
                                                     
 

 
CROC #10 – 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 

”Guds voksne barn jeg er”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”Barnetro >< Voksentro” 
 

 
 
 Check ind 
 - Runde: Hvad forbinder du med at være voksen? 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 

 Refleksion 
 - Læs Matt. 18,1-5 og 1. Joh. 3,1-2. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 

- Tal om: Hvad vil det sige at ”blive som et barn”? Hvordan forholder du dig til, at Gud er din 
far, men samtidig også er din frelser, altings skaber og en retfærdig dommer?  
I 1. Joh. 3,1a står der: ”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi 
er det!” Det er altså ikke til diskussion. Hvordan mærker du i din hverdag, at du er et Guds 
barn? 

 

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

1. Beskriv forskellen på den måde, du kom til Gud på som et barn og den måde, du nu 
kommer til ham på som voksen. 

2. På hvilke måder finder du det svært at være et voksent barn? 
3. Har du vokseværk i troens liv, eller er din vækst gået i stå? Hvilke ting i dit liv kan 

hindre væksten? 
4. ”Jeg må være i barnets dybe afhængighed af min himmelske Far”. Oplever du en 

afhængighed af Gud, og hvordan kommer den i så fald til udtryk? Hvis ikke, hvad kan 
det så skyldes? 

  
 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?  
- Skal du formulere en personlig bøn, der har fokus på at være som et barn i din relation til 
Gud? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 


