
Tro 
 

Noget af det allerførste Jesus sagde, da han begyndte sin offentlige virksomhed, var dette: ’Tiden er inde, 
Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet’. Jesus siger: ’Tro på evangeliet’. Helt fra 
begyndelsen er tro et centralt og afgørende ord i Det Nye Testamente. Ja, i hele Bibelen står troen helt 
centralt. 
 

Troen skiller menneskeden i to dele. Enten er jeg kommet til tro på Jesus som min Frelser og Herre eller 
også er det modsatte tilfældet. Vi læser i Rom 1,16: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds 
kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.” Evangeliet gælder såvel for jøder 
som for alle andre folkeslag på jorden. For alle mennesker er budskabet om Jesus Kristus Guds kraft til 
frelse for enhver, som tror.  
 

Det betyder, at hvis jeg tager imod den mægtige kraft, der er i det glædelige budskab om Jesus, så bliver 
det til frelse for mig. Hvis jeg ikke tager imod det, ikke vil regne det for sandt, ikke vil sætte min lid til det, så 
får jeg ikke del i det. 
 

 
 

 

Forslag til samtale/handlinger/aktiviteter i børnefamilien:  
 Stoler man på den, der siger noget? 

- Hvis mor siger, vi tager i svømmehallen i morgen? 
- Hvis din storebror lover at tage dig med i Fårup? 

 
 Det, der bliver sagt/lovet afhænger af, om man stoler på den, der siger det. 
 
 

 

Spørgsmål/samtale/refleksion i MG 
 

 

Forslag til handlinger/aktiviteter personligt eller i MG 
 

1. Hvad er tro i kristen/bibelsk forstand? Se 
f.eks. Hebr 11,1-14. Én har forklaret tro 
som Tillid – Risiko - Overbevisning. Giver 
det mening? 
- Hvordan vil du definere TRO f.eks. i 
samtale med én, der ikke tror? 

 

AD 1. – Forklar hvad troen er / ikke er for dig. Hvad 
betyder troen for dig i dit liv? 
 

 Du kan gøre det mundtligt overfor de andre i MG 
 

 I kan gå sammen to og to i MG og dele (evt. 
sammen med din ægtefælle) 

 

 Du kan skrive det ned uden at andre nødvendigvis 
skal se eller høre det. 

 

 Du kan gøre det overfor én af dine naboer, 
kollegaer eller fritidsvenner, som ikke er 
kirkevant. Sig at du har fået denne opgave i din 
kirke og at du også gerne vil høre den andens 
forklaring omkring tro. Måske er der én, der vover 
at gå ind i samtalen  

 

2. Hvordan får man troen? Find evt. svar i Ef 
2,1-10 og Rom 10,5-17. Er der nogen, der 
ikke kan få troen? 

 

AD 2. – Fortæl din egen troshistorie (hvis du har én) til 
de andre i MG. Måske kan I ikke nå alle på én aften. 

3. Hvordan bevares og styrkes troen? Se f.eks. 
2 Tim 3,14-17 og Ef 4,11-16. Kan man miste 
troen? Evt. hvordan? 

 

AD 3. – Hjælp hinanden 
 Del en oplevelse, hvor du var ved at miste troen 

eller stod i fare for det. 
 

 Del en trosbekræftende og trosstyrkende 
oplevelse fra dit liv. 

 

 Del med hinanden et bibelord, en sang, et afsnit 
fra en bog (el. prædiken), som har styrket/fornyet 
din tro. 

 


