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VIKTEN AV ATT KÄNNA GUD 
 Ända sedan Adam och Eva, har människan mött samma problem med varje 

följande generation; hur lär vi nästa generation att känna Gud, dyrka och 
älska honom? Adam lärde Abel att älska Gud, men han lyckades inte med 
Kain. 1 Mos. 4:1-11 

 Dyrkandet av Gud överfördes från Adam och Eva till Set. 1 Mos. 4:25-26 
 Från Set hela vägen till Noa, var det bara Sets efterkommande som förde 

kunskapen om Gud vidare. Det var bara Noa, hans fru, deras tre söner och 
deras äkta hälfter som räddades från Guds straff, därför att de inte var andligt 
förstörda. 1 Mos. 6:1-9 

FÖRÄLDRARNAS MISSTAG  
Israeliterna som kom in i det förlovade landet lyckades inte förmedla kunskapen  
om Gud till sina barn. Nästa generation kan inte klandras eftersom deras 
föräldrar inte följer Guds instruktioner. 5 Mos. 6:1-25; Dom. 2:7-13 

 Om föräldrarna lever ett slarvigt andligt liv, så blir det också med barnen.  
 Om föräldrarna inte har ett starkt böneliv, så blir det med barnen. 
 Om föräldrarna inte lever ett heligt liv inför barnen, så blir dessa barn folk som 

gör kristendomen till åtlöje och de blir avfällingar. 
 Det är föräldrarnas gärningar som gör barnen till troende eller avfällingar!  

FRUKTERNA AV FÖRÄLDRAMISSTAGEN 
Både Petrus och Paulus visste i sin ande att framtida generationers kristna skulle 
bli förstörda. Apg. 20:27-30; 1 Tim. 4:1-3; 2 Petr. 2:1-3 

 En människa som inte beder blir en människa med liten tro! 
 En människa som inte känner Gud känner inger önskan att bedja! 
 A man who doesn’t know God cannot display the love of God to others! 
 Om inte en människa förstår att hon är fattig i anden, så är det omöjligt att be 

Gud om hjälp! Upp. 3:14-22 
 

Har du ett öra till att höra med? 


