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Når du er
i børnklub
eller
kirke,
så blæser
Helligånden
på dig

Når det blæser, kan man finde et
sted, hvor der er læ. Det kan være
bag en mur, et stort træ eller et helt
tredje sted. Når man er kommet i
læ, er det som om, blæsten er helt
væk. Men det er den jo slet ikke, vi
er bare gået et sted hen, hvor den
ikke kan nå os. Men hvis du gerne
vil flyve med drage, så må du ud
og finde vinden, for ellers ligger
dragen bare på jorden, og det er der
jo ikke meget ved.

Vinden der blæser

I Bibelen tales der om Helligånden,
som vinden der blæser. Noget af det
allerførste der står i Bibelen er, at
Guds Ånd svævede over vandene.
Helligåndens opgave er at blæse liv
i os. Ikke bare det almindelige liv,
men det evige liv.

Guds ord

Men hvordan får vi stillet os ud i
blæsten så Helligånden kan blæse
liv i os? Lige som med vinden, så
er den ikke alle steder, men vi må
finde den. Vi lærer i Bibelen, at
Helligånden er der hvor, Guds ord
er. Derfor må vi, hvis vi vil blæses
igennem af Helligånden, være der
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hvor Guds ord er.
Når du selv, eller din far og mor
læser i Bibelen for dig, så blæser
Helligånden på dig. Eller når du er
i børneklub eller i kirke, så blæser
Helligånden også på dig, for der er
Guds ord også.

Et sejlskib

Vi er som sejlskibe eller drager.
Når det ikke blæser, så står det bare
stille. Men når det blæser, kommer
der vind i sejlene, og skibene sejler
afsted, og dragerne kan flyve. Når
vi hører Guds Ord, så står vi heller
ikke stille, men så blæser Helligånden os afsted.
Så lad os komme derhen hvor
Helligånden kan blæse liv i os og
blæse os helt til himlens land.

