TIL UNGE LÆSERE

Anklaget uden grund
JOSEF — 2. DEL
Instruktioner: Sæt dig et sted hvor der er fred og ro. Læs skriftstederne,
og prøv at forestille dig at du selv er til stede. Se situationen for dig. Hør
stemmerne. Fornem hvad personerne føler. Lev dig ind i beretningen.
Hovedpersoner: Josef, Potifar og hans hustru
Kort fortalt: Josef er uretfærdigt blevet sat i fængsel, men Jehova tager
sig af ham.

´

– ANALYSER BERETNINGEN. — LÆS FØRSTE MOSEBOG 39:7, 10-23.
˚
Hvilke følelser kan du fornemme i stemmen pa Potifars hustru da hun kom med
falske anklager mod Josef?





˚
Beskriv hvordan du forestiller dig at fængselet sa ud.





Hvordan er Josef blevet behandlet mens han var i fængsel? (Tip: Læs Salme
105:17, 18).





˚

— GA MERE I DYBDEN.
Hvis Josef ikke havde haft en stærk tro, hvilken forkert konklusion kunne han da
˚
være naet frem til mens han var i fængsel? (Tip: Se Job 30:20, 21).


Hvordan ved vi at Josef ikke gav Jehova skylden for det han kom ud for? (Tip: Se
Første Mosebog 40:8; 41:15, 16).




Hvilke egenskaber tror du har hjulpet Josef til at holde ud mens han var i fæng˚
sel pa grund af falske anklager? (Tip: Læs og tænk over følgende skriftsteder:
Mika 7:7; Lukas 14:11; Jakob 1:4).




Hvilken oplæring fik Josef i fængselet, og hvordan kan denne oplæring have gavnet ham senere i livet? (Tip: Se Første Mosebog 39:21-23;
41:38-43).




˜ BRUG DET DU HAR LÆRT. SKRIV HVAD DU
HAR LÆRT OM . . .

Hvilken gavn man kan have af at holde ud under trængsler.







Hvad man kan lære af at komme ud for noget
der er svært.







˚
Hvordan Jehova støtter og hjælper nar man
kommer ud for prøvelser.







˚
TÆNK OGSA OVER . . .
Har du nogen sinde været i en situation hvor
du følte dig bange og helt alene? Hvordan kan
Jehova have hjulpet dig mens du havde det
˚
sadan? (Tip: Læs og tænk over Første Korintherbrev 10:13).


˚

™ HVAD GØR STØRST INDTRYK PA DIG I
DENNE BERETNING, OG HVORFOR?
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