Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer (Mark 13,36)
Når Gud møder et beredt hjerte - et forberedt hjerte…
Som med Cornelius: “Han var en retfærdig og gudfrygtig mand, gav folket
mange almisser og bad bestandig”

Når Gud træder ind i historien
- og vi er med…
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Sekularisering, tidsånden - verden omkring os, forsøger at skrive Gud ud af
historien, men Gud træder ind i historien, og vi er med…

Det vil tage Guds ressourcer, at opfylde Guds formål (plan)
- Philip Dupont

Vigtigt at forstå det, som kun Gud kan gøre, og det som vi skal gøre!
Gud er ikke svag men almægtig, og ønsker at virke gennem dig og mig!
Når Gud træder ind i historien, kommer han ofte i svære tider, hvor alt ser
umuligt ud. Han bruger mennesker som han også former og danner

Helligånden må møde forberedte hjerter
Mange venter på, at det vil ske...
Istedet for, at gøre sig klar til, at det vil ske!
Du ved at det vil ske, så gør dig klar til det!
• Det som kun Gud kan
• og det som er overgivet til os at gøre
1 Kor 3,5-8: Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus?
Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjente vi med den gave,
Herren gav. 6 Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst,
Vi skal ikke forsøge at gøre det, som kun Gud kan
Men vi skal gøre vores del

”Pludselig” hændelser i bibelen” - er der, hvor Gud træder ind!

PRINCIP – i denne rækkefølge:
2 Konge 19, 30: De overlevende af Judas hus, de som bliver til rest,
skal igen slå rod forneden og sætte frugt foroven.

• Elisa vidste, at noget helt nyt skal til at ske, noget nyt var undervejs: ”Mens
de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte
de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm” (2 Konge 2,11)

Rødderne ses ikke, de er i det skulte – men de er bestemmende for
træets fremtid og frugten der fra.

• Pinsedag: “med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød”
• Cornelius: ”Mens jeg bad derhjemme, står der pludselig en mand i lysende
klæder foran mig”.
• Paulus: ”Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus,
skinnede et lys fra himlen pludselig om ham” (ApG 9,3)
• Peter i fængsel: ”Pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i
rummet. Englen vækkede Peter med et puf i siden og sagde: ”Skynd dig at stå
op!” Da faldt lænkerne af hans hænder”
• Paulus og Silas i fængsel: ”Pludselig kom der et krafttigt jordskælv, så
fængslets grundmure rystedes; i det samme sprang alle døre op, og alles
lænker faldt af” (ApG 16,26)
De var alle sammen i gang med noget eller undervejs…

Det skjulte liv – Jesu kilde til hans offentlige liv og vores. Før den synlige
offentlige tjeneste, tilbragte Jesus tid sammen med sin himmelske fader – det
som ingen så. Vi er kaldet til at leve det samme “skjulte liv” (Matt 6,6) - hvor
vores åndelige rødder vokser og suger vand og næring fra “det levende vand”
Jesus: “Bliv i mig og jeg bliver i jer, for skilt fra mig kan I sket intet gøre”
“Du kan ikke ændre på vinteren, men du kan ændre på din påklædning”

Forslag til samtale
Hvad er det, som kun Gud kan gøre og hvad er vores del/part?
Hvad er vækkelse?
Hvad betyder ”det skjulte liv” - for Jesus og for os?
Bed sammen J

