
                                                     
 

 
CROC #13 – 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 

”Når troen føles tom”  

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

 
 

 Check ind 
- FÅP-runde: Hvordan har du det Fysisk, Åndeligt og Personligt? 

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

 Refleksion 
 - Læs Sl. 22,2-12+23-25. 
 - Individuel refleksion i ca. 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 

- Tal om: Kan du genkende dig selv i noget af det, David beskriver i Sl. 22? Hvis du har lyst, så 
del med de andre, i hvilke situationer du har haft det sådan. Der er umiddelbart en kontrast 
mellem vers 2-12 og vers 23-25. Hvordan hænger lovprisningen af Gud i vers 23-25 sammen 
med den lidelse, vi møder i vers 2-12? 

 

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

1. Er der plads til at vise ærlighed og skrøbelighed i jeres fællesskab? Hvordan kan I 
skabe mere plads til det? 

2. Hvordan kan en troskrise være en gave fra Gud? Del evt. erfaringer. 
3. ”Bare fordi du kæmper med din tro, betyder det ikke, at du ikke er en kristen. Man 

kan nemlig ikke opleve en krise i sit trosliv, hvis der ikke er en tro til at starte med”. 
Hvad tænker du, når du hører dette? 

4. Hvad kan man gøre for at komme ud af en troskrise?  
  
 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? 
Skal du f.eks. fokusere på en pointe fra artiklen, som du minder dig selv om hver dag eller 
lærer udenad? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 


