Opgave 6: Kærlighedens gerninger
Søren Kierkegaard skriver i Kjerlighedens Gerninger at det afgørende
for kærligheden, at den vil vise sig som handlinger eller gerninger.
Kærlighed er altså, noget man gør, og ikke noget man taler eller skriver om. På den anden side, slår Kierkegaard i værket fast, at man ikke
kan udpege bestemte handlinger som kærlige: fordi een giver penge
til de fattige, eller besøger den ensomme, beviser det ikke, at der er
tale om kærlighed. Ifølge Kierkegaard findes der altså ikke en opskrift
på, hvad kærlighed er.
Tal I grupper om, hvordan kærlighed kan være handling/ikke handling
– altså mere end en følelse. Inddrag de citater og billeder, som I har
mødt, mens I har arbejdet med kærlighed.
Diskuter, hvorfor kærlighed er svært at definere. Brug evt. filmen ”5
skarpe om Kierkegaard og kærligheden”?
http://www.dr.dk/tv/se/5-skarpe/5-skarpe-om-kierkegaard-ogkaerligheden#!/
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Citater og billeder

342 brandmænd døde for 11 år siden, da kaprede fly den 11. september
2001 fløj ind i først nord og dernæst sydtårnet på World Trade Center i New
York. Brandmændene gik ind i tårnene for at redde folk ud, selvom de vidste det kunne koste dem livet. Siden døde hen ved 50 af brandfolkene af
kvæstelser eller de lungesygdomme, de fik af at indånde det betonstøv, der
hvirvlede ud i gaderne, da tårnene styrtede i grus.
“Do not waste time bothering whether you “love” your neighbor; act as
if you did. As soon as we do this we find one of the great secrets. When
you are behaving as if you loved someone you will presently come to love
him.”(CS Lewis – four loves)
”kærligheden er en aktivitet, ikke en passiv følelse(…) den består først og
fremmest i at give. ”(Erich Fromm i Kunsten at elske)
…lad os ikke elske med ord eller tunge, men I gerning og sandhed. (1 Joh
3,18)
Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner (Joh
15,15)
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Hun sagde engang: ‘Vi kan ikke alle gøre store gerninger, men vi kan gøre
små gerninger med stor kærlighed.’ Mother Teresa, som levede fra 1910 til
1997, var for alverden symbol på kærlighed og medmenneskelighed.

Afsluttende opgave
Lav en film om kærligheden ud fra det i har arbejdet med. I filmen skal indgå mindst
en af de ting, I har lagt på det Virtuelle museum.
Der kan evt. indgå et eller flere citater af Kierkegaard.
I kan lave den, som en kortfilm
eller som en Photostory
eller som en Stop Motion Picture
Start med at vælge, hvilken type film I vil lave.
Lav derefter et storyboard.
Gå derefter ind i det virtuelle museum, hvor I vil få hjælp til at lave jeres film og oploade den til hjemmesiden.
I kan få hjælp til at oploade filmen ved at gå ind på hjemmesiden www.paakant.dk og
klikke på værksted.

