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Vilket vattendrag 
 
Nyhetsbrev 14                      25:e september 2018 
 
Då har hösten gjort sitt intåg igen. Det kändes att det började bli lite mer höst i 
Sverige i slutet av augusti med mörkare kvällar, fullmåne över sjön och 
temperaturen som ändrades till det mer normala. Vi lämnade Sverige den 26:e 
augusti för att återvända till Guayaquil och Ecuador efter härliga sommarveckor 
uppe i Norden..  
 
De var en god tid i Sverige med många möten med familj och vänner och en del 
återhämtning med semester och resor för att upptäcka mer av Skandinavien. Vi 
var på missionärskonferens för de som är utsända eller de som var på väg ut 
någonstans i världen via Equmeniakyrkan. Vi träffades en vecka på Karlskoga 
folkhögskola. Vi fick umgås, uppdatering av saker i Sverige och från kontoret, 
andlig påfyllnad, god mat och svettas på Boda Borg bl.a. Det var bra dagar och 
kul att träffa kollegor.  
 
Dessutom hade jag förmånen att träffa en del av er under gudstjänster eller 
andra träffar under sommaren. Det är alltid så givande att veta att mission är 
något som vi gör tillsammans. Kyrkan får förvalta alla de gåvor som hon fått av 
Gud och i det finns utgivandet till andra på olika sätt. Återigen ett stort tack för 
alla böner och de ekonomiska gåvor som gör det möjligt för mig att tjäna här i 
Ecuador! 
 
Jag hoppas att ni också fått påfyllning innan alla rutiner tog vid. Påfyllning och att 
varva ned är ju inte bara något som behövs under sommaren utan regelbundet 
för att själen också ska komma ikapp i det ofta inhumana tempo som finns i 
samhället och våra liv idag. Små pauser, att inte alltid vara tillgänglig på sociala 
medier och på telefonen, smultronställen i vardagen att ta sin tillflykt till är viktigt 
oavsett var vi bor eller gör.  
I samband med att jag besökte Barnhemmet/ transitboendet uppe i bergen i 
Cayambe förra veckan så blev jag påmind om det då föreståndaren önskade att 
temat för dagen skulle vara ”Omvårdnad av personalen” och jag fick då 
uppdatera mig kring utmattningssyndrom, dess symptom och orsaker.  
Här pratas det inte så mycket om det, däremot tror jag att vi vet en hel del i 
Sverige främst då så många varit sjukskrivna för det. Det drabbar främst de som 
arbetar med människor i utsatta miljöer och då man är utsatt för ett stressläge 
över det normala under lång tid.  
Jag skriver lika mycket till mig själv som till er, då konsekvenserna är omfattande 

 
 

 
 
Den extremt varma 
sommaren påverkade 
oss alla och vi förstod 
flera gånger om att 
vatten är 
livsnödvändigt, en 
förutsättning för liv. 
Brunbrända marker, 
gulnade träd och ett 
onormalt lågt 
vattenstånd i sjön 
Bolmen vittnade om 
hetta och torka.  
 
Då brunnen hotade att 
sina redan när vi kom 
var vi vaksamma på 
att inte använda 
tvättmaskinen, så jag 
”bokade” in mig hos de 
som hade tillgång till 
kommunalt vattennät.  
 
Vattenfrågan är ett 
globalt problem och en 
av de stora 
miljöfrågorna som 
kanske blev mer 
aktuell för oss detta år.  
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och där det gäller att lyssna på sin kropps signaler för att varva ner. Hjärnan 
måste få koppla av för att inte helt stänga ner. Här i ett samhälle där det mer är 
en mañanakultur kanske stressen inte är lika påtaglig, men många kämpar för att 
få till en skälig levnadsnivå för sig och sin familj.  
Alla prestationer ger inte alltid goda resultat på lång sikt. Vi behöver tänka på att 
vi ska hålla hela livet och återta vilodagen som en dag av att bara få vara. Den är 
ju till för oss.  
I somras när vi besökte Oslo så var där söndagsstängt på i princip alla varuhus 
och i gallerior och jag reflekterade över det. Det är ändå en signal om att vi en 
dag får vara lediga från inköp och konsumtion. Söndagen borde inte vara en dag 
då jag måste hinna med allt som jag inte fixade under veckan. Fram för att återta 
vilan och sabbaten!  
Under dagen med personalen gjorde jag olika avslappningsövningar så det blev 
ett tillfälle att andas djupt och att få landa i här och nu. Dessutom tog vi en lång 
stund i bön för barnhemmet, barnen och dess familjer, personalen m.m. Att få 
avsätta en längre tid för bön på det sättet gör också att Gud får en chans att möta 
oss på nytt och att vi kan komma till oss själva. De har just nu 19 barn, varav tre 
små bebisar, så det är fullt pådrag med all omsorg kring dessa barn. Jag har haft 
en rytm av att träffa personalen varannan månad och har nästa träff planerad till 
november.  
 
I samband med att jag var uppe i Cayambe var jag på Apg 29 skolan som just nu 
är i Ecuador. Det är ett härligt multikulturellt gäng där Sverige, Ecuador, 
Nicaragua, Argentina och Chile är representerade bland elever och lärare. Basen 
finns i Juan Montalvo som ligger lite längre uppåt i bergen på ett typ hostel/ 
hosteria som drivs av en pastor inom IPEE/ Förbundskyrkan.  
Just nu är de på praktikvecka i olika kyrkor på kusten. Jag hade undervisning och 
själavård under veckan som jag var med dem. Eleverna har undervisning 
tisdagar-fredagar, vanligtvis är de i en lokal kyrka nära basen på helgerna samt 
att de har tre praktikveckor då de arbetar tillsammans med en lokal kyrka på plats 
i församlingen inom olika regioner i landet. Måndagar är ledig dag, men det är ett 
fullbokat schema under de tre månader som skolan varar.  
 
Nästa vecka ska jag vara med på en outreach i form av praktiskt givande med 
läkar- och tandläkarhjälp, samtalsstöd (där jag ska vara involverad) och allmän 
information om hälsa. Veckan är riktad enbart till kvinnor och görs i samarbete 
med två lokala kyrkor på landsbygden ca 1,5 timme från mitt hem. 
Arrangemanget görs med the Covenant Church i USA och den nationella 
kvinnogruppen inom Förbundskyrkan.  
 
Så det kommer inresta läkare från USA för att göra detta och vi har fyra heldagar 

På hemmaplan i 
Ecuador hann det gå 
fem dagar och sedan 
var vi helt utan vatten. 
Vi fick gå med hinkar 
till grannarnas 
cisterner och be om 
vatten.  
Då det är trubbel med 
vattenledningarna i 
hela Durán som 
omfattar en halv miljon 
människor, så har vi 
blivit fortsatt påminda 
om vattnet som vi så 
väl behöver. En gång 
har vi lyckats att med 
en pump dra vatten till 
vår cistern, men 
vattnet var inte helt 
rent. Förmodligen 
kommer vattnet 
tillbaka först om en 
månad. Folk klagar, 
men anpassar sig och 
köper dyrt vatten av 
tankbilar.  
 
För mig har det blivit 
en påminnelse om att 
Gud är källan med det 
levande vattnet. Källan 
med friskt vatten. 
KÄLLAN i sig självt  
står i bibeln som en 
bild på Guds förlåtelse, 
det vatten som leder 
till liv. 
 
Förlåtelse kan liknas 
vid som att ställa sig i 
duschen, bli ren, ny 
och låta all smuts 
avlägsnas, rinna bort. 
Gud gör allt nytt. 
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avsatta för att fungera som klinik i kyrkolokalen.  
 
Vi som familj mår bra. Pepe jobbar återigen på skolan Teodoro Kelly som firade 
20-årsjubileum precis när vi kommit tillbaka.  
Jag har haft en del läkarbesök sedan sista nyhetsbrevet. Det visade sig att jag 
hade en eller flera polyper i livmodern som nu den 15:e september opererades 
bort. Allt gick bra och jag har kunnat vara igång efteråt utan någon smärta i 
princip. Ett tacksägelseämne! 
Priscilla tog körkort innan vi åkte till Sverige, har skrivit högskoleprovet och 
kommit in på Universitetet, så vi hoppas att hon kan börja på en obligatorisk 
förberedelsekurs i oktober.  

 

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 Förbundskyrkans skolor, skolpersonal, elever och 

föräldrar.  

 

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

och personalen.  

 

 Bed för Apg 29 skolan, elever och ledare och deras kontakt med 

den nationella kyrkan. 

 

 Bed för mig och min familj här. 
 

I dopet blir vi nya 
skapelser med Kristus. 
 
Gud själv ropar ”Kom, 
alla ni som törstar, 
kom hit och få vatten, 
kom även om ni inte 
har pengar!” 
                 Jesaja 55:1 
 
Och Han fortsätter sitt 
erbjudande om 
tillhörighet med 
honom.  
 
Tyvärr har vi inte alltid 
uppmärksammat Guds 
stora omsorg om oss 
utan letar överallt 
förutom hos Honom.  
 
I sorg konstaterar Han 
att ”,,,mitt folk har 
begått en dubbel synd: 
de har övergett mig, 
källan med det friska 
vattnet, och huggit ut 
cisterner, cisterner 
som spricker och inte 
håller vatten.”  
                Jeremia 2:13 
 
Vad tror vi kan fylla 
oss?  
Varifrån hämtar vi vårt 
vatten?  
 
När Jesus själv är 
törstig och får hjälp av 
kvinnan vid brunnen 
så säger även han att 
han har ett erbjudande 
om ett vatten som 
förvandlas till en källa 
inuti,  
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      Paz Gunilla  

 

 
Pepe hälsar så gott till er alla! Det var bra att få träffa er under  

sommmaren.  

 

med ett flöde som 
aldrig tar slut och leder 
in i evigheten.  
 
Jesus visar att Han är 
Gud själv, det vatten 
som släcker all törst, 
källan med det 
levande vattnet.  
 
Inte bara den fysiska 
törsten får sitt behov 
tillgodosett där vid 
brunnen.  
 
Kvinnan ser 
möjligheten och ber:  
 
”Herre, ge mig det 
vattnet, så att jag 
aldrig blir törstig och 
behöver gå hit efter 
vatten.”     Joh 4:15 
 
Vad är din andliga 
törst? 
 
Vi kan göra hennes 
bön till vår! 
 
Ett vattendrag med 
friskt vatten som aldrig 
sinar. Vilket 
erbjudande! 
 
 
.  
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Lotteri av matvaror. Den som kom i tid till evenemanget i kyrkan ”Vida 

Eterna” fanns med i utlottningen. Pastor José Urguiles (till höger) 

överlämnar en av vinsterna. 

 
De som var samlade för att de ha sina barn i ett program som heter 

”Compassion” med verksamhet för barn under eftermiddagar. Under maj och 

juni hade jag möjlighet att prata om våld i nära relationer så det var temat 
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riktat till de församlade föräldrarna i den kyrka som är kopplad till skolan 

Telmo Marquina i södra Guayaquil. 

 

 
På en söndagsgudstjänst då temat också handlade om våld i nära relationer 

fick jag predika. Vi befinner oss i en kyrka på landet ca en timme från där 

jag bor.  
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Vi kan alla känna oss vingklippta 

emellanåt. Själavård är så viktigt för att våga blottlägga sår och påbörja ett 

helande så att vingarna må bära.  
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Skolan Teodoro Kelly i Durán firar 20-årsjubileum. Man har skola från 

förskoleklass till gymnasium. Det var ett gediget program med mycket sång 

och musik. Här talar pastorn Fernando Aquilar som också arbetar på skolan 

med elevhälsovård.  
 

En typisk frukost på kusten. 

Färskpressad juice, kaffe, äggröra och bollen av matbanan som oftast 

innehåller ost och stekt fläsk. Mums! 
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Ett porlande vattendrag att stanna till vid.  
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