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

Óravázlat a 9-12. osztályos korosztálynak -

Ige: Máté evangéliuma 8. részből a 1-4. versig terjedő szakasz
Az óra kognitív célja: az önálló feladatmegoldó képességeikre építve vessék össze a Bibliából már
jól ismert történeteket a Máté evangéliumának 8. részéből megismerttel. Ez egyedi esetekből
kiindulva jussanak el az általános mondanivaló megfogalmazásáig.
Affektív cél: Olyan érzelmi, értelmi, erkölcsi fogékonyság megteremtése, amely elgondolkodtatja és
nyitottá teszi őket a globálissá tágult, időt és országhatárokat nem ismerő társadalmi, szociális és
anyagi problémák mélyebb megértésére, a szegényekkel, a nincstelenekkel, a kirekesztéstől
szenvedőkkel való azonosulásra. A közöny, az érdektelenség falának megbontásával diákjaink
együtt érző, nyíltszívű, empátiára képes, egészséges lelkületű fiatalokká válva keressék a keresztény
emberhez méltó utat. Ehhez találjanak 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 is az élvezői lehetünk. (béke van, nincs közvetlen
keresztényüldözés, van tanulási lehetőség, az egészséghez, a tanuláshoz való jog) De vegyék észre,
hogy mindez a környezetükben sem mindenki számára természetes és elérhető. Kirekesztés helyett
a befogadás álljon követendő példaként előttük, miközben ismereteket szereznek a világ különböző
pontjain ma is mélyszegénységben, nyomorban , testi - lelki elszigetelődésben tengődő
embertársainkról. A hála és az együtt érző szeretet indítsa őket is mások megsegítésére,
elfogadására, minden kiközösítés elutasítására.
Munkaforma: frontális majd csoportos feldolgozás
Óraszervezési feladatok: Csoportok kialakítására alkalmas terem, vetítési lehetőség, mágneses
tábla, kinyomtatott rejtvények
Felhasznált eszközök: Biblia, projektor, okostelefonok, mágnes, színes kréta
Mivel diákjaink az Y generációhoz tartoznak, 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.

Felkészülésükhöz kiváló segítség a www.lepramisszio.hu honlap tanulmányozása

Az óra menete
 Ráhangolódás, motiváció
Kerüljön a táblára 3 időpont: január utolsó vasárnapja (a Leprások világnapja), 1954 (a Leprások
világnapja első ízben történt megünneplése Raoul Follerau francia újságíró kezdeményezésére),
1980-as évek (a kombinált gyógyszeres kezelés bevezetése)!
A kiscsoportokban ülő diákok keressék ki az időponthoz kapcsolódó eseményeket. Írják fel a táblára
a helyes dátum alá!

 A téma megjelölése
Ki milyen világnapról hallott már? Mi a véleményed, szükség van-e erre a sokadik világnapnak a
bevezetésére? Te tudtál-e, hallottál-e róla eddig? A közmédia beszél-e róla? Miért nem? Kik ők, az
áldozatok, a kirekesztettek, a megbélyegzettek? Mit tudunk róluk? Nem eleget. De azért vagyunk
ma együtt, hogy ez ne így legyen! Jézus gyógyításairól sokat tudtok (remélem), köztük a leprásokkal
történőket is ismeritek. Idézzük fel! Olvassuk el a Máté 8, 1-4. –ig terjedő szakaszt!
A több ezer éves történet tehát ma is aktuális. Gyűjtsétek össze pontokban, hogy miért! 4-5
mondatra elég kb. 5 perc. (A mellékletben olvasható az összegzés)
Csak a leprabetegekre igaz mindez?
Van-e tudomásod Magyarországon vagy a te közeledben is olyan emberekről, helyzetekről, amik
hasonló testi-lelki kiszolgáltatottsággal, kirekesztéssel járnak? Esetleg magad is szenvedő alanya
voltál már ezeknek?
Van-e teendőd, lehetőséged, felelősséged ezzel kapcsolatban?

 A téma bővebb kifejtése
A csoportok munkájának összevetése, megvitatása. Ma is van megbetegedés, ma is megbélyegzik és
kirekesztik őket, a legszegényebbek a legkiszolgáltatottabbak. Részletes kifejtés a mellékletekben.

Mutassuk meg a beteg gyermekek képeit! Beszéljük meg a látottakat! A tüneteket, a tévhiteket!
(az évezredes elmaradottság, a babonás gondolkodás, a mélyszegénység és nyomor, a
szennyezett ivóvíz, higiéniai hiányosságok, a társadalmi berendezkedés, a Jézus nélküli élet, az
evangélium hiánya)
Ma is Jézus követői segítik őket. Azon az úton járva, amit Jézus mutatott. Isten országát építve egy
Istent nem ismerő világban. Szerető, befogadó, felemelő közösség ereje nélkül nem lehet teljesen
meggyógyulni.
Mutassuk meg a gyógyultakról készült képeket is!

Ismételten mondjuk el, összegezzük, hogy lehetséges ez! Úgy, hogy hogy a Lepramisszió Jézus
példáját követi, és a gyógyítás mellett azon is fáradozik, hogy egyetlen gyermek vagy felnőtt se
legyen kirekesztett, földönfutó a betegsége miatt!
Úgy, hogy tanítja, meggyőzi a családtagokat, rokonokat, falubelieket arról, hogy fogadják vissza a
beteg hozzátartozót, és szeressék, ne pedig kirekesszék! Ez a legnagyobb GYŐZELEM!!

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.

Sokan gondolták, gondolják ezt így. Ezért válhatott a 145 éve Írországból induló kezdeményezés
világméretű, 29 országot magába foglaló Nemzetközi Lepramisszióvá.
A Lepramisszió történetének három emblematikus személyét keressük. Egy-egy mondat segít
őket azonosítani, majd megtalálni a Misszió honlapján, és részletesebben megismerni
munkájukat.
1. Főleg Indiában tevékenykedett (Teréz anya)
2. Még halála után is támogatta a Missziót (Diana walesi hercegnő)
3. Nyugdíjas éveinek kezdetére esik a magyarországi Lepramisszió megalakítása (Dobos
Károly, 1974-ben)
Segítséget természetesen használhattok.
Az ismertetés után kezdődhet a csoportos kutatás. Ha kevés az idő, minden csoport csak 1 nevet
keressen meg, és röviden, vázlatosan ismertesse eredményét a többiekkel.
Ha marad idő:
Írjatok kulcsszavakat a táblára, ami a legizgalmasabb, legmaradandóbb lehet számotokra ebből az
órából!
Hogy érzed, kaptál-e személyes feladatot, van-e, lehet-e teendőd a hallottakkal kapcsolatban?
A döntésben segítségedre
www.lepramisszio.hu

lehet

a

Lepramisszió

honlapjának

tanulmányozása.

Az órát közös imádsággal zárjuk! (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.

Kiegészítő anyagok elérhetők: www.lepramisszio.hu weboldalon

MELLÉKLETEK
1. A magyar Lepramisszió bemutatkozása
Kik vagyunk?
Kiváltságunk, hogy a 145 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. Segítség a tanári felkészüléshez
Fontos tudni: 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.

3. Képes illusztrációk

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.

