
                                                     
 

 
CROC #29 – 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 

”I didn’t do it!”  

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

 

 

 Check ind 

 - Runde: Fortæl om en gang, hvor du undlod at gøre noget, selvom det ville have været til  

 gavn/hjælp for andre.  

 - Bed for aftenen. 

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

 

 Refleksion 

 - Læs Luk 10:25-37.  

 - Individuel refleksion i 3 minutter. 

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

 - Tal om:  

1. Hvem er ens næste? Hvem er det det konkret i jeres liv?   

2. Hvad indebærer det, at samaritaneren får ”medynk” med den forslåede?  

3. Hvor eller hvem oplever I, at I har sværest ved at handle omsorgsfuldt imod? Hvorfor?  

 

 Oplæg 

 - Læs tema-artiklen højt. 

 - Tal om: 

1. Hvad blev I mest udfordret af ved artiklen?  

2. Hvilke forsømmelsessynder oplever I i jeres liv og hvorfor?  

Vær gerne ærlige overfor hinanden.  

3. Tal om hvad formålet er med at bekende sine synder til Gud. Del også gerne jeres egne 

erfaringer med bekendelse.   

4. Hvem har taleret ind i dit liv vedrørende dit forhold til Gud? Hvis ingen har det, hvem kunne 

så få det?  

  

 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?  

Er der nogle ”forsømmelsessynder”, som du skal være mere opmærksom på i dit liv? Eller nogle 

personer som du skal give mere taleret i forhold til dit trosliv?  

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/10
https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/jeg-er-da-ikke-vaerre-end-de-andre/i-didnt-do-it

