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HVAD ER MEST ONDT?
- GRØN SPILLEPLADE
ER ONDSKAB MOD BØRN VÆRST?
KAN ONDSKAB GRADBØJES?
HVEM HAR ANSVARET FOR DET ONDE, SOM VISES PÅ BILLEDERNE?

I skal nu se kortfilmen “LIVETS VAND”
http://filmcentralen.dk/alle/film/livets-vand
14 minutter. New Zealand, 1993
Instruktør: Simon Baré
Kort intro:
Filmens hovedperson Catherine ankommer til en fornem restaurant med et selskab og
får den ære at udvælge personen, som skal stå for aftenens underholdning. Smigret
udpeger hun en ung mand, der efterfølgende bliver lukket ned i en stor akvarie-lignende
tank…..

SPØRGSMÅL TIL FILMEN
DRØFT I GRUPPEN:
Hvornår i filmen går det op for Catherine, at det er dødelig alvor?
Hvorfor venter hun så længe med at gribe ind?
Hvad er den vigtigste pointe i filmen?
Cathrine bliver morder, selv om hun griber ind. Er mordet på tjeneren mildere end det mord, som hun
forhindrer, eller kan man ikke skelne?
Kan I tænke på andre situationer, hvor vi er passive tilskuere til andres lidelser?
Hvornår har man pligt til at gribe ind og afhjælpe andres lidelser?
Er man ond, hvis man undlader at gribe ind, når andre lider?

K. E. LØGSTRUP (1905 - 1981)
Den danske filosof og teolog, K.E Løgstrup mener, at livet har indbygget
nogle godheder - nogle positive fænomener f.eks. medfølelse, tillid og
håb. Løgstrup kaldte disse for suveræne livsytringer. Han mener altså,
at vi mennesker som udgangspunkt gør det gode helt af os selv og uden
at tænke over det.
I bogen ”Den Etiske Fordring” (1956) formulerer Løgstrup det således:
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han
holder noget af dets liv i sin hånd”.

DRØFT I GRUPPEN:
Har Løgstrup ret i, at livet har indbygget nogle godheder: medfølelse, tillid og håb?
Hvilke eksempler har I på det? Både hvis I er enige og uenige.
Handler Catherine rigtigt?
Kan man handle rigtigt og på samme tid forårsage ulykke/død?
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DET ONDES PROBLEM
- RØD SPILLEPLADE
OM MALERIET "GUERNICA" - EN BILLEDLIG PROTEST MOD
UMENNESKELIG ONDSKAB OG MENNESKESKABT MENINGSLØSHED

Til opgaverne på den røde spilleplade skal I bruge flg. link:
http://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica
Kunstner: Pablo Picasso, Spanien (1881 - 1973)
År: 1937
Størrelse: 3,5 x 7,8 meter
Farveholdning: sorte, hvide og grå oliefarver
Nuværende placering: Museo Reina Sofia i Madrid (fra oktober 1992)
“GUERNICA” betragtes som et af verdenskunstens mest berømte værker. Inspirationen
til maleriet var et blodigt bombeangreb på byen Guernica, der ligger i den nordlige del af
Spanien.

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL GRUPPEN:
Se på ansigterne på både mennesker og dyr i maleriet - hvad er fælles for ansigterne og hvad udtrykker dette?
Tyrefægtning fremstilles historisk/traditionelt set som et symbol på den spanske nation/den spanske befolkning.
Se på tyren i venstre side af maleriet. Hvilke virkemidler/udtryk i skildringen af tyren, har Picasso benyttet sig af?
Hvad udtrykker han gennem nationalsymbolet?
Begreberne “ondskab” og “afmagt” knyttes ofte sammen. Hvilket motiv i maleriet synes du/I bedst udtrykker
begrebet “afmagt”? Begrund jeres svar.
Find detaljer i billedet, der symboliserer begrebet “håb".
Den græske filosof Aristoteles hævdede at: “Det er således menneskets særegne status, at det er i stand til at
erkende. Det giver samtidig mennesket en etisk forpligtelse”. Det unikke for mennesket som individ er altså dets evne
til at tænke og kommunikere - det er kommunikationen, der binder mennesker sammen.
Hvem kommunikerer personerne i maleriet med?
Hvem kommunikerer de ikke med?
Hvordan stemmer Aristoles’ beskrivelse af mennesket overens med det billedlige udtryk på maleriet?
Hvad vil Picasso udtrykke med sit værk?
Kig på de to malerier, der er linket til herunder.Giv eksempler på den direkte inspiration fra Picassos Guernica.
Hvad er malerierne en kommentar til, og hvad udtrykker de to kunstnere i deres værker?

www.herning-gym.dk/aktiviteter/dafurnica/#prettyPhoto
http://ecflabs.org/lab/hacking-veil/guernica-2015-javcho-savov
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DEN ONDE / DET ONDE
- ORANGE SPILLEPLADE

LÆS TEKSTEN: JESUS FRISTES AF DJÆVELEN
Helligånden førte Jesus ud i ørkenen, for at Djævelen kunne sætte ham på prøve. Dér fastede han
i fyrre døgn, dag og nat, og til sidst var han ved at dø af sult. Så kom Djævelen og fristede ham: »Hvis
du virkelig er Guds søn, så sig til stenene dér, at de skal blive til brød.« Jesus svarede: »Der står
i Skrifterne, at mennesket ikke kun lever af brød, men også af de ord, der kommer ud af Guds mund.«
Så tog Djævelen Jesus med til den hellige by Jerusalem. Her stillede han ham yderst på tempelmuren
og sagde: »Hvis du virkelig er Guds søn, så kast dig ud herfra. For der står i Skrifterne: Gud vil sende
sine engle. De vil gribe dig med hænderne, så du ikke slår dig på en sten.« Jesus svarede: »Men
der står også, at du ikke må sætte Gud på prøve.« Til sidst tog Djævelen ham med op på et højt bjerg.
Herfra udpegede han alle verdens lande og viste Jesus deres herligheder. »Alt det her,« sagde han,
»vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« »Forsvind herfra, Satan,« sagde Jesus.
»Der står i Skrifterne: Du skal dyrke og tilbede Gud og kun Gud.« Så forlod Djævelen Jesus, og Guds
engle kom og tog sig af ham.
.
Matt.4, 1-11 (Den Nye Aftale)

SE TEGNESERIEBILLEDERNE. En større udgave findes på bilaget til orange plade.

Manga-Messias 1

Peter Madsen 2

Manga-Messias 2

Peter Madsen 1

Hvordan tror I, Peter Madsen opfatter den/det onde?
Hvordan tror I, forfatterne til Manga-Messias opfatter den/det onde?
Hvis man har samme opfattelse som i Manga-Messias, ken mennesket så være ansvarlig for det onde?
Tror I, at det onde er en del af mennesket eller er det en selvstændig magt?
ONDSKAB I HØJESTE POTENS
Under 2. verdenskrig blev 6 millioner mennesker udryddet i de tyske koncentrationslejre.
Hvordan kunne det ske? Mange forskere beskæftigede sig med dette spørgsmål i årene efter
verdenskrigen bl.a. Stanley Milgram. I 1961 foretog han et videnskabeligt forsøg, som I nu skal
beskræftige jer med.
Diskuter, om forsøgspersonerne er onde eller handler ondt.
Hvorfor handler forsøgspersonerne, som de gør?
Hvordan tror I, at I/du ville reagere, hvis I/du var med i et sådant forsøg? Hvorfor?
Diskuter, om mennesket har en fri vilje og selv bestemmer over alle sine handlinger.
Kan man udrydde ondskab?
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Manga-Messias 3

Sammenlign de to måder at tegne den/det onde på. Hvad er forskellen?

DEN ONDE / DET ONDE
BILAG TIL ORANGE
SPILLEPLADE

2

1

Kilder:
Billede 1,2: Peter Madsen, Menneskesønnen. Bibelselskabet 2012
Billede 3,4,5: Manga Messias, Bibelselskabet, 2010
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HVOR KOMMER DET ONDE FRA?
- BLÅ SPILLEPLADE
ER ONDSKAB NOGET VI PÅFØRER
- HINANDEN?
- OS SELV?
- ELLER NOGET HELT TREDIE?

Til opgaverne til denne spilleplade skal I arbejde med kortfilmen:

SPIN
Instruktør: Jamin Winons, USA 2005. 8.15 minutter
Link til filmen: https://youtu.be/oP59tQf_njc
En mystisk DJ falder ned fra himlen og
dumper ned i et boligområde. Han begynder
at reparere kædereaktioner af ulykker,
der sker foran ham

SPØRGSMÅL TIL FILMENS HANDLING:
Hvad sker der, når DJ skruer på knapperne?
Hvad gør DJ med bolden? Hvordan ændrer det begivenhederne?
Hvilke ulykker er der i filmen? Hvem er årsag til dem? Hvem kan ændre dem?
Til sidst, før pigen taber dukken, er alt godt - hvad er grunden mon til det?

SPØRGSMÅL TIL FILMENS INDHOLD:
Hvem kan ændre de ulykker, der sker med bolden og dukken? Hvis det er Gud, hvorfor ændrer han
dem så ikke? Hvad tror du? Hvorfor sørger Gud ikke bare for, at alt er godt?
Hvor langt synes du, at DJ skal gå for at gøre alting godt? Skal han reparere dukken? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvor går grænsen?
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STRAF, SKYLD OG TILGIVELSE
- LILLA SPILLEPLADE

HVILKEN STRAF SKAL FORBRYDELSEN UDLØSE?

SKYLD OG STRAF:
Hvad er grunden til, at vi straffer dem, der bryder loven?
Er det ondt, at dømme en mand til livsvarigt fængsel, fordi han har slået et menneske ihjel? Hvorfor/hvorfor
ikke?
TILGIVELSE - HVAD SKAL VI GØRE, NÅR NOGEN GØR NOGET ONDT
Den 22. juli 2011 holdt en socialdemokratisk ungdomsorganisation
sommerlejr i Norge på øen Utøya. En mand, Anders Behring Breivik,
tog til øen iført politiuniform og dræbte 67 mennesker på tæt hold.
Han gik hen til hver enkelt, så dem i øjnene og skød.To dage senere holdt
Norges daværende statsminister, Jens Stoltenberg, en tale.
Se og hør talen: https://youtu.be/70PoQaLLD5M

LÆS DETTE UDDRAG AF NORGES STATSMINISTER JENS STOLTENBERGS TALE
FRA OSLO DOMKIRKE DEN 24. JULI 2011.
”Snart får vi navn og bilde på alle. Da vil omfanget av ondskapen tre fram i all sin gru.
Det blir en ny prøvelse.
Men vi skal klare den også.
Midt i alt det tragiske er jeg stolt av å bo i et land som har maktet å stå oppreist i en kritisk
tid.Jeg er imponert over hvor mye verdighet, omsorg og fasthet jeg har møtt.
Vi er et lite land, men vi er et stolt folk.
Vi er fortsatt rystet av det som traff oss, men vi gir aldri opp våre verdier.
Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet.
Ingen har sagt det finere enn AUF-jenta som ble intervjuet av CNN:
”Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.”
Til slutt. La meg si til familier over hele landet som har mistet en av sine kjære: Dere har min
og hele Norges dypeste medfølelse i sorgen.
Ikke bare det. Hele verden føler med dere. Jeg har lovet å overbringe kondolanser til dere
fra Barack Obama, Vladimir Putin, Frederik Reinfeldt, Angela Merkel, David Cameron,
Dimitry Medvedev og mange andre statsledere og regjeringssjefer.
Dette kan aldri erstatte tapet. Ingenting kan bringe deres kjære tilbake.
Men vi trenger støtte og trøst når livet er som mørkest.
Nå er livet som mørkest for dere. Dere skal vite at vi er der for dere.”

HÆVN - STRAF ELLER?
Hvordan reagerer Stoltenberg på angrebet? Hvilket budskab vil han viderebringe?
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STRAF, SKYLD OG TILGIVELSE
- LILLA SPILLEPLADE 2

DØDSGANGEN - LAST STATEMENT

HÆVN - STRAF ELLER?

Herunder finder du 2 eksempler på forbrydelser, som er begået i
virkeligheden. Begge mænd, der begik forbrydelsen er blevet henrettet i
Texas, USA.

Læs beskrivelsen af forbrydelse 1 (FORBRYDELSE 1 - BILAG 1)
Hvor ondt er det han har gjort?
Hvert medlem af gruppen angiver et tal fra 1-5, hvor 5 er det ondeste. Læg jeres tal sammen og skriv det ned.
Læs nu hans sidste ord (STATEMENT 1 - BILAG 2)
Hvor ondt er det han har gjort? Vælg igen individuelt et tal fra 1-5, hvor 5 er det ondeste.
Læg jeres tal sammen og skriv det ned.
Er der forskel på det tal I når frem til efter læsningen af den sidste tekst, i forhold til det tal i
kom frem til efter læsningen af den første tekst?
Er der forskel, så tal om, hvordan tallet er blevet påvirket af "LAST STATEMENT" - hvor for?

Læs derefter beskrivelsen af forbrydelse 2 (FORBRYDELSE 2 - BILAG 3)
Læs nu hans sidste ord (STATEMENT 2 - BILAG 4 )
Hvor ondt er det han har gjort? Vælg igen individuelt et tal fra 1-5, hvor 5 er det ondeste.
Læg jeres tal sammen og skriv det ned.

Forbrydelse 1

Læs på
bilag 1

Statement 1

Læs på
bilag 2

Forbrydelse 2

Læs på
bilag 1
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Statement 2

Læs på
bilag 2

STRAF, SKYLD OG TILGIVELSE
BILAG 1
- LILLA SPILLEPLADE
DØDSGANGEN - FORBRYDELSE 1

RESUME - oversat
Dømt for at bortføre, voldtage og tæve den 16-årige Adria
Saveda fra San Antonia til døde. Saveda blev voldtaget med et
stykke tømmer og hendes hoved blev smadret af et stykke 16
kilo tung asfalt efter at hun blev bortført fra en fest af Leal.
Hendes nøgne krop blev fundet nær en kløft ved Reforma Drive
med tømmerstykket stadig stikkende ud af hendes vagina. Ved
arrestationen fandt politiet kradsemærker og sår på Leals ansigt
og krop.
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STRAF, SKYLD OG TILGIVELSE
BILAG 2
- LILLA SPILLEPLADE
DØDSGANGEN - LAST STATEMENT 1

LAST STATEMENT - oversat
Jeg er ked af alt jeg har gjort. Jeg har gjort ondt mod mange mennesker. I årevis troede jeg, at jeg ikke har
fortjent nogen slags tilgivelse. Jeg ved at Herren Jesus Kristus i mit liv har tilgivet mig. Jeg har taget imod
hans tilgivelse, jeg har erkendt alt. Lad dette være endeligt og lad det være afgjort. Jeg påtager mig hele
skylden for dette. Jeg undskylder og beder om tilgivelse. Jeg angrer og beder om tilgivelse. Livet går videre
– det gør det sandelig.
Jeg er ked af det på offerets families vegne for hvad jeg gjorde. Må de tilgive mig. Jeg ved ikke om I tror
mig, livet fortsætter. Det er jeg sikker på det gør.
Til manden i cellen til højre for mig, ønsker jeg, at du får tilgivelse. Livet fortsætter – det gør det sandelig.
Jeg beder om tilgivelse. Jeg angrer. Det er alt, lad os bare komme i gang med det her. En sidste ting: Viva
Mexico, Viva Mexico.
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STRAF, SKYLD OG TILGIVELSE
BILAG 3
- LILLA SPILLEPLADE
DØDSGANGEN - FORBRYDELSE 2
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STRAF, SKYLD OG TILGIVELSE
BILAG 4
- LILLA SPILLEPLADE
DØDSGANGEN - LAST STATEMENT 2

RESUME AF TEKST FORRIGE SIDE - oversat
Brewer var dømt for mordet på en sort mand d. 7. juni 1998. Forbrydelsen involverede både Brewer og to
andre medskyldige, som torturerede og dræbte en 49-årige handicappet sort mand, om natten i Jasper
County, Texas. Offeret var observeret bagi en pickup truck, sammen med Brewer og sine medskyldige.
Dette var den sidste gang offeret blev set af andre end Brewer og hans medskyldige. Brewer og hans
medskyldige kørte deres pickup til et isoleret sted på en skovvej, hvor de slog og plagede offeret. De bandt
ham fast til en tyk kæde, som de satte fast på deres pickup. Brewer og hans medskyldige kørte deres
pickup og slæbte offeret til døde. De efterlod hans hovedløse og lemlæstede lig, som blev fundet dagen
efter af borgere og politi.
Det blev i retten fremført at Brewer og hans medskyldige deltog i forbrydelsen på grund af deres raceseparatistiske tilhørsforhold til The Confederate Knights of America og The Ku Klux Klan.
Brewer og en af hans medskyldige var dokumenteret medlemmer of The Confederate Knights of America,
og et stort antal Ku Klux Klan og andre racistiske ting og sager blev fundet i huset, hvor de tre boede.

LAST STATEMENT - oversat
Nej, jeg har ingen sidste erklæring.
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DET PERFEKTE SAMFUND
- FRAVÆRET AF ONDSKAB
- GUL SPILLEPLADE 1

Overalt i vores dagligdag er der regulerede(kontrollerede rammer). Regler og normer kan
være et udtryk for, at man forsøger at forhindre og kontrollere det onde.

DRØFT I GRUPPERNE:
Hvilke regler gælder hvor? Hvilke regler møder du/I i:
Familien?
Skolen?
Lovgivningen? Giv eksempler fra Grundloven, færdselsloven, straffeloven!

VIDSTE DU:
Groft sagt kan verdens religioner deles op i to hovedgrupper:
De monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, der er fælles om
troen på én Gud. Her opfattes Gud som skaberen og er udgangspunkt og
slutpunkt for et menneskes tilværelse. Forholdet til Gud og til mennesker
hænger nøje sammen, og alle tre religioner har klare bud på, hvordan man
skal forholde sig til andre mennesker, selvom de ikke udtrykker sig ens.
Helt anderledes er det med østens religioner, hinduisme og buddhisme. I
hinduismen er der mange guder, der hver tager sig af dele af menneskelivet,
mens der i buddhismen principielt ikke er nogen gud. Buddhismen er
ateistisk, uden gud, og det får en grundlæggende indflydelse på forståelsen
af menneskets eksistens i verden.

Hvilke regler møder du i religion?
Findes der en global etik?
OM DEN ENKELTES ANSVAR - DEN GYLDNE REGEL

I Buddhismen hedder det bl.a. at man skal undgå: at tage livet fra et levende væsen, at
tage noget som ikke er blevet givet, undgå forkerte og skadelige sansenydelser.
I Koranen Sura 3 vers 104 står der: Lad der af jer blive ét fællesskab, der kalder til det
gode, påbyder det rette og forbyder det forkastelige!
I Det nye Testamente, Lukasevangeliet kap. 6 vers 31 står der: I skal opføre jer sådan
overfor andre, som I gerne vil have, de skal opføre sig over for jer (fra Den Nye Aftale).
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DET PERFEKTE SAMFUND
- FRAVÆRET AF ONDSKAB
- GUL SPILLEPLADE 2

UDDRAG AF BJERGPRÆDIKENEN FRA DEN AUTORISEREDE BIBELOVERSÆTTELSE:
OM FJENDEKÆRLIGHED (Matt. 5, 43-44)
I har hørt, at der er sagt: “Du skal elske din næste og hade din fjende”. Men jeg siger jer: Elsk
jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer”
Senere i samme evangelium formulerer Jesus det dobbelte kærlighedsbud (Matt. 22, 37-39):
Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det
største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som
dig selv.
LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITANER FRA "DEN NYE AFTALE":

En lærd jøde kommer til Jesus og vil nu vide, hvem der er hans næste. Som svar fortæller
Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Det er en historie, som netop sprænger
grænserne for, hvem der er ens næste.
“Så rejste en af dem der underviste i Loven, sig op. Han ville udfordre Jesus og sagde:
“Rabbi, hvad skal jeg gøre for at få det evige liv?” “Hvad står der om det i Loven?”, spurgte
Jesus. “Hvordan mener du, den skal forstås?”
“Du skal elske Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, med hele din styrke og hele din
forstand, og du skal elske andre på samme måde som du elsker dig selv,” svarede manden.
“Det er helt rigtigt,” sagde Jesus. “Gør det, og så vil du få det evige liv.” Men manden ville
retfærdiggøre sit spørgsmål og blev ved: “Jamen, man kan da ikke elske alle andre. Hvad
menes der med andre?” spurgte han. Jesus fortalte en historie: “Der var engang en mand
der var på vej fra Jerusalem til Jeriko, da han blev overfaldet af røvere. De rev tøjet af ham,
gennembankede ham og efterlod ham halvdød på vejen. Tilfældigvis kom der en præst
forbi. Han så ham godt, men gik i en stor bue udenom. Det samme gjorde en tempeltjener
lidt senere. Da han så ham, gik han også udenom. Men så kom der en fremmed, en mand
fra Samaria der var ude at rejse. Da han så den halvdøde mand, fik han ondt af ham. Han
gik hen til ham, rensede hans sår med olie og vin og forbandt ham. Så løftede han manden
op på sit æsel og fik ham med hen på en kro og tog sig af ham. Næste morgen betalte han
kroværten to denarer. “Tag dig godt af ham,” sagde samaritaneren. “Hvis det bliver dyrere,
skal jeg nok betale resten på tilbagevejen.”Så spurgte Jesus den skriftkloge: “Hvem af de
tre viste sig at gøre det der står i Loven, da manden var blevet overfaldet?” “Ham der hjalp
ham,” svarede den skriftkloge. “Så skal du gøre det samme som ham,” sagde Jesus.
Ordforklaringer:
Samaritaner/Samaria - Betegnelsen for en person, der boede i provinsen Samaria. På
Jesu tid blev samaritanerne foragtet af jøderne, selv om de selv var jøder. De havde
deres eget tempel og havde deres egen helligskrift, som kun omfattede de 5
Mosebøger.
Tempeltjener – en hjælpepræst
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DET PERFEKTE SAMFUND
- FRAVÆRET AF ONDSKAB
- GUL SPILLEPLADE 3

OPGAVER - DEN BARMHJERTIGE SAMARITANER:
Giv et bud på, hvorfor præsten og tempeltjeneren gik forbi
Hvad vil Jesus fortælle med lignelsen?
Hvad får os til at gå forbi et menneske, der har brug for hjælp? Nævn eksempler.
Hvad ville du gøre, hvis du kommer forbi (argumenter for din holdning):
- en kammerat, der bliver drillet af nogle drenge?
- en gammel dame, der har fået et ildebefindende?
- en hjemløs, der ligger på gaden?
I hvilke situationer ville du ønske, at nogen hjælper dig. Og hvem forventer du hjælper dig?

Anne Marie Johansen
"Den fortabte søn"
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