
                                                     
 

 
CROC #7 – 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 

”Hvem er Helligånden?”  

Find den: lmu.dk > artikler > ”Helligånden” 
 

 
 

 Check ind 
 - Runde: Hvad tænker du på, når du hører navnet Helligånden? 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs Matt 3,16-17 + Rom 5,5 + Gal 4,6. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om: Hvad er det Helligånden gør, ifølge teksterne? 
 

 Oplæg 
 - Læs tema-artiklens første del ”En kraft?” højt. 

- Tal om: Hvad tænker du om, at Helligånden mere skal ses som en person, ligeværdig med 
faderen og sønnen, end som en kraft? 
 

 - Læs tema-artiklens andel del ”Et spøgelse?” højt. 
- Tal om: Nogle kirker fokuserer meget på oplevelser med Helligånden – og længslen er ikke 
forkert. Hvordan sikrer vi, at det ikke er kraften (jagten på oplevelsen), der er det centrale, 
men at Helligånden får lov til at formidle og vække kærlighed? 
 

 - Læs tema-artiklens tredje del ”Hvor var…” højt. 
- Tal om: Gælder dette jer: I dåben fik du Helligånden. Han fortæller dig, at du er elsket, og 
giver dig lyst til, at elske Gud. Han udruster dig, til at fortælle andre det samme. 

 
  
 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?  
- Bed Helligånden om ord til at formidle Guds kærlighed, til nogle helt bestemte personer. 
Bed ham om at vække et modsvar i disse personers hjerter. 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 


