Sakramenterne og Frans af Assisis bønner
UROPFØRELSE
Søndag den 18. februar 2018 kl. 16
blænder Ravnsbjergkirken op for et utraditionelt projekt,
som omhandler Den Danske Folkekirkes 2 sakramenter (dåben og nadveren)
og med læsninger fra Frans af Assisis bønnebog
- alt sammen sat i musik af kirkens huskomponist - Bo Grønbech.
Et sakramente er en hellig, rituel handling, som er knyttet til et materielt tegn, der
menes at være indstiftet af Jesus og at være forbundet med løfte om særlige
nådevirkninger, et nådemiddel.
Dåben anskueliggøres med to dåbssalmer (”Alle mine kilder skal være hos dig” og
”Sov sødt, barnlille”), som dels synges af menigheden, dels fremføres for obo og
orgel i en tekstnær bearbejdelse, som kun en Bo Grønbech formår.
Nadveren tolkes med to nadversalmer (”Mindes vi en fuldtro ven” og ”Fred til bod for
bittert savn”) og forløber nøjagtigt på samme måde som i dåbsafsnittet.
Ind imellem disse to sakramenter læses den hellige Frans af Assisis bønner samt
hans forklaringer til bønnen Fader Vor.
Frans af Assisi (1182-1228) var et usædvanligt
menneske og søn af en velhavende klædehandler. Som
14-årig blev han ansat hos faderen og var som ung
med i det muntre liv og med i tidens rebelske ungdom.
Men efter en drøm fik Frans et klarsyn, der i korte træk
gik ud på, at han sadlede fuldstændigt om. Han hjalp
de syge og svækkede og solgte alt, hvad han ejede - og
ofrede sit liv til Gud. Frans af Assisi døde efter eget
ønske afklædt, liggende på jorden, så han kunne
forlade dette liv lige så nøgen, som da han var kommet
ind i det. –To år senere i 1228 blev han helgenkåret, og
hans jordiske rester overførtes til den store gravkirke
Basilica di San Francesco.

Musikken spilles af Duo Danica (Merete Hoffmann, obo og Asger Troelsen, orgel),
og oplæsningen af Frans af Assisis bønner varetages af teolog Emmy Haahr.
Koncerten indledes og afsluttes med Frans af Assisis salme
”Almægtige og kære Gud”, også kaldet ”Solsangen”
Der venter publikum en bevægende eftermiddag.
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