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juni � augusti 2017

Läs
den kriminelles
bön; Tänk på mig

I DAG ska du�

En vuxen man
f.d. lägerdeltagare
möter Madame
igen

Glöm inte
hjälpa oss
fylla på i
matförrådet

NU dags för
inskrivning till
sommarlägren.
Var med och
betala för ett
eller fler barn.

Nu dags för läger igen

När du läst Ett Hopp i Mörkret och ser att du behövs, får du
gärna skicka in ditt bidrag via BankGiro eller kanske Swisha in.
Titta också på 3 minuters kortfilm på www.maj-lis.org
om Marvila, där stor del av de sämre lottade finns. Just sådana barn vi
vill nå i sommar.

Gåvor till Stiftelsen i SEK via PlusGiro 90 04 99-5
Nordea IBAN: SE13 9500 0099 6026 0900 4995

Gåvor till Stiftelsen i Euro via Millennium
IBAN: PT50 0033 0000 0238026341481

Gåvor till Stiftelsen via Swish
Ange vårt BankGiro nr 123 9004995

Rövaren bekänner egentligen; att själen inte dörmed
kroppen, att det finns en annan värld, att Messias,
även om han fick lida, hade ett rike att ta i besittning
(förfoga över eller äga).Att Jesus var nyckeln till det
riket, även om han nu hängde på ett kors och led.
Den kriminelle önskade inte befrielse från korset
utan frälsning för sin själ. Dödsdömd tog han emot
Jesus under de sista minuterna av sitt liv, och skulle
få komma in i paradiset tog han emot Jesus under de
sista minuterna av sitt liv, och skulle få komma in i
paradiset.

Redan i april planeras för sommarens barnläger; datum, plats,
medarbetare och förberedelse av de som ska få komma med och att
skriva och be om hjälp att kunna betala kostnaderna för så många fattiga
barn som möjligt. Igenom Nyhetsbrevet, vill vi göra det möjligt för dig
som läser detta att vara med och hjälpa ett eller flera utsatta barn att får
sin chans. Vi vill låta de barnen se och uppleva dagar med kärleksfulla
människor och äta så mycket de vill av nyttig mat, utan bråk och skrik.
Vi hoppas kunna ha med många till sång och musikläger och andra till
konst.



styrelsen@maj-lis.org

Kära vänner och stödjare!

Adress till Stiftelsens styrelse

Kära vänner och stödjare! Carcavelos 25 april 2017Kära vänner och stödjare!

En av alla de som har fått komma på läger, är Néni.

En morgon före klockan 9 då jag sitter i bilen och väntar utanför lokaltåg-
Centralen eller T-banan här i Carcavelos på en medarbetare, kommer en man
och skyndar förbi framför bilen, men vänder snabbt och kommer springande
och stannar utanför förarplatsen. Jag tittar, men kan inte se att jag känner
honom, men ser att han absolut vill något. Jag pressar ner en bit av fönstret
och mannen böjer sig mot öppningen och med ivrig röst nästan ropar:
�Madam! Madam! Madam!�

Så snart han förstår att jag kommer ihåg vem han är, vill han skynda sig ta ett
kort och vill själv vara med. Jag måste öppna hela fönstret och han sticker in
armen framför ratten, med telefon i handen och lutar sitt huvud och trycker av.
�Jag är bara här en liten stund idag. Jag bor i Frankrike. Jag bodde ju härborta i
slummen och Madam kom jämt och hjälpte oss��

Jag ville veta mer om honom, men han måste iväg, så jag bad om hans namn.
Jag frågar senare Gracíela, en nu sjuklig pensionär, men tidigare en stark
medarbetare i slummen. När hon berättar om Néni, säger hon att han fick
komma med många gånger till våra sommarläger och är i dag en fin man med
fru och jobb och fyra barn. Nénis mor bor hos dem i Frankrike och kommer
förbi hos Graciela nu i dagarna och Graciela ger mig barnens namn, ålder och
ungefärlig storlek och ber mig göra i ordning kläder som hon vill skicka med.

Maj-Lis Johansson
Av. Anibal Firmino da Silva, 319 R/C
P -2775-692 Carcavelos, Portugal

maj-lis@johansson.com +351 936 465 389
www.maj-lis.org

Än en gång skickar vi ut vårt Nyhetsbrev; Ett Hopp i Mörkret.

Vi behöver någon eller något att sätta vårt hopp till. Vi kan

se vad som blev livsavgörande i samtal mellan två banditer.

Båda hade hånat till att börja med, men då de satt fast och

inte kunde undgå att se och höra hur den tredje uppförde sig,

vaknade den ene till slut och såg att han behövde omvände sig

och om han fått leva, leva rättfärdigt.

Så här står det i Lukasevangeliet 23;39-48 i direkt bibelcitat:

Och en av de ogärningsmän som var där upphängda smädade

honom och sade: ”Du är ju Messias; hjälp då dig själv och

oss.” Då tillrättavisade honom den andre och svarade och

sade; ”Fruktar icke heller du Gud, du som är under samma

(straff) dom? Oss vederfaras detta med all rätt, ty vi lida

vad våra gärningar är värda, men denne man har intet ont

gjort.” Sedan sade han: ” Jesus, tänk på mig, när du kommer

i ditt rike.” Han svarade honom: ”Sannerligen säger jag

dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.” Det var nu

omkring sjätte timmen; då kom över hela landet ett mörker,

som varade ända till nionde timmen, i det att solen miste

sitt sken. Och förlåten i templet rämnade mitt itu. Och

Jesus ropade med hög röst och sade: ”Fader, i dina händer

befaller jag min ande.” Och när han hade sagt detta, gav han

upp andan. Men när hövitsmannen såg vad som skedde, prisade

han Gud och sade: ”så var då denne verkligen en rättfärdig

man!” Och när allt folket, de som hade kommit tillsammans

för att se på, såg vad som skedde, slog de sig för bröstet

och vände hem igen.

Jesus var verkligen den väntade Messias, Gud Son och

Människoson, Kungars Kung och Guds offerlamm. Priset för

vår frälsning. Han uppstod på tredje dagen

och lever idag. Det blev ingen svart fredag

utan det blev en segerdag. HAN tänkte på dig

och mig!


