Intresserad av föredrag om ursprungsfrågor?
Flera av Genesis medlemmar kan i mån
av tid besöka skolor, universitet och
kyrkor. Kanske är det dags för en
temahelg i kyrkan?
Följ gärna föreläsarna på genesis.nu/
kalender/ och samordna när någon är i
närheten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Missa inget nytt från Genesis! På vår hemsida genesis.nu finns ett
formulär att fylla i för att anmäla sig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev
som utkommer någon gång per månad.
Välkommen att anmäla dig!

Tidningsprenumeration och/eller medlemskap?
Prenumeration och medlemskap kan ordnas i vår webbutik alternativt
genom insättning på föreningens PlusGiro 29 55 88-8.
Medlemskap 130 kr/år (studerande 65 kr/år)
Prenumeration 245 kr/år (gåvo- och studentpris 145 kr/år)
Kom ihåg att uppge namn och adress!
Vänligen observera att medlems- och prenumerationsavgift på tidningen Genesis är två skilda saker.
Det går också att betala via Swish på 123-652 03 99.
Maila då vid prenumeration ditt namn, postadress, epostadress och vad du beställt till
prenumeration@genesis.nu.
Välkommen att kontakta föreningens ordförande om du har frågor:
ordforande@genesis.nu
Göran Schmidt, Långåsliden 38, 412 70 GÖTEBORG
Tel: 070 - 480 38 40

Föreningen Genesis har som högsta
önskan att vår verksamhet ska leda till
de allmänt kristna målen om Guds ära
och om att människor ska komma till
tro på Kristus. Vi gör detta genom att
fokusera på skapelsefrågan.

Vänj den unge...
”Vänj den unge vid den väg han ska vandra,
så viker han inte av från den när han blir gammal”
Ord 22:6 (SFB15)

Den här versen – troligtvis nedtecknad av kung Salomo för tre tusen år
sedan – uttrycker ett par grundläggande sanningar. För det första att vi
som föräldrar och vuxna måste vandra rätta vägar om vi ska kunna
förvänta oss att nästa generation ska göra det.

Bara den som lärt sig att evolutionsteorin inte är något man får lov att
ifrågasätta kan komma till en sådan slutsats. Kontakta oss gärna för att
skaffa årets första nummer av tidningen Genesis, där vi visade på
evolutionsteorins allvarliga brister. Det kommer vi oförtröttligt att
fortsätta med – och då inte bara argumentera utifrån evolutionsteorins
svagheter, utan framför allt göra det med fokus på den positiva
evidensen för Skaparen – Bibelns Gud!

För det andra att unga människor befinner sig i ett särskilt viktigt och
formbart skede av livet. Det är då grunden läggs för livsbygget.
Självklart finns det ingen tvingande lagbundenhet i detta. Människor kan
växa upp under de värsta tänkbara omständigheter och ändå välja att gå
mot strömmen och bygga goda liv och relationer. Och tvärt om.
Principen står ändå kvar – barndomsårens erfarenheter har en
avgörande betydelse för hur det fortsatta livet kommer att gestalta sig.
Det är ingen hemlighet att det är därför som företrädare för politiska
system är ytterst angelägna om att ta över barnens fostran från tidiga
åldrar, för att ”skydda dem” från föräldrars religiösa och reaktionära
inflytande och fylla dem med ”rätt” människo- och samhällssyn. Allt
naturligtvis under goda förespeglingar av att forma dem till solidariska
och ansvarstagande samhällsmedborgare oavsett social bakgrund.
Det låter så bra. Och det finns givetvis fall när det också kan vara det.
Men myntet har en baksida. Formellt heter det att skolan är politiskt och
religiöst neutral. Vi vet att så inte är fallet. Och då talar vi inte om
religiösa friskolor. I den icke-konfessionella skolvärlden, vanliga
kommunala skolor, är våra barn utsatta för en religiös och ideologisk
indoktrinering. Naturalismen, materialismen, föreställningen att
världens skapelse och livets mångfald blivit till utan någon Gud,
inpräntas i våra unga under täckmanteln av ”den naturvetenskapliga
världsbilden” och evolutionsteorin lärs ut som om den vore ett bevisat
faktum.

Skapelsekonferens/!rskonferens
Helgen den 28-30 september är du välkommen på skapelsekonferens!
Plats: Equmeniakyrkan, Stuguvägen 18 i Östersund
Anmälan sker till Bo Westin på bowestin@hotmail.se senast den 20
september. Deltagandet är kostnadsfritt.
Läs mer på vår hemsida genesis.nu för vidare information!

