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Lyt til vindenLyt til vinden, Nikodemus.
Du kan ikke se den; og dog er den der.
Du kan ikke høre den.
Du kan ikke forstå den. Men den er fyldt av kraft.
Lyt, Nikodemus.
Smæk vinduet op og lyt.
Så kan du lære Guds hemmeligheter at kende.
For vinden lærer dig meget om Guds Ånd.
Og meget om den, som är født af Ånden.Vinden blæser hvorhen den vil,
og du hører dens susen,
men du ved ikke hvorfra den kommer,
og hvor den farer hen;
sådan är det med enhver,
som är født af Ånden
(Joh. 3,8)Vinden blæser &hellip;.Den er aktiv. Den er i bevægelse.
Sådan er det også med Ånden.
Fra verdens begyndelse og til dens ende er Guds Ånd på færde.
- Men Guds Ånd svævede over vandene. (1.Mos.1,2)
- Og Ånden og bruden siger: "Kom!" (Åb.21,17)
- Det er Ånden, som gør levende. (Joh. 6,63)Hvis Gud tog sin Ånd fra denne verden,
om det så kun var for ett øjeblikk,
ville den falde sønder og sammen.
Men vinden blæser.
Guds Ånd er på færde.
Undertiden som en vældig storm (Ap.G. 2,2)
Undertiden som en stille, sagte susen (1 Kon.19,12)
Undertiden som en aha-oplevelse ved at meditere over Ordet.
En fornyende kraft, som er i bevægelse,
og som sætter i bevægelse.
Vinden blæser &hellip; sådan är det med envher, som er født av Ånden.
Han kommer i bevægelse.
Kommer fri fra de hjulspor, han er kørt fast i.
Han begiver sig på vandring.
Bliver en pilgrim.&hellip; hvorhen den vilMan kan ikke kontrollere vinden og bestemme, hvor den skall blæse.
Intet menneske, ingen bedegruppe, ingen forening
kan bestemme over Guds Ånd och begrænse Åndens virkefelt.
Det har man ofte prøvet.
Man har lukket Guds Ånd inde och lukket Guds Ånd ude.
Lukker man alla vinduer, og låser man alle døre,
Gør man sig uimodtagelig for Åndens vind.
Luften går af kirken &hellip;Men får Ånden ikke lov att blæse in i kirken,
blæser den i suveræn frihed udenfor.
Of giver frihed til enhver, som er født af Ånden.
Han får en ny vilje og et nyt sind,
får lyst at gå Guds veje.
Han bliver ikke kastet hid och did af alla mulige lærdomme.
Han blive ikke revet i stumper och stykker af andres viljer omkring sig.
Han bliver drevet av Guds Ånd.
Og får af Ånden Guds børns herlige frihed (Rom 8,14;21)&hellip; du hører dens susen &hellip;Vinden gør opmærksom på, at den
er der.
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Du hører dens susen.
Sådan er det også med Guds Ånd. Når Guds Ånd blæser gennem en kirke, en forening, kan du fornemme, att Guds Ånd er på
færde.
Der sker noget. Folk begynder at undre sig.
Hvad kan detta være? (Ap.G.2,12).
Og som det er med Ånden,
sådan er det også med enhver, som er født af Ånden.
Du hører dens susen &hellip;
Det nye liv er skjult med Kristus i Gud. (Kol.3,3)
Dets inderste hemmeligheder kan ingen komme nær.
Men detta nye viser sig på forskellige måder.
Nogen er gennem stilhed og tillid blevet stærke i Herren.
Tabt lysten til at hævde sig.
En ny atmosfære er blevet til.
En ny melodi.
En glædessang om Jesus &hellip;&hellip; du ved ikke, hvorfra den kommer &hellip;Sådan er det med vinden. Og sådan er
det med Ånden.
Et stort mysterium.
Nikodemus vil til alla tider forklare, fostå, begripe.
Han rationaliserer og psykologiserer och teologiserer.
Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammmelt &hellip;
Når man prøver på att løse et mysterium, mister man dets kraft.
Knastørre læresætningen i stedet for glædeligt nyt.
Nej, hold op med at diskutere og begynd at tilbede!
Hejs sejlene og mærk vindens kraft.
Men sker det så for dig, at du bliver født af Ånden,
så må du vide, at du herefter er en gåde for verden.Se, hvor stor kærlighet Faderen har vist os,
at vi må kaldes Guds børn; og vi er det.
Derfor kenbder verden ikke os, fordi den ikke har kendt ham
(1.Joh. 3,1)&hellip; og hvor den farer hen &hellip;Sådan er det med vinden, og sådan er det med Ånden, og sådan er det med
enhver, som er født af Ånden. Man ved ikke, hvilke opgaver Guds Ånd sætter én til.
Ud i verden. Bort fra al status. Ned i nøden.
Miste livet for att bjærge det ..Lyt til vinden, Nikodemus.
Du har længe stået i læ &hellip;
Du er så indelukket og fattig.
Smæk vinduet op, Nikodemus.
Se på vinduessprosserne; de har form som ett kors.
Lad vinden blæse frit om korset.
Lyt till vinden &hellip;Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
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