
Asas liv:

·  Hvordan udtrykte Asa betydningen af menneskers styrke i forhold til Guds 

styrke?

·  Hvad tror du, Asa mente med at sige, at ”over for dig formår intet menneske 

noget“?

·  Hvorfor tror du, at Azarjas budskab gav Asa mod til at handle overfor afgudsdyr-

kelsen?

·  Hvilke løfter er der i Azarjas ord? Hvilke konsekvenser?

Dit liv:

·  Har din magtesløshed betydning for, om Gud kan bruge dig? Har dine talenter?

·  Hvilken erkendelse i dit liv har betydning for, om Gud kan bruge dig?

·  Har du brug for mod eller hjælp i forhold til, om det er Gud eller noget andet, der 

har førstepladsen i dit liv?

·  Finder du personlige løfter i Azarjas ord?

Find evt. et løfte i teksten, som kan styrke dig i troen på, at Gud kan bruge dig.
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PRIMÆRE BIBELTEKSTER:

2 Krøn 14,1-7 Kong Asa

2 Krøn 14,8-14 Sejr over nubierne

2 Krøn 15 Folket søger Herren

2 Krøn 16,1-10 Asas pagt med Arams konge

2 Krøn 16,11-14 Asas sygdom og død
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Asas liv:

·  Hvilke ting vedrørende 

gudsdyrkelsen tog Asa fat 

i?

·  Hvad skete, da folket 

søgte Gud med hele 

deres vilje?

·  Hvordan handlede Asa 

i forhold til sin mor? Og 

hvorfor?

Dit liv:

·  Hvilke ting i dit liv kan du 

gøre henholdsvis mere/

mindre af for at styrke 

dit Gudsforhold? Er der 

noget, du skal holde op 

med?

·  Hvad tror du, der vil ske i 

dit liv, hvis du søger Gud 

af hele dit hjerte?

·  Har du relationer, som du 

må gøre noget ved for at 

bevare dit gudsforhold?

Bed evt. på baggrund af 

beretningen om Guds hjælp 

til, at du må søge ham af 

hele dit hjerte.

Asas liv:

·  Hvad var problemet i Asas pagt med Arams konge Ben-Hadad?

·  Hvad er Guds formål med at spejde udover jorden?

·  Hvilken forskel er der i Asas reaktion overfor Gud i kap 14 og i kap 16?

·  Hvad tror du, der er sket i Asas liv, siden forfatteren fortæller, at han søgte 

lægerne og ikke Gud?

Dit liv:

·  Har du erfaret udfordringer, når der indgås aftaler mellem troende og ikke-tro-

ende?

·  Når Gud spejder efter dig – hvad er så hans formål?

·  Er der ting i dit liv, der har fået dig til at ændre holdning til Gud? Hvorfor?

·  Tager du Gud med i alle ting i dit liv?

Tag evt. nogle vers med i dagligdagen for at minde dig om, at Gud altid er parat til at 

hjælpe dig.
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