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Ett Hopp i Mörkret

“Det är svårt att förstå varför den här typen av händelser sker,” skriver
portugisiska tidningen Metro 20 juni. “Under åratal har sittande regeringar inte
velat kännas vid, och har undervärderat förståelsen om oss och de andra.
Resultat: Vi handlar
som om vi inte förstår
utlänningarna och bryr
oss inte hur
invandrarnas barn
mår och vad de
behöver.”

Nyhetsbrev från

M a j - L i s F i l a n t r o p i s k a I n s a m l i n g s St i f t e l s e
september - november 2005

Carcavelos är just
den plats där
Stiftelsen har sitt
säte. Det är därifrån
vi försöker verka.
Tidningen skriver att “det är skrämmande veta att det inte kommer att lösas i
första taget”. Det är lätt att titta ner på de andra, men Guds önskan är att vi
ska hjälpas åt så de fattiga kommer på fötterna och slipper hata oss andra.

Förmån kunna bidraga

Ett stort gäng stormar
Carcavelos strand och rånar
de solande badgästerna

I gästboken skriver Mary Sisson:
– Det här var mitt första besök hos Stiftelsen Maj-Lis som ny ansvarig för
CLC vid ambassaden i Lissabon. Maj-Lis informerade om det otroliga arbete
som hennes Stiftelse gör för att hjälpa behövande. Det är en förmån för oss att
kunna bidraga i någon liten mån till en livsförvandlande hjälp som denna
organisation kan åstadkomma.

Jag skulle vilja tacka alla er, som genom era gåvor, har välsignat Guds verk.
Tack vare er generositet, har vi kunnat ge kärlek och uppmärksamhet “i form
av bröd”, till många.
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Det finns människor i den här världen som är så hungriga att Gud inte kan
uppenbara sig för dem på något annat sätt än i form av bröd, sa en gång
Mahatma Gandhi.

Mitt i sommarvärmen kommer de rusande och skrikande och går rakt på och
tar vad de kommer åt. I tumultet som uppstod – alla sprang härs och tvärs –
var det omöjligt för polisen säga vem som var rånare och vem som bara slet åt
sig sina egna grejer och sprang. I Portugal är folk från forna kolonierna inte
alltid så välkomna. Det verkar som om alla med utländsk bakgrund som
befann sig på stranden drogs över samma kam och beskylldes för att ingå i
rånargänget. Polisens rapport om 500 var överdriven.
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Årets sommartorka

Kära vänner!
Människan är mer än tiden mellan vagga och grav.
Människan är mer än en ängel. Hon är ande, själ och kropp.
Och livet är en gåva.
Många letar hela livet efter kontakt med det andliga.
Ingen kan se Gud och leva, men han har visat sig som en
eld som inte slocknade, eller som en stjärna som gav
ledning eller som en duva som sänkte sig ned eller genom
att tala från himlen. Läser man Guds Ord kan man läsa sig
till honom.
– Vad finns det i den mannens ord, eftersom till och
med de onda andarna
lyder honom? frågade
människorna sig
förundrade när de
hörde Jesus.
– På samma sätt
som du hör vinden men
inte kan säga varifrån
den kommer eller vart
den tar vägen, på samma
sätt är det med Anden,
förklarade han. Vi vet
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inte vem han nästa gång
ger livet från himlen.
– Ljuset från himlen kom till världen, men de älskade
mörkret mer än ljuset, för deras handlingar var onda, sa
Jesus. De hatade det himmelska ljuset, eftersom de ville
synda i mörkret. De höll sig borta från ljuset av fruktan
för att deras synder skulle avslöjas och att de skulle bli
straffade. Men Gud sände inte sin Son till världen för att
döma den utan för att frälsa den.
- Om du bara visste vilken underbar gåva Gud har i
beredskap, om du anade… det jag ger dem, sade han, blir en
ständig källa inom dem, som alltid flödar med evigt liv.
(Luk 4:36, Joh 3:8, 19-20,17, 10, 14)
Av alla de här bibelcitaten ser vi att ett andligt
Kristusliv inte är att leva med en lagbok under armen, utan
att äga en ström av levande vatten i sitt inre.
Vad jag önskar att kunna dela
med mig av den hemligheten.
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Portugal (även Spanien och Marocko) har hemsöks av en förödande
torka som hotar ländernas långsiktiga ekonomiska utveckling, enligt Dagen
05-06-20.

Experter fruktar att årets missväxt är början på en torrperiod som kan
påverka skördarna flera år framåt, skriver TT: s webbnyheter. Det befaras nu
att torkan ska hämma ekonomisk tillväxt och leda till inflation. Skogsbräder
rasar, spannmålsskördar har halverats och bönder står inför omfattande
förluster.
-Det är ett katastrofalt år. Vi har aldrig sett en sådan torka, säger
Carlos Duran som äger lantbruk i Spanien och Portugal. Portugal har, via
EU:s förmedling, köpt spannmål från Ungern.

Bränder utom kontroll
Brandmän bekämpar skogs- och gräsbränder som brinner bortom
kontroll. Arbetet försvåras enligt myndigheterna av “höga temperaturer och
återkommande omsvängningar i vindriktningen”.
Den största branden, i centrala Portugal, rasade med en sådan intensitet
att landets stora motorvägspulsåder fick stängas av under flera timmar.
Bara för att hålla den branden stången gick vattenbombningsplan och
brandbilar i skytteltrafik.
Mer är två tredjedelar av Portugal beräknas vara drabbad av torkan
och skogsbränderna är dubbelt så omfattande som genomsnittet de senaste
fem åren.
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