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Peru är ett av de länder i världen som 
har drabbats hårdast av pandemin, både 
med hänsyn till antalet döda och konse
kvenserna av de hårda restriktionerna. 
I dagsläget är inte restriktionerna lika 
hårda, men det är fortfarande obliga
toriskt för både barn och vuxna att ha 
munskydd utanför hemmet och man 
behöver vaccinationsbevis och två mun
skydd för att ta sig in i affärer och res
tauranger. Skolorna har varit stängda i 
två års tid och digitala studier har erbju
dits, med varierande resultat. Skolorna  
öppnas successivt från och med mars.  
Vissa dagar är man på plats och andra 
dagar har man digital undervisning. 
Även om man ser synliga konsekvenser 
av pandemin är de största konsekven
serna sådana som inte syns, det vill säga 
människor som inte haft någon inkomst 
och skuldsatt sig för att överleva, barn 
som inte fått gå skola, samt faktumet 
att nästan alla peruaner har mist någon 
anhörig. 

Det är underbart att få gott om tid till
sammans med familjen Unosson och 
volontärerna Klara, Miriam, Sara och 

Missionsiver och uthållighet

Vibeke. Att få ta del av deras vardag och 
arbetsuppgifter och få tid att samtala 
och umgås med varandra. De gör alla 
ett väldigt fint arbete här i norra Peru, 
och jag känner mig priviligierad över att 
under en tid få vara fysiskt närvarande 
i missionsarbetet och inte minst att få 
träffa alla kära peruanska syskon i Peru. 
Kyrkan är igång med både gudstjänster 
och veckoaktiviteter som vanligt. Jag 
har fått möjlighet att delta på några av 
kyrkans aktiviteter under de veckor jag 
varit här. 

Varje gång jag är i Peru gör 
det starkt intryck på mig att 
se våra peruanska syskons 
iver för att ge evangeliet vi
dare, samt hur detta påverkar 
både den enskildes vardag 
och prioriteringar, och även 
kyrkans aktiviteter. Anta
let medlemmar i kyrkans 
församlingar är fortfarande 
runt 150–200 stycken, ett antal som inte 
förändrats så mycket över åren. Anta
let gudstjänstbesökare är färre, särskilt 
nu efter pandemin. Men om man räk
nar alla dem som får höra om Jesus via 
kyrkans veckoaktiviteter, barngrupper, 
tonårsgrupper, kvinnogrupper, student
grupp och så vidare, så når evangeliet 
ut till minst dubbelt så många – varje 
vecka. Detta inspirerar mig! Tänk om 
det hade varit så inom ELM! Ibland 
märker man en uppgivenhet bland le
darna här när de inte ser så många syn
liga resultat av deras satsningar – men 
här kommer deras uthållighet in. Vi i 
Sverige hade nog lagt ner flera av sats
ningarna och bedömt dem som ineffek
tiva, men här finns en uthållighet som 

vi sannerligen behöver lära oss av. De 
sår och sår – utan att tröttna – och över
lämnar ansvaret för växten till Herren. 
Och visst bär det frukt i enskilda män
niskors liv. Ett exempel är kvinna jag 
mötte i veckan som gått i kvinnogrup
pen i många år och som nu äntligen fått 
ta emot Jesus, eller den tonåring jag fick 
höra om som deltagit i kyrkans barn
samlingar i hela sin uppväxt och som nu 
vill bli en del av församlingen trots att 
ingen av hans familj är det. Det är stort! 

En av de evangeliserande satsningarna 
kyrkan gör är de årliga sommarläger
dagarna för barn, en mångårig tradition 
i Chiclayo. Konceptet kallas Educación 
Biblica de Vacaciones (EBDV). Kyrkans 
olika församlingar har varsin vecka un
der sommarlovet (jan–feb) då de bjuder 
in barn i alla åldrar till sång, bibelunder
visning, aktiviteter och lite enkelt fika. 
Programmet pågår måndag–fredag, kl. 
16–18. Temat detta år var ”Modiga per
soner” och varje dag fick barnen höra 
en bibelberättelse om en modig person 
i Bibeln. Kyrkan arrangerade EBDV 
under fyra veckor. Först ut var San An
tonio och sen Luya, en by där det inte 
finns någon församling men där kyrkan 

pekar västerut

Så är jag ännu en gång på peruansk mark – för nionde gången. Det känns extra fint att få vara här med tanke på att så 
mycket har hänt sedan jag var här för två år sedan.

Miriam Fridstrand och några av barnen på EBDV i Las Brisas

Maria Cruz undervisar 
barnen på EBDV i Las 
Lomas



Arbetet med att leta efter en sydamerikansk pastor till församlingen 

i Piura fortgår. I början av februari genomfördes den första digitala 

träffen med pastorerna Gonzalo Celis och Lauro Gracia från en 

luthersk kyrka i Ecuador, vilka visat intresse för att stötta försam-

lingsarbetet i Piura. Med på mötet var pastorerna Harold Llontop och 

Pepe Cordova från Chiclayo och missionär Hjalmar Unosson. Lauro 

är välkänd av pastorerna i Chiclayo sedan många år men Gonzalo är 

en ny bekantskap. Mötet var givande och var ett första steg i att lära 

känna dem mer, inte minst Gonzalo, och höra om deras tankar och 

kallelser i livet. Det finns många praktiska saker att lösa, men det 

fanns i mötet en god broderlig anda och en genuin vilja att tjäna där 

Gud kallar. Nästa möte är planerat till början av mars. Tacka Gud för 

en dörr som öppnats och be om att han ska leda oss genom denna 

dörr för att få en pastor till församlingen i Piura.

Missionssekreterare Rakel Smetana anlände till Peru den 9 februari, 

för att stanna i sex veckor och möta både utsända missionärer och 

volontärer och inte minst folket i församlingarna i Chiclayo och Piura. 

Ett nytt samarbetsavtal mellan den evangelisk-lutherska kyrkan i 

Chiclayo (IELCH) och missionen ska tas fram och undertecknas, och 

även det fortsatta samarbetet kring församlingen i Piura är en viktig 

fråga att samtala om.

I mitten av februari åkte missionärsgänget, bestående av fyra volon-

tärer och familjen Unosson och Rakel Smetana, på ett tre dagars 

läger till naturreservatet Chaparrí för inbördes uppbyggelse och 

tillfälle till att dela Guds ord. Det skedde i andakter som volontärerna 

ansvarade för och i bibelstudier från Andra Petrusbrevet under led-

ning av Hjalmar Unosson. Det blev vilsamma och uppbyggliga dagar 

tillsammans i Guds fantastiska natur och med Guds ord.
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bedriver evangeliserande verksamhet. 
Påföljande veckor var det i Las Brisas 
och sist ut var Las Lomas. Jag hade 
möjlighet att vara med på EBDV i Las 
Brisas och Las Lomas. Under EBDV

veckorna fick över 300 barn höra 
evangeliet och många av dem kom till 
kyrkan varje dag under veckan. Väldigt 
få av de här barnen är medlemmar i för
samlingarna. Tänk vilket imponerande 
och utmanande arbete att ta hand om så 
många barn! Även de danska och svens
ka volontärerna Sara, Vibeke, Klara och 
Miriam fick vara med och hjälpa till, 
både med aktiviteter och med undervis
ning. Oftast finns varken lokalutrymme 
eller tillräckligt med ledare för att dela 
upp grupperna, vilket gör att man be
höver ha alla åldrar i samma grupp. Att 
göra sin röst hörd bland sjuttio livliga 
barn i ett litet ekande rum av betong är 
inte särskilt lätt, särskilt om man måste 
ha ansiktsmask på sig. Sångerna visas på 
skärm från Youtube, och alla sånger har 
rörelser till som ledarna övat in så att 

barnen kan hänga med. Det är inte svårt 
att märka att barnen gillar sångerna och 
danserna, och de tar i från tårna trots att 
en del av ljudet fastnar i munskyddet. 
När de efterlängtade små kexen och 

saften åker fram i slutet 
av programmet hamnar 
munskyddet under hakan 
för en stund, innan det är 
dags att dra upp det igen 
och gå hem. De flesta av 
barnen bor nära kyrkan 
och storasyskonen är 
måna om att ta hand om 
de mindre syskonen även 
om de kanske inte är så 
stora själva. 

En annan av kyrkans evangeliserande 
satsningar är kyrkans studentgrupp, 
Coffee & Game, som träffas varje ons
dag i Chiclayo centrum i de lokaler 
ELM hyr. Kyrkans församlingar ligger 
inte centralt och då universiteten lig
ger i centrum är det bra att ha dessa 
samlingar där. De svenska och danska 
volontärerna brukar även hjälpa till på 
olika sätt i studentgruppen, bland annat 
genom engelskundervisning. Egentli
gen har studentgruppen haft uppehåll 
nu under sommarlovet, men på volon
tärernas initiativ har de fortsatt med 
engelskundervisningen och tar själva 
ansvar för kvällarna som innehåller, an
dakt och sång, aktiviteter och engelsk
undervisning på tre olika nivåer. Jag 
är mycket imponerad av volontärernas 
arbete. Peruanska ungdomar vill gärna 

lära sig engelska men de kurser som 
finns är ganska teoretiska, vilket gör att 
de behöver öva sig i att konversera på 
engelska. Kyrkans studentarbete drar 
många studenter och är en stor möjlig
het att nå unga människor med evang
eliet. 25–30 ungdomar kommer varje 
vecka och det är inte ovanligt att de bju
der med sig nya. Några av de här ung
domarna kommer troget varje gång och 
andra vid enstaka tillfällen. Det är bara 
några få av ungdomarna som är med i 
någon församling. Vilka möjligheter att 
nå vidare med evangeliet! Under många 
år har kyrkan haft funderingar på att 
börja hålla gudstjänster i Chiclayo cen
trum, och med tanke på alla dessa stu
denter vore det verkligen fint om de 
kunde förverkliga de planerna. Låt oss 
inspireras och utmanas av våra peruan
ska syskons missionsiver och uthållighet 
i tjänsten och be om att evangeliet ska få 
slå rot i fler peruanska hjärtan.

RAKEL SMETANA
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Några av barnen i San Antonio sjunger vid en gudstjänst

Rakel och ett par av kyrkans ungdomar 
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