
                                                     
 

 
CROC #11 – 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 

”Omsorg for taberen”  

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

 
 

 Check ind 
 - Runde: Fortæl om, hvordan du synes, det ideelle kristne fællesskab ser ud. 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs Luk. 19,1-10 og 1. Thess. 5,14 . 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 

- Tal om: Jesus omgikkes ofte med toldere, prostituerede og andre, som blev set ned på i 
samfundet. Hvem er vor tids Zakæus? Prøv at overveje, hvordan du ville forholde dig til at 
være en del af menneskemængden – ville du have forståelse for Jesu valg om at være gæst 
hos én som Zakæus? 

 

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

1. Tror du, det er en udbredt holdning, at nogle mennesker er mindre værd end andre? 
Hvornår oplever du selv at tænke sådan – og hvorfor mon? 

2. Hvordan forholder jeres kirke sig til ”taberen”? Er der personer, der stopper med at 
komme i fællesskabet, fordi de bliver overset eller ikke føler sig velkomne? Hvad kan 
I konkret gøre, for at alle bliver set? 

3. Vi har lidt af et forbillede i Jesus, men det kan være svært at følge hans eksempel. 
Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at se mennesker, som Jesus ser dem? 

4. Hvad er langmodighed? Hvordan kunne du tænke dig, at langmodighed så ud i dit 
liv? 

  
 Check ud 

- Runde: Hvad tager du med fra denne CROC? Skal du tage et praktisk skridt inden næste 
gang, eller er der ny viden der skal bundfælde sig?  
- Er der en konkret person i din LMU eller kirke, som du skal prøve at ændre indstilling til 
og tale mere med? Måske skal vedkommende med i din forbøn? 
- Bed for de ting, der er blevet delt. 

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

