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Ni jordkretsens alla inbyggare, i stillhet vill jag skåda ned
från min boning� Människorna ska blicka upp till sin
Skapare och deras ögon se upp till Israels Helige Jes.18;4, 17;7

Lika som
man tittar i
en damtidning
för tips att få håret
lite fylligare, kan man
hitta råd i bibeln, vad som
är viktigt, och få reda på hur man får tag
på det. �Det goda som jag vill gör jag
icke, men det onda som jag icke vill, det
gör jag�. � Vem ska frälsa mig från
denna dödens kropp?.� Rom. 7:19, 24.
Svaret står i versen efter; �Gud vare tack,
genom Jesus Kristus, vår Herre.� v. 25
Här är det inte fråga om utsidan, vad andra tycker.

Här gäller
det att få
personlig
kontakt uppåt.

Man behöver
veta, att man är redo,

omman dör. Inte ens omman
dör i en terrorattack inne i en
kyrka, vet man, vem som var
redo. Bara Gud och personen
i fråga visste. Om jag hört tusen
gånger att Jesus föddes
i Betlehem, men inte tar till
mig honom i mitt hjärta, så
har jag ändå missat allt.

Tack alla ni som stöder oss ekonomiskt, så vi
fortfarande kan finnas på plats och göra skillnad.
Och tack alla ni, både enskilda och mer
organiserade, som kommer med mat och kläder och
grejer. Tag emot den tacksamhet vi möts av, från
alla som får något. Vi nämner inte någon särskilt,
utan hoppas att det ska fortsätta strömma in gåvor,
så vi kan få flera sändningar till sådana som
drömmarna gått upp i rök för.

Nykomlingar i Portugal säger ibland; man ser ju
inga flyktingar, som i andra EU länder. Vi har
faktiskt bara fått ett fåtal. Av 1 511 som kom,
stannade bara 783. Per månad får de 150 • som
måste räcka till mat och resor. Bara månadskort för
att åka till språkträning för ett par, kostar 70 • och
ofta kommer inte läraren. I oktober beräknas
Portugal ta emot 1 400. Det rör sig om så få.
De som verkligen behöver akut hjälp idag
är alla utsatta för bränderna.

Ett stort tack till Mirjan Ericsson, som svarade på vårt behov av assistans med
bokföring och har åren 2014, 15,16 och nu t.o.m. 2017, skött den posten med
heder. Då hon inte längre kan, behövs någon. Hör av dig till styrelsen@maj-lis.org
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Det är vanligt i Portugal med halva året utan regn och med bränder, men i år är det
extremt. Inte på över hundra år har det varit så här. Bönder tvingas hitta någonstans
där de kan hämta vatten åt sina djur. Under senaste fyra månaderna har vi haft två
omgångar med bränder, där mer än 500 djur dött och hundratal personer mist livet och
många blivit svårt skadade.

Julen närmar sig. Julbudskap för drygt två tusen år sedan var, att EN skulle dö för alla,

att Universums Herre, Gud YEHOVA, gång på gång sagt genom profeter under de

fyra tusen åren tidigare, innan Jesus Människosonen kom, att Han skulle sända en

Messias Frälsare. När han kom, säger han, det Gud ber honom säga, att vid tidens slut

ska alla uppstå och mänskligheten ska delas i två grupper, rättfärdiga och

orättfärdiga, till evigt liv eller evig dom. Och det blir Jesus som ska döma. Känner han

dig inte, kommer han att säga: jag känner dig inte.

I vilken skara du ska stå den dagen = i vilken hop du står idag? Den sidan du står på

idag, blir dit du kommer. I Moses sista tal, säger han vad Gud lagt på hans hjärta: Se

jag förelägger dig idag livet och vad gott är, döden och vad ont är. Så må du då välja

livet,  för att du och dina efterkommande må leva.  5 Mos 30;15, 19

Med julbrevet sänder vi en

hälsning från sönerna Johanssons familjer

Mikael & Ida, med Ester

Samuel & Karin, med Lucas och IsabellaDaniel med Oscar och Oliver

Från sommarläger

På bara en dag, 15 oktober, var det enbart i området
dit vi sänder krishjälp, i Oliveira do Hospital och Seia
området, 523 bränder samtidigt, inom ca tio mils
område, och omkring 45 som dog. De som hjälper till
med hjälpsändningen säger att det kan ha varit
kriminellt betingat. Det kan vara attacker mot
regeringen och mot rika, säger de.

Alla runt mig just nu, förlorade allt de ägde.
�Vi överlevde, men hann inte få något mer med oss,
än kläderna på kroppen. Det är allt.�
Inte en stol att sitta på, tänker jag, och hur ska de kunna
äta ur konservburkarna de får, utan att ens äga en sked. En av männen frågar
försiktigt, nästan blygt, om vi har någon säng? Hans far är 91 år och skulle velat
vara med. Han har byggt och grejat och sparat och allt, såväl som sedlarna under
madrassen, försvann. En del har en försäkring, men då det delvis kan vara
regeringens fel, betalas inget eller bara delvis ut, säger de.

Idag då jag läser tidningen ZAP aeiou får jag mer fakta. Branden den 15 oktober var
otroligt mycket värre än den för 2 månader sedan, för det brann på flera platser i
landet och i två av dem, brändes mer än 60 tusen hektar på varje. En specialist från
universitetet i Aveiro sa att det spred sig så fort, så för honom som kännare också av
andra länder, tycks det otroligt; 100 km på bara 6 timmar. Carlos Fonseca,
uttrycker: för sådana onaturliga bränder förstår man att det är otillräckligt förberett.
Elbolag skuldsätts, som exempel, då många träd växer in och igenom ledningarna,
men elbolaget lämnar in 250 sidor till sitt försvar.

Även våra medarbetare sänder

med sina varma julhälsningar.


