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Se mennesker med
Jesu øjne
”Han sagde til dem: ’Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til
menneskefiskere’“ (Matt 4,19).
Jesus er den største sjælevinder. Ved at betragte den måde, hvorpå
Jesus arbejdede med mennesker, kan vi lære, hvordan vi kan hjælpe
andre til at kende frelsen gennem Jesus Kristus. Når vi går sammen
med ham gennem Jerusalems overfyldte gader, langs de støvede
stier i Judæa og på de græsklædte bakker i Galilæa, vil vi opdage,
hvordan han gjorde Himmerigets principper kendt for søgende mennesker.
Jesus så i alle mænd og kvinder personer, der kunne vindes for hans
rige. Han betragtede alle med den guddommelige kærligheds øjne.
Han så ikke Peter som en barsk, højtråbende fisker, men som en
kraftfuld forkynder af evangeliet. Han så ikke Jakob og Johannes
som hidsige, temperamentsfulde ekstremister, men som entusiastiske forkyndere af hans nåde. Han så den dybe længsel efter sand
kærlighed og anerkendelse hos Maria Magdalena, den samaritanske
kvinde og kvinden med blødninger. Han så Thomas som en person,
der stillede ærlige spørgsmål, ikke som en kyniker opfyldt af tvivl.
Enten det var jøder eller hedninger, mænd eller kvinder, en tyv på
korset, en romersk hærfører eller en djævlebesat mand, så Jesus deres gudgivne potentiale og betragtede dem gennem frelsens øjne.

Ugens tekster
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Mark 8,22-26
Joh 4,3-34
Joh 1,40-41
Mark 12,28-34
Luk 23,39-43
ApG 8,26-38
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Den anden berøring
Der er kun et enkelt mirakel i Bibelen, hvor Jesus udførte miraklet i to
stadier. Det er helbredelsen af den blinde mand i Betsajda. Beretningen giver værdifulde lærdomme også for Kristi menighed i dag. Den
illustrerer Guds plan om at bruge enhver troende til at bringe andre
til Jesus. Bibelen siger: ”Så kom de til Betsajda. Og folk førte en
blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved ham“ (Mark 8,22).
Nøgleordene i dette vers er ”førte“ og ”bad“. Den blinde mand kom
ikke af sig selv. Hans venner så hans behov, og førte ham til Jesus.
Han havde måske ikke ret meget tro, men det havde hans venner.
De troede, at Jesus ville helbrede den blinde mand.
Jesus udfører omkring 25 helbredelsesmirakler i Det Nye Testamente.
I over halvdelen bringer en ven eller et familiemedlem personen til
Jesus for at blive helbredt. Mange vil aldrig komme til Jesus, med
mindre en anden person, som har tro, leder dem til ham. Vores rolle
er at være den, der introducerer dem, og fører dem til Jesus.
Det andet ord, som er værd at tænke over i Mark 8,22, er ordet
”bad“. Det kan betyde bønfalde, trygle eller opfordre. Det antyder
en mildere og venligere bøn end et højt og larmende krav. Den
blinde mands venner appellerede venligt til Jesus og troede, at han
både ønskede, og havde magt til at hjælpe manden. Det er ikke
sikkert, at manden selv havde tro på, at Jesus kunne helbrede ham;
men det havde hans venner. Nogle gange er vi nødt til at bære andre
til Jesus på troens vinger.
Mark 8,22-26

Hvorfor tror du, at Jesus helbredte den blinde mand i to stadier?
Hvilken lærdom er der i denne beretning for os som vidner for
Jesus i dag?
Er det muligt, at heller ikke vi ser mennesker tydeligt? Opfatter vi
dem af og til mere som træer, der ”går omkring“ som utydelige
skygger end som kandidater for Guds rige? Hvad kan det skyldes, at
vi nogle gange ikke ser mennesker mere tydeligt?

Til eftertanke

Hvad kan vi lære af denne beretning ud over det indlysende, at Gud
bruger os til at nå andre mennesker? Hvad kan den fx lære os om,
hvordan både det medicinske og det åndelige kan være en del af
helbredelse og tjeneste til at nå de fortabte?
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En lektie om accept
Ved i praksis at vise, hvad det betød at se hvert enkelt menneske fra
en ny synsvinkel, lærte Jesus sine disciple, hvordan de skulle se mennesker gennem himlens øjne. Denne måde at se mennesker på var
grundlæggende anderledes. Jesus så dem, ikke som de var, men som
det, de kunne blive. I al sin omgang med mennesker behandlede han
dem med værdighed og respekt. Ofte overraskede han sine disciple
gennem den måde, han behandlede andre mennesker på. Det er
især tydeligt i beretningen om hans møde med den samaritanske
kvinde.
The Archaeological Study Bible har denne interessante observation
om forholdet mellem jøder og samaritanere: ”Kløften mellem samaritanerne og judæerne går tilbage til en tidlig periode. Ifølge 2 Kong
17 var samaritanerne efterkommere af mesopotamiske folkeslag,
som af den assyriske konge blev tvangsflyttet til de nordlige områder i Israel i tiden efter landflygtigheden i 722 f.Kr. De blandede
tilbedelsen af Jahve med skikke fra deres afgudsdyrkelse.“ I tillæg til
disse skikke oprettede de et rivaliserende præstedømme og et rivaliserende tempel på bjerget Garizim. På baggrund af disse teologiske
forskelle mellem jøder og samaritanere, må det have overrasket
disciplene, at Jesus valgte at gå igennem Samaria for at komme til
Galilæa. Det overraskede dem, at Jesus ikke lod sig involvere i en
religiøs debat. Han appellerede direkte til den samaritanske kvindes
længsel efter accept, kærlighed og tilgivelse.
Joh 4,3-34

Hvordan henvendte Jesus sig til den samaritanske kvinde? Hvad
var kvindens respons på Jesu samtale med hende? Hvordan reagerede disciplene på denne oplevelse, og hvordan udvidede Jesus
deres synsfelt?
Den evige sandhed, som Jesus ønskede at lære sine disciple og os
alle, er ganske enkel: ”De, som har Kristi Ånd, vil se alle mennesker
med den guddommelige barmhjertigheds øjne“ (Ellen White, The
Signs of the Times, 20. juni 1892).

Til eftertanke
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Hvilke mennesker har du en tendens til at betragte nedladende
eller uden respekt på grund af indflydelse fra din egen kultur eller
dit lokalsamfund? Hvorfor er det tvingende nødvendigt, at du forandrer din holdning, og hvordan kan det ske?

TIRSDAG

14. JULI 2020

Begynd, hvor du er
Der er ganske rigtigt sagt: ”I livet er det eneste startpunkt der, hvor
du er; for der findes intet andet sted at begynde.“ Jesus understregede
dette princip i ApG 1,8, hvor han sagde: ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem
og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.“
Jesu budskab til disciplene var ikke til at misforstå: begynd der, hvor
I er. Fortæl om Jesus, hvor Gud har sat dig. Fremfor at drømme om
bedre muligheder skal du begynde med dem, du er omgivet af. Betragt med guddommelige øjne de muligheder, der er lige omkring dig.
Du behøver ikke at være den mest veluddannede person i verden, den
mest veltalende, den mest talentfulde. Og hvor nyttige nogle af disse
gaver end kan være, når de bruges rigtigt, har du i sidste instans brug
for din egen kærlighed til Gud og til andre mennesker. Hvis du er villig
til at vidne, vil Gud gøre det muligt for dig at gøre det.
Joh 1,40-41
Joh 6,5-11
Joh 12,20-26

Hvad fortæller disse skriftsteder både om Andreas’ åndelige syn og
hans metode i at vidne?
Andreas’ erfaring taler stærkt til os. Han begyndte med sin egen familie. Først delte han Kristus med sin bror Peter. Han udviklede et venskabsforhold med en lille dreng, som dernæst gav Jesus materiale til
et af hans mirakler. Og Andreas vidste nøjagtigt, hvad han skulle gøre
med grækerne. Fremfor en teologisk debat fornemmede han deres
behov, og introducerede dem for Jesus.
Den effektive, sjælevindende kunst går ud på at opbygge positive og
omsorgsfulde personforhold. Tænk over de mennesker, der står dig
nærmest, men som ikke kender Jesus. Oplever de i dig en person, som
har medfølelse og viser omsorg? Ser de i dig en fred og hensigt, som
de selv længes efter? Er dit liv en reklame for evangeliet? Vi skaber
venner for Gud ved at dele Jesus med dem. De bliver kristne venner,
og med tiden bliver de måske også syvendedags adventister, når vi
deler Guds budskab til de sidste tider med dem.

Til eftertanke

Hvorfor er det af og til så vanskeligt at lede vores familiemedlemmer
og slægtninge til Kristus? Er det lykkedes for dig at dele Jesus med
nogen i din egen familie eller med dine nære venner? Del nogle nyttige principper med klassen.
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At møde vanskelige mennesker
Jesus var ekspert i at møde vanskelige mennesker. Gennem både sine
ord og handlinger viste han, at han accepterede dem. Han lyttede
opmærksomt til deres bekymringer, stillede spørgsmål og åbenbarede gradvis guddommelige sandheder for dem. Han så de inderste
længsler i de mest forhærdede hjerter, og så muligheder i de mest
forhærdede syndere. For Jesus var ingen uden for evangeliets rækkevidde. Han var overbevist om, at ”ingen er faldet så dybt, ingen er så
usle, at de ikke kan blive frigjort ved Kristus“ (Ellen White, Jesu liv, s.
176). Jesus betragtede mennesker på en anden måde, end resten af
os gør. I hvert eneste menneske så han en genspejling af den oprindelige skabelses herlighed. Han opløftede menneskers tanker, så de
forstod, hvad de kunne blive, og mange hævede sig op, så de mødte
hans forventninger til deres liv.
Matt 4,18-19
Mark 12,28-34
Luk 23,39-43

Hvilke ligheder er der mellem Jesu appel til Peter og Johannes, til
en unavngivet skriftklog, der stillede spørgsmål, og til røveren på
korset? Studer nøje Jesu måde at henvende sig på til hver enkelt af
dem. Hvad lægger du mærke til?
Overalt, hvor Jesus gik, så han åndelige muligheder. Han så potentielle kandidater for Guds rige i de mest usandsynlige forhold. Vi
kalder denne evne ”menighedsvækst-øjne“. Menighedsvækst-øjne
indbefatter en opøvet følsomhed til at se mennesker, som Jesus så
dem, som mennesker der kan vindes for Guds rige. Det indbefatter
også ”menighedsvækst-ører“. Det handler om at kunne lytte til
uudtalte behov hos dem, vi møder. Det handler om at lytte til deres
hjertes længsel efter noget, de ikke har, selv om de ikke åbent har
givet udtryk for det.
Bed Gud om at gøre dig følsom over for Helligåndens arbejde i andre
menneskers liv. Bed om, at Gud vil give dig den anden berøring og
åbne dine øjne for de åndelige muligheder, som han hver dag giver
dig til at dele din tro med andre. Bed Gud om øjne der kan se et
følsomt hjerte, ører der lytter og villighed til at dele Kristus, som du
kender og elsker, med andre. Så vil du være godt på vej til en spændende rejse for resten af livet. Tilværelsen får en helt ny mening. Du
vil opleve en følelse af tilfredshed og glæde, som du ikke tidligere
har oplevet. Kun de, som arbejder for andre menneskers frelse, kan
opleve den tilfredsstillelse, det giver.
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Opmærksom på gode anledninger
Apostlenes Gerninger er fyldt med beretninger om, hvordan disciplene benyttede gunstige anledninger til at fremme Guds rige. Fra den
ene ende af bogen til den anden læser vi fascinerende beretninger
om den første menighed og om, hvordan den voksede, også på
trods af de udfordringer de mødte både internt og udadvendt.
I 2 Kor 2,12-13 fortæller Paulus fx om sin erfaring i Troas: ”Men da
jeg kom til Troas med evangeliet om Kristus, og der var åbne døre
for mig i Herren, fik jeg ikke ro på mig, for jeg fandt ikke min broder
Titus. Så tog jeg afsked med dem og drog til Makedonien.“ På mirakuløs vis åbnede Gud en dør for Paulus til at forkynde evangeliet
på det europæiske kontinent, og han vidste, at de døre, Gud åbner i
dag, måske er lukkede i morgen. Han greb anledningen og så mulighederne, og rejste derfor med det samme til Makedonien.
Det Nye Testamentes Gud er de åbne døres Gud – den Gud, som
sørger for gunstige anledninger til os til at dele vores tro. I hele
Apostlenes Gerninger ser vi Guds handlinger. Der er åbne døre i byer,
i provinser, i lande og mest af alt i de enkelte menneskers hjerter.
ApG 8,26-38

Hvad lærer disse vers om Filips åbenhed over for Guds ledelse og
hans lydhørhed over for guddommeligt givne anledninger?
”En engel førte Filip til den, som ledte efter lys, og som var parat til
at modtage evangeliet. Også i dag vil engle lede de arbejderes skridt,
som vil lade Helligånden hellige deres tunger og rense og forædle
deres hjerter. Englen, som blev sendt til Filip, kunne selv have udført
arbejdet for etiopieren; men det er ikke den måde, Gud arbejder på.
Det er hans plan, at mennesker skal arbejde for deres medmennesker“ (Ellen White, The Acts of the Apostles, s. 109).
Hvis vi har ører, der hører, og øjne der ser, vil vi også af usynlige
engle blive ledet til at nå mennesker, der leder efter sandheden, og
bringe dem Guds riges sandheder.

Til eftertanke

Læg mærke til, hvilken central rolle Skriften har i denne beretning.
Læg også mærke til, hvor vigtigt det var i denne situation, at en
person, der kendte Skriften, kunne udlægge den. Er det en lærdom,
vi kan bruge til noget i dag?
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Til videre studium
Læs Ellen White: The Acts of the Apostles, ”The Gospel in Samaria“,
s. 103-111.
Over alt omkring os leder mennesker efter det, der har evighedsværdi. Jesus udtrykte det så slående: ”Høsten er stor, men
arbejderne få“ (Matt 9,37). Problemet lå ikke i høsten. Med guddommeligt salvede øjne så Jesus en stor høst, hvor disciplene kun
så modstand. Hvad var Kristi løsning på problemet? ”Bed derfor
høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst“ (Matt 9,38).
Løsningen er at bede Gud om at sende dig ud til hans høst.
Hvad med at bede denne bøn: ”Herre, jeg er villig til at blive brugt til
at fremme dit rige. Åbn mine øjne, så jeg kan se de gunstige anledninger, du giver mig hver eneste dag. Lær mig at vise empati over for
de mennesker, der omgiver mig. Hjælp mig til at tale ord om opmuntring og håb og dele din kærlighed og sandhed med dem, jeg hver
dag kommer i kontakt med.“ Hvis du er villig til at bede denne bøn,
vil Gud udføre usædvanlige ting i dit liv.
Spørgsmål
til drøftelse

1. Hvis du har arbejdet med at bringe mennesker til Jesus, ved du,
at det ikke altid er let. Det er rigtigt, at kun Gud kan omvende
hjerter; men i sin visdom har han valgt at bruge os til at være en
del af den proces. At arbejde for bare en enkelt sjæl kræver tid,
indsats, tålmodighed og kærlighed sendt fra Gud. Hvilke valg
kan du tage, som vil hjælpe dig til at fornægte dig selv, så du
kan blive et effektivt vidne for Kristus?
2. Har du kontakt med nogen, som ikke kender Kristus? Hvad gør
du for at vidne for dem?
3. Saulus fra Tarsus var en, som man ikke havde forestillet sig ville
blive omvendt. Vi ved, at det skete alligevel. Hvad kan det lære
os i forhold til at vurdere på forhånd, om nogen vil tage imod
Kristus?
4. Sammenlign beretningen om Saulus og bibelteksten i Matt 7,6:
”Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for
at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig
om og sønderrive jer.“
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