
                                                     
 

 
CROC #6 – 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 

”Den glade Paulus”  

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

 
 
 

 Check ind 
 - Runde: Hvornår er du sidst blevet rigtig glad? 
 - Bed for aftenen. 
 - Hvis I har CROC’et før: Følg op på check ud runden, som I havde sidste gang. 
 

 Refleksion 
 - Læs Rom 15,13 + Fil 4,4-9. 
 - Individuel refleksion i 3 minutter. 
 - Runde: Hvad talte til dig, eller hvad undrer du dig over? 

- Tal om: Vi skal glæde os i Herren. Det betyder ikke at være glade over alt der sker. Men i alt 
der sker, må vi alligevel have en grundlæggende glæde. Nemlig over den grundlæggende 
sandhed om os: Vi er elskede børn af Gud, pga. det Jesus har gjort for os. Hvordan lægger 
man sådan noget ”på sindet”, så det bliver en rigdom for os? 

 

 Oplæg 
 - Læs tema-artiklen højt 
 - Tal om: 

1. Hvad er det egentlig ved Jesus, du kan glæde dig over? Er det nogle gange svært? 
2. Glædens rige – er det sådan du kender det kristne fællesskab? Hvornår ser du det? 
3. Vær glad! – hvilke rutiner kan hjælpe dig, til at leve i Jesu-glæde hver dag?  
4. Gør glad! – ”Lad jeres mildhed blive kendt af alle”. Hvordan giver vi plads til Åndens 

frugter (læs evt. Gal 5,13-26), så ikke-kristne smittes af glæden?  
  
 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?  
- Hvordan vil du lade glæden sætte grundtonen i dit liv? 

 - Bed for de ting, der er blevet delt. 
 
 


