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Avó Ghandy, kär medarbetare har gått bort
En kär medarbetare har fått hembud. Maria Julia Gandhy. Hon kom flitigt till
Stiftelsen och med hennes initiativ ordnade vi med många hjälpsändningar till
hemlandet Mocambique. Hon blev 82 år och trots vacklande hälsa, hjälpte
hon ständigt andra behövande, ända till slutet. Hon var en kvinna som hade
med Gud att göra. Vi var många som saknade henne och vandrade med till
hennes jordfästning, där tonen var kristallklar om uppståndelsens morgon.
En förtvivlad alkoholist överlämnar sin son som han inte längre kan ha hand
om, då han ständigt måste leta utefter lervägarna efter mamman, som fastnat i
samma beroende.
Här kommer en skolklass med något gott att äta till julen, för oss att ge vidare.
Alla kan vi göra något för att räcka en hand till en annan medmänniska. Ifrån
Stiftelsens sida vill vi tacka och önska God Helg till Er alla. Vi får hjälps åt att
kämpa mot den hopplöshet som håller jorden i sitt grepp

- Vad ni har gjort mot en
av dessa minsta
det har ni gjort mot mig.
Jesus
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Starkare än hatet
Layout: Samuel Johansson

Ifrån Stiftelsens sida vill vi önska God
Helg och tacka alla som hjälper oss ge
Ett Hopp i Mörkret. Vi önskar fortsätta hoppas för andra även år
2006, för en enkel handling av osjälvisk kärlek kan förvandla även den totalt
hopplöse.

Jag läste en bok. Eller rättare sagt – jag slukade en bok som heter “Starkare
än hatet”. Det hade kunnat vara en bok om ett horribelt levnadsöde men
istället är det en bok som ropar ut ett budskap om hopp. Det är en sann
historia om en pojke som blir övergiven av sin mor, misshandlad av sin
alkoholiserade far, som senare åker in och ut på institutioner och olika
fosterhem och så småningom dras in alltmer i kriminalitet och en destruktiv

...fortsättning från framsidan
Kära vänner

Julbrevet 2005

Den smala eller breda vägen; ljuset eller mörkret...
Vad väljer jag? Jag som vill må bra i det jag själv kan
påverka.
Jag vet vad jag inte vill använda mitt korta liv
till. Men om jag då bestämmer mig för att sluta förtränga
min längtan efter det gudomliga och vill hitta över till
den smala vägen – i ljuset av Guds Ord – vart hittar jag
då “knappen”?
Gud upphör ju inte att finnas när Han förnekas. Gud
slutar inte att styra universum bara för att folk inte
tror. Striden inom mig om gott eller ont rasar tills jag
beslutar mig att be Gud om hjälp.
Hemligheten – lysknappen – är inte så långt borta.
Själva porten in på den smala vägen är Jesus. Stötestenen
för någon, den fasta klippan för andra.
När Jesus talar om sig själv som den smala vägen
säger han ungefär så här;
- Leta inte genvägar till Gud. Marknaden svämmar över av
bergsäkra, förenklade metoder till ett lyckligt liv, som
du kan uppnå på din fritid. Gå inte på sånt även om
massorna gör det. Vägen till liv, till Gud!, är hälsa och
liv men kräver all din uppmärksamhet.
Den Helige, Gud själv, kom till oss genom Jesus.
Nyckeln till dörren in på vägen är att be; “Tack
Jesus för det du gjort för mig, att Du tog min skuld och
ger mig liv”. Denna enkla bön kan förenklas ytterligare
till att med hela sitt hjärta säga: “Jesus!” Och lyset är
tänt! Vägen står öppen.
Låt Julen 2005 bli en början till ett livsavgörande
och livslångt ja till Jesus.

Det är snart jul igen och då försöker
familjen vara tillsammans. Eskil reser inte
längre pga. sin ohälsa. Mikael har nyss
kommit tillbaka efter ett halvårs studier i
Singapore och Daniels arbetsplats är Syd- och
Centralamerika. Samuels är i Sverige just nu
och det är där vi ska fira julen i år.
Adress till Maj-Lis i
Portugal:

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

fortsättning...

Starkare än hatet av Magdalena Olsson

livsstil. Med sitt glödande hat och söndertrasade själsliv är han som en
kringvandrande, tickande bomb som exploderar med jämna mellanrum.
Vändningen kommer när han stöter på ett gäng kristna och handikappade
människor som gradvis lyckas förmedla godhet, kärlek, förlåtelse och
hopp in i hans liv.
Sakta, sakta börjar
förvandlingen och
restaureringen av
hans tilltufsade inre,
genom en lång resa
på förlåtelsens och
försoningens väg.
De människor vi
försöker hjälpa
genom Stiftelsen
Magdalena och Graca på arbetet i Portugal
har många
gånger en liknande historia som Tim Guénard i den här boken (även om
hans öde kan tyckas extremt grymt). För några veckor sedan var jag inne i
centrala Lissabon och gick omkring i några av de värsta kvarteren där
drogerna florerar fritt. Människor sitter i grupper och injicerar öppet på
gatorna och andra ligger utslagna på trottoaren och kramar en tömd flaska.
De prostituerade står där längs husväggarna mitt på ljusa dagen och väntar
på sina kunder. En kvinna kavlade upp sina byxor och visade oss gråtande
sina ben som var fulla av blödande sår. Hon hade levt länge med HIV och en
stor rädsla för döden. När vi gick in i de här kvarteren var det någon som
sade: “Välkommen till helvetet”.
Människornas ångest och misär gastkramar ens hjärta när man vandrar fram
på de där gatorna. Deras hopplöshet är så brutalt tydlig. Och ändå är Guds
närvaro också så tydlig på såna platser, man kan känna hans hjärta blöda
för sina älskade barn som far så illa
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