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Ingen källa är bättre än Bibeln ifråga om tro, speciellt Hebreerbrevets kapitel 11.
Den utmanar läsaren att studera de män och kvinnor som vandrade med Gud
och under de svåraste omständigheter trodde honom på hans ord och att han
aldrig skulle svika dem.

DEFINITION AV TRO
Tro är de ting man hoppas på. Hebr. 11:1-2
Tro är en känsla. Job 19:25-27
Tro är att i sitt hjärta tänka att något skall hända. Apg. 27:21-26
Tro är den Helige Andes gåva. 1 Kor. 12:9
Tro är att se Gud som sin Fader. Luk. 11:9-13
En del kristna har tro ’på själva tron,’ medan andra tror på människor,
men äkta tro uppstår i kontakt med vår himmelske Fader. Mark. 11:22-24
Synd förstör tro. 1 Joh. 1:4-10
Att inte förlåta är förödande för en människas tro. Mark. 11:25-26
Otro förstö tro. Jak. 1:5-8

TRON BÖRJAR MED SKAPELSEN
Det borde vara klart för varje kristen att om man inte har tro på att Gud skapade
världen så kan det inte finnas någon tro på Gud i honom. Hebr. 11:3
Om du tror på utvecklingsläran, är det detsamma som att du säger att du inte tror
på att det finns en Gud. Den kristna tron säger att Gud är skaparen och att han
styr över sin skapelse. 1 Mos. 1:1; Joh. 1:1-14; Kol. 1:12-20
Det blir inte någon tro om du inte sätter Gud Fader främst i ditt liv. Jes. 45:21-22;
46:9-11
Kristendom är tro på Gud och Bibeln. Jes. 55:6-11
Det finns ingen frälsning utan tro på Gud och Bibeln. Apg. 4:8-12
Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som
hur du avslutar din bana!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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