TIL UNGE LÆSERE

Gud helbreder Ezekias
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: Ezekias, Esajas
Kort fortalt: Ezekias bliver syg, beder til Gud og bliver helbredt.

1

TÆNK OVER BERETNINGEN. — LÆS ESAJAS 38:1-9.
Beskriv hvor inderligt du forestiller dig at Ezekias bad til Gud. (Læs igen vers 3).
Hvilket tonefald forestiller du dig at Esajas talte med da han overbragte Jehovas
˚
budskab som star i Esajas 38:5-8?
˚
Hvordan tror du at Ezekias reagerede da Esajas fortalte ham at han ville fa det bedre
og leve videre?

2

˚
G A MERE I DYBDEN.
Hvad kan Ezekias have bekymret sig om, ud over sin sygdom?
(Vink: Læs Esajas 36:1; 38:6).

Hvad kan have bevæget Jehova til at besvare Ezekias’ bøn?
(Læs 2 Krønikebog 31:20, 21; Esajas 38:3).

˚
Hvorfor kan det have været svært for Esajas at ga tilbage til Ezekias med et budskab
der var i modstrid med det han tidligere havde profeteret?

Hvordan ved du at det ikke bare var et synsbedrag at skyggen gik baglæns, men et
virkeligt mirakel? (Læs 2 Krønikebog 32:24, 31).
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3

BRUG DET DU HAR LÆRT.
Skriv hvad du har lært om ...
Jehovas villighed til at høre vores bønner.

˚
hvordan man far et godt navn hos Gud.

4

SPØRG DIG SELV.
I hvilke situationer i mit liv kan jeg være mere
˚
opmærksom pa at bede til Jehova?

Hvordan kan jeg forbedre kvaliteten af mine
bønner og bede mere inderligt til Gud?

Hvad er det vigtigste jeg kan lære af denne
beretning, og hvorfor?

Forslag: Lav denne beretning om til
et nyhedsindslag. Lav en reportage over
begivenheden, og medtag interviews med
hovedpersonerne og øjenvidnerne.

s
Download
denne
pdf-fil
˚
pa www.jw.org
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