ZVC-undervisning
At stole på salvelsen:

Evangeliets kendemærke, at stole på salvelsen.
Jeg vil dele følgende med jer fra mit eget liv.
Jeg har bedt meget over - i mit kristne liv - at måtte komme ind i en fuldstændig overgivelse til Jesus Kristus.
Gud hører vores bønner og for mig har vejen føltes lang og trang. Gud har opdraget meget på mig, bl.a. har
han vist mig min genstridighed mod ham. (Tak Gud for din tålmodighed med mig og for den store nåde af
kærlighed som jeg/vi lever under).
Adskillige gange har jeg måtte "sluge" dette, at min bøn om overgivelse til ham, havde en hage, nemlig den
at jeg gang på gang faldt i og ønskede at denne overgivelse skulle foregå under min vilje og på min måde.
Jeg havde kort sagt søgt min egen retfærdighed frem for at underlægge mig Guds retfærdighed. Og fortsat
har jeg været bevidst om, at den fulde overgivelse helt sikkert ikke havde fundet sted. Mine tanker,
manglende glæde, genstridighed og andre ting i min karakter har vist mig dette - mange gange .
Her i april er sket følgende. Jeg bad Gud vise mig hvor jeg var i forhold til overgivelse - Gud har længe været
stille i mig - en stilhed, jeg har oplevet som værende meget smertefuldt.
Men nu talte Gud til mig. Han viste mig følgende: Jeg så en drejeskive med en kop, som var færdig drejet,
brændt og glaseret. En smuk, rund og rummelig kop, med hvid glasur. Ved siden af koppen lå koppens
hank, den var ikke sat på endnu. Gud fortalte mig, at hanken var klippen som skulle bære koppen. Klippen,
Jesus Kristus, var jeg endnu ikke i fuld samhørighed med.
Jeg gik i bøn for dette. Fire dage senere viste Gud mig, at hanken var sat på koppen. I synet kom en hånd
frem og bar, i et stille tempo koppen fra et mørke og ind i et lys som til sidst var så kraftigt, at koppen
forsvandt i lyset. Jeg vidste, at Gud viste mig en overgivelse, hvor Jesus lys skinnede gennem mig og at jeg,
ganske som bibelen beskriver, i synet var skjult i Jesus Kristus.
Jeg deler dette med jer, for at minde jer om, at denne overgivelse er til alle. At vi ikke behøver at vente på
hans herlighed til vi kommer hjem til ham. Men vi kan bede himlen til jorden - Guds ord fortæller os dette.
Bl.a. beder Jesus os om at bede om dette i "Fader vor". Matt. 6 v 9.(komme dit rige)
Få dage efter dette sidste syn, måtte min mand og jeg erkende, at vores økonomi var helt i bund. Vi
manglede endda penge til transport så min mand kunne komme på arbejde. Min første tanke var "Jesus, du
er vores forsørger" og jeg følte herefter en dyb glæde i mig. Jeg fik et syn af mig selv som et lille fnug der
intet kunne, og følte en voldsom glæde og vished i mig omkring at, nu gav jeg mit liv til Jesus. Tiden vil vise
om jeg har overgivet mig til Jesus på alle punkter.
Dagen efter dette, ringede en kristen veninde til mig og sagde "Gud siger, at jeg skal sige til dig, at du i går
tog en vigtig beslutning som vil ændre dit liv". Hun havde ingen anelse om hvad der var sket dagen før
hendes opkald til mig.
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4 dage efter den sidste oplevelse, havde et par sat 4000 kr. ind på vores konto - Gud havde talt til dem og
alle vores regninger samt transport blev betalt.
Matt. 6 v33 siger : Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.
Alt hvad bibelen siger, skal vi kristne står på og leve efter.
Johannes evangeliet 21 v 1 - 14 fortæller:
Jesus og disciplene ved Tiberias Sø
v1 Derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias Sø, og det gik sådan til: v2 Simon Peter,
Thomas, også kaldet Didymos, Nathanael fra Kana i Galilæa, Zebedæussønnerne og to andre af hans
disciple var sammen. v3 Simon Peter sagde til dem: "Jeg tager ud at fiske." De sagde: "Vi tager med dig."
De tog af sted og gik om bord i båden, men den nat fangede de ingenting. v4 Tidligt om morgenen stod
Jesus på strandbredden; disciplene vidste dog ikke, at det var Jesus. v5 Han sagde til dem: "Børn, har I
noget at spise?" "Nej," svarede de. v6 Han sagde til dem: "Kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få
fangst." De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der. v7 Den discipel,
Jesus elskede, sagde til Peter: "Det er Herren." Da Simon Peter hørte, at det var Herren, bandt han tøjet om
sig - han var ellers nøgen - og sprang ud i vandet. v8 De andre disciple kom i båden, de var nemlig ikke langt
fra land, kun omkring to hundrede alen, og de havde nettet med fiskene på slæb.
v9 Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. v10 Jesus sagde til dem:
"Kom med nogle af de fisk, I lige har fanget." v11 Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land, det var
fyldt med store fisk, 153 i alt; men skønt der var så mange, revnede nettet ikke. v12 Jesus sagde til dem:
"Kom og spis!" Ingen af disciplene turde spørge ham: "Hvem er du?" For de vidste, at det var Herren. v13
Jesus går hen og tager brødet og giver dem det, og ligeledes fisken. v14 Det var nu tredje gang, Jesus
åbenbarede sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde.
Disciplene prøvede at løse tingene på den verdslige måde og det fejlede for dem. Jesus talte dem om at
gøre tingene på hans måde, de lyttede og adlød og tingene lykkedes for dem. Dette uden at de havde
påkaldt Jesus for at få hans hjælp.
Så højt elsker Jesus os, at selv om vi ikke beder ham om hjælp, forsøger han hele tiden at hjælpe os med at
få tingene i vores liv til at lykkedes. Hvis vi bruger tid på virkelig at lære Jesus at kende, hans store
kærlighed til hver af os samt til stille bøn og stille stunder, vil vi kunne høre Helligåndens stemme i os og
ved at adlyde, vil vi begynde et fantastisk liv sammen med Jesus. Jesus er ikke en historisk person, Jesus
lever her og nu i dig - vil du lade ham komme igennem?
Det er trist at se, hvor få kristne der har lagt deres liv i Jesus hænder. Det er trist at se, kristne kæmpe i
deres liv på grund af, at en ånd af vantro får lov til at komme imellem os og ham.
----------
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Grunden til at jeg vælger at dele dette med jer nu, er at mange ting i verden peger på, at vi er gået ind i de
sidste tider. At vi er i starten af trængselstiderne. Mange profeter har set dette. Selv har Gud vist mig
Antikrist komme. Det haster nu, med at vi får givet Jesus den plads som tilkommer ham. Kun gennem ham
kan vi få mange mennesker frelst. Et skridt på vejen til at give Jesus pladsen er at arbejde med og forstå
hans kærlighed til os, først når vi tager imod den kærlighed kan vi forandre verden. I os selv kan vi intet.
Tamarra
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