Téma: „Kirekesztés – jézusi befogadás”
a Lepramisszió, mint külmisszió munkáján keresztül
-

Óravázlat a 3-5. osztályos korosztály számára -

Ige: Máté evangéliuma 8. részből a 1-4. versig terjedő szakasz

Az óra kognitív célja: Az Ige segítségével és szemléltető példákon keresztül értelmezni a
megbélyegzés, a kirekesztés évezredeken étívelő, országhatárokat nem ismerő, testet-lelket
megnyomorító tartalmát és elszenvedőinek kiszolgáltatottságát. Tudatosítani, hogy lehetünk
mi is az „áldozatok”.
Affektív cél: Aki Istenben hísz, annak soha nem reménytelen az élete. Fel lehet épülni,
befogadó közösséget lehet találni, célokat kitűzni, feladatokat megoldani, akadályokat
leküzdeni. De mindenkinek tenni kell a dolgát. Elfogadás, tiszta szív, önzetlen szeretet kell
hozzá. És hálát adni, imádságban hordozni mindazokat, akik minket biztonságban,
egészségben, szeretetben nevelnek.
Pragmatikus cél: Ismerjék meg a tanulók a Lepramisszió munkáját, amely a jézusi tanításra
épül. A hála és az együtt érző szeretet indítsa őket is mások megsegítésére, elfogadására,
minden kiközösítés elutasítására. Meséljék el szüleiknek az órán elhangzottakat, és együtt
keressék meg a Lepramisszió honlapját, és ismerkedjenek vele. www.lepramisszio.hu
Munkaforma: egyéni, majd csoportos feldolgozás váltogatja a frontális osztály munkát
Óraszervezési feladatok:
-

Lehetőség szerint legyen kivetítő, projektor a teremben
Mágneses tábla egy doboz mágnessel, hogy kirakjuk a Misszió emblémáját,
jelmondatát, esetleg a beteg, majd a gyógyult gyermekekről készült képeket
A csoportmunka lehetőségének kialakítása

Felhasznált eszközök: Biblia, laptop, projektor, nyomtatott anyagok, képek a betegekről és
gyógyultakról, színes ceruza/kréta

A tanári felkészüléshez kiváló segítség a www.lepramisszio.hu honlap tanulmányozása és
az óravázlathoz csatolt mellékletek

Az óra menete


Ráhangolódás, motiváció

-

Alig néhány hete örvendeztünk a kereszténység egyik legnagyobb ünnepének, a
gyerekek és családok nagy kedvencének, a karácsonynak. Mi jut eszedbe erről az
ünnepről? Csak szavakat használj! (szeretet, békesség, ajándék, öröm, születés …)
Én azt mondom: hideg, betegség, magány, ételosztás, vacogás, sorban állás,
veszekedés…) Mit szóltok ehhez?

-

Miért mondom ezt? Szeretnék egy kis vitát provokálni.
-

Vajon mindenki érzi a szeretetet, a törődést, a biztonságot, az ajándékozás kölcsönös
örömét…?
Miért nem? Kik a leginkább szánalomra méltóak? Kiket rekesztünk ki, vagy vannak
ilyen helyzetben nemcsak karácsonykor, és miért? (szenvedélybetegek, sérültek,
hajléktalanok, rosszul öltözött, szegénynek látszó emberek, magukra maradt, nem
kívánt gyermekek)

Provokáljunk saját példákat is, amikor a gyermekek magukat érezték kirekesztettnek, - de
ne legyen túl hosszú a bevezetés!

-

Akkor most jelképesen ajándékozzuk meg azokat, akik valamiben hiányt szenvednek!

Írjanak a táblára! Lehet tárgyi és lelki ajándék (használhatnak színes krétát vagy jeleket is)


Majd térjünk át a Lepramisszió munkájára!

A legkitaszítottabb és a legszörnyűbb azonban a leprabetegek élete volt 2000 évvel ezelőtt.
Sajnos ez nem változott azóta sem. Ezért szükséges, hogy beszéljünk róla!
Olvassuk fel az Igét! Beszélgessünk a jelenetről, pantomimmel elevenítsék is meg! Hogy
viselkednek az emberek vajon, ha beteget, rokkantat, sérültet látnak? Ha szembe kerülnek
a mássággal? Elfogadják, közömbösek, félnek tőle, segítőkészek…?

Mi a legszokatlanabb és legfeltűnőbb az Ige leprás betegének viselkedésében? (bátorság,
szerénység, elszántság, a rendíthetetlen hit… )

-

Milyennek képzeled el a leprabetegséget? Szerinted ma is létezik?

Mutassuk be néhány beteg gyermek képét és rövid történetét (a mellékletben)! Beszéljünk
a látható tünetekről, a betegség lefolyásáról, okairól!
Vajon milyen országokban, melyik földrészen élnek ezek a betegek? Mi lehet ennek
az oka? (rendkívüli nyomor, szegénység, fertőző, egészségtelen környezet és ivóvíz,
tudatlanság, szellemi és lelki sötétség, Jézus hitének hiánya, stb.)
-

Ki törődik velük és hogyan?

Mutassuk meg a gyógyult gyermekeket is!
-

Hogy lehetséges ez?
Sok mindent hallottatok az elmúlt percekben. Vajon meg tudjátok-e hibátlanra oldani
az igaz-hamis játékot?
Ha vita van a megoldásban, kérjünk indoklást! Ez is gondolkodásra sarkall!

Igaz - hamis játék párban vagy kiscsoportokban
1. Európában sok a leprás megbetegedés. (H)
2. Cseppfertőzéssel terjed a betegség. (I)
3. A legfontosabb ajándék az egészség. (I)
4. A gyermekek nem kaphatják el a fertőzést. (H)
5. Nincs rá gyógyszer, kézrátétellel gyógyítható. (H)
6. A szemet is megtámadja. (I)
7. A fertőzött családoknak még a gyermekei sem járhatnak közösségbe, iskolába. (I)
8. A gyógyulásról igazolást a papok adtak. (I)
9. Jézus fizetségért gyógyított. (H)
10. Minden ember félt a fertőzöttektől, ezért elzárták őket az egészségesek
közeléből. (I)
11. Védőoltással megelőzhető a kialakulása. (H)
A 8. állítás magyarázatra szorulhat. A meggyógyított embert azért küldte Jézus a paphoz,
mert akkoriban a papok adhattak olyan hivatalos igazolást valakiről, hogy nem fertőz,
nem veszélyes. Amint manapság az egészségügyi hatóság teszi ugyanezt.

Jézus ma is segít. Eszközei pedig a Lepramisszió önkéntesei: ápolók, orvosok, tanárok, gyári
munkások, postai dolgozók, sőt akár a te szüleid vagy majd te magad! A betegségnek már

évtizedek óta van gyógyszere, ami sok-sok ezer ember áldozatos munkájának és
adományainak köszönhetően egyre több érintett ország szenvedőinek adja vissza az
egészségét, a reményt egy boldogabb, szabadabb életre. Ezzel együtt lebontva a kirekesztés
a megbélyegzés falait, hogy helyette Jézus követőinek szerető, befogadó, irgalmas
közösségében élhessenek.
Jézus példát adott a történetben arra, hogy senkit nem szabad kiközösíteni, kizárni!

Ezen fáradozik a Lepramisszió is!
A Lepramisszió Jézus példáját követi, és a gyógyítás mellett a legfontosabb célja, hogy
egyetlen gyermek vagy felnőtt se legyen kirekesztett, földönfutó a betegsége miatt!
Mondjuk el, hogy tanítja, meggyőzi a családtagokat, rokonokat, falubelieket arról, hogy
fogadják vissza a beteg hozzátartozót, és szeressék, ne pedig kirekesszék! Ez a legnagyobb
GYŐZELEM!!

Mottója:
Ők nem tehetnek RÓLA (hogy oda születtek)!
Mi tehetünk ÉRTÜK!
SEGÍTS TE IS! Életek változhatnak meg!


Az óra összefoglalása

-

Mi volt ennek a mai foglalkozásnak a legfontosabb témája? (3-5 rövid tőmondat)

-

Mit említenél első sorban a szüleidnek?

-

Te kaptál-e valamilyen „ajándékot” ezen a foglakozáson? (ismeretet, tudást,
megkönnyebbülést, hogy nem te szorulsz segítségre, hanem te vagy képes másokon
segíteni…)

Osszuk ki a pontösszekötő lapokat vagy/és a rejtvényeket!
Kösd össze a számokat, és ha jól dolgoztál, előtted lesz a Lepramisszió logója. Magyarázzuk
meg a „felemelő szeretet” kifejezést!

Rejtvény:
8 nagyon fontos tulajdonság betűit összekeverve látod. Rakd a helyes sorrendbe és a
megfejtésedet írd le! Végül azt a 10 betűs szót keressük, amelyiknek a jelentése magába
foglalja ezeket a tulajdonságokat.

grilamas: _______________, ószjűív: ______________, befodóga: _______________
észrnye:

______________,

setőgíkszé:

______________,

gaziásgos:

_______________
önlenzet: _____________, lásatoza: ____________
megfejtés: (k)__________________

Házi feladat: vigyétek haza a megoldott feladatokat! Mutassátok meg a szüleiteknek, és
nézzétek meg a magyar Lepramisszió honlapját! www.lepramisszio.hu Próbáljatok

lehetőséget találni arra, hogy egyszer majd segíthessetek az önkéntes munkában!

Imádkozzunk azokért, akiknek áldozatos munkája minden nap áldás a beteg, szenvedő,
kiközösített milliók számára!

Mellékletek:
1. Melléklet a rejtvényhez
8 nagyon fontos tulajdonság betűit összekeverve látod. Rakd a helyes sorrendbe és a
megfejtésedet írd le! Végül azt a 10 betűs szót keressük, amelyiknek a jelentése magába
foglalja ezeket a tulajdonságokat.

grilamas:_____________, ószjűív: ______________, befodóga: ________________
észrnye: ______________, setőgíkszé: ______________, gaziásgos: _____________
önlenzet: _____________, lásatoza: ____________
Megoldások: irgalmas, jószívű, befogadó, szerény, segítőkész, igazságos, önzetlen, alázatos
megfejtés: keresztény

2. A Lepramisszió imádsága (a tanár hangos vezetésével):
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.

3. Melléklet a tanári felkészülés segítéséhez
Fontos tudni és elmondani: a világon ma is átlagosan minden órában 6 gyermekről derül ki,
hogy leprabeteg! Az ősi félelem miatt a legtöbbjüket saját szüleik, rokonaik rekesztik ki,
zavarják el. Holott ez teljesen indokolatlan, mert a lepráról ma már tudjuk, hogy alig fertőző,
és már tökéletesen gyógyítható!
A leprabetegek számára nem is maga a betegség a legszörnyűbb (mivel az ma már
gyógyítható!), hanem a kirekesztés: nem mehetnek a kútra vízért, mert elzavarják onnan.
Nem maradhatnak a családban, mert nem tűrik meg őket rokonaik. Nem járhatnak iskolába,
mert fel sem veszik őket. Nem kapnak munkát, mert senki nem fogadja fel őket.
4. A magyar Lepramisszió bemutatkozása
Kik vagyunk?
Kiváltságunk, hogy a 145 éves tapasztalattal rendelkező Nemzetközi Lepramisszió (1874)
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.

5. Illusztrációs képanyag és történetek

Ismerkedjünk meg a 10 éves nigériai Akifával és történetével:

A szép arcú kislány, Akifa kis testét már megtámadta a kórokozó, kezei meggörbültek és lógtak.
Nem tudja használni őket, eldobni egy labdát, vagy megfogni egy ceruzát, vagy édesanyja
kezét: amik természetesek lennének egy gyermek számára. Járás közben húzza a lábát. Nem
tud barátnőivel szaladgálni, ugrándozni, táncolgatni, amit pedig korábban annyira élvezett.

A leprabetegség könyörtelen és szívtelen. Nem bánja: milyen idős az áldozata. A
legfiatalabb, legvédtelenebb gyermeket is megtámadja! Akifától a leprabetegség ellopta a
boldog gyermekkor szabadságát.

A Lepramisszió egyik nigériai kórházában Akifa gondoskodást, kezelést, gyógyítást kap.
Közben pedig szeretetet, megértést, vigasztalást, reményt.

Majd néhány hét után boldogan térhet vissza szülei és testvére körébe.
Akifa története happy end-del végződött.
Nagyon sok leprabeteg gyermeket azonban még gyógyulása utána sem fogadnak vissza a
szülei! Nem értik meg, hogy a kirekesztés teljesen indokolatlan és elfogadhatatlan!
A Lepramisszió azon fáradozik Jézus példája nyomán, hogy minden család úgy megértse ezt,
ahogyan Akifa szülei is!

Rabiul

A 8 éves indiai Rabiul ugyanolyan vidám kisfiú volt, mint bármely más gyermek. Játszott, és
mindennek örült. Majd az ujjai meggörbültek. Akkor derült ki minden…
Rabiul merev tekintettel néz maga elé, torzuló kis arcán mélységes szomorúsággal. Tekintete
szavak nélkül is elmondja egész történetét. Betegsége miatt apja otthagyta a családot és
azóta semmi jelt nem ad magáról. A kisfiú anyjával, öccsével és nagybátyja: Ibrahim
családjával él. Otthonuk egy tákolt bádogviskó. Az anya textilmunkákból jut némi keresethez.
Szorgalmas asszony. De nagyon szegények.
A kórokozó nemcsak Rabiul testét törte meg, hanem a lelkét is. Elvesztette apját, jövőjét, a
reményt. Bár a gyógyszeres kezelést már megkapta, vagyis szervezetében nincs már fertőzés,
a maradandó károsodások helyrehozása még nagyon sok időbe fog telni.“Minden nap
többször is olajjal kenjük be a kezem és tornáztatom, ahogy a kórházban tanultam. Ha majd
rendbe jön, újra fogok tudni játszani!”- mondja. Kézműtétekre is szükség lesz, hogy ujjait
ismét tudja majd használni a kisfiú. Csak ezután lehet majd beiskolázni őt a Lepramisszió
támogatásával.

