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En hel evighet
framför oss.
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Varför hålla fast vid vetenskapens svar på livets gåtor som säger
att vi kommer från aporna. Alltså ett djur utan ansvar för sitt eget
liv. Gud skapade människan perfekt. ´Nästan till ett gudaväsen´,
står det i Psalm åtta. Vi behöver inte spekulera om det finns
utomjordiska varelser någonstans ute i rymden. Alltings skapare
säger att nya himlar och en ny jord ska komma.
Den dag jag fick telefonsamtal att min mamma fått en stroke,
skyndade jag hem till Sverige och nästa dag är jag där. Jag sitter
tyst vid henne sida och mot slutet av en vecka, lyfter hon plötsligt
upp huvudet och båda armarna åker uppåt och hon som inte sagt något,
säger med klar röst: Tackolov! innan hon sjunker tillbaka.
Efteråt när jag kommer till Årjäng till hennes hem, vår
uppväxtplats, känns det så tomt. Mamma finns inte där! Efter en
stund, då jag sätter mig vid telefonen, ser jag ett papper, med
orden: ”När jag dör en dag, så sörj inte. Jag har gått hem.” Hon
visste precis. Hon var så trygg. Och vad var det som gladde henne?
Hämtades hon hem? (För Gud är alla levande.)

Personligen har jag kanske fler vänner i himlen, än på jorden. Hemmet
för odödliga själar, bortom denna jord. Trots allt vi gör för att
vårt hem ska vara inbjudande, är det ändå människorna därinne som är
de viktiga. Vem är det vi ska få vara tillsammans med i evighet, om
inte änglarna, som aldrig har syndat och fallit, och Gud själv i hans
majestät därovan, och hans Son och alla våra vänner som gått före. .
Och vem vill inte utforska mer hur man kommer dit och varför eller
varför inte?
Jag skulle inte ha mycket att komma med till besvikna och sårade och
uppgivna, om jag inte också får berätta att lyckan
kommer inifrån, från ett beslut att leva i frid med
Gud och människor. Inte först från pengar, som Judas
tycktes tro. ”När då Judas, som förrått honom (Jesus),
såg att han var död, ångrade han sig och bar de
trettio silverpengarna tillbaka till översteprästerna
och de äldste och sade: Jag har syndat
därigenom att jag har förrått oskyldigt
blod”. Men de svarade : ”Vad kommer
det oss vid? Du får själv svara därför.”
Matt.27:3-4
.
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Många svenskar flyttar till Portugal, åtminstone för att få vintermånaderna
här. En del ser dock inte, att det finns behov i Portugal. Mariana, en av
Stiftelsens medarbetare, vars flera syskon sitter i kommunstyrelser, säger
att ”Svenskarna bor alltså i de rikaste områdena och från Cascais till Lissabon
får inga tiggare sitta. Ser polisen en, kör de honom till innerstan och släpper
den där! Punkt slut!”
Bakom kulisserna finns dock nöd. Alla vi som kan göra något, kan hjälpas
åt. Det är frågan om det mest nödvändiga. Mat och kläder och någonstans
att ta vägen! Och förstås, mod att orka kämpa, att slippa vara analfabet, att
själv kunna skriva sitt namn, att kunna få papper att stanna, rätt att gå till
någon vårdcentral. Barn och äldre behöver mest hjälp, för att inte glömma
alla arbetslösa.

Det är en omskakande tid just nu med krig, terrorhot och flyktingströmmar
som rör sig inom Europa. Motsättningar ökar och rädslan växer. Allt det vi
ser hända, står i bibeln, men också orsaken till ondskan. I nöjesvärlden
snurrar underhållningar med namn från bibeln men med deras egna tankar.
”Att vara sig själv!” ”Att våga stå för något!” (inte för Gud)

Babel

Noa

De ord jag läser är så starka, så jag slår upp dem i en rad olika
upplagor och tar med dem från: Familje-Bibel Stockholms
Koerners Boktryckeribolag 1899. Det var faktiskt i denna bok
som faster Tia lärde Eskil läsa, innan han började skolan.
Ur Jesaja bok: 65;2 b, 12 b, 66:3 b-4, 66:16

era egna tankar på en väg som icke var god,
(Gud) jag talade… I gjorden hvad ont var i mina ögon och valden det.
Liksom desse välja egna vägar och deras själ förlustar sig…
så skall ock jag välja deras ofärd och låta vad de fruktar komma över dem,
jag talade och de icke hörde utan gjorde…
Adress till Stiftelsens styrelse

styrelsen@maj-lis.org

Vi ger allt vi får
De fattiga tycks bli ännu fattigare. I vårt sociala arbete kan du också vara
med. Det är aldrig frågan om till vem, för det är så många som behöver,
utan hellre vad har vi som vi kan ge?
Måndagar kl 10 – 16 är vår inlämningsdag i Carcavelos.
Se adress sid 2. Mat av alla slag behövs. Skor och kläder är välkommet!
Också pengar - till där de bäst behövs för tillfället.

Läger planering är på gång. För att genomföras, beror det helt på
ekonomisk hjälp. Det är ni som gjort barnarbetet möjligt alla de andra åren.
Hur gör vi i sommar? Tack kära givare för att ni gör det möjligt för oss att
fortsätta.
I samband med vårt Nyhetsbrevt Ett Hopp i Mörkret var tredje månad,
skickar vi ut personligt meddelande med tack för gåvor som kommit in.
Om du någon gång inte fått bekräftelse på din gåva, kan det bero på att du
glömt skriva ditt namn.
Hitta mer om oss och visa gärna någon vän www.maj-lis.org
Önskar du få våra brev via datorn, hör av dig med
namn, adress och email till styrelsen@maj-lis.org
i Portugal:
Bank: Millennium
IBAN: PT50 0033 0000 0238026341481
Nordea i Sverige:

IBAN: SE13 9500 0099 6026 0900 4995

PlusGiro 90 04 99-5

Ursprungstext: Maj-Lis Johansson. Planering: Pilar Albuquerque. Foto: Samuel Johansson, Sara Jonehög, Hari Atanasov.
Konstverket sid 1; Stockholms Koemers Boktryckeribolag 1899. Tryckning: Printipo.

Förutom att hjälpa landets folk, stöder vi flera medarbetare på olika håll
inom Europa, där allt rör på sig, inte minst frön östländerna, t.ex rysktalande.
De som kommer från Syrien tas inte emot, knappast. Ett tusen fem hundra
på två år, har P. lovat. Till Guinea-Bissau samlar vi in saker. I Bulgarien ser
vi helst sommararbete med barn. Här ett med Hari och Penkas arbete.

