Tema 12 Trosbekendelser og kunst
Kristendommen har altid udtrykt sig i og gennem begreber, symboler og kunst. Du skal
kende de vigtigste kristne dogmer og trosbekendelsen, og du skal kende nogle vigtige
kristne symboler.
Desuden skal du kunne give nogle eksempler på typisk kristen kunst og farvesymbolik.

Begreber
Dogmer. Ordet dogme betyder egentlig mening. Et kristent dogme fortæller i ultrakort
og præcis form, hvad kristendommen mener. Det vigtigste dogme er treenighedsdogmet om Gud. Kristendommen mener, at Gud er én og en person og tre personer på
samme tid (tænk på en tre-i-ener). Der er altså kun én Gud og Gud er én. Samtidig er
Gud = Faderen og Sønnen og Helligånden. Det er ikke logik, men mystik. I gamle dage
blev dette mening om Gud kaldt for trefoldigheden. Treenigheden fejres i kirkeåret fra
og med trinitatis-søndag. Se billederne side 2.
Man kan sammenligne treenighedslæren med fænomenet solen = 1 ting: Sol er også tre
ting, nemlig himmellegemet solen (= Faderen), solens stråler i verdensrummet (= Sønnen) og solens varme i min stue (= Helligånden).
Det andet store dogme i kristendommen er meningen om Jesus. Der måtte holdes
mange store kirkemøder før biskopperne fandt ro i at anvende nogle bestemte formuleringer om Jesus. Problemer var, hvordan man på samme tid både kunne mene noget
meget ophøjet guddommeligt og unaturligt om Jesus (= Guds Søn) og samtidig noget
helt almindeligt menneskeligt og naturligt om Jesus (= Marias barn). Populært sagt siges det på denne måde: Jesus er 100% menneske og 100% Gud. Det de ren mystik.
Trosbekendelserne er er kortfattet kristen mening om Gud og Jesus. Forfatterne til
trosbekendelserne vidste godt, at de ”øvede vold på sproget” og sagde deres mening på
en atypisk og mystisk måde: Fx skrev de: Jesus er født af faderen før alle tider”. En fader kan jo ikke føde! Nej, selvfølgelig, men der findes ikke noget ord, som kan være
bedre. Ordet ”skabt af faderen” dur fx ikke, fordi noget skabt altid er ringere end dets
skaber. Kun ordet ”født” kan udtrykke identitet og ligeværdighed. - Trosbekendelserne
har netop tre led på grund tre-enigheden. Læs Den Nikænske Trosbekendelse på
side 2. Den korteste trosbekendelse, som normalt bruges ved dåb og siges i de fleste
folkekirker hver søndag hedder Den Apostolske Trosbekendelse.
Symboler. Et symbol er ”noget”, som betyder ”noget andet”. Fx betyder ”en trekant” i
kristendommen ”treenigheden”. En ”Due” betyder Helligånden osv. Symboler kan være
meget forskellige lige fra simple bogstaver og figurer og til tegninger af dyr og planter.
På side 3 kan du se en del forskellige kristne symboler.
Symboler anvendes i alle religioner. Jødedommen og islam har til gengæld et såkaldt
billedforbud. De afbilleder ikke Gud og i en moske findes der slet ingen billeder. Til
gengæld er moskeer rigt udsmykkede med mønstre og kalligrafi. Kristendommen har
tilladt brug af billeder, også malerier af Gud. At male Jesus er enkelt nok, fordi han netop skal ligne et helt almindeligt menneske. Til gengæld er billeder af Gud som fx skaberen mere omdiskuteret, om det er en god ide. Gud kommer let til at ligne en klog, aldrende mand på 60 år, og gudsbilledet synes alt for menneskeliggjort (antropromorft).
Den katolske og de ortodokse kirker bruger billeder i deres gudstjeneste på en
stærkere måde end de reformerte og lutherske kirker. En særlig type religiøst billede
kaldes en ikon. Det betyder i grunden blot billede, men ikonen anvendes i især de ortodokse kirker i forbindelse med bøn og hænger rundt omkring i kirken. Ikoner kaldes for
”vinduer til himlen” og der findes helt særlige regler for maling af ikoner. Ikonerne afbilder Kristus, apostlene, profeterne og martyrer og helgener fra kirkens historie, og farverne har faste symbolske betydninger. .
Kirkeåret udsmykkes også ved hjælp af farvesymbolik. Fx har præstens særlige dragt
(en messehagel) symbolske farver efter tidspunktet i kirkeåret. Se side 3.

Tekster - billeder
Treenighedsdogmet bygger bl.a. på disse vers i Bibelen:

Matt. kap 28, vers 19:
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er
med jer alle dage indtil verdens ende.
2. Kor. kap 13, vers 13:
Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!
3: John. kap 10, vers 30:
Jeg og Faderen er ét, - (sagde Jesus)

Eksempler på kunst, som søger at
udtrykke treenigheds-mysteriet.
Tv. Wikipedia, deutsch
Ø.th: Hildegard af Bingen

Jeg (vi) tror på én Gud, den almægtige Fader,
himmelens og jordens,
alt det synliges og usynliges skaber.
Og på én Herre,
Jesus Kristus, Guds enbårne Søn,
som er født af Faderen før alle tider,
Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud,
født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen,
ved hvem alt er skabt,
som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra
himlene
og blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria
og blev menneske,
som også blev korsfæstet for os
under Pontius Pilatus,
blev pint og begravet
og opstod på tredje dagen ifølge skrift erne
og opfor til himmels,
sidder ved Faderens højre hånd
og skal komme igen i herlighed
for at dømme levende og døde,
og der skal ikke være ende på hans rige.
Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør,
som udgår fra Faderen og fra Sønnen,
som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, som har talt ved profeterne.
Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke.
Jeg (vi) bekender én dåb til syndernes forladelse
og forventer de dødes opstandelse
og den kommende verdens liv.

oversigter
Farvesymbolikken i kirken i løbet af kirkeåret. Fx i præstens dragter.
FARVE

DEL AF KIRKEÅRET BETYDNING

violet

adventstiden før jul
fastetiden før påske

forberedelse, standse op, eftertænksomhed
selverkendelse, anger, syndsbekendelse

hvid
evt.
med
guld

jul, Maria bebudelse
påskedag,
Kr. Himmelfartsdag
treenighedssøndag

fest og højtid
glæde og tilbedelse af Gud

grøn

de festløse, almindelige søndage

liv og vækst

rød

2. juledag (martyrer) blod, ild og kærlighed
pinse

sort

langfredag

død, lidelse og sorg

Kristne symboler
GUD
Trekant, evt. med øje i (den alvidense)
Sky med skråleglans (den usynlige, men virkelige)
αω eller ĀΏ (alfa og omega) den første og den sidste
Jesus
PX (første bogstaver i KRistos på græsk
IHS Jesus Menneskets (homo) Frelser
INRI (Jesu dødsdom på korset, forbogstaverne til
Jesus af Nazareth, jødernes konge (Rex)
Helligånden symboliseres i duen eller ilden, evt. én tunge
Tro - håb - kærlighed: kors - anker - hjerte
De fire evangelister: Matthæus: Mennesket - Markus: løven,
Lukas: oksen - Johannes: ørnen
Korstyper: Se link side 4
Fisken symboliserede, at man var kristen i oldkirken, ofte under
forfølgelser. Fisk hedder ICTYS på græsk. Det er de 5 forbogstaver
i sætningen: Jesus Christus Guds Søn Frelser
Opstandelse: et løg (fx gyldne løgkupler på øst-kirkers tage) >
Aaby-guldkorset symboliserer både opstandelse og lidelse >

Ikon: Kristus (verdensherskeren, pantokrator)
Kristus og de fire evangelister (se symbolerne)

Perspektivering
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I
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og etik

Bibelske
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Kristendommens udtryk

Ikke kristne
Religioner

1-4

5-8
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menneske?
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Temaer til kunst

II

III

IV

Hvad er det gode liv?
(lidelse, det onde og etik)

Lignelser og
Guds rige
(fornyelse, håb)

Tro og Viden
(religion og naturvidenskab)
Er trosbekendelsen tro eller viden?

Mirakler og påske
(tilgivelse, frelse)

Gud – guder
(sandhed og religion)

Evangeliernes
Jesus-fortælling
(næstekærlighed
og discipelskab)

Symboler på
Gud

Temaer til kunst

Kirkehistorien og
dens personer
(kronologi, reformationen)

Islam

Kirker og ritualer

Ateisme, humanisme og
sekularisering
(religionskritik)

Ritualer og symboler

Symboler
Billedforbud

Temaer til kunst

Trosbekendelser
og kunst
(tro, håb, kærl.)

Ikke-kristne begreber og -(ny)
religiøsitet
Religion og samfund

Links
Folkekirken: http://www.folkekirken.dk/tro-og-liv/
Korstyper: http://da.wikipedia.org/wiki/Kors
Kristendommen er kendetegnet ved sang og musik - men i meget forskellig stil:
Eksempel på moderne kristen musik i en blanding af koncert og gudstjeneste.
http://www.youtube.com/watch?v=38V8jnN1Kpw&feature=related (begejstring)
http://www.youtube.com/watch?v=I7Sn5rV6oM0 (korsfæstelsen)
http://www.youtube.com/watch?v=EMZj0520v0g (fællesskab)
Eksempel ortodoks korsang fra Ukraine med begejstring og inderlighed:
http://www.youtube.com/watch?v=WbK6H9XTD0A
Video som giver et indblik i de ortodokse kirkers stil og udtryk:
http://www.youtube.com/watch?v=PC2FwFNSngA&feature=related
Etiopisk ortodoks liturgisk sang
http://www.youtube.com/watch?v=gSxQX357S-s&feature=related

Tilegnelse/begrebsspil

Udfyld de fire cirkler med ord, så figuren udtrykker
kristendommens gudsbillede, treenigheden.

Sortér ordehører hjem-

deren, Sønnen eller Helligånden
(Læs evt. Den Nikænske Trosbekendelse, side 2)
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