Jag var blind, men nu jag ser.
i kan läsa i Guds ord om en son som
var född blind. Hans föräldrar var
ifrågasatt av omgivningen. -Vad var orsaken till blindheten? Mötet med Jesus förändrar allt. Han gjorde en deg och smorde
den blindes ögon. Sedan bad han honom
går ner till Siloamdammen och tvätta sig.
Den blinde lyssnade och lydde uppmaningen. Siloam betyder utsänd. Nu väcker
de här folkets irritation. Han får frågan hur
hans ögon öppnades? Nu återger mannen
mötet med Jesus. Här kommer ett oväntat
beslut ifrån de samlade. De som bekänner
Jesus blir uteslutna ur gemenskapen.
Johannes evangeliet. 9:1-40

V

Ta med detta in i kommentaren till v.4.
Så länge dagen varar måste vi Hans
gärningar. Natten kommer då ingen
kan arbeta.
Att fortsätta
uthålligt
med att köra
hjälpsändningar medan Europas
gränser är
öppna ännu
en tid. Ansvaret att se
det som ingen rapporterar, höra det
ingen vill
berätta.
En resa öppnar dina ögon och det föds
en vilja att hjälpa och förändra för de
människor vi möter i både Ukraina och
Rumänien.
//Redaktionsrådet

Kontaktpersoer:

Micael Jonsson, micael@filippus.se
Bertil Sjöström, bertil@filippus.se

Lördagar
kl.10 - 14
Välkommen till våran Loppis
med Café samt möjlighet att
lämna kläder i klädinsamlingen.
Sista lördagen innan vi stänger
för sommaren är 17 juni.
Vi öppnar sedan i augusti.
Se lokalpress för exakt tid.
Klädmottagningen i Ullånger
håller sommarstängt mellan
13 juni till 5 september.

Glad Sommar!!

Fabriksgatan 18 C, 891 33 Örnsköldsvik
Tel: 070- 537 91 54
____________________

Besöksadress :

Gnistan-huset i Gullänget
Björnavägen 68, 891 42 ÖRNSKÖLDSVIK
Loppis: Ann-Christin Hamberg 070-235 42 72
____________________

Klädmottagning:

Ö-vik: Inger Persson 070-598 19 34
Ullånger: Eva Bylund 070-641 55 30
____________________

Medlemsavgifter:
Under 18 år - 25 kr/mån
Mellan 18 och 65 år - 75 kr/mån
Över 65 år - 60 kr/mån
Familj - 150 kr/mån
Organisationer - 250 kr/mån
____________________
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