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Derfor er troen vigtig i det kristne liv
Nr. 233 – 2018/Dan Ahlmann

Du kan have de rigtige teknikker, når du spiller bordtennis - men
hvis du ikke træner, bliver du aldrig dygtigere.
Jesus er her oppe, i forhold til troen, og vi er her nede, men vi
skal vokse - altså vi skal træne troen.
Markus 11: 22 - hav tro til Gud.
Hvorfor er tro vigtig i dit liv?
Heb. 11: 6 - uden tro er det umuligt at have Guds velbehag.
Ef. 2: 8 - du kan ikke blive frelst uden tro.
Frelsen tilhøre alle menesker, men det kræver tro, at modtage
den.
Gal. 3: 11 - den retfærdige skal leve af tro.
Rom 1: 17 - leve af tro
Heb 10: 38 - leve af tro
Troen kommer af det der høres (åbenbares).
2 kor 5: 6 - vi skal vandre i tro.
Du kan ikke gå i gennem livet som en kristen uden tro.
1 Tim 6: 12
Du kan ikke stride den gode strid uden tro.

Jeg prøver, at besejre djævlen men han er allerede besejret.
Troens kamp består i, hvad vi ser i det naturlige, i forhold til, hvad
Guds ord siger om situationen.
Hvad vil du tro? Jesus sagde at du skal kende sandheden, og
sandheden skal sætte dig fri - Guds ord er sandheden …
Troens strid holder aldrig op, den kæmpes hver dag, men i
Kristus skal vi mere end sejre.
1. Joh. 5: 1-4 - tro overvinder verden
Rom. 14: 23 - alt der ikke udspringer af tro er synd.
Ef. 6: 13-16 - løft troens skjold.

Forslag til samtale:
Kan vi komme uden om troen som en kristen?
Kan man høre Guds ord uden, at troen vokser?
I hvad består tros kamp?

Hvad bliver levende for dig når du læser:
1 Tim 6: 12
Heb. 10: 38
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