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Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset,
som i dag står på ängen och i morgon
kastas i ugnen, hur mycket mer skall han
då inte klä er? Så lite tro ni har!
Matt 6:30

Skapelsen vittnar för sin Skapare
I skrivande stund har sommaren anlänt till våra nordliga breddgrader.
Man längtar efter sommaren, efter värmen, det gröna och det vackra i
naturen. Just nu är den vackraste årstiden inne.
När jag ser runtomkring mig i naturen kan jag inte låta bli att förundras
över Guds skaparmakt och hans fantasirikedom.
När Gud skapade allting hade han
troligen två stora
huvudmålsättningar: ordning och
skönhet. Hela universum är
välorganiserat. Allting fungerar
efter de förutsättningar Gud i
skapelsen lade ner i naturen. Vi kan
se denna ordning i vårt eget
solsystem. Livet på jorden är helt
beroende av solen (dess ”rätta”
storlek och avstånd från jorden).
Livet är helt beroende av den
atmosfär som omger jorden (dess
”rätta” kemiska sammansättning).
Vi människor och andra levande
organismer är helt beroende av
fabriker i växternas blad som
förvandlar solenergi till en kemisk
produkt (syre) som är så livsviktig
t.ex. för oss människor.
Vi människor har en ämnesomsättningsapparatur som kan ta vara på de
ämnen som finns t.ex. i växter. Denna lista skulle kunna göras ännu
längre och mer detaljerad, men redan detta säger till oss att bakom
naturens fantastiska funktionalitet måste finnas en oändlig vishet och
kunskap.
När vi sedan tänker den andra aspekten i naturen, skönheten, ser vi
vilken fantasi Gud har haft när han skapade växter och djur. Men
skönheten i sig kan inte ha något självändamål.

Saker och ting kan fungera även när det inte är sköna. Varför skönhet? Jo,
jag tror att Gud skapade skönheten för oss människor! Genom förmågan
att kunna uppleva skönhet i naturen
kan vi ha en liten skymt av Guds sinne.
Tänk på alla blommor. Deras skönhet
är inte alls nödvändig för växtens
överlevnad. Insekter som blommorna
lockar till sig är inte alls intresserade
av skönheten i blomman utan nektar
som finns i blommorna. Vi människor
beundrar skönheten men vi har inget
behov att suga nektar ur blommorna.
Och tänk på allt annat vackert i
naturen. Vi hänförs och bedåras av
det vackra och sköna!
Skapelsen talar sitt tydliga språk om
Skaparen. Njut av Guds sköna natur – och tacka honom för det!
Vesa

Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga
egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de
verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.
Rom 1:20

Genesis lokalavdelnings uppstartsmöte
Lördagen den 14 juni kl 18 är alla som vill främja skapelsetron
i vår del av landet välkomna till kyrkan. Vi kommer att bilda
en lokal avdelning inom Genesis och diskutera hur vi vill nå
människor med vårt budskap.
Varmt välkommen!

En av dessa mina minsta.
I dagarna uppmärksammades en bussförare i Skövde för att han hade
stannat sin buss för att han såg en liten 10-årig flicka sitta och gråta
vid sidan av vägen. Passagerarna fotograferade och lade ut bilder och
kommentarer på olika sociala medier och uttryckte sin beundran över
chaufförens handlande. Han blev sedan intervjuad av flera tidningar och
några dagar senare fick chauffören och flickan träffas igen.

Hela historien lyfts fram som den solskenshistoria den förvisso är men
egentligen vittnar det hela om den kyla som sprider sig i vårt samhälle
idag. En handling som borde vara självklar för var och en, att ta hand
om våra svaga och olycksdrabbade, ses som ett hjältedåd och hyllas av
media. I dag har vi inte tid att bry oss om vår omgivning och reagerar
först när katastrofen är ett faktum. Vi blir itutade att det finns sociala
skyddsnät som tar hand om allt och alla så vi behöver inte agera själva,
någon annan har nog redan ringt.

Många olika grupper och individer faller idag utanför detta ”skyddsnät”
och behöver vår hjälp på olika sätt. Kom ihåg Jesus ord i Matt 25:34-40:

”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått
färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav
mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling
och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och
ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de
rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att
äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling
och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk
eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen
säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder,
det har ni gjort mot mig.”

Vi måste bli bättre på att se dessa ”minsta” som vistas i vår omgivning.
Genom att ge ut av den kärlek och omtanke som Herren har visat oss,
kan vi påverka många människor och visa på en väg som leder till ett
tryggt hem!
Tomas

Stärkande råd
Vi kan alla få bättre hälsa om vi använder oss
av bra byggmaterial som bygger upp vår kropp
så den håller mot mycket som vill bryta ner
den. Vi har goda råd från kärlekens Gud som är
vår Skapare och Livgivare. Ät frukt och
grönsaker. Frisk luft. Sömn. Rör på dig ute i
luften. Ett glatt hjärta är en god läkedom för
kropp och själ. Vila på den 7:e dagen. Bygg upp
tron med Guds goda ord till oss. Så får vi också
leva evigt när tiden är inne för Gud att skapa
allting nytt på vår jord där ingen sjukdom, död
eller synd, ingen ond makt mer skall finnas
som lurar oss människor till att göra fel mot
varann. Detta är villkoren för oss människor att
vi själva kan medverka till vår hälsa; om vi
använder oss av dessa visa, goda råd blir vi
starkare och friskare.
Anna-Lisas tankar på sin 86-årsdag

Månadens program

Lördagen den 7 juni

Kl 16 Bibelstudium av 1 Korintierbrevet kap 5
	


Otuktssynd i församlingen

Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 14 juni

Kl 16 Bibelstudium av 1 Korintierbrevet kap 6
	


Kroppen är den helige Andes tempel

Kl 17 Gudstjänst
Kl 18 Genesis lokalavdelning första möte
Lördagen den 21 juni

Kl 16 Bibelstudium av 1 Korintierbrevet kap 7
Äktenskapligt samliv
Kl 17 Gudstjänst

Lördagen den 28 juni

Kl 16 Bibelstudium av 1 Korintierbrevet kap 8
Den kristne och det svaga samvetet
Kl 17 Gudstjänst

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

g
Varmt välkommen!

Barnens hörna

Minnesvers
, kommer ni
Om ni inte omvänder er och blir som barn
inte in i himmelriket.
Jesus i Matteus 18:3

Allt vad ni vill att
människor skall göra er,
det skall ni göra dem.
Lukas 6:31
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