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Ett Hopp i Mörkret
Nyhetsbrev från

september – november 2011

Om jag ger allt jag äger till de fattiga,
och till och med är villig att dö för min tro,
men inte visar kärlek, då har jag ändå
inte gjort något av värde. 1 Kor 13:3
Gåvogram, från original ur Maj-Lis serie Bibliska Bilder
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Hjälp henne med allt hon behöver,
för hon har varit ett stöd för många,
också för mig.
Personlig hälsning från Paulus Rom.16;2
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Du stöder Stiftelsens arbete genom att: uppvakta / hedra / minnas.
Välj vilket gåvogram, av de 4, som passar och sätt in önskat belopp på
Stiftelsens PG 90 04 99-5 och meddela oss vem vi ska skicka till.
Vill du själv skriva på din hälsning och sänder vi gåvogrammet till dig.

Från sommarens läger
Vi involverade barn från våra barngrupper från nio områden och vänner
från Sofia kom och hjälpte oss. Vi hade klasser i konst och i drama,
vi gav bibellektioner, badade, simmade och spelade spel. Att lära ut konst
skapar nya kontakter och vi blev accepterade ute i samhället så
kommunen bjöd oss sina lokaler till avslutningsdagens utställning och
drama. Det var genom er och Guds hjälp vi fick till det. Tack för både
andligt och ekonomiskt stöd denna sommar. Hari och Penka i Kurdjali.
Fler foton finns på sida 4

Kära vänner

september 2011

Barn, är en målgrupp som vi tror är särskilt viktig. Alla
börjar vi som barn och behöver förebilder som kan hjälpa oss
drömma och föra oss framåt. Det kristna livet är både ett hopp
för framtiden och det livet vi lever idag. Då vi ser exempel som
lever med evigheten för ögonen, blir vi sporrade att använda vår
utmätta tid mer koncentrerat och inte bara leva för stunden.
Helt apropå fick jag tillfälle besöka Ingrid Jansson 98 år,
en släkting till Lisa som jobbat många år i Portugal. Efter
20 min. bilfärd är vi där. Efter ett par knackningar på
sista dörren, längst ned i korridoren, lyser siluetten av
en rakryggad, slank dam med en ståtlig hållning.
Här sitter hon, vid sitt stora, runda bord. Väggarna
är dekorerade med barnfoton. Aftonbladet från dagen
före med kungabröllopet ligger uppslagen och mor Ingrid
hinner säga, medan min blick flyger runt överallt,
att hon knappt haft tid att sova, för att titta på alla
bröllopsbilder. Under tidningen sticker en Bok fram med
ord understrukna med rödpenna och jag läser; ”Därför ger
jag aldrig upp. Även om min kropp bryts ned, så förnyas
min inre styrka i Herren för varje dag. Jag tänker inte
på svårigheterna just nu, utan ser framåt... Glädjen
som väntar kommer att räcka i evighet.”2 Kor 4;16 – 18
– Jaa, det är riktigt, försöker jag säga så högt
så hon hör. Med kraftig röst, men ändå mjuk, svarar
hon: Gud är så stor. Han råder över världar mång.
Hans ord bestämmer solars gång, men också kan uti
mitt hjärta bo.
Så citerar hon en sång strof till; På bröllop jag
bjudits i himmelens underbara palats och tillägger: Vi är
bjudna. Folk är stolta få bli gäster på bröllop, men när
Jesus bjuder till stor fest,ursäktar
sig en del att de inte kan komma.
Jag tycker om Kungliga bröllop och
jag ska vara med på Himmelskt
bröllop, säger den nära 100 och
hennes enda undran är;
-Blir det idag månntro eller dröjer
det en månad till?
Det var starka ord från en
veteran som snart varit med ett
sekel och hunnit se många kungar
inta tronen. Ingrid Jansson har
hittat ”något” att vänta på
– som driver henne
framåt. Hon tycks
ha roligt medan hon
lever och är
trosviss att
hon ska nå målet.

Notiser
Vi, Stiftelsen, har beslutat att fokusera mer på webben. Via Internet kan
vi nå fler men med mindre kostnad. De som vill, kan ta del av vår digitala
gemenskap och följa med vad vi gör och vem det är vi samarbetar med och
lättare kunna stödja olika projekt. Detta innebär utmaningar för oss. Allt vi
gör finansieras av frivilliga gåvor. Stort tack till dig som är med och stöder
våra internationella insatser. De som är våra partner är mest enskilda
personer, familjer och församlingar som valt att stå med oss. Redan nu kan
de som vill få sitt nyhetsbrev per Internet. Sänd oss din epost adress till:
maj-lis@johansson.com
Pingstförsamlingen i Vale de Lobos, är mycket tacksam för både kläder
och matvaror som vi delar ut till troende och andra behövande familjer.
Detta är ett viktigt och nödvändigt arbete i vår nuvarande situation.
1 Kor.15:58 Mina kära, eftersom den framtida segern är viss, bör ni
därför vara starka och ståndaktiga och hängivet arbeta för Herren,
för ni vet att inget som ni gör för Herren är förgäves.

Pastor António Lucas
Utdrag ur email:
För varje tillfälle jag får, berättar jag … När jag ser tillbaka så har jag ett
fantastiskt liv idag. Inga aktiva narkomaner ringer på min dörr och heller
inga fulla människor stör mig i mitt hem. Och allt är ju ingen självklarhet.
Jag har idag fått nåden att förbli både nykter och drogfri och jag tackar
varje morgon Gud för dagen jag fått att uppleva. Och så länge som jag
följer den vägen behöver jag aldrig vara rädd varken för det ena eller det
andra. Jag har min kära handbok hemma som jag läser varje dag. Jag är så
glad att ni finns…
Birgitta Johnsson från Sverige
Ur en bön av gudsmannen Mose, psalm 90:6

Vi sveper fram på tidens vågor, lika snabbt som en rasande flod
och vi försvinner lika snabbt som en dröm när man vaknar.
De här orden hittade jag i Eskils mapp med levnadsvisdoms ord;

Fundera inte över vart varje steg dig för;
Bara den som ser långt, kommer rätt.

