Kære elev på Aabenraa Statsskole.

Du kan nu skrive ACTA 17,11 opgaven 2021
Det er igen blevet tid til at skrive en prisopgave inden for religionsfaget.
Som I måske husker fra en af efterårets morgensamlinger, fik nogle af vores dygtige
elever en pris på flere tusinde kroner for at have skrevet en fremragende
religionsopgave i foråret 2020.
I år har I chancen igen (undtaget elever, der allerede har modtaget en Acta-pris for en
opgave). Både afgangselever og fortsætterelever er velkomne til at skrive en opgave.
Nogle af skolens religionslærere og rektor læser opgaverne og vurderer hvilke der
belønnes med en pris. Prisens størrelse er ikke fastsat på forhånd, men i de senere år
har vi uddelt priser på alt mellem 500 og 4000 kr.
Besvarelsen sendes til rektor Lone Mailandt-Poulsen (lmp@statsskole.dk) senest
fredag d. 18. juni 2021 kl. 12. Yderligere oplysninger kan fås hos KJ eller LMP.
Besvarelsen skal opfylde de gængse formelle krav til en større skriftlig opgave og
forventes at fylde ca. 10 sider (ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste).

Årets emne og opgaveformulering
Corona-pandemien – er det Guds straf?
Du har sikkert hørt de forskellige teorier om, hvorfor og hvordan Corona-pandemien er
opstået. Buddene er vidt forskellige: er det en menneskeskabt virus, er det en
prøvelse fra Gud eller det det ”bare” et biologisk fænomen?
Nogle kristne grupperinger mener, man kan se Corona som en straf over det syndige
menneske eller et tegn på den kommende Dommedag.

Du skal redegøre for, hvad kristen fundamentalisme er, og du skal undersøge,
hvad Biblen fortæller om sygdom.
Du skal analyse og fortolke en eller flere selvvalgte tekster fra Biblen, der handler om
den straffende Gud, der irettesætter mennesket.
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Du kan fx finde inspiration her:
Myten om Sodoma og Gomorra
(https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/19)
Guldkalven
(https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Mos/32)
De 10 plager
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Mos/9
Joshafats død
(https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Kron/21)
Den nye jord og den nye himmel
(https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Ab/21)

Du skal diskutere, hvorfor Corona kan opfattes som en straf ud fra et kristent
fundamentalistisk synspunkt. Du kan vælge at inddrage synspunkter fra en eller flere af
de vedlagte tekster, der bl.a. er taget fra forskellige kristne trosfællesskabers
hjemmesider.
https://www.tv2fyn.dk/odense/jehovas-vidner-corona-har-bragt-os-taettere-paaparadiset
https://www.dankirke.de/blog/53337
https://www.danskoase.dk/om-os/nyheder/boen-om-redning-fra-coronavirus/
https://adventist.dk/perspektiv/coronavirus-og-profetier/

Det er også muligt at indlevere en opgave, hvor du kan tage udgangspunkt i tidligere
opgaver, du har arbejdet med – fx SRO eller DHO.
Denne opgave skal omhandle:
a. Kristendommens indvirkning på forskellige livsområder gennem historien
eller
b. Dialogen mellem kristne og ikke-kristne opfattelser
God fornøjelse. Vi ser frem til at læse jeres opgaver.
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