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Ett Hopp i Mörkret

I sommar, erbjuder vi läger för
barn, som i förlängningen kan
åstadkomma en förändring också
för samhället. Ett barn, som inte
upplevs vara något särskilt,
kan bli den allra mest
framgångsrika.

Nyhetsbrev från

juni – augusti 2011

Tack
från Emanuel med familj, invandrare från Franska Guinea.
Ber att få tacka Stiftelsen Maj-Lis för det hon sände hit berörde speciellt
mina barn, då de efter fyra år utan pappa, nu har fått komma hit och de
behövde kläder mot kyla och regn och fick det.
”Vi måste ha fått en familj i Portugal också”, sa mina barn.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till
er alla som ger ert stöd till Stiftelsens
visioner, att genom praktisk handling
ge fattiga och förtvivlade
Ett Hopp I Mörkret.

90-konto och dess
verksamhet
granskas av Svensk
Insamlingskontroll
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Tack
från ett av våra utdelningsställen:
Vi är helt fascinerade då vi packar upp, speciellt då vi ser att det är bra
kläder som är väl valda för människor som är värda det allra bästa, precis
som vilken annan som helst. Det syns att det är kärlek bakom.

Portugal idag
Senaste tiden har Portugal ofta varit på tapeten i media och då mest i samband
med ekonomisk kris. President Cavaco Silvas omedelbara tal till nationen då
det stod klart att Portugal inte kan klara sig utan lån utifrån, löd: Nu har vi

ett tillfälle att ändra våra liv,
men det är inte gratis.

Forts. sid 3

maj 2011
Kära stödjare
Att äga en vision och dröm är en sak, men att förverkliga den,
är något annat.
Gud har drömmar som han vill att vi förverkligar. En av dem är
att vi ställer upp mer för varandra, så vår värld blir bättre.
Vilken del av befolkningen vill han att vi, enligt
bibeln, ska jobba med? Hans svar i Sak.11:16 är: fråga
efter dem som håller på att dö, sök efter dem som
kommit bort, sköt om de skadade, ge de friska nyttig
mat och bär de som inte kan gå själva. Och i samma
bok, 7:8-9 säger han: var ärliga och uppriktiga, ta
inte mutor och var barmhärtiga mot varandra. Sluta upp
att förtrycka änkor och faderlösa,utlänningar och
fattiga,och tänka ut onda planer mot varandra. Era
förfäder brydde sig inte om detta budskap. De
satte fingrarna i öronen och vände sig bort för
att slippa höra på mig Herren, härskarornas Gud.
Jag kallade dem, men de vägrade att lyssna, och
när de ropade till mig vände jag mig bort.
En annan Guds dröm, och också den största, var
gömd i en hemlighet som bara kom fram för 2011
år sedan. I och igenom sin son och hans
oskyldiga död, sonade Jesus guds ilska över
synden och befriade oss människor från våra
misstags fängelse. Vi berättar gärna om honom
för det ger resultat.
I dag till exempel, då Graca, en av våra
medarbetare berättar om sitt besök i fängelse
i lördags, forsar orden fram och ansiktet skiner
av glädje: Antonio som jag berättade om då han
till slut fick permission med elektronisk bevakning och kedja
runt benen så han inte kunde lämna lägenheten, men fick komma
till sin mors hem, medan hans mor levde sina sista dagar. Nu,
inlåst igen, instängd innanför murarna, säger han; Nu är jag
äntligen fri. Förut var jag i
frihet, men satt fast i mitt
beroende, nu sitter jag inne, men
först nu är jag en
fri man, sedan jag
vände mig till min
mors Gud.

forts. från sid 1
Nu har vi ett tillfälle att ändra våra liv, men det är inte gratis. Vi får inte
pengarna, utan de ska betalas tillbaka. Det är ett stort bekymmer hur vi
ska leva för att få fram betalning. Vi måste skapa konditioner för att
befria oss från denna skuld. Om vi inte lyckas inom tre år är vi värre,
ja sämre än vi någonsin varit.
Många behöver spara och välja noga vad som verkligen behöver köpas.
Vi måste börja leva på vår egen produktion och inte importera. Andra
trodde på oss och litade på oss. Nu måste vi återskapa förtroende.
Om vi inte lyckas väntar mycket svåra tider. Vi måste ta tillfället att ändra
våra liv nu, slutar presidenten sitt tal, och tillägger: Arbeta mer och spara
mer är statens och individens ansvar.
Inte enbart de med högre studier går utan jobb utan också de fattiga som
är analfabet som sina föräldrar, har drabbats då firmor lägger ned eller
flyttat utomlands. Vi har just nu den högsta arbetslösheten någonsin,
ca 700 000 utan jobb. Och varje dag kommer ett hundratal till, men de
skäms och vågar knappt visa upp sig, Affärerna är tommare och många
har stängt. De få som kommer, köper mindre än någonsin. Mellan
underbara soldagar har vi skogsbränder och plötsliga översvämningar.

Oron för morgondagen är märkbar på alla sätt. Inte mins syntes det i
Fatima, den lilla orten norr om Lissabon, då för en dags firande i maj,
tvåhundrafemtiotusen tagit sig dit för att med näsduk i hand vinka när
Mariastatyn bars runt av prästerna. TV intervjuerna visade att allt mellan
svårt sjuka till mödrar till neddrogade, söker här sitt hopp, där man byggt
världens fjärde största kyrka.

