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För ett tag sedan fick jag höra en alldeles underbar historia. Det var Pedro
som berättade att hans mamma var extremt motvillig till att erkänna att
Gud är Gud. De flesta av hans syskon kom till tro på Jesus Kristus under
livets gång och det syntes tydliga förändringar i livsstil och inriktning av
livet.
När mamman var runt 85 år, så blev hon kristen och efter att ha varit
kristen ett tag så ville hon få fatt i alla dessa berättelser som bibeln
återger. Hon, en kvinna som inte kunde läsa och aldrig fått möjlighet att
lära sig det, ville så gärna kunna läsa och det på gamla dar. Hennes mål
var att kunna uttyda Ordet för att veta vad som stod där och kunna kolla
upp själv det som pastorn predikade i kyrkan.
Så hon ber till Gud att han ska öppna hennes sinne och på egen hand
med bibeln som lärobok utforskar hon bokstäverna och dess
sammansättning. Hennes barn förundras över att deras mamma sitter
med bibeln i hand och läser högt ur den. Mamman lär sig läsa vid 86 års
ålder och får några år på sig att upptäcka bibelns rika skatter innan hon
lugnt får somna in i vissheten om att hennes Frälsare lever.
För mig blir denna sanna historia ett manifest över att det aldrig är för
sent, inte att för att lära känna Jesus, att få en kärlek till Ordet eller för att
lära sig något nytt. Det är också en uppmaning i att aldrig stagnera och
säger oss ännu en gång att den mänskliga hjärnan är ett mästerverk. Vad
häftigt att lära sig läsa när man är 86 år. Det är aldrig för sent!
Många historier finns det att berätta och det har varit fullt av dem under
#metoo. Det har skakat om Sverige klart mycket mer än här och bransch
efter bransch delar med sig av sina erfarenheter när det gäller sexuella
trakasserier eller övergrepp hemma hos er. Jag har bara följt
nyhetsförmedlingen från Sverige och känner inte till hur debatten förs ute i
stugorna eller i andra sammanhang.
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Så här i adventstid
tänder vi ljus. Det blir
en påminnelse om att
mörkret inte vinner
och att det måste fly
för ljuset.
Hur många har inte
varit rädda för
mörkret någon gång
under sitt liv?
Om inte som vuxen
så kanske som barn?
I detta land där det
blir strömavbrott titt
som tätt måste man
ha en ficklampa eller
stearinljus nära till
hands för att inte
famla i mörker när
det väl inträffar att
lyset går. Så är det ju
även i Sverige
speciellt på landet.
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Vad viktigt att locket lyfts av och att berättelserna vinner terräng, dels för
att förstå allvaret i allas berättelser samt att skammen definitivt kan
förflyttas dit där den hör hemma, hos den eller de som begår övergrepp
och inte hos de utsatta. Jag har slagits ännu en gång hur vanligt det är
med missbruk av makt och att gränser överskrids verbalt, fysiskt, socialt
och andligt. Jag hoppas verkligen att detta massiva upprop blir till ett djupt
avtryck i samhället och att felaktiga strukturer kan vittra sönder genom att
folk väcks och reagerar.
Det känns så viktigt med att försöka arbeta förebyggande och att barn kan
få lära sig om sunda gränser och hur de kan bli respekterade. Det arbetet
fortsätter kyrkan att utföra och där får jag finnas med också.
Mitt liv har under de tre senaste månaderna bestått av att växla mellan
kusten, Guayaquil där jag bor och bergen, främst Cayambe som ligger i
bergen norr om Quito samt Quito. Att resa mellan dessa olika områden är
som att byta land med annan mat, kläder, kultur, sätt att prata och vara.
Väskan packas med ”vinterkläder” när det blir att åka till bergen. Då det är
höga höjder uppe i Anderna så kan det bli ganska så kallt om nätterna. I
Guayaquil är det shorts och flipflops som gäller när man är hemma så det
är kontrastrikt. För varje gång jag får vara i ett nytt sammanhang lär jag
mig mer och mer om landet och dess olika människor.
I extremt rosa jackor var vi ett gäng kvinnor från olika nationaliteter som
var med på en medicinsk kampanj för kvinnor på ett ställe som heter San
Gabriel uppe i bergen under september månad. Jag fanns till för den som
ville samtala och det fanns tillfälle för kvinnorna på orten att träffa en
läkare, tandläkare eller sjuksköterska och det för endast två dollar. Där
fick jag ta del av berättelser som inte uttalats eller blivit tydliga för vissa
och det är en styrka att få erbjuda bön för den som vill. Hittills har ingen
sagt att man inte önskar att man ber utan många har verkligen uttryckt att
man önskar förbön.
I Cayambe har jag varit med på ett stort möte som Förbundskyrkan
anordnat. Det var för kvinnor just i detta distrikt som domineras av
urspungsbefolkningen som talar kichwa och uppemot 200 kvinnor
samlades. Jag hade en work shop och fick dessutom en smak av hur
kvinnoverksamheten arbetar på nationell nivå, vilket har roligt att vara
med på.
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I vårt inre mörker
finns det en som har
övervunnit det. Han
som var det Sanna
Ljuset kom till vår
värld för att upplysa
oss och för att lysa
upp oss inifrån.
Där jag har mörker i
mitt liv, det kan
handla om minnen
eller kroppsdelar som
jag associerar till
mörka stunder, så
kan jag bjuda in
Kristus just där.
Ljuset renar och
befriar.
Bibeln tar upp detta
motsatspar mörker –
ljus många gånger
och är tydlig med att
Gud enbart består av
ljus. Vi behöver inte
frukta mörkret om vi
vandrar i ljuset.
I ”The Message” kan
vi läsa;
”Ni famlade i mörkret
en gång, men det var
då det. Nu skiner
solen från en klar
himmel över er.
Kristus klara ljus
lyser upp er väg.
Sluta treva. Sätt
igång bara!
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På söndagsgudstjänsten döptes 8 personer och det är alltid stort att få
vara med om när människor väljer att ta det steget i sin tro. Alla
dopkandidater fick ge sin berättelse av hur de upptäckt livet med Jesus
och varför de ville döpa sig. Festmåltiden efteråt bestod av kokta potatis,
ris, kyckling, marsvin och sallad. Jag hade inte upptäckt att det var
marsvin vi skulle äta och blev lite paff när mannen mittemot upplyser mig
om att den godaste festmaten är just marsvin och precis då får jag syn på
en fot och ett ben och jag inser just i det ögonblicket att det som finns på
min tallrik är ju detta husdjur. Oartigt är det att inte tacka och äta med god
aptit så jag smakar marsvin för andra gången i mitt liv.
När jag ändå var där passade jag på att besöka barnhemmet
(transitboendet) där de bett mig att ge dem lite redskap för hur man kan
arbeta med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp, så vi hade en
heldag tillsammans efter helgen.
APG 29 skolan i Quito hade sin avslutning i lördags och 24 elever
”utexaminerades” efter ett hektiskt tremånadersschema. Jag har kunnat
följa dem ganska tajt då jag varit där fem gånger totalt och hjälpt till med
tolkning, själavårdssamtal och undervisning. Det har handlat mycket om
att få ta del av elevernas och ledarnas personliga berättelser i form av
vittnesbörd under andakter, i själavården och att samtala runt
middagsborden.

Det goda, det rätta
och det sanna – det
är vad som passar
sig i dagsljus.
Tänk efter vad
Kristus skulle tycka
om att ni gjorde och
gör det.
Ödsla inte tid på
meningslösheter,
mörkrets värdelösa
sysselsättningar.
Avslöja dem som det
strunt det är.
Det är skandal att
folk slösar bort sina
liv på saker som de
måste ägna sig åt i
skydd av mörkret så
att ingen ser. Slit
täckelsen från alla de
bedrägerierna, så får
ni se hur lockande de
ter sig i Kristus ljus.

Alla människor har sin historia att berätta och vissa har burit på sin
alldeles för länge, men som sagt, det är aldrig för sent att öppna upp och
låta ljuset komma in i det som varit dunkelt och dolt. Då kan Gud också
göra sitt verk på en djup nivå om vi släpper in honom och tillåter honom
det. Det är oerhört läkande att bara få sätta namn på det som vi varit med
om.

Vakna ur slummern;
Kliv ur kistorna.
Kristus ska visa er
ljuset!
Ef 5:8-14

Equmeniakyrkans verksamhetschef Klas Johansson har varit på besök.
Han undervisade på Apg 29 skolan och var även involverad i samtal med
olika ledare inom Förbundskyrkan i Ecuador.
Den 1/11 skulle Klas Johansson besöka Pedernales och Pepe och jag var
med som guider och jag bistod med tolkning.

Ibland är det som att
vi är förblindande av
vår egen värld och
trångsynta när det
gäller våra egna
ideér och perspektiv.
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Vi vill inte öppna våra
ögon för att ta in
något annat eller så
har vi inte förmågan
just då att se klart.

Denna by var en av de platser som drabbes extremt hårt av den
jordbävning som var för ca 1,5 år sedan. Vi träffade pastorsparet och
kyrkans styrelse och fick se den tomt som man inköpt (bla med hjälp från
Equmeniakyrkan). Hela projektet är grundat i den lokala kyrkan och det
märktes tydligt att de delar den visionen om att kyrkan kan vara ett hem
för många och att kyrkan först och främst utgörs av de människor som är
involverade i verksamheten, men för att kunna utföra det man vill så är
det viktigt med en ändamålsenlig lokal. Förbundskyrkan har också
godkänt projektet med byggandet av ny kyrkolokal med intilliggande
pastorsbostad.

Andlig klarsyn är
något vi behöver i
varje situation och
sammanhang.
Ingen mörkerrädsla
eller någon annan
rädsla heller för den
delen behöver binda
oss om vi fokuserar
blicken på Honom
som är trons
upphovsman och
fullkomnare.

Vid söndagsgudstjänster är man i dagsläget ca 70 vuxna och ca 80 barn.
Jag tror att platsen som de valt kommer att fungera mycket bättre än den
nuvarande och att de också kan skapa detta hem som de så innerligt
önskar för de som har behov. De önskar arbeta med barn som far illa och
kvinnor som upplever våld i nära relationer till att börja med när det gäller
att möta de behov som samhället har. Pedernales har börjar återhämta
sig som by, men där finns fortfarande många tuffa problem i form av
fattigdom, hög arbetslöshet, kriminalitet, tonårsgraviditeter, många barn
per familj etc.
Må det vara vår bön
Här kan församlingen var en viktig resurs. Jag tyckte att det var tydligt att
att vi alltid får och vill
visionen bars av församlingen och att det inte enbart var pastorns egen
vandra i ljuset!
idé även om han är och kommer att vara en viktig drivkraft.
Det var verkligen fint att få se deras engagemang och att det fanns ett nytt
hopp inför framtiden. Då jag varit där några gånger och besökt dem såg
jag en förändring hos dem just i detta att de var mer fokuserade på
framtiden även om det som hänt i och med jordbävningen fortfarande
påverkar dem. De hade också en starkt tilltro på att Gud hjälper dem i
detta på sitt sätt och i sin tajming.
Det är spännande att få se vad Gud gör på olika platser och i människors
liv, så jag är så tacksam för möjligheten att få tjäna här. Pepe och jag mår
bra och försöker hitta en rytm då vi också har tid tillsammans mellan allt
annat som resor, arbeten, den lokala församlingen och nu inte bara
vänner utan också för min del släkt.
Priscilla, Pepes dotter har kommit hem efter att ha gått på Apg 29, så nu
är vi tre personer i hushållet.
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Tack för alla era böner!
Böneämnen är:
 För ”CasaHogar” – Transitboendet i Cayambe, för de barn som
placeras där och för personalen som har en så viktig funktion att
fylla. Bed också för de kontakter som hemmet har med andra
myndigheter.
 Bed för Pedernales och församlingen där, för deras vision och att
pengar ska kunna skjutas till så att deras dröm kan förverkligas.
 Bed för skolan Telmo Marquina och deras projekt i att kunna bygga
nya skolsalar för att på så sätt förbättra infrastrukturen och kunna
öka elevantalet. De önskar att detta ska ske under mars-april när
skolan är stängd pga lovet.
 Bed för Pepe och mig, även för Priscilla, Pepes dotter som precis
kommit hem efter att ha slutfört Apg 29.

Guds Frid! Gunilla
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Här med själavårdskollega under det medicinska eventet som riktades till
kvinnor.

Mobil tandläkarklinik
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Ett av Apg teamen. Priscilla står längst till vänster.

Dop i kyrkan Emanuel i Juan Montalvo som tillhör Cayambe regionen.
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Lite smak av olika kulturer. Daniela med en typisk klädsel för ursprungsbefolkningen som bor
i bergsområdet runtomkring Cayambe. Avokados är vanligt till maten. Ceviche är en typisk
rätt på kusten som kan vara gjord på fisk eller räkor som marinerats. Till det bananchips.
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Dop i vår kyrka ”Vida Nueva” – Nytt liv i en flod. En familj med mamma, pappa och två tonårssöner
döptes. Dottern var så ung så hon väntar med dopet. En kvinna till lät döpa sig. Hela församlingen
gjorde en utflykt för att vara med om detta.
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