*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

”Hvad er et kald?”
Find den: lmu.dk > artikler > ”Kald og tjeneste”

Check ind
- Runde: Hvad forstå du ved udtrykket ”at få et kald?” Hvis du kender til historier om nogen,
der oplevede at få et kald, så del den. Også gerne, hvis det er dig selv !
- Bed for aftenen.
- Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang.
Refleksion
- Læs Joh. 4,31-38 + Matt 9,35-38
- Individuel refleksion i 3 minutter.
- Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over?
- Tal om:
1. Hvad er det for en høst, som Jesus snakker om i de to afsnit?
2. Hvad er det, han kalder hans disciple til?
3. Hvad er jeres tanker om, at markerne er hvide til høst?
Oplæg
- Læs tema-artiklen højt.
- Tal om:
1. Opsummer for hinanden de forskellige typer kaldsoplevelser som Jens Ole
Christensen snakker om, og del hvad I tænker om det.
2. Tag en runde: Er der noget arbejde, som I særligt brænder for, måske oplever I er
gode til, eller synes, er interessant?
3. Hvilke ydre kald oplever I? Er der nogle kald i jeres LMU (opgaver der skal løses), i
børne-juniorarbejdet eller måske andre steder end der, hvor I er nu?
4. Tør du bede Gud om at kalde dig til det, han ønsker du skal?
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?
Prøv at læg mærke til forskellige typer kald det næste stykke tid, inden jeres næste
bibelstudiesamling. Har du et indre kald til et særligt arbejde? Er der nogle ydre kald, som I
bliver opmærksomme på? – Skriv det ned på en seddel, eller husk det i hovedet til næste
gang.
- Bed for de ting, der er blevet delt.

CROC #26 – find flere på lmu.dk/croc

