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Ett Hopp i Mörkret
Nyhetsbrev från

september � november 2016

Här är ännu heta dagar med sol varje dag.
Marken är torr och nyheterna berättar att bönderna våndas
för att det inte finns nog med vatten till deras djur.
Många självtända bränder rapporteras.
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Portugal augusti 2016Kära vänner och stödjare!

Bäst, störst och först . Man tänker gärna vad som blir bra
eller bäst. Stor eller störst. Och för Gud är det, först som
gäller. Har han sagt något, så blir det så. När Adam, den första
människan, en levande varelse med själ kom till, berättade skaparen
vad som gällde. Han fick allt utom en sak. Och den dagen han smög
fram och tog det olovliga, smällde det till. Han och Eva blev
utkörda.  Dörren till paradiset stängdes.

Vi har samma fria vilja, men vi fick människans skuld. Och
Guds idé med Jesus var att en fick skulden för alla. Så även om
vi blir ”fina människor”, behöver vi tro och kunskap. Än gäller
det Gud ropade ut i mycken dramatik ifrån Sinai bergstopp då han
strängt sa de tio buden. Ett helt bud för att inte missbruka
HERRENs Guds namn. 2 Mos,20;7

I helsidesannons i en Stockholmstidning står det: VARDE GLASS
”Och Gud såg att glassen var grymt god.” Det gjorde ont i mig då
jag såg den, att någon ville missbruka de ord själva skaparen
sa; ”Varde ljus”; och det vart ljus. Detta är Sverige idag!
Kommer Gud att vara bara tyst?  Nej. Gud vakar över sitt ord och
ska låta det gå i fullbordan. Jer 1;12 b . Lägg bibeln på
nattduksbordet och läs den. Förbered dig så blir slutet ingen
överraskning.

Miljöförstöring går att förbättra, men när plötsligt onaturliga
katastrofer inträffar, är det Gud som talar och ber oss se över
vår situation. Jeremia 5:19, 22-25 ”Varför har ni övergett mig..?
Jag som med mitt ord bestämmer havets gränser, så att de, hur de
än brusar och ryter, inte kan överskrida dem. Är inte det en Gud
som man borde frukta och tillbe? … vår Gud, som ger oss regn i
rätt tid, både höst och vår… Era missgärningar har nu fört dessa
i olag, och era synder har förhållit er detta goda. (förbehålla,

villkor för att något ska gälla.)

Gud förklarar varför förakt kommer att vändas i förödelse.
I profeten Obadjas enda kapitel, vers 10-12 står det några exempel.  ”Du lämnade
honom i sticket. Du stod där utan att lyfta ett finger för att
försvara. Du skulle inte ha varit så skadeglad.”  Och för ett par
tusen år sedan, då Guds Son, Människosonen vandrade
här, satte han sig ned och sa; Sök först efter
Guds rike. Och hela bergspredikan talade om de
saliga; De är de fattiga i anden, de saktmodiga,
de som hungra efter rättfärdighet, de barmhärtiga,
de renhjärtade, de fridsamma, de som
lida förföljelse, de som för min skull
gör er allt ont. Matt.6;33, 5;1-11

Bäst är att tro.  Störst är
kärleken. Vi älskar för att han först
har älskat oss. 1 kor 13:13



styrelsen@maj-lis.orgAdress till Stiftelsens styrelse

Tack vare välkomna gåvor har vi kunnat hålla sommarläger för barn. Vi
gjorde det bästa av våra möjligheter och stödde Adonías arbete och det
blev ett mycket värdefullt läger. Barnens anhöriga har tackat särskilt för
detta i år.

Annat barnarbete vi stöder är två konstnärer som också är lärare. De åker
ut till de fattigare delarna, utanför huvudstaden och samlar ihop barn som
kommer springande. Penka lär demmåla och berättar bibelhistorier, medan
Hari Atanasov tar sig an de vuxna, som undrar varför de gör så mycket för
barnen.
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Bank: Nordea i Sverige:IBAN: SE13 9500 0099 6026 0900 4995
PlusGiro 90 04 99-5
Millennium i Portugal:
IBAN: PT50 0033 0000 0238026341481

Hos oss på Stiftelsen ringer
dörrklockan eller telefonen
och man vet aldrig vem och
vad som kommer. En svenska
t.ex. som flyttat hit, måste
lämna sin hyrlägenhet och det
blev möbler och element och
annat över. Det kom till stor
glädje för oss. Ett flygbolag
bytte sina uniformer och det
blev massor med nya kavajer,
byxor och skjortor. Det var
endast det att alla guld- eller
silver- dekorationer måste
sprättas bort innan vi får ge
bort något.

Andra tömmer i sina
gömmor och kommer
med mycket bra saker.
Vid förra Rundbrevet
hade vi just fått Fabians
många påsar med sådant
vi får minst av, som
barnkläder och skor och
sådant som ACRAS och
andra behöver då de
hjälper män och kvinnor
bli fria från alkohol/
droger.
Tack alla ni som stöder
Stiftelsen. Vårt högt

satta mål är att hjälpa vår nästa att hitta frid och framtidshopp för tid
och evighet. Den som inte får livet att gå ihop. Den som är utan arbete.
Den som fått lämna ifrån sig sin bostad. Den som är sjuk och missmodig �
dem vill vi hjälpa.


