Tema 7 Mirakler og påske
Du skal kende til flere forskellige af de mange mirakler, som Det Nye Testemente beretter, at Jesus udførte. Jesu egen opstandelse fra de døde er det største af alle miraklerne i
kristendommen.
Du skal kunne forklare, hvad påsken - Jesu lidelse, død og opstandelse - betyder i kristendommen. Hvad betyder frelse i kristendommen? Giv nogle eksempler.

Begreber
Mirakel betyder ”det, der er genstand for undren”. Det tilsvarende ord, et under, har også med undren at gøre. Et under/et mirakel indeholder noget u-almindeligt og u-naturligt,
som kun er blevet muligt på grund af en særlig guddommelig kraftpåvirkning. Derfor har
beretningerne om miraklerne funktion som tegn på Guds nærhed og vilje.
Tegn: Miraklerne er tegn. Ligesom bogstavet ”M” er tegn på metroens nærhed, sådan er
miraklerne tegn på Gud, Guds rige, Guds vilje, Guds magt og Guds godhed. Jesu mange
mirakler er desuden tegnene på, at han ikke bare er Jesus fra byen Nazareth, men Jesus
Messias = Jesus Kristus. (Ordet Messias er hebraisk (jødisk), og ordet Kristus er græsk,
betyder det samme). Messias forventedes som en frelsende og genoprettende konge.
Forskellige slags mirakler. Man skelner mellem disse. Se eksemplerne her og side 2:

Naturundere
fx Jesus stiller stormen på søen, vandringen på søen

Helbredelser
fx De ti spedalske, den blindfødte, den lamme

Dæmonuddrivelser* fx i Nazareths synagoge og den besatte i gerasenernes land

Bespisningsunderne Kun to: de 4000 og de 5000 sultne mennesker i ørkenen

Dødeopvækkelser fx Lazarus’ dødeopvækkelse, enkens søn fra Nain
*Nogle uforståelige og mærkelige sygdomme blev af jøderne kaldt for dæmoner, fx epilepsi og sindssygdom.
Jesu opstandelse overgår alle andre mirakler i betydning og kraft. Jesu opstandelsen
handler om overvindelsen af selve døden. De første kristne kaldte sig selv ”øjenvidner” til
opstandelsen, fordi de med stor overbevisning hævdede, at de havde mødt den genopstandne Jesus og bevidnede dette for alle uanset forfølgelser og martyrium. Sådan begyndte den nye kristendoms hurtige vækst. Den nye kristne opstandelses-Jesus-tro udtrykkes sådan i Johs. Evangeliet: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal
leve, om han end dør”.
Hvad er frelse i kristendommen? - Det forstås især ud fra påsken.
Frelse. Begrebet frelse betyder, at mennesket har så stort et problem, at det ikke selv
kan løse det. Det er ikke hjælp-til-selvhjælp mennesket behøver, men at Gud selv griber
ind og frelser. Jesus betyder: Jahve (=Gud) er frelse. Navnet Jesus stammer fra det jødiske navn Josva.
Hvad er frelse? Der er flere begreber og billeder i Det Nye Testamente på kristen frelses-forståelse. Frelse fra fx ødelæggelse, skyld, straf, skam, adskillelse fra Gud og død:

Frelse som tilgivelse, eller at blive ren, blive vasket. Fx i Fadervor.

Frelse som forsoning - Jesu bærer og borttager menneskets straf på korset.

Frelse som retfærdiggørelse - det er jurasprog: dommeren (Gud) frikender det
skyldige menneske på grund af Jesus, som er Frelseren. Det sker ved troen.

Frelse som frihed - fra slaveri under tomhed, skyld og selv-bundethed.

Frelse som helbredelse - det ødelagte og syge bliver helet og sundt.

Frelse som genfødelse - mennesket bliver ”født på ny” til at være Guds barn og
adskillelsen fra syndefaldet er væk. Billedet er tydeligt i dåben.

Frelse som evigt liv - mennesket gives håb om liv ud over og efter døden
Frelse og tro. Frelse betyder, at Gud griber ind. Frelsen skyldes en frelser. Samtidig er
mennesket frit og kan afvise eller modtage frelsen. Evangeliet om Jesus, dåben og nadveren er Guds arme om mennesket. Troen er menneskets arme om Gud. Troen og tilliden til
Gud kommer af at høre om Guds kærlighed til mennesket, som den ses klarest i påsken.
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Mirakler - oversigt - tekst - billede
mirakelberetninger fra Markusevangeliet
Kender den
Stormen på søen
Mark 4,31-41
O
Vandringen på søen
Mark 6,45-52
O
Helbredelsen af en spedalsk
Mark 1,40-45
O
Helbredelsen af den lamme i Kap. Mark 2,1-12
O
Den blinde ved Jeriko
Mark 10,46-52
O
Den urene ånd i synagogen i Naz. Mark 1,21
O
Den besatte i gerasenernes land
Mark 5,1-20
O
Bespisningen af de 5000
Mark 6,30-44
O

Pensum
O
O
O
O
O
O
O
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Johannes evangeliet kap. 11: Opvækkelsen af Lazarus
v1 Der var en mand, som lå syg, han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha
boede. ... v6 Da han (Jesus) nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu to dage dér, hvor han var; v7 først derefter sagde han til disciplene: »Lad os tage tilbage til Judæa.« … og derefter siger han til dem: »Vor ven Lazarus sover, men jeg
går hen og vækker ham.« v12 Disciplene sagde til ham: »Herre, hvis han sover, kommer han sig.« v13 Jesus havde talt
om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. v14 Da sagde Jesus ligeud til dem: »Lazarus er død.
v15 Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I må komme til tro. Men lad os gå hen til ham.«
v17 Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget fire dage i graven. v18 Betania lå i nærheden af Jerusalem, femten stadier derfra, v19 og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres
bror.
v32 Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde: »Herre, havde du været her,
var min bror ikke død.« v33 Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt
opbragt og kom i oprør v34 og sagde: »Hvor har I lagt ham?« »Herre, kom og se!« svarede de. v35 Jesus brast i gråd.
v36 Da sagde jøderne: »Se, hvor han elskede ham.« v37 Men nogle af dem sagde: »Kunne han, som åbnede den blindes
øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død?«
v38 Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det
var en klippehule, og en sten var stillet for den. v39 Jesus sagde: »Tag
stenen væk!« Martha, den dødes søster, sagde til ham: »Herre, han stinker allerede; han ligger der jo på fjerde dag.« v40 Jesus sagde til hende:
»Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror,
skal du se Guds herlighed?« v41 Så
tog de stenen væk. Jesus så op mod
himlen og sagde: »Fader, jeg takker
dig, fordi du har hørt mig. v42 Selv
vidste jeg, at du altid hører mig, men
det var for folkeskarens skyld, som
står her, at jeg sagde det, for at de
skal tro, at du har udsendt mig.«
v43 Da han havde sagt det, råbte han
med høj røst: »Lazarus, kom herud!«
v44 Og den døde kom ud, med
strimler af linned viklet om fødder og
hænder og med et klæde viklet rundt
om ansigtet. Jesus sagde til dem:
»Løs ham og lad ham gå.«
Maleri af Rembrandt, 1606-1669

Påskebilleder - tekster
Personen til højre er Johannes
Døberen. Han er blevet dræbt
af Herodes, da Jesus korsfæstes. Alligevel har maleren placeret ham ved korset og ladt
Johannes tolke korsfæstelsen
gennem sige egne tidligere
ord: ”Se, Guds lam, som bærer verdens synd”.
Johannes evangeliet kap. 1,29.
De andre på Matthias
Grünewalds berømte maleri er:
Apostelen Johannes, Jesu mor
Maria (hvid) og Maria Magdalena.
Bemærk lammet med sejrsfanen og vin-kalken med blodet
(symbol for den kristne nadver). Billedet siger tydeligt:
Se! Tro! Bekend dine synder!
Her er en sejr med fortsat betydning (gennem kalken)!

Men ved Jesu kors stod hans mor, hans
mors søster, Klopas’ hustru, og Maria
Magdalena ….
De stak en svamp fyldt med eddike på
en isopstængel og stak den op til hans
mund. Da Jesus havde fået eddiken,
sagde han: ”Det er fuldbragt”. Og han
bøjede hovedet og opgav ånden. …
Så tog de Jesu legeme og viklede linnedklæder om det sammen med de vellugtende salver, som det var skik hos
jøderne ved begravelse …
Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom
Maria Magdalena ud til graven, og hun
så, at stenen var flyttet fra graven. …
Så kom Peter og den anden discipel …
han bøjede sig ind og så linnedklæderne
ligge der …
Men Maria stod udenfor ved graven og
græd. … … Hun vendte sig om og sagde
til ham på hebraisk: Rabbuni! - Mester.!
Maria gik hen og fortalte disciplene: ”Jeg
har set Herren.”
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Den sammenhængende påskefortælling fra Markusevangeliet
Et antal mirakel-beretninger fra Markusevangeliet

Teksterne findes som bilag til tema 7, Markusevangeliet (med nogle udeladelser)

Links


http://bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx

Tilegnelse
Nævn 5 forskellige typer af mirakler/undere

1 type mirakel
2. type mirakel
3. type mirakel
4. type mirakel
5. type mirakel
Nævn 5 berømte mirakler/undere fra Det nye Testamente

Mirakel 1
Mirakel 2
Mirakel 3
Mirakel 4
Mirakel 5

Hvad betyder ordet frelse i kristendommen? Giv fem begreber eller billeder.

Frelse forstås som
Frelse forstås som
Frelse forstås som
Frelse forstås som
Frelse forstås som

