
                                                     
 

 
CROC #20 – 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 

”Sex er Guds opfindelse”  

Find den: lmu.dk > artikler > Sexibasen > Bibelens syn på… 
 
 

 
 
 Check ind 
 - Runde: Tænk på en genial opfindelse… Hvad er det første der falder dig ind - og hvorfor? 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 

- Måske vil I denne gang foretrække at dele jer op i køn? Emnet kan sagtens tages sammen, 
men nogle vil måske tale mere frimodigt i en mindre, ”et-kønnet” gruppe. 

 
 Refleksion 
 - Læs 1. Kor 6,12-20 

*Utugt: Det græske ord er porneia, som i engelske bibler oversættes til ”seksuel umoral”. Det er enhver form for 
seksuel aktivitet uden for ægteskabet. 

 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om: Hvorfor tror I, at Paulus advarer så skarpt mod netop seksuelle synder? 
 
 Oplæg 
 - Læs de første to afsnit af tema-artiklen højt. 

- Tal om: Sex handler om langt mere end drift, begær og formering. Det er et kærlighedens 
udtryk. Hvad betyder det for, hvordan vi tænker om og vægter sex? 
 

 - Læs de midterste to afsnit af tema-artiklen højt. 
- Tal om: Det med ”et kød” er udtryk for et helt andet syn på sex, end det som din ikke-
kristne ven sikkert har. Hvilke ord vil du bruge til at forklare, hvad ”et kød” betyder for 
hende/ham? Hvilke fordele og ulemper tænker I, at der er, ved at se på seksualitet på den 
måde? 
 

 - Læs de sidste to afsnit af tema-artiklen højt. 
- Tal om: Hvordan beskytter man sit syn på seksualitet, så det hverken bliver nedvurderet til 
blot at være en fysisk drift, eller til det, der skal bære alt i et forhold? 

  
 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?  
Måske bare til egen refleksion: Er du faret vild i en porno-sump, og har brug for en 
medvandrer i kampen? Skal du have snakket med kæresten om grænser? 

 - Bed for bundfældningen, og for de ting, I hver især tænker, I vil gøre inden næste gang. 


