
„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, de nagy szeretettel!” (Kalkuttai Teréz anya) 

 

Téma:   „Kirekesztés – jézusi befogadás”  

a Lepramisszió mint külmisszió munkáján keresztül 

 

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

Az óra kognitív célja: Az előzetesen szerzett bibliai ismereteik felelevenítése Jézus gyógyításainak 

tárgyköréből, kiegészítve a Máté 8. 1-4. szakaszban olvasható rövid történettel.  A 3 esemény 

elemzése, a közös és az eltérő vonások megkeresése. Koncentrálva a kirekesztés, az elszigetelődés, 

a testi – lelki nyomorúság okaira és szomorú aktualitására.  A meg - és feloldás lehetőségének, és a 

közös kiútkeresés lehetőségének felmutatása a Jézusi hit által.  

Affektív cél:  Az ismert  történetek aktualizálása, kódolása a mi mindennapi történeteinken 

keresztül. Olyan érzelmi motiváltság kialakítása, amelyben őszintén megnyilvánulhatnak diákjaink, 

vagy egyszerűen rádöbbenhetnek a mindennapi problémákra, melyeknek szenvedő alanyai vagy 

okozói lehetnek. A nagy zajban és csillogásban alig hallani és látni a perifériára szorultak csendes, 

beletörődő szenvedését. 

Pragmatikus cél: Ismerjék meg a tanulók a Misszió munkáját, amely a Jézusi tanításra épül. Ezen 

keresztül lássák meg, érezzék át azt a hatalmas különbséget, ami Isten teremtményei között ma is 

fennáll a kirekesztett, kitaszított, páriaként kezeltek milliói és a felfoghatatlanul mohó jóléti 

társadalmak önzése mögött. A hála és az együtt érző szeretet indítsa őket is mások megsegítésére, 

elfogadására, minden kiközösítés elutasítására. Ehhez keressenek társakat, és vonják be, mindenek 

előtt, családtagjaikat is, például a Lepramisszió honlapjának megismerése útján. 

www.lepramisszio.hu  

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

Óraszervezési feladatok: legyen lehetőség informatikai eszközök használatára.(szerencsés választás 

helyszínül az informatika terem) más helyszín esetén projektor és/ vagy nyomtatott képanyag 

kifüggesztésére (mágneses)  táblára 

A csoport munka kialakításának lehetősége 

Felhasznált eszközök: Biblia, okostelefon, laptop, projektor, nyomtatott anyagok, képek a 

betegekről és gyógyultakról. kréta 

Felkészülésükhöz kiváló segítség a www.lepramisszio.hu honlap tanulmányozása 

 

http://www.lepramisszio.hu/
http://www.lepramisszio.hu/


Az óra menete 

 Ráhangolódás, motiváció 

Személyesen ismersz-e olyan személyt, gyereket, felnőttet, aki hiányt szenved valamiben?  

(értelmezzük a kifejezést!) egészség, család, törődés, elfogadás, idő, anyagiak… Esetleg te is ezek 

közé tartozol? 

Melyiket érzed súlyosabbnak: a jólét hiányát, a törődés, az egészség, a barátok, a család hiányát…? 

(A sort folytathatják ) Számozással jelezd! 

Mit érzel ilyenkor? szánalom, sajnálat, elutasítás, közöny, segíteni akarás…. 

Fontosak-e ezek a szavak? 

Tudod-e, tapasztaltad-e, hírekben hallottál-e azokról, akik mindezeket egyszerre nélkülözik? 

(szenvedély betegek, hajléktalanok, gyógyíthatatlan betegek, a háborúk vagy természeti 

katasztrófák áldozatai)  

Hallottál-e a leprabetegekről???? Nem? Alig? Azért kell ma nekünk róluk is beszélnünk.  

 

 A téma feldolgozása 

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

közül gyermek? Magyarországon létezik-e ez a betegség? És az általad ismert országokban, 

Európában? 

Igaz- hamis játékkal kezdjük.   Kiscsoportokban dolgozunk. 4 állítás közül 3 igaz 1 hamis. Ehhez 

minden csoport használhatja az okostelefonját, amelyen a Lepramisszió bemutatkozását is elolvasva 

megtalálhatja a helyes válaszokat.  

Figyelj, keresd meg és javítsd ki a hamisat igazra! 

1. A lepra cseppfertőzéssel terjed  (I) 

2. Megtámadja a végtagokat, de a szemet is  (I) 

3. A legelmaradottabb, legszegényebb országokban ma is létezik  (I) 

4. Ma sem gyógyítható  (H) 

 

1. Jézus többször gyógyított leprásokat  (I) 

2. Egy alkalommal 10 gyógyultból senki nem köszönte meg neki  (H) 

3. A fertőzött betegeknek szigorúan távol kellett, kell élni halálukig a közösségtől (H) 

4. Bélpoklosnak is hívták őket  (I) 

 

1. A leprás fertőzés öröklődik  (H) 

2. Van egy világszervezet, ami a mai betegeket igyekszik felkutatni, meggyógyítani és a 

keresztény hitet átadni  (I) 

3. Ennek a szervezetnek Magyarország is tagja  (I) 

4. Dobos Károly református lelkész alapította 1974-ben  (I) 



Közösen javítsunk, és értelmezzük az állításokat. Ezzel már sok információhoz jutnak a gyerekek.  

Az igaz- hamis játékban is szóba került, hogy Jézus gyógyította a leprabetegeket. Több alkalommal is 

említést tesz a Biblia róla.   

 

Olvassuk fel a mai óra forrásául szolgáló (Máté 8, 1-4.) Igét! 

Mik az ismétlődő elemek az eddig tanultakkal összevetve? Mik az új információk?  

Képzeld el a jelenetet! Te is ott vagy Jézus követői között. Próbáljuk megeleveníteni a történetet! 

Mit gondolhattak, mit mondhattak Jézusnak, mikor a leprás kéretlenül segítségéért folyamodott?  

 

Játsszák el! Előjönnek-e a sztereotípiák?! Volt-e joga hozzá a betegnek? Törvény szerint nem, de 

Jézus előtt mindannyian egyformák vagyunk. Mindenkinek a kérése fontos, ha hittel kéri.   

Mire figyelmeztet még a történet? A feladatra! Tedd a dolgodat. Ha ajándékot kapsz, hálával 

tartozol. Felelősséged van. Vitassuk meg az „ajándék” és a „feladat” szó sokszínű jelentését!   

 

 A Misszió szervezetének  és munkájának rövid összefoglalása, a már hallottak 

kiegészítése 

Mottó 

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

Mi tehetünk ÉRTÜK! 

SEGÍTS TE IS! Életek változhatnak meg! 

 

A kiválasztott képanyag 1. részének bemutatása, majd irányított beszélgetés a látottakról a 

felvetett gondolatok mentén. 

 

Mi a közös a képeken látottakban?  

Például: szegények, betegek, nyomorultak, nem európaiak, vidékiek, rosszul öltözöttek, rosszul 

tápláltak… 

 A lepra tünetei? Előítéletek és ezek eloszlatása: gyógyítható, nem fertőz, csak a nagyon legyengült 

szervezeteket támadja meg, lehet rajtuk segíteni! Bár csodákra nem vagyunk képesek, mint Jézus 



2000 évvel ezelőtt, de hitünk által vezérelve mi is sokaknak segíthetünk a gyógyuláshoz vezető 

hosszú úton.   

 

 A téma lezárása az óra befejezése.  

A gyógyultakról készült képanyag bemutatása. 

Minek és kiknek köszönhetik a gyógyulásukat? A mai napon szerzett ismereteitek alapján erre már 

tudtok válaszolni. foglaljuk össze! 

Isten Szentlelke által vezérelve és Jézus tanítását követve szerte a világban sok - sok ezren 

önkéntesként vesznek részt abban a hatalmas munkában, aminek következményeként a 

reménytelenek meggyógyulnak, a kitaszítottak közösséget, a nyomorékok új végtagokat, a 

nincstelenek munkát és megélhetést kaphatnak. Falak omlanak le, és közösségek születnek 

szeretetből, hitből, könyörületességből táplálkozva.  

 - Te segíthetsz-e ebben a hatalmas munkában?  

Választ kapsz erre a kérdésre, ha meglátogatod a www.lepramisszio.hu honlapot. 

  

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

 

Imádkozzunk!  (ez a tanár hangos vezetésével történjen))     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. 

 

Kiegészítő anyagok elérhetők: www.lepramisszio.hu weboldalon 
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MELLÉKLETEK 

1. 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. 

 

2. Mellékletek a tanári felkészülés megkönnyítéséhez 

Mondjuk el, hogy 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 kiderült, hogy alig fertőző, és ma már tökéletesen gyógyítható! 

Mondjuk el, hogy a leprabetegek számára nem is a betegség a legszörnyűbb, mivel az már 

gyógyítható. Hanem a kirekesztés: nem mehetnek a kútra vízért, mert elkergetik onnan. Nem 



maradhatnak a családban, mert elzavarják őket rokonaik. Nem járhatnak iskolába, mert fel sem 

veszik őket. Nem kapnak munkát, mert senki nem fogadja fel őket.  

 

3. Képanyag  

 

 

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. 

 

 


