Meditation 15 april 2018 (Peter Dyhrs fødselsdag)
Dagens meditation har sit udgangspunkt i Peters vision for Gospel Fellowship. Han
har fortalt den mange gange, så måske er den ikke ny for alle.
Peter så bavne på toppen af bjerge.
Bavn er et gammelt ord for bål. Hvis en udkigspost på en bakketop tændte et bål som
signal til en anden, kaldes hans bål for et bavneblus.
Folk har også brugt bål til at komme i kontakt med deres Gud.
I Peters vision, så han hvordan det ene bål” Gospel Fellowship” blev tændt, og
derefter tændes det næste bål, den næste gospelkirke i et nyt land, på en ny bakketop,
indtil der var 100- vis af bål som brændte. Vi har allerede set starten med Gospel
Fellowship international.
I gamle dage fungerede bål højt oppe også som fyrtårn for skibene på havet.
Det er netop det, at være et fyrtårn, som er omdrejningspunkt for meditationen i dag.
Den hviler på et ord fra Johannes evangeliet 8:12
”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets
lys”.
Inden meditationen starter, vil jeg lede os ind i afslappelse, ind i en ro, så vi kan
være klar til at tage imod, og vi kan åbne vores hjerter for Guds hvisken:

“Sæt dig godt til rette – mærk kroppens kontakt med gulvet og ryglænet. Lad
fødderne hvile på gulvet – forestil dig, at de er som rødder plantet dybt ned i
jorden.

Slap af i skuldrene – i kæben – lad ansigtet glatte sig.
Kom i kontakt med åndedrættet – lav ikke om på det – bare hvil i det. Prøv så at
ånde dybt ind og lad indåndingen være en invitation til at tage imod Guds fred.
Prøv at ånde dybt ud og giv under udåndingen slip på spændinger og uro.
Læg mærke til lydene omkring dig – og lad dem så være.
En hjælp til at slippe tankerne er at lægge mærke til dem – ikke at kæmpe imod
dem – og så lade dem være. Man kan forestille sig tankerne som både på vandet –
du er ikke i båden, men står på bredden og lader dem glide forbi. Læg mærke til
dem, og lad dem så passere.
Måske er det en hjælp at lukke øjnene og give dig lov til at være nærværende, uden
at du behøver at tænke på hvem der ellers sidder i lokalet. Giv dig selv lov til bare
at være.
Du er til Løvhyttefest i Jerusalem. Alle mænd er flyttet ud i små løvhytter til minde
om, hvordan Gud tog sig af dem, da de boede i ørkenen. Der er en stemning af
taknemmelighed, ærbødighed og fest.
For Løvhyttefest er også den store lysfest. Du ser, hvordan templet er oplyst af ild på
alle hjørnerne indenfor og udenfor. Templet selv er blevet et fyrtårn i Jerusalem. Du
hører jøderne tale om, at templet repræsenterer Guds nærvær, og lyset minder om,
hvordan Guds lov skal være deres lys.
Det er smukt.
Pludselig husker du Jesu ord fra Johannes evangeliet:

”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets
lys”.
Du forstår, hvordan Gud, som har givet jøderne loven som lys til at finde vejen, nu
har sendt et bedre og fuldkomment lys at følge efter. Gud som før viste sit nærvær i
templet, er kommet nær i Jesus og skal stråle for hele verden og give liv.
Du ser Jesus komme gående imod dig. Han er omkranset af et strålende lys. Du falder
på knæ og takker ham.
”Tak, at du er mit fyrtårn, en lygte for min fod og et lys på min sti. Tak, at jeg må
leve i dit lys, i din vejledning og i din kærlighed”.
Han ser på dig og siger:
”Mit elskede barn. Jeg vil altid lyse for dig, men jeg kalder dig også. For en tid er det
dig der skal være, og er, et genskær af mig, som kalder sig selv for verdens lys”.
Jeg har brug for repræsentanter på jorden, som hvilende i sig selv og i mig, viser
vejen hjem.
” I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller
ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.
Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser
jeres far, som er i himlene. ” (Matæus 5: 14-16).
(Lang pause)
Alt for mange mennesker bruger deres liv på, at prøve at være kaptajner på andre
menneskers skibe. Lær at være et fyrtårn. Så vil skibene finde deres vej hjem.
Hans kærlige øjne ser stadig på dig. I ham er styrken, i ham er kaldet.

Dit hjerte slutter med en bøn:
Tak almægtige Gud
At jeg er et fyrtårn frem for en redningsbåd.
Jeg redder ikke mennesker
Men hjælper dem i stedet
Med at finde deres egen vej hjem
Ved at guide dem gennem mit eksempel
- Giv mig styrke dertil.
Amen

