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Jag har två födelsedagar; 1939 född på Frösön och 1958 född på nytt i

Karlskoga. Att bli andlig och ´bli född på nytt´ har vissa likheter med att

rensa datorn och installera ett nytt operativsystem och starta om. Att

jag överhuvudtaget skulle behöva det, var tyvärr, på ett sätt, inget nytt.

Allt sedan bibelns berättelse om skapelsen, hade Gud velat att hans

levande, nyskapade man och kvinna skulle leva för evigt. När så de två

svek Guds bud, öppnades deras ögon och de förstod skillnaden på ont

och gott och blev därmed ansvariga för vad de gjorde med sina liv. Den

andliga gemenskapen med Gud var bruten.

I år firar Maj-Lis 60 år sedan händelsen
som omformat hennes liv och självbild

Man måste offra djur för att närma sig HERREN,

härskarornas Gud, ända tills Jesus kom och sa; Om en

människa inte blir född på nytt kan hon inte se [& förstå]

Guds rike. 1Joh2:11 Jag ser nu 22 aug som dagen då jag blev

född på nytt och ljuset gick upp för mig och som det står;

han har (får) vittnesbördet inom sig själv. 1 Joh. 5;10

Ditt ord ár mina fötters lykta
Och ett ljus på min stig  Ps 119,105

Förrän jag fick lida, for jag vilse,
Men nu håller jag mig vid ditt tal Ps 119,67

Det här är näst sista gången vi skickar ut Maj-Lis F ilantropiska
InsamlingsStiftelses papperstidning; Ett Hopp i Mörkret. Ett socialt
arbete på kristen grund. Vi har sänt ut det fyrasidiga Nyhetsbrevet varje
kvartal sedan slutet på nittonhundratalet. Innan dess sände vi brev som
information om arbetet, ända sedan revolutionen i Portugal 1974. En av
anledningarna till att vi ändrar nu, är att vi behöver förenkla vårt sätt att
hålla kontakt med er, och ge mindre tid och göra det mindre kostsamt
både lokalt och internationellt.

Har du email adress, så skicka den till styrelsen@maj-lis.org

Vi vill inte mista kontakten med dig och er.

Hitta tidigare nyhetsbrev påwww.maj-lis.org



styrelsen@maj-lis.orgAdress till Stiftelsens styrelse
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

(fortsättning)

60 år har gått sedan 22 aug, 1958. Från en dag till en annan förändrades jag.
(Jag tänker tillbaka på hur jag var innan.) Född mitt i Sverige av gudfruktiga
föräldrar, flyttade vi till Årjäng då jag var 5. Väldigt tidigt var jag intresserad
av färger och former. Jag sydde mina idéer i så väl crepepapper som säckväv.
Intresset satt i. Efter realen och oljemålning hos konstnär Lidén bar det av till
tvåårs sömnads- och mode. Min mor visste att praktik var på gång i Paris och
New York, så hon tipsade mig att först åka på en arbetsvecka i Karlskoga
Pingst och bad dem ordna min diet. Jag var kroniskt sjuk sedan flera år och
föräldrarna ansträngde sig för att få specialistvård. Ibland behövde jag
ambulans.
Den där veckan mötte jag brinnande ungdom och upplevde att jag måste ta
ett livsbeslut. Antingen eller. Vad bad jag då om? Jag sa JA, jag vill. Om du
Herre har en plan för mig, om det så är att sopa gatorna, om du som var död
men lever igen bryr dig om mig, då är jag redo. Då vill jag stå upp för dig. Och
så åt jag av tårtan, de andra kunnat äta. Min bror Rune Olsson, Gävle,
berättade rörd på min 60årsfest 1999 i Betania Årjäng; �Dagen efter

Gud gjorde flera mirakler. Jag som mest tänkt på mig själv,
�rensade han och startade om�. Jag blev tex påmind om
att jag ljugit för min lärare och för klassen, att jag sett
mogna smultron. Jag hade velat vara bäst, men nu sökte
jag upp läraren och kamrater och sa sanningen. Jag kände
för människorna. Jag som velat göra dem vackra på
utsidan, ville nu hjälpa dem se Jesus, mannen i
historieboken, som finns här och nu och läser våra tankar
och ser det som inte syns och dog för att förlåta oss. Guds
rike är så mycket mer än vi kan föreställa oss. Jag ville dela
med mig. Ja ännu mer, jag kunde inte låta bli. Jag hade
blivit omvänd.

tKtattrtlsttktotgtaåktevi tvåpåenenmånads liftarresa iEuropa.
Jag som äldre och ansvarig smög in medicinerna längst ned
i ryggsäcken. Min oro hade varit obefogad. Det hade skett
ett under. Vi hade burkarna med men fick slänga
alltihopa.�.

Här i Portugal är det fortfarande oro och rädsla för mer bränder.
Myndigheterna tvingar markägare rensa och förebygga på alla tänkbara sätt.
För oss som Stiftelse, är det läger som gäller. Ett för barn och ungdom med
sång/musik, tillsammans med Adonía, och ett annat för yngre barn, med konst
tillsammans med Hari och Penka. En Stiftelse har sänt oss sin gåva och önskar
den för läger. Och med Er hjälp, hoppas vi kunna genomföra båda, men ännu
har vi inte nog till omkostnaderna till ett andra läger. För övrigt fortsätter det
komma mer kläder, husgeråd och möbler. Och en bra idé har påbörjats, där
barn i stället för presenter, ber att alla som bjuds, ska ta med en påse med
mat som gör en fattig glad. Familjer har kommit med en hel rad med påsar!
Tjusigt va! Maten får de som verkligen behöver den.

Läger!

Enligt bibeln, innebär Guds ´system´ (att bli
frälst), att mitt namn finns registrerat i Livets
Bok. Nu 2018 förbjuds bibeln i land efter land.
Jordens konungar resa sig upp, och furstarna
rådslå med varandra, mot HERREN � Ps 2;2-3
Jesus sa; så som det skedde (på Noas tid) då,
ska det ske vid Människosonens tillkommelse,
de visste om intet, förrän floden kom och tog
dem alla bort. Matt 24,37-39 Vågar man ändra
uppfattning? Ska man vänta att tro på Gud tills
man ser hur det går, innan man vågar tro? Eller,
om man skjuter upp sitt beslut ända tills man
nästan kollapsar i Guds armar, kan det bli för
sent! Tänk att få gå var dag med Herren! Hata
det onda och älska det goda� Låt Gud ge också
dig, ett nytt operativsystem och en ny
födelsedag!


