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

Sang
Du som har tændt millioner af
stjerner. March og Lejr 44. FDF Sangbogen 160.

Spor
- Peter Ravn Callesen
Ved første øjekast kan Peter Ravn
Callesens kunstværk, Spor, synes lidt
kedeligt og det ville måske ikke lige
være et billede man ville tage sig tid
til at kigge på. Men billedet rummer
en historie om gru, ondskab men heldigvis også håb.
Jernbanesporene stammer fra koncentrationslejren Auschwitz. De blev
anlagt sådan, at de førte direkte ind i
lejren, hvor fangebarakker, gaskamre
og krematorier ventede. Nogle spor
i billedet fører direkte ind til ondskabens akse i Auschwitz, mens andre
fører ud af billedet, hvormed de efterlader et lille håb – et håb om overlevelse.
Troen giver ikke bare i sig selv mening
til livet, den er også med til at give et
håb og en mulighed for at fange netop
dét gode, der kan være så vanskeligt
at se i en svær situation. Den hjælper
os til at gribe nuet og fylde det med
glæde og med den kærlighed, som Jesus viste og forkyndte i hans liv på
jorden. I Det Nye Testamente taler
Jesus om at gennem troen skal den
rette vej belyses og Jesus vil være
med alle mennesker i svære men også
gode perioder. Det er gennem Jesus vi
skal finde vejen til et godt liv både for
os selv og for vores medmennesker.
Vi skal søge livet og det gode ved at
søge Jesus.
Man kan altså tale om, at mennesker
sætter spor og menneskers gerninger
sætter sig spor – gode som onde. På
samme måde krydser menneskers spor
hinanden. Vi møder hver dag mennesker på vores færden, nogle ænser
vi slet ikke, og andre støder vi ind i
med positive eller negative reaktioner
til følge.

Spørgsmål til diskussion
• Tænker du nogle gange på, om du
sætter spor i verden?
• Er det vigtigt, at kunne se tilbage
på et meningsfuldt liv? Og hvad er
et meningsfuldt liv?
• Hvordan kan man vurdere, om ens
liv giver mening?

Bibeltekst
– Den Nye Aftale
Matt 5, 3-9:
V3: I er heldige hvis I er fattige og
har fået Helligånden. Guds rige tilhører jer. V4: I er heldige hvis I sørger,
for I vil blive trøstet. V5: I er heldige
hvis I er små og ubetydelige, for I vil
overtage jorden. V6: I er heldige hvis
I længes efter at det bliver som Gud
vil have, for jeres længsel vil blive
opfyldt. V7: I er heldige hvis I hjælper
andre, for I vil selv få hjælp. V8: I er
heldige hvis I er uden bagtanker, for
I vil se Gud. V9: I er heldige hvis I skaber fred, for Gud vil kalde jer sine
børn.

Joh 8,12:
Jesus siger: Jeg er verdens lys. Alle,
der følger mig vil ikke gå i mørket,
men vil have livets lys i sig.

Bøn
Kære Gud
Når jeg går på mørke veje,
og når jeg har svært ved at tro på
dig
så lad mig vide at du er lige ved siden
af mig.
Når jeg oplever noget som gør mig
glad,
når det bobler af lykke i min mave,
så vær med i min glæde, Gud
Giv mig troen på dig og lad den altid
bo i mit hjerte.
Fadervor...

Sang
Vi tror en kærlig Gud.
March og Lejr 6. FDF-Sangbogen 269.

