Guidet meditation. TGF 20.5.18
V/Lene Skovmark
I dag er det pinsedag, hvor vi fejrer, at Gud sendte Helligånden til jorden. Da Jesus var opstået fra
de døde, viste han sig for disciplene på forskellig måde i 40 dage. De kunne ikke genkende ham,
for hans krop var forvandlet. Kristi Himmelfartsdag mindedes vi at Jesus blev taget op til Himlen.
Lige inden havde han lovet sine disciple at han ville sende Helligånden som en talsmand – som en
stedfortræder for Jesus. I sin fysiske krop var han begrænset af tid og rum, men i Helligånden er
Jesus nær ved alle på samme tid. Helligånden minder os om alt det, Jesus sagde – gør det levende,
vækker bevidstheden i os, så vi ser og fornemmer mere end det vi sanser – så vi mærker Guds
nærvær og er med til at manifestere Guds vilje og Gud Rige her på jorden – med kærlighed, glæde
og fred. Man kalder pinsen for kirkens fødselsdag, for her blev det første kristne fællesskab dannet
og Helligånden inspirerede og udrustede mennesker til at fortsætte Jesu gerning i verden.
I dag vil jeg guide en meditation ud fra en tekst fra slutningen af Johannesevangeliet (kapitel , hvor
Jesus møder sine disciple og giver Helligånden videre til dem.
Afspænding.
Guidet meditation.
Det er ikke så længe siden Jesus var blevet korsfæstet og hans nærmeste disciplene er samlede.
Du er der, sammen med dem. Stemningen er trykket - de sidder og diskuterer hvad der er sket –
Jesus er dræbt, forsvundet, de har lukkede dørene, for de er bange. Pludselig kommer der et
lysende skær i det dunkle lokale – Jesus stod midt imellem dem og sagde- "FRED VÆRE MED JER" viser dem sårene i sine hænder og sin side. De er forvirrede dørene var jo lukkede – men de
genkender hans stemme. Stemningen vender fra frygt til glæde. Han er alligevel opstået – og er
stadig hos dem.
Du mærker at freden sænker sig over gruppen - ser alt det, der er sket, i nyt perspektiv – det der
var sket var meningsløst, noget andet end det, de havde forestillet sig.
Måske er du i en situation, hvor du sidder bag lukkede døre – hjertet er lukket sorg eller smerte fanget af uro og bekymring - konfliktfyldt forhold eller situation - svær beslutning - måske er du
skuffet over dig selv, andre, Gud.
Jesus vender sig mod dig: fred være med dig - med mild stemme og et blik fyldt af kærlighed.
Mærk, hvad det gør ved dig. Måske møder du hans blik - måske fornemmer du bare et fredfyldt
nærvær....
Uanset hvordan du har det - sid i Jesu nærvær - tag imod den fred, Jesus giver dig lige nu. Jesus
kommer ind bag dine lukkede døre. Lad freden forplante sig - til din krop og din sjæl. Indånd fred udånd uro. Giv slip på forestillinger og blokeringer.....
Nu taler Jesus igen til disciplene - han mere at sige:




Som Gud har sendt mig - sender jeg også jer!
Han forlader snart jorden og det ligger ham på sinde, at hans budskab når ud – helt ind i dit
hjerte – ud i nabolaget - til hele verden - andre folk
I samme åndedrag - blæser han ånde i dem - modtag Helligånden!

Det er som om en frisk brise fylder rummet - Helligånden bliver den luft du indånder. Som i
skabelsens morgen, hvor Gud blæste livsånde i Adams næsebor.
For hvert indånding modtager du livsånden fra Gud. Luften med den livgivende ilt - hele kroppen.
Livsånden, som vækker bevidstheden - giver nyt mod, håb, energi – sid og lad dig
gennemstrømme af Helligånden – for hvert åndedrag.
Som Gud har sendt mig - sender jeg også dig!
Du mærker en dyb fred indeni. Din uro, smerte, bekymring fylder mindre. Du blir helt stille inden i
- kan høre en anden stemme, Helligånden, samvittighedens stemme, intuitionen, Jesu stemme.



Lyt til stemmen i dit indre. Hvor vil Jesus sende dig hen? Hvem vil han sende dig til – hvad
vil han bruge dig til?
Sid en stund i stille bøn, bed om hjælp, bed om inspiration og vejledning, bed for andre.
SIG TAK.

Du mærker, at disciplene rejser sig - opdager, at døren nu er åben - lyset strømmer ind - de går ud.
Du rejser dig - Livet kalder - følg Jesus - frygt ikke - gå ud i lyset - tjen med glæde.
Indstil dig på, at meditationen er ved at være slut.
Tag et dybt åndedrag - rør kroppen - åbn øjnene, når du er klar.

