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Kulörta lyktor och blinkande lampor har hängt uppe ett tag nu och hade
inte jultankarna redan infunnit sig så blev vi ju påminda om att julen är i
antågande nu vid första advent. Vi är på väg in i jultiden och för de allra
flesta står julen för värme och tillhörighet, då det är en högtid då familjer
samlas och umgås. Det blir då extra tydligt med ensamhet för den som
inte har en familj eller där relationerna är frostiga och då kan
utanförskapet kännas än större. Julen är tuff för många och efter mina
år på Stadsmissionen så vet jag att det är en tid då ångesten är extrem Vad är det att vara
människa? Det kräver
för de som lever i hemlöshet eller annan typ av utsatthet.
Guds budskap är inkluderande – du är medbjuden, just du är viktig och
välkomnad. Kom! Han som gör sig liten för vår skull, föds i utanförskap,
utan sängplats och i fattigdom för att dela våra villkor. Han ett litet barn
blir flykting och som vuxen är han missförstådd av de flesta. I ett
underdogperspektiv får han en revansch som heter duga när alla
trodde att det var slut.
Han blir ett med oss!
Låt julen får bli detta stora – Han, är med oss! Julen är så mycket mer
än att ”måtte bara den rätta julstämningen infinna sig”, våra
mattraditioner eller klappar.
Låt Jesus få bo i ditt hjärta både i väntan på julen, under högtiden och
efteråt.
Sedan förra brevet så har jag haft ett hektiskt schema då jag varit mer
iväg hemifrån än på hemmaplan. Det har varit många besök till
Ecuador och jag har fått vara guide och tolk. Obekanta människor har
fått ett ansikte och också blivit vänner under den tid vi delat
tillsammans. Annika Ahlefelt, medarbetare på Sändaren och Walla
Carlsson, pastor ibland annat Karlskrona fick en inblick i landet och fick
träffa många inom Förbundskyrkan.
Hittills har det varit ett reportage från Ecuador angående
venezolanernas situation.
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mod, mod att leva
och mod för att en
gång dö.
En modig människa
som blev utvald till ett
särskilt uppdrag är
Maria och jag tror inte
att hon kände sig så
modig när hon utan
att bli tillfrågad fick
det speciella
uppdraget att bli
mamma till Guds son.

I ”The Message” sägs
att ängeln Gabriel
hälsade henne så
här;
”Guds skönhet gör
dig skön, skön innan
och utan! Gud vare
med dig.”

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

Att det är massflykt från Venezuela stod att läsa i Sändaren nr 46.
Ecuador fungerar som transitland, men det är också många som
stannar. Överallt i städerna finns venezolaner som ber om pengar på
olika sätt, vid trafiklysen, genom att uppträda eller bara genom att vädja
till folks barmhärtighet att ge en slant.
Per-Olof Byrskog och hans son Helmer har också besökt Ecuador då
P-O skulle undervisa på Apg 29 skolan.
Dessutom kom ett gäng glada och entusiastiska scouter genom
SKAUTMera och Hans Dahlgren. Så nu har jag varit med på min första
scoutsamling och insett att det är en värld i sig med en specifik
vokabulär och mentalitet. Alltid redo! Siempre listo!
De svenskar som jag hade boende hos mig tyckte ändå att likheten var
slående när de varit med patrullen här i min kyrka som består av barn
och deltagit i lördagssamlingen. Det går att se glädjen, lekfullheten,
engagemanget, teamkänslan, kanske också rädslan inför nya
utmaningar i barnen oavsett om de är från Sverige eller Ecuador.
Ett stort gäng svenskar ska också komma i januari för besök och för att
se mission i praktiken. Det är missionskursen ”Till jordens yttersta
gräns” som hålls på Södra Vätterbygdens Folkhögskola som då ska
vara aktiva i den praktiska delen av kursen genom att besöka ett
missionsland. Där ska jag vara med ett gäng på kusten när vi ska
bygga kyrka rent konkret och praktiskt. Det är kyrkan i Pedernales som
ska få hjälp att se till att deras nybygge avancerar en del.
Equmeniakyrkan har bidragit till att de har kunnat köpa en tomt där den
nya kyrkan ska kunna byggas efter att den nuvarande fick omfattande
skador efter jordbävningen 2016.
Mina andra uppdrag har jag fortsatt med när jag kunnat som att besöka
Apg 29 skolan då jag hade själavård med både elever och ledare. Jag
var också med på deras avslutning i Cayambe, Juan Montalvo den 24:e
november. Då hade tre intensiva månader avslutats.
Sista veckan då jag var där, vilket var i slutet av deras tid så fick jag
höra att Gud förändrat situationer och unga människor. Det är alltid lika
uppmuntrande att veta att Gud gör under i människors liv. Att han
förvandlar! Att tron blir på riktigt och att man upplever att Gud är verklig.
Gunilla Eliasson
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I ljuset av den
älskade så blir vi
vackra. Skönhet
ligger i betraktarens
öga och Gud ser dej
som sin älskade i
Jesus Kristus.
Ingenting är omöjligt
för Gud och Maria blir
gravid och jag undrar
hur Gud stillade
hennes oro över
framtiden. Fast att det
var döden som gällde
för sex utanför
äktenskapet på den
tiden så verkar hon
glad och rentav
lycklig för att få vara
den som uppfyller
Guds vilja. Vilken
självförglömmelse
och vilket fokus på
Gud.
I hennes lovsång så
säger hon att hon är
den lyckligaste av
kvinnor.
”Jag är uppfylld av
Guds goda nyheter;
jag dansar till min
Frälsarguds sång.
Gud såg mig, och se
bara vad som hände
– jag är den
lyckligaste kvinnan i
världen!
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Nästa Apg 29 skolor startar nu i januari och arrangeras i Finland och
Mexico.
Jag har också träffat transitboendet, barnhemmet och dess personal. Vi
hade en dag då vi samtalade om vikten av god kommunikation mellan
medarbetare och även med barnen samt hur man kan lösa konflikter. I
relationer kan åtminstone jag hoppas på att det ska vara ett minimum
av konflikter, skilda åsikter eller ståndpunkter, men så ser oftast inte
verkligheten ut.
I alla relationer uppstår konflikter i form av intressekonflikter, olika
prioriteringar och vad det nu kan vara så det är så viktigt att kunna
kommunicera väl även vid en konflikt.
I samband med den praktiska outreachen som var i början av oktober,
så fick jag en del samtal med kvinnor varav de allra flesta hade
relationer som tema och det inom familjen, antingen med mannen eller
med barnen. Vissa brottades kring hur de skulle agera när det gällde
sina nära och kära, som ibland inte hölls så kära längre.
All denna oro och det svåra i att prata om det svåra. Att i varje fall få
sätta ord på det, att göra det mer tydligt inför sig själv och inför någon
annan gör att det oftast känns lättare och mer hanterbart. Det kan då
också vara enklare att kommunicera vidare om man först har fått prata
och fått mer reda i tankar och känslor.
Ett besök till väntas i år och det blir min bror och en kompis som
kommer hit för att fira jul här, vilket vi ser fram emot.
Vi har det bra annars. Pepe fortsätter sitt arbete på skolan Teodoro
Kelly. Priscilla började på Universitetet i november inom programmet
för socialt arbete och trivs.

Det som Gud har
gjort för mig ska
aldrig glömmas.
Gud är heligheten
själv, olik alla andra.
Våg efter våg av
barmhärtighet sköljer
över dem som har
gripits av hans
storhet.
Han kavlade upp
ärmarna och skred till
verket;
han skingrade de
skrytsamma
skrävlarna.
Han slungade
tyranner av deras
höga hästar och
hjälpte de
nertrampade upp.
De svältande fattiga
slog sig ned till fest;
de hårdhjärtade rika
blev kvar i kylan.
Han tog sig an sitt
utvalda barn, Israel,
tänkte på honom med
medkänsla.
Allt är precis som han
har lovat, sedan
Abrahams dagar
ända till nu.”

Vi får be om ett
sådant mod för att
visa Guds skönhet för
den som behöver ljus
i nattens mörker eller
ett inre ljus i juletiden.
Gunilla Eliasson
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Böneämnen är:
 Skolorna – Telmo Marquina och Teodoro Kelly, dess ekonomi,
personal och elever.
 Bed för barnhemmet, CasaHogar, för personalen, barnen och
deras situation.
 Bed för Ecuador och landets situation, speciellt i samband med
alla venezolanska flyktingar som kommer.
 Bed för mig och min familj här.
 Att julen får påminna oss alla om att Guds ansikte är vänt till oss
och att Han vill relation.

Guds Frid! Gunilla
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En riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År
Önskas er alla från oss i Ecuador
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