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Arimateas familj fick i alla fall 3-4 års glädje

I det här fallet hade familjens alla pengar gått åt för att kunna betala
läkarbesök, mediciner, stölder och förstörelser som sonen orsakat. Mamman
hade två arbeten. Slet till sent på kvällarna. Pappan arbetade över varje dag.

Sonen, Joaq ch knackade på hos oss och efter många år av
förarbete, m
honom på e
kunde leva 
sitt arbete.
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En värld av djupa kontraster
Här i vårt distrikt skriver lokaltidningen att arbetslösheten stiger lavinartat och
en grupp på över 30 tusen människor lever på gränsen till fattigdom. Det finns
en mycket stor klyfta mellan den rika befolkningen och de fattiga. Det som
emellertid i praktiken är mest iögonfallande är den värld av djupa kontraster.

 forts. på sidan 3

ycket tålamod, många tallrikar med mat ute vid grinden fick jag in
tt kristet behandlingshem. Efter ca ett år kom han sen ut och
normalt (nästan). Han var glad, sjöng var han gick och skötte
 Men han gick krokryggad. Och han hostade. Symtomen bar

spår av ett härjat förflutet.

Så en dag ringer Joaquims
mamma. Joaquim hade fått
lungödem och dött. Han
fick svårt att andas och
kom in på sjukhus två
dagar innan hans sista
andetag.

Så fick Arimateas familj i
alla fall 3-4 års glädje till
slut. Trots alla års lidande
och försakelser, var inte
Joaquim “ett fall” bara. Han
var Arimateas son. Han var
Rosas bror. Och, han var
mammans ende son.

Det vi jobbar med är att de
som kommer i klam, och
utanför alla skyddsnät, ska
få ett liv som är så bra som
möjligt.

Upprymda och glada barnen som är på väg till de efterlängtade sommar-lägret
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forts. från första sidan...

...djupa kontraster
Portugal ingår i de tolv EU-länder som har bytt penningsystem. Vi har
från 1 januari gått ifrån den portugisiska escudon, men började redan
för tre år sedan vänja oss vid den gemensamma valutan Euro.

Vi har fått ny regering, med nya människor i parlamentet. Nu är det
den tjugofemte regeringen sedan revolutionen 1974.

Portugal är en av länderna i EU som får in mest invandring. Dit
Sverige sänt hjälpsändningar, kommer nu människorna hit; rumäner,
moldavier, albaner och bulgarer. Vi har folkslag från Afrika, inte bara
från Angola och Mocambique, utan även från Nigeria, Senegal och
Guinea. Från Asien kommer kineser, ryssar, turkar. Alla finns inom
EU. Hur ska vi bäst kunna hjälpa dem?

Nästan en fjärdedel (23 %) av portugiserna räknas som fattiga. Det
gör Portugal till Europa Unionens land med högst andel fattiga. Och i
hela EU finns omkring 18 miljoner som lever under existensminimum,
enligt rapport från EU parlamentet, Brian Crowley.

Medan samhället lider av våld och koas fortsätter politiker och
beslutsfattare med nya drömmål.

Kära Vänner!
På omslagsbilden ser vi hur upprymda och glada barnen

är som just är på väg till det efterlängtade sommar-
lägret. Vi berättar mer om de fyra lägren en annan gång.
Året-runt-uppgifter är att fylla på i förråden hos våra
lokala medarbetare, direktkontakt med hjälpsökande som
ofta är väldigt krävande... Och som ringar på vattnet,
efter alla år i olika läder och uppgifter, möta
intressanta fall.

En professor i ekonomi, från Östeuropa, kommer med
vår adress i handen. Trots sin höga position, tjänar han
inte nog för att kunna ha gift sig och ha en fru. Som
stipendiat söker han nya möjligheter för sitt land. Han är
en sann kristen och har fått vår kontakt via sin
församling. Under studietiden här kommer han förbi nu och
då och vi delar med oss av Guds-visioner för hans
fosterland, Bulgarien. Visst. Men det tycks som om enda
sättet att leva ut sin vision, är att leva ärligt, där i
korruptionen bland kollegerna. – Det måste finnas en gud
med dig, som gör att du inte är som alla andra, kommen-
terar en elev. Censuren han lever i, kan inte dölja
sanningen han funnit, trots att han inte säger ett ord om
det.

En annan man, Job, känd ur bibeln, som också levde
rättskaffens, var så angelägen om att ingen av hans barn
skulle förlora Guds välsignelse i sina liv, att han efter
varje fest barnen hade hållit – och de åt och drack och
hade väldiga fester - samlade pappan ihop dem tidigt på
morgonen och offrade till Gud för var och en av dem. Det
står att Job tänkte; “Mina barn kan ha syndat och i sina
tankar förbannat Gud”. Job 1:4-5

Är våra privata tankar så viktiga då? … människornas
tankar är onda, står det i bibeln. Människan
erbjuds gudomlig hjälp för att överkomma det
onda. Gud säger; Jag är Herren din Gud! JAG
ÄR. Jesus, Guds Son, undervisar oss om att;
älska honom, din Gud, med hela ditt
förstånd.

Utrannsaka mig, Gud...
pröva mig och känn
mina tankar. Ps 139:23


