Forord
Da jeg første gang blev præsenteret for projektet ‘Med
Jesu øjne’, tænkte jeg, at det var et umuligt projekt.
Hvordan skulle det være muligt for nogen at se mennesker og verden, ligesom Jesus gjorde? - eller at have
de samme holdninger til mennesker, som Jesus har?
Det er selvfølgelig heller ikke muligt at gennemføre det
projekt fuldstændigt, men det giver alligevel god mening
at prøve at se bibelteksterne fra den synsvinkel; så langt
som vi kan ud fra det, vi læser i bibelteksterne, og ud fra
det, vi ellers kender til Jesus fra vores egen bibellæsning.
Ved at arbejde på denne måde lærer vi noget om,
hvordan Jesus er. Vi kan bruge det til at finde ud af,
hvordan Jesus ser på netop mig, den enkelte. Og vi kan
bruge det som et forbillede. Bibelen fortæller os, at det
er Guds mål, at vi skal ligne Jesus – og det må blandt
andet betyde, at vi ser på mennesker på samme måde,
som Jesus gør.
Samtidig er det også givende at se på, hvordan Jesus
ser på mennesker i modsætning til, hvordan andre i
fortællingerne ser på de samme mennesker.
Jeg håber, det kan være med til at kaste et nyt lys
over nogle af bibelteksterne og et nyt lys over jeres
eget liv og hverdag.
Det er ikke nødvendigt at have læst dagens tekst i forvejen, men det er helt klart en fordel. Hvis mange har
forberedt sig, er der nemlig større chance for at komme
dybere i samtalen.
Ved hvert bibelstudium kommer jeg kort ind på teksten
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før og efter den egentlige tekst; det som kaldes »konteksten«. Den kan være med til at kaste lys over den
beretning, man arbejder med, så derfor er den god at
have med i baghovedet.
De fleste bibelstudier har kun lidt forklaring og mange
spørgsmål, da jeg synes, det giver mest, når man selv
arbejder med teksterne. For variationens skyld har
jeg ud over de mere traditionelle spørgsmål prøvet at
indføje nogle forskellige måder at arbejde på. Tiden til
en bibelstudieaften kan variere, så hvis det kniber med
tiden, kan man evt. udvælge, hvilke spørgsmål man
helst vil gå i dybden med, eller dele bibelstudiet over
to gange. Måske er det særlig oplagt at dele det over
to aftener i de kapitler, hvor der er flere tekster, I skal
arbejde med. Deler man et kapitel i to aftener, bør man
tage en tjeneste-afdeling (at snakke om og nedskrive
resultaterne på øjen-siden) og en tilbedelses-afdeling
ved slutningen af hver aften.
Jeg håber, hæftet kan give jer inspiration til og øvelse
i at prøve at se jer selv, jeres eget liv, andre mennesker
og situationer med Jesu øjne.
Camilla Vestergaard Alegre

Brugsanvisning
Bagerst i bogen er en »Øjen-side«. Her kan I samle alle
jeres stikord sammen.
Tjek ind: Her er anledning til en almindelig kort snak
om, hvordan hver enkelt har det generelt, og også om,
hvad man har oplevet ved at tænke på og ved at prøve
at praktisere de stikord, man samlede sammen sidst (eller stikord fra tidligere samlinger).
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Tilegnelse: Her gennemgår I samlingens tema.
Tjeneste: Her gennemgås de nye stikord på »øjen-siden«
og der tales om, hvordan vi kan tage dem til os i vores
hverdag.
Tilbedelse: Her er der lejlighed til at bede sammen.
Under denne bøn kan I tilbede Jesus for de ting, dette
studium har lært jer om hans måde at se på.
Og I kan bede om, at disse måder at se på også må
præge os – både så vi mere tror på og er bevidste om,
at Jesus ser på os og andre på disse måder – og så vi
selv ser på os selv og andre på disse måder. Hvis I har
lyst, kan I prøve at fordele de forskellige stikord imellem jer, så hver enkelt har nogle, han/hun i særlig grad
husker på under tilbedelsen.
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1. samling
Menneskers
muligheder og
Guds muligheder
TJEK IND

Hvordan ser Jesus på mennesker?
Tag flere runder og sig et tillægsord hver – bliv ved, til
I ikke kan komme på flere. Skriv ordene ned på øjensiden bagerst i hæftet.
TILEGNELSE

Læs Mark 6,30-44: Bespisningsunderet

Konteksten
Tidligere i dette kapitel hører vi om, hvordan Jesus
sender de 12 disciple ud på ‘evangelisationstur’, og om
Johannes Døbers død. Efter beretningen hører vi om
vandringen på søen. Lige her er Jesu disciple vendt tilbage, og de er i gang med ‘evaluering’. Men de er pressede af de mange mennesker, så Jesus foreslår, at de
skal tage til et øde sted og hvile. Det går dog ikke som
planlagt, da folk er så ivrige efter at møde Jesus, at de
til fods når det samme øde sted for at møde Jesus. Efter
situationen i vores tekst sender Jesus disciplene videre
til et fredeligt sted, mens han selv tager afsked med de
mange mennesker. Det er godt at have i baghovedet,
at disciplene altså på dette tidspunkt har været ude og
opleve Guds kraft og undere, men at de også på dette
tidspunkt måske er lidt trætte.
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• Hvordan ser Jesus på disciplene og deres behov?
• Hvordan ser Jesus på skaren?
• Hvordan ser disciplene på situationen, da det er ved at
blive sent?
• Hvordan ser Jesus på situationen?
• Hvordan reagerer disciplene på Jesu forslag?
• Hvordan mon disciplene har oplevet Jesu måde at løse
situationen på?
• Hvordan kan vores menneskelige tankegang indimellem have svært ved at se Guds muligheder?
• Hvor meget regner du med Guds indgriben i din hverdag – når du skal løse problemer?
• Hvordan kan du blive bedre til at se Guds muligheder i
dit liv og din hverdag?
Læs Luk 5,1-11: Peters fiskefangst

Konteksten
Inden denne beretning hører vi om, at Jesus helbreder
mange, driver dæmoner ud af besatte og prædiker for
mennesker. Efter Peters fiskefangst fortsætter Jesus
med de samme aktiviteter. Den eneste forskel er, at nu
er han begyndt at kalde disciple, der blandt andet kan
være med til at helbrede og forkynde.
• Hvordan ser chancerne for fiskefangst ud – fra Peters
synsvinkel? – fra Jesu synsvinkel?
• Hvordan reagerer Peter på resultatet af sin fisketur/
hvordan ser Peter på sig selv?
• Hvordan ser Jesus på Peter? – og på hans muligheder
for fremtiden?
• Hvordan reagerer Peter og hans venner på Jesu opfordring (kald)?
• Hvad er forskellen på menneskers måde at se tingene
på og Guds måde?
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TJENESTE

Skriv jeres resultater af tilegnelsen ind i øjen-siden, og
snak om, hvordan vi kan bruge denne samlings stikord
i vores hverdag. I kan blandt andet bruge disse betragtninger:
Da Jesus kaldte Peter til at følge ham, havde Peter sikkert aldrig forestillet sig, at hans liv ville forme sig, som
det gjorde, eller at Jesus ville bruge ham, som han gjorde. Han havde sikkert heller aldrig forestillet sig, at han
ville fange fisk i en sådan mængde, som han gjorde den
dag. Guds muligheder er anderledes end vores muligheder. Nogle gange overrasker Gud os meget. Nogle gange
bruger han os på en måde, vi aldrig havde forestillet os.
Nogle gange gør han ting i vores liv, som vi ikke havde
forventet. Ofte giver han os meget mere, end vi havde
drømt om. Det sker både i store ting (som med Peter og
hans liv) og i de små ting (som med Peters fiskefangst).
• Tænk over eksempler fra jeres eget liv, hvor Guds
muligheder viste sig at være helt anderledes, end I selv
havde forestillet jer. Del jeres oplevelser og erfaringer
med hinanden.
• Når du ser på din hverdag, dit liv, dine nuværende
udfordringer, dine problemer, dine fremtidsplaner, dine
drømme … hvor meget fylder så tanken om, at Gud
har en finger med i spillet og kan gribe ind?
• Hvordan kan vi blive bedre til at huske Guds muligheder og hans hjælp og indgriben i vores hverdag?
TILBEDELSE

Her er der lejlighed til at bede sammen. Under denne
bøn kan I tilbede Jesus for de ting, dette studium har
lært jer om hans måde at se på.
Og I kan bede om, at disse måder at se på også må
præge os.
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