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RPI Tanmenetjavaslat  

 

Jézus gyógyításai és hatalma a természeti erők felett  

Bibliaismeret – Újszövetség kiegészítő modulhoz 

 

A tanmenetjavaslat a Magyarországi Református Egyház Hit- és Erkölcstan Kerettanterve alapján  

Alap és Kiegészítő modulok, a Református hit- és erkölcstan taneszközcsalád (RPI, Kálvin Kiadó) 

és a www.refpedi.hu honlapon elérhető anyagok felhasználásával és azokkal összhangban készült. 

 

 

Tanmenetjavaslat 

 

 

Középiskolai református hit és erkölcstan tantárgy oktatásához  

 

Fő hangsúly 

Jézus Krisztusnak hatalma van a természet erői illetve a különböző testi és lelki bajok felett 

 

Valláspedagógiai célok 

Kognitív cél: A Szentírási történetek áttekintése, megismertetése, amikor Jézus hatalma megnyílvánult 

Affektív cél: A bizalom ébresztése, hogy Jézusra mint gyógytíóra mindig számíthatunk. 

Pragmatikus cél: A tanulók egészségtudatos életvezetéséhez segítés a biblai egészségfelfogás szerint.  

 

 

 

Órakeret: 9+4 óra összesen: 13 óra 

 

 

http://www.refpedi.hu/
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Sor- 

szám 

Óra címe  Fő hangsúly  Célkitűzés Fontosabb fogalmak Ötletek  

1. Egészség és 

betegség 

fogalmának 

változásai  

Egészség és 

betegségfelfogások  

az Ókortól 

napjainkig  

Saját személyes 

felelősségünk 

felismertetése az 

egészség 

megtartásában 

betegség  

egészség 

lepra  

varázslás  

WHO 

Beszélgetéshez: WHO:Egyészségügyi Világszervezet. 

Hivatalos Linkje: https://www.who.int/ 

egészség szócikk. Linkje: https://tinyurl.com/uk436pm 

 

2.  Egészség és 

betegség fogalma 

a Bibliában  

A Szentírás tanítása 

az egészségről, 

betegségről  

Az egészséges 

életmódhoz segítés a 

Bibliai szövegek 

alapján  

bűn  

csoda  

gyógyulás  

 

Beszélgetéshez: lepra szócikk. Linkje:  

https://tinyurl.com/qrlkx3d 

csoda szócikk. Linkje: https://tinyurl.com/t49wujj 

 

3.  Jézus mint 

gyógyító 

A gyógyító Jézus 

bemutatása  

Bátorítani a tanulókat, 

hogy Jézushoz mint 

gyógytíóhoz 

forduljanak 

problémáikkal 

Messiás 

szinoptikus  

Beszélgetéshez: Messiás szócikk. Linkje:  

https://tinyurl.com/r9gnrbt 

 

4.  Jézus a testi 

bajok gyógyítója  

Bibliai beszámolók 

áttekintése: Jézus a 

testi bajok 

gyógyítója  

Bizalom ébresztése 

Jézus felé, hogy Ő a 

testi bajok gyógyítója 

tünet Beszélgetéshez:  

Jézus gyógyít a Bethesda tavánál 3:33 perc. Linkje:  

https://www.youtube.com/watch?v=KnKed0whSo4 

 

5.  Jézus a lelki 

gyötrelmek 

orvosa 

Jézusban való hit 

segít a lelki 

problémákkal való 

küzdelemben is 

Segíteni a lelki 

egészség megtartását, 

újraépítését 

depresszió 

megszállottság 

pszichoszomatikus 

betegségek 

Beszélgetéshez:  

Az epilepsziás fiú meggyógyítása. 2:56 perc, Linkje: 

https://www.youtube.com/watch?v=TZYJQN52EVYl 

Lélek szócik. Linkje: https://tinyurl.com/vjlpkl5 

 

6.  Összefoglalás     

7.  Számonkérés      

8.  Jézus az emberi 

kapcsolatok 

gyógyítója  

Jézus helyreállítja 

az emberi 

kapcsolatokat  

Bátorítani a tanulókat, 

hogy Jézus elé vigyék 

megértés 

empátia  

Szemléltetéshez: Empátia animációs rövidfilm, 2:53 

perc. Linkje: 

https://www.youtube.com/watch?v=FwxiCuWSfZQ 

https://www.who.int/
https://tinyurl.com/uk436pm
https://tinyurl.com/qrlkx3d
https://tinyurl.com/t49wujj
https://tinyurl.com/r9gnrbt
https://www.youtube.com/watch?v=KnKed0whSo4
https://www.youtube.com/watch?v=TZYJQN52EVYl
https://tinyurl.com/vjlpkl5
https://www.youtube.com/watch?v=FwxiCuWSfZQ
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terhelt emberi 

kapcsolataikat 

 

9.  Jézus az Istennel 

való kapcsolat 

helyreállítója  

Jézus helyreállítja 

az Istennel való 

kapcsolatot 

Annak szemléltetése, 

hogy Jézus az egyetlen, 

aki az Istennel való 

kapcsolatot 

helyreállítja  

Samária 

Embernek fia 

Beszélgetéshez:  

Jézus és a samáriai asszony 7:18 perc.Linkje: 

https://www.youtube.com/watch?v=p1_PPIXzfMU 

 

10.  Jézus hatalma a 

betegségek és a 

természet erői 

felett  

Jézus az Úr a 

természet erői felett 

Jézus hatalmára való 

rácsodálkoztatás  

csoda  

áldozat  

belzebub  

Beszélgetéshez: áldozat szócikk. Linkje:  

https://tinyurl.com/sldtzlc 

 

11.  Gógyítás Jézus 

nevében  

Bibliai utalások 

Jézus nevében való 

gyógytíással 

kapcsolatban  

A gyógyítás bibliai 

elveken nyugvó 

értékelésének 

elősegítése. 

felhatalmazás  Beszélgetéshez: A gyógyításban rejlő erő című online 

cikk. Linkje: https://www.parokia.hu/v/15081/ 

 

12.  Összefoglalás      

13.  Számonkérés      

      

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1_PPIXzfMU
https://tinyurl.com/sldtzlc
https://www.parokia.hu/v/15081/

