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előszó
aki egészséges, annak természetes, hogy az. aki beteg, az mindent megtenne
azért, hogy újra egészséges legyen. talán az egészség az a legnagyobb értékünk,
amit akkor becsülünk igazán, ha elveszni látszik.
a lelki és testi betegségek az emberiséggel egyidősek. mindig is küzdött ellenük az ember. sikereket értünk már el ezen a téren: olyan jólétben élünk a gyógyítás szintjén, amire az emberiség története során nem igazán volt még példa.
másrészt újabb és újabb betegségek alakulnak ki, ezek némelyike kifejezetten civilizációs betegség. Nem lehet teljesen megnyugodni tehát: a betegségekkel való
küzdelem korántsem ért véget.
a betegség, megbetegedés összefügg az ember egész lényével, életmódjával, környezetével. belső, genetikai okok, környezeti hatások, életmódból fakadó
következmények mind okozhatnak betegséget. lelki okok megbetegíthetik a testet- és ez fordítva is igaz!
mindenkinek szüksége van gyógyulásra, gyógyításra, regenerálódásra az
életében. lehet, hogy még nem ért sok próbatétel ezen a területen téged, de
érdemes idejében felkészülni. remélem, hogy jézus gyógyításainak történeteiből
megismerhetővé válik számodra az ő ereje, hatalma, amivel ma is képes az életedet a kezében tartani, védeni, biztonságot adni neked.
ebben a tankönyvben arra keressük a választ egyrészt, hogy mit tanulhatunk
jézustól: hogyan kezelte ő a betegség kérdését? másrészt mi lehet ennek a következménye az életünkre nézve? a tankönyvi anyagok, a kapcsolódó bibliai igék, a
feladatok mind azt a célt szolgálják, hogy tudd jól megfogalmazni saját kérdéseidet, a témához való viszonyodat.
egy fontos alapszabály érvényes ennek a tankönyvnek a használatára is:
amennyire komolyan veszed, amennyi energiát te magad belefektetsz a munkába, annyira lesz hasznos a számodra.
végül pedig hadd álljon itt néhány szó arról, hogyan használd ezt a könyvet! minden lecke három részre tagolódik. a „gondolatok a témáról” egységben található
röviden annak az összefoglalása, amiről az órán szó lesz. fölvet néhány, a témával kapcsolatos, kérdést és röviden összefoglalja a lecke tartalmát. a könnyebb
áttekinthetőség kedvéért a fő vázlatpontok megvastagítva, míg az idézetek dőlt
betűvel kiemelve találhatóak. isten igéjének életünk minden eseményére van
üzenete! ezt mutatja a leckék második pontja is. a kapcsolódó bibliai igehelyek
mellett pár mondatban azt olvashatod, hogy milyen módon kapcsolódik az adott
ige a tanult témához. Nem biztos, hogy az órán mindegyikről szó lesz, de érdemes
legalább otthon kikeresned és elolvasnod őket!
4
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a leckék harmadik pontja a feladattár. izgalmas és érdekes feladatok tárháza ez, melyek közül tanárod választja majd ki azokat, amelyeket az órán közösen
elvégeztek. valószínűleg nem jut mindegyikre idő, de remélem élvezni fogjátok a
közös munkát!
ahogyan te magad is tudod, ez a könyv még csak „próba-verzióban” létezik.
kérlek segíts nekünk abban, hogy minél jobb legyen! a gondolataidat, véleményedet írd le és küldd el nekünk a vallástanárod által vagy az előző oldalon található
címekre! köszönjük a segítséged, isten vezessen és áldjon a mindennapjaidban!
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1. egészség és betegség
kérdése A MAI vIlágbAN
I. gondolatok a témáról
egészségesnek lenni jó, betegnek lenni rossz.
amióta ember van a földön, áll ez az igazság, hiszen az élethez elengedhetetlenül szükség van szervezetünk megfelelő működésére. az egészségért sokan
sok mindenre képesek, hiszen az egyik legfőbb értéke ez az embernek, amit sokan
féltve őriznek. aggodalmaink egyik fő tárgya az egészség elvesztéséhez kapcsolódik. mi lesz, ha már nem leszek egészséges, ha váratlanul megbetegszem, és nem
tudják, mi bajom?
van, aki rengeteg pénzt áldoz az egészsége megőrzésére, miközben van, aki
rengeteg pénzt költ egészségtelen dolgok fogyasztására.
Hogy tekintünk az egészséges és a beteg emberre? aki egészséges az jobb, mint
aki beteg? Hiszen a betegségükről sokan tehetnek… mások viszont egyáltalán
nem. vagy pont fordítva: kitüntetett figyelmet érdemel az, aki beteg, mert kiszolgáltatott és rászorul mások segítségére?
A beteg, fogyatékkel élő, rászorult emberek segítése nagyon fontos területe emberségünk megélésének, a szolidaritásnak és az egymás felé való odafordulásnak!
egészségesnek lenni rossz, betegnek lenni jó.
van, aki azért választja a betegség útját, mert akkor több figyelmet kap. van,
akinek az a betegsége, hogy állandóan valamilyen baja van. és erre nyilván ráerősít az iparág, amely százával kínálja az újabbnál-újabb gyógyszereket, amelyek
majd megváltoztatják az életedet.
egészségimádó kultúrában élünk. betegségimádó kultúrában élünk. mindegyik
jelen van, egyszerre vesz körül bennünket. fontos belátnunk, hogy egészség és
betegség is- úgy, mint élet és halál - isten kezében van, és ő áll ezek felett. ő adja
vagy engedi meg különböző állapotainkat, még akkor is, ha nem értjük őt, vagy
dühösek vagyunk rá ezért.
és ne felejtsünk el közben hálásnak lenni és imádkozni azokért, akik napi harcot
vívnak a betegségekkel: a nyugati világban el sem tudjuk képzelni, milyen körülmények között élnek milliárdok ezen a földön… talán értük is tehetnénk valamit,
ami segíti élhetőbbé tenni a mindennapokat!
6
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II. kapcsolódó bibliai Ige
a 2. témánál lévő igékből lehet választani az első anyaghoz is.

III. feladattár
1. beszéljétek meg a csoporttal, mi volt az az információ, ami új volt számodra
az előadásból!
2. készíts házi dolgozatot, járj utána kicsit mélyebben annak a témának, ami
különösen felkeltette az érdeklődésedet a téma kapcsán!
3. rendezzetek vitát azokról a témákról, feszültségekről, amelyre rámutatott a
hallott előadás!
4. milyen felelősségünk és lehetőségeink lehetnek távoli országok betegeivel,
rászorultjaival szemben? rendezzetek ötletbörzét!
5. készítsetek riportot egy idősebb családtagotokkal, beteg ismerősötökkel arról, mi a betegségben a legnehezebb? miben korlátozza őt a betegség? milyen segítségre lenne szüksége igazán a környezetétől?

jézus gyógyításai és Hatalma a természeti erők felett
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2. A hAtAloM, A betegség
és A gyógyulás A bIblIAI
goNdolkodás keretébeN
I. gondolatok a témáról
mit jelent betegnek lenni és aztán hirtelen felépülni a betegségből? felér egy csodával! különösen, ha emberileg már nem volt remény a változásra, a gyógyulásra!
a bibliában számtalan csoda leírással találkozunk.
a csodák olyan események, amely során isten beavatkozik az általa létrehozott természeti törvényekbe, vagy helyre hoz olyan látszólag helyreállíthatatlanul
elromlott dolgokat, ami által valakinek a javát szolgálja.
fogalmakra azért van szükségünk, hogy bonyolult történéseket leegyszerűsítve megérthessünk bizonyos folyamatokat, jelenségeket a körülöttünk lévő világból.
a bibliában az egészség és betegség egyrészt nem az egyén magánügye volt.
számtalan olyan történettel találkozunk, amely arról tanúskodik, hogy ha az egyén
beteg, akkor a közösség is az. Például lázár feltámasztása: lázár betegsége egész
családját, de még jézus és a tanítványok közösségét is érinti. Halála a nagyobb
közösség gyásza is lesz. az egyén gyógyulása a közösség gyógyulását is jelenti. a
betegséggel valamilyen hiányállapot lép fel, amit meg kell szüntetni; aminek el
kell múlnia ahhoz, hogy újra jól működjön egyén és közösség.
ugyanakkor olvasunk a bibliában gyógyíthatatlan betegségekről (például a vérfolyásos asszony), sőt betegségből fakadó halálról is. tanít az írás minket arra is,
hogy a tényleg megváltoztathatatlant meg kell tanulni elfogadni és megvallani Pál
apostollal együtt: „elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által
ér célhoz.”
isten hatalma sok mindenben megnyilvánul. Nyilván annak, aki megtapasztalja,
nem kérdés, hogy milyen ez a hatalom. az, aki még nem ismeri, kétkedhet vagy
teljesen el is utasíthatja azt. az érdekes, hogy isten hatalma sokszor embereken
keresztül nyilvánul meg, és nem közvetlenül az égből száll alá egy-egy helyzetben.
isten azt is megengedi, hogy emberek hatalmat nyerjenek és uralkodjanak. az
emberi bűn következtében a hatalmat lehet rosszra is használni, miközben lehetne egy közösség vezetéseként a jónak fegyvere is.
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II. kapcsolódó bibliai Ige
1. zsolt 29. Hogyan jelenik meg isten hatalma ebben a zsoltárban? milyen jellemzői érthetők meg isten hatalmának a költői képek alapján?
2. 2kor 12, 1-10. vajon hogyan élhette meg Pál apostol azt, hogy betegséggel
küzd, amikor tövis adatott a testébe? miért beszél ilyen átvitt értelemben
saját helyzetéről? Hogyan harcolta ő meg saját harcát?
3. 2kor 9, 8. mit tudhatunk meg ebből a részből isten hatalmáról? Hogyan érvényesül isten hatalma a keresztyének életében? milyen csapdák leselkedhetnek ránk e tekintetben?

III. feladattár
1. „egészség-betegség-hatalom” – mi jut eszedbe ezekről a szavakról? szabadon
asszociáljatok bármire, ami eszetekbe jut! írjátok le ezeket a kifejezéseket!
2. alkossátok meg kis csoportokban bibliai történeteket felhasználva a fenti fogalmakat! igyekezzetek minél több szempontot figyelembe venni a fogalomalkotásnál. Próbáljatok minél világosabb, pontosabb meghatározást találni!
3. alkossatok szobrot, élő képet (saját magatokból), amely kifejezi az általatok
alkotott fogalmak lényegét! adjatok címet is az egyes alkotásoknak!
4. gyűjtsetek otthon olyan irodalmi alkotásokat, filmeket, filmrészleteket, amiknek fő témája az a bibliai fogalom, amellyel foglalkoztatok!
5. készüljetek kiselőadással a következő témára az alábbi kérdések mentén: milyen messiási ígéretek teljesednek be jézusban? milyen hatalma van a messiásnak az ószövetségi próféciákban? milyennek írja le az ószövetség a messiás
uralkodását?

jézus gyógyításai és Hatalma a természeti erők felett
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3. jézus hAtAlMáNAk eredete,
MegNyIlváNulásáNAk MódjAI
I. gondolatok a témáról
jézus krisztusnak különös kapcsolata volt mennyei atyjával, amit földi élete során sokszor sokféle módon megélt az emberek előtt is világos és érthető módon.
imádkozott az atyához, kijelentette az atya akaratát és bizonyságot tett mindarról
ebből a kapcsolatból, ami megérthető az ember számára.
jézus krisztus az isten fia volt, akit azért küldött el a világba testben, hogy megmutassa az ő szeretetét és kiábrázolja az emberek felé való irgalmát istenünk. a
megváltás a csúcsa jézus életének, munkájának, amely által különösen is megmutatta azt, mennyire szereti az atya az embert.
jézusról a megkeresztelkedésekor hangzik el a mennyei szózat: ez az én szeretett
fiam, akiben gyönyörködöm. az atya bizonyságot tesz róla, hitelesíti őt. abból is
látszik ez, hogy jézus minden csodája és tette az atya dicsőségét szolgálja, és az
istenbe vetett hitet kívánja megerősíteni. jézus tettei, isten hatalmának megnyilvánulásai mind a hit megszületését szolgálják, és jézus tanítását támasztják alá.
voltak, akik nem ismerték fel jézusban a messiást saját korában is és ma is. sokan
tesznek fel kérdéseket vele kapcsolatban még akkor is, ha a jelek egyértelműen
bizonyítják azt, ki is ő? a főpapok és írástudók konkrétan neki szegezték a kérdést:
kinek a hatalmával teszed, amiket teszel? véleményt is alkottak róla: belzebub
segítségével teszi mindezt. voltak tehát, akik az ördög erejét és hatalmát látták
benne. ezek az emberek nyilván veszélyesnek ítélték meg jézust, mint aki veszélyezteti saját hatalmukat és túl sok kérdést vet fel; például jézus korának vallásos
vezetői és a mester közötti kapcsolatra nézve.
jézus nagyon sokszor beszél nyíltan hatalmáról, felhatalmazásáról, de kitér
a provokatív kérdések elől.
Csak az tudja letenni a hatalmat, aki tényleg birtokolta korábban azt. jézus a passióban leteszi a hatalmát, az atyára bízza magát, mikor akaratát alárendeli az atya
akaratának. végig a szenvedéstörténet alatt kiszolgáltatja magát – látszólag az
emberi hatalmaknak és erőknek, valójában azonban isten bűn feletti ítéletének
és büntetésének.
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feltámadása után tanítványait mégis ezekkel a szavakkal küldi ki jézus: „Nekem
adatott minden hatalom…” olyan teljhatalomról beszél itt, amit az atya neki
adott, és amit tovább ad tanítványainak: ezzel a felhatalmazással küldi ki az övéit.
teljes valójában jézus krisztus visszajövetelekor láthatja meg majd mindenki az
ő hatalmát. akkor majd nyilvánvalóvá válik mindenki számára, hogy minden az
ő lábai alá vettetett és nincs más név, amelyre minden térd meghajoljon. jó már
ebben a földi életben hittel elfogadni jézust, aki hatalmas Úr, a királyok királya.

II. kapcsolódó bibliai Ige
1. Mk 11, 27-33. milyen fonákság fedezhető fel a főpapok és írástudók kérdésében? miért volt kulcskérdés számukra az, hogy kinek az erejével is tesz csodákat jézus?
2. Mt 28, 18-20. mire használja jézus az atyától kapott hatalmát? milyen módon lehet jézus hatalma tanítványaié? Hogyan válik a hatalomból felhatalmazássá jézus szava?

III. feladattár
1. az elhangzott kiselőadások alapján fogalmazzátok meg kis csoportokban, mi
jellemzi a messiás hatalmát, uralkodását az ószövetségi ígéretek szerint?
2. Csoportokban dolgozzátok fel azokat a bibliai történeteket, amelyek a téma
kapcsán felmerültek. mit tudhatunk meg az egyes történetekből jézus hatalmát tekintve?
3. beszélgessetek párokban arról, hogy tapasztaltátok-e már az életetekben isten hatalmát, ha igen, hogyan?
4. keressetek olyan bibliai példákat, akik hittek jézus hatalmában és átélték a
csodát; illetve azt, hogy istennek semmi sem lehetetlen!
5. készítsetek közösen tablót az osztályban jézus hatalmáról - használjatok
olyan színeket, formákat, amelyek tükrözik jézus hatalmának egyes jellemzőit, példáit!
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4. jézus gyógyításAI
I. gondolatok a témáról
jézus sok beteget meggyógyított, mikor a földön járt. Nagy hálával áldották az
istent azok, akiket meggyógyított és nyilván a családtagjaik is örültek, hogy visszakaphatták szerettüket épen és egészségesen.
Bár kissé provokatív, de nem kerülhető meg a felvetés, hogy Jézus korában sem
gyógyult meg minden beteg, nem gyógyított meg mindenkit, aki rászorult volna.
Őket nem szerette annyira Jézus? Vagy nekik nem volt elég a hitük?
mi a szerepe az ember hitének a gyógyításban? sokszor elhangzik ez a mondat jézus szájából: „…a te hited megtartott téged…”. akkor most ki gyógyít? isten, vagy
az ember hite? esetleg a kettő együttműködve?
a gyógyítás mindig csoda, és minden csoda titok is egyben. a meggyógyulni vágyó
hite számít, hiszen nem mindegy jézusnak, hogy az illető tényleg akarja-e a változást? a lényeg változásához azonban önmagában egy ember hite vajmi kevés!
isten gyógyító ereje hat a beteg életében és végzi el a gyógyítás csodáját.
maga a gyógyulás mindig is titok marad. és az is, hogy ki gyógyul meg és ki nem.
Nem biztos, hogy aki nem gyógyul meg, az nem imádkozott eleget vagy nincs elég
hite. a betegség akár egy életen át tartó próba is lehet az ember életében!
ebben a világban mindig is meg fog maradni a betegség, mindig lesznek gyógyíthatatlan beteg emberek is. de tudjuk, hogy nem a halálé és a szenvedésé az utolsó szó, hiszen az örök életben nem lesz sem fájdalom sem betegség. ez az evangélium, a reménység minden beteg ember számára.
isten szereti a beteg embert akkor is, ha nem gyógyul meg. a szeretet megnyilvánulása első sorban ugyanis nem a fizikai gyógyulás, hanem a bűnbocsánat, az
örök kárhozattól való megszabadítás és az örök élet ajándéka a jézus krisztusban
való hit által.

II. kapcsolódó bibliai Ige
jézus maga a jel, akit adott az atya:
- jónás jele (lk 11, 29-32)
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a „hited megtartott téged” kifejezés az alábbi történetekben szerepel például:
- vérfolyásos asszony (mt 9, 18-26)
- a vak bartimeus (mk 10, 46-52)
- a tíz leprás (lk 17, 11-19)
betegek gyógyítása:
- betesda tavi gyógyítás (jn 5, 1-15)
- vakon született meggyógyítás (jn 9)
- jézus meggyógyítja a bénát (lk 5, 17-26)
lelki gyötrelmek gyógyítása:
- Házasságtörő asszony (jn 8)
megszállottak gyógyítása:
- gadarai megszállott (mk 5, 1-20)
- Néma lélek kiűzése (mt 17, 14-21)

III. feladattár
1. idézzétek föl, mire emlékeztek az eddig tanultakból jézus hatalmáról, és arról,
milyen lehetett jézus korában betegnek lenni (milyen társadalmi, közösségi
megítélése volt ennek a dolognak)?
2. Csoportosan dolgozzátok fel a bibliai történeteket az egyes témákhoz! többször olvassátok el az adott történetet! olvassátok el a többi evangéliumban
lévő szövegváltozatát is a történetnek, ha van. adjatok címet a történetnek,
próbáljátok meg egy mondatban összefoglalni a tartalmát! fogalmazzatok
meg olyan kérdéseket, amelyek felmerülnek bennetek a történetek kapcsán!
3. rendezzetek vitát arról, milyen kapcsolatban áll a gyógyulni vágyó hite a tényleges gyógyulással? érveljetek álláspontjaitok mellett!
4. keressetek olyan beszámolókat, bizonyságtételeket az interneten, amelyek
napjainkban történt gyógyulásokról számolnak be! vitassátok meg ezeket,
beszélgessetek arról, mit váltott ki bennetek az adott történet!

jézus gyógyításai és Hatalma a természeti erők felett
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5. hAlottAk feltáMAsztásA:
jézus hAtAlMáNAk külöNleges
MegNyIlváNulásAI
I. gondolatok a témáról
jézusnak van hatalma gyógyítani – de vajon a halottak feltámasztása is lehetséges? Nem képtelenség ez?
Hogyan lehet hinni ebben, mikor például napjainkban ez nem nagyon fordul elő?!
Nem látunk olyat, hogy egy halott feltámad, mondjuk imádság hatására. ráadásul
ez az élet rendje: születünk és meghalunk. Ha hiszünk jézusban, egyáltalán miért akarnánk feltámadni? Nem jobb lesz nekünk nála? miért akarnánk visszatérni
ebbe a küzdelmekkel, bűnnel és nyomorúsággal teli világba, ha a másik oldalon
vár ránk az örök élet? esetleg akkor, ha van itt még rendezetlen dolgunk, vagy
odaát nem a boldog örök élet vár ránk…
jézus három embert támasztott fel: lázárt, a naini ifjút és jairus lányát. mindhárom esetben sok ember volt tanúja ezeknek a történéseknek. isten dicsőségét
szolgálták ezek az események, és valójában előre vetítették azt is, hogy a legnagyobb ellenséget, a halált is legyőzi isten jézusban.
a halottak feltámasztása rendkívül látványos és jézus ellenségei számára
tűrhetetlen dolog volt. jános evangéliuma szerint lázár feltámasztása után határozták el ellenségei, hogy végeznek jézussal.
különös, hogy miközben jézus halottakat támasztott fel, ő maga letette az életét
és meghalt. kereszthalált szenvedett, átadta istennek a hatalmát és ő maga megízlelte a halált. az ő feltámadása inkább „feltámasztás”: az atya támasztja fel a
fiút a halálból, hogy megmutassa, elfogadta az engesztelő áldozatot az emberek
bűnéért.

II. kapcsolódó bibliai Ige
1. jn 11, 1-44. lázár feltámasztása egy nagyon sokrétű történet. érdemes a kapcsolati oldalról is feldolgozni: mit élt át ebben a történetben jézus, aki személyesen is kötődött az elhunythoz és családjához? mit éltek át a családtagok a
haláleset kapcsán? jézus tanítása rendkívül fontos a hit és a csodák összefüggésében e történet kapcsán!
14
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2. lk 7, 11-17. a naini ifjú története egy olyan példa, amikor jézus jó híre terjed.
futótűzként terjed, hogy egy temetési menetet megállítva jézus feltámaszt
egy fiút, visszaadva őt az édesanyjának.
3. lk 8, 40-56. jairus lányának feltámasztása a vérfolyásos asszony történetével
együtt található a bibliában. mindkettőben az életerő elvesztéséről van szó.
jézus a vérfolyásos asszonyt meggyógyítja, jauris lányát feltámasztja – bár ő
maga azt mondja róla, hogy nem halt meg, csak alszik, miközben lázár történetében kimondja lázárról, hogy lázár meghalt.

III. feladattár
1. beszélgessetek arról párokban, milyen érzéseket vált ki benned, mikor szóba
kerül a halál, az elmúlás! volt-e olyan haláleset a családodban, baráti körödben, amely megrázott, nehezen érintett?
2. kiscsoportokban hasonlítsátok össze a három feltámadás történetet. milyen
hasonlóságokat, illetve különbségeket fedeztek fel a történetekben?
3. Projektmunka keretében dolgozzátok fel az egyik választott történetet! a projekttermék lehet irodalmi-, képzőművészeti alkotás, prezentáció, kisfilm stb.
igyekezzetek az egyes szereplők által megéltekre koncentrálni, illetve a történet számotokra leghangsúlyosabb üzenetét kidomborítani!
4. a következő egységre való előkészület:
a. készítsetek rövid riportokat a környezetetekben olyan emberekkel, akik
hosszabb-rövidebb ideig átélték a szenvedés különböző mélységeit! kérdezzétek meg őket, hogyan élték meg ezeket az időszakokat, mi adott nekik reményt, kitartást?
b. készítsetek rövid személyes beszámolót arról, hogyan látjátok ti magatok
a szenvedés kérdését jézus gyógyításainak tükrében?

jézus gyógyításai és Hatalma a természeti erők felett
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6. Az eMber szeNvedéséNek kérdéseI
jézus gyógyításAINAk tükrébeN
I. gondolatok a témáról
szenvedni nem jó, mert elveszi az ember életerejét és olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amelyek az élet sötét oldalához tartoznak. a szenvedés ugyanakkor az
emberi lét velejárója, ami valamilyen formában mindenkit elér.
kulcskérdés, hogy megtanuljuk kezelni a szenvedést, illetve tisztázzuk az ahhoz
való hozzáállásunkat! akik nem tudnak mit kezdeni a szenvedésükkel, azok gyakran menekülnek ideig-óráig felszabadulást, megoldást jelentő megoldásokba.
Pótszerekhez nyúlnak sokan, hogy enyhítsék a szenvedést. ez persze az alapvető
okot nem szünteti meg és sokszor további szenvedések forrásává lesz az ember
életében.
mire tanítanak minket jézus gyógyításai a szenvedés témája kapcsán? bizonyára
legegyszerűbben arra, hogy van megoldás a szenvedésre: isten gyógyító szeretete, ami azonban nem mindig úgy nyilvánul meg egy-egy ember életében, ahogyan
azt ő szeretné.
a szenvedés is titok ugyanúgy, ahogy a gyógyulás. az ember rögtön a célját vagy
az okát keresi, miközben ezeket sokszor a legnehezebb megtalálni. ami biztos,
hogy nincs olyan szenvedés és nyomorúság, amikor ne lehetne segítségül hívni
istent, és ő bizonyára meghallgatja az imádságokat!
Ne felejtsük el azt sem, hogy sokszor isten felhasználja az embereket egymás életében: lehet, hogy jobban oda kellene figyelnünk a környezetünkre, mert minket
akar felhasználni mások szenvedésének enyhítésére!
„Senki sem ígérte, hogy az élet harmonikus döccenő nélküli. Anyám azt mondta,
egyet tanulj meg: Hétfőn hétfő, kedden kedd. Egyik sem ikertestvér. Hogy mit hoz
a kedd, azt ne kezdd el siratni félelmedben hétfőn. Hogy mit adhat a kedd, azt ne
tervezd hétfőn. Hátha nem hozza be. Az egyik nap ilyen, a másik olyan. Egyetlen
egyet kell megjegyezni, ha harmonikusan élni akarsz. Ha jót hoz, akkor józanul
viseld, hogy most örömöd van. Józanul és fegyelemmel. És ha baj van, azt is viseld
józanul és fegyelemmel. Engem erre neveltek.”
(Szabó Magda)
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II. kapcsolódó bibliai Ige
1. 1thessz 2, 2. a szenvedés ebben a történetben krisztus tanítványait hitük
miatt éri. miben más, ha az ember hitéért szenved, mint amikor egyszerűen
betegségekkel vagy más szenvedéssel küzd?
2. jak 5, 13. a szenvedésre a megoldás az imádság. jakab ilyen egyszerű képletet vetít elénk. mit gondolunk erről? volt-e már ilyen tapasztalatunk, hogy ez
így működik?
3. 1Pt 4, 1-6. Péter a szenvedést és az ember természetét, a vágyakat, bűnöket
összekapcsolja. milyen felismerésekkel bővíti eddigi ismereteinket ez a szakasz a szenvedésre vonatkozóan?

III. feladattár
1. a személyes beszámolókat osszátok meg egymással, amit a szenvedéssel kapcsolatos személyes véleményetek alapján készítettetek el! reagálhattok egymás beszámolóira!
2. osszátok meg egymással a riportokat, amiket készítettetek a szenvedés
megélése kapcsán! milyen hasonlóságok, illetve különbségek tapasztalhatók
a különböző esetekben?
3. kis csoportokban dolgozzatok azon, hogy milyen válaszok adhatók az eddigi
gyógyítás és csoda történetek fényében az emberi szenvedés kérdésére?
4. milyen válaszokat adnak a világvallások a szenvedésre? végezzetek gyűjtőmunkát erre vonatkozóan, és osszátok meg a főbb felismeréseket az osztályban!
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7. jézus hAtAlMA A terMészetI
erők felett
I. gondolatok a témáról
jézus a messiás. ő az isten által felkent szabadító. Hatalmat adott neki az isten,
ami mindenre kiterjed. még arra a területre is, ami az ember által szinte teljesen
irányíthatatlan: a természeti erők területére.
a világot isten teremtette a szavával. ez a teremtő szó parancsként hangzik el
jézus szájából a természeti erők felé, amelyek engedelmeskednek neki. ez a hatalom ámulatot és egyben félelmet is vált ki azokból, akik átélik, tapasztalják.
jézus az isten fia. legyünk hálásak, hogy hozzá tartozhatunk. ő a hatalmas és
mindenható isten fia, akinél biztonságban lehet az életünk. az ő kezében vannak
a körülmények, a keretek, amelyeket tud úgy formálni, hogy jó legyen nekünk.
Ha pedig ez látszólag nem is így van, hihetjük, hogy akik istent szeretik, azoknak
minden a javukat szolgálja!
„A történet, amelyben Jézus ráparancsol a szélre és a tomboló tengerre, a természet elemi erőire, azzal záródik, hogy a tanítványokat „nagy félelem fogta el… és
így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?”
Mert eddig ilyet nem láttak és nem tapasztaltak. Amikor az egész városa által
ismert, de megfékezni nem tudott gadarai megszállott ép elmével, értelmes tekintettel, felöltözve ült Jézus mellett, „félelem fogta el” azokat, akik látták őt. Kicsoda
ez az ember? Nem tudják, de inkább arra kérik, menjen el. Amikor a vérfolyásos
asszony, aki mindenét orvosokra költötte, rájön, hogy érintése nem maradt elrejtve Jézus előtt (betegségéből eredendően tisztátalannak számított, és ezért nem
érinthette volna Jézust a törvény szerint), akkor „félve és remegve jött elő.” Vajon
csak azért félt, mert „rosszat tett” (megérintette), vagy azért, mert isteni erővel és
hatalommal találkozott Jézusban? És végül, amikor felébreszti a halál álmából a
kislányt, „azok azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól.” Magukon kívül
vannak, mert ami történt, minden eddigi ismeretet felborít.
A csodatörténet csak jel, amit egy jóval nagyobb csoda követett. Egy olyan
esemény, amely megnyitotta az ajtót neked és nekem ebbe az új világba, Isten országába: Isten Fia meghalt és feltámadt. Halott volt, és íme él. Néma volt, és ma
szól és megszólít. Béna volt, tehetetlen, de ma él és cselekszik. A sötétségben volt,
a kereszten elhagyva, majd a sírba bezárva, de most ragyogó világosságban ül az
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Atya jobbján, és magához hív. És te válaszolhatsz neki. Belé vetheted a bizalmad.
Ámulattal borulhatsz le elé és dicsőítheted őt.

II. kapcsolódó bibliai Ige
1. Mk 6, 34-44. oly módon csoda, hogy a fizika törvényei ellenére „megszaporodik” az étel, és elég lesz egy kis mennyiség az ötezernek is. mi az üzenete
számodra a csodának?
2. Mt 14, 22-33. jézus a tengeren jár, a gravitáció erejét legyőzve. ebben a csodában Péter is részes lehet, mikor jézus hívja őt magához.
3. lk 8, 22-25. jézus lecsendesíti a háborgó tengert, az elemek egyszerűen engedelmeskednek neki. isten teremtő szavának erejével uralmat gyakorol a teremtett erők felett.

III. feladattár
1. ismertek más teremtésmítoszokat, illetve más vallásokból vett természeti
erőkkel kapcsolatos csodatörténeteket? keressetek ilyet, és a kiválasztott szöveget hasonlítsátok össze kis csoportokban jézus egy csodájával, melyben a
természeti erők fölötti hatalma mutatkozik meg (pl. a tenger lecsendesítése,
vízen járás, kenyérszaporítás, jézus megdicsőülése). az összehasonlító elemzést a következő szempontok alapján végezzétek el:
o mit tudsz meg a teremtésmítoszból az adott nép istenéről?
o mennyire tűnik hihetőnek az, amit a mítoszban olvasol? miért?
o mennyire emlékeztet fizikailag megmagyarázható jelenségekre az, amit a
mítoszban olvasol?
o milyen etikai üzenete lehet a mítosz eseményeinek?
o mennyire jelennek meg mitikus elemek az adott bibliai történetben?
o mit éltél volna meg, ha személyesen tapasztalod jézus hatalmát a természeti erők felett?
o keressetek hasonlóságokat és különbözőségeket a bibliai beszámolók és a
mitikus történetek között!
o milyen konkrét tanulságai, üzenetei vannak számodra a bibliai történetnek?
a kiscsoportos munkákról beszámoló meghallgatása, reflektálás a másik
kiscsoport munkájára.
2. alkossátok meg közösen a reménység hitvallását! miben ad okot a reménységre az, hogy jézus a természeti erők felett is megmutatta uralmát? Hogyan
tekinthetünk ennek fényében a bennünket körülvevő keretekre, életünk körülményeire?
jézus gyógyításai és Hatalma a természeti erők felett
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8. MIbeN NyIlváNulhAt Meg MA
jézus hAtAlMA A keresztyéNek
életébeN, Az egyházbAN?
I. gondolatok a témáról
milyen jó lenne ma is látni nagy és látványos csodákat! Ha jézus ma is jönne és
csodát tenne mindenki szeme láttára, az lenne igazán nagy dolog! akkor mindenki
biztosan hinne…
részben ez meg is történik közöttünk: isten ugyanúgy képes ma is csodákat tenni
és tesz is. másrészt a nem látványos, de apró csodák ugyanúgy isten hatalmáról
beszélnek és őt dicsőítik. ilyen csoda az, amikor az egyik ember a másikat igazán
úgy tudja szeretni, ahogy a másiknak szüksége van rá. a szeretetszolgálat, azaz
a diakónia a keresztyén gyülekezetek és egyházak azon szolgálata, amelyen keresztül különösen is nagy szeretettel, figyelemmel és szakértelemmel fordulnak a
rászorulók felé. vannak olyan gyülekezeteink, ahol nagy gondossággal szervezik és
bonyolítják le a betegek látogatását, az elesettek támogatását; a segítségnyújtás
legkülönbözőbb formáit gyakorolják. emellett több diakóniai intézményt is működtet a magyar református egyház: fogyatékkel élőket gondozó otthonokat, idősek otthonát, anyaotthont, családok átmeneti otthonát, házi gondozói szolgálatot.
ezeken keresztül elérhetünk olyanokat isten szeretetével, akik tényleg különösen
is rászorulhatnak a kézzel fogható segítségre, a szeretetre. mondhatná bárki, hogy
„de hát ez csak egy munka, bárki meg tudja csinálni!” részben ez igaz, de nem
mindegy, milyen indítékkal végez valaki egy ilyen feladatot. Ha tényleg szeretetből, akkor megtapasztalhatja a csodát! azt, hogy miközben másokat felüdít, maga
is felüdül! a csodát, mikor valaki a gondoskodó szereteten keresztül megérti isten
szeretetét és hitre jut a nyomorúságban. a csodát, hogy isten valódi vigasztalást
ad teljes reménytelenségben, és valóban megmarad a hit a remény és a szeretet.
sokan azt mondják, hogy a világ, amiben élünk, rendkívül érdek- és célorientált. a
szeretet nagyon sokakban már meghidegült. a legnagyobb csoda, ha közöttünk,
bennünk ott van az élő isten szeretete, és ez nyilvánvalóvá is válik a tetteinkben is!

II. kapcsolódó bibliai Ige
1. Mt 25, 31-46. beszélgessünk erről a történetről! milyen felelősséget vet ez
fel számunkra? Hogyan lehet ennek az igének a fényében felszabadult életet
20
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élni, miközben bizonyára vannak emberek a környezetünkben, akik szükséget
szenvednek, de nem tudunk segíteni rajtuk? mire bíztat ez az ige?

III. feladattár
1. készítsetek kreatív alkotásokat (képzőművészeti, irodalmi stb.) „a cselekvő
szeretet” címmel! osszátok meg egymással alkotásaitokat!
2. beszéljétek meg kis csoportokban: a magyar református egyház melyik diakóniai szolgálatáról szóló beszámoló fogott meg leginkább és miért?
3. te magad hogyan élnéd meg, ha rászorulnál valakinek a folyamatos segítségére, ápolásra stb.? osszátok meg párban egymással a gondolataitokat!
4. a diakóniai projektben való részvétel során igyekezzetek aktívan részt venni és figyelemmel lenni az alábbi szempontokra (a gyakorlati tapasztalatokat
utána ezen szempontok mentén kell egy házi dolgozatban összefoglalni):
a. milyen intézményt vagy gyülekezetet látogattál, milyen feladatot kaptál
ott?
b. Hogy érezted magad, mikor megérkeztél a helyszínre?
c. milyennek láttad az ott élőket, szolgálókat?
d. milyen módon szolgálhatja jézus hatalmának, erejének megnyilvánulását
az a szolgálat, amit megismertél?
e. Hogyan lehetne isten szeretete még láthatóbb és egyértelműbb az adott
szolgálatban?

jézus gyógyításai és Hatalma a természeti erők felett
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miben nyilvánulhat
meg ma jézus hatalma
a keresztyének életében,
az egyházban?

jézus hatalma a természeti
erők felett

az ember szenvedésének
kérdései jézus
gyógyításainak tükrében

Halottak feltámasztása

jézus gyógyításai

jézus hatalmának eredete,
megnyilvánulásának módjai

a hatalom, a betegség,
és a gyógyulás a bibliai
gondolkodás keretében

egészség és betegség
kérdése a mai világban

Témakörök címei

Mennyire
volt
izgalmas
számodra
(1-10)?

Mennyire
érintett
téged
a téma
(1-10)?

Milyen kérdésed
maradt a téma
kapcsán?
Mi volt a legfontosabb
üzenete a számodra?

Egyéb
megjegyzés

9. összefoglAlás

Újszövetségi bibliaismeret – kiegészítő modul

2012.08.24. 11:22:38

1. töltsd ki a táblázatot a modul témáival kapcsolatban! beszéljétek meg a csoportban, ki mit írt az egyes témák kapcsán!
2. az osztályban egy képzeletbeli egyenes mentén járjuk végig újra azt az „utat”,
amit a modul során megtettünk! melyek voltak a főbb állomások? melyik volt
az a pont, amivel még mindig küzdesz? melyik érintett meg leginkább? melyik
volt a legviccesebb? Használj szimbólumokat (bármilyen tárgy, kövek, sálak,
ruhadarabok) az egyes állomások, érzések megjelenítéséhez! egyenként mindenki készítse el saját idővonalát, amin végigjárva bemutatja az osztálynak,
hogyan élte meg az elmúlt órákat!
3. készítsd el saját rövid, személyes imádságodat, amiben megfogalmazod, miért vagy hálás istennek és miben várod a csodát; az ő erejének megnyilvánulását az életedben?
4. vetélkedő: versenyezzetek, ki tud több példát felsorolni, amit tanárotok elmondott az egyes témák kapcsán? ki emlékszik több szituációs játékra, bibliai- vagy irodalmi idézetre? ki emlékszik meghívott előadók legjobb mondataira, illetve a fórumokon, vitákon elhangzott legjobb részekre?
5. Projektmunka: készítsetek olyan projektterméket, amely jézus hatalma megnyilvánulásainak valamelyik témáját dolgozza fel! a projektben lehet gyűjtőmunkát végezni, riportot készíteni, illetve bibliai történeteket kreatívan feldolgozni, megjeleníteni. jelenjen meg ezekben a projektekben az az üzenet,
amit megértettetek az egyes témák-, illetve az egész modul kapcsán!

jézus gyógyításai és Hatalma a természeti erők felett
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kIslexIkoN A Modul AlAPfogAlMAIvAl

(a keresztyén bibliai lexikon alapján)

belzebub
a kifejezés az ördögök fejedelmének megjelölésére szolgál; azonos a sátánnal.
betegség
lelki és testi állapotot egyaránt jelölő fogalom, amely az életerő megtörésére vonatkozik. a betegség vége gyakran a halál, ami az életerő teljes elvesztését jelenti.
csoda
a bibliai kor embere számára teljesen elfogadható volt, hogy csodák léteznek, ez a
racionalizmus kora óta kérdés az embernek (főleg a csodák természeti törvényekhez való viszonya). az ószövetségi gondolkodásban a világ teremtése és fenntartása is csoda, ami isten nagyságát bizonyítja. emellett a rendkívüli események is
csodának számítottak. Újszövetségi értelemben a csoda nem csak lehetséges dolog, hanem szükséges is az ember számára. a legnagyobb csoda jézus személye, a
többi jelenség az ő isteni felhatalmazását, tanítását támasztja alá. a legnagyobb
csoda a feltámadás, amiben isten félreérthetetlenül bizonyítja hatalmát.
démon
a démoni erők betegségeket, megszállottságot, halált okozó tisztátalan lelkek.
uruk a sátán, akit isten legyőzött a végidőkről szóló kijelentések szerint. jézus hatalommal bír a démonok felett, kénytelenek meghajolni előtte. a démonok erejének megtörése isten e világba betörő uralmának a jele.
feltámadás
a földi élet végét jelentő halál utáni testben történő újjáéledést jelenti. jézus halott feltámadási csodái a halál feletti hatalmát is bizonyítják. ezt a megbízást, felhatalmazást átadta tanítványainak is (mt 10, 8). az Újszövetség központi üzenet
jézus feltámadása, a halál felett aratott győzelem.
gyógyítás
a gyógyítások a beteg állapot megszüntetését jelentik. történhet valamilyen eszköz („gyógyszer”) segítségével, vagy közvetlenül jézus szavára. jézus gyógyításai
isten eljövendő országának jelei.
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megszállottság
az ember isten uralma helyett valamilyen idegen uralom alá kerül, aminek engedelmeskednie kell. a megszállottság jele lehet betegség, rendellenes viselkedés.
jézusnak hatalma van a megszálló erők, démonok fölött.
szenvedés
az ember leginkább az okát keresi, magyarázatot arra, miért is van szenvedés.
különböző válaszok léteznek: lehet a bűn büntetése, de okozhatják ellenséges
hatalmak, gonosz erők is. jézus azért jött, hogy megtörje a szenvedés erejét és
hatalmát az ember élete felett, illetve hogy enyhítse a földi léthez kötődő szenvedést. a biblia szerint krisztus tanítványainak szenvednie kell majd a hitükért.
teljhatalom
illetékességet, képességet jelöl a cselekvésre. jézus hatalma teljhatalom, ami által
teljesen szabad bármit megtenni anélkül, hogy bárki felelősségre vonná. a döntés
teljes szabadságát jelenti.
természetfeletti
a világ látható, az ember által tapasztalható és vizsgálható részén kívül eső valóság.
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