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Tro som holder

Formål:
At give teenagerne hjælp til at forstå, hvad en frelsende tro er. Teenagerne skal se, at troen handler om 
en levende relation og tillid til Jesus; ikke en præstation. 
 

Forslag til programforløb: 

Tidsforbrug Programpunkter Materialer og ressourcer Ansvar

10 min. Aftenopstart – rammerne for aftenen sættes. 
Crowdbreaker/indledning/bøn/sang.

10 min. Tillidstesten Tørklæder 

10-15 min. Trostesten Uddelingsark

20 min. Bibeltime

15 min. Opfølgning/bedefællesskab

? Forfriskning og hygge

1. Crowdbreaker: 
Begynd aftenen med  at tage en runde, hvor alle skal fortælle den  "fedeste oplevelse" og den  mest 
"trælse situation", man  har haft siden sidste møde. Giv teenagerne et minut til at overveje dette. Lad en 
leder begynde med at fortælle.  
 

2. Igangsætningsaktivitet: "Tillidstesten".  
Del teenagegruppen op i makkerpar to-og-to. Giv den ene i hvert makkerpar bind for øjnene. Tillidstesten 
går ud på følgende: Den, som  har bind for øjnene skal udfordres til at holde sig helt stiv og lade sig falde 
bagover - frit fald i blind tillid til sin makker! Makkeren skal sørge for at gribe sin "blinde ven". (Vigtigt at 
gribemakkeren gør det!!!). Der byttes rundt, så alle prøver "det frie fald". 
 
Opfølgning/samtale: 
Hvordan oplevede teenagerne det at skulle stole på deres makker og bare lade sig falde? Hvilke tanker gik 
gennem, deres hoveder, da de lod sig falde? Hvad er virkelig tillid til et andet menneske? Hvad baseres 
tillid på? Udfordrer herefter teenagerne til at sætte ord på, hvad det betyder at have  tillid til Gud og 
stole på Gud. (Skriv deres bud op på en tavle eller lignende!) 
 
Refleksionsaktivitet: "Trostesten" 
Teenagerne skal nu reflektere over, hvad tro er, og hvad deres egen tro er for en størrelse. Dette gøres 
via 'trostesten', som er på sidste side. Denne test skal bruges RIGTIGT. Testen sætter fokus på de meget 
følelsesmæssige og oplevelsesmæssige sider af troen og det at tro. Teenagerne bliver i testen tvunget til 
at forholde sig til deres egen tro ud fra udsagn, som  har et FORKERT udgangspunkt i forhold til, hvad sand 
tro er og handler om!  
                                                                                                      
Men: Testen vil møde teenagerne i en forståelse af troen, som  mange af dem sidder fast i. Den  
forståelse, der handler om, at tro er noget, jeg præsterer og noget, som jeg skal yde og gøre og være i 
forhold til Gud.  
 
Kort og godt: Det usunde i at bygge på det følelsesmæssige og gerningsmæssige omkring det at tro. 
Bibeltimen her skal netop hjælpe dem ud af et forkert fokus (testens fokus!) omkring troen. Brug testen 
på følgende måde: 
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1) Præsentér testen som  en hjælp til dem til at blive afklaret i, om de har en ordentlig 

tro! Lad dem  tro, at det er en seriøs test! Hjælp dem til at vide, hvordan de tager 
testen - sammentællingen af deres tros-score!

2) Giv dem 5 minutter til at arbejde med testen - ANONYMT. 
3) Nu skal du samle op på testen. Spørg ikke efter, hvor mange points de scorede! Afslør 

i stedet, at du godt ved, at denne test bliver man meget deprimeret af, og at dette er 
en helt forkert test! Tro er noget helt andet end det, testen fokuserer på! Vis dem 
hvor forkert testens 'tankegang' er: 

 
Pointe: Det at tro kommer i testen helt til at handle om, hvor god eller dårlig jeg er til at tro. Der er 
fokus på mig selv i stedet for på Jesus! Hjælp teenagerne til at få det rette fokus og perspektiv på troen: 
Det vigtigste er ikke, hvor god jeg er til at tro! Det vigtigste er Jesus - ham, jeg tror på. Det vigtigste er 
ikke, hvad jeg kan præstere af tro. Det vigtigste er, at Jesus lover mig, at jeg er frelst ved  mit fællesskab 
med ham, og at han står ved alle sin løfter over for mig. 
 
Hovedpointe: "Se på Jesus; ham du tror på frem for at se på din egen evne til at 
tro!" Lad teenagerne forklare, hvad følgende lille citat betyder. 
 
"Jeg så på min egen evne til at tro - og troen svandt - Jeg så på Jesus - og troen vandt!"  
 

3. Undervisning:
Nu er grundlaget lagt for, at du kan tale KLART om, hvad en personlig tro på Jesus handler om og er! Her 
gives en skabelon for vigtige aspekter omkring det at tro på Jesus. 
 
a. Tro er at komme til Jesus - som jeg er; tro er at lukke op for Jesus! Læs Luk. 10, 38-42 sammen 
(beretningen om Martha og Maria). Pointer: 
 

− Maria lukker op for Jesus - lader Jesus komme til hos hende. Hun fokuserer ikke på, om hun er god 
nok til at tro og til at møde Jesus. Hun har bare brug for at være sammen med Jesus og høre, hvad 
han har at sige.  Hun  har brug for, at Jesus tager sig af hende. Maria var ikke bange for at blive 
afvist; hun vidste, at Jesus holdt af hende og ville hende alt det gode.

− Martha vender tingene på hovedet. Hun vil gøre en masse godt for Jesus, - præstere noget, så 
Jesus kan  blive glad for at være hos  hende. FORKERT udgangspunkt! Jesus  ønsker før alt andet 
at tage sig af os og være sammen med os. Jesus stiller ingen betingelser for at være hos os! Kun at 
vi lukker op for ham, sa han kan komme til hos os. (Joh. Åb. 3,20)  

I teenhøjde: Sammenlign med  forholdet mellem forældre og børn. Gode forældre stiller ingen betingelser 
for, at børn må være børn i hjemmet! Barn er man født til at være. Gode  forældre elsker deres børn, 
også  når børnene ikke har 'fortjent' det. 
 
Forældre elsker deres børn, også  når man  som  barn/teenager, kan  synes, at forældre indimellem stiller 
urimelige krav. Guds  kærlighed er også  'betingelsesløs': Gud ønsker at være omsorgsfuld/kærlig far for os 
- altid. Også når vi synes, at vi ikke er gode nok til at tro - gode nok til at være Guds børn! Pointer: 
 

− At tro på Jesus  er at komme til Jesus  og  lukke ham ind i det, jeg tænker, føler og  oplever her 
og  nu. Han  kan rumme mig - hele mig - også min synd og  mine nederlag og min  lille tro! (Se Joh. 
1,12).

− At tro på  Jesus  er at tage imod Jesus  og  hans  frelse, ligesom når jeg tager imod en gave, som 
jeg ikke har gjort mig fortjent til.  Ef. 2,8-9 . 

 
b. Tro er at fokusere på Jesus og lytte til Jesus - ham, som jeg tror på. Læs sammen Joh. 1,29: "Se, der 
er Guds lam, som bærer verdens synd". Johannes døberen viser os, hvad tro handler om i  praksis. Pointer: 

− Johannes viser hen til Jesus - peger på Jesus og siger: "Der har du ham, som  du skal lytte til og 
forholde dig til; ham du skal sætte din lid til!"
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− Johannes siger: "Jesus bærer verdens synd - dermed også din synd. Jesus  rækker dig Guds 
tilgivelse og favner dig som den, du er." Stol på det! 

− Johannes siger: Se ikke på dig selv! Ret fokus på Jesus i stedet. Hør, hvad Jesus har at sige om, at 
han er din frelser, og at han er din Gud; Jesus er den, som ønsker fællesskab med dig her og nu og 
han viser dig aldrig væk. (Joh 6,37) 

− "Din frelse er ikke afhængig af, hvor god du er til at tro og dine gerninger. Din  frelse er alene 
baseret på, hvad Jesus gjorde på korset - for dig." (Jf. Ef. 2,8-9) 

 
I teenhøjde: Referer til 'tillidstesten' og til teenagernes egne  erfaringer og ord om, hvad tillid handler om. 
Tal igen med  teenagerne om, hvad det konkret betyder, at have tillid til Gud og at vove at stole på 
Gud/Jesus (Heb. 11,1); og ikke mindst det at stole på, at "Gud griber os, når vi falder" i vores liv. 

Konkret: Hvad Guds løfter om tilgivelse og omsorg handler om - her og nu.  

c. Troens hvilested
− Din frelse og  accept hos Gud kan du ikke basere på
− Dine gode gerninger evner til at leve op til Guds  vilje. Din anger og dine bønner. Dine egne evner  

til at præstere en flot tro. Dine følelser i forhold til Gud.
− Din frelse og  din frimodighed over for Gud  kan  du alene basere på  det, som Jesus har gjort for 

dig på korset, og på det, at Jesus har døbt dig til at være hans!
− En tro, som  holder, er en  tro, som  daglig næres ved fællesskab med Gud/Jesus.

Gennemgå sætningerne. Vis teenagerne, at det går fuldstændig an at stole på Jesus - frem for at ville 
finde freden og hvilen i egne evner og fromme handlinger. Giv gerne dit eget vidnesbyrd.

4. Opfølgning og Bedefællesskab:
a) Giv plads for spørgsmål og kommentarer! 
b) Bedefællesskab:  

- Find konkrete takke- og bedeemner ud fra bibeltimen. 
- Andre bedeemner

5. Til yderligere inspiration i forberedelsen:
"Kristen mellem kaos og tryghed" - Jens Ole Christensen, Credo Forlag 1999 
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Trostesten: (svar ærligt – du er den eneste, som får dine svar at se!)
Sæt ved hvert udsagn ring om det svar, som gælder for dig.

1) Min tro på Jesus er stor. Jeg har succes med at vise Gud, hvor glad jeg er for at
kende Jesus og følge ham:
1. Nej – aldrig!
2. Nej - kun nogen gange!
3. Ja – sådan er det ofte
4. Ja – sådan har jeg det altid!

2) Jeg følger Guds vilje og Guds leveregler. Min tro viser sig meget konkret i mit liv.
1. Nej – aldrig!
2. Nej - kun nogen gange!
3. Ja – sådan er det ofte
4. Ja – sådan har jeg det altid!

3) Jeg er god til at bede og læse i min bibel. Når jeg beder, føler jeg bare, at Gud og
jeg virkelig er tæt på hinanden.
1. Nej – aldrig!
2. Nej - kun nogen gange!
3. Ja – sådan er det ofte
4. Ja – sådan har jeg det altid!

4) Min tro er meget levende og varm. Jeg føler, at min tro er stor nok og god nok til,
at Jesus vil have med mig at gøre.
1. Nej – aldrig!
2. Nej - kun nogen gange!
3. Ja – sådan er det ofte!
4. Ja – sådan har jeg det altid!

5) Guds vilje er hellig og gælder 100%. Derfor siger jeg fra over for alle fristelser,
som jeg møder.
1. Nej – aldrig!
2. Nej - kun nogen gange!
3. Ja – sådan er det ofte
4. Ja – sådan har jeg det altid!

6) Hvor stor er din tro på Jesus:
1. Meget lille – jeg føler ikke, at jeg kan præstere en god tro.
2. Rimelig o.k. – jeg synes, jeg er rimelig god til at tro.
3. Temmelig stor – Gud kan være tilfreds med mig.
4. Virkelig stor – det kører bare for mig. Jeg føler mig som elitekristen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sammentællingsresultat: (Læg de tal sammen, som du har sat ring om!) ____

21 og derover point: Du er en super-troende – tillykke!
15 - 20 point: Det står nogenlunde til, men tag dig mere sammen!
9 – 14 point: Du er ude på lidt dybt vand!
Under 8 point: Du har ikke fattet en brik af, hvad tro handler om, - begynd forfra.
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