
                                                     
 

 
CROC #30 – 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.  

 

Temaartikel 

”Jeg er da ikke værre end de andre”  

Find den her: lmu.dk > artikler > ”Jeg er da ikke værre end de andre” 
 

 

 Check ind 

 - Runde: Er du typen, der hurtigt kommer dig over et nederlag/fejlforsøg eller er du typen, som har 

 brug for lidt ekstra tid til at bearbejde det? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 - Bed for aftenen. 

 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 

 

 Refleksion 

 - Læs 1 Kor 10:23-24 + 10:31-11:1. 

 - Individuel refleksion i 3 minutter. 

 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 

 - Tal om: 

1. Paulus beskriver, at vi har ”tilladelse” og frihed, men friheden har en grænse, som den selv 

sætter. Hvordan skal vi forholde os til vores næste og Gud i de ting, vi gør? Hvordan 

bruger vi ”tilladelsen” ret?  

2. Hvor bevidst er du om ikke at ”vække anstød” over for andre? Hvad er Paulus’ motivation?  

3. Hvad mener Paulus med: ”Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!”? 

 

 Oplæg 

 - Læs tema-artiklen højt. 

 - Tal om: 

1. Hvordan ville du forklare, hvad synd er?  

2. Hvad synes du om Ivans ærlighed og oprigtighed? Hvordan bliver der talt om synd i jeres 

kristne fællesskaber? Hvordan burde der tales om det?  

3. Hvordan kunne vi som kristne fællesskaber blive bedre til at tale åbent og ærligt om synd?  

4. ”Der er noget, jeg må tage afstand fra, eller sige nej til. Ikke fordi det i sig selv er syndigt, 

men fordi det ikke er godt for mig og kan føre mig til synd.” Hvad tænker I om det udsagn? 

  

 Check ud 

- Runde: Hvad tager du med fra denne CROC? Skal du tage nogle praktiske skridt inden næste 

gang, eller er der ny viden, der skal bundfælde sig?  

 - Bed for de ting, der er blevet delt – og TAK for at synd ikke er noget, vi skal skjule, men derimod 

 bekende og dele med Gud.  

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Kor/10
https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/jeg-er-da-ikke-vaerre-end-de-andre/jeg-er-da-ikke-vaerre-end-de-andre

