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Abrahams dotter 
 
Nyhetsbrev 13                            15:e maj 2018 
 
Här på kusten har regnperioden nästan slutat, men i förra veckan när jag var i 
Cayambe så regnade det varje dag och var råkallt, så det var första gången som 
jag tyckte att det verkligen var kallt där. Men som omväxling från värmen vid 
kusten så är det skönt att slippa svettas lite.  
 
Uppe i Cayambe så besökte jag ”barnhemmet” och hade en heldag med 
personalen. För mig är det givande då jag alltid får ”nygamla ämnen” att läsa in 
mig på som föreståndaren önskar att vi ska ta upp och vi har bl.a. haft teman 
som självdestruktivt beteende/ självskade beteende, aggressivitet hos barn, 
sexuellt utåtagerande barn, självbild och att arbeta med familjer. Det som jag 
försöker få till är att vi ska ha en dialog så att det inte bara blir en föreläsning och 
att de med den erfarenhet som de har och får genom sitt arbete med barnen 
också kan ta upp det de står i och det de möter. Tillsammans kan de så hitta 
handlingssätt på hur de kan jobba med ett specifikt barn eller kring en situation. 
Det jag önskat är att våra dagar tillsammans mer ska ha karaktär av 
”handledning” än en ren och skär katederundervisning och jag tycker att vi är på 
väg dit även om det förhållningssättet inte är helt vanligt här.  
 
En heldag i kyrkan blev det med ungdomarna i kyrkan Emanuel, också det i 
Cayambe. Jag hade fått uppdraget att prata om relationer, sexualitet, förälskelse 
och äktenskap med tre olika ungdomsgrupper. Det var mycket fnitter just bland 
de ca 30 tonåringarna, men jag hörde efteråt en mamma som berättade för mig 
att hennes son på 13 år hade återberättat allt hemma och tyckt att det varit bra. 
Det är ju spännande att få möjlighet att benämna dessa ämnen som kyrkan ofta 
inte pratar om. I själavård så möter jag många och inte bara ungdomar som har 
sår när det gäller relationer och av olika sexuella erfarenheter. Det är faktiskt ett 
plus att vara utlänning och kunna beröra tabun, för jag är ju ändå lite ”konstig”. 
Lite lagom konstig är bara bra när det gäller just dessa ämnen. 
 
Skolorna är igång igen och det är en sådan glädje att skolan i Guasmo Sur 
”Telmo Marquina” har lyckats att få till skolbyggnationen så att skolstarten kunde 
börja i nya fräscha lokaler. För att läsa mer så hänvisar jag till en blogg som 
ligger ute via Equmeniakyrkan (Författare Ulrika Morazán).  
https://equmeniakyrkan.se/skola-som-bidrar-till-forandring-har-rustats-upp/ 
http://www.equmeniakyrkan.se/ 
 

 
 

 
 
Det finns en berättelse 
beskriven om en 
kvinna i bibeln som 
inte släpper taget om 
mig. Den andas frihet 
och glädje, den andas 
sant evangelium.  
 
Hon, anonym för oss, 
utan namn, ålder eller 
civilstånd beskrivs som 
krokryggig och det 
hade hon varit i 18 år. 
Det är en lååång tid.  
Förmodligen ensam, 
utstött, exkluderad då 
man på den tiden 
trodde att sjukdom 
kunde bero på dolda 
synder. Vad tänkte folk 
om henne? Var 
sjukdomen kronisk? 
 
Hon böjd och krum, 
kanske det enda hon 
såg var dammet på 
marken.  
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För mig som älskar att resa så har Gud verkligen välsignat mig med nya platser 
och dit jag aldrig hade trott att jag skulle resa. Jag blev inbjuden som gästlärare 
till Apg 29 i Alaska i april. De hade sin bas på ett naturskönt ställe ”Lazy 
Mountain” utanför Anchorage. Jag fick se örnar, vackra snöklädda bergstoppar, 
Frälsningsarméns secondhandaffär, isbjörn (fast på zoo), äta hamburgare på 
nedkyld restaurang (man använder ac:n), smaka vildfångad lax, plocka skräp och 
fimpar i en park under byggnadsdagen på praktikhelgen och mycket annat.   
Det roligaste var dock att få träffa alla personer involverade i Apg 29 skolan. 
Många svenskar fanns på plats, men också en del andra nationaliteter. Vi hade 
en Ecuadordag när jag var där då Rebecca Ponce från Montecristi var den enda 
eleven från Ecuador. Vi åt fritada, griskött och potatisbullar med bananchips och 
sallad. Det var lite overkligt att tänka sig en Ecuadordag där, men det var 
verkligen roligt med dans och lekar också.  
Mina uppgifter var att undervisa under ”relationsveckan” och jag hade  även 
själavård. Jag fick också vara med på två gudstjänster och träffa svenskättat folk. 
Byarna där det ursprungliga Alaskafolket bor och kommer ifrån fick jag aldrig se, 
men jag fick  träffa personer som vuxit upp där.  
Det var vår i luften så många gick i shorts och sandaler utan strumpor fast att det 
var mellan 5-10 grader under dagen. För mig var det ett välkomment avbrott från 
de 35 grader i Guayaquil, men Sverigejackan var på liksom mössa och vantar.  
 
Innan påsken så var jag i en provins som heter Esmeraldas där det har varit en 
del oroligheter på sista tiden, då området gränsar till Colombia.  
Vi var ett gäng som träffades där och hade work shops för kvinnor i dagarna tre. 
Första dagen tog vi upp om ”Våld i nära relationer”, sedan ”Machismo kulturen” 
som detta samhälle genomsyras av. Här pratar man mer och mer om att kvinnor 
dör då deras partner eller ex slår sina kvinnor så att de faktiskt mister livet. 
”Femicidio” är ordet som använts och det börjar också finnas i folks medvetande 
att kvinnor bragts om livet just därför att de är kvinnor och speciellt utsatta. Sista 
dagen handlade om”Sexuella övergrepp”. Vi hade vissa interaktiva övningar 
öppnade upp för samtal. Tillsammans var vi mellan 12-25 kvinnor vid de olika 
tillfällena. Vissa mammor var inte mer än tonåringar och nästan alla kvinnor hade 
med sig sina små, så det var livligt i lokalen. 
Dessa ämnen är så viktiga att prata om och många kvinnor och barn far illa i sin 
egna familj. Det är alltför vanligt, men då det är en tystnadsskultur samt en skam 
så håller många tyst och många vet inte heller vilken slags hjälp som finns att få.   
 
I sommar är det planerat att åka till Sverige. Både Pepe och jag kommer och vi 
kommer att besöka vissa församlingar samt vara med på den 
missionärskonferens som Equmeniakyrkan anordnar.  
Nedan finns de datum som är inbokade.  

En vanlig lördag som 
bli alldeles ovanlig, så 
bli hon helt och hållet 
fri från sitt handikapp.  
Mitt i synagogan kallar 
Jesus på henne. Det 
är inte hon som söker 
upp honom och 
kvinnor hölls ju på sin 
plats på den tiden i det 
religiösa livet. Han 
talar till henne, han 
finns där och han rör 
vid henne och som 
genom ett under så är 
hon botad. Vilken 
glädje! Vilken lycka!  
 
I detta med att kunna 
räta på ryggen finns en 
stolthet. Wow – jag får 
vara glad över att jag 
är jag! Och det första 
ögonpar som hennes 
ögon möter är Jesus. 
Vad ser hon där?  
Vad ser du i Jesu 
ögon? 
 
Det finns en som inte 
hoppar av glädje och 
det är 
synagogföreståndaren. 
Han med ett mentalt 
handikapp på sätt och 
vis och helt stängd för 
botande på vilodagen. 
Jesus som ser till den 
enskilda människans 
behov går ett steg 
längre och benämner 
den nu friska kvinnan 
som Abrahams dotter.  
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 Ljungby Betelkyrkan kl 10.00 den 15/7 

 Sundet, Dörarp Bergaortens Missionsförsamlings sommarhem kl 19.00 
den 18/7 

 Mullsjö Missionsförsamling kl 10.00 den 29/7  

 Smålandsstenar Missionsförsamling, Sommarhemmet Tre Björkar kl 
10.00 den 19/8 
 

VÄLKOMNA! 
 
Vi som familj mår bra. Pepe har precis börjat arbeta igen efter en sjukskrivning 
pga en bråckoperation. Allt har gått bra, så det är ett tacksägelseämne. Priscilla 
håller på och tar körkort, så vi turas om att övningsköra med henne. 

 Tack för alla era böner! 

Böneämnen är: 

 

 Bed för att fler kyrkor och organisationer ska uppmärksamma 

våld inom nära relationer så att de utsatta kan få adekvat hjälp.   

 

 Bed för Telmo Marquina, skolpersonal, elever och föräldrar.  

 

 Bed för Barnhemmet, för de barn som är där, deras föräldrar 

och personalen.  

 

 Bed för mig och min familj här och för Sverigeresan. 
 

           Paz Gunilla 

 

En titel sätts på henne 
som kvinnor inte 
tilltalats med. 
Abrahams barn, 
Abrahams söner var 
vanligt, men Abrahams 
dotter... Abraham, 
denna trons fader, 
patriarken, stamfader 
till folket. Abrahams 
Gud var deras Gud. 
Även hon tillhör.  
 
Oj, oj vad gör Jesus 
egentligen? Det var så 
radikalt på den tiden 
att vi inte förstår och 
det mitt bland alla 
männen som var 
bemyndigade det 
religiösa livet.  
 
Jesus frågar inte efter 
orsak till sjukdomen, 
skuldbelägger henne 
inte och efter helandet 
så är hon fri att gå. 
Inga krav eller plikter 
påläggs henne. 
 
Och hon är inkluderad, 
upprätad och 
upprättad, andligen, 
själsligen och 
kroppsligen.  
 
Hon kan andas ny luft i 
jämhöjd med de andra, 
i frihet. Slippa dammet.  
 
Perspektiven vidgas, 
seendet breddas. 
 
 
 



 

  Equmeniakyrkan 
Gunilla Eliasson    www.equmeniakyrkan.se 

Ciudadela Panorama Conjunto C, Villa 11  Pg 90 03 28-6 

Durán Ecuador  
Tel hem: 00593-(0)4-2804477 Tel mobil: 00593-(0)969798795 
Skype: gunilla_eliasson 
Mail: gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se 

 
 
 

 
 
Överst; Skolan Telmo Marquina. Kolla in fler foton på blogginlägget. 
 
I söndags firades Mors dag och det firas stort i Ecuador. Jag var inbjuden till 
Församlingen ”Eden” för att predika i lördags kväll då söndagsskolan firade alla 
mammor. Här är kvinnorna som arrangerade det hela. 
Nederst; Priscilla och jag vid kyrkans ”Vida Nueva” ståtliga festbord vid Mors dag. 

 
Hon kan räta på 
ryggen, skjuta ut 
bröstet litegrann och 
vara stolt och med 
glädje i rösten uttala 
att hon är en 
Abrahams dotter! 
  
 
För att läsa berättelsen 
gå till Lukas 13:10-17.  
 
Folket gladdes över 
allt det underbara han 
gjorde. Vi får glädjas 
över att vi tillhör denne 
Jesus som ger frihet! 
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Rebecca från Ecuador och jag i Alaska. Vi fixade en Ecuadordag tillsammans på 
Apg 29. Foton från Alaska på nästföljande sida.  
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Från workshops i Esmeraldas. Vi avslutade i hoppets tecken med att alla fick skriva ned det som varit tungt, jobbigt, 

negativa erfarenheter m.m. på en lapp formad som ett hjärta, fästa det på korset och byta till en fjäril som ett minne 
och en påminnelse om förändring och transformation. 


