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Ännu en gång så ser jag tårar i ögonen eller tårar som blandas med
smink och stilla rinner utmed kinderna. Alltid finns det kvinnor som
reagerar så när jag berättar om sexuella övergrepp eller om psykisk
och fysisk misshandel. Det skär i hjärtat att tänka att här är ytterligare
en i mängden som inte har berättat, som inte har lättat på trycket eller
bearbetat traumatiska upplevelser. Frågan är ju också hur många som
fortfarande faktiskt lever i utsatthet och som går omkring och är rädda
inom hemmets fyra väggar?
Många av er har varit följeslagare med skolan Telmo Marquina i
stadsdelen Guasmo Sur i södra Guayaquil. Det är en av skolorna som
Pactokyrkan driver och just denna ligger i ett socialt utsatt område med
hög kriminalitet, drogkonsumtion och många familjer kämpar för att få
familjen på fötter rent ekonomiskt.
Skolan kämpar också på för att ge eleverna en bra skolgång med
kristna värderingar i små klasser och med god tillsyn. Detta läsår har
skolan 200 elever och en ny rektor, Estrella Delgado som har
ambitioner för att förändra och se till att skolans status höjs. Hon pratar
om att man måste utbilda föräldrarna i ekonomi så att de tar ansvar för
att betala månadsavgiften för sina barn och att många vuxna inte gör
rätta prioriteringar när det gäller pengar eller har en ekonomisk plan för
familjen. Det verkar bära frukt då skolan i dagsläget inte släpar efter
med basutgifterna längre.
I mitten av augusti stod jag återigen framför ett gäng föräldrar för att
prata om ”Konsten att leva tillsammans – i goda relationer kontra våld
inom familjen”. Glädjande är att det var fler pappor än vad det brukar
vara 12 stycken av totalt 75 föräldrar. Oftast är det enbart mammor som
dyker upp. En ung mamma på 25 år fanns med, mamma till fem barn.
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För ungefär en
månad sedan fick
jag stifta bekantskap
med en för mig
okänd kvinna som
gjorde intryck på
mig. Jag hade hälsat
på henne tidigare,
men aldrig tagit mig
tid för att tränga lite
djupare in under
huden för att
verkligen lära känna
henne.
Hon heter Lydia och
man tror att hon kan
ha varit en av de
första européerna
som blev kristen.
Hon kom från en
region där man
handlade med
purpur som var
extremt kostsamt på
den tiden.
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Här fanns också mormor och farmor då flera av den generationen tar
hand om barnen. I många fall är det hon som är den viktigaste källan till
tillit för barnen då föräldrarna är alltför upptagna med arbete, nya
familjebildningar, är bosatta i Spanien eller vad det nu kan vara. I slutet
av workshopen så tog jag fram några representanter som fick berätta
om vad de samtalat om i smågrupperna och en pappa sa att han lever i
ett modernt äktenskap, 21 år tillsammans med sin fru och tre barn. Han
tar hand om döttrarna, fixar med städning och matlagning. Han stod
också upp för att han aldrig höjt handen gentemot frugan för då skulle
det vara som att höja handen mot Gud. Att det inte är Guds mening att
en kvinna ska bli slagen av sin man var han verkligen tydlig med och
jag hejade på i mitt inre när han berättade.
Att börja lyfta frågorna om våld i nära relationer är viktigt i kyrkan för att
visa att kyrkan bryr sig om livet och människors vardag. Här är det
tyvärr vanligare än ovanligt med våld av olika typer inom familjen och
det behövs uppmärksammas att kvinnor och barn är speciellt utsatta.
Gud är en fridens Gud och att göra avtryck på och i en annan människa
med våld är inte kärlek utan ett brott mot skapelsen. Det borde vara
självklarheter, men här är det fortfarande en lång väg att gå.
En glädjande nyhet är att projektet angående ”Våld i nära relationer” nu
har fått klartecken. Det är godkänt av den nationella kyrkans sociala
gren FACE och kommer att finansieras till stor del av Equmeniakyrkan.
September månad beräknas bli startskottet, men ännu finns inget exakt
datum. Så tack till alla som varit med och bett för detta. Det är ett
bönesvar! Nu behövs mycket bön för att planeringen som finns för att
konkret arbeta preventivt och att bistå med faktisk hjälp till de som är
utsatta och som söker hjälp kan fungera optimalt med de resurser som
vi har till buds. Jag kommer att fortsätta att vara involverad i projektet
och ser fram emot att få jobba i ett tvärprofessionellt team såsom
urspungsidéen är.
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Då hon var
försäljerska just med
purpurtyger, denna
starka lila färg, så
tros hon ha varit vid
god kassa.
Lydia var intresserad
av den judiska tron
och begav sig
förmodligen som
vanligt till
böneplatsen vid
floden då hon var
gudfruktig. Några
kvinnor samlades
där på lördagar. Sin
vana trogen
uppsökte Paulus och
hans medresenärer
platsen där judarna
brukade samlas
antingen i en
synagoga eller som
här en böneplats då
det inte fanns
tillräckligt många
judar för att ha en
synagoga. Paulus
förklarar som vanligt
vem Jesus från
Nasaret är och
varför han kom till
jorden.
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I början av augusti hölls Förbundskyrkans årliga kvinnokonferens
fredag-söndag på kyrkans lägergård i Santo Domingo. Det var första
gången jag var med och jag fanns med som inbjuden talare till en work
shop som hölls fyra gånger på lördagen. Själavårdssamtal hade jag
också. Pastor Sandra Villela från USA, men ursprungligen mexikanska
var huvudtalare.
Temat för konferensen var; ”Mujeres determinadas”. Jag vet inte riktigt
hur man ska översätta det i en latinsk kontext till svenska, men ”kvinnor
som har bestämt sig” och då utan feministisk prägel.
Här där tron oftast tar sig starka känslomässiga uttryck kan det vara bra
att betona viljan och min egen vilja när det gäller mitt gensvar till Gud,
så jag tänkte att det var ett bra tema. Att fatta beslut med viljan blir ofta
mer långsiktiga än de som tas känslomässigt. Kvinnor kom från hela
landet för att vara med och vi hade en fin gemenskap. Totalt var vi 180
deltagare. På lördagskvällen var det en ”talent show” där varje distrikt
bjöd på mat, dans, teater, sång och musik i sina respektive traditionella
dräkter. Jag hade äran att få sitta med i juryn. Norra distriktet kammade
hem flest priser. Att konferensen är populär är det ingen tvekan om och
att de som var där hade roligt och fick nya insikter fick jag också bevis
på.
I början av juli var jag på transitboendet och hade personaldag med
teamet på CasaHogar. Dagen handlade om förlåtelse och att vårda
relationen med kollegor i ett team. Detta med att förlåta finns det så
många bitar att tala om och det är extremt viktigt då många personer
går med oförlåtelse inom sig och inte vet hur de ska bli fria. Där
kommer återigen viljan in. Har någon begått en oförrätt mot oss kan vi
inte förlåta utifrån våra känslor för vi har blivit sårade. Ett viljebeslut
behöver tas för att förlåta och många gånger behövs hjälp utifrån i
samtal med någon och med Gud. Den känslomässiga
läkningsprocessen är något som kan ta tid och bör få ta den tid det tar
även om förlåtelsen när den ges är omedelbar. I själavårdssamtal finns
många som bär med sig dåtiden där relationer brustit eller där det
skevar för att man inte har kunnat förlåta.
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Något händer med
Lydia.
”När hon nu
lyssnade öppnade
Herren hennes
hjärta så att hon tog
till sig det som
Paulus sade.”
Kvinnorna som hade
samlats förstod nog
alla det som Paulus
förkunnade i alla fall
med sina intellekt,
men här sker något
utöver det vanliga.
Herren öppnar
Lydias hjärta så att
hon kan tro. Hon får
trons gåva för att
växa i den och
utvecklas i sin tro.
Omvändelsen
resulterar i att hon
väljer att döpa sig
och då hon är en
kvinna av rang kan
hennes familj, om
det nu fanns egna
barn eller slavar och
deras barn också
blivit döpta
tillsammans med
henne. Det står att
hon och alla i
hennes hus blev
döpta.
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När jag var i Sverige i våras var jag på olika intervjuer för att kolla
möjligheten att läsa teologi, detta då min längtan väcktes igen i början
av året. Efter att ha kommit tillbaka till Ecuador fick jag reda på att jag
är antagen som pastorskandidat inom Equmeniakyrkan för särskild
studiegång, så jag ska läsa in vissa bitar som fattas. Man har tittat på
det som jag redan läst en gång i tiden och nu i höst startar jag med en
distanskurs på Teologiska Högskolan i Stockholm. Tanken är att jag
ska fortsätta studera under mitt ”hemmaår” i Sverige så jag hoppas att
de ekonomiska bitarna kommer att ordna sig.
Den årliga pastorsretreaten är på gång nu i september och jag har fått
den mest ”seriösa” förfrågan från Förbundskyrkan någonsin. Alla
pastorer och deras fruar är inbjudna. Ämnena som kommer att
behandlas är alla relaterade till den mänskliga sexualiteten och jag har
fått i uppdrag att hålla i en workshop om sexualitet och sex i
äktenskapets alla faser under hela livet. Detta ur en psykologisk
synvinkel. Det blir intressant och utmanande att inte bara se
problematiken så som jag fått med mig då det oftast är det som de som
söker stöd på grund av sexuella övergrepp vill ha hjälp med. Så jag
läser in mig för att få latinamerikansk synvinkel och lär mig mycket.
Framöver väntar ett besök i Bogota, på den svenska Ambassaden för
Pepes del. Han har intervjutid där den 25:e september angående
ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket håller på och
behandlar ärendet och nu har det blivit dags för intervju. Mars månad
2020 är min sista månad i Ecuador. Efter det blir det Sverige för mig i
minst ett år och det hade varit så bra om vi båda kunde åka till Sverige
tillsammans.
I oktober åker jag till Chile då det är konferens när CIPE Confraternidad de Iglesias del Pacto Evangélico, olika Förbundskyrkor
strålar samman i Concepción ca 50 mil söder om Santiago. Jag beger
mig dit som representant för Equmeniakyrkan, men kommer att vara
tillsammans med ett ganska stort gäng med ecuadorianer som också
kommer att vara på plats.
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Därför tror man att
hon var änka eller
ensamstående då
det inte nämns
något om en man
som rådfrågas i
samband med en så
stor sak som att byta
religion.
Detta är också en
bestämd kvinna som
övertalar Paulus och
”hans grabbar” att
komma och bo i
hennes hus.
Vi känner ju till att
Paulus var den som
ville klara sig själv i
alla lägen och inte
ligga någon till last.
Jag tror att Paulus
gjorde motstånd och
tänkte att de väl
kunde fortsätta bo
på ”hotellet” där de
bott några nätter
innan. Men Lydia
ger sig inte så de
accepterar till slut
hennes inbjudan.
Här ser vi ytterligare
en gåva som Lydia
utvecklar;
gästfrihetens gåva,
att dela med sig av
det man har.
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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.
 Fortsätt att be för projektet ”Våld i nära relationer”.
 Pastorsretreaten den 20-22/9.
 CIPE – konferensen i Chile den 21-25/10.
 Bed för mig och min familj här. Bed för Pepes intervju och att
ansökan behandlas i snabb takt efter den. Bed för att jag ska få
kraft att också studera det som jag ska läsa under
”höstterminen”. Bed för Priscilla, för hennes val i livet och
hennes studier.

Frid och nåd till er alla! Gunilla

Här spelar det ingen
roll om plånboken är
tjock eller tunn, alla
har något att dela
med sig av, det kan
vara av tid, tjänster
eller en säng till
någon som behöver
natthärbärge. Det
kan vara som så att
Lydia redan var en
gästfri person, men
nu gör hon det i
Herren.
Vi ska också visa
varandra gästfrihet
och det utan att
knota enligt 1 Petrus
4:9.
När vi läser bibeln
och ber så är det
viktigt att vi ber att
den helige ande
öppnar vårt hjärta
och vår förståelse
för det vi läser. I en
text i Lukas 24 står
det att Gud öppnar
deras sinnen och det
är spännande att
alla våra sinnen får
vara involverade.

Foto med familjen från ett födelsedagskalas.
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Att lyssna, höra
Guds röst, att se
Jesus, att smaka
och se att Gud är
god, att känna den
välluktande doften
av Kristus och att
känna hur Gud berör
oss rent fysiskt är
ofta svar på en
Gudslängtan.
Den helige Ande gör
ordet levande när vi
ber om det och
söker Gud av hela
vårt hjärta. Anden
pekar alltid på Gud
och Jesus och ger
färg åt det kristna
livet.

Skolan Telmo
Marquina har fått sig ytterligare en ansiktslyftning med ett nytt tak på
våning två för att skydda mot regnet. Dessutom har man jämnat till
innegården (det grönmålade) så att vattnet kan rinna ut under
regnperioden. Stora vattenansamlingar har varit ett problem tidigare.
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Lydia måste ha varit
en speciell kvinna.
När Paulus och Silas
lite senare blir
utsläppta från
fängelset går de
direkt till Lydias hus,
vilket visar att de
hade en god relation
till Lydia. Hon var
också modig då tron
kunde riskera
fängelse som för
trosfränderna.
Man tror att hennes
hus utgjorde platsen
där den första
församlingen
samlades i Filippi.
Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se
Pg 90 03 28-6

När Paulus sitter
fängslad i Rom långt
senare är
församlingen i Filippi
den församling han
faktiskt ber om ett
ekonomiskt
understöd. För mig
visar det på ett
förtroende som
etablerats när han
var i Filippi och
bodde hemma hos
Lydia.

Innegården, vaktmästaren är nöjd med förbättringen. ”Skola för
föräldrar under dag 2 då föräldrar med barn i klass fem- sju var inbjudna.

En bön för våra liv
kan vara den att
Gud alltid må öppna
våra hjärtan så att vi
kan förstå med
hjärtat, men hela vår
varelse det Gud vill
säga oss eller göra
med oss för att vi
ska kunna vara en
välsignelse för
andra.
Lydias omvändelse
finns beskriven i
Apg 16.
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Samlingen hålls
i kyrkan ”Vida Eterna” – Evigt Liv som hänger ihop lokalmässigt med
skolan. Nedan; den nationella kvinnokonferensen i Santo Domingo och den
lokala kyrkans födelsedagsfirande av sin pastor Fernando Aguilar.
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Workshopen
som jag höll handlade om att utveckla sin tro, om att vilja tro med fokus
på Lydia i Apg 16. Här en av fyra grupper.
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CasaHogar, transitboendet Emanuel i Cayambe uppe i bergen. De har en
fantastisk utsikt.
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Våning två håller på att byggas.

Utbildningsdagen med personalen. Rolando Escola, längst till vänster som är den drivande personen
bakom alla sociala verksamheter som den lokala kyrkan i Juan Montalvo driver i Cayamberegionen.
Kortet bredvid är från kvinnosamlingen som vi hade i tisdags hemma hos mig där jag pratade om
”Självkännedom med/ i Gud”.
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