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--> I mars i fjol skrev vi om ACRAS, ett nystartat projekt för hemlösa i
Lissabon, som pingstkyrkan driver. Mycket har hänt. En omfattande
reparation av de lokaler som kommunen ställt till förfogande håller på att
avslutas.
--> ACRAS väntar inte bara på att det ska bli färdigt utan tar
ändå emot folk hela tiden. Vi skrev då; Många har redan
lämnat gatan och ingår i rehabiliteringsprogram. Stiftelsen är
glad att kunna få kontribuera till deras verksamhet.
--> I mars fick vi ett erbjudande från Fabian i Belgien om
matvaror som han skulle kunna komma till Portugal med. Och
i april, då alla förberedelser var klara, vilka organisationer
som bäst behövde och bäst kunde distribuera, kom
långtradaren från Belgien.

--> Barnhemmet i Estremoz fick hjälp med
avlastningen…
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--> Ett av sommarlägren fick också sin portion…

Magdalena och Fabian som samordnat mottagningen av en hjälpsändning, ser
tillbaka på ett väl gjort arbete. See notiserna på baksidan.

Kära vänner!
Juni 2006
Nu är det sommar igen. Alla som kan, försöker ordna
det för sig så bra det nu bara går, med ledighet och
semester och frihet. Att dra sig tillbaka vara
otillgänglig - kan tyckas som en kontrast till vad
Magdalena skriver; att göra sig tillgänglig för en
medmänniska.
Alla kan och orkar inte engagera sig i andras behov.
Men Jesus förväntar sig att vi ska göra det. Han drar
exemplet med en rånad man på en enslig väg. Först kom en
förbi, sen en till men båda bara försvinner. Så kom en
tredje. Han stannar och tar tag i problemet. Ja han till
och med, tar med den nedslagne, dit han är på väg och ber
dem fortsätt hjälpa.
Jesu bror Jakob skriver i sitt andra kapitel, vers
14-16;
vad är det för nytta med att säga att ni har
tro och är kristna, om ni inte bevisar det genom att
hjälpa andra? Kan en sådan tro frälsa någon? Om ni har en
vän som behöver mat och kläder
och ni säger till honom: “Ja
Vi i Stiftelsen kanske
adjö då, och Gud välsigne dig,
kan vara en sluss eller
håll dig varm och ät dig
mellanhand för dig.
mätt”, och inte ger honom
kläder eller mat, vad är det
för nytta med det? Jesus sa inte bara din vän utan till
och med din fiende ska du hjälpa.
Man kan säga att samariten i exemplet, slussade
rånaren vidare… Vi i Stiftelsen kanske kan vara en sluss
eller mellanhand för dig. Vill du på det här sättet göra
dig tillgänglig för andra – som inte kommer ur sina
svårigheter utan en hjälpande hand, är du välkommen med
din gåva till PlusGiro 90 04 99-5.
Förhållandena ändras tid för tid. För tillfället är
jag själv mest i Sverige. Min make Eskil fick för en tid
sedan stroke och är hjälplös men mentalt
med. Han behöver mycket stöd så jag ställer
först upp för honom. Men med dagens moderna
hjälpmedel kan jag hålla kontakt med
volontärer och organisationer som jag tränat
upp och som får mycket hjälp av det
kontinuerliga och även av punktinsatser.
Efter alla år i Portugal vet jag lite vem som
kan göra mest nytta med gåvorna och vilka som
jobbar outtröttligt.

”Besvärande med tiggare”
Vi är några personer som har startat ett experiment för några veckor sedan
som vi kallar GVG. = Ge Varje Gång. Det började med en diskussion om hur
besvärande det kan vara med tiggare.
Man träffar på ganska många härnere. Många är från de forna öststaterna,
speciellt Rumänien. Någon sa, att hon gett pengar till en som tiggt och sen sett
honom köra iväg i en Mercedes. En annan hade upplevt hur hon gett pengar
och tiggaren inte varit tacksam utan bett om mer.
Och vi bollade argument i stil med “om man gav till alla som tiggde skulle man
snabbt bli pank själv” och “de flesta använder pengarna till droger och det vill
man inte stödja”. Men faktum kvarstår att Jesus säger i Luk 6:30 “Ge åt alla
som ber dig”. Han måste rimligen mena vad han säger, troligen något ovanligt
vettigt, han är ju ändå Guds son.
Vi är inte vana att tänka i hans radikala tankebanor och vi kommer gärna med
rationella bortförklaringar. Men kanske att han har en djupare tanke bakom?
Kanske att han är ute efter vårt hjärta? För något händer med oss när vi inte
ger, hjärtat blir hårt. På motsvarande sätt händer något när vi ger – hjärtat blir
mjukt, vi blir medvetna om synden i vårt hjärta.
Det är inte kul att ge till en som är otacksam. Otack är världens lön brukar vi
säga. Men Gud är god mot de otacksamma och onda (Luk 6:35) och Han
uppmanar oss att vara som Honom. Vi ska ge för Guds skull helt enkelt. För
att Han är så god mot oss. Inte för att mottagaren skulle visa sig värdig.
När gjorde vi oss förtjänta av en enda av Guds goda gåvor? Allt är NÅD.
Men när vi får möta oförtjänt godhet så blir vi förvandlade inifrån, sakta men
säkert. Men inte ens det ska vara motivet för oss att ge, utan bara det att Gud
är den Han är. Så vi fortsätter med vårt experiment – Ge Varje Gång – och det
måste inte vara pengar heller. Att ge av sin tid kan vara nog så värdefullt. Att
göra sig själv tillgänglig för en medmänniska, att låta sig beröras...
Magdalena Olsson
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