
                                                     
 

 
CROC #8 – 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 

”Menighedstugt i LMU”  
Find den: lmu.dk > artikler > ”Menighedstugt og omsorg” > ”Menighedstugt i LMU” 
 

 
 

 Check ind 
 - Runde: Tag en runde, hvor I nævner en synd, som er nem at falde i, når man lever  
 som ung kristen i Danmark. 
 - Læs: Rom.3,23+24. 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs: Matt.18,15-18 og 1. Kor 5,9-13. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om:  

1. Hvad skete der ”step by step” i versene fra Matthæusevangeliet?  
2. Hvorfor kan vi ikke bare leve et bevidst syndigt liv som kristen? (Find evt. hjælp i 

teksterne der går forud for de to kapitlers vers) 
 

 Oplæg 
 - Læs tema-artiklen højt. 
 - Tal om: 

1. Synes I, at vi er gode til at formane i hinanden som kristne i dag og i jeres LMU? 
2. Ville I selv handle som tema-artiklen foreslår, hvis en nær ven levede på en måde, 

der strider imod hvad Bibelen siger – eller hvordan ville I handle? 
3. Brug 1 min. til at tænke hver især, om I selv lever i en synd, eller om der er nogen, der 

kunne have brug for netop din formaning? 
4. Hvordan tror du at ikke-kristnes syn bliver på kristne, når vi opfører os på måder, 

som bibelen taler imod? 
  
 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 formane nogen i dit liv, eller er der en synd i dit liv, som du skal have gjort op med? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 

https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/menighedstugt-og-omsorg/menighedstugt-i-lmu

