
                                                     
 

 
CROC #24 – 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 

”Fred i hjertet”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”Guds fred” 
 

 
 
 
 Check ind 
 - Runde: Hvad I tænker på, når I hører ordet fred og det at have fred. 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs Hebræerbrevet kapitel 10,19-25. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om:  

1. I Det Gamle Testamente var det kun ypperstepræsten, der måtte gå ind bag 
forhænget til det allerhelligste i helligdommen. Hvad betyder det, når der står, at vi 
nu har frimodighed til at gå ind i helligdommen? Få evt. hjælp i Hebr 9,11-14. 

2. Hvornår tænker I, man bliver ”bestænket på hjertet” af Jesu blod? 
3. Hvad betyder det for dit forhold til Gud, at du frimodigt må gå helt tæt på? 

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

1. Del med hinanden de erfaringer, I har med at have fred i hjertet – og det som I 
oplever som udfordrende. 

2. Hvad er subjektiv fred (den indre) og objektiv fred (den ydre)?  
3. Hvad er det, som ifølge Claus Munk kan give fred i hjertet? 
4. Hvad fortæller du til den person, der har det sådan, at ”jeg er for syndig til at træde 

frem foran Gud” – eller som føler, man skal være meget undskyldende og 
selvudslettende, når man henvender sig til Gud? 

  
 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?  
- Hvad kan I gøre for at blive mindet om den fred, som Jesus har skaffet? Kan I hjælpe 
hinanden med det? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 

https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/guds-fred/freden-i-hjertet

