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Ett Hopp i Mörkret
Nyhetsbrev från

december 2013 – februari 2014

Gud,
Israels klippa
sade till mig:
En (Messias)ska komma,
som ska regera rättfärdigt.
Han ska vara som morgonens
ljus, ja, som en klar morgon utan
ett moln, som friskheten i det gröna
gräset när det växer fram. 2 Sam. 23:3-4. 22:29,

Nu tändas tusen juleljus.
på jordens mörka rund…
I varje hjärta armt och mörkt,
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus,
i signad juletid. Sv PS 116:1,4,

Herre, du är mitt ljus! Du lyser upp mitt mörker.

Kära vän och stödjare!
Julbrev 2013
Eva bor lyckligt i Edens trädgård och har tillgång till allt, allt,
förutom en varning: Herren Gud gett Adam, att inte äta av samvetets
träd mitt i trädgården.. Ormen var det listigaste av alla djur som Gud
hade skapat. Ormen kom till kvinnan och fräser till: ”Jaså, verkligen?
Får ni inte äta av någon frukt i trädgården?” Kolla vilket svar Eva
kommer med. ”Gud säger att vi inte får äta eller ens röra dess frukt,
för då kommer vi att dö!.” Hon la alltså till en liten lögn.
Den kvällen hörde de hur Herren Gud vandrade i trädgården och
gömde sig, eftersom de hade provsmakat och märkte att någon sett dem.
Adam skyllde på Eva då Herren Gud frågar: ”Hur kunde du göra något
sådant?” ”Ormen lurade mig”, skyllde hon ifrån sig… Därför sa Herren
Gud till ormen: ”Det här ska bli ditt straff: …kvinnans barn kommer
att krossa ditt huvud, medan du kommer att hugga det i hälen.”
Redan här, ifrån människans början, avslöjar Gud sin
plan att besegra satan och erbjuda världen
frälsning genom sin Son, Jesus Kristus.
…du kommer att hugga den i hälen, syftar på
satans upprepade försök att komma åt Jesus
under hans liv här på jorden. … kvinnans
barn,betyder att Jesus inte kommer från
en mans säd. Och barnet kommer att
krossa ditt huvud,” beskriver satans
nederlag när Jesus uppstod från de döda.
När Gud gav oss lagen, via Mose, sa han:
”Om ni vill leva… lägg inte till …
och ta inte bort. Om en profet… eller någon …
säger: ´Kom, så tillber vi de andra folkens
gudar´, ska ni inte lyssna till honom.” Vi ska
inte göra en staty och bära omkring, eller
tillbedja en avbild av någon. Det är som a,b,c… a) Gud talar med
stark röst. b) Gud skriver ned på stentavlor, c) Gud ser till att vi
får en bok med allt nedskrivet. Bryter vi, skadar vi oss själva.
Människan är därefter fri att följa sitt hjärta. Gud klyver haven,
får djur att tala och låter vatten komma ur klippan, men Gud ändrar
inte människans hjärta.
. ”Den som döljer sin synd blir aldrig lycklig, men
den som bekänner den och vänder sig bort ifrån den
får en ny chans.”

Lyckliga är de som inser att de behöver Gud,
de är avundsvärda, säger Jesus i bergspredikan..

5 Mos, 4:2, 13:2, 5. Jes. 29:15-16. 5 Mos 8:3, 1 Sam 15:22-23.
Pred. 5:1-6, Ordsp.28:13
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Barrio Condado, är en stadsdel i Lissabon, känd för de många utsatta…
Precis där genomfördes septemberlägret. Det visar sig, det vi sett så många gånger
tidigare, att barn och ungdomar som dräller omkring i de värsta tänkbara
omständigheterna, kan genom ett förändrat tänkande lyftas ur hopplöshet och misär
genom ett socialt och andligt arbete. Första dagen verkade det som om det inte skulle
kunna gå alls att följa ett program, men ni skulle ha varit med på avslutningen, då
vem som helst var inbjuden till den stora barnkonserten. Vilka applåder! Vilken
glädje! Redan nu vill dessa barn och ungdomar skriva in sig för nästa möjliga läger!

Tack från
Kära Maj-Lis
Det var verkligen ett bra läger där alla lärde sig något.
Vi ifrån Adonia lärde oss mycket om kärlek till nästan
och tålamod. Det hade inte varit möjligt utan din
värdefulla hjälp. Tack så mycket! Du är en välsignelse!

(Maj-Lis tillägger: Inte utan er som stöder Stiftelsens initiativ,
Rolf
men tillsammans.)

Vi söker någon som vill hjälpa
oss med löpande förnyande
av Stiftelsens hemsida.
Skicka ett mejl till
maj-lis@johansson.com
om du önskar hjälpa andra på
detta sätt, genom att ge av din
tid och dina idéer?
Adress till Stiftelsens styrelse:
Plusgiro 90 04 99-5

…med på ett hörn.
Så roligt att SWEA var med på ett hörn och hjälpte
mannen att få en rullstol. Fantastiskt, att du lyckades
hitta just en sådan som behövdes. Du är så energisk och
jätte-duktig. Fast vi inte själva var med om det hela, så
gläds vi åt att läsa om det. Helt säkert. M v h Maya
Mirjan såg i förra nyhetsbrev om vårt behov av assistans med
bokföring och har lovat ställa upp. Ett stort tack till Mirjan och
alla som hjälper Stiftelsen på det sätt som de har möjlighet till.
Gunnel Sjöholm
Andréevägen 33
554 66 Jönköping , Sverige

Tel. 036 – 14 03 60
Mob 070 – 489 34 13
styrelsen@maj-lis.org

Vi fortsätta räcka
en hjälpande hand,
med er hjälp.
20 november 1988
skrev vi på papperen!
Nu har det hunnit gå tjugofem år.

Nästa punktinsats blir till JUL
Vi vill ge matpåsar till sådana som drabbats
av krisen, så vi tar tacksamt emot varor som
passar för utdelning. St Julians skola ställer
upp också i år med insamling. Frivilliga
hjälper oss med förberedelser och utdelning.
Stiftelsen är en frivillig organisation och
ekonomin är beroende av gåvor. Dina gåvor
har kommit utsatta till stor glädje. Ditt stöd
gör skillnad och gör att Stiftelsen fortsätter.
Har du möjlighet ta emot Nyhetsbrevet per
e-mejl, hjälper du oss att minska utläggen.
Sänd din e-mejl till
maj-lis@johansson.com
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Tusentals har blivit hjälpta. Även ”det lilla”
har gjort skillnad i människors liv. Hem för
gamla och behandlingshemmen som vi varit
med och startat och stöder, fortsätter.
Landet är i ett sämre tillstånd idag, än vid revolutionen -74,
då hundratusentals hemvändande kom med tomma fickor. Idag har, inte
enbart Portugal, utan stora delar av EU, Europiska Unionen, arbetslösa
som inte ser något hopp om en förbättring inom överskådlig tid. Även
de arbetslösas barn far illa, då de inte får ihop ekonomin för att betala
sina barns skolböcker. Och statens löner för lärarna räcker inte, så
många skolor stänger.

