Kristendom og kunst
Forslag til indledning på ledermødet
v. Mia Wriedt

Sang
Nu går solen sin vej. M&L 16. FDF
Sangbogen 163.

Titel ukendt!
- Henry Heerup
Heerup var en af det tyvende århundredes største danske kunstnere.
Hans billeder omhandler alle livet på
den ene eller anden måde. Han havde
fantasien som drivkraft og ønskede at
bruge livshåbet som et kontinuerligt
tema.
Dette grafiske værk af Heerup viser en
nøgen mand og en nøgen kvinde i tæt,
kærligt nærvær. Trods det, at figurerne er nøgne, synes de ikke selv at
være opmærksomme på det. Dette vil
sikkert lede tankerne tilbage til Adam
og Eva, men denne gang før syndefaldet, og inden de opdagede, hvad det
vil sige at være nøgen. I dette værk
er der udpræget lykke og harmoni –
måske netop for at understrege Paradiset.
Heerup vil vise os det vidunderlige liv
– og han vil sikre sig, at alle kan være
med. Ingen må gå glip af fortællingen
- eller livet. Ser vi nærmere på symbolerne i billedet, indgår solen som
livets lys. Heerup benytter derudover
gerne hjulet som livets cyklus, men
i dette værk får solen måske lov til
at få den rolle. Manden og kvinden

symboliserer naturligvis kærlighed –
men derudover også begyndelsen for
nyt liv
Duen er i kristen sammenhæng også
et symbol for Helligånden. At duen
kommer med en lille spire til det lykkelige par, er samtidig tegn på frugtbarhed og det begyndende liv.
Duen viste sig for Jesus i dåben, da
himlen åbnede sig og Gud sagde at
Jesus var Guds søn. I dåben begynder
vores liv som kristne også og vi bliver
alle Guds børn og får dermed del i
Paradiset, som Adam og Eva engang
oplevede det.

Spørgsmål til overvejelse
• Kan mennesket komme gennem livet
uden at gøre nogen/noget ondt?
• Er det muligt at opleve Paradiset på
jorden? Og hvad vil det sige?

Tekststed
Matt 3, 11-17 – Den Nye Aftale.
V11: ”Jeg døber folk med vand for at
vise at de har omvendt sig, men efter
mig kommer der en anden. Han er
stærkere end mig, og jeg er ikke engang værdig til at bære hans sandaler
for ham. Han vil døbe jer med ild og
give jer Helligånden. V12: Han har sin
skovl i hånden og er klar til at rydde
op på tærskepladsen. Han samler hveden i sin lade, og avnerne brænder

han i en ild der aldrig kan slukkes”.
V13: Så kom Jesus fra Galilæa til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. V14: Men Johannes forsøgt at
tale ham fra det og sagde: ”Hvorfor
kommer du til mig for at blive døbt?
Det er mig der har brug for at blive
døbt af dig”. V15: Jesus svarede: ”Døb
mig alligevel. Det er sådan vi gør det
Gud vil have”. Johannes gav efter og
døbte ham. V16: Og lige da Jesus var
på vej op af vandet, åbnede himlen
sig, og han så Helligånden, der dalede
ned over ham som en due. V17: En
stemme fra himlen sagde: ”Her er
min elskede søn. Det er ham jeg har
valgt”.

Bøn
Kære Gud, tak at du skabte himlen,
jorden og alt det dejlige som vi hver
dag kan have glæde af. Tilgiv os at vi
gør ting der er forkerte. Hjælp os til
at hjælpe andre mennesker i stedet
for at gøre dem ondt. Hjælp os ikke
at være onde og misundelige, men at
kunne glæde os med hinanden og med
dig.
Fadervor...

Sang
Menneske din egen magt. March og
Lejr 25. FDF Sangbogen 237.

