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A Nemzetközi Lepramisszió (The Leprosy Mission International) tagja 

 

 

Óravázlat a Lepramisszió témájáról  

a  gimnáziumok 9-12. osztályos diákjai számára 

(a 3-5. és a 6-8. évfolyamok számára külön kínálunk óravázlatot) 

 

Mivel 1954 óta egy ENSZ határozat alapján a Gandhi halálához legközelebb eső vasárnap, azaz 

minden év januárjának utolsó vasárnapja (2017-ben január 29.)  a „Leprások Világnapja”, 

szeretettel kérjük az egyházi iskolák lelkészeit, hitoktatóit és tanárait: 

tartsanak egy tanórát a témáról január folyamán! 

Ehhez kínáljuk az alábbi óravázlatot, melyet Dr. Müllnerné Szabó Margit magyar szakos tanár, a 

Lepramisszió szakönkéntese, a Kerepesi Református Egyházközség presbitere készített. A bőséges 

anyag természetesen a lehetőségek, illetve igények szerint alakítható.  

Használják áldással! 

Továbbra is szeretettel várjuk és teljesítjük a meghívásokat képes előadás tartására az ország 

bármelyik iskolájában! 

          Riskóné Fazekas Márta 
          igazgató, ref. lelkész 
 

------------------------- 

 

 „Ha fájlalod, hogy nem tudsz segíteni az egész világ nyomorúságán, segíts egyetlen emberen!” 

 (Kalkuttai Teréz anya) 

-------------------------- 

 

 

http://www.lepramisszio.hu/


Téma: A Lepramisszió, mint külmisszió munkájának, feladatának,  

célkitűzéseinek megismerése 

 

Lukács evangéliuma 17. részből a 11-19. versig terjedő szakasz Ige: 

Az óra kognitív célja: az önálló feladatmegoldó képességekre építve az új téma feldolgozásának   

minél sokoldalúbb megközelítése, a lényegkiemelés és koncentráció tudatos alkalmazása a 10 

leprás meggyógyításának történetén keresztül. A jézusi önfeláldozó szeretet és az emberi 

hálátlanság szembeállítása, majd feloldásának megtalálása. 

Affektív cél: Olyan érzelmi, indulati fogékonyság felkeltése, amely lehetővé teszi az Ige mélyebb 

megértését, a szegényekkel és rászorulókkal való azonosulást. A közöny, az érdektelenség falának 

lebontásával diákjaink érző szívet, halló füleket és látó szemeket kaphassanak, és ez önkéntes 

munkára indítsa őket. Ehhez keressenek társakat és vonják be mindenek előtt családtagjaikat is a 

Lepramisszió honlapjának megismerésével. 

Pragmatikus cél: Ismerjék meg a tanulók a Lepramisszió munkáját, amely a jézusi tanításra épül. 

Ezen keresztül lássák meg, érezzék át annak a hatalmas jótéteménynek a jelentőségét, amelynek 

Európában és itt Magyarországon az élvezői lehetünk. A hála és az együttérző szeretet indítsa őket 

is mások megsegítésére, elfogadására, minden kiközösítés elutasítására.  

Munkaforma: egyéni kiselőadások, majd csoportos feldolgozás váltogatja a frontális osztály munkát 

Mivel XXI. századi fiatalokról van szó, akik jártasak a keresőprogramok használatában, rengeteg 

információval rendelkeznek az őket körülvevő világról, és ismerik az ehhez a témához kapcsolódó 

bibliai történeteket, célszerű ezeket az ismereteket aktiválni, és önálló munkára építve a 

motiváltságot felkelteni, illetve fokozni.  Ez a szűk időkeretek miatt is praktikus. 

Tehát, ha van rá lehetőség: önálló, rövid 3 perces kiselőadással önkéntesek készüljenek előre az 

órára!  

Ezek témái: 1. A lepra, mint betegség.   2.) A Nemzetközi Lepramisszió rövid története. 3.) A magyar 

Lepramisszió és projektjei.   

 

Felkészülésükhöz kiváló segítség a www.lepramisszio.hu honlap tanulmányozása 
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Az óra menete: 

 Ráhangolódás, motiváció 

Kinek mi jut eszébe a „lepra” szóról? (Rövid, egyszerű, de a témát színesen megközelítő, kicsit 

irányított válaszok: betegség, kiközösítés, félelem, előítélet, reménytelenség, mélyszegénység, 

elmaradottság, esetleg szólások…) 

Tudod-e, hogy ma is 2 percenként diagnosztizálnak a Földön egy új leprabeteget, és minden 5. ezek 

közül gyermek? Melyek a legveszélyeztetettebb országok? Miért? 

 A kiselőadások meghallgatása, rövid feldolgozása frontálisan 

Ki milyen új dolgot hallott? Mi lepte meg? Mi hatott rá a legjobban? Kik a Misszió emblematikus 

személyei? (Diána hercegnő, Teréz anya, Dobos Károly, stb.) 

 2000 éve történt. Az Ige felolvasása. Miért aktuális ma is a történet?  

„Úgy néz rá, mintha leprás lenne” Érezted-e már magadat így? Ezeknek a helyzeteknek a 

felidézése esetleg egyszerű helyzetgyakorlatokkal való bemutatása némajátékkal, 

metakommunikációval. 

 

- 10 ember Jézusnak köszönhetően meggyógyult, de csak 1 ment vissza háláját kimutatni. Mit 

csinált a többi? 

- 4-5 fős csoportok alakuljanak osztálylétszámtól függően. Minden csoportban egy „gyógyult” 

adja elő csodás gyógyulásának történetét változó helyszíneken és szituációban. Majd irányított 

kérdésre indokolja meg, miért nem maradt ideje a hálára.  ( Ötletek: siettem a feleségemhez, nem is 

voltam képes gondolkodni, féltem, annyi mindennel volt tele a szívem, a fejem, hogy nem is tudtam 

kifejezni….) Helyszínek: kocsma, otthon, szomszédok, ismeretlenek… Bízzunk a gyerekek 

kreativitásában! 2 percnél ne legyen hosszabb a kis helyzetgyakorlat! 

- Te ki szoktad-e fejezni a háládat? Miért felejted gyakran el? 

Világítsunk rá, hogy ezek csak kifogások, amivel ma is naponta élünk kényelemből, 

lustaságból, figyelmetlenségből…. 

- Te mi mindenért lehetsz hálás ma? Csoportban, de személyes vallomások papírra vetve. 1-2 

perc után önkéntes felolvasás. Annyi, amennyire lesz idő. 

 

- Mit tehetsz, hogy a háládat kimutasd Istennek, a családodnak, a környezetednek, a 

világnak?  (Imádkozol. Köszönetet mondasz, nem elégedetlenkedsz, nem szállsz be mások 

gúnyolásába, észreveszed, ha valaki segítségedre szorul, nem felejted el, hogy mi mindent 

kaptál ingyen kegyelemből: hogy a szépséged, okosságod, erőd nem a te érdemed, de 

tenned kell azért, hogy ne herdáld el, hanem mások javára is használd.)  
 

 

 

 



 

 

A Lepramisszió mottója: 

ŐK nem tehetnek RÓLA (hogy pl. oda születtek)! 

Mi tehetünk ÉRTÜK! 

SEGÍTS TE IS! Életek változhatnak meg! 

 

 A téma lezárása az óra befejezése.  

Írjatok kulcsszavakat a táblára, ami számotokra a legmeghatározóbb volt ebben az órában! 

Hogyan segíthetsz ebben a hatalmas munkában? 

Megtudod, ha meglátogatod a www.lepramisszio.hu honlapot! 

Házi feladat: hívj meg erre másokat is, és oszd meg szüleiddel a tapasztalataidat! 

 

 Vers: (felnőtt felolvasása, de szépen szavaló diák is lehet) 

Túrmezei Erzsébet: Ma is azt akarod 

"Akarom!"- mondtad és megérintetted. 

Kezdődhetett szavadra az új élet, 

s a meggyógyított örvendező hittel 

áldhatta Isten szeretetét érted. 

 

Nyoma se volt a lepramart sebeknek, 

munkára mozdulhattak a karok. 

S mi vele magasztalunk, Jézus Krisztus, 

mert élsz, itt vagy s ma is azt akarod. 

 

A gyógyulást, az új élet csodáját! 

Zendüljön hát boldog dicséretünk! 

Hisz gyógyító szavad milliók várják, 

s mi is boldog tanúid lehetünk. 

 

Hisz lélek és test lepra mart sebére 

Tied a megújító hatalom. 

"Ha akarod, Te megtisztíthatsz minket!" 

És Te ma is kimondod: "Akarom!" 
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 Imádkozzunk!  (tanár hangos vezetésével)     

 A Lepramisszió imádsága  

Szerető mennyei Édesatyánk, életnek adója, tekints kegyelmesen a leprában szenvedőkre!  

Érintsd és gyógyítsd meg őket, ahogyan Jézus is tette földi élete során!  

Adj bölcsességet és kitartást azoknak, akik e betegség gyógyításán és megelőzésén fáradoznak!  

Adj tudást és szeretetet azoknak, akik közvetlenül foglalkoznak a betegekkel!  

Forraszd össze a szétesett családokat és a szétszakadt barátságokat!  

Ösztönözd a Te hívő népedet arra, hogy fogékonnyá váljanak a Lepramisszió szolgálata iránt!  

Soha ne legyen hiány sem személyi, sem tárgyi feltételekből, hanem akaratodnak megfelelően és a 

Te szent neved dicsőségére végezhessék a gyógyítás munkáját!  

Jézus Krisztusnak, a Te egyszülött Fiadnak, a mi Urunknak nevében kérünk!   Ámen. 

 

Megjegyzés: Ha lehet, utolsó órában kerüljön sor erre a rendhagyó foglalkozásra, hiszen 45 perc 

nagyon kevés erre a témára, és jó lenne, ha maradna idő az őszinte megnyilatkozásokra, 

kérdésekre.  

Ha túl hosszúnak tűnik – főleg a játékok miatt -, természetesen ki lehet belőle hagyni.  

Igyekeztem választási lehetőséget is biztosítani, hogy esetleg az életkornak jobban megfelelő 

kérdések közül néhány legyen hangsúlyos, a többi pedig időtől, osztálytól függő. 

 

Kiegészítő anyagok elérhetők: WWW.lepramisszio.hu weboldalon 
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A magyar Lepramisszió bemutatkozása 

Kik vagyunk?  

Kiváltságunk, hogy a több mint 140 éves tapasztalattal rendelkező Nemzetközi Lepramisszió 

mindmáig egyetlen kelet-európai tagszervezete vagyunk. Kiváltságunk, hogy imádságainkkal, 

adományainkkal és szolgálatainkkal hozzájárulhatunk a Nemzetközi Lepramisszió áldott 

tevékenységéhez, a leprabetegség elleni harchoz, a világevangelizáció és Isten Országának ügyéhez.  

Hálásak vagyunk a magyarországi Lepramisszióért, létrejöttéért 1974-ben, az alapító, Dobos Károly 

elhivatásáért. Hálásak vagyunk azért, hogy ez a szervezet a legnehezebb időkben példájává lett a 

magyar emberek önzetlenségének.  

Szándékunk, hogy az előttünk járó nemzedékek áldott hagyományát folytassuk. Feladatunknak 

tekintjük, hogy magyar magánszemélyeket és közösségeket motiváljunk együtt érző szeretetre, 

jótékony cselekedetekre. Meggyőződésünk, hogy mindezzel magyar népünk erkölcsi és lelki javát is 

szolgáljuk.  

Szomorúak vagyunk amiatt, hogy a leprabetegség még ma is létezik. Szükség van ránk! Az új 

megbetegedések száma stagnál. Miközben a betegség már gyógyítható, a gyógyszer és a gyógyítás 

még mindig nem érte el mindazokat, akiknek szükségük van rá! Prevenció, diagnózis és gyógyítás 

szükséges.  

Mivel a leprabetegség a mélyszegénység következménye, harcunk a szegénység elleni harc! A 

leprabetegséget napjainkban már le kellene küzdeni! Akik szenvednek miatta: nem tudják. Nem 

tudnak segíteni magukon. Nekünk kell segíteni rajtuk!  

Sok a feladatunk! A Nemzetközi Lepramisszió tagszervezeteként részt veszünk a nemzetközi 

döntéshozatalban, az emberéleteket testi, lelki, szellemi és társadalmi értelemben megváltoztató 

projektekben. Vágyunk az, hogy a leprabetegség végleg eltűnjék a Földről! 

Jézus Krisztus tanítványaiként osztjuk a Nemzetközi Lepramisszió értékeit: együttérzés, 

igazságosság, befogadás, integritás és alázat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÉPMELLÉKLETEK:  

 

A leprabetegség első tünete: a kórokozó belső pusztítása nyomán a fájdalomérzet megszűnik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Majd  fehér foltok jelennek meg a bőrön.  

 



 

 

A lepra kórokozója gyakran károsítja a szemet is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  „Ilyen volt  -  segítségünkkel ilyen lett!” – képek:



I

 



 



 

 



 

 

 



 

A Lepramisszió oktatási programjai révén a következő nemzedékek sorsát is előre rendezzük. 

Koldulás helyett tisztes tudáshoz, később megélhetéshez segítjük a lepra-hátterű fiatalokat! 

 


