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Räck ut din skära och skörda!
Skördetiden har kommit, ty jordens
gröda är mogen.
upp 14:15

Årstiderna
Vi alla är mycket medvetna om årstidernas återkommande växling.
Hösten går över till vinter, vinter till vår och vår till sommar, sommar till
höst, och kretsloppet fortsätter. Just nu i skrivande stund har hösten
kommit på allvar. Det är blåsigt och kyligt.

Vid ekvatorn har vi naturligtvis inga årstider i samma mening som här i
Norden. Orden vinter och sommar förlorar sin betydelse vid ekvatorn
även om solen ändrar sin position på himlavalvet, vandrar mellan de två
vändkretsarna. Vid ekvatorn råder en ”evig sommar”.

Men när började årstidernas växling? Naturligtvis har vi inga direkta svar
på denna fråga. En sak vet vi dock: livet på jorden är väldigt beroende av
årstidernas växling. I Första Moseboken (8:22) finner vi den första
beskrivningen av årstidernas växling: ”Så länge jorden består skall sådd
och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig
upphöra att skifta." Här nämner man alla årstiderna: ”sådd” (våren),
”skörd” (hösten), ”köld” (vintern), ”värme” (sommaren). Texten finner vid i
samband med syndafloden, och man undrar varför just då och inte i
samband med skapelseberättelsen? Detta sakernas tillstånd tycks antyda
att årstiderna i den mening vi upplever dem nu inte fanns före floden.

Före floden hade jorden antagligen en jämn fördelning av värme; tropiska/
subtropiska förhållanden rådde.
Syndafloden ändrade allting radikalt. Det är första gången jorden har
årsväxlingar i den omfattning som vi erfar dem idag. Varma somrar, kalla
vintrar och varierande vår- och höstväder. Att vi kan ha denna variation
hänger samman med jordens lutningsaxels relation till dess omloppsbana
kring solen. Lutningen är ca 21ᵅ. Denna lutning möjliggör årstidernas
växling. Men denna relation är bara möjlig därför att vi har månen på
himlen. Det är månen som håller lutningen ”på plats”. Månens betydelse
för jordens klimat blev uppenbar först på 1990-talet. Om inte månen
fanns skulle jorden ”vaja” på sin bana kring solen med konsekvensen att vi
skulle ha tusentals år långa vintrar och lika långa somrar. Livets existens
på jordens skulle blir mycket problematisk – om vi över huvudtaget skulle
finnas till!

När Gud skapade vårt solsystem visste han vad han gjorde. Till jorden gav
han en lutning som skulle göra en ”evig” sommar möjlig. Månen skapade
han i rätt storlek (i relation till jordens storlek), placerade den på det rätta
avståndet från jorden. Efter syndafloden förvandlades den eviga sommaren
till årstidernas växling. Detta sakernas tillstånd kommer att fortsätta ”så
länge jorden består.”

Vesa

Ord på vägen

På grund av att flera i min närhet haft bekymmer med hälsan och
funderat över: ”hur skall livet sluta och när”?
Då fick jag en tankeställare: enligt Jesaja 38:12.
Hur har jag vävt min vävnad, hur länge håller varpen som löper i
spolen?
Varpen är Guds nåd, ingen, ingen vet dess längd, en gåva från Gud.
Enligt Job 7:3 flyr våra dagar snabbare än vävarens spole.
Därför lär mig lita på Herren
Han inga misstag gör
Han lovat följa mig hela vägen
lika trofast i dag som i går.

Ulla

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det,
Ef 2:8

Barnens hörna

Jag ville vara ett litet ljus
Som visar vägen upp till
Guds hus
Ty här i världen är mörkt
och kallt
Små ljus behöver Gud
överallt

Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet.
Ords 10:12

Kftvt ös wösmefot mkvt !
(Obs! Viktigt meddelande)
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•
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Månadens program

Lördagen den 4 okt

Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 6
Prövningen och glädjen i tjänsten
Kl 17 Gudstjänst

Lördagen den 11 okt

Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 7
	


Apostelns glädje över korintiernas ånger

Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 18 okt

Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 8
	


Insamlingen till församlingen i Jerusalem

Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 25 okt

Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 9
Församlingen och Guds nåd
Kl 17 Gudstjänst

I samband med våra samlingar finns tid för samtal och fika.

g
Varmt välkommen!

På tisdagar kl 18 studerar vi
Johannesevangeliet.
Varmt välkommen!
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