
                                                     
 

 
CROC #1 – find flere på lmu.dk/croc 

 

*CROC 
Det lyder måske som en grim plastiksandal, men det er et bibelstudie! CROC er dit redskab til – som 
krokodillekæber – at tygge dig igennem Bibelens kost.  
 
    
Tema-artikel 

”Sælg alt og følg mig”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”Hvad hvis Jesus mente…” 
 

 
 

 Check ind 
 - Runde: Fortæl om en god oplevelse du har haft af at give nogen noget. 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 

 Refleksion 
 - Læs Matt 19,16-30. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om:  

1. Jesus undrer sig lidt i vers 17 over, at den unge mand kalder ham mester. Derfor spørger 
han tilbage, om han virkelige mener, at han er ”den gode”? Altså ham, der har ret til at 
være mester – herre. Er Jesus ”den gode”, der har ret til at rådgive dig? Begrund. 

2. Genkender I disciplenes reaktion i vers 25? Hvornår oplever du den? 
 

 Oplæg 
 - Læs tema-artiklen højt 
 - Tal om: 

1. Hvornår begår du den samme fejl om den unge mand, og vil ”bringe dig selv ind i Guds 
rige”? 

2. ”Jeg er bare administrator af noget til en tid. Noget som ejes af Gud.”  Hvilke ting i dit liv 
udfordrer denne påstand, og gør den besværlig – måske lige frem usand? 

3. Hvilke ting har du skilt dig af med, for at følge Jesus? 
4. Kristen livsstil er gavmildhed. Hvordan ser gavmildheden ud i dit liv? Giver du ligeså 

mange penge til gode formål, som du egentlig ønsker? 
  
 Check ud 

- Runde: Hvad tager du med fra denne CROC? Skal du tage praktisk skridt inden næste gang, 
eller er der ny viden der skal bundfælde sig?  
Skal du invitere nogen på middag, eller blive fastgiver et sted (f.eks. lmu.dk/missionsprojekt), 
så du giver lige som meget som du egentlig gerne vil? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 

https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/hvad-hvis-jesus-mente-det-han-sagde/saelg-alt-og-foelg-mig

