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Skulle en DNA-test varit svaret?

Läs också sid 3
Hur har ni det idag i Portugal, frågar många?

Ta den smalare vägen. Välj Livet! Välj det goda! Bestäm dig!

• Vi söker någon som kan hjälpa oss med löpande bokföring för
Stiftelsens räkning, från slutet på detta år. Allt kan ske på nätet, via
datorn, så man kan utföra uppgifterna hemifrån om man önskar.
Bör ta någon timma i veckan. Skicka ett mejl till Maj-Lis om du
vill hjälpa andra på detta sätt, genom att ge din tid?

Forts. sid 2

Grundkostnad per barn blev i år 77 Euro, aktuell växling 707 Kr.
Att få vara

tillsammans med kärleksfulla vuxna, som låter dem få känna och veta att
de duger. De behöver inte gå och tro att de är andra klassens människa.
Med Gud, kan de bli vinnare, även om inte efternamnet, hudfärgen eller
kvarteret de råkar bo i, är precis vad de skulle önska.
Tack kära medarbetare och vänner som gör allt detta möjligt.
Nu ser vi framåt mot nya utmaningar, med er hjälp.

1974 då Eskil och Maj-Lis nyligen fått igång en enormt stark
radiosändare i Portugal, som riktade sig till länderna inom gamla Sovjets
gränser, bröt en revolution ut som plötsligt förde med
sig att hundratusentals från varje f.d. koloni,
strömmade in i landet. Redan en kort tid därefter
började hjälparbetet från vårt eget hem. Det
blir nu 38 år. I år firar vi 25 år sedan Stiftelsens
officiella bildande. Efter ett reportage 1987
om Maj-Lis� vardag, i ett av Sveriges populära
TV-program på 80-talet med Annika Hagström och
filmare Bengt Jägerskog, blev det alltfler som ville vara med och göra
något för Portugal. Det som börjat som en enkel gest från en

medmänniska, till en annan i nöd,
har gradvis växt till

I vårt arbete möter vi många som inte vet vems son eller dotter de är, utan
att ens ha ett namn på sin egen far. Så ovärdigt. Messias fick också känna på
utanförskap. Inte ens i hans eget land och bland hans eget folk tog man
emot honom. Vissa var så emot att han jämställde sig med Gud, men han
var ju Gud, men de kunde inte ta in det! Han blev hånad och sårad ända till
sista andetaget. Han kunde ha kallat på änglar om han velat, men han visste
att han hade ett uppdrag att fullborda, och gjorde det för oss!
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Hur har ni det idag i Portugal frågar många?
Jag svarar med tre punkter från dagsaktuella TV nyheter RTP 1.

• Stadsminister Pedro Passos Coelho säger: Att övervinna dagens
krissituation är svårt, men det finns signaler om förbättring. Landet hade
EU:s högsta arbetslöshet på 16,5 % och idag står landet på femte sämsta
plats, med 15 % utan sysselsättning.

• 800 brandmän kämpar för att släcka skogsbränder på ett antal ställen
samtidigt och minst fem har dött de senaste dygnen. Efter veckor med
+35 / 40 hetta och otroligt svåra dagar, tycks �utgången mycket oviss�.
53 personer är tagna för kriminell brand.

• 12 barn under 9 år har kommit in de senaste dagarna på sjukhusen med
cirros, leverskador av alkohol.

Kära vänner!
Skulle en DNA-test varit svaret?  Där, i översteprästens

palats, med hela rådet samlat, försökte  man med falska vittnen
att fälla Jesus, men han försvarade sig inte utan teg. Då reste
sig översteprästen och sa: ”Jag besvär dig vid den levande
Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son. ” ”Du har
själv sagt det” svarade Jesus. Prästen slet sönder sina kläder
och sa: ”Han har hädat…”
Dödsdomen föll för Guds Son!
Det var inte miraklen Messias gjorde, som irriterade, utan de
ville inte tro att Gud själv kom så här enkelt. Gud, i egen
person, var där. Varför förstod inte ens prästerskapet? Guds Son
hade visat sin makt över vind och vatten, död och liv. Varför
förstod de inte? Gud hade höjt sin röst, lik högtalare uppifrån,
och sa vid hans dop: ”Du är min älskade Son…” Lukas 3:22   Och redan
tidigare sa Gud genom ängeln:” Josef, du ättling av kung David,
tveka inte att gifta dig med Maria, för barnet hon bär har blivit
till genom Guds helige Ande. Mat.1:20 .

Gud hade planerat att Hans Son skulle bli ”Guds Lamm, som tar
bort människornas synd.”  Joh. 1:29   Han måste dö. Den ende som levt
utan synd, skulle dö. Det var en andlig kamp som behövde vinnas.
Ända till denna påsk,  måste man offra djur – för att få sina
synder förlåtna. Nu skulle Gud (det goda) dödas. MEN han kom
tillbaka livs levande.  Han segrade!
     Jesus hade sagt: ” efter detta ska ni få se Människosonen
sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.”
Ögonvittnen mötte Jesus fysiskt och kunde ta i honom och blev
övertygade. Utifrån alla de fakta som finns vet vi var och en har
möjlighet att få uppleva evigt liv. Jag vill alltid ha med något
om Gud, men denna gång, blev det om själva ”kärnan” i hela
evangeliet, Guds hemlighet.

Guds Son växte upp under trycket från sina halvsyskon. Ibland
retades de, och först efter  sin död och uppståndelse, blev de
bekännare av sin halvbrors gudomliga identitet och blev några av
den första kyrkans ledare som predikade bättring och
sinnesförändring. Herrens bror J udas till exempel, kallar sig
själv  i första versen i J udas brev ”Guds och
herren Jesu Kristi tjänare” .

Jesus är Guds Son Messias! Han är
svaret! Han är Guds DNA!

Maj-Lis Filantropiska Stiftelse har stått som initiativtagare
till flera läger och betalar alla kostnader för de barn som annars inte hade haft en
chans att komma med. I ett tidigare läger fick t.ex. sju barn från ett barnhem
vara med. Lägret blev ett tillfälle att få vara med andra barn utanför hemmet,
men barnhemsbarnen påverkade alla med sina berättelser om hur det är att
leva utan en egen mamma och pappa.
Denna sommars sista förläggning är i Barrio do Condado, Marvila � Chelas,

nära Lissabons flygplats. Utan att räkna de som sköter maten, har arton utbildats
som ansvariga medarbetare för att som frivilliga ge fyrtiotvå deltagare ett
oförglömligt läger. Förra lägret hade trettiosju. Paula och Rolf från Adonía
ansvarar för upplägget och lokala pingstkyrkan med Dr. Ana ansvarar på plats.
Allt avslutas med en konsert dit barnen kan få bjuda vem de vill och där de
sjunger en musikal de tränat om den förlorade sonen som kom hem.
Engagerare ;

En mamma i Sverige skrev att hennes 9 åriga
Johannes, vill hjälpa fattiga barn och planerar
för:
Hjälpa fattiga barn-klubben.
                           Lycka till Johannes!

Bra idé från Kenneth och Elisabeth
som gjorde fest och bad om pengar för barn
i Portugal, i stället för egna 60års presenter.


