
                                                     
 

 
CROC #25 – 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 

”Hvorfor må jeg ikke…?”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”Kan man … når man er kristen?” 
 

 
 
 
 Check ind 

- Runde: Fortæl om engang, hvor I oplevede det som dybt uretfærdigt, at jeres forældre 
sagde, at der var noget, som I ikke måtte. 

 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs Gal. 5,13-26. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om:  

1. Snak med hinanden om, hvad det mon vil sige, at være kaldet til frihed. 
2. Hvad gør det ved jer, når I læser de to lister med kødets gerninger og åndens frugter? 
3. Hvorfor hedder det mon kødets gerninger og Åndens frugter? 
4. Hvad tænker I om det, at Ånden og kødet ligger i strid med hinanden? Del gerne jeres 

oplevelse af det. 
 
 Oplæg 
 - Læs tema-artiklen højt. 
 - Tal om: 

1. Hvorfor er der ting, jeg ikke må, ifølge Jesper Iversen? 
2. Hvad kan være med til at føre os væk fra troen i dag? Nævn både noget af det, som er 

åbenlyst, men også noget af det, hvor I godt kan være i tvivl. 
3. Hvis I har frimodighed til det, så del gerne nogle situationer med hinanden, hvor I 

har truffet nogle valg, som I efterfølgende oplevede, førte jer længere væk fra Jesus. 
4. Hvordan kan vi blive bedre til at snakke med hinanden, om de valg vi tager? 

  
 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?  
Er der en ven, som du skal have snakket med om nogle af de valg og ting, som du gør for 
tiden? 
Er der noget, som du skal skille dig af med, stoppe med at gøre, eller prioritere mindre inden 
I mødes til bibelstudie næste gang? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 
 

https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/kan-man-naar-man-er-kristen/hvorfor-maa-jeg-ikke

