GOSPEL MEDITATION DEN 22.OKTOBER
Her i efteråret har vi et tema i TGF, der hedder ’Hånden på hjertet’. Det betyder noget med at lytte
til sit hjerte, være ærlig. Vi knytter ofte følelser til hjertet – at være tung om hjertet - der faldt en
sten fra mit hjerte - mit hjerte bobler af glæde. Det kan give god mening at tale om hjertet som en
slags center for sensitivitet, den fine fornemmelse.
Der er en anden talemåde. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. (Den stammer faktisk
fra Biblen, Lukasevangeliet 6,45). Det kan være fyldt med både gode og dårlige intensioner og ord.
I Ordsprogenes bog 4.23 (et visdomsskrift i Gamle Testamente) står der:
Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. På norsk: tag vare på dit hjerte.
Livet udgår fra hjertet – og det er vigtigt tage vare på sit hjerte - at rense og beskytte sit hjerte –
være opmærksom på hvor impulserne og tankerne kommer fra. At skelne mellem sine tanker er
noget af det helt centrale i buddhismen, og vi kender det fra mindfulness. Men det er også en
kristen praksis – det med at overvåge sit sind og skelne ml gode og dårlige/onde tanker. De gode
tanker opbygger, giver liv og glæde. De udspringer fra Gud og fører mig tættere på mig selv. De
onde tanker trækker mig ned, gør mig trist og fører mig væk fra Gud og mig selv. Hvis du for
eksempel bliver trist og mister energi så prøv at lægge mærke til, hvad du tænker (bekymring,
ængstelse).
Om lidt vil jeg guide en meditation om at gå i dialog med tankerne og lytte til hjertets stemme.
Meditation er en form for bøn, hvor man bliver stille og åbner hjertet for Gud. Jesus siger noget
vigtigt om bøn: ”når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far som er i det
skjulte, og din far, som ser i det skjulte, vil lønne dig” (Matt 6.6). At gå ind i sit kammer kan betyde
at gå ind i sit lønkammer. Det kan også betyde at gå ind i hjertets kammer, blive stille og lytte.
Hjertet er det sted, hvor du er mest dig selv og det sted hvor Gud dvæler - i det skjulte, i hjertes
løndom. Ved at blive helt stille, stilne sindet, kan man måske fornemme Guds stemme. Det er at
blive bevidst om at Gud er nær.
Frem for alt, tag vare på dit hjerte. Det kan jeg gøre ved at blive og være opmærksom på, hvilke
tanker jeg vælger at lukke ind og give næring. Jeg vil nu guide en meditation der handler om at
tage vare på sit hjerte. Den hedder gæstehuset.
Sæt dig godt til rette. Mærk føddernes kontakt med gulvet. Hvil i dit åndedræt. Forestil dig din krop
- eller dit hjerte - som et gæstehus. Du er værten. De forskellige tanker eller følelser er gæster, der
kommer på besøg. Du står i døren og tager imod gæsterne.
Læg mærke til den første gæst, der kommer på besøg. Hvilken slags tanke er det? Giv den navn - er
det kritikeren, dommeren, planlæggeren, mismodet? Byd gæsten velkommen. Lyt til budskabet. Og
send den venligt bort igen. Vent på den næste gæst - byd velkommen - giv den navn - lyt - send
venligt bort. Sid nogle minutter med vågen opmærksomhed på dine tanker.
Måske kommer der stadig mange gæster, det er helt ok. Måske oplever du at sindet falder til ro og
at der bliver stille. Træk dig ind i dit hjertets inderste kammer, hvor der er helt stille. Hvor ingen
tanke, følelse eller domme (dine egne eller andres) kan trænge ind og forstyrre. Det sted, hvor Gud
bor. Lyt til stemmen i dit indre, hjertets stemme. Lyt til Guds stemme. - Kommer du i kontakt med
smerte, en længsel. Noget du har glemt. Måske kommer der en ny indsigt. Eller er der en glæde der
bobler frem?

