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Ett Hopp i Mörkret
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sid 4 40 år sedan Portugals revolution.
sid 2 Guds tidsklocka visar vad som ska hända även innan det händer.

Noa-filmen är inte bara ännu en film. Syndafloden hände verkligen.
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Två gånger per dygn går visarna runt urtavlan på våra klockor.
Det blir dag- och natt varvet. Och så är det år ut och år in,
tror man. Men varje gång man öppnar nyheterna är det något mer
som har hänt ute i världen.. Vart ska det sluta? Väntar kaos?
Folk orkar inte med att bli styrda.  Alla vill ha sin egen
frihet och göra vad de tycker. Vad som känns bra för dem.
Annars är det bara att revoltera. Men vart tar det vägen?

Gud har sin agenda. Guds tidsklocka visar vad som ska hända
även innan det händer. Noa-filmen är inte bara ännu en film.
Syndafloden hände verkligen. Gud hade sagt det i förväg och
varnat innan det hände. Och han sa om att människorna aldrig
mer skulle förgås av vatten och signerade kontraktet med
regnbågen. ”Min båge sätter jag där i skyn, den ska vara
tecknet till förbundet mellan mig och jorden.” 1 Mos.8   När man
ser regnbågen påminns man om att Gud håller vad han lovar.

Guds tidsklocka går vidare. Den närmar sig slutvarven på denna
tidsepok. Guds Son ska uppenbara sig på nytt. Nu kommer han
som Messias, men först ska antikrist komma och bedra många,
under en liten, kort tid. Sen kommer Gud att sätta stopp för
allt uppror mot det goda, mot Gud själv.

Än firar vi påsk.. Än gäller förlåtelsen. Än betyder Guds Sons
död – frälsning- ända tills Gud på tronen däruppe säger; ”nu
ges ingen mera tid”. Gud vann. Jesus lever igen. Med en inbjudan
till honom, ett ”ja” av hjärtat,  säger man med psalm 40:9

Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i
mitt hjärta.
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Bränder Med ovanliga svängningar med alldeles för hett och torrt för
länge, hade vi i Portugal, för att ta ett exempel 1 - 18 mars 554 eldsvådor i
skogarna. 98 av dem var registrerade att ha startat mellan kl 20 � 08 och
misstänks vara anlagda. 723 brandmän och 200 bilar kämpade samma söndag
för att släcka 74 bränder. (Diário de Notícias 20 mars.)

Guiné-Bissau Sedan oktober 2013 har familjen Quemol väntat på att
komma tillbaka till Guiné-Bissau, där de levt i sex år i tropikerna med mycket
svårt klimat och många faror och andedyrkande
folk. De har tre skolor igång och vill få allt att
fungera för en fjärde. Vi skickade med allt
möjligt som vi har fått in. Förutom kläder, skor
och hygiengrejer, har vi
bl.a. packat litteratur�
Den 17 april reste familjen
Quemol tillbaka till Ponte
Neto. Vi önskar dem Guds
välsignelse i sina
ansträngningar.

Barnläger Ett stort tack tillWRVS (engelsktalande kvinnoklubb) för
gåvan efter deras lyckade försäljning av högtidskläder. Nu kan vi jobba vidare
med planering för läger, Vi önskar låta så många vi kan få chansen att under
några heta, jobbiga sommardagar få vara med om något som hjälper dem se
framåt. Om vi får in matgåvor, kan vi hålla nere kostnad per barn till 78 E.
(750 kr)

Viktoria önskade att hennes 95 års uppvaktningar tredje och femte april
skulle få gå till Stiftelsens arbete bland fattiga barn., och det ordnade Birgitta
och Kurt Sören. Tack alla ni som via Viktoria hjälpte oss hjälpa.

Tack för era gåvor! Några av er har jag träffat under besök hemma i
Sverige., men mesta tiden finns jag i Portugal, där arbetet är förlagt. Och nu i
samband med födelsedagar, har många skrivit en speciell hälsning i samband
med din gåva. Vill verkligen tackar, för att du/ni i står med oss och gör det
möjligt att kunna få arbeta här i EU:s fattigaste delar.
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Gåvor till förmån för Maj-Lis Filantropiska Stiftelse, Pg 90 04 99-5

40 år sedan Portugals oblodiga revolution. I år firar vi de
fyrtio år som gått sedan 25 april 1974, då landet fick ny regering. Och med
frigörandet av kolonierna, invaderades Portugal av närmare en miljon
hemlösa x-portugiser. Eskil och jag hade kommit hit 1970, för att starta
Ibra radio härifrån. Och det var i detta kaos, med alla nya i landet, vi inte
kunde bara sända program �över huvudet på människorna�, utan också se
de runt omkring oss, som fick slummen att översvämma. Ända sedan dess
har vi arbetat och delat med oss av allt som andra människor ger oss � att
ge till dem! Det är för detta som Stiftelsen Maj-Lis finns! Och vi kan göra
det därför att du bryr dig! Kvartalsvis sänder vi ut denna lilla tidning;
Ett Hopp I Mörkret, för att du är med och du bryr dig.

www.maj-lis.org

Har du möjlighet ta emot Nyhetsbrevet per
e-mejl, hjälper du oss att minska utläggen.

Sänd din e-mejl till
maj-lis@johansson.com

Använd våra gåvogram vid speciella tillfällen, så stöder du Stiftelsen. Om du vill
uppvakta, hedra eller minnas någon, så välj bland dessa 4. Eller beställ hem
några av varje och ha till hands då det behövs en gåva. Sätt in en gåva på
Pg 90 04 99-5 och skriv din önskan.
Gåvogrammen är från original av Maj-Lis serie Bibliska Bilder.


