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Att vara en vinnare 
 
Nyhetsbrev 16                               9:e mars 2019 
 
Ingen vill va en förlorare. Alla vill vinna och alla gillar en vinnare.  
I hela landet har vi val den 24:e mars till typ kommunala 
borgmästare så det är en uppsjö av kandidater som strävar och 
kämpar om förstaplatsen. Och den kan bara en person få.  
På broarna som går över de två floderna mellan Guayaquil och 
Durán är det dekorerat med plakat på diverse kandidaters ansikten. 
Varje lyktstolpe ser ut som en alldeles för påhängd julgran. För ett 
par veckor sen hamnade vi mitt i en politikers kampanj med hög 
musik, egna skrivna låtar, utdelning av t-shirts och man fick också 
ett litet spaghetti paket där ansiktet återigen var avbildat på 
förpackningen. Vid ett annat tillfälle på en buss stod jag precis 
bredvid en man som pratade i telefon om hur hans parti skulle 
vinna röster i ett fattigt område där det vanligtvis inte var så många 
som brukade lägga sina röster på dem. Han skulle lotta ut en 
motorcykel och lite andra saker åt dem som verkligen röstade på 
hans kandidat. Många löften ges om förändring och nya 
möjligheter… 
 
Det finns många metoder för att vinna. I Sverige just idag så är det 
melodifestivalen som vuxit så mycket att den stavas med stort M i 
alla sammanhang. Där finns det också bara plats för en på första 
pallen. 
 
I alla tävlingssammanhang så är det gott att veta att vi tillhör det 
vinnande laget och det utan att ha gjort ett dyft. Vi tillhör Segraren 
och det är han som gjort allt utan att köpa oss lättvindigt. Vi är 
köpta, priset är betalt, vi är hans om vi lagt vår röst på honom och 
erkänt att vi vill tillhöra Jesus. Löften finns och vår tro är att de är 
giltiga. Det som är såå unikt är att vi alla får kliva upp på pallen 
utan att peta ned någon annan.  
 
Mer än att finnas här och beskåda valupptakten så har det hänt lite 
saker sedan sist.  

 

 
Här får jag känna mig 
utvald för en stund.  Ett 
vackert diplom med mitt 
namn på som ett tack från 
skolan med dess 
representant, nuvarande 
rektor Vilma Acosta 
tilldelas mig på den 
officiella avslutningen.  
 
Det talas mycket om 
utvaldhet i bibeln. Jesus 
är Guds utvalde. I Gamla 
Testamentet talas det 
också om att människor 
var utvalda av Gud och 
hela Israels folk var utvalt 
av Gud för att den Utvalde 
senare skulle kunna göra 
det som var Hans kallelse.  
I Nya Testamentet så 
räknas vi in i skaran av de 
utvalda.  
 
Utvald vad betyder det 
egentligen?   
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Gruppen från Sverige ”Till jordens yttersta gräns” kom till 
Pedernales där jag var med dem och fungerade som tolk, men 
också som byggarbetare. Vi avancerade med att gräva hål och 
kanaler som sedan utgjorde grunden för pelare, flyttade stenar, jord 
och lera. Ett riktigt tungt jobb mitt i den varmaste perioden. Vi blev 
välsignade med att inte få något regn under de dagarna.  
 
Ulrika Morazán från Equmeniakyrkan har varit här och vi hade 
missionärsdagar tillsammans med kollegorna familjen Hermansson 
Vallejos. Petter, Andrea och barnen har precis i dagarna åkt till 
Sverige för ett hemmaår där, vilket gör att jag är den enda svenska 
missionären på plats i Ecuador för tillfället. Om drygt ett år så är det 
min tur att åka till Sverige efter att ha varit utsänd i fem år.  
 
På onsdag åker jag till México för att vara med på Apg 29 skolan. 
Det blir undervisning och själavård som blir fokus.   
 
Om ni kommer till Kyrkokonferensen i Jönköping och får syn på mig 
får ni gärna komma och hälsa. Om Gud vill, som man alltid säger 
här, så kommer Pepe och jag åka till Sverige under maj månad och 
en bit in i juni, vilket gör att vi kommer att vara på plats i Jönköping.  
 
Böneämnen är: 
 

 Bed för Förbundskyrkans årskonferens (motsvarande 
Kyrkokonferensen) som hålls den 29-31/3.  

 Bed för barnhemmet, CasaHogar Emanuel, för personalen, 
barnen och deras situation.  

 Bed för Ecuador och landets situation, speciellt nu i 
samband med valet att allt går lugnt och rätt till.  

 Bed för mig och min familj här. Be för att Pepes ansökan om 
uppehållstillstånd för att bo i Sverige ska behandlas på ett 
snabbt och smidigt sätt.  

 Bed för Apg skolorna i México och Finland.  
 

Guds rika välsignelse    Gunilla 

 
Synonymerna ger oss 
några ord till; utsedd, 
utkorad, handplockad, 
ypperlig, utomordentlig, 
utsökt och förstklassig.  
 
”Som Guds utvalda, heliga 
och älskade skall ni alltså 
klä er i innerlig 
medkänsla, vänlighet, 
ödmjukhet, mildhet och 
tålamod. ” Kol 3:12 
 
Det är Gud själv som 
utvalt oss och i och med 
det så innebär det att vi 
ses som något extra i 
hans ögon. 
 
Han har älskat oss först 
och önskar att vi ska vara 
ett förstklassigt material 
för honom. Vilken tilltro 
Han har till oss!  
 
Han har handplockat oss 
och vi får låta oss fortsätta 
formas av honom hela 
livet.  
  
Tack och lov att Gud 
utvalde det svaga för att 
låta det starka stå där 
med skam, så att oavsett 
vårt mående, vår egen 
tilltro till vår förmåga eller 
om vi presterar på topp 
eller inte så är var och en 
utsökt och utkorad som 
helig och älskad av Gud. 
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   Kyrkbygge i Pedernales 
med hjälp av svenska arbetare.  
 

      
 
Här är gänget som kom till kusten för att se till att kyrkans grund blev ordentligt gjord. Pastor Johan 
Einarsson var en av ledarna. 
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Skolavslutning på Telmo Marquina i februari månad. Eleverna slutar sjunde årskursen och det firas 
då de också slutar skolan som enbart har elever till åk sju.  
Ett stolt team på skolan med pastor, lärare och övrig personal. Nu är det lov till slutet av april.  
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Tucanfåglar och ett vackert vattenfall i Mindo.  
 
 

 Personalgänget på CasaHogar när vi 
hade handledning och utbildning senast. Temat var hur man pratar om sexualitet med barn och 
tonåringar.  


