
                                                     
 

 
CROC #14 – 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 

”Slip vreden”  

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

 
 
 Check ind 

- Runde: Vi taler måske ikke så meget om at have fjender i dag. Men hvordan ser en fjende 
ud for dig, i den kultur du lever i? 

 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs Luk. 6,27-36. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 

- Tal om: Hvad vil det konkret sige at vende den anden kind til? Hvordan skal vi forholde os 
til den passivitet, Jesus pålægger os, når andre behandler os uretfærdigt?  

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

1. Har du på et tidspunkt haft svært ved at tilgive en anden person? Hvad gjorde det ved 
dig? Måske er du i en sådan situation lige nu. Del gerne din erfaring, hvis du har mod 
på det. 

2. ”Tilgivelse er ikke at sige, at noget er okay. Tilgivelse er at give afkald på retten til at 
hævne det, der ikke er okay”. Citatet er ikke fra artiklen – men diskuter, om det 
stemmer med jeres forståelse af tilgivelse? 

3. Hvad er forskellen på menneskers og Guds måde at tilgive på? 
4. ”Det hænger ikke sammen, at vi, som selv er fjender, og som selv har brug for 

fjendekærlighed, ikke også viser – eller i hvert fald forsøger at vise – andre den 
samme kærlighed. Hvis ikke vi gør det, er det simpelthen et tegn på, at vi ikke selv 
har mærket på egen krop, hvor stor en kærlighed Gud viste os ved at Kristus døde for 
os.” Tal om, hvad dette konkret betyder ind i jeres liv. Er det som kristen muligt ikke 
at ville tilgive et andet menneske? Hvad gør man, hvis man føler, man ikke kan 
tilgive? 
  

 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?  
- Artiklen stiller et spørgsmål til sidst, som du kan overveje: I forhold til hvilke personer 
har du brug for at træffe en beslutning om tilgivelse? Skal det gøres inden næste gang? 
- Bed for de ting, der er blevet delt. 

https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/fjendekaerlighed/slip-vreden

