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Ett Hopp i Mörkret
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mars – maj 2014

Veckorna rullar förbi så fort.
Samtidigt som vi tar emot tacksamhet från sådana som har fått hjälp,
är vi igång med planering för fortsatt barnarbete och lägerveckor.
”Barn är den mest utsatta gruppen för fattigdom i Portugal”, publicerar
Tidskriften Cais 178 i en analys om barns rättigheter och behov.
”Byråkrati och resursbrist bidrar till fattigdomen. I dagsläget bor omkring
13 000 barn på barn- och ungdomshem, vilket är fler än de flesta andra
länder. Orsaken är att Portugal inte har tradition att fosterhemsplacera barn
och även adoptioner är mycket sällsynt förekommande i landet. Nivån på
den låga arbetsintensiteten, de låga lönerna och de sociala begränsningarna
är bland de lägsta i EU”, skriver tidningen.
Höstens musikläger i Chelas

St Julian jul-mat insamling

Kära vänner och medarbetare!

Februari 2014

Livs levande får Johannes titta in i himlen.
Mot slutet av sitt liv, som fånge för sin tros skulle, uppenbarar sig
Herren för Johannes och tar honom med upp i himlen. Där får han se det
himmelska Jerusalem, som i framtiden ska komma ned till denna jord.
Då jag läser sakta och kollar hur staden ser ut, får jag se ett par
namn, som ger nytt ljus åt hela bibeln.
Först ser Johannes, vilken härlighet! – en tron… och runt omkring
står tjugofyra mindre troner med tjugofyra äldste… Sedan, mot slutet
av många och långa sekvenser, långfilm, som blev arton kapitel, ser vi
precis på sista bladet i bibeln, hur han ser en ny stad komma ned. Den
är fylld av Guds härlighet, och den glänser och gnistrar, som en
dyrbar ädelsten, kristallklar som jaspis. Stadens murar är breda och
höga, med tolv portar… och namnen på Israels tolv stammar står skrivna
där. (Alltså gamla
testamentet värld).
Murarna har tolv
grundstenar, och på
dem finns namnen på
Lammets tolv apostlar
inristade.(Alltså nya
testamentets där Gud
bekräftar sin Son,
Jesus Messias, som
Lammet, med namnet: Jesus, som betyder frälsare.)
På Johannes tid fanns bara gamla testamentet. Men Johannes fick
vara med och skriva Johannes evangelium, i nya testamentet. Där står:
Och detta är evigt liv, att de känna dig, den ende sanne Guden, och
den du har sänt, Jesus Kristus.
Alltså, kan vi tro på Gud och på Jesus.
När Gud låter Johannes få denna insyn in i framtiden, förstår man
att Gud står för båda testamentena, både gamla och nya! Israels tolv
stammars namn stod för portarna. Och på grundstenarna var namnen på de
tolv apostlarna som följt Lammet. Nu vet vi att Fadern och Sonen är
ett! Portarna och grunden håller. Joh. 17:3

Nu vet vi

Nu gäller det, att när Livets bok öppnas, vårt namn
finns med där.
(Tro på Gud har en enorm potential
som fattigdomsbekämpare. Ett förändrat
tänkande har visat sig vara viktigare
än bistånd eller mikrokrediter, för att
lyfta folk ur hopplöshet och missär.)
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De fattiga har inga egna bilar. Här
kommer de från Seia i norra Portugal
för att hämta sin del av mat och kläder.
Då de får hjälp av kommunens bil
passar vi på att sända med sängar och
annat de bett om.
Häromdagen behövde Gina byta ut
sin gamla rullstol som hon slitit ut…
António, den första som fick en
”rullstol”! ML följde efter där han kröp
fram, för att se vart han bodde. Han fick
något konkret. Körkort, trots analfabet
och ett eget färdmedel, där slummens
ungar lyckligt kunde få sitt livs åktur.
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Familjen Johansson kommer till Årjäng
Maj-Lis fyller 75
och sönerna fyller år som är milstolpar för dem,
så det blir 200 års jubileum;
Mikael 45, Daniel 40 och Samuel 40.
Alla är välkomna. Det blir 200 års minne
fredag den 2 maj 15.00 Till den dagen behöver man anmäla sig, senast
den 14 mars, via tel 0573-10841 eller epost: elisabeths@tyfonmail.se
Lördagen den 3 maj möts vi i
Betania Årjäng kl 16.00 med temat:
”Detta blev mitt liv”

Tack

till Dig som på ett eller annat sätt gör den Filantropiska
verksamheten möjlig; hjälp till kropp och själ. Ibland finns det inte
något namn i samband med en gåva och då står det ”okänd”. Om du
inte fått ett personligt tack, är det för vi inte såg något namn. Så tag
emot detta tack. Du är viktig.
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Det var då det!

