
                                                     
 

 
CROC #21 – 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 

”Kom snart, Jesus - eller hvad?”  

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

 
 
 
 Check ind 
 - Runde: Når du tænker på den nye jord, hvad forestiller du dig så? 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 
 Refleksion 
 - Læs 1. Pet. 1, 3-9 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 
 - Tal om: 

1. Hvad betyder det, at et håb er levende? 
2. Fylder sådan et håb noget i din tro og hverdag? Hvad betyder det for dit liv, at der 

venter dig en uudsigelig glæde i evighed? 
3. Hvad betyder det, at arven er ukrænkelig? 

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

1. Længslen efter Jesu genkomst, forventningen, kan sætte fri fra præstationsræs 
ifølge Daniel, og modvirke sløvhed ifølge Hebr 6,11-12. Hvorfor mon det? Er der nogle 
hindringer hos dig, som du skal have fjernet? 

2. Hvis I har frimodighed til det, så del med hinanden, noget af den sorg der kan være 
forbundet med at kende folk, der ikke kender Jesus.  

3. Det, at dommedag bliver en frygtelig dag for nogle, afholder os måske fra at snakke 
om den. Både inden og uden for kirken. Hvordan taler vi sandt om dommedag, uden 
at det bliver truende og ukærligt? 

  
 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?  
Har du et afklaret forhold til Gud, eller skal I have snakket noget igennem, så han igen kan 
være herre i dit liv? 
Skal evighedsdimensionen fylde mere i dine tanker, og have konsekvenser for, hvem du 
beder for, eller hvad du fortæller ikke-kristne? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 

https://www.lmbu.dk/lmu/liv-og-tro/temaartikler/himmellaengsel/kom-snart-jesus-eller-hvad



