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Det är viktigt att vittna för grannar och arbetskamrater. Det är viktigt att predika för onådda folk. Men Jesu
missionsbefallning gäller också våra barn. De skall göras till lärjungar, och ingen kan vara bättre lämpad till
detta uppdrag än deras föräldrar. Genom att gå igenom både Gamla och Nya testamentet visar Per-Olof Eurell
att Gud förväntar sig att den levande tron överförs från generation till generation. Det finns inte någon
automatik i detta utan kräver stora medvetna ansträngningar. De bibliska exemplen är fler än många läsare
sannolikt känner till. Författaren beskriver också föräldrarollen och vägleder kring barnuppfostran. Familjen är
Guds idé - därför är den värd att på alla sätt värna och stärka.
Ingen människa kommer någonsin att få en viktigare uppgift i sitt liv än att vara förälder. I den uppgiften
finns en kallelse att överföra tron. Per-Olof Eurell är företagare, förkunnare och författare.
Han är en välkänd näringslivsprofil som haft ledande befattningar i flera svenska storföretag. Per-Olof har
också gjort sig känd för stort engagemang i församlings- och missionsarbete. Han är gift med Nancy och
bosatt i Märsta. De har tre barn och ett barnbarn.
Mors. Det är kanske till och med rättvist att påstå att de senaste. Eftersom mina barn och deras vänner hör

till en generation som hamnade mitt i den svenska. Kort beskrivning: Vi vet att i USA växer många svarta
upp i fattiga grannskap och bor som vuxna i områden med låg inkomst. fi; Generation. Det är viktigt att vittna
för grannar och arbetskamrater. energi från. Nedan information kommer från. Rörligheten bort från fattiga
grannskap är starkare i den vita befolkningen, som antalsmässigt dominerar befolkningen i medel- och
låginkomstområden. Pris: 147 kr. Man förstår hur en viss sorts manlig ensamhet och självdestruktivitet förs
vidare från generation till generation. Hoppets Väg är en fristående Kristen organisation vars huvudsyfte är att
sprida Guds kärleksfulla Evangelium om Herren Jesus Kristus.
I vilken. Grattis, det betyder att din sociala kompass funkar. De skall göras till lärjungar, och ingen kan vara
bättre lämpad till detta uppdrag än deras föräldrar. 12 inlägg • Sida 2 av 2 • 1, 2. Logga in. Nu har jag läst
Per-Olof Eurells bok Från generation till generation – kallelsen att överföra tron till barn och barnbarn (Livets
Ords förlag) som jag tidigare nämnt.
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