BEVILJAT och jag andades ut av
lättnad och tyckte att det var då på tiden att det kom ett besked efter mer
än två månaders väntan. Det tog ytterligare lite tid innan allt var klart och
jag hade visumet instämplat i passet och ett nationellt idkort med ett id
nummer som kan liknas vid vårt personnummer.
I denna process funderade jag på alla dessa människor som befinner sig
i väntan på ett beslut. Ett besked som avgör riktningen på livet för
många och som tar betydligt längre tid än dryga två månader. Vilka
kämpar dessa personer är för vi vet ju hur svårt det kan vara att vänta...
Och att tålmodigt vänta i en sådan process, det är hjältemod.
Pepe fick sitt visum för att resa in i Schengen tidigare än mig, så vi båda
var tacksamma för positiva besked angående våra visum. Mitt visum är
som ett permanent uppehållstillstånd, så nu ska förhoppningsvis den
pappersexercisen vara över för min del. Tack Gud för dessa visum!
Visumen gjorde det så möjligt för oss att kunna resa till Sverige, så vi
har haft en fin tid i sommar med att träffa familj och vänner. Det har varit
så givande att träffa alla och det har varit extra roligt att Pepe har fått en
inblick i svensk kultur och lärt känna en del personer som utgör en del
av mitt liv på andra sidan klotet. Det blev bara ett kyrkobesök i
Hagadalskyrkan i Fårbo även om vi också träffade en del folk från
kyrkan på hemmaplan i Småland. Att komma till Fårbo påminde mig om
att komma hem till familjen. De bjussar på en mycket familjär atmosfär
och den bestående känslan efteråt är att vi är en massa syskon som får
samsas, tycka om varann och fika tillsammans. Vad vore en svensk
gudstjänst utan kyrkkaffet?
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Under sommaren
visade maken stort
intresse för detta med
fiske. Då vi bott granne
med Bolmen i
Småland så har vi sett
sjöns skiftningar varje
dag och hur fiskarna
slår vid vassen.
En eftermiddag var vi
ute i den lilla båten.
Pepe med ett fiskespö
och jag med en bok i
handen. Det var en
stilla sommardag och
även om det inte varit
särskilt varmt denna
sommar så var det
ljuvligt ute på den
nästan spegelblanka
sjön.
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Innan Sverigeresan hann jag med att resa lite, men inom landet. Jag
besökte ”Barnhemmet” CasaHogar, som ska fungera som ett
transitboende för barn upp till 12 år och drivs av Förbundskyrkan. Hit
kan barn som blir omhändertagna av myndigheterna pga av våld eller
övergrepp i familjen komma och personalen ska jobba dels med barnen,
men också med föräldrarna så att en förändring kan ske inom
familjesystemet. Då allt var relativt nystartat hade man enbart ett barn
när jag var där. Hemmet ligger i Cayambe som ligger ungefär en timme
norrut från Quito. Man hade bett mig om utbildning och jag önskade att
personalen skulle kunna få teamworka och lära känna varandra i sin nya
personalgrupp så fokus var på interaktion, reflektion och samtal
sinsemellan. Det är det första boendet som Förbundskyrkan startat och
Kyrkans sociala gren FACE är en av aktörerna. Santiago partnership
från USA en annan samt den lokala kyrkan.
Tillsammans med Andrea Vallejos som är ordförande för Face kommer
jag att träffa personalen igen nästa vecka och jag har lovat att finnas för
dem regelbundet så att de kan få ett tillfälle att pysa och prata av sig
inför någon utanför sitt vanliga sammanhang.

När vi sitter där så kom
jag att tänka på när
Petrus tar klivet över
båtkanten och vill gå
till Jesus som kommer
gående på sjön. Vilket
vansinne och på
samma gång vilken
enorm tro som Petrus
visar. En total tillit till
att Jesus håller, bär
och kommer att rädda
honom om något
skulle hända. Det är
Petrus som säger
“Herre, om det är du
så säg till mig att
komma på vattnet.”
Och Jesus kallar Kom.
Matteus 14:22-33

Även några work shops om våld inom familjen hade jag själv eller
tillsammans med andra här, vilket kommer att fortsätta. Sedan jag
kommit tillbaka har jag också varit involverad inom det. En grupp inom
Kyrkan kommer att fokusera på förebyggande av sexuella övergrepp. ”Si
Se Puede Panas” - ”Ja, vi kan” är en grupp med ungdomar inom
ungdomsorganisationen som vill lyfta det projektet och där vi är några
något äldre som också finns med.

Tänkte Petrus efter
före? Eller var det en
spontan handling från
hans sida? Han visste
ju mycket väl att en
vattenyta inte håller en
fullvuxen man...

Innan jag åkte blev jag även inbjuden till ”Ciencia Y Fe” – ”Vetenskap
och Tro”. Friskolan som är den äldsta och största här i Guayaquil och
där Förbundskyrkan är huvudman. De önskade att jag skulle ha work
shops för föräldrar, vilket jag hade kl 7.00 på morgonen för att
föräldrarna sedan ska kunna åka till jobbet. Dit är jag inbjuden igen i
november.

Och ändå lyssnar han
till Jesus röst och följer
den. Vågar jag gå där
jag inte vet vart vägen
bär? Vad innebär klivet
ur båten, ur tryggheten
för mig i mitt liv?

Sedan vi kom tillbaka har jag varit med på invigningen av Apg 29 skolan
som startade den 3:e september i Quito. Elever kommer från Sverige,
Finland, Nicaragua och Ecuador. Sedan finns en ledare från Mexico, så
det plussar på antalet kulturer. Fokus detta år är på evangelisation så

För någon kan det
vara att ta kontakt med
grannen och bjuda på
en fika, för en annan
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praktik kommer att göra främst inom nya arbeten eller där man önskar
plantera en ny församling. Pepes dotter Priscilla började skolan.
Nästa vecka ska jag dit och hjälpa till med översättning och själavård.
På Telmo Marquina skolan fortsätter livet som vanligt. Denna veckan är
det provvecka och då måste sjundeklassarna använda sin formella
skoluniform som består av den vanliga med tillägget väst och basker,
annars får de inte skriva proven. Alla elever får betyg även femåringarna
i första klass. Nästa vecka är det lov och då har man fullgjort den första
terminen av två.
Jag har hittills pratat med några föräldrar och det är speciellt roligt när
man känner att vi får kontakt och att de öppnar upp för att tillsammans
försöka luska ut vad som kan göras för att deras son eller dotter ska
trivas eller fungera bättre i skolan. Ofta är det problem på hemmaplan
som påverkar barnet så att det inte kan koncentrera sig på skoluppgifter.
Det kan ibland vara en svår uppgift att få lärarna att förstå att i allt det
som barnet lever i är det som att det blockerar sig mentalt för dem och
att då kunna utföra ett bra skolarbete så som lärarna önskar blir i princip
omöjligt. Dessa barn som växer upp i dysfunktionella miljöer är också
hjältar på sätt och vis och fortfarande kan jag uppleva att om jag bara
finns på skolan för en kram, eller att få till ett gott möte med någon gör
en stor skillnad.
Jag är tacksam för att jag kan få fortsätta i Ecuador och att tjäna Herren i
detta land. Det kändes naturligt att åka tillbaka och till min plats här.
Tack för alla era böner!
Böneämnen är:
 Skolorna – Telmo Marquina och Teodoro Kelly. Be att eleverna
får ett härligt lov och att lärarna som arbetar kan få pusta ut lite
utan elever under nästa vecka och att alla får nya krafter inför den
nya terminen.

att minska tv tittandet
för att hälsa på hos
gamla faster Berta
som bara klagar och
klagar, men som är
ensam, och för en
tredje kan det vara att
skriva ett sms, mail
eller att ringa till någon
som Gud manat att vi
skulle uppmuntra eller
varna. Själva
handlingen som vi gör
säger något, att du
eller jag åsidosätter
vår egen bekvämlighet
för någon annan.
Omtanke i praktik.
Lärjungarna var rädda
för de trodde Jesus var
en vålnad, ett spöke
helt enkelt. Jesus talar
till dem och genast
känner de igen hans
röst. “Lugn, det är jag.
Var inte rädda.”
Denna konst att
verkligen kunna lyssna
till hans röst och känna
igen hans röst även
när vi inte är på trýggt
vatten utan kanske
bråddjupt.

 För alla elever, ledare och lärare på APG 29. Skolstart var nu i
september och under tre månader håller den på. Be att det ska bli
en tid för möten mellan kulturer, människor och många
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Gudsmöten som ska göra skillnad på djupet i ungdomarnas liv.
 För ”CasaHogar” – Transitboendet i Cayambe, för de barn som
kommer dit, deras familjer och även personalen,speciellt för det
par som bor där och ska fungera som förebilder för hur en ”vanlig”
familj kan fungera.
 För min tjänst här, att alla bitar faller på plats och att jag fortsatt
kan tjäna inom området med kvinnor och barn. Jag ska vara på
Apg 29 vid tre tillfällen/ veckor framöver, så det är ytterligare ett
böneämne. Be gärna också för Pepes och min relation.
Guds Frid! Gunilla

Att lyssna till Gud är
något vi får lära oss
under livet, men också
att känna till vad som
är Jesu ord i bibeln
och känna dem i våra
hjärtan.
Efter lyssnandet
kommer att lyda det
som Han säger åt oss.
Vi behöver vara helt
beroende av Gud i allt.
Jesus visar fadern en
total tillit, ett totalt
beroende då han vet
att han och fadern är
ett. Med Jesus som
förbild kan vi också få
leva i enhet med
fadern, sonen och dha.
“Om någon älskar mig,
bevarar han mitt ord,
och min fader skall
älska honom, och vi
skall komma till honom
och stanna hos
honom.” Joh 14:23
Jesus är också extremt
tydlig med att vi
behöver honom. “utan
mig kan ni ingenting
göra” Joh 15:5b

Denise, Doris och jag som har
haft info om övergrepp, våld, relationer m.m. Här efter en ungdomssamling
med fokus på relationer, förälskelse och sexualitet.
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Kvinnor i en kyrka på landsbygden ungefär en timma utanför Durán. Doris,
Denise och jag hade en dag för barn, tonåringar där temat var ”Min kropp”
och även för kvinnorna om våld i nära relationer.

Ibland kan vi fastna i
detta på ett negativt
sätt med att Petrus ju
faktiskt sjönk. Han blir
tillrättavisad av Jesus,
men han får samtidigt
den hjälp han behöver
och kom tillbaka till
båten och tryggheten.
Men det viktiga är att
han vågade ta klivet
över relingen. De som
är i båten förstår att
Jesus är Guds son och
tillber honom. Där är
faktiskt Petrus ett
föredöme i tro, visst de
andra såg att han
sjönk, men de såg
honom också gå på
vattnet vilket är
“omöjligt” rent
mänskligt sett.
Vilket mod Petrus
visade! Vilken hjälte
som vågade trotsa alla
naturlagar.

I Cayambe på CasaHogar, transitboendet för barn.
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Så vi som fått så
mycket av Herren, all
den kärlek han har för
oss, vi som fått så
mycket av Jesus vet
att vi aldrig är lämnade
i sticket, vi är inte
ensamma. Vi kan
verkligen lita på
honom, tro på honom
för att utöva den
attraktionskraft som
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evangeliet har.
Vi får vara oss själva
först och främst och
det i en
församlingsgemenskap
där vi är helt
bereoende av Jesus
för att lite nu och då ta
klivet ut och tro att det
bär. Ha modet att våga
det du inte tror är
möjligt så gör Gud
resten.

Vi som var med på ungdomssamlingen i helgen. Det blir även en uppföljning
av den senare i september.

Från invigningsgudstjänsten i Quito i Kyrkan ”El Salvador” – ”Frälsaren” för
Apg 29 den 3:e september.
Gunilla Eliasson

Ciudadela Panorama Conjunto C, Villa 11
Durán Ecuador
Tel hem: 00593-(0)4-2804477 Tel mobil: 00593-(0)969798795
Skype: gunilla_eliasson
Mail: gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se
Pg 90 03 28-6

Från skolan

Lärarna på skolan – hjältar i vardagen! De blev uppvaktade på mors dag.
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