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A vezérigazgató köszöntője

Kedves imádkozó Barátaim, Kollegáim!

A Nemzetközi Lepramisszió jelenleg 28 
országot tömörítő közössége a közelmúltban 
szervezetünket egy facsoporthoz hasonlította. 
A különböző fajtájú fák gyökerei mélyreha-
tolva Krisztusba kapaszkodnak, melyből éltető 
erejüket nyerik. Ez áramlik felfelé a törzsbe, 
majd az ágakba, lombozatba és termésbe, 
hogy minél többek számára jelentsen árnyé-
kot, táplálékot, áldást! Az ágak egymást is érik 
és egymásba is fonódnak. Csak a testvéri 

közösség által tudunk egységesen, egymás iránti szeretettel engedelmeskedni közös elhívásunknak!

A Szentírásban többször találkozunk a fák képével: például Ezékiel könyve 47. részében, vagy a 
Jelenések könyve 22. fejezetében, ahol az élet folyója (Isten jelenléte) árad a fák között és élteti 
őket. Úgy érzem, hogy ez a kép tökéletesen visszaadja a Nemzetközi Lepramisszió közösségének 
jellemzőit!

Nemrégiben Mianmarba látogattam el. Ott találkoztam a képen látható férfival és a fiával. Mindketten 
leprabetegek. Első gondolatom nagyon nagy szomorúság volt, különösen a gyermek betegsége miatt 
(tudjuk, hogy minden 5. új megbetegedés gyermeket érint!) Továbbá azért, hogy egy családban két 
családtag is leprabeteg! Később azonban egyfajta békességet éreztem: milyen jó, hogy ez a család a 
Mianmarban elérhető legjobb helyre került, ahol a legszakszerűbben és a legtöbb szeretettel fogják 
munkatársaink nemcsak ellátni őket, hanem további útjukon is segíteni! A helyi segítők mögött pedig 
ott vannak a támogatóink világszerte, akiknek adományai, imádságai, mint egy dús lombozat, jelentik a 
védelmet, biztonságot minden beteg számára!

Rengeteg olyan családon szeretnénk segíteni a 2018. évben is, mint ez a mianmari! Ehhez kérjük 
munkatársaink és támogatóink segítségét, imádságait! Emeljük fel szenvedő embertársainkat, öleljük 
át őket szeretetünkkel, és vigyük őket egy áldott, jobb jövő felé, mint amelyen hozzánk érkeztek!

Isten áldja meg mindnyájukat! 

Krisztusban:

Brent Morgan
vezérigazgató

Nemzetközi Lepramisszió
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Forrás: WHO 2011
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Hol fordul elő napjainkban a leprabetegség?
A Nemzetközi  Lepramisszió Jézus Krisztus nevében elkötelezetten kívánja szolgálatát végezni mindaddig, 
amíg a világon leprás betegek élnek. 
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ARCKÉP

6

acob 54 éves, és Nigéria Niger tartományában 
egy lepraközösség vezetője. Sokoto tartomány Jegyik falujában született egy ötgyermekes csa-

lád legfiatalabb gyermekeként. Négy nővére van. 
Szülei gazdálkodók voltak. Iskolába nem járt, de 
szorgalmasan segített a gazdaságban már fiatal 
gyermekkora óta. 
15 éves volt, amikor arcán ismeretlen eredetű bőr-
elváltozást vett észre. Egy helybéli „gyógyító” gyógy-
füvekkel próbálta kezelni, de egy idő után a tünetek 
erősebbekké váltak, mint korábban.
Szülei szerint a fiút a leprabetegség támadta meg. 
Ettől kezdve Jacob egyre aggódóbb és vissza-
húzódóbb lett. Tehetséges birkózó volt, gyakran meg-
nyerte a helyi bajnokságokat. De amikor betegsége 
nyilvánosságra került, sporttársai elhagyták őt. Nem 
maradt számára más, mint az otthoni bezártság, 
tevékenykedés a gazdaságukban. Még a saját nővé-
rei is távol tartották magukat Jacobtól.

Húszas éveiben járt már, amikor felkereste a Sokoto-i 
Ammanawa leprakórházat, ahonnan átirányították a 
Chanchaga-i kórházba, hogy megkaphassa a leg-
újabb fejlesztésű lepraellenes gyógykezelést.
Ebben a kórházban meleg fogadtatásban és meg-
felelő kezelésben részesült.
Jó érzéssel töltötte el, hogy hosszú évek magánya és 
boldogtalansága után találkozhatott hozzá hasonló 
betegekkel egy megbízható gondoskodást nyújtó he-
lyen. Az új fejlesztésű gyógyszer használatának meg-
kezdését követően ereje visszatért, megerősödött. 
Egy Chanchaga-i önsegítő csoportban megtanulta 
kezelni a lábain lévő csúnya fekélyeket.
Három hónapig volt kórházban, ezt követően egy volt 
kórházi betegtársával együtt csatlakoztak a Chan-
chaga-i lepraközösséghez.
Itt  talált rá későbbi feleségére, Fatima-ra, akivel gaz-
dálkodásba kezdtek. Két gyermekük született. 
Eleinte a vetőmaghoz és műtrágyához való jutás je-
lentette számukra a legnagyobb kihívást, később pe-
dig a gépesítéshez szükséges berendezések beszer-
zése.
Gyermekeik jövője is aggasztotta őket, mert nem 
voltak lehetőségek a továbbtanulásra, különösen az 
elemi iskola után. 
Gondot jelentett az is, hogy a társadalmi megbélyeg-
zettség miatt nem tudták eladni a megtermelt javaikat 

a közösségen kívül. Ez a helyzet mostanra már 
sokat javult a leprával kapcsolatos ismeretterjesztés 
révén. 
Jacobot a falu öregjei a közösség vezetőjévé válasz-
tották, lévén békés természetű és tehetséges kon-
fliktuskezelő. 
Vezetőként célja, hogy társaival együttműködve se-
gítse a társadalmi-gazdasági fejlődés befogadását a 
közösség által, és felkészítse a faluközösséget arra, 
hogy élni tudjon a kormány nyújtotta lehetőségekkel.
Másik törekvése a fiatalok tanítása a hatékony mun-
kavégzésre.
A közösség hatalmas eredményeket ért el a Lepra-
misszió segítségével: új iskolát építettek, bevezették 
a vizet és villamosáramot, kórházakat működtetnek, 
érdekképviseleti-és vezetői oktatásokat tartanak, 
fejlesztették a gazdálkodási technikákat és a vállal-
kozói szellemet, javult a higiéniai állapot, a csator-
názás.
Mindezért Jacob kifejezte őszinte köszönetét, elis-
merését és háláját.
Jacobot családja meglátogatja Chanchagában. 
Édesanyja, aki időközben elhunyt, már korábban 
kifejezte örömét, hogy fiát sikeresen kezelték, és ha 
élne, nagyon büszke lenne arra, hogy fiából vezető 
lett! 
Jacob néha hazalátogat Sokotóba, ahol már nem 
találkozik a kiközösítéssel, inkább valamiféle szé-
gyenérzettel viseltetnek iránta mindazért, amit vele 
tettek évekkel ezelőtt.

Személyes jogvédelem érdekében ebben a leírás-
ban Jacob nem a saját nevével szerepel.

Jacob története
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1. hét: január 1 – 7. 2. hét: január 8 – 14.

9

A Lepramisszió munkatársai

Isten áldásán múlik elsősorban munkánk sikere vagy 
bukása. Ezért imádkozunk. Ahogy  Wellesley Bailey, 
a Nemzetközi Lepramisszió alapítója mondta egy-
szer: az ima van a Misszió sikere mögött, megala-
kulásának első percétől fogva! És, mivel Isten em-
bereken keresztül munkálkodik, a Lepramisszió mun-
katársain múlik, mit tudunk megtenni.
A Lepramisszió szövetségében különböző környe-
zetből jövő, és különböző hátterű emberek közös 
értékek mentén, egy közös célért dolgoznak. Né-
melyek pénzt adományoznak, vagy idejüket adják 
önkéntesként. Mások a frontvonalban dolgoznak 
egészségügyi, oktatási, közösségfejlesztési, és 
kutatási programokon. Némelyek adminisztrátorok, 
adománygyűjtők és tanácsadók. Mások a lepra ügyé-
nek szószólói, vagy  pártfogók. Egyesek imádkoznak, 
és a Lepramisszió munkájáról beszélnek barátaiknak, 
családjuknak, és a gyülekezetüknek. Vannak, akik-
nek személyes tapasztalatuk van a lepráról és a 
fogyatékosságról. Mindannyian létfontosságúak a 
munkánk szempontjából. Amikor a Lepramisszió 
munkatársai találkoznak akár országos, akár nem-
zetközi szinten, a sokszínűségünk miatt lesz olyan 
értékes a beszélgetésünk, a gondolkodásunk, az 
imánk, a közös  istentiszteletünk, és a döntéseink.
Amikor új évet kezdünk, kérjük, hordozzák imában a 
LM munkatársait! Imádkozzanak, hogy mi – a világ 
minden szegletéből, minden részéből, akik részei 
vagyunk a Lepramisszió családjának – megerő-
södjünk és  lelkesen folytassuk Krisztus jó munkáját a 
gyógyításban és helyreállításban!
Imatémák

Hétfő: Bár némely országban a lepramissziós 
munkatársak főleg keresztények, a Lepramisszió 
világában sokan más vallási háttérből valók.  Imád-
kozzunk, hogy keresztény kollégáink szeretetén, 
tevékenységünkön és erkölcsi világképünkön  
keresztül ők is megismerjék Jézus szeretetét! 
Kedd: Adjunk hálát Istennek minden volt és jelen-
legi önkéntesért, akik nagylelkűen adják idejüket és 
képességeiket, hogy a Misszió munkáját előmoz-
dítsák! Imában kérjünk számukra bőséges áldást!
Szerda: Imádkozzunk a keresztény munkatársa-
kért, akik olyan országokban dolgoznak, ahol a 
keresztényeket üldözik és elnyomják, vagy ahol a 
nyílt keresztény tevékenységek illegálisak! Imád-
kozzunk Isten védelméért és bölcsességért, amikor 

·

·

·

Az 1874-ben alapított Indiai Lepramisszió, melynek 
Új-Delhiben található a központja, a legnagyobb lep-
rával foglalkozó civilszervezet Indiában. Leprabete-
gekkel és más elhanyagolt trópusi betegségben 
szenvedőkkel, fogyatékkal élőkkel, és a társadalom 
perifériájára szorult közösségekkel foglalkozik. Kü-
lönféle programjaikat – egészségügyi, fenntartható 
megélhetés, közösségi felelősségvállalás, képviselet, 
valamint kutatás és képzés – 14 kórházban, 6 szak-
képzési központban, 5 bentlakásos leprabeteg idősek 
otthonában (Snehalayas), egy molekuláris kutató-
laboratóriumban  valósítják meg India 9 államában. 
Jelenleg intézményeikben és projektjeikben kb. 900 
munkatárs dolgozik. Az Indiai Lepramisszió a lepra-
betegekkel és lepraközösségekkel, központi és állami 
kormányzattal, az Egészségügyi Világszervezettel 
(WHO), a „Lepra elleni közösségek nemzetközi 
szövetségével”, és civil társadalmi szervezetekkel 
együttműködve hajtja végre programjait. Az Indiai 
Lepramisszió  látása, hogy „A leprabetegek méltó-
ságban éljenek egy megváltoztatott, befogadó társa-
dalomban, amely legyőzte a leprát”. Az operatív cso-
port (ügyvezető igazgató, igazgató, és kilenc 
szakágvezető) irányítja a szervezetet. 
Imatémák

Hétfő: Az Indiai Lepramisszió 3-éves stratégiája 
(2016-18) megvalósításának utolsó évében van.  
Köszönjük meg Istennek, hogy megsegítette a 
szervezet elmúlt két éves munkáját! Kérjük Isten 
vezetését a stratégia végrehajtásának utolsó 
évére, és imádkozzunk, hogy Isten irányítsa a 
következő országos stratégia kialakítását is!

·

India

tetteiken keresztül megmutatják Isten szeretetét, 
és hogy biztonságos alkalmakat találjanak hitük 
megvallására!
Csütörtök: A Lepramisszióban sok munka a hát-
térben zajlik, nincs közvetlen kapcsolatban a lepra-
betegekkel, munkánk szempontjából mégis létfon-
tosságú. Mondjunk köszönetet az irodai munka-
társakért, akiknek kevésbé látható a munkájuk! 
Imádkozzunk azért, hogy értékesnek érezzék ma-
gukat és megértsék, hogy hatással vannak em-
berek életére!
Péntek: Mondjunk köszönetet a Lepramisszió 
1874-es alapítása óta valaha is itt dolgozó munka-
társak tízezreinek áldozatos munkájáért! Az ő 
hozzájárulásuk tette lehetővé, hogy a leprások 
megsegítésén túl ma már holisztikus, életet meg-
változtató támogatást tudunk adni! Imádkozzunk a 
mostani és jövőbeli munkatársakért, különösen a 
döntéshozókért; bölcsességért és ihletett ötlete-
kért, hogy befejezzük a lepra és következményei-
nek megsemmisítéséért végzett munkánkat! 
Szombat/vasárnap: Wellesley Bailey, az alapítónk 
mondta, hogy az imádság volt az alapja minden jó 
dolognak, amit a Lepramisszió képes volt elérni. 
Mondjunk köszönetet minden olyan emberért, mint 
Ön is, akik a Lepramisszió munkáját imájukkal 
támogatják szerte a világban!  Imádkozzunk azért 
is, amit Jézus tanított: hogy kitartó imánk ajtókat és 
lehetőségeket nyisson, melyek egyébként lehetet-
lennek tűnnek!

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: Adjunk hálát Istennek azokért a partne-
rekért, akik együttdolgoznak az Indiai Lepra-
misszióval a lepra okainak és következményeinek 
megszüntetésén! Imádkozzunk az együttműkö-
dések és partnerségek megerősödéséért!
Szerda: Kérjük Isten vezetését és áldását a stra-
tégiára, mely a szervezet pénzügyi fenntartható-
ságának javítását célozza adománygyűjtéssel, 
projektfejlesztéssel, és adóból!
Csütörtök: Kérjük Isten vezetését és bölcsességét 
az operatív csapat és a különböző intézmények és 
projektek vezetői számára, hogy a Misszió mun-
káját Isten akarata szerint vezessék!
Péntek: Kérjük Isten munkálkodását a leprabete-
gek és fogyatékkal élők életében! Imádkozzunk, 
hogy az Indiai Lepramisszió munkája sikeres 
legyen, és ezáltal Isten neve dicsőíttessék! Imád-
kozzunk azért is, hogy a szervezet munkáján ke-
resztül felismerjék Isten szeretetét és gondos-
kodását!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az 'EDPAL (a 
leprabetegekkel szembeni diszkrimináció felszá-
molása) Törvénytervezet 2015' bemutatásáért az 
indiai parlamentben, valamint a leprabetegekkel 
szembeni diszkriminatív törvények eltörléséért, a 
tervezet gyors elfogadásáért és törvénybe 
iktatásáért!

Vezető munkatársak:
Dr Mary Verghese – ügyvezető igazgató
Dr Jerry Joshua – egészségügyi programok vezetője

Kép: Országos vezetők beszélgetés közben a Nemzetközi Lepramisszió közösségének értekezletén Kép: Az Indiai Lepramisszió munkatársai a 2016. évi országos tanulmányi napokon
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1. hét: január 1 – 7. 2. hét: január 8 – 14.
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A Lepramisszió munkatársai

Isten áldásán múlik elsősorban munkánk sikere vagy 
bukása. Ezért imádkozunk. Ahogy  Wellesley Bailey, 
a Nemzetközi Lepramisszió alapítója mondta egy-
szer: az ima van a Misszió sikere mögött, megala-
kulásának első percétől fogva! És, mivel Isten em-
bereken keresztül munkálkodik, a Lepramisszió mun-
katársain múlik, mit tudunk megtenni.
A Lepramisszió szövetségében különböző környe-
zetből jövő, és különböző hátterű emberek közös 
értékek mentén, egy közös célért dolgoznak. Né-
melyek pénzt adományoznak, vagy idejüket adják 
önkéntesként. Mások a frontvonalban dolgoznak 
egészségügyi, oktatási, közösségfejlesztési, és 
kutatási programokon. Némelyek adminisztrátorok, 
adománygyűjtők és tanácsadók. Mások a lepra ügyé-
nek szószólói, vagy  pártfogók. Egyesek imádkoznak, 
és a Lepramisszió munkájáról beszélnek barátaiknak, 
családjuknak, és a gyülekezetüknek. Vannak, akik-
nek személyes tapasztalatuk van a lepráról és a 
fogyatékosságról. Mindannyian létfontosságúak a 
munkánk szempontjából. Amikor a Lepramisszió 
munkatársai találkoznak akár országos, akár nem-
zetközi szinten, a sokszínűségünk miatt lesz olyan 
értékes a beszélgetésünk, a gondolkodásunk, az 
imánk, a közös  istentiszteletünk, és a döntéseink.
Amikor új évet kezdünk, kérjük, hordozzák imában a 
LM munkatársait! Imádkozzanak, hogy mi – a világ 
minden szegletéből, minden részéből, akik részei 
vagyunk a Lepramisszió családjának – megerő-
södjünk és  lelkesen folytassuk Krisztus jó munkáját a 
gyógyításban és helyreállításban!
Imatémák

Hétfő: Bár némely országban a lepramissziós 
munkatársak főleg keresztények, a Lepramisszió 
világában sokan más vallási háttérből valók.  Imád-
kozzunk, hogy keresztény kollégáink szeretetén, 
tevékenységünkön és erkölcsi világképünkön  
keresztül ők is megismerjék Jézus szeretetét! 
Kedd: Adjunk hálát Istennek minden volt és jelen-
legi önkéntesért, akik nagylelkűen adják idejüket és 
képességeiket, hogy a Misszió munkáját előmoz-
dítsák! Imában kérjünk számukra bőséges áldást!
Szerda: Imádkozzunk a keresztény munkatársa-
kért, akik olyan országokban dolgoznak, ahol a 
keresztényeket üldözik és elnyomják, vagy ahol a 
nyílt keresztény tevékenységek illegálisak! Imád-
kozzunk Isten védelméért és bölcsességért, amikor 

·

·

·

Az 1874-ben alapított Indiai Lepramisszió, melynek 
Új-Delhiben található a központja, a legnagyobb lep-
rával foglalkozó civilszervezet Indiában. Leprabete-
gekkel és más elhanyagolt trópusi betegségben 
szenvedőkkel, fogyatékkal élőkkel, és a társadalom 
perifériájára szorult közösségekkel foglalkozik. Kü-
lönféle programjaikat – egészségügyi, fenntartható 
megélhetés, közösségi felelősségvállalás, képviselet, 
valamint kutatás és képzés – 14 kórházban, 6 szak-
képzési központban, 5 bentlakásos leprabeteg idősek 
otthonában (Snehalayas), egy molekuláris kutató-
laboratóriumban  valósítják meg India 9 államában. 
Jelenleg intézményeikben és projektjeikben kb. 900 
munkatárs dolgozik. Az Indiai Lepramisszió a lepra-
betegekkel és lepraközösségekkel, központi és állami 
kormányzattal, az Egészségügyi Világszervezettel 
(WHO), a „Lepra elleni közösségek nemzetközi 
szövetségével”, és civil társadalmi szervezetekkel 
együttműködve hajtja végre programjait. Az Indiai 
Lepramisszió  látása, hogy „A leprabetegek méltó-
ságban éljenek egy megváltoztatott, befogadó társa-
dalomban, amely legyőzte a leprát”. Az operatív cso-
port (ügyvezető igazgató, igazgató, és kilenc 
szakágvezető) irányítja a szervezetet. 
Imatémák

Hétfő: Az Indiai Lepramisszió 3-éves stratégiája 
(2016-18) megvalósításának utolsó évében van.  
Köszönjük meg Istennek, hogy megsegítette a 
szervezet elmúlt két éves munkáját! Kérjük Isten 
vezetését a stratégia végrehajtásának utolsó 
évére, és imádkozzunk, hogy Isten irányítsa a 
következő országos stratégia kialakítását is!

·

India

tetteiken keresztül megmutatják Isten szeretetét, 
és hogy biztonságos alkalmakat találjanak hitük 
megvallására!
Csütörtök: A Lepramisszióban sok munka a hát-
térben zajlik, nincs közvetlen kapcsolatban a lepra-
betegekkel, munkánk szempontjából mégis létfon-
tosságú. Mondjunk köszönetet az irodai munka-
társakért, akiknek kevésbé látható a munkájuk! 
Imádkozzunk azért, hogy értékesnek érezzék ma-
gukat és megértsék, hogy hatással vannak em-
berek életére!
Péntek: Mondjunk köszönetet a Lepramisszió 
1874-es alapítása óta valaha is itt dolgozó munka-
társak tízezreinek áldozatos munkájáért! Az ő 
hozzájárulásuk tette lehetővé, hogy a leprások 
megsegítésén túl ma már holisztikus, életet meg-
változtató támogatást tudunk adni! Imádkozzunk a 
mostani és jövőbeli munkatársakért, különösen a 
döntéshozókért; bölcsességért és ihletett ötlete-
kért, hogy befejezzük a lepra és következményei-
nek megsemmisítéséért végzett munkánkat! 
Szombat/vasárnap: Wellesley Bailey, az alapítónk 
mondta, hogy az imádság volt az alapja minden jó 
dolognak, amit a Lepramisszió képes volt elérni. 
Mondjunk köszönetet minden olyan emberért, mint 
Ön is, akik a Lepramisszió munkáját imájukkal 
támogatják szerte a világban!  Imádkozzunk azért 
is, amit Jézus tanított: hogy kitartó imánk ajtókat és 
lehetőségeket nyisson, melyek egyébként lehetet-
lennek tűnnek!

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: Adjunk hálát Istennek azokért a partne-
rekért, akik együttdolgoznak az Indiai Lepra-
misszióval a lepra okainak és következményeinek 
megszüntetésén! Imádkozzunk az együttműkö-
dések és partnerségek megerősödéséért!
Szerda: Kérjük Isten vezetését és áldását a stra-
tégiára, mely a szervezet pénzügyi fenntartható-
ságának javítását célozza adománygyűjtéssel, 
projektfejlesztéssel, és adóból!
Csütörtök: Kérjük Isten vezetését és bölcsességét 
az operatív csapat és a különböző intézmények és 
projektek vezetői számára, hogy a Misszió mun-
káját Isten akarata szerint vezessék!
Péntek: Kérjük Isten munkálkodását a leprabete-
gek és fogyatékkal élők életében! Imádkozzunk, 
hogy az Indiai Lepramisszió munkája sikeres 
legyen, és ezáltal Isten neve dicsőíttessék! Imád-
kozzunk azért is, hogy a szervezet munkáján ke-
resztül felismerjék Isten szeretetét és gondos-
kodását!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az 'EDPAL (a 
leprabetegekkel szembeni diszkrimináció felszá-
molása) Törvénytervezet 2015' bemutatásáért az 
indiai parlamentben, valamint a leprabetegekkel 
szembeni diszkriminatív törvények eltörléséért, a 
tervezet gyors elfogadásáért és törvénybe 
iktatásáért!

Vezető munkatársak:
Dr Mary Verghese – ügyvezető igazgató
Dr Jerry Joshua – egészségügyi programok vezetője

Kép: Országos vezetők beszélgetés közben a Nemzetközi Lepramisszió közösségének értekezletén Kép: Az Indiai Lepramisszió munkatársai a 2016. évi országos tanulmányi napokon



3. hét: január 15 – 21.
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4. hét: január 22 – 28.
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A Kongói Demokratikus Köztársaságban komoly kihí-
vással kell szembenéznie az ott dolgozóknak  az or-
szág mérete, földrajza, a szegénység és törvény-
telenségek miatt. A kihívásokkal szembeni küzde-
lemre és azok legyőzésére a Kongói Lepramisszió 
stratégiája az egészségügyi területeket és egy-
házakat célozza meg, hogy maximálisan kihasználják 
a leprabetegek, fogyatékkal élők és más elhanyagolt 
trópusi betegségek sújtotta emberekre gyakorolt 
hatásukat.  Ennek a stratégiának az első éve óriási 
eredményt hozott. Az újonnan felfedezett esetek 
száma nőtt, és a kiképzett közösségi tagok és pász-
torok képesek voltak feledezni potenciális új eseteket 
és egészségügyi központokba irányítani őket a 
betegség megállapítása céljából. Ez a szemléletmód 
erősíti a közösség alapú rehabilitációs modellt, amit a 
kongói LM projektjein keresztül már alkalmaznak. 
Jelenleg a Kongói DK-ban kevés bőrgyógyász mutat 
érdeklődést a lepra és más elhanyagolt trópusi 
betegség iránt. A Kongói LM, mint az ország vezető 
lepra „kiválósági központja” tervezi szakértelem 
létrehozását bőrgyógyászok kiképzése által, akik 
átvehetik a lepra munkát a jövőben. A Kongói Lepra-
misszió reméli, hogy  az idén felépít egy vendég-
házat, adományokat gyűjt, csökkenti a költségeket, 
és növelni tudja a látogatók és a terepen dolgozók 
biztonságát.
Imatémák

Hétfő:  Imádkozzunk az egyházak mozgósításáért 
Kinshasa városában, önkéntesek elköteleződé-
séért, hogy együttműködjenek a Lepramisszió 
lepra elleni küzdelmét segítő adománygyűjtő és 
ismertség növelő kampányaiban! Adjunk hálát 
Istennek a pásztorokért, akik felfedezik a lepra-
betegség új eseteit!

·

„A lepra világnapját” világszerte minden év január-
jának utolsó vasárnapján tartják. Célja, hogy felhívják 
a figyelmet a leprára és arra, hogy ez a betegség 
gyógyítható, valamint hogy megváltoztassák a bete-
geket megbélyegző és kirekesztő hozzáállást.
A Lepramisszió különféle tevékenységet szervez: 
minden ország számára a megfelelőt. Némely he-
lyen, ahol a lepra egészségügyi kérdés, oktatási- és 
pártfogói tevékenységet végez. Máshol adomány-
gyűjtést és imatámogatást a betegség és következ-
ményei miatt szenvedőket támogató programoknak.
Némely országban a Lepramisszió rugalmas megkö-
zelítést alkalmaz, és meghívja a támogatókat, hogy 
együtt ünnepeljék a „Lepra vasárnapot” „A lepra világ-
napja” környékén. Ez több lehetőséget biztosít arra, 
hogy a leprabetegségről tájékoztassanak a templo-
mokban, iskolákban és más közösségekben.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Lepramisszió tagországai-
ért, amelyek „A lepra világnapját” lehetőségként 
használják az egyházakkal való kapcsolaterő-
sítésre! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet  emlé-
kezzen meg  a leprabetegekről rendezvények vagy 
istentiszteletek alkalmával, és hogy az egyház-
községek még támogatóbbak legyenek és jobban 
bekapcsolódjanak a munkába!   
Kedd: Imádkozzunk a Lepramisszió tagországai-
ért, amelyek lepra világnapi eseményeket szervez-
nek: előadásokat, képviseleti látogatást. sajtótájé-
koztatót, és leprabeteg közösségeket látogatnak 

·

·

Kongói Demokratikus Köztársaság A lepra világnapja

·

·
-

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk a megbélyegzett leprabetegek  
és fogyatékkal élők mentális egészségéért és 
belső jólétéért! Imádkozzunk, hogy a pásztorok és 
egyházak pozitívan viszonyuljanak a leprabetegek-
hez, karolják fel, és támogassák őket!
Szerda: Imádkozzunk Kongó népéért a választási 
időszakban! Imádkozzunk azokért, akiknek szere
pük van ebben az eseményben: a választási 
bizottságért, a lelkipásztorokért, politikusokért és a 
hadseregért! Imádkozzunk a kongói  emberekért, 
akik a hanyatló gazdaság nehézségét tapasztalják!
Csütörtök:  Imádkozzunk, hogy  Kongóban meg-
valósuljon a  leprabetegség „zéró továbbadása” a 
Lepramisszió, a „Nemzeti program a leprabe-
tegség megszüntetéséért”, az Action Damien és 
más érdekelt felek közötti partnerségen keresztül!  
Imádkozzunk, hogy az átfogó gondolkodás újszerű 
tettekhez és átütő sikerekhez vezessen!
Péntek: A Kongói Lepramisszió azon dolgozik, 
hogy vendégházat építsen a területén, ami a helyi 
leprabetegek és fogyatékosok kis projektjeinek 
önfinanszírozó forrása lehet. Imádkozzunk, hogy a 
projekt megkapja a megvalósításához szükséges 
anyagi támogatást!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Kongói Lepra-
misszió  országos és projekt szinten dolgozó sze-
mélyzetének biztonságáért, akik Kongóban utaz-
nak, hogy Isten védje őket az emberrablástól és 
fegyveres összetűzésektől!

Bibliai idézet: „Ne hanyagold el a benned levő 
kegyelmi ajándékot.” 1Tim 4,14
Vezető munkatárs:
Louis Paluku Sabuni – a Lepramisszió országos 
vezetője

meg! Imádkozzunk, hogy ezek az események még 
inkább erősítsék a lepra és következményei elleni 
harcot!
Szerda: A Lepramissziót is tagjai között tudó „Lep-
ra elleni nemzetközi szövetség” (ILEP) lepra világ-
napi tevékenységének középpontjában az a cél-
kitűzés áll, hogy a leprabeteg lányok és fiúk közül 
senki ne váljon rokkanttá. Imádkozzunk, hogy ez 
az üzenet sokakat elérjen, és a közösség egyet-
értését megnyerje!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a leprabetegek vé-
delmében a digitális és közösségi médiát hasz-
nálók üzenete ösztönzőleg hasson, felkapja és 
megossza a szélesebb közösség és a lepra-
betegek szükségeit, és a Lepramisszió munkája 
láthatóbbá váljon általuk!
Péntek: Imádkozzunk  a leprabetegek és fogyaték-
kal élők egyesületeiért, amelyek a „Lepra világ-
napon” azért lobbiznak, hogy elismerjék a jogaikat. 
Imádkozzunk, hogy meghallják őket, és választ 
kapjanak, és hogy a Lepramisszió megfelelő támo-
gatást tudjon adni, ahol szükséges!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk megfelelő part-
neri kapcsolatért a nemzeti és helyi kormányzattal, 
más nem kormányzati szervezetekkel és közössé-
gekkel! Kérjük Istent, hogy megerősödjenek a 
azokkal a kapcsolataink, akikkel együttműködünk a 
lepra világnapi-eseményeken, valamint zavartalan 
összhangért, és pozitív eredményekért!

·

·

·

·

Kép: Egészségügyi szakemberek a falu egészségközpontjában
Kép: Poszterkészítő verseny leprabetegek számára a Shahdara kórház  
       (Új-Delhi) szervezésében, világnapi ünnepségük részeként. 



3. hét: január 15 – 21.
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4. hét: január 22 – 28.
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A Kongói Demokratikus Köztársaságban komoly kihí-
vással kell szembenéznie az ott dolgozóknak  az or-
szág mérete, földrajza, a szegénység és törvény-
telenségek miatt. A kihívásokkal szembeni küzde-
lemre és azok legyőzésére a Kongói Lepramisszió 
stratégiája az egészségügyi területeket és egy-
házakat célozza meg, hogy maximálisan kihasználják 
a leprabetegek, fogyatékkal élők és más elhanyagolt 
trópusi betegségek sújtotta emberekre gyakorolt 
hatásukat.  Ennek a stratégiának az első éve óriási 
eredményt hozott. Az újonnan felfedezett esetek 
száma nőtt, és a kiképzett közösségi tagok és pász-
torok képesek voltak feledezni potenciális új eseteket 
és egészségügyi központokba irányítani őket a 
betegség megállapítása céljából. Ez a szemléletmód 
erősíti a közösség alapú rehabilitációs modellt, amit a 
kongói LM projektjein keresztül már alkalmaznak. 
Jelenleg a Kongói DK-ban kevés bőrgyógyász mutat 
érdeklődést a lepra és más elhanyagolt trópusi 
betegség iránt. A Kongói LM, mint az ország vezető 
lepra „kiválósági központja” tervezi szakértelem 
létrehozását bőrgyógyászok kiképzése által, akik 
átvehetik a lepra munkát a jövőben. A Kongói Lepra-
misszió reméli, hogy  az idén felépít egy vendég-
házat, adományokat gyűjt, csökkenti a költségeket, 
és növelni tudja a látogatók és a terepen dolgozók 
biztonságát.
Imatémák

Hétfő:  Imádkozzunk az egyházak mozgósításáért 
Kinshasa városában, önkéntesek elköteleződé-
séért, hogy együttműködjenek a Lepramisszió 
lepra elleni küzdelmét segítő adománygyűjtő és 
ismertség növelő kampányaiban! Adjunk hálát 
Istennek a pásztorokért, akik felfedezik a lepra-
betegség új eseteit!

·

„A lepra világnapját” világszerte minden év január-
jának utolsó vasárnapján tartják. Célja, hogy felhívják 
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geket megbélyegző és kirekesztő hozzáállást.
A Lepramisszió különféle tevékenységet szervez: 
minden ország számára a megfelelőt. Némely he-
lyen, ahol a lepra egészségügyi kérdés, oktatási- és 
pártfogói tevékenységet végez. Máshol adomány-
gyűjtést és imatámogatást a betegség és következ-
ményei miatt szenvedőket támogató programoknak.
Némely országban a Lepramisszió rugalmas megkö-
zelítést alkalmaz, és meghívja a támogatókat, hogy 
együtt ünnepeljék a „Lepra vasárnapot” „A lepra világ-
napja” környékén. Ez több lehetőséget biztosít arra, 
hogy a leprabetegségről tájékoztassanak a templo-
mokban, iskolákban és más közösségekben.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Lepramisszió tagországai-
ért, amelyek „A lepra világnapját” lehetőségként 
használják az egyházakkal való kapcsolaterő-
sítésre! Imádkozzunk, hogy sok gyülekezet  emlé-
kezzen meg  a leprabetegekről rendezvények vagy 
istentiszteletek alkalmával, és hogy az egyház-
községek még támogatóbbak legyenek és jobban 
bekapcsolódjanak a munkába!   
Kedd: Imádkozzunk a Lepramisszió tagországai-
ért, amelyek lepra világnapi eseményeket szervez-
nek: előadásokat, képviseleti látogatást. sajtótájé-
koztatót, és leprabeteg közösségeket látogatnak 

·

·
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·
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Kedd: Imádkozzunk a megbélyegzett leprabetegek  
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6. hét: február 5 – 11.5. hét: január 29 – február 4.

A Lepramisszió 1957-ben kezdte meg munkáját Ne-
pálban az Anandaban kórházban. A Nepáli Lepra-
misszió ma helyi szervezetként saját igazgatósággal 
működik, partnerként dolgozik együtt a kormány-
zattal, speciális gondozást és technikai támogatást 
biztosítva a nemzeti lepraellenőrzési programokhoz. 
Nemzetközileg is elismert leprakutatást is végez, és a 
fogyatékkal élőket is befogadó, közösségfejlesztési 
programokat valósít meg saját tevékenységi körben 
és stratégiai partnerségben. A Nepáli Lepramisszió 
fejlesztései az egészségügy, kapacitásépítés, okta-
tás, fenntartható megélhetés, közösség ejlesztés, 
képviselet és kutatás területére irányulnak; az egyen-
lőségért, a leprások, és fogyatékkal élők bevonásáért 
dolgoznak.
Anandaban kórház és klinika
Az Anandaban kórház a lepragyógyítás kiemelkedő 
központja  Nepálban, mely átfogó leprakezelést nyújt, 
és világszínvonalú helyreállító sebészete van. A kór-
ház általános egészségügyi szolgáltatást is nyújt 
járóbeteg osztályán keresztül, és magas minőségű 
ortopéd és bőrgyógyászati szolgáltatásáról is ismert. 
2012 óta a Nepáli Lepramisszió kihelyezett részleget 
is működtet, az Anandaban Patan klinikát, Lalitpur ke-
rület városi részén. A betegeket az Anandaban kór-
házba utalják be további speciális kezelésre.
Imatémák

Hétfő: Kérjük Isten erejét és irányítását Shovakhar 
Kandel igazgató és csapata számára az országos 
program irányításához, a Nemzetközi Lepramisz-
szióval, az ILEP (nemzetközi lepraelleni szövetség) 
tagjaival, a nepáli kormánnyal, a fogyatékkal élők 
szervezeteivel és a többi érintett féllel a szoros 
együttműködéshez!
Kedd: Imádkozzunk Shovakharért, feleségéért, 
Laxmiért, és lányukért, Srijanaért, akik Mamta, a 
kisebbik lány és szerető testvér halála miatt gyá-
szolnak! Isten adjon vigaszt és reményt, hogy ígé-
reteit teljesíti Isten az életükben. „Jó az ÚR! Olta-
lom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki 
hozzá menekül.” Náhum 1,7
Szerda: Imádkozzunk, hogy a Nepáli Lepramisszió 
folytatni tudja a nepáli kormánnyal az egyeztetést, 
erősíteni tudják a partnerséget, és át tudják adni a 
leprával kapcsolatos szaktudást minél több kor-
mányzati egészségügyi alkalmazottnak, hogy minél 
több leprabeteget el tudjanak érni!

·

·

·

A Svájci Lepramisszióba (Lepra – Mission Schweiz) 
tartozó emberek 113 éve tanúsítanak szeretetet és 
támogatást a leprával érintettek felé. Két irodához 
tartozó öt fős kis csapat működik Svájcban, az egyik 
az ország francia, a másik a németajkú részén. Egy 
odaszánt kuratórium, partneregyházak és intézetek, 
és sok hűséges adakozó kötelezte el magát a 
Misszió ügye iránt. A Svájci Lepramisszió partneri 
kapcsolatban dolgozik a Nemzetközi Lepramisszió 
más tagjaival és a leprával érintett emberekkel. Pro-
jekteket valósítanak meg Bangladesben, Indiában, 
Nepálban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
és Nigerben. Az országon belül a Svájci Lepramisszió 
a lepra- és ezzel kapcsolatos témák tudatosságát 
emeli, mint pl. a szegénység, a kirekesztés és a fej-
lesztés. Imádságban és anyagi támogatásban fejezik 
ki szeretetüket a leprával érintett, vagy fogyatékos 
emberek és családjaik számára.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek az önkéntes kurató-
rium három új és négy korábban is meglévő tag-
jának munkájáért és hűséges szolgálatáért! Imád-
kozzunk, hogy minden egyes személy a saját 
szaktudását oda tudja hozni a Svájci Lepramisszió 
növelése és a leprával érintett betegek támogatása 
érdekében!
Kedd: Adjunk hálát Istennek Dan és Babs Izzettért, 
akik a lepra terén személyes tapasztalattal bíró 
nemzetközi előadók és szószólók, s akik Svájcban 
jártak 2017 novemberében. Imádkozzunk, hogy 

·

·

Svájc Nepál – 1. rész

azok, akikkel találkoztak, gondoljanak a leprás 
emberek támogatására!
Szerda: Imádkozzunk a Dan bizonyságtételével  
francia és német nyelven kiadott könyv terjesz-
téséért! Imádkozzunk, hogy az emberek többet 
megtanuljanak Istenről és fejlődjön a Vele való 
kapcsolatuk!
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek a Svájci Lepra-
misszió ötfős stábjáért! Imádkozzunk, hogy tovább-
ra is motiváltak legyenek! Imádkozzunk még egy 
alkalmazottért, aki intézményektől és adakozóktól 
szerezne támogatást! 
Péntek: Adjunk hálát a sok hűséges adakozóért 
Svájcban! Imádkozzunk, hogy a csapat találjon új 
és fiatalabb támogatókat! Imádkozzunk különösen 
a sikeres internetes kampányok fejlesztéséért!

Szombat/Vasárnap: Áprilisban a Svájci Lepra-
misszió  látja vendégül a Nemzetközi Lepramisszió 
Kuratóriumának találkozóját. Imádkozzunk a terve-
zésért és a küldöttek biztonságos utazásáért! 
Imádkozzunk gyümölcsöző találkozásokért és 
konkrét lépések kifejlesztéséért, hogy elérjük cé-
lunkat: lepra nélküli és átformálódott életeket!

Bibliai idézet:
„Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te 
útaidra gondol.” (Zsolt. 84,6)
Vezetőség:
Markus Freudiger –  a Lepramisszió országos veze-
tője
Anne-Claude Jonah –  Francia-Svájc képviselője

·

·

·

·

·

·

Csütörtök: Imádkozzunk a Nepáli Lepramissziót 
meglátogató önkéntesek és orvostanhallgatók 
biztonságáért és jó egészségéért! Az Úr adjon 
nekik lehetőséget, hogy többet megértsenek a 
lepráról, a Lepramisszió  munkájáról és a nepáli 
kultúráról és helyzetről!
Péntek: 2017-ben szakmai csereprogramot hagy-
tak jóvá a bangladesi, burmai és Nepáli Lepra-
misszió között. 3 éven át 15 alkalmazottat cserél-
nek ki a 3 ország között 7  hónap és 1 év közötti 
időszakra. Imádkozzunk, hogy ez a csereprogram 
elérje célját, a Lepramisszió munkatársainak kapa-
citásépítését, tudásmegosztást, tanulást!
Szombat/vasárnap:  Imádkozzunk, hogy Isten 
áldja meg azokat a támogatókat, akik fáradha-
tatlanul dolgoztak a 2015-ös földrengés során 
megrongálódott Anandaban kórház épületeinek 
helyreállításához szükséges adománygyűjtésen! 
Az építkezés folyamatban van.  Az Úr óvja és irá-
nyítsa az építészmérnököt, Tek Sharmat, és min-
den építőt! Imádkozzunk, hogy a napi kórházi 
istentiszteletnek ne legyen akadálya!

Vezető munkatársak:
Országos iroda
Shovakhar Kandel – országos vezető
Anandaban kórház
Dr Indra B Napit – orvosigazgató/orthopéd és helyre-
állító plasztikai sebész 
Dr Mahesh Shah – vezető szaktanácsadó bőrgyó-
gyász és lepra-specialista 
Dr Deanna Hagge – mikrobakteriális kutatólabo-
ratórium 
Gopal Hari Pokhrel – képzésért, oktatásért felelős 
vezető

Kép: Nadja Klarer a Svájci Lepramisszióból egy támogatottat látogat meg Indiában Kép: A Nepáli Lepramisszió munkatársai és nemzetközi kollégáik az éves továbbképzésen.
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ház általános egészségügyi szolgáltatást is nyújt 
járóbeteg osztályán keresztül, és magas minőségű 
ortopéd és bőrgyógyászati szolgáltatásáról is ismert. 
2012 óta a Nepáli Lepramisszió kihelyezett részleget 
is működtet, az Anandaban Patan klinikát, Lalitpur ke-
rület városi részén. A betegeket az Anandaban kór-
házba utalják be további speciális kezelésre.
Imatémák

Hétfő: Kérjük Isten erejét és irányítását Shovakhar 
Kandel igazgató és csapata számára az országos 
program irányításához, a Nemzetközi Lepramisz-
szióval, az ILEP (nemzetközi lepraelleni szövetség) 
tagjaival, a nepáli kormánnyal, a fogyatékkal élők 
szervezeteivel és a többi érintett féllel a szoros 
együttműködéshez!
Kedd: Imádkozzunk Shovakharért, feleségéért, 
Laxmiért, és lányukért, Srijanaért, akik Mamta, a 
kisebbik lány és szerető testvér halála miatt gyá-
szolnak! Isten adjon vigaszt és reményt, hogy ígé-
reteit teljesíti Isten az életükben. „Jó az ÚR! Olta-
lom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki 
hozzá menekül.” Náhum 1,7
Szerda: Imádkozzunk, hogy a Nepáli Lepramisszió 
folytatni tudja a nepáli kormánnyal az egyeztetést, 
erősíteni tudják a partnerséget, és át tudják adni a 
leprával kapcsolatos szaktudást minél több kor-
mányzati egészségügyi alkalmazottnak, hogy minél 
több leprabeteget el tudjanak érni!

·

·

·

A Svájci Lepramisszióba (Lepra – Mission Schweiz) 
tartozó emberek 113 éve tanúsítanak szeretetet és 
támogatást a leprával érintettek felé. Két irodához 
tartozó öt fős kis csapat működik Svájcban, az egyik 
az ország francia, a másik a németajkú részén. Egy 
odaszánt kuratórium, partneregyházak és intézetek, 
és sok hűséges adakozó kötelezte el magát a 
Misszió ügye iránt. A Svájci Lepramisszió partneri 
kapcsolatban dolgozik a Nemzetközi Lepramisszió 
más tagjaival és a leprával érintett emberekkel. Pro-
jekteket valósítanak meg Bangladesben, Indiában, 
Nepálban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
és Nigerben. Az országon belül a Svájci Lepramisszió 
a lepra- és ezzel kapcsolatos témák tudatosságát 
emeli, mint pl. a szegénység, a kirekesztés és a fej-
lesztés. Imádságban és anyagi támogatásban fejezik 
ki szeretetüket a leprával érintett, vagy fogyatékos 
emberek és családjaik számára.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek az önkéntes kurató-
rium három új és négy korábban is meglévő tag-
jának munkájáért és hűséges szolgálatáért! Imád-
kozzunk, hogy minden egyes személy a saját 
szaktudását oda tudja hozni a Svájci Lepramisszió 
növelése és a leprával érintett betegek támogatása 
érdekében!
Kedd: Adjunk hálát Istennek Dan és Babs Izzettért, 
akik a lepra terén személyes tapasztalattal bíró 
nemzetközi előadók és szószólók, s akik Svájcban 
jártak 2017 novemberében. Imádkozzunk, hogy 

·

·

Svájc Nepál – 1. rész

azok, akikkel találkoztak, gondoljanak a leprás 
emberek támogatására!
Szerda: Imádkozzunk a Dan bizonyságtételével  
francia és német nyelven kiadott könyv terjesz-
téséért! Imádkozzunk, hogy az emberek többet 
megtanuljanak Istenről és fejlődjön a Vele való 
kapcsolatuk!
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek a Svájci Lepra-
misszió ötfős stábjáért! Imádkozzunk, hogy tovább-
ra is motiváltak legyenek! Imádkozzunk még egy 
alkalmazottért, aki intézményektől és adakozóktól 
szerezne támogatást! 
Péntek: Adjunk hálát a sok hűséges adakozóért 
Svájcban! Imádkozzunk, hogy a csapat találjon új 
és fiatalabb támogatókat! Imádkozzunk különösen 
a sikeres internetes kampányok fejlesztéséért!

Szombat/Vasárnap: Áprilisban a Svájci Lepra-
misszió  látja vendégül a Nemzetközi Lepramisszió 
Kuratóriumának találkozóját. Imádkozzunk a terve-
zésért és a küldöttek biztonságos utazásáért! 
Imádkozzunk gyümölcsöző találkozásokért és 
konkrét lépések kifejlesztéséért, hogy elérjük cé-
lunkat: lepra nélküli és átformálódott életeket!

Bibliai idézet:
„Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te 
útaidra gondol.” (Zsolt. 84,6)
Vezetőség:
Markus Freudiger –  a Lepramisszió országos veze-
tője
Anne-Claude Jonah –  Francia-Svájc képviselője

·

·

·

·

·

·

Csütörtök: Imádkozzunk a Nepáli Lepramissziót 
meglátogató önkéntesek és orvostanhallgatók 
biztonságáért és jó egészségéért! Az Úr adjon 
nekik lehetőséget, hogy többet megértsenek a 
lepráról, a Lepramisszió  munkájáról és a nepáli 
kultúráról és helyzetről!
Péntek: 2017-ben szakmai csereprogramot hagy-
tak jóvá a bangladesi, burmai és Nepáli Lepra-
misszió között. 3 éven át 15 alkalmazottat cserél-
nek ki a 3 ország között 7  hónap és 1 év közötti 
időszakra. Imádkozzunk, hogy ez a csereprogram 
elérje célját, a Lepramisszió munkatársainak kapa-
citásépítését, tudásmegosztást, tanulást!
Szombat/vasárnap:  Imádkozzunk, hogy Isten 
áldja meg azokat a támogatókat, akik fáradha-
tatlanul dolgoztak a 2015-ös földrengés során 
megrongálódott Anandaban kórház épületeinek 
helyreállításához szükséges adománygyűjtésen! 
Az építkezés folyamatban van.  Az Úr óvja és irá-
nyítsa az építészmérnököt, Tek Sharmat, és min-
den építőt! Imádkozzunk, hogy a napi kórházi 
istentiszteletnek ne legyen akadálya!

Vezető munkatársak:
Országos iroda
Shovakhar Kandel – országos vezető
Anandaban kórház
Dr Indra B Napit – orvosigazgató/orthopéd és helyre-
állító plasztikai sebész 
Dr Mahesh Shah – vezető szaktanácsadó bőrgyó-
gyász és lepra-specialista 
Dr Deanna Hagge – mikrobakteriális kutatólabo-
ratórium 
Gopal Hari Pokhrel – képzésért, oktatásért felelős 
vezető

Kép: Nadja Klarer a Svájci Lepramisszióból egy támogatottat látogat meg Indiában Kép: A Nepáli Lepramisszió munkatársai és nemzetközi kollégáik az éves továbbképzésen.
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A Lepramisszió bangladesi munkája kb. 350 főt fog-
lalkoztat az országban. A központi iroda a főváros-
ban, Dhakában található. Innen működtetik a projek-
teket, tartják a kapcsolatot a keresztény és civilszer-
vezetekkel, valamint a kormányzattal. A bangladesi 
kormányprogramnak is része a lepra felszámolása. 
Ebben igen nagy jelentőségű a Dán-Banglades 
Lepramisszió (DBLM) kórháza az ország északi ré-
szén, Nilphamariban.1977 óta innen kiindulóan hatal-
mas terepmunka folyik a leprabetegek felkutatására 
nézve, valamint képzési központ is működik Nilpha-
mariban. Valamint gyógyítást és harmadfokú szolgál-
tatásokat nyújtanak a lepraszövődményekkel kapcso-
latban. Az országban ez az egyetlen, megbízható 
kezelőközpont, ahol rekonstrukciós műtéteket is vé-
geznek a leprabetegeken, és rehabilitációt és segéd-
eszközöket adnak számukra! A minőségi ellátás a 
DBLM kórházban a leprabetegekre koncentrál első-
sorban. De ellátják a mozgássérült, más panaszú 
betegeket is, nőket és gyermekeket, szegényeket és 
még szegényebbeket. A Bangladesi Lepramisszió 
többhelyütt a TBCs betegeket is ellátja, mivel bele-
tartoznak a Nemzeti TBCellenes Programba. 
Imatémák

Hétfő: Banglades politikailag nagyon bizonytalan 
ország. Imádkozzunk az ország belső rendjéért, 
békességért, a misszió munkájáért! Imádkozzunk a 
bangladesi hatóságokért, jó belátásukért, felelős 
gondolkodásukért!
Kedd: A Lepramisszió Bangladesben – fejlesztve 
a szervezetet – azon munkálkodik, hogy önálló tag-
szervezetté alakulhasson, saját kuratóriummal. 

·

·

A Lepramisszió 1912 óta van jelen Új-Zélandon. Kö-
zel 12 000 új-zélandi lakos támogatja rendszeresen a 
misszió munkáját. Az Új-Zélandi Lepramisszió levél-
kampányok, egy hagyaték-program, a „Gyógyíts 
egyet!” rendszeres adományprogram és állami támo-
gatások révén jut bevételekhez. 2014-2018 közötti 
stratégiájának három fő pontja, hogy bevonja és elkö-
telezze az új-zélandiakat a lepra felszámolása és 
életek megváltoztatása iránt; felkutasson és támo-
gasson olyan gyakorlati programokat, amelyek a lep-
rabetegek gyógyulását, a róluk való gondoskodást és 
a helyreállítást célozzák; és aktívan együttműködjön 
a Nemzetközi Lepramisszióval a lepra teljes felszá-
molásában. Az Új-Zélandi Lepramisszió széleskörű 
tevékenységeket vállalt az országban:
– „Ifjúsági Tanácsadó Ösztöndíjprogram” egyete-

mistáknak,
– „Futás a jogokért” - csapat az Auckland Marato-

non,
– Partnerség a Keresztény Rádióval,
– Indiából, Bangladesből, Nepálból, Pápua Új-

Guineából és Etiópiából származó etnikai közössé-
gekkel való együttműködés, 

– előadások egyházaknál és közösségi csoportoknál
– imakalauz  küldése az „Ima és Hála” támogatóknak 

szerte Új-Zélandon.
Imatémák:

Hétfő: az Új-Zélandi Lepramisszió az új, 2019-
2023-ra szóló stratégiai terven dolgozik. Imádkoz-
zunk bölcsességért és erős egyetértésért, amikor a 
vezetők és a bizottsági tagok Istennek a szer-
vezetre vonatkozó akaratát keresik a következő öt 
évre!
Kedd: Dicsérjük Istent és imádkozzunk Gillian 
Whitley-ért, az Új-Zélandi Lepramisszió országos 
vezetőjéért, aki 11 éve szorgalommal és alázattal 
dolgozik a szervezetnek. Imádkozzunk, hogy böl-
csességgel és tisztánlátással vezesse a csapat 
többi tagját a lepra által érintettek támogatásában 
végzett munkában!
Szerda: Adjunk hálát a az Új-Zélandi Lepramisz-
sziónak a társszervezetekkel való  pozitív együtt-
működéséért! Imádkozzunk, hogy ezek a kapcso-
latok erősödjenek és továbbra is reményt és tartós 
változást vigyenek a leprával sújtott embereknek 
szerte a világon!

·

·

·

Banglades Új-Zéland

(Jelenleg még közvetlenül a Nemzetközi Lepra-
misszió felügyelete alá tartoznak.) Imádkozzunk 
ezért a növekedésért! 
Szerda: Imádkozzunk Isten erejéért, útmutatásáért 
Sumon Halder számára, aki a bangladesi munkát 
vezeti! Imádkozzunk a többi vezető számára is 
bölcsességért, hiszen munkájukat sok nehéz kihí-
vás közben kell, hogy jól végezzék!
Csütörtök: Imádkozzunk a DBLM kórház sebé-
szeti „táboraiért!” Ezek során vidéken végzik el 
azokat a műtéteket, amikre a betegek nem tudná-
nak a kórházba eljutni. Imádkozzunk az orvosokért, 
a körülmények biztonságáért, a betegekért! 
Péntek: Különböző kulcspozíciók vannak személyi 
hiányban a DBLM kórházban: programvezető, ápo-
ló, segítő technikus, orvosi asszisztens. Imádkoz-
zunk a toborzási folyamatért, hogy a legmeg-
felelőbb embereket találják meg! Illetve azért, hogy 
az újak be tudjanak illeszkedni a régiek közé!
Szombat/vasárnap: A DBLM kórházban az új já-
róbeteg-osztálynak nagy szüksége van laborató-
riumi és diagnosztikai eszközökre. Mindez további 
finanszírozást igényel. Imádkozzunk azért, hogy 
elegendő forrás legyen ezekre a szükséges esz-
közökre! 

Bibliai idézet:
„Maradjatok énbennem és én tibennetek! Ahogy a 
szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha 
nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok 
énbennem!” János 15,4
Vezető munkatárs:
Sumon Halder, a Lepramisszió bangladesi igazgatója

·

·

·

·

·

·

·

Csütörtök: Adjunk hálát az Új-Zélandi Lepramisz-
szió számos önkénteséért, akik rászánják az 
idejüket, hogy adminisztrációs feladatokat végez-
zenek és helyi egyházakban, közösségekben be-
széljenek a lepráról! Igen fontos szerepük van a 
szervezet  munkájában, és támogatásuk felbe-
csülhetetlen!
Péntek: Az év során az Új-Zélandi Lepramisszió 
munkatársai jótékonysági akciókat szerveztek 
azzal az üzenettel, hogy a lepra legyőzhető és 
életek változhatnak meg. Imádkozzunk, hogy ezek 
a kezdeményezések gyümölcsözőek legyenek, és 
új, elkötelezett adományozókat inspiráljanak! 
Dicsérjük Istent azokért az új-zélandiakért, akik sok 
éve támogatják anyagilag a világ legszegényebb 
régióiban élő, leprában szenvedő embereket!
Szombat/vasárnap: Minden évben fiatalok egy 
csoportját választják ki, hogy szószólói legyenek 
annak a létfontosságú munkának, amit az Új-
Zélandi Lepramisszió végez a leprával érintettek 
között. Ezután Nepálba utaznak a Lepramisszió 
kórházába. Imádkozzunk, hogy az idei év „Ifjúsági 
Szószólói” megláthassák Nepálban a leprásokért 
végzett munka iránti elkötelezettséget! Emlékezzük 
továbbá azokra a lepra által érintett emberekre, 
akik a 2015. évi földrengések következtében még 
mindig kiszolgáltatott körülmények között élnek! 
Imádkozzunk, hogy megkapják mindazt a fizikai és 
lelki támogatást, amire nagy szükségük van!

Bibliai idézet:
„Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és 
hűsége nemzedékről nemzedékre.” Zsolt.100,5
Vezető munkatárs:
Gillian Whitley – országos vezető

Kép: Sumon Halder országos igazgató (balra), Dr. Shafiqul Islam díszvendég a Nemzetközi Lepraelhárítási Programból, 
        Dr Ranjit Kumar Barman, sebész, a DBLM Kórház új járóbeteg osztály épületének avatási ünnepségén Kép: Gillian leprabeteggel találkozik az indiai Muzaffarpur kórházban
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latok erősödjenek és továbbra is reményt és tartós 
változást vigyenek a leprával sújtott embereknek 
szerte a világon!

·

·

·

Banglades Új-Zéland

(Jelenleg még közvetlenül a Nemzetközi Lepra-
misszió felügyelete alá tartoznak.) Imádkozzunk 
ezért a növekedésért! 
Szerda: Imádkozzunk Isten erejéért, útmutatásáért 
Sumon Halder számára, aki a bangladesi munkát 
vezeti! Imádkozzunk a többi vezető számára is 
bölcsességért, hiszen munkájukat sok nehéz kihí-
vás közben kell, hogy jól végezzék!
Csütörtök: Imádkozzunk a DBLM kórház sebé-
szeti „táboraiért!” Ezek során vidéken végzik el 
azokat a műtéteket, amikre a betegek nem tudná-
nak a kórházba eljutni. Imádkozzunk az orvosokért, 
a körülmények biztonságáért, a betegekért! 
Péntek: Különböző kulcspozíciók vannak személyi 
hiányban a DBLM kórházban: programvezető, ápo-
ló, segítő technikus, orvosi asszisztens. Imádkoz-
zunk a toborzási folyamatért, hogy a legmeg-
felelőbb embereket találják meg! Illetve azért, hogy 
az újak be tudjanak illeszkedni a régiek közé!
Szombat/vasárnap: A DBLM kórházban az új já-
róbeteg-osztálynak nagy szüksége van laborató-
riumi és diagnosztikai eszközökre. Mindez további 
finanszírozást igényel. Imádkozzunk azért, hogy 
elegendő forrás legyen ezekre a szükséges esz-
közökre! 

Bibliai idézet:
„Maradjatok énbennem és én tibennetek! Ahogy a 
szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha 
nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok 
énbennem!” János 15,4
Vezető munkatárs:
Sumon Halder, a Lepramisszió bangladesi igazgatója

·

·

·

·

·

·

·

Csütörtök: Adjunk hálát az Új-Zélandi Lepramisz-
szió számos önkénteséért, akik rászánják az 
idejüket, hogy adminisztrációs feladatokat végez-
zenek és helyi egyházakban, közösségekben be-
széljenek a lepráról! Igen fontos szerepük van a 
szervezet  munkájában, és támogatásuk felbe-
csülhetetlen!
Péntek: Az év során az Új-Zélandi Lepramisszió 
munkatársai jótékonysági akciókat szerveztek 
azzal az üzenettel, hogy a lepra legyőzhető és 
életek változhatnak meg. Imádkozzunk, hogy ezek 
a kezdeményezések gyümölcsözőek legyenek, és 
új, elkötelezett adományozókat inspiráljanak! 
Dicsérjük Istent azokért az új-zélandiakért, akik sok 
éve támogatják anyagilag a világ legszegényebb 
régióiban élő, leprában szenvedő embereket!
Szombat/vasárnap: Minden évben fiatalok egy 
csoportját választják ki, hogy szószólói legyenek 
annak a létfontosságú munkának, amit az Új-
Zélandi Lepramisszió végez a leprával érintettek 
között. Ezután Nepálba utaznak a Lepramisszió 
kórházába. Imádkozzunk, hogy az idei év „Ifjúsági 
Szószólói” megláthassák Nepálban a leprásokért 
végzett munka iránti elkötelezettséget! Emlékezzük 
továbbá azokra a lepra által érintett emberekre, 
akik a 2015. évi földrengések következtében még 
mindig kiszolgáltatott körülmények között élnek! 
Imádkozzunk, hogy megkapják mindazt a fizikai és 
lelki támogatást, amire nagy szükségük van!

Bibliai idézet:
„Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és 
hűsége nemzedékről nemzedékre.” Zsolt.100,5
Vezető munkatárs:
Gillian Whitley – országos vezető

Kép: Sumon Halder országos igazgató (balra), Dr. Shafiqul Islam díszvendég a Nemzetközi Lepraelhárítási Programból, 
        Dr Ranjit Kumar Barman, sebész, a DBLM Kórház új járóbeteg osztály épületének avatási ünnepségén Kép: Gillian leprabeteggel találkozik az indiai Muzaffarpur kórházban
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9. hét: február 26 – március 4. 10. hét: március 5 – 11.

A Szudáni Lepramisszióról
A Lepramisszió az Egészségügyi Minisztériummal az 
Elhanyagolt trópusi betegségek (NTD) elnevezésű 
osztályon keresztül van kapcsolatban. Diagnosztikai 
és oktatási központot működtet a lepra- és különböző 
bőrelváltozások beazonosítására és kezelésére. 
Együttműködve Szudán Episzkopális Egyházával, a 
Lepramisszió Aburoff Klinikáján szemápolást, seb-
ellátást, lábbeliket  biztosít a leprás betegek számára. 
2018-ban a Lepramisszió azt reméli, hogy az Egész-
ségügyi Minisztériummal és a fogyatékossággal élők 
szervezeteivel együttműködve ki fog dolgozni egy tu-
datosságfejlesztő és dermatológiai gondozási progra-
mot a lepra és a nem kezelt trópusi betegségek 
(NTD) tekintetében.
A Dél-Szudáni Lepramisszióról
Dél-Szudánban a Lepramisszió elsősorban közös-
ségfejlesztéseket végez és pszichoszociális segítsé-
get nyújt az Afrikai Vezetési és Megbékélési Szolgá-
latokkal közösen, mely egy helyi keresztény szer-
vezet. A Lepramisszió lelki támogatást, gyógyítást és 
tanácsadást ad a leprabetegeknek, fogyatékkal élők-
nek és a helyi közösségek tagjainak. A Lepramisszió 
közösen a német Lepramisszióval (Lepra Mission) és 
a Tuberkulózis Segélyegylettel (TLF) támogatja a Dél-
Szudáni Kormányt, hogy a Nemzeti Lepra, Buruli- és 
Tuberkulózis program maradjon része a kormány-
programnak. A Lepramisszió reméli, hogy 2018-ban a 
Juba-ban frissen alakult leprások szövetsége képes 
lesz egyre több beteget ellátni. Abban is remény-
kednek, hogy egy közös érdekképviseleti- és figye-
lemfelkeltő programot fognak kialakítani a négy szö-
vetség számára Dél-Szudánban. Dél-Szudánban to-
vábbra sem jó a közbiztonság, ami a Lepramisszió 
munkatársainak biztonságára is hatással van.

Imatémák
Dél-Szudán

Hétfő: Imádkozzunk egy új munkatársért, olyan 
személyért, aki továbbviszi a misszió értékeit, és 
továbbfejleszti a szudáni szolgálatot!
Kedd: Szudán kormányával való kapcsolatunk 
nagy hatással van a munkánkra. Imádkozzunk az 
egyre tökéletesebb kapcsolatokért és partner-
ségért, hogy Khartoum államban a lepra által érin-
tettek jobb ellátásban részesülhessenek!

·

·

Az angol és walesi Lepramisszió  feladata elsősorban  
az adománygyűjtés, imatámogatások generálása és 
a terepen dolgozókkal való együttműködés a Lep-
ramisszió programjainak hatékony végrehajtása érde-
kében. Ez magában foglalja a projektfejlesztés  támo-
gatását; a projektek ellenőrzését és a kapacitás-fej-
lesztést. Az angol és walesi Lepramisszió részt vesz 
a nemzeti és nemzetközi pártfogói tevékenységekben 
is, melyek elősegítik a közösségi felelősségvállalást, 
harcolnak a megbélyegzés ellen, és tiltakoznak a lep-
rások elleni törvények miatt. Szenvedélyesen törek-
szenek arra, hogy az embereknek megtanítsák a 
leprát annak látni, ami valójában: enyhén fertőző és 
kezelhető betegségnek, és nem egy életre szóló 
megbélyegzésnek! A partnerségi szemlélet kulcsfon-
tosságú az angol és walesi Lepramisszió munká-
jában. 23 szervezettel vannak partneri kapcsolatban, 
ahogy sok olyan egyénnel is, aki Ázsiában és Afriká-
ban szolgál, és munkájával a méltóságot és befo-
gadást segíti. Az igazgatóság alá tartozó végrehajtó 
iroda  adja át és közli a Lepramisszió látását; bizto-
sítják a hatékony jótékonysági munkát. Az ő felelős-
ségük a munkatársak toborzása, valamint az intézke-
dések és eljárások ellenőrzése. A Lepramisszió lé-
nyeges tevékenysége  az imádkozás  és a támogatók 
imádkozásra való ösztönzése a leprabetegekért, 
munkatársakért és a Lepramisszió  munkájáért.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Ralf Turnerért, akit az igazga-
tótanács elnökének választottak, és hatalmas ta-
pasztalatot hoz ebbe a munkakörbe. Kérjünk 
bölcsességet számára az országos igazgató- és a 
munkatársi csapat vezetéséhez, hogy a jótékony-
sági munkát jól irányítsa!
Kedd: Imádkozzunk a program-munkacsoport biz-
tonságáért, akik  az angol-walesi Lepramissziónak  
11 országban folyó projektjeit látogatják meg!  
Imádkozzunk, hogy a csapat egészséges marad-
jon, legyen bölcsességük és kulturális érzékeny-
ségük, mivel ez biztosítja, hogy a nagylelkű támo-
gatók adományai a legnagyobb hatást gyakorolják 
a leprabetegek életére!
Szerda:  Dicsőítsük Istent, hogy az angol és walesi 
Lepramisszió az Anglikán Egyháznak társult part-
nere a világmisszióban! Imádkozzunk, hogy ezál-
tal a leprabetegek szükségei ismertebbé váljanak 
több új egyházközségben, és új támogatókat ösz-

·

·

·
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·
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Szerda: Imádkozzunk John Kuku és Seela Kajo, a 
khartoumi Lepramissszió munkatársaiért, bátorítá-
sáért, akik az Aburoff Klinikán a lepra által érintett 
embereket szolgálják.

Szudán
Csütörtök: Imádkozzunk a békéért, a biztonságért 
és a stabilitásért Dél-Szudánban, valamint a Jubá-
ban és környékén élő munkatársak, projekt-tagok 
biztonságáért!
Péntek: Imádkozzunk egy szeptemberben véget 
érő szociális-gazdasági projekt sikeréért Luri 
Rokwe faluban, ahol sok leprabeteg él. Különösen 
imádkozzunk a projektért felelős Mary Kamilo biz-
tonságért és a védelméért! Foglaljuk imádságun-
kat Maryt, aki a dél-szudáni, közösségi alapú reha-
bilitációs szervezetet fogja képviselni májusban.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a dél-szudáni 
csapatért, mivel új projekten dolgoznak Jonglei 
államban. Kérjük Istent, a megfelelő partnereket 
biztosításáért!

Bibliai idézet:
„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnőd-
jetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibon-
takozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a 
pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézsaiás 
43, 19-20)

Vezető munkatársak
Szudán és Dél-Szudán
Dr. Yousif Deng Riak Deng – országos igazgató

tönözzenek arra, hogy csatlakozzanak a Lepra-
misszióhoz a lepra legyőzése érdekében!
Csütörtök: Adjunk hálát a támogatókkal foglalkozó 
csoportért, amelynek kulcsszerepe van a szervezet 
jó működésének biztosításában! Imádkozzunk 
Isten vezetéséért és  inspirációért a napi kihívások 
leküzdésében, és az új ügyfélkapcsolati rendszer 
zökkenőmentes végrehajtásáért, ami kulcsfontos-
ságú az adományozókkal való kapcsolatukban!
Péntek: Imádkozzunk az új adatbázist készítő csa-
patért!  Imádkozzunk bölcsességért és tisztán látá-
sért, hogy a Lepramisszió számára a legjobb ered-
mény szülessen!  Imádkozzunk, hogy a végrehaj-
tás a terv szerint valósuljon meg, ez év nyarán!
Szombat/vasárnap:  Kérjünk bölcsességet annak 
a munkacsoportnak számára, akik a bélyegek és 
gyűjthető dolgok projektjén dolgoznak a peter-
boroughi irodában! Imádkozzunk a támogatókkal 
foglalkozó csoportért, akik a támogatók és keres-
kedők kérdéseivel foglalkoznak, és az adomá-
nyozóknak mondanak köszönetet. Adjunk hálát az 
önkéntesekért, akik segítenek a bélyegek szétválo-
gatásában és elvágásában!

Bibliai idézet:
Akkor a király így válaszol majd erre: „Igazán mon-
dom nektek, amikor megtettétek ezeket akár csak 
legkisebb testvéreim egyikével, velem tettétek meg.”
Mt 25,40 
Vezető munkatársak
Peter Waddup – országos  igazgató
Zoë Bunter – fejlesztési vezetője
Siân Arulanantham – a programkoordináció vezetője

·

·

·

Kép: A Szudáni Lepramisszió munkatársai Kép: Peter Waddup, az angol és walesi Lepramisszió igazgatója
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·
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Szerda: Imádkozzunk John Kuku és Seela Kajo, a 
khartoumi Lepramissszió munkatársaiért, bátorítá-
sáért, akik az Aburoff Klinikán a lepra által érintett 
embereket szolgálják.

Szudán
Csütörtök: Imádkozzunk a békéért, a biztonságért 
és a stabilitásért Dél-Szudánban, valamint a Jubá-
ban és környékén élő munkatársak, projekt-tagok 
biztonságáért!
Péntek: Imádkozzunk egy szeptemberben véget 
érő szociális-gazdasági projekt sikeréért Luri 
Rokwe faluban, ahol sok leprabeteg él. Különösen 
imádkozzunk a projektért felelős Mary Kamilo biz-
tonságért és a védelméért! Foglaljuk imádságun-
kat Maryt, aki a dél-szudáni, közösségi alapú reha-
bilitációs szervezetet fogja képviselni májusban.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a dél-szudáni 
csapatért, mivel új projekten dolgoznak Jonglei 
államban. Kérjük Istent, a megfelelő partnereket 
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Vezető munkatársak
Szudán és Dél-Szudán
Dr. Yousif Deng Riak Deng – országos igazgató

tönözzenek arra, hogy csatlakozzanak a Lepra-
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Mt 25,40 
Vezető munkatársak
Peter Waddup – országos  igazgató
Zoë Bunter – fejlesztési vezetője
Siân Arulanantham – a programkoordináció vezetője

·

·

·

Kép: A Szudáni Lepramisszió munkatársai Kép: Peter Waddup, az angol és walesi Lepramisszió igazgatója
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Az Indiai Lepramisszió azt szorgalmazza, hogy a 
lepra miatt hátrányosan érintett emberek merjenek 
beszélni a számukra fontos kérdésekről, problé-
mákról, és hallassák hangjukat akkor, amikor a dön-
téshozók az ő életüket is érintő kérdésekben hoznak 
döntéseket. Csak így lehet megvédeni őket és kihar-
colni jogaikat! A szervezet országszerte megfelelően 
kiválasztott partnerekkel dolgozik, akik olyan terüle-
tekre, témákra hívják fel a figyelmet, melyek a bete-
gek és hozzátartozóik, közösségeik  mindennapjaira 
gyakorolnak negatív hatásokat. Stratégiájuk egyik 
legfontosabb célja, hogy megváltoztassák az embe-
rek gondolkodásmódját, rávilágítva arra, hogy a lepra 
egyszerre közegészségügyi probléma és emberi jogi 
kérdés. Ennek érdekében három területen tesznek 
lépéseket: a médián keresztül a negatív hozzáállást 
és gyakorlatot veszik célba; annak érdekében tevé-
kenykednek, hogy a kormányrendeletek és kormány-
politika legyen tekintettel a leprával fertőzött lakos-
ságra; valamint azt kívánják biztosítani, hogy a fele-
lős politikai döntéshozók tekintsék valósnak a lepra-
betegség tényét, illetve a betegek  gondjait. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a képviselői tör-
vényjavaslat mihamarabb beterjesztésre kerüljön, 
és az Indiai Parlament helyezze hatályon kívül a 
leprabetegekre vonatkozó diszkriminatív törvénye-
ket!

·

A Nigériai  Lepramisszió (The Leprosy Mission Nige-
ria) a „Nemzeti és állami tuberkulózis- és lepra-
ellenőrzési programot” támogatja, és Nigéria különbö-
ző közösségeiben élő, több mint 40.000 leprabeteg 
ember felé szolgál. Nigériában minden évben közel 
3.000 új leprabetegséget diagnosztizálnak, kb 6%-át 
14 év alatti gyermekeknél, ami a közösségen belüli 
folyamatos terjedést jelzi. Ráadásul több, mint 14%-
uknál a betegség megállapításánál látható torzultság 
van, ami késői diagnózist mutat. Ez a két kérdés 
komoly aggodalomra ad okot. A Nigériai Lepramisszió 
és partnerei létfontosságú támogatása nélkül sok 
esetet nem fedeznének fel, és az emberek hossza-
dalmas harcot folytatnának a betegség következmé-
nyeivel, beleértve a rokkantságot, a szegénységet és 
a társadalmi kirekesztést. 
Imatémák

Hétfő: Vigyük Isten elé a Nigériai Lepramisszió 
2018-as stratégiai adománygyűjtő tervét! Kérjük 
Istent, hogy adjon az adománygyűjtó csapatnak új-
szerű ötleteket, nyisson utat a megfelelő leendő 
vállalati szponzorokhoz, intézményi finanszírozók-
hoz, és egyéni adományozókhoz; és adjon böl-
csességet a kínálkozó alkalom kihasználásához, új 
bevételi és kapcsolati  lehetőségek kialakításához!
Kedd: A Nigériai Lepramisszió egyike a Wale 
Adenuga által elindított „Green Worship for 
Change” öt kedvezményezettjének, melynek célja, 
hogy a nigériai árvák, és speciális szükségletű 
gyermekek ezreinek életét befolyásolja azzal, hogy 
hangfelvételt készít élő gospel istentiszteletről.  

·

·

India – Tudatosság és érdekvédelem Nigéria – 1. rész

Imádkozzunk, hogy ez a módszer elérje a vágyott 
célt, az oktatást támogatás projekt finanszírozását!
Szerda: Imádkozzunk a leprabetegekért és család-
jukért, hogy Isten töltse be életüket az Ő békéjével, 
adjon nekik bátorságot felülemelkedni a meg-
bélyegzés és megkülönböztetés terhén, és értel-
mes életet éljenek!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg a 
Nigériai Lepramisszió önkénteseit, és az Ő ösztön-
zésére megértsék, hogy sok életre gyakorolnak 
hatást! Imádkozzunk, hogy még több ember álljon 
munkába, különösen az egyházak képviselői, 
közösségi adománygyűjtők, és önkéntes szóvivők.
Péntek: Mondjunk köszönetet Istennek  Dr Sunday 
Udo igazgató biztonságos visszatéréséért a TY 
Danjuma alapítványnál töltött távollétéből! Kérjük, 
hogy Isten adjon bölcsességet neki a Nigériai 
Lepramisszió csapatának vezetéséhez, a partne-
rekkel és a kormánnyal való kapcsolatépítéshez, 
hogy pozitív hatással legyen a lepraközöségek és 
leprabetegek életére!
Szombat/vasárnap:  A Nigériai Lepramisszió által 
szponzorált „Ne sírj Barbaráért” című filmet for-
galomba hozták! Imádkozzunk, hogy a film növelje 
a leprával kapcsolatos ismeretet, csökkentse a 
megbélyegzést, és diszkriminációt, és az eladásból 
származó helyi jövedelem nőjön!

Vezető munkatársak:
Dr Sunday Udo – a LM országos vezetője
Dr Moses Onoh – orvosi tanácsadó

·

·

·

·

Kép:  „A nemkívánatos”  című, a  lepráról szóló dokumentumfilm egyik különleges felvétele.
 

Kép: A Nigériai Lepramisszió irodájának munkatársai

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk a közösségi médiakampányok 
sikerességéért és a hallgatóságra gyakorolt pozitív 
hatásáért! Imádkozzunk Isten útmutatásáért a 
kampány megtervezésében és megvalósításában, 
hogy testvéreink üzenete eljusson a szívekhez és 
elmékhez, hogy tettekre sarkallja az embereket!
Szerda: Az Indiai Lepramisszió azért lobbizik, hogy 
az Indiai Jogi Tanácsnak a leprabetegek rehabili-
tációja érdekében tett ajánlásai a gyakorlatban is 
megvalósuljanak. Imádkozzunk ezért a kezdemé-
nyezésért!
Csütörtök: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió 
által szervezett és India különböző államaiban  mű-
ködő „Lepratámogatás” mozgalmáért!
Péntek: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió mé-
diapartnereiért! Imádkozzunk, hogy a leprabetegek  
problémáit mind nemzeti, mind állami szinten a 
nyilvánosság elé tudják tárni!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a leprabeteg-
ség ismertségét szélesítő nemzeti szintű kampá-
nyért és a kampányt támogató partnerekért! Imád-
kozzunk azért is, hogy az ország különböző álla-
maiban tartandó tudatosító kampány a közösségek 
szintjén is sikeres legyen!

Vezető munkatársak:
Nikita Sarah – az Érdekvédelmi- és Kommunikációs 
Szervezet vezetője 
Jacob Oommen – csoportvezető, Kommunikáció 
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ARCKÉP

A spanyol Lepramisszió
A spanyol Lepramissziót önkéntesek kis csoportja 
működteti, akik magánszemélyektől és egyházaktól 
kapnak támogatást. Kiadnak egy  évente megjelenő 
magazint, amiben történeteket és képeket osztanak 
meg a támogatókkal, hogy a távolság ellenére is 
magukhoz közelinek érezzék a támogatott projek-
teket. Amióta nemrég korszerűsítették az internetes 
honlapjukat, 25 %-kal nőtt az internetes adományo-
zás. A bevételüket a Lepramisszió nigériai munkájára 
költik, kiemelten azokra a projektekre, melyek a 
hangsúlyt a rokkantságmegelőzésre és a gyógysze-
res ellátásra helyezik. A szingapúri Lepramisszió  
2004-ben alakult támogató csoport, amely pénzügyi 
támogatást gyűjt a Lepramisszió számára. Arra ösz-
tönzi az embereket, hogy imádkozzanak a munkáért, 
és  a leprára, valamint a Lepramisszióra hívja fel a 
figyelmet Szingapúrban. A jövőképük „egy lepra nél-
küli világ” és a küldetésükről szóló nyilatkozat: 
„egészséghelyreállítás,  életek rehabilitálása,  foglal-
koztathatóság átalakítása, erőforrás támogatás”. A 
közelmúltban támogatást gyűjtöttek a nepáli Anan-
daban kórház javára, ahol a folyamatos lepramunkán 
kívül komoly felújításra van szükség a 2015-ös 
földrengés miatt.
Imatémák
Spanyolország

Hétfő: Imádkozzunk a spanyol Lepramisszió éven-
te megjelenő magazinjának elkészítéséért, vala-
mint más forrásokért, hogy tudjanak fotókat és 
tanúságtételeket beszerezni! Ezek nagyszerűen 
ösztönzik az adományozókat az általuk támogatott 
munka életeket megváltoztató hatásával!
Kedd: Mondjunk köszönetet a megújított honlap 
miatti bevételért, amit az online adományoknak 
köszönhetően kap a spanyol Lepramisszió! Kérjük 

·

·

mikor a lepra jegyei láthatóvá váltak, 
Fulti egy barlang teljes sötétségében A találta magát. A 80-as éveiben járó Fulti 

Shahi a nepáli Humla körzetből egy szerencsét-
len asszony, akit családja és közössége elűzött 
a lepra miatt. Fulti férje kilenc évvel ezelőtt halt 
meg. A lánya megszökött egy közeli faluból 
származó férfival, és soha többé nem találkoz-
tak. Az unokaöccse bevitte a Simikot-i egész-
ségügyi állomásra. Sajnos az ott kapott kezelés 
nem hozta meg a teljes gyógyulást. A fogya-
tékossága tovább romlott.
Elment más kórházakba is: Dadeldhura, 
Dhangadiba, Pokhara és Nepalgunjba, de sehol 
sem tudták megállítani egészségének romlását. 
Ezért az őt körülvevők elkezdték kerülni őt. 
Elszigetelve az emberektől, hamarosan egy hi-
deg barlangba került. Nem volt más választása, 
mint koldulni élelmiszerért és ruháért a közeli 
kolostorban, illetve faluban. A sikertelen egész-
ségügyi kezelések és az elszigetelt élet a bar-
langban Fulti fizikai és szellemi leépülését ered-
ményezték. „Kathmandu-ba utazásom alatt nem 

Fulti története
Egy hosszú utazás a barlangtól az ápolókig

Spanyolország és Szingapúr

tudtam visszatartani könnyeimet. Nagyon 
hosszú utat tettem meg idáig. Micsoda sors! „ -
mondta.
„Amikor egyedül voltam, és szerettem volna 
valakivel megosztani az érzelmeimet, nem volt 
senkim. Sokat sírtam.” Visszagondolva a régi 
időkre, lassan lehunyta a szemét, és könnyei 
végigcsorogtak az arcán.
A Simikot-i Központi Kerületi Hivatal, az anna-
purnai rendőrség és az újságírók segítségével a 
Lepramisszó  anandabani kórházába jött, és itt 
már teljesen más környezetbe került.
Fulti így emlékezik erre: „Amikor barátokra 
találtam a kórteremben, úgy éreztem, mintha fé-
nyesen felragyogott volna a nap a szívemben.”
Most már nincs egyedül. Jó ápolásban része-
sült, és megismerkedhetett olyan nőkkel, akik 
szintén leprabetegségben szenvedtek. Rájött, 
hogy nem ő az egyetlen, aki ezzel a betegség-
gel küzd. Az egyik kórházi dolgozó elmondta, 
hogy Fulti 2017 július 20-án felülvizsgálatra 
ismét járt a kórházban. Most boldog, hogy 
meleg ágyban alhat, és tiszta ruhát viselhet. 

Isten áldását Vivianre, Samuelre, és Sebastiánra, 
akik a honlapot elkészítették!
Szerda: Kérjük Isten békességét és gondoskodá-
sát a kis csapatra, akik a munka, egyházi és 
családi kötelezettségek között egyensúlyoznak! 
Imádkozzunk, hogy szükségeik ellátásához ele-
gendő bevételük legyen, és családjukkal együtt jó 
egészségben éljenek, hogy sok ember számára le-
gyenek áldássá!

Szingapúr
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek a szingapúri 
Lepramisszió  igazgatótanácsáért! Kérjünk az igaz-
gatók számára bölcsességet, erőt és Isten veze-
tését a Lepramisszió munkájának elősegítéséhez! 
Az elnök, Dr George Seow, rendszeres hírleveleket 
küld ki, amelyben tájékoztatja az adományozókat 
és támogatást kér – imádkozzunk, hogy Isten a 
hírlevélen keresztül szóljon az emberek szívéhez!
Nagypéntek: „Szeret az ÚR, azért nincs még vé-
günk, mert nem fogyott el irgalma.” ( JSir 3,22 ) 
Mondjunk köszönetet a mi Urunk, Jézus Krisztus 
hatalmas áldozatáért! Szingapúrban szükség van 
új adományozókra. Imádkozzunk, hogy új adomá-
nyozókat találjanak a tanács és a jelenlegi adomá-
nyozók személyes kapcsolatai révén  és a kiküldött  
körleveleken keresztül!
Szombat/Húsvét vasárnap: „Az ÚR hangja meg-
riasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Temp-
lomában mindenki őt dicsőíti.” (Zsolt 29,9)  Az élő 
Isten legyőzte a halált! Hallelujah! Hallelujah!

Vezető munkatársak:
Spanyolország
Ms Vivian Calderón – ügyvezető titkár
Szingapúr
Dr George Seow – elnök 
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Kép: A szingapúri Lepramisszió igazgatótanácsa
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ARCKÉP

A spanyol Lepramisszió
A spanyol Lepramissziót önkéntesek kis csoportja 
működteti, akik magánszemélyektől és egyházaktól 
kapnak támogatást. Kiadnak egy  évente megjelenő 
magazint, amiben történeteket és képeket osztanak 
meg a támogatókkal, hogy a távolság ellenére is 
magukhoz közelinek érezzék a támogatott projek-
teket. Amióta nemrég korszerűsítették az internetes 
honlapjukat, 25 %-kal nőtt az internetes adományo-
zás. A bevételüket a Lepramisszió nigériai munkájára 
költik, kiemelten azokra a projektekre, melyek a 
hangsúlyt a rokkantságmegelőzésre és a gyógysze-
res ellátásra helyezik. A szingapúri Lepramisszió  
2004-ben alakult támogató csoport, amely pénzügyi 
támogatást gyűjt a Lepramisszió számára. Arra ösz-
tönzi az embereket, hogy imádkozzanak a munkáért, 
és  a leprára, valamint a Lepramisszióra hívja fel a 
figyelmet Szingapúrban. A jövőképük „egy lepra nél-
küli világ” és a küldetésükről szóló nyilatkozat: 
„egészséghelyreállítás,  életek rehabilitálása,  foglal-
koztathatóság átalakítása, erőforrás támogatás”. A 
közelmúltban támogatást gyűjtöttek a nepáli Anan-
daban kórház javára, ahol a folyamatos lepramunkán 
kívül komoly felújításra van szükség a 2015-ös 
földrengés miatt.
Imatémák
Spanyolország

Hétfő: Imádkozzunk a spanyol Lepramisszió éven-
te megjelenő magazinjának elkészítéséért, vala-
mint más forrásokért, hogy tudjanak fotókat és 
tanúságtételeket beszerezni! Ezek nagyszerűen 
ösztönzik az adományozókat az általuk támogatott 
munka életeket megváltoztató hatásával!
Kedd: Mondjunk köszönetet a megújított honlap 
miatti bevételért, amit az online adományoknak 
köszönhetően kap a spanyol Lepramisszió! Kérjük 

·
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mikor a lepra jegyei láthatóvá váltak, 
Fulti egy barlang teljes sötétségében A találta magát. A 80-as éveiben járó Fulti 

Shahi a nepáli Humla körzetből egy szerencsét-
len asszony, akit családja és közössége elűzött 
a lepra miatt. Fulti férje kilenc évvel ezelőtt halt 
meg. A lánya megszökött egy közeli faluból 
származó férfival, és soha többé nem találkoz-
tak. Az unokaöccse bevitte a Simikot-i egész-
ségügyi állomásra. Sajnos az ott kapott kezelés 
nem hozta meg a teljes gyógyulást. A fogya-
tékossága tovább romlott.
Elment más kórházakba is: Dadeldhura, 
Dhangadiba, Pokhara és Nepalgunjba, de sehol 
sem tudták megállítani egészségének romlását. 
Ezért az őt körülvevők elkezdték kerülni őt. 
Elszigetelve az emberektől, hamarosan egy hi-
deg barlangba került. Nem volt más választása, 
mint koldulni élelmiszerért és ruháért a közeli 
kolostorban, illetve faluban. A sikertelen egész-
ségügyi kezelések és az elszigetelt élet a bar-
langban Fulti fizikai és szellemi leépülését ered-
ményezték. „Kathmandu-ba utazásom alatt nem 

Fulti története
Egy hosszú utazás a barlangtól az ápolókig

Spanyolország és Szingapúr

tudtam visszatartani könnyeimet. Nagyon 
hosszú utat tettem meg idáig. Micsoda sors! „ -
mondta.
„Amikor egyedül voltam, és szerettem volna 
valakivel megosztani az érzelmeimet, nem volt 
senkim. Sokat sírtam.” Visszagondolva a régi 
időkre, lassan lehunyta a szemét, és könnyei 
végigcsorogtak az arcán.
A Simikot-i Központi Kerületi Hivatal, az anna-
purnai rendőrség és az újságírók segítségével a 
Lepramisszó  anandabani kórházába jött, és itt 
már teljesen más környezetbe került.
Fulti így emlékezik erre: „Amikor barátokra 
találtam a kórteremben, úgy éreztem, mintha fé-
nyesen felragyogott volna a nap a szívemben.”
Most már nincs egyedül. Jó ápolásban része-
sült, és megismerkedhetett olyan nőkkel, akik 
szintén leprabetegségben szenvedtek. Rájött, 
hogy nem ő az egyetlen, aki ezzel a betegség-
gel küzd. Az egyik kórházi dolgozó elmondta, 
hogy Fulti 2017 július 20-án felülvizsgálatra 
ismét járt a kórházban. Most boldog, hogy 
meleg ágyban alhat, és tiszta ruhát viselhet. 

Isten áldását Vivianre, Samuelre, és Sebastiánra, 
akik a honlapot elkészítették!
Szerda: Kérjük Isten békességét és gondoskodá-
sát a kis csapatra, akik a munka, egyházi és 
családi kötelezettségek között egyensúlyoznak! 
Imádkozzunk, hogy szükségeik ellátásához ele-
gendő bevételük legyen, és családjukkal együtt jó 
egészségben éljenek, hogy sok ember számára le-
gyenek áldássá!

Szingapúr
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek a szingapúri 
Lepramisszió  igazgatótanácsáért! Kérjünk az igaz-
gatók számára bölcsességet, erőt és Isten veze-
tését a Lepramisszió munkájának elősegítéséhez! 
Az elnök, Dr George Seow, rendszeres hírleveleket 
küld ki, amelyben tájékoztatja az adományozókat 
és támogatást kér – imádkozzunk, hogy Isten a 
hírlevélen keresztül szóljon az emberek szívéhez!
Nagypéntek: „Szeret az ÚR, azért nincs még vé-
günk, mert nem fogyott el irgalma.” ( JSir 3,22 ) 
Mondjunk köszönetet a mi Urunk, Jézus Krisztus 
hatalmas áldozatáért! Szingapúrban szükség van 
új adományozókra. Imádkozzunk, hogy új adomá-
nyozókat találjanak a tanács és a jelenlegi adomá-
nyozók személyes kapcsolatai révén  és a kiküldött  
körleveleken keresztül!
Szombat/Húsvét vasárnap: „Az ÚR hangja meg-
riasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Temp-
lomában mindenki őt dicsőíti.” (Zsolt 29,9)  Az élő 
Isten legyőzte a halált! Hallelujah! Hallelujah!

Vezető munkatársak:
Spanyolország
Ms Vivian Calderón – ügyvezető titkár
Szingapúr
Dr George Seow – elnök 
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Kép: A szingapúri Lepramisszió igazgatótanácsa
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A Mozambiki Lepramisszió (The Leprosy Mission 
Mozambique) szorosan együttműködik a Kormányzati 
Egészségügyi Minisztériummal a Cabo Delgado 
tartományban található „Leprakontroll Program” tá-
mogatásával. Erős kapcsolatokat ápolnak a közös-
ségi partnerekkel, beleértve a közösségi önkénte-
seket és az öngondoskodó csoportokat. Az ALEMO a 
lepra által érintett emberek társulása, amelyet a 
Mozambiki Lepramisszió támogat. Célja tagjai meg-
élhetésének javítása a jobb mezőgazdasági mód-
szerek, képzések és érdekképviselet által. Egy másik 
programban, az Iphiro Yohoolo oktatási projektben, 
több, mint 200, a lepra által érintett gyermeket tanít-
tatnak, és arra ösztönzik őket, hogy folytassák tanul-
mányaikat, mely által ki tudnak törni a szegény-
ségből. 2018-ban a Mozambiki Lepramisszió egy 
olyan projektet fog befejezni, amelynek célja a meg-
élhetés javítása 89 olyan közösségben, ahol öngon-
doskodó csoportok vannak. Ezekben a közösségek-
ben a projekt fenntartható mezőgazdasági módsze-
reket fog tanítani, illetve olyan csoportokat, melyek-
ben a megtakarítás-képzést tanulhatják meg. Az 
egyházak mozgósítása egyre kiemeltebb fontosságú 
a Mozambiki Lepramisszió  számára. A csapat álma 
az, hogy a helyi egyházakat stabil partnerré tudják 
tenni a lepra által érintett közösségekkel kapcsolat-
ban, mely amellett, hogy törődik a gyógyítással, re-
ménységet is ad.
Imatémák

Hétfő: Az elmúlt néhány évben Mozambik a politi-
kai instabilitás időszakán ment át. Hálásak va-
gyunk, hogy a helyzet jelenleg stabil, de imád-
kozzunk  azért, hogy az összes érintett fél továbbra 
is kommunikáljon egymással, és így az ország 
békés maradhasson!
Kedd: A közösségi részvétel a mozambiki lepra-
program nagyon fontos eleme, mivel az új esetek 
több, mint a felét közösségi partnereink azonosít-
ják. Imádkozzunk azért, hogy ezek a fontos kap-
csolatok növekedhessenek, illetve hogy a kormány 
vidéki, leprával foglalkozó szupervízorai hatéko-
nyan tudják beilleszteni a munkájukba ezt a közös-
ségi hozzájárulást!
Szerda: A helyi egyházak sok, a lepra által érintett 
közösségben vannak jelen. Az UMOJA ("egység") 
projekten keresztül a Mozambiki Lepramisszió kap-
csolatokat épített ki az egyház, a leprával érintett 
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A német Lepramisszió (Lepra Mission)
A német Lepramisszió  Dr. Gottfried Riedel és felesé-
ge helyi  baráti köreként indult. A  Riedel házaspár a 
lepra elleni harc úttörőiként 1951-től 1997-ig dolgo-
zott a Lepramisszióban. Céljuk az volt, hogy Isten 
szeretetét vigyék el minden emberhez és Isten  Ki-
rálysága látható legyen. A német Lepramisszió  min-
den munkatársa önkéntesként dolgozik, és különböző  
felekezetkből való. Különleges adománygyűjtő alkal-
makat szerveznek, és különböző csoportok és közös-
ségek meghívására  projektjeikről beszámolót tarta-
nak.  Nigerbe, Indiába és Csádba nyújtanak támoga-
tást a lepramunkához. 
Az olasz Lepramisszió (Missione Contro la 
Lebbra)
Az olasz Lepramissziót 1968-ban alakította egy ön-
kéntesekből álló csoport, akik keményen dolgoztak, 
hogy a Lepramisszió ismertté váljon Olaszországban. 
Az elmúlt években sok minden megváltozott, és az 
olasz csapat azon dolgozik, hogy  új munkatársak 
csatlakozzanak hozzájuk, akik új ötleteket hoznak, 
mivel a modern médián keresztül (internet, Facebook 
és blog) könnyebben lehet elérni az embereket. 
Kulturális projekteket és adománygyűjtó eseménye-
ket is elindítanak azzal a szándékkal, hogy különböző 
olasz régiókban lakó emberekkel kerüljenek kap-
csolatba és megnyerjék támogatásukat. Sajnos 
Olaszország jelenleg hosszú gazdasági válsággal 
néz szembe, ami sok fiatalt Olaszország elhagyására 
késztet.
Imatémák

Hétfő: A német Lepramisszió tavasszal nagy válto-
zások elé néz, mivel az igazgatósági választás 
során új generációt szeretnének megnyerni. Imád-
kozzunk olyan fiatalokért, akiket érdekel a Lepra-

·

Mozambik Németország és Olaszország

közösségek és az öngondoskodó csoportok között. 
Imádkozzunk azért, hogy a helyi gyülekezeti tagok 
csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez és az 
átalakulás, változás eszközeiként szolgáljanak 
közösségeikben!
Csütörtök: Az Iphiro Yohoolo projekt a lepra által 
érintett gyermekek integrációját segíti az iskolák-
ban, és igyekszik megelőzni az iskolai lemorzso-
lódást a korai házasságok vagy megbélyegzés 
miatt. Imádkozzunk új támogatókért, akik segítenek 
fenntartani és fejleszteni ezt a projektet több, mint 
200 gyermek számára!
Péntek: A leprával érintett területek feltérképezé-
sére indított projekt 2017 júniusában kezdődött. A 
projekt részeként az egészségügyi minisztérium 
integrálni fogja az új, elektronikus, az elhanyagolt 
trópusi betegségek információs rendszerét is. 
Imádkozzunk azért, hogy ez sikeres legyen, és 
eredményezze a lepraprogramok jobb irányítását 
és tervezését, hiszen ennek hiánya az egész or-
szágban a több gyógyszert igénylő kezelések 
elégtelenségét okozta!
Szombat/vasárnap: A Mozambiki Lepramisszió 
egyik legfontosabb, a 2018-as évre vonatkozó 
kihívása az, hogy eljusson a távolabb fekvő 
falvakhoz is Cabo Delgado tartományban. 
Imádkozzunk azért, hogy a „Lepra Kontroll 
Szolgálatok” (Armindo  Jorge úr felelőssége) ezt a 
célt a tartományi Egészségügyi Minisztériummal 
szoros együttműködésben érje el!

Vezetőség
Dr Arie de Kruijff – a Lepramisszió országos vezetője
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misszió munkája, valamint ötletekért és lehetősé-
gekért, amik a német Lepramissziót egy szép jövő 
felé vezetik!
Kedd: Adjunk hálát a sok hűséges emberért Né-
metországban, akik imádkoznak munkánkért és 
anyagilag támogatnak! Adjunk hálát Istennek az 
egyházi közösségekért, akik ügyünket imaszol-
gálatukban hordozzák!
Szerda:  Imádkozzunk, hogy Isten erősítse meg 
Németországban az önkéntesek és támogatók 
hálózatát, és ébresszen lelkesedést bennük  a 
Lepramisszió munkája iránt! Ő adjon a csapatnak 
megfelelő szavakat, kreatív ötleteket, nyitott fület 
és szívet, hogy megbízhatóan vegyenek részt a 
Lepramisszió projektjeinek végrehajtásában, és az 
emberek megtapasztalják Isten szeretetét!
Csütörtök:  Imádkozzunk Pietro Matinoért, az 
olasz Lepramisszió titkáráért, aki a Lepramisszióról 
be-szél könyvtárakban és egyéb nyilvános 
helyeken! Imádkozzunk, hogy Isten vezesse őt, és 
nyisson ajtót az új lehetőségeknek! 
Péntek: Adjunk hálát az olasz Lepramissziót támo-
gató gyülekezetekért! Imádkozzunk az általuk szer-
vezett jótékonysági találkozókért, hogy újszerűek 
és sikeresek legyenek,  sok résztvevővel az  ado-
mánygyűjtésben és az ismertség növelésében.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy az 
olasz Lepramisszió találjon új munkatársakat, akik 
segítik munkájukat, új ötleteket, lelkesedést 
hoznak a leprabetegek ügyéért végzett munkába!

Vezető munkatársak:
Németország
Bettina Merz – országos vezető
Olaszország
Pietro Matino – főtitkár
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Kép: Tanárok képzése a nőket érintő szexuális és reproduktiv jogokkal kapcso atban.l Kép: Az olasz Lepramisszió munkatársai egy találkozón Arezzoban.
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A Mozambiki Lepramisszió (The Leprosy Mission 
Mozambique) szorosan együttműködik a Kormányzati 
Egészségügyi Minisztériummal a Cabo Delgado 
tartományban található „Leprakontroll Program” tá-
mogatásával. Erős kapcsolatokat ápolnak a közös-
ségi partnerekkel, beleértve a közösségi önkénte-
seket és az öngondoskodó csoportokat. Az ALEMO a 
lepra által érintett emberek társulása, amelyet a 
Mozambiki Lepramisszió támogat. Célja tagjai meg-
élhetésének javítása a jobb mezőgazdasági mód-
szerek, képzések és érdekképviselet által. Egy másik 
programban, az Iphiro Yohoolo oktatási projektben, 
több, mint 200, a lepra által érintett gyermeket tanít-
tatnak, és arra ösztönzik őket, hogy folytassák tanul-
mányaikat, mely által ki tudnak törni a szegény-
ségből. 2018-ban a Mozambiki Lepramisszió egy 
olyan projektet fog befejezni, amelynek célja a meg-
élhetés javítása 89 olyan közösségben, ahol öngon-
doskodó csoportok vannak. Ezekben a közösségek-
ben a projekt fenntartható mezőgazdasági módsze-
reket fog tanítani, illetve olyan csoportokat, melyek-
ben a megtakarítás-képzést tanulhatják meg. Az 
egyházak mozgósítása egyre kiemeltebb fontosságú 
a Mozambiki Lepramisszió  számára. A csapat álma 
az, hogy a helyi egyházakat stabil partnerré tudják 
tenni a lepra által érintett közösségekkel kapcsolat-
ban, mely amellett, hogy törődik a gyógyítással, re-
ménységet is ad.
Imatémák

Hétfő: Az elmúlt néhány évben Mozambik a politi-
kai instabilitás időszakán ment át. Hálásak va-
gyunk, hogy a helyzet jelenleg stabil, de imád-
kozzunk  azért, hogy az összes érintett fél továbbra 
is kommunikáljon egymással, és így az ország 
békés maradhasson!
Kedd: A közösségi részvétel a mozambiki lepra-
program nagyon fontos eleme, mivel az új esetek 
több, mint a felét közösségi partnereink azonosít-
ják. Imádkozzunk azért, hogy ezek a fontos kap-
csolatok növekedhessenek, illetve hogy a kormány 
vidéki, leprával foglalkozó szupervízorai hatéko-
nyan tudják beilleszteni a munkájukba ezt a közös-
ségi hozzájárulást!
Szerda: A helyi egyházak sok, a lepra által érintett 
közösségben vannak jelen. Az UMOJA ("egység") 
projekten keresztül a Mozambiki Lepramisszió kap-
csolatokat épített ki az egyház, a leprával érintett 

·

·

·

A német Lepramisszió (Lepra Mission)
A német Lepramisszió  Dr. Gottfried Riedel és felesé-
ge helyi  baráti köreként indult. A  Riedel házaspár a 
lepra elleni harc úttörőiként 1951-től 1997-ig dolgo-
zott a Lepramisszióban. Céljuk az volt, hogy Isten 
szeretetét vigyék el minden emberhez és Isten  Ki-
rálysága látható legyen. A német Lepramisszió  min-
den munkatársa önkéntesként dolgozik, és különböző  
felekezetkből való. Különleges adománygyűjtő alkal-
makat szerveznek, és különböző csoportok és közös-
ségek meghívására  projektjeikről beszámolót tarta-
nak.  Nigerbe, Indiába és Csádba nyújtanak támoga-
tást a lepramunkához. 
Az olasz Lepramisszió (Missione Contro la 
Lebbra)
Az olasz Lepramissziót 1968-ban alakította egy ön-
kéntesekből álló csoport, akik keményen dolgoztak, 
hogy a Lepramisszió ismertté váljon Olaszországban. 
Az elmúlt években sok minden megváltozott, és az 
olasz csapat azon dolgozik, hogy  új munkatársak 
csatlakozzanak hozzájuk, akik új ötleteket hoznak, 
mivel a modern médián keresztül (internet, Facebook 
és blog) könnyebben lehet elérni az embereket. 
Kulturális projekteket és adománygyűjtó eseménye-
ket is elindítanak azzal a szándékkal, hogy különböző 
olasz régiókban lakó emberekkel kerüljenek kap-
csolatba és megnyerjék támogatásukat. Sajnos 
Olaszország jelenleg hosszú gazdasági válsággal 
néz szembe, ami sok fiatalt Olaszország elhagyására 
késztet.
Imatémák

Hétfő: A német Lepramisszió tavasszal nagy válto-
zások elé néz, mivel az igazgatósági választás 
során új generációt szeretnének megnyerni. Imád-
kozzunk olyan fiatalokért, akiket érdekel a Lepra-

·

Mozambik Németország és Olaszország

közösségek és az öngondoskodó csoportok között. 
Imádkozzunk azért, hogy a helyi gyülekezeti tagok 
csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez és az 
átalakulás, változás eszközeiként szolgáljanak 
közösségeikben!
Csütörtök: Az Iphiro Yohoolo projekt a lepra által 
érintett gyermekek integrációját segíti az iskolák-
ban, és igyekszik megelőzni az iskolai lemorzso-
lódást a korai házasságok vagy megbélyegzés 
miatt. Imádkozzunk új támogatókért, akik segítenek 
fenntartani és fejleszteni ezt a projektet több, mint 
200 gyermek számára!
Péntek: A leprával érintett területek feltérképezé-
sére indított projekt 2017 júniusában kezdődött. A 
projekt részeként az egészségügyi minisztérium 
integrálni fogja az új, elektronikus, az elhanyagolt 
trópusi betegségek információs rendszerét is. 
Imádkozzunk azért, hogy ez sikeres legyen, és 
eredményezze a lepraprogramok jobb irányítását 
és tervezését, hiszen ennek hiánya az egész or-
szágban a több gyógyszert igénylő kezelések 
elégtelenségét okozta!
Szombat/vasárnap: A Mozambiki Lepramisszió 
egyik legfontosabb, a 2018-as évre vonatkozó 
kihívása az, hogy eljusson a távolabb fekvő 
falvakhoz is Cabo Delgado tartományban. 
Imádkozzunk azért, hogy a „Lepra Kontroll 
Szolgálatok” (Armindo  Jorge úr felelőssége) ezt a 
célt a tartományi Egészségügyi Minisztériummal 
szoros együttműködésben érje el!

Vezetőség
Dr Arie de Kruijff – a Lepramisszió országos vezetője

·

·

·

misszió munkája, valamint ötletekért és lehetősé-
gekért, amik a német Lepramissziót egy szép jövő 
felé vezetik!
Kedd: Adjunk hálát a sok hűséges emberért Né-
metországban, akik imádkoznak munkánkért és 
anyagilag támogatnak! Adjunk hálát Istennek az 
egyházi közösségekért, akik ügyünket imaszol-
gálatukban hordozzák!
Szerda:  Imádkozzunk, hogy Isten erősítse meg 
Németországban az önkéntesek és támogatók 
hálózatát, és ébresszen lelkesedést bennük  a 
Lepramisszió munkája iránt! Ő adjon a csapatnak 
megfelelő szavakat, kreatív ötleteket, nyitott fület 
és szívet, hogy megbízhatóan vegyenek részt a 
Lepramisszió projektjeinek végrehajtásában, és az 
emberek megtapasztalják Isten szeretetét!
Csütörtök:  Imádkozzunk Pietro Matinoért, az 
olasz Lepramisszió titkáráért, aki a Lepramisszióról 
be-szél könyvtárakban és egyéb nyilvános 
helyeken! Imádkozzunk, hogy Isten vezesse őt, és 
nyisson ajtót az új lehetőségeknek! 
Péntek: Adjunk hálát az olasz Lepramissziót támo-
gató gyülekezetekért! Imádkozzunk az általuk szer-
vezett jótékonysági találkozókért, hogy újszerűek 
és sikeresek legyenek,  sok résztvevővel az  ado-
mánygyűjtésben és az ismertség növelésében.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy az 
olasz Lepramisszió találjon új munkatársakat, akik 
segítik munkájukat, új ötleteket, lelkesedést 
hoznak a leprabetegek ügyéért végzett munkába!

Vezető munkatársak:
Németország
Bettina Merz – országos vezető
Olaszország
Pietro Matino – főtitkár

·

·

·

·

·

Kép: Tanárok képzése a nőket érintő szexuális és reproduktiv jogokkal kapcso atban.l Kép: Az olasz Lepramisszió munkatársai egy találkozón Arezzoban.
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17. hét: április 23 – 29.

Az Észak-Írországi Lepramisszió azért dolgozik hogy 
a lepra-sújtotta országokat támogassa. Minden tettük 
középpontjában az imádság áll. Négy dolog élvez 
elsőbbséget a stratégiai tervükben 2017 és 2020 
között:
1. Minél több embert szeretnének elkötelezni abban, 

hogy segítsenek a lepra elleni küzdelemben és a 
betegek életének átformálásában.

2. Forráskeresés: jelentősen emelik támogatásukat a 
lepra-sújtotta területeken, és biztosítják minden 
egyes felajánlott font maximális befektetését.

3. Oktatás és támogatás: a lepra pontos megérté-
sének elősegítése. A leprabetegek egyenlő bánás-
módban való részesítésének elérésén dolgoznak, 
fellépnek az előítélet és megbélyegzés ellen. Tá-
mogatják a pozitív irányú változásokat a nyilvá-
nosság előtt és a gyakorlatban is.

4. Szervezési kiválóság: egy agilis, rugalmas szerve-
zetet építenek, amely hatékonyan tudja közvetíteni 
a stratégiai célokat.

A csapat minden korosztályt foglalkoztat egész 
Észak-Írországból, különösen egyházakból, iskolák-
ból és keresztény szervezetekből. A személyzet és az 
önkéntesek templomokba és más elkötelezett cso-
portokhoz látogatnak, és rendszeresen felszólalnak 
az istentiszteleten és egyéb alkalmakon. A negyedévi 
imakalauz mellett évente kétszer kiadnak folyóiratot 
is. 2018-ban az Észak-Írországi Lepramisszió tá-
mogatói kapcsolatot fejleszt és keresi az anyagi 
támogatás minden lehetőségét, a hosszú távú 
támogatási rendszer kidolgozását. Fontosnak tartják 
az együttműködést és partnerkapcsolatot terveznek a 
skóciai, angol, walesi Lepramissziókkal, hogy közö-
sen tartsanak kampányokat, szerezzenek támoga-
tókat és pályázati lehetőségeket.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az új adatbázisért és web-
oldalért! Imádkozzunk, hogy mindezek hasznos, 
hatékony eszközök legyenek a támogatók eléré-
sében, ugyanakkor segítsenek az imák és ada-
kozás emelkedésében is!
Kedd: Adjunk hálát, hogy bővül az együttműködés 
a skót, angol, walesi és észak-ír Lepramissziók 
között! 2018-ban új, közös kampányt terveznek. 
Imádkozzunk, hogy az Úr áldását adja, egységet, 
irányítást adjon ezekhez a kezdeményezésekhez!

·

·

1949-ben jött létre a Dél-Afrikai Lepramisszió (The 
Leprosy Mission South Africa). Alapítványokat hoztak 
létre a lepra elleni munka támogatására Dél-Afri-
kában. Az új megbetegedések többségét Mpumalan-
ga, Kwa Zulu Natal és Kelet Cape tartományokban 
találták. A misszió lepraprogramokat működtet Kwa 
Zulu Natal és Kelet Cape területén. Dél-Afrika egyéb 
területein és Namíbiában eseti segítséget nyújtanak a 
lepra elleni munkához. A RampUp program segít a 
fogyatékkal élőknek otthonra találni az egyházon 
belül. A legutóbbi években az egyházak számára ki-
fejlesztett képzési anyag a gyülekezetek számára 
2018 során elérhető lesz, amely segítséget nyújt a 
saját, fogyatékosok befogadására indított kampá-
nyaik fejlesztéséhez. A Dél-Afrikai Lepramisszió há-
rom oszlopos tagja vonul vissza 2018-ban: Otto 
Kingsley, aki 1980-ban csatlakozott a misszióhoz, 
majd regionális igazgatóként járult hozzá a misszió 
munkájához az elmúlt  23 évben Nyugat- és Kelet 
Cape területén. Erna Möller, aki 1987-ben kezdett 
szociális munkásként a korábbi Westfort Leprakór-
házban, és azóta szerepe jelentősen megnőtt főképp 
a RampUp progam fejlesztésével és vezetésével. És 
Rika Colyn, aki a misszió könyvelőjeként szolgált a 
johannesburgi irodában 1991 óta.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk zökkenőmentes átmenetért a 
Dél-Afrikai Lepramisszió munkájában, amint búcsút 
vesznek Otto-tól, Erna-tól és Rika-tól, és adjunk 
hálát a kemény munka, az állhatatosság,kitartás, 
valamint Isten és az Ő országa iránti szeretet 
örökségéért, amit ők hagynak ránk!
Kedd: Imádkozzunk a RampUp program növe-
kedéséért, és különösen azért, hogy fogyatékkal 
élők vállaljanak vezető szerepet a RampUp 
programban!
Szerda: Adjunk hálát azért, hogy a Dél-Afrikai Pos-
taszolgálat tovább javul, bár a kézbesítési idő és a 
szolgáltatás néhány területen egyenetlen. A csapat 
eléggé biztos abban, hogy a javulás oly mértékű 
lesz, hogy megvizsgálhatják az adománygyűjtő 
levelezések visszaállítását. Imádkozzunk  azért, 
hogy felhívásukra nagyvonalú válasz érkezzen!
Csütörtök: Több, a missziónak szánt hagyaték hi-
vatalos eljárása nagyon hosszúra nyúlik. Imádkoz-
zunk, hogy a nagylelkű hagyatéki támogatások 
gyorsan hozzáférhetőek legyenek!

·

·

·
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Észak Írország Dél-Afrika
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Szerda: Adjunk hálát az Észak-Írországi Lepra-
misszió hűséges vezetőségéért! Imádkozzunk Is-
ten iránymutatásért, hogy Ő vezesse őket minden 
döntésükben! Mivel néhány kuratóriumi távozik, 
imádkozzunk, hogy az Úr a megfelelő személyek-
kel pótolja őket!
Csütörtök: Adjunk hálát azokért a hűséges egyéni 
és egyházi támogatókért Észak-Írországban, akik 
évek óta pénzadománnyal segítenek! Imádkoz-
zunk, hogy sikerüljön új támogatókat is találni,  
hogy jelentősen növelhessék a leprabetegek ügyé-
nek támogatását!
Péntek: Adjunk hálát a közel 300 egyházi össze-
kötőért, akik hűségesen imádkoznak és adomá-
nyokat gyűjtenek, felhívják a figyelmet a Lepra-
misszió tevékenységére. Mivel néhányan nyugdíj-
ba vonulnak, imádkozzunk az újakért! Imádkoz-
zunk az önkéntesek  biztonságért, hogy nyíljanak 
meg lehetőségek előttük a lakosság és az egy-
házak körében is!   
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Joanne Briggs 
igazgatóért és munkatársaiért, akik az adomány-
gyűjtést szervezik és végzik  Észak-Írországban. 
Adjunk hálát elkötelezettségükért, és azért, hogy  
teljes odaadással dolgoznak a Lepramisszióban! 
Imádkozzunk a hatékony csapatmunkáért, az egy-
ségért!

Bibliai idézet:
„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szán-
dékaid.” Példabeszédek Könyve 16:3
Vezető munkatárs:
Joanne Briggs országos igazgató

·

·

Péntek: Adjunk hálát az igazgató: Peter Laubscher 
hűséges szolgálatáért, felelős vezetői munkájáért! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Goodman Qhos-
holo (Kelet Cape) és Lucky Kunene (Kwa Zulu 
Natal) munkatársainkért! Mint lepraprogram-koor-
dinátorok, hatalmas távolságokra utaznak, hogy a 
közösségek tagjait és egészségügyi dolgozókat 
oktassanak a lepra korai jeleinek felismerésére. 
Ezen felül figyelemmel kísérik a betegek szükség-
leteit, lepraklinkákat működtetnek, és az újonnan 
diagnosztizált leprabetegek bőrteszteken alapuló 
szűrőprogramját irányítják. Lucky egészsége javu-
lásáért is kéri imádságainkat.

 Bibliai idézet:
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé-
geztem, a hitet megtartottam,”
 (2 Timóteus 4,7)
Vezetőség:
Peter Laubscher – igazgató
Theo de Villiers – igazgatóhelyettes

Kép: Peter LaubscherKép: az Észak-Írországi Lepramisszió munkatársai
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17. hét: április 23 – 29.

Az Észak-Írországi Lepramisszió azért dolgozik hogy 
a lepra-sújtotta országokat támogassa. Minden tettük 
középpontjában az imádság áll. Négy dolog élvez 
elsőbbséget a stratégiai tervükben 2017 és 2020 
között:
1. Minél több embert szeretnének elkötelezni abban, 

hogy segítsenek a lepra elleni küzdelemben és a 
betegek életének átformálásában.

2. Forráskeresés: jelentősen emelik támogatásukat a 
lepra-sújtotta területeken, és biztosítják minden 
egyes felajánlott font maximális befektetését.

3. Oktatás és támogatás: a lepra pontos megérté-
sének elősegítése. A leprabetegek egyenlő bánás-
módban való részesítésének elérésén dolgoznak, 
fellépnek az előítélet és megbélyegzés ellen. Tá-
mogatják a pozitív irányú változásokat a nyilvá-
nosság előtt és a gyakorlatban is.

4. Szervezési kiválóság: egy agilis, rugalmas szerve-
zetet építenek, amely hatékonyan tudja közvetíteni 
a stratégiai célokat.

A csapat minden korosztályt foglalkoztat egész 
Észak-Írországból, különösen egyházakból, iskolák-
ból és keresztény szervezetekből. A személyzet és az 
önkéntesek templomokba és más elkötelezett cso-
portokhoz látogatnak, és rendszeresen felszólalnak 
az istentiszteleten és egyéb alkalmakon. A negyedévi 
imakalauz mellett évente kétszer kiadnak folyóiratot 
is. 2018-ban az Észak-Írországi Lepramisszió tá-
mogatói kapcsolatot fejleszt és keresi az anyagi 
támogatás minden lehetőségét, a hosszú távú 
támogatási rendszer kidolgozását. Fontosnak tartják 
az együttműködést és partnerkapcsolatot terveznek a 
skóciai, angol, walesi Lepramissziókkal, hogy közö-
sen tartsanak kampányokat, szerezzenek támoga-
tókat és pályázati lehetőségeket.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az új adatbázisért és web-
oldalért! Imádkozzunk, hogy mindezek hasznos, 
hatékony eszközök legyenek a támogatók eléré-
sében, ugyanakkor segítsenek az imák és ada-
kozás emelkedésében is!
Kedd: Adjunk hálát, hogy bővül az együttműködés 
a skót, angol, walesi és észak-ír Lepramissziók 
között! 2018-ban új, közös kampányt terveznek. 
Imádkozzunk, hogy az Úr áldását adja, egységet, 
irányítást adjon ezekhez a kezdeményezésekhez!

·

·

1949-ben jött létre a Dél-Afrikai Lepramisszió (The 
Leprosy Mission South Africa). Alapítványokat hoztak 
létre a lepra elleni munka támogatására Dél-Afri-
kában. Az új megbetegedések többségét Mpumalan-
ga, Kwa Zulu Natal és Kelet Cape tartományokban 
találták. A misszió lepraprogramokat működtet Kwa 
Zulu Natal és Kelet Cape területén. Dél-Afrika egyéb 
területein és Namíbiában eseti segítséget nyújtanak a 
lepra elleni munkához. A RampUp program segít a 
fogyatékkal élőknek otthonra találni az egyházon 
belül. A legutóbbi években az egyházak számára ki-
fejlesztett képzési anyag a gyülekezetek számára 
2018 során elérhető lesz, amely segítséget nyújt a 
saját, fogyatékosok befogadására indított kampá-
nyaik fejlesztéséhez. A Dél-Afrikai Lepramisszió há-
rom oszlopos tagja vonul vissza 2018-ban: Otto 
Kingsley, aki 1980-ban csatlakozott a misszióhoz, 
majd regionális igazgatóként járult hozzá a misszió 
munkájához az elmúlt  23 évben Nyugat- és Kelet 
Cape területén. Erna Möller, aki 1987-ben kezdett 
szociális munkásként a korábbi Westfort Leprakór-
házban, és azóta szerepe jelentősen megnőtt főképp 
a RampUp progam fejlesztésével és vezetésével. És 
Rika Colyn, aki a misszió könyvelőjeként szolgált a 
johannesburgi irodában 1991 óta.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk zökkenőmentes átmenetért a 
Dél-Afrikai Lepramisszió munkájában, amint búcsút 
vesznek Otto-tól, Erna-tól és Rika-tól, és adjunk 
hálát a kemény munka, az állhatatosság,kitartás, 
valamint Isten és az Ő országa iránti szeretet 
örökségéért, amit ők hagynak ránk!
Kedd: Imádkozzunk a RampUp program növe-
kedéséért, és különösen azért, hogy fogyatékkal 
élők vállaljanak vezető szerepet a RampUp 
programban!
Szerda: Adjunk hálát azért, hogy a Dél-Afrikai Pos-
taszolgálat tovább javul, bár a kézbesítési idő és a 
szolgáltatás néhány területen egyenetlen. A csapat 
eléggé biztos abban, hogy a javulás oly mértékű 
lesz, hogy megvizsgálhatják az adománygyűjtő 
levelezések visszaállítását. Imádkozzunk  azért, 
hogy felhívásukra nagyvonalú válasz érkezzen!
Csütörtök: Több, a missziónak szánt hagyaték hi-
vatalos eljárása nagyon hosszúra nyúlik. Imádkoz-
zunk, hogy a nagylelkű hagyatéki támogatások 
gyorsan hozzáférhetőek legyenek!

·

·

·
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Szerda: Adjunk hálát az Észak-Írországi Lepra-
misszió hűséges vezetőségéért! Imádkozzunk Is-
ten iránymutatásért, hogy Ő vezesse őket minden 
döntésükben! Mivel néhány kuratóriumi távozik, 
imádkozzunk, hogy az Úr a megfelelő személyek-
kel pótolja őket!
Csütörtök: Adjunk hálát azokért a hűséges egyéni 
és egyházi támogatókért Észak-Írországban, akik 
évek óta pénzadománnyal segítenek! Imádkoz-
zunk, hogy sikerüljön új támogatókat is találni,  
hogy jelentősen növelhessék a leprabetegek ügyé-
nek támogatását!
Péntek: Adjunk hálát a közel 300 egyházi össze-
kötőért, akik hűségesen imádkoznak és adomá-
nyokat gyűjtenek, felhívják a figyelmet a Lepra-
misszió tevékenységére. Mivel néhányan nyugdíj-
ba vonulnak, imádkozzunk az újakért! Imádkoz-
zunk az önkéntesek  biztonságért, hogy nyíljanak 
meg lehetőségek előttük a lakosság és az egy-
házak körében is!   
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Joanne Briggs 
igazgatóért és munkatársaiért, akik az adomány-
gyűjtést szervezik és végzik  Észak-Írországban. 
Adjunk hálát elkötelezettségükért, és azért, hogy  
teljes odaadással dolgoznak a Lepramisszióban! 
Imádkozzunk a hatékony csapatmunkáért, az egy-
ségért!

Bibliai idézet:
„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szán-
dékaid.” Példabeszédek Könyve 16:3
Vezető munkatárs:
Joanne Briggs országos igazgató

·

·

Péntek: Adjunk hálát az igazgató: Peter Laubscher 
hűséges szolgálatáért, felelős vezetői munkájáért! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Goodman Qhos-
holo (Kelet Cape) és Lucky Kunene (Kwa Zulu 
Natal) munkatársainkért! Mint lepraprogram-koor-
dinátorok, hatalmas távolságokra utaznak, hogy a 
közösségek tagjait és egészségügyi dolgozókat 
oktassanak a lepra korai jeleinek felismerésére. 
Ezen felül figyelemmel kísérik a betegek szükség-
leteit, lepraklinkákat működtetnek, és az újonnan 
diagnosztizált leprabetegek bőrteszteken alapuló 
szűrőprogramját irányítják. Lucky egészsége javu-
lásáért is kéri imádságainkat.

 Bibliai idézet:
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé-
geztem, a hitet megtartottam,”
 (2 Timóteus 4,7)
Vezetőség:
Peter Laubscher – igazgató
Theo de Villiers – igazgatóhelyettes

Kép: Peter LaubscherKép: az Észak-Írországi Lepramisszió munkatársai



19. hét: május 7 – 13.

26 27

18. hét: április 30 – május 6.

A franciaországi Lepramisszió (Mission Lepre) egy 
kis helybéli igazgatóság irányítása alá tartozó csapat. 
Adományozóikkal főként a rendszeresen megjelenő 
'En Action' folyóiratukon és a nemrégiben fejlesztett 
weboldalon keresztül kommunikálnak. A munkatár-
sak, az igazgatósági tagok és az önkéntesek temp-
lomi látogatásaik alkalmával mutatják be a misszió-
ban végzett munkájukat. Az elmúlt években a francia 
Lepramisszió számos találkozón vett részt a Francia 
nyelvű Protestánsok Misszió Szövetsége (FMEF) és 
az ASAH (Humanitárius Segélyszolgálat Szövetsége) 
szervezésében. E két szervezet létesít kapcsolatot a 
különböző keresztyén missziók között. Kiváló lehető-
ség ez a résztvevők lelki bátorítására illetve az infor-
málódásra. 2018-ban a francia Lepramisszió nagy-
ban számít a gyülekezetek ígéretére, mely szerint 
több tucat futó vesz majd részt a népszerű „Hősök 
futása” eseményen, ami kiváló lehetőség mind a se-
gélyek gyűjtésére, mind a figyelem felkeltésére.
Imatémák

Hétfő: A francia Lepramisszió hálás azért, hogy 
sikerült egy titkárt és egy könyvelőt alkalmaznia. 
Imádkozzunk azért, hogy a francia kormány 2019-
ben is támogassa Hanta és Carine szerződéseit a 
munkanélküliség megoldása-program keretében!
Kedd: Imádkozzunk a hozzáértő és elkötelezett 
önkéntesekért, akik segítségével a francia Lepra-
misszió kapcsolatba léphet támogatóival és meg-

·

·

A McKean Rehabilitációs Központról
Thaiföldön a Lepramisszió már hosszú ideje együtt-
működik a McKean Rehabilitációs Központtal, amely 
az Észak-Thaiföldi Keresztény Egyház tulajdonában 
van. Ma ez a központ gondját viseli a leprás- és fo-
gyatékkal élő betegeknek, valamint az időskorú-
aknak. A McKean Észak-Thaiföldön elsősorban a lep-
rához kapcsolódó szakismeretek központja, de azon 
túl a nyomorban élők vagy kitelepített fogyatékos-
sággal élők számára lakóházi kezelést és rehabili-
tációt is biztosít. Oktatásokat is szervez a fenntart-
ható megélhetés támogatására. McKean úttörő sze-
repet tölt be a régióban élő idősek korosztályonkénti, 
többszintű gondozásában.
A Koreai Lepramisszióról
Dél-Koreában évente kevés új lepraesetet észlelnek, 
viszont még mindig vannak olyan idős emberek, akik 
a lepra miatt fogyatékosak. Néhányan továbbra is 
lepra-rehabilitációs falvakban élnek, elszigetelve a 
többségi közösségektől. A Koreai Lepramisszió tartja 
fent a Jézus Kórházat, amely a bőrbetegségek és a 
lepra minden „esetének” kezelésére szakosodott. Egy 
80 ágyas öregek otthonát is üzemeltet a fogyatékos, 
idős emberek számára, beleértve a leprásokat is. 
Emellett egyéb támogatásokat is nyújt a közösség-
ben élő idős leprabetegek számára, és imaközössé-
geket szervez Dél-Koreában.
Imatémák

 Hétfő: McKean keresztény központként szeretne 
működni. Imádkozzunk Isten vezetéséért minden 
ez irányú fejlesztési tervében, és azért, hogy a 
látogatók és az oktatók széles köre segítse ezt a 
fejlődést, bemutatva Isten szeretetét!
Kedd: Imádkozzunk, hogy az orvostanhallgatók 
emlékezzenek arra, amit a McKean Központban 
tanultak, és képesek legyenek időben felismerni a 
leprát, hogy az új betegek megfelelő diagnózist és 
hatékony kezelést kapjanak!
Szerda: A McKean új szakképző iskolát nyitott az 
idősebb gondozóknak. Imádkozzunk értük, mert 
sokan közülük először találkoznak a kereszténység 
üzenetével! 
Csütörtök: A McKean segít a nyomorban élő és 
fogyatékkal élő hontalan betegek ellátásában, gon-
dozásában és kezelésében. Imádkozzunk, hogy a 
hivatalos engedélyeket megkaphassák, biztonsá-
gosan utazhassanak és időben hozzáférhessenek 

·

·

·

·
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oszthatja üzenetét a közösségi médián keresztül.
Szerda: A francia Lepramisszió új weboldallal ren-
delkezik. Imádkozzunk ezen eszköz hatékony al-
kalmazásáért és azért, hogy növelje a Lepramisz-
szió ismertségét!
Csütörtök: Egy Párizs környéki gyülekezet tagjai 
részt kívánnak venni a júniusi „Hősök futása” jóté-
konysági futóversenyen. Adjunk hálát ezért a lehe-
tőségért és imádkozzunk a folyamatos együtt-
működésért és az új jelentkezők részvételéért! 
Péntek: Kivuban (Kongó) egy új projekt került kilá-
tásba. Imádkozzunk, hogy a kongói és francia 
munkatársak lelkesen végezhessék munkájukat a 
többi, ugyanezen projektet támogató lepramissziós 
országgal együtt! 
Szombat/ vasárnap: A francia Lepramissziónak 
elkötelezettek a munkatársai, de szükségük van a 
segítségre. Imádkozzunk, hogy egyre több embert 
sarkalljon tettekre a leprával fertőzöttek ügye, és 
csatlakozzanak önkéntesként a segítésre!

Bibliai idézet:
„Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az 
örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az 
ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől 
végig, amelyeket megalkotott.” Prédikátor könyve 
3:11 
Vezető munkatárs:
Pascal Machefer – igazgató

·

·

·

·

minden szükséges műtéthez vagy kezeléshez!
Péntek: A Thaiföldi Egyház, Krisztus egyháza 
ebben az évben választásokat tart. Imádkozzunk 
Isten vezetéséért a vezetők kiválasztásában és a 
McKean Kórház jövőjéért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk bölcsességért 
és egészségért a Koreai Lepramisszió igazgató-
tanácsának tagjai és munkatársai számára, akik a 
Jézus Kórházban és az időskorúak otthonában 
dolgoznak! Imádkozzunk, hogy Dél-Koreában a 
leprában érintett idősebb emberek békében és 
biztonságban élhessék életük hátralévő részét!

Bibliai idézet:
„…hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes 
mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt 
mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten 
ismeretében!” (Kolossé 1,10)
Vezető munkatársak:
McKean Kórház
Dr Oosanipon Sriminipant – igazgató 
Heather Smith – igazgatóhelyettes
Dr Trevor Smith – leprológiai tanácsadó orvos
Dél-Korea
Jaewoong Choi – programkoordinátor

·

·

Kép: Pascal Machefer Kép: Heather Smith, a McKean Kórház igazgatóhelyettese korábbi beteggel, aki ma már munkatárs a kórházban! 



19. hét: május 7 – 13.
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18. hét: április 30 – május 6.

A franciaországi Lepramisszió (Mission Lepre) egy 
kis helybéli igazgatóság irányítása alá tartozó csapat. 
Adományozóikkal főként a rendszeresen megjelenő 
'En Action' folyóiratukon és a nemrégiben fejlesztett 
weboldalon keresztül kommunikálnak. A munkatár-
sak, az igazgatósági tagok és az önkéntesek temp-
lomi látogatásaik alkalmával mutatják be a misszió-
ban végzett munkájukat. Az elmúlt években a francia 
Lepramisszió számos találkozón vett részt a Francia 
nyelvű Protestánsok Misszió Szövetsége (FMEF) és 
az ASAH (Humanitárius Segélyszolgálat Szövetsége) 
szervezésében. E két szervezet létesít kapcsolatot a 
különböző keresztyén missziók között. Kiváló lehető-
ség ez a résztvevők lelki bátorítására illetve az infor-
málódásra. 2018-ban a francia Lepramisszió nagy-
ban számít a gyülekezetek ígéretére, mely szerint 
több tucat futó vesz majd részt a népszerű „Hősök 
futása” eseményen, ami kiváló lehetőség mind a se-
gélyek gyűjtésére, mind a figyelem felkeltésére.
Imatémák

Hétfő: A francia Lepramisszió hálás azért, hogy 
sikerült egy titkárt és egy könyvelőt alkalmaznia. 
Imádkozzunk azért, hogy a francia kormány 2019-
ben is támogassa Hanta és Carine szerződéseit a 
munkanélküliség megoldása-program keretében!
Kedd: Imádkozzunk a hozzáértő és elkötelezett 
önkéntesekért, akik segítségével a francia Lepra-
misszió kapcsolatba léphet támogatóival és meg-

·
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A McKean Rehabilitációs Központról
Thaiföldön a Lepramisszió már hosszú ideje együtt-
működik a McKean Rehabilitációs Központtal, amely 
az Észak-Thaiföldi Keresztény Egyház tulajdonában 
van. Ma ez a központ gondját viseli a leprás- és fo-
gyatékkal élő betegeknek, valamint az időskorú-
aknak. A McKean Észak-Thaiföldön elsősorban a lep-
rához kapcsolódó szakismeretek központja, de azon 
túl a nyomorban élők vagy kitelepített fogyatékos-
sággal élők számára lakóházi kezelést és rehabili-
tációt is biztosít. Oktatásokat is szervez a fenntart-
ható megélhetés támogatására. McKean úttörő sze-
repet tölt be a régióban élő idősek korosztályonkénti, 
többszintű gondozásában.
A Koreai Lepramisszióról
Dél-Koreában évente kevés új lepraesetet észlelnek, 
viszont még mindig vannak olyan idős emberek, akik 
a lepra miatt fogyatékosak. Néhányan továbbra is 
lepra-rehabilitációs falvakban élnek, elszigetelve a 
többségi közösségektől. A Koreai Lepramisszió tartja 
fent a Jézus Kórházat, amely a bőrbetegségek és a 
lepra minden „esetének” kezelésére szakosodott. Egy 
80 ágyas öregek otthonát is üzemeltet a fogyatékos, 
idős emberek számára, beleértve a leprásokat is. 
Emellett egyéb támogatásokat is nyújt a közösség-
ben élő idős leprabetegek számára, és imaközössé-
geket szervez Dél-Koreában.
Imatémák

 Hétfő: McKean keresztény központként szeretne 
működni. Imádkozzunk Isten vezetéséért minden 
ez irányú fejlesztési tervében, és azért, hogy a 
látogatók és az oktatók széles köre segítse ezt a 
fejlődést, bemutatva Isten szeretetét!
Kedd: Imádkozzunk, hogy az orvostanhallgatók 
emlékezzenek arra, amit a McKean Központban 
tanultak, és képesek legyenek időben felismerni a 
leprát, hogy az új betegek megfelelő diagnózist és 
hatékony kezelést kapjanak!
Szerda: A McKean új szakképző iskolát nyitott az 
idősebb gondozóknak. Imádkozzunk értük, mert 
sokan közülük először találkoznak a kereszténység 
üzenetével! 
Csütörtök: A McKean segít a nyomorban élő és 
fogyatékkal élő hontalan betegek ellátásában, gon-
dozásában és kezelésében. Imádkozzunk, hogy a 
hivatalos engedélyeket megkaphassák, biztonsá-
gosan utazhassanak és időben hozzáférhessenek 

·

·

·

·

Franciaország Thaiföld és Dél-Korea

oszthatja üzenetét a közösségi médián keresztül.
Szerda: A francia Lepramisszió új weboldallal ren-
delkezik. Imádkozzunk ezen eszköz hatékony al-
kalmazásáért és azért, hogy növelje a Lepramisz-
szió ismertségét!
Csütörtök: Egy Párizs környéki gyülekezet tagjai 
részt kívánnak venni a júniusi „Hősök futása” jóté-
konysági futóversenyen. Adjunk hálát ezért a lehe-
tőségért és imádkozzunk a folyamatos együtt-
működésért és az új jelentkezők részvételéért! 
Péntek: Kivuban (Kongó) egy új projekt került kilá-
tásba. Imádkozzunk, hogy a kongói és francia 
munkatársak lelkesen végezhessék munkájukat a 
többi, ugyanezen projektet támogató lepramissziós 
országgal együtt! 
Szombat/ vasárnap: A francia Lepramissziónak 
elkötelezettek a munkatársai, de szükségük van a 
segítségre. Imádkozzunk, hogy egyre több embert 
sarkalljon tettekre a leprával fertőzöttek ügye, és 
csatlakozzanak önkéntesként a segítésre!

Bibliai idézet:
„Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az 
örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az 
ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől 
végig, amelyeket megalkotott.” Prédikátor könyve 
3:11 
Vezető munkatárs:
Pascal Machefer – igazgató

·

·

·

·

minden szükséges műtéthez vagy kezeléshez!
Péntek: A Thaiföldi Egyház, Krisztus egyháza 
ebben az évben választásokat tart. Imádkozzunk 
Isten vezetéséért a vezetők kiválasztásában és a 
McKean Kórház jövőjéért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk bölcsességért 
és egészségért a Koreai Lepramisszió igazgató-
tanácsának tagjai és munkatársai számára, akik a 
Jézus Kórházban és az időskorúak otthonában 
dolgoznak! Imádkozzunk, hogy Dél-Koreában a 
leprában érintett idősebb emberek békében és 
biztonságban élhessék életük hátralévő részét!
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„…hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes 
mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt 
mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten 
ismeretében!” (Kolossé 1,10)
Vezető munkatársak:
McKean Kórház
Dr Oosanipon Sriminipant – igazgató 
Heather Smith – igazgatóhelyettes
Dr Trevor Smith – leprológiai tanácsadó orvos
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Jaewoong Choi – programkoordinátor

·

·

Kép: Pascal Machefer Kép: Heather Smith, a McKean Kórház igazgatóhelyettese korábbi beteggel, aki ma már munkatárs a kórházban! 



20. hét:  14  20.május –

28 29

21. hét: május 21 – 27.

Az Indiai Lepramisszió (The Leprosy Mission India) 
egészségügyi programja India-szerte 14 kórházban, 
az ország 9 államában valósul meg. Ezek név 
szerint: Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, 
Maharashtra, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar 
Pradesh and West Bengal államok. A kórházak a 
lepra minden aspektusát orvosi-szociális betegség-
ként kezelik. Nemcsak a beutaláskor szokásos leprás 
megbetegedés elleni szolgáltatásokról gondoskod-
nak, hanem a közösségi tájékoztatás révén, alap-
szintű egészségmegőrzésről is. A lepra a mozgás-
korlátozottság legfőbb okozója, éppen ezért a kórhá-
zak a rokkantság kérdését intézményi és közösségi 
szintű menedzseléssel kezelik. Bizonyos gyógyászati 
szakterületeken középszintű egészségügyi ellátásról 
is gondoskodnak, többek között a bőrgyógyászat, 
szemészet, általános orvoslás, általános sebészet, 
szülészet illetve nőgyógyászat területén. Az Indiai 
Lepramisszió egyik stratégiai fontosságú célja a lepra 
korai felismerése és a helyes kezelés időben történő 
biztosítása ahhoz, hogy a betegek ne szenvedjenek 
tartós egészségkárosodást, illetve   akik egészségileg 
károsodtak, rehabilitálhatóak legyenek. Ahhoz, hogy 
céljukat elérhessék, a Lepramisszió kórházai javas-
lataikkal és támogatássukkal segítik a kormányt az 
aktív esetek gyors felderítésében, a lepra korai diag-
nosztizálásával és a szövődményes esetek kezelésé-
vel kapcsolatos saját szaktudás kiépítésében, illetve 
az egészségkárosodás menedzselésében. Egyszó-
val, az Indiai Lepramisszió támogatja a működőképes 
beutalórendszer-modelleket, és más, elhanyagolt tró-
pusi betegségekkel foglalkozó programokkal való 
együttműködést épít ki, mint pl. a vízi, közegész-
ségügyi, higiéniai (WASH) és rokkantsági progra-
mokkal.
Imatémák

Hétfő: Az Indiai Lepramisszió támogatja és segíti a 
kormányzatot a lepra korai felismerésében, így 
téve sok beteg számára lehetővé a korai kezelést, 
amely megvédi őket a későbbi  tartós egészség-
károsodástól. Imádkozzunk ennek a kezdeménye-
zésnek a sikeréért!
Kedd: Imádkozzunk minden egészségügyi szak-
emberért és alkalmazottért, akik az Indiai Lepra-
misszió kórházaiban és az otthoni betegápolásban 
(Snehalayas ) segédkeznek. Kérjük az Urat, hogy 
támogassa őket, és imádkozzunk az Úr folyamatos 

·

·

India  Egészségügyi ellátás–

A Kelet-timori  Lepramisszió jövőképe, hogy meglát-
hassák a leprabetegek és fogyatékosok, valamint 
családjuk életminőségének javulását. 2011-re legyőz-
ték a leprabetegséget (10.000 emberre kevesebb, 
mint 1 eset jut), de az elmúlt néhány évben a megbe-
tegedések száma emelkedett. A Kelet-timori Lepra-
misszió folytatja közbenjárói tevékenységét az 
Egészségügyi Minisztériumnál, mert a lepra „legyő-
zése” nem jelenti azt, hogy az országban nincs már 
leprabetegség; több munka szükséges az új esetek 
felderítéséhez a korai beavatkozás érdekében; és a 
leprabetegek is, ahogy mindannyian, Isten különleges  
alkotásai. A BHCAL („Jobb egészséget a leprabeteg 
közösségek számára”) projekt az Egészségügyi Mi-
nisztériummal, és más klinikai partnerekkel együtt-
működve a lepra legyőzését és a lepra miatti fogyaté-
kosság csökkentését tűzte ki célul azokban a körze-
tekben, ahol a legtöbb megbetegedés van:  elsősor-
ban Oecusse, Dili és Baucau körzetekben, de to-
vábbra is felügyelik és ellenőrzik a kevésbé veszé-
lyeztetett körzeteket is. A „Közösségi alapú rehabili-
táció, társadalmi, gazdasági, egészségügyi, fejlesz-
tési (CBR SEHD) projekt” célja elősegíteni a lepra-
betegek beilleszkedését a társadalomba  6 körzet 24 
önsegélyező csoportján keresztül, melyek számát 
még növelni tervezik. „A lepra megszüntetése és a 
fogyatékosság csökkentése Oecusseban” (OLEDIR)  
projekt célja, hogy csökkentsék a lepramegbete-
gedést és az ennek következtében kialakuló fogya-
tékosságot az Oecusse  körzetben korai dignózissal 
és kezeléssel, valamint a fogyatékosság megelőzési 
stratégia támogatása és a lepra ismertségének nö-
velése a közösségben. „A fogyatékkal élők jogai“ 
(RPD) projekt célja   a fogyatékosok teljes részvétele 
a társadalomban, és  egyenlő jogok és lehetőségek 
biztosítása a számukra.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk, hogy  a lepra ügye teljesen 
az új kelet-timori kormány Egészségügyi Miniszté-
riumának feladatkörébe tartozzon!
Kedd: Imádkozzunk a lepra- és fogyatékosság 
megelőzési képzésért, melyet  60 orvos számára 
tartanak Dili  egészségközpontjaiban és orvosi ren-
delőiben, hogy zökkenőmentesen menjen a kép-
zés és az orvosok a tanult ismereteket beépítsék a 
napi munkájukba!

·

·

Kelet-Timor

iránymutatásáért!
Szerda: A Lepramisszió támogatja az indiai kor-
mányzat kezdeményezésére létrejött Nemzeti 
Leprafelszámoló Programot (NLEP) országos és 
állami szinteken, 4 államban (Chhattisgarh, Delhi, 
Maharashtra and Uttar Pradesh), az ILEP-en ke-
resztül. Imádkozzunk az együttműködés sikeréért, 
hogy erősíteni tudjuk a leprás megbetegedések 
felszámolását célzó kormányzati programot!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy jelen legyen az Úr 
bölcsessége az Indiai Lepramisszió munkatársinak 
az életében, minden államban, ahol a szervezet 
működik, mert közös célért dolgoznak!
Péntek: Imádkozzunk több egyéni, vállalati és 
intézményi adományozóért, akik támogatásukkal 
segítik az Indiai Lepramisszió egészségügyi ellátó 
programjának ügyét!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azokért a lepra-
betegekért, akik kórházainkban fekszenek, távol a 
családjaiktól, otthonuktól és a környezetüktől! 
Imádkozzunk, hogy a családjuk körében, környe-
zetükben barátságos fogadtatásra, szerető gon-
doskodásra találhassanak, és újult erővel, egy 
szebb jövő reményében térhessenek vissza ottho-
naikba. 

Vezető munkatárs:
Dr Jerry Joshua – az Egészségügyi Program 
vezetője

·

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Imádkozzunk az CBR SEHD projekt 5 
munkatársáért, bölcsességért és elkötelezettsé-
gért, hogy folytassák a jó munkát: a 24 önsegé-
lyező csoport gazdasági fejlődésének támogatását 
jó üzleti terv készítésével, és az önsegélyező cso-
porttagok önértékelésének és vezetői képessé-
gének megerősítésével!
Csütörtök: Imádkozzunk a CBR SEHD projekt 
munkájáért a kelet-timori Szociális és Szolidaritási 
Minisztériummal partnerségben, és a megállapo-
dásuk  zökkenőmentes megújításáért!
Péntek: Imádkozzunk a Kelet-timori Lepramisszió  
6 partnerszervezetéért, mely különböző típusú fo-
gyatékosokkal foglalkozik, és amelyek a fogyaték-
kal élők jogaiért küzdenek! Imádkozzunk bölcses-
ségért, egészségért és elkötelezettségért minden 
nehéz helyzetben, amikor politikusokkal és a kor-
mánnyal tárgyalnak a fogyatékossággal élő szemé-
lyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény  jóváhagyá-
sáról!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Kelet-timori 
Lepramisszió partnereiért, akik a stratégiai tervet 
készítik, hogy a leprabetegeket vonják be a mun-
kájukba és a tervezésbe!

Bibliai idézet: 
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó 
cselekedetre felkészített legyen. (2Tim3,16-17)
Vezető munkatársak:
Afliana (Nona) Lisnahan – országos igazgató

Kép: Kórtermi kép India 14 leprakórházának egyikében Kép:  A Kelet-timori Lepramisszió munkatársi csapata
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21. hét: május 21 – 27.

Az Indiai Lepramisszió (The Leprosy Mission India) 
egészségügyi programja India-szerte 14 kórházban, 
az ország 9 államában valósul meg. Ezek név 
szerint: Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, 
Maharashtra, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar 
Pradesh and West Bengal államok. A kórházak a 
lepra minden aspektusát orvosi-szociális betegség-
ként kezelik. Nemcsak a beutaláskor szokásos leprás 
megbetegedés elleni szolgáltatásokról gondoskod-
nak, hanem a közösségi tájékoztatás révén, alap-
szintű egészségmegőrzésről is. A lepra a mozgás-
korlátozottság legfőbb okozója, éppen ezért a kórhá-
zak a rokkantság kérdését intézményi és közösségi 
szintű menedzseléssel kezelik. Bizonyos gyógyászati 
szakterületeken középszintű egészségügyi ellátásról 
is gondoskodnak, többek között a bőrgyógyászat, 
szemészet, általános orvoslás, általános sebészet, 
szülészet illetve nőgyógyászat területén. Az Indiai 
Lepramisszió egyik stratégiai fontosságú célja a lepra 
korai felismerése és a helyes kezelés időben történő 
biztosítása ahhoz, hogy a betegek ne szenvedjenek 
tartós egészségkárosodást, illetve   akik egészségileg 
károsodtak, rehabilitálhatóak legyenek. Ahhoz, hogy 
céljukat elérhessék, a Lepramisszió kórházai javas-
lataikkal és támogatássukkal segítik a kormányt az 
aktív esetek gyors felderítésében, a lepra korai diag-
nosztizálásával és a szövődményes esetek kezelésé-
vel kapcsolatos saját szaktudás kiépítésében, illetve 
az egészségkárosodás menedzselésében. Egyszó-
val, az Indiai Lepramisszió támogatja a működőképes 
beutalórendszer-modelleket, és más, elhanyagolt tró-
pusi betegségekkel foglalkozó programokkal való 
együttműködést épít ki, mint pl. a vízi, közegész-
ségügyi, higiéniai (WASH) és rokkantsági progra-
mokkal.
Imatémák

Hétfő: Az Indiai Lepramisszió támogatja és segíti a 
kormányzatot a lepra korai felismerésében, így 
téve sok beteg számára lehetővé a korai kezelést, 
amely megvédi őket a későbbi  tartós egészség-
károsodástól. Imádkozzunk ennek a kezdeménye-
zésnek a sikeréért!
Kedd: Imádkozzunk minden egészségügyi szak-
emberért és alkalmazottért, akik az Indiai Lepra-
misszió kórházaiban és az otthoni betegápolásban 
(Snehalayas ) segédkeznek. Kérjük az Urat, hogy 
támogassa őket, és imádkozzunk az Úr folyamatos 

·

·

India  Egészségügyi ellátás–

A Kelet-timori  Lepramisszió jövőképe, hogy meglát-
hassák a leprabetegek és fogyatékosok, valamint 
családjuk életminőségének javulását. 2011-re legyőz-
ték a leprabetegséget (10.000 emberre kevesebb, 
mint 1 eset jut), de az elmúlt néhány évben a megbe-
tegedések száma emelkedett. A Kelet-timori Lepra-
misszió folytatja közbenjárói tevékenységét az 
Egészségügyi Minisztériumnál, mert a lepra „legyő-
zése” nem jelenti azt, hogy az országban nincs már 
leprabetegség; több munka szükséges az új esetek 
felderítéséhez a korai beavatkozás érdekében; és a 
leprabetegek is, ahogy mindannyian, Isten különleges  
alkotásai. A BHCAL („Jobb egészséget a leprabeteg 
közösségek számára”) projekt az Egészségügyi Mi-
nisztériummal, és más klinikai partnerekkel együtt-
működve a lepra legyőzését és a lepra miatti fogyaté-
kosság csökkentését tűzte ki célul azokban a körze-
tekben, ahol a legtöbb megbetegedés van:  elsősor-
ban Oecusse, Dili és Baucau körzetekben, de to-
vábbra is felügyelik és ellenőrzik a kevésbé veszé-
lyeztetett körzeteket is. A „Közösségi alapú rehabili-
táció, társadalmi, gazdasági, egészségügyi, fejlesz-
tési (CBR SEHD) projekt” célja elősegíteni a lepra-
betegek beilleszkedését a társadalomba  6 körzet 24 
önsegélyező csoportján keresztül, melyek számát 
még növelni tervezik. „A lepra megszüntetése és a 
fogyatékosság csökkentése Oecusseban” (OLEDIR)  
projekt célja, hogy csökkentsék a lepramegbete-
gedést és az ennek következtében kialakuló fogya-
tékosságot az Oecusse  körzetben korai dignózissal 
és kezeléssel, valamint a fogyatékosság megelőzési 
stratégia támogatása és a lepra ismertségének nö-
velése a közösségben. „A fogyatékkal élők jogai“ 
(RPD) projekt célja   a fogyatékosok teljes részvétele 
a társadalomban, és  egyenlő jogok és lehetőségek 
biztosítása a számukra.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk, hogy  a lepra ügye teljesen 
az új kelet-timori kormány Egészségügyi Miniszté-
riumának feladatkörébe tartozzon!
Kedd: Imádkozzunk a lepra- és fogyatékosság 
megelőzési képzésért, melyet  60 orvos számára 
tartanak Dili  egészségközpontjaiban és orvosi ren-
delőiben, hogy zökkenőmentesen menjen a kép-
zés és az orvosok a tanult ismereteket beépítsék a 
napi munkájukba!

·

·

Kelet-Timor

iránymutatásáért!
Szerda: A Lepramisszió támogatja az indiai kor-
mányzat kezdeményezésére létrejött Nemzeti 
Leprafelszámoló Programot (NLEP) országos és 
állami szinteken, 4 államban (Chhattisgarh, Delhi, 
Maharashtra and Uttar Pradesh), az ILEP-en ke-
resztül. Imádkozzunk az együttműködés sikeréért, 
hogy erősíteni tudjuk a leprás megbetegedések 
felszámolását célzó kormányzati programot!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy jelen legyen az Úr 
bölcsessége az Indiai Lepramisszió munkatársinak 
az életében, minden államban, ahol a szervezet 
működik, mert közös célért dolgoznak!
Péntek: Imádkozzunk több egyéni, vállalati és 
intézményi adományozóért, akik támogatásukkal 
segítik az Indiai Lepramisszió egészségügyi ellátó 
programjának ügyét!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azokért a lepra-
betegekért, akik kórházainkban fekszenek, távol a 
családjaiktól, otthonuktól és a környezetüktől! 
Imádkozzunk, hogy a családjuk körében, környe-
zetükben barátságos fogadtatásra, szerető gon-
doskodásra találhassanak, és újult erővel, egy 
szebb jövő reményében térhessenek vissza ottho-
naikba. 

Vezető munkatárs:
Dr Jerry Joshua – az Egészségügyi Program 
vezetője

·

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Imádkozzunk az CBR SEHD projekt 5 
munkatársáért, bölcsességért és elkötelezettsé-
gért, hogy folytassák a jó munkát: a 24 önsegé-
lyező csoport gazdasági fejlődésének támogatását 
jó üzleti terv készítésével, és az önsegélyező cso-
porttagok önértékelésének és vezetői képessé-
gének megerősítésével!
Csütörtök: Imádkozzunk a CBR SEHD projekt 
munkájáért a kelet-timori Szociális és Szolidaritási 
Minisztériummal partnerségben, és a megállapo-
dásuk  zökkenőmentes megújításáért!
Péntek: Imádkozzunk a Kelet-timori Lepramisszió  
6 partnerszervezetéért, mely különböző típusú fo-
gyatékosokkal foglalkozik, és amelyek a fogyaték-
kal élők jogaiért küzdenek! Imádkozzunk bölcses-
ségért, egészségért és elkötelezettségért minden 
nehéz helyzetben, amikor politikusokkal és a kor-
mánnyal tárgyalnak a fogyatékossággal élő szemé-
lyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény  jóváhagyá-
sáról!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Kelet-timori 
Lepramisszió partnereiért, akik a stratégiai tervet 
készítik, hogy a leprabetegeket vonják be a mun-
kájukba és a tervezésbe!

Bibliai idézet: 
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó 
cselekedetre felkészített legyen. (2Tim3,16-17)
Vezető munkatársak:
Afliana (Nona) Lisnahan – országos igazgató

Kép: Kórtermi kép India 14 leprakórházának egyikében Kép:  A Kelet-timori Lepramisszió munkatársi csapata
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22. hét: május 28  június 3.– ARCKÉP

hein 10 éves volt, amikor észrevette, 
hogy nem érez fájdalmat a lábaiban és a Tkezeiben. Orvoshoz küldték. Egy éven át 

kezelték az új fejlesztésű lepra elleni gyógy-
szerrel. Három hónap múlva ideggyulladás 
következtében kezeit nem tudta használni, és 
így enni sem volt képes. Két-három hónapig 
ágyhoz kötötté vált, egész testében nagy fáj-
dalmakkal. Thein korábban dióféléket és zöldsé-
geket termesztett, de fogyatékossága miatt az 
elmúlt 10 évben erre már nem volt képes. Kezei 
és lábai karomszerűen meggörbültek. A leprától 
függetlenül a látása is romlott.  A Nargis ciklon 
után 2008-ban Thein kapcsolatba került a 
Myanmari Lepramisszióval. A Mawlamyine kór-
házban a lábait kezelték és a Myanmari Lepra-
misszió gondoskodott arról, hogy a fekélyeit 
havonta ellenőrizzék. Ellátták egy olyan kész-
lettel, amely krémet, gézt és egyéb anyagokat 
tartalmazott, hogy megvédjék a további 
sérülésektől. 
Most, az Egyesült Királyság kormánya által 
finanszírozott projektből származó 100 000 Kyat 

A Nemzetközi Lepramissziót Brent Morgan vezeti. A 
mintegy 20 fős munkatársi gárda zömmel a nyugat-
londoni Brentfordban dolgozik. Ők biztosítják a világ-
szervezet számára a vezetést, a koordinációt és 
adminisztratív támogatást. A Nemzetközi Főhivatal-
nak széles rálátása van az egész misszióra. Mun-
kájuk egy része befelé tekintő: a szervezet működé-
sének segítése, gördülékennyé tétele. Ugyanakkor ki 
is szélesíti a misszió tevékenységét azáltal, hogy 
munkatársi gárdája kibővült egy adománygyűjtési és 
egy jogvédelmi szakemberrel. Ők nemcsak tanácsot 
adnak, hanem új országok, illetve területek elérésén 
is munkálkodnak. Brent Morgan és munkatársai a 
Nemzetközi Elnökségnek számolnak be. Az északi és 
déli féltekéről 8 ország képviseletében 12 tagú 
testület ez. Az Elnökséget Colin Osborne (Anglia) el-
nök vezeti, alelnöke Anne Ratliff (Új-Zéland), kincs-
tárnoka Philip Putman  (Anglia). Az Elnökség évente 
kétszer tanácskozik. 
Imatémák

Hétfő: Az elmúlt évben több új igazgató kezdte 
meg munkáját a Nemzetközi Főhivatalban. Imád-
kozzunk azért, hogy személyük és tevékenységük 
az egész misszióra jó hatással legyen!
Kedd: Egyik fő fejlesztési terület a vezetőképzés: 
hogy vezetőink minél felkészültebbek legyenek 
feladatukhoz. Az első csoport már 2017 novem-
berében vállalta és elkezdte az egyéves képzést. 
Imádkozzunk nemzetközi- és tagországvezetőin-
kért!
Szerda: 2016-ban a Nemzetközi Főhivatal két új 
információs csatornát létesített: az egymás közti 
kapcsolattartásra a Glasscubes-t, történetek és 
képek publikálására pedig a ResourceSpace-t. 

·

·

·

Nemzetközi Lepramisszió Thein története
Egy jövedelmező kosárfonó vállalkozás

Imádkozzunk azokért, akik mindkettőt felépítették 
és üzemeltetik, és a többiekért, akik használják, 
hogy az elektronikus csatornák legyenek áldássá a 
misszió egészére nézve!
Csütörtök: A Nemzetközi Főhivatal költségvetése 
a tagországok hozzájárulásából áll.  Mindig nagyon 
szűkösek a keretek. Imádkozzunk Brentért és mun-
katársaiért, hogy a szükségleteket a legjobban 
tudják csoportosítani és hozzájuk más forrásokat is 
találni fedezetül!
Péntek: A Nemzetközi Főhivatal a Lepramisszió 
közös értékeit vallja magáénak, különösen is az 
egységet! Imádkozzunk az egység Lelkéért kö-
zöttük, miközben az egész misszió javán fára-
doznak!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Isten szerete-
téért, amivel gondja van a betegségük miatt meg-
bélyegzett, kivetett emberekre! Imádkozzunk azért, 
hogy a teljes Lepramisszió minden tagországa és 
munkatársa igazi szeretettel, őszinte odaszánással 
fáradozzon a leprabetegek javán! (Zsoltárok 78,72)

Bibliai idézet:
„Megjelentette neked, ó ember, mi legyen a jó és mit 
kíván az Úr tőled? Csak azt, hogy igazságot csele-
kedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy aláza-
tosan járj a te Isteneddel!” Mikeás 6,8
Vezető munkatársak:
Brent Morgan vezérigazgató
Pete Garratt műveleti igazgató
Jannine Ebenso minőségbiztosítási igazgató
Gladstone Worthington pénzügyi igazgató
Peter Walker adománygyűjtési igazgató
Pradeep Bhagival jogvédelmi igazgató

·

·

·

mikrohitel-kölcsön segítségével Thein képes 
megélni kosárfonásbóll. Három napig szeleteli a 
bambuszágakat, amelyekből három napig ko-
sarakat fon. Hat nap alatt 30-40 kosarat képes 
készíteni, amelyeket jó áron tud értékesíteni. 
Korábban csak helyi hiteleket vett fel, amelyek-
nek csak a kamatait tudta fizetni. Most hetente 
68.000 Kyat a nyeresége, amelyet a gyerme-
kére költ. 
A kosárfonást Thein nem tervezi bővíteni, de a 
földjén saját fogyasztásra szeretne termeszteni 
dió- és zöldségféléket. 
Thein a Lepramisszió Integrált Rehabilitációs 
Projektjének kedvezményezettje. A projekt ré-
szeként tizenöt központot működtetnek, ame-
lyek fizikai rehabilitációval, tanácsadással és 
lelki támogatással szolgálnak. Több, mint 100 
vidéki közösséget támogatnak. Az elmúlt né-
hány évben a projekt több, mint 1500 lepra-
érintettségű beteget és családjaikat segítette. 
150 betegen végeztek el helyreállító műtétet. 



30 31

22. hét: május 28  június 3.– ARCKÉP
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Imatémák
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lógiai ismereteket az állami egészségügyi dolgo-
zóknak a képzések során, és ezáltal is legyenek 
eszközzé az ország „lepramentessé tételében!”
Péntek: A Chittagong hegyvidéki Lepraellenőrző 
Projektünk munkatársai nagyon sok nehézséggel 
találkoznak az állami szervekkel való munkakap-
csolat során. Imádkozzunk értük, hogy ne terhelje 
őket nehéz napi munkájukon túl a meg-nem-
értésnek és gyakran akadályozásoknak a terhe is!
Szombat/vasárnap: Egy új kutatás során az egyik 
lepragyógyszerrel szembeni rezisztencia kezelé-
sének módját keresik munkatársaink. Imádkozzunk 
azért, hogy erre a viszonylag gyakori jelenségre 
találjanak megoldásokat! 

Vezető munkatársak:
Leprakutatás
Dr John Arpon Samaddar  - kutatásvezető

·

·

23. hét:  4 június – 10. 24. hét: június 11 – 17.
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése 
szerint közel másfélmillió ember érintett az elha-
nyagolt trópusi betegségek valamelyikében.  A beteg-
ségek fertőzés-eredetűek, ha nem kezelik őket idő-
ben, krónikus betegségeket, erős fájdalmat és el-
esettséget okoznak. A lepra a 20 elhanyagolt trópusi 
betegség egyike. Az érintettek nagy száma miatt az 
ENSZ „Fenntartható Fejlődési Céljain” túl jelentős 
előrelépéseket tesz az  elhanyagolt trópusi betegsé-
gek leküzdésére és az érintettek támogatására. A 
leprabetegség, helyi járványként, jelen van a 20 
betegség által érintett földrajzi területeken. A leprát 
kísérő szövődmények fellelhetők az egyéb trópusi 
betegségekben is, mint pl. a sebesedés, szemprob-
lémák, ödémák (kéz és lábduzzanatok), korlátozott 
mozgás, társadalmi megbélyegzettség és kirekesz-
tés. A Nemzetközi Lepramisszió tudatában van an-
nak, hogy a leprásoknál egyidejűleg más betegségek 
(beleértve az elhanyagolt trópusiakat) is jelen 
lehetnek, ezért a szervezet megfelelően felkészült 
arra, hogy e betegségek tüneteit, szövődményeit és 
következményeit is kezelje. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a Lepramisszió 
tagországai bölcsességet és megfelelő vezetést 
kapjanak az elhanyagolt trópusi betegségek gyó-
gyításában, és találják meg a legmegfelelőbb 
együttműködési módot más szervezetekkel!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Nemzetközi 
Lepramisszió munkatársai biztonságban utaz-
hassanak el az éves, elhanyagolt trópusi beteg-
ségekkel foglalkozó szervezet ülésére, és ott talál-
hassák meg az együttműködés legjobb módját!

·

·

Lepraellenőrzés és kutatások
A lepraellenőrzést és a különféle kutatásokat a tele-
püléseken végzett munkához kapcsolódóan végzi a 
Lepramisszió. Így biztosítják, hogy a különféle pro-
jektek a legátfogóbb módon szolgálják a leprabe-
tegek javát. A lepraellenőrzési programok célja, hogy 
minőségi egészségügyi szolgáltatások mellett a korai 
diagnózist, a fogyatékosságok megelőzését, a fertő-
zés terjedésének megállítását egy-egy területen a le-
hető legjobban elérjék. A betegeket további ellátásra 
a DBLM kórházba küldik (Dán-Banglades Lepra-
misszió kórháza). A Bangladesi Lepramisszió az álla-
mi egészségügy szolgáltatásait is kiegészíti, és részt 
vesz az egészségügyi dolgozók továbbképzési prog-
ramjában is. Egy új kutatás arra keresi a válaszokat, 
hogy az emberek immunológiai értelemben miként 
reagálnak a lepra kórokozójára, a M. leprae-re. En-
nek és a fertőzésre való érzékenység vizsgálatának 
során reménység szerint sikerül majd jobban beazo-
nosítani: kik tekinthetők a leprabetegség szempont-
jából a legérintettebb csoportoknak. Egy másik kuta-
tás 5 évre kitekintve vizsgálja az önsegítő csoportok 
működésének hatásait egy-egy közösség életére 
nézve. Reméljük, hogy az eredmények méginkább 
bátorítanak majd arra, hogy minél több ilyen tevé-
kenységünk legyen a Lepramisszióban!
Imatémák

Hétfő: 2017  júliusában Nilphamariban új kutatási 
program indult „R2STOP” névvel, mely a lepra-
betegség átadásának kérdéseit, illetve a betegek-
nek a fertőzésre való reakcióit vizsgálja. Imádkoz-
zunk azért, hogy legyenek a betegek és hozzá-
tartozóik közül önként jelentkezők, hogy a kutatás 
minél szélesebb körben történhessék!
Kedd: A Chittagong Lepraellenőrzési Program te-
lepülési szinten vizsgálja egy új projekt keretében a 
jogvédelem és pártfogás kérdéseit. A  munkatársak 
számára ez egy teljesen új terület. Imádkozzunk  
értésükért, felkészülésükért, hogy nyugodt szívvel 
és ne félelmekkel induljanak az új feladat felé!
Szerda: Az Átfogó Lepraszolgáltatások nevű pro-
jekt az állami egészségügy leprával kapcsolatos 
tevékenységei számára is segítséget kíván nyúj-
tani. Imádkozzunk e projekt új fázisáért 2019 és 
2021 között!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a Bangladesi 
Lepramisszió munkatársai jól tudják átadni a lepro-

·

·

·

·

Elhanyagolt trópusi betegségek

·

·

·

·

Szerda: Kongóban a  Lepramisszió  egy új projekt 
keretében növeli a lakosság lepra-, Buruli fekély- 
és nyálkahártya betegségekre irányuló tudatossá-
gát. Továbbá fejleszteni kívánja az egészségügyi 
központok felkészültségét a fenti betegségek diag-
nosztizálására és az érintettek kezelésére. Imád-
kozzunk a projekt sikerességéért és azért, hogy a 
betegek támogatásban, gyógyulásban és kire-
kesztés mentességben részesülhessenek!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a központi 
intézmények és alapítványok anyagi támogatást 
nyújtsanak az elhanyagolt trópusi betegségek ke-
zeléséhez, beleértve a leprát is!
Péntek: Nigériában, Zamfara államban, a Lepra-
misszió  arra törekszik, hogy csökkentse az állam 
által támasztott akadályokat a lepra és nyirok-
rendszer betegségek kezelésével és az érintettek 
gondozásával kapcsolatban. Kérjük Isten áldását a 
Lepramisszió munkatársaira, valamint a betegek 
bátorítását, hogy a napi kezeléseket kitartóan 
elvégezzék!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
Guinea féreg-okozta betegség végleg eltűnjön, 
teljesen megszabadítva a világot a fekete himlő 
után a második betegségtől is! Az eredmények biz-
tatóak, hisz már csak néhány eset fordult elő az 
utóbbi években Dél-Szudánban és Csádban. 

Bibliai idézet:
Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts 
meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. 
(Jeremiás 17,14)
Vezető munkatársak :
Pete Garratt – elhanyagolt trópusi betegségek-
összekötő, Nemzetközi Lepramisszió

Kép:Sanu évekig élt úgy leprabetegségével, hogy ezt nem 
állapították meg róla. Végül a Bangladesi Lepramisszió  
egyik területi lepraellenőre figyelt fel rá és indította el 
gyógykezelését. Sanu azóta teljesen meggyógyult!

Kép: Felvilágosító kampány Nigériában az elhanyagol trópusi betegségekről

Banglades
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gyításában, és találják meg a legmegfelelőbb 
együttműködési módot más szervezetekkel!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Nemzetközi 
Lepramisszió munkatársai biztonságban utaz-
hassanak el az éves, elhanyagolt trópusi beteg-
ségekkel foglalkozó szervezet ülésére, és ott talál-
hassák meg az együttműködés legjobb módját!

·

·

Lepraellenőrzés és kutatások
A lepraellenőrzést és a különféle kutatásokat a tele-
püléseken végzett munkához kapcsolódóan végzi a 
Lepramisszió. Így biztosítják, hogy a különféle pro-
jektek a legátfogóbb módon szolgálják a leprabe-
tegek javát. A lepraellenőrzési programok célja, hogy 
minőségi egészségügyi szolgáltatások mellett a korai 
diagnózist, a fogyatékosságok megelőzését, a fertő-
zés terjedésének megállítását egy-egy területen a le-
hető legjobban elérjék. A betegeket további ellátásra 
a DBLM kórházba küldik (Dán-Banglades Lepra-
misszió kórháza). A Bangladesi Lepramisszió az álla-
mi egészségügy szolgáltatásait is kiegészíti, és részt 
vesz az egészségügyi dolgozók továbbképzési prog-
ramjában is. Egy új kutatás arra keresi a válaszokat, 
hogy az emberek immunológiai értelemben miként 
reagálnak a lepra kórokozójára, a M. leprae-re. En-
nek és a fertőzésre való érzékenység vizsgálatának 
során reménység szerint sikerül majd jobban beazo-
nosítani: kik tekinthetők a leprabetegség szempont-
jából a legérintettebb csoportoknak. Egy másik kuta-
tás 5 évre kitekintve vizsgálja az önsegítő csoportok 
működésének hatásait egy-egy közösség életére 
nézve. Reméljük, hogy az eredmények méginkább 
bátorítanak majd arra, hogy minél több ilyen tevé-
kenységünk legyen a Lepramisszióban!
Imatémák

Hétfő: 2017  júliusában Nilphamariban új kutatási 
program indult „R2STOP” névvel, mely a lepra-
betegség átadásának kérdéseit, illetve a betegek-
nek a fertőzésre való reakcióit vizsgálja. Imádkoz-
zunk azért, hogy legyenek a betegek és hozzá-
tartozóik közül önként jelentkezők, hogy a kutatás 
minél szélesebb körben történhessék!
Kedd: A Chittagong Lepraellenőrzési Program te-
lepülési szinten vizsgálja egy új projekt keretében a 
jogvédelem és pártfogás kérdéseit. A  munkatársak 
számára ez egy teljesen új terület. Imádkozzunk  
értésükért, felkészülésükért, hogy nyugodt szívvel 
és ne félelmekkel induljanak az új feladat felé!
Szerda: Az Átfogó Lepraszolgáltatások nevű pro-
jekt az állami egészségügy leprával kapcsolatos 
tevékenységei számára is segítséget kíván nyúj-
tani. Imádkozzunk e projekt új fázisáért 2019 és 
2021 között!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a Bangladesi 
Lepramisszió munkatársai jól tudják átadni a lepro-

·

·

·

·

Elhanyagolt trópusi betegségek

·

·

·

·

Szerda: Kongóban a  Lepramisszió  egy új projekt 
keretében növeli a lakosság lepra-, Buruli fekély- 
és nyálkahártya betegségekre irányuló tudatossá-
gát. Továbbá fejleszteni kívánja az egészségügyi 
központok felkészültségét a fenti betegségek diag-
nosztizálására és az érintettek kezelésére. Imád-
kozzunk a projekt sikerességéért és azért, hogy a 
betegek támogatásban, gyógyulásban és kire-
kesztés mentességben részesülhessenek!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a központi 
intézmények és alapítványok anyagi támogatást 
nyújtsanak az elhanyagolt trópusi betegségek ke-
zeléséhez, beleértve a leprát is!
Péntek: Nigériában, Zamfara államban, a Lepra-
misszió  arra törekszik, hogy csökkentse az állam 
által támasztott akadályokat a lepra és nyirok-
rendszer betegségek kezelésével és az érintettek 
gondozásával kapcsolatban. Kérjük Isten áldását a 
Lepramisszió munkatársaira, valamint a betegek 
bátorítását, hogy a napi kezeléseket kitartóan 
elvégezzék!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
Guinea féreg-okozta betegség végleg eltűnjön, 
teljesen megszabadítva a világot a fekete himlő 
után a második betegségtől is! Az eredmények biz-
tatóak, hisz már csak néhány eset fordult elő az 
utóbbi években Dél-Szudánban és Csádban. 

Bibliai idézet:
Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts 
meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. 
(Jeremiás 17,14)
Vezető munkatársak :
Pete Garratt – elhanyagolt trópusi betegségek-
összekötő, Nemzetközi Lepramisszió

Kép:Sanu évekig élt úgy leprabetegségével, hogy ezt nem 
állapították meg róla. Végül a Bangladesi Lepramisszió  
egyik területi lepraellenőre figyelt fel rá és indította el 
gyógykezelését. Sanu azóta teljesen meggyógyult!

Kép: Felvilágosító kampány Nigériában az elhanyagol trópusi betegségekről

Banglades
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25. hét:  18 június – 24.

Etiópiában a Lepramisszió főleg partnereken keresz-
tül dolgozik. Régóta fennáló és gyümölcsöző partner-
kapcsolatunk van a „Leprabetegek etióp nemzeti 
szövetségével” (ENAPAL) és a „Leprabetegség áldo-
zatainak Addis Ababa rehabilitációs egyesületével”. 
Együtt dolgozunk az „Összafrikai lepra, tuberkulózis 
rehabilitációs és kutató szakképzési központtal” 
(ALERT) és a Boru Meda kórházzal. Egy Kokosaban, 
Etiópiában folyamatban levő tanulmány kimutatta, 
hogy a leprabetegség még mindig terjed, sok új 
esetet diagnosztizálnak, 21%-át gyermekeknél. A 
Lepramisszió azon dolgozik, hogy tökéletesítse az 
ENAPAL tagok ismeretét, hogy részt tudjanak venni a 
diagnosztizálásban. A tágabb közösségben folytatják 
a leprabetegség megismertetését, és az egészség-
ügyi szakembereket is képzik, hogy együtt dolgoz-
zanak a zéró betegségátvitelen. Nagy  nyereség a 
Boru Meda kórháznak az új fizioterápiás osztály; a 
leprabetegek, és más fogyatékkal élők otthonukhoz 
közelebb kapnak speciális fizio szolgáltatást. Az Etió-
piai Lepramisszió technikai segítséget is nyújt az 
ENAPAL kutatási projekthez, amely a fogyatékosság-
megelőzés- és kezelés családalapú megközelítését 
vizsgálja. Az Etiópiai Lepramisszió tagja a „Nem-
zetközi fogyatékosság civilszervezetei” (DINGO) fóru-
mának, amely  az információcsere és hálózatépítés, 
valamint a közös erőforrás mobilizáció platformjaként 
is szolgál.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk jó kommunikációért és min-
den szinten jó együttműködésért az ENAPAL-lal és 
különböző kormányzati osztályokkal! Imádkozzunk, 
hogy együtt tudjunk dolgozni a „zéró betegségter-
jedésen”, és  hogy javítani tudjunk a leprabetegek 
és fogyatékkal élők életén!
Kedd: Imádkozzunk, hogy Isten hatással legyen a 
leprások és fogyatékosok életére, akik kereske-

·

·

A Dán Lepramisszió (Spedalskhedsmissionen) egy 
kis szervezet, amelyet a Dán Missziós Tanács Fej-
lesztési Osztályának Igazgatótanácsa irányít. A tes-
tületi tagok aktívan és együttműködően vesznek részt 
az adományozókkal való kapcsolattartásban és a 
partnerekkel, illetve Jørgen Andersen nemzeti igaz-
gatóval való együttműködésben. A dániai Lepramisz-
sziónak mintegy 1000 egyéni adományozója van, és 
kiváltságos a helyzete abban a tekintetben, hogy 
jelentős támogatást kap a dán kormánytól a bang-
ladesi projektekhez. A Lepramisszió nagy hangsúlyt 
fektet az adománygyűjtésre, elsősorban a Bangladesi 
Lepramisszió támogatása céljából. Ez a tevékenység 
az alábbiakból áll: egy folyóiratot adnak ki évente 
négyszer, leveleket küldenek az adományozóknak, 
és adománygyűjtéseket szerveznek a dániai egy-
házakban. 
A Finn Lepramisszió
Finnországban 1968 óta működik a Lepramisszió, az 
Országos Tanács 1981-ben alakult.  A Lepramissziót 
kizárólag az önkéntesek nagylelkűsége működteti, 
akik magánszemélyektől, egyházaktól, gyülekezeti 
csoportoktól és más egyházi szervezetektől gyűjte-
nek adományokat a kongói lepra- és rokkantság-
megelőző munka finanszírozására. Keresik a módját 
annak is, hogyan terjeszthetik a lepráról – annak az 
emberekre gyakorolt hatásáról és a segítségnyújtás 
módjáról szóló ismereteket, és hogyan növelhetik az 
érdeklődést Finnországban. A Finn Lepramisszió 
évente négy magazint ad ki finn és svéd nyelven. Ke-
resztény és világi magazinokban cikkeket és törté-
neteket jelentet meg lepráról és a lepramunkáról. 

Etiópia Dánia és Finnország

delmi tréningen vesznek részt, hogy bevételt ered-
ményező saját tevékenységet indítsanak, és  
erőfeszítésük sikeres és fenntartható legyen!
Szerda: Imádkozzunk Berihunért és Tannyért, 
akiknek sok kihívással kell szembenézniük, hogy 
megfeleljenek az etióp kormány által a nemzetközi 
civilszervezetek számára előírt követelményeknek!
Csütörtök: Imádkozzunk az ENAPAL és a Lepra-
misszió sokat úton lévő munkatársai számára vé-
delemért és biztonságért!
Péntek: Imádkozzunk Etiópiáért, mert az ország 
egyes részein nem esik elegendő eső! Imádkoz-
zunk bölcsességért és tisztánlátásért a kormányzat 
számára, hogy megbirkózzon ezzel a folyamatos 
problémával! Köszönjük meg az Úrnak azokat az 
adományokat, melyeket holland szervezetek aján-
dékoztak a leprások és közösségeik számára a 
száraz időszak nehézségeinek legyőzéséhez!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az Úrnak, hogy 
a DINGO fórumot jól fogadta a Munkaügyi és Szo-
ciális Minisztérium! Imádkozzunk, hogy Isten áldja 
meg, és tegye  eredményessé célkitűzésüket, hogy 
a fogyatékkal élők „hangját” felerősítsék a betegég 
ismertségének növelésével és a befogadás elő-
mozdításával!

Bibliai idézet:
„Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az 
emberekkel tett csodáiért:” (Zsolt 107,8)
Vezető munkatársak:
Tanny Hagens – ideiglenes képviselő
Berihun Legesse – pénzügyi vezető
A partnerek vezetői
Tesfaye Tadesse –ügyvezető igazgató, ENAPAL
Shiferaw Mengiste – vezérigazgató, ALVRA
Mezemir Kefema – elnök-vezérigazgató,  ALERT
Dawit Kidane Teku – elnök-vezérigazgató,   Boru 
Meda kórház

·

·

·

·

Egyházközségeket, gyülekezeti közösségeket, iskolá-
kat és más, a lepra és lepramunka iránt érdeklődő 
csoportokat látogat meg, valamint keresztény és helyi 
rádió- és tv adókban jelenik meg.
Imatémák
Dánia

Hétfő: Ebben az évben a Dán Lepramisszió part-
nerségi konferenciát szervez a Bangladesi Lepra-
misszióval közösen. Imádkozzunk, hogy ez a kap-
csolat még erősebbé váljon! 
Kedd: 2017-ben Klaus Leonhardt, a Dán Lepra-
misszió igazgatója visszavonult, és ezért a tagság 
aktivitására fokozott szükség van. Imádkozzunk, 
hogy kapjanak elegendő jártasságot és energiát, 
hogy a rájuk váró feladatokat teljesíteni tudják! 
Szerda: Az adományozók toborzása Dániában ne-
hézkes, átlagéletkoruk magas. Imádkozzunk, hogy 
egyre több fiatal adományozót tudjanak toborozni! 

Finnország:
Csütörtök: Adjunk hálát azokért az önkéntesekért, 
akik idejükkel, tehetségükkel és energiájukkal szol-
gálnak a Finn Lepramisszióban! 
Péntek: Adjunk hálát a hűséges támogatókért, akik 
már az 1960-as évektől imádkoznak és adakoznak 
a misszióban végzett munkájukon túl is!
Szombat/vasárnap:Kérjük Isten áldását, hogy a 
Finn Lepramisszió képes legyen a fiatalokat be-
vonni a Lepramisszió közösségébe! Imádkozzunk, 
hogy a csapat találhasson kihívást jelentő új utakat 
a lepra leküzdésében! 

·

·

·

·

·

·

Kép: Tanny Hagens (fent középen) egy projektet látogat meg  Amboban. A bangladesi Nilphamari kórház igazgatója előadást tart Dániában.
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25. hét:  18 június – 24.

Etiópiában a Lepramisszió főleg partnereken keresz-
tül dolgozik. Régóta fennáló és gyümölcsöző partner-
kapcsolatunk van a „Leprabetegek etióp nemzeti 
szövetségével” (ENAPAL) és a „Leprabetegség áldo-
zatainak Addis Ababa rehabilitációs egyesületével”. 
Együtt dolgozunk az „Összafrikai lepra, tuberkulózis 
rehabilitációs és kutató szakképzési központtal” 
(ALERT) és a Boru Meda kórházzal. Egy Kokosaban, 
Etiópiában folyamatban levő tanulmány kimutatta, 
hogy a leprabetegség még mindig terjed, sok új 
esetet diagnosztizálnak, 21%-át gyermekeknél. A 
Lepramisszió azon dolgozik, hogy tökéletesítse az 
ENAPAL tagok ismeretét, hogy részt tudjanak venni a 
diagnosztizálásban. A tágabb közösségben folytatják 
a leprabetegség megismertetését, és az egészség-
ügyi szakembereket is képzik, hogy együtt dolgoz-
zanak a zéró betegségátvitelen. Nagy  nyereség a 
Boru Meda kórháznak az új fizioterápiás osztály; a 
leprabetegek, és más fogyatékkal élők otthonukhoz 
közelebb kapnak speciális fizio szolgáltatást. Az Etió-
piai Lepramisszió technikai segítséget is nyújt az 
ENAPAL kutatási projekthez, amely a fogyatékosság-
megelőzés- és kezelés családalapú megközelítését 
vizsgálja. Az Etiópiai Lepramisszió tagja a „Nem-
zetközi fogyatékosság civilszervezetei” (DINGO) fóru-
mának, amely  az információcsere és hálózatépítés, 
valamint a közös erőforrás mobilizáció platformjaként 
is szolgál.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk jó kommunikációért és min-
den szinten jó együttműködésért az ENAPAL-lal és 
különböző kormányzati osztályokkal! Imádkozzunk, 
hogy együtt tudjunk dolgozni a „zéró betegségter-
jedésen”, és  hogy javítani tudjunk a leprabetegek 
és fogyatékkal élők életén!
Kedd: Imádkozzunk, hogy Isten hatással legyen a 
leprások és fogyatékosok életére, akik kereske-

·

·

A Dán Lepramisszió (Spedalskhedsmissionen) egy 
kis szervezet, amelyet a Dán Missziós Tanács Fej-
lesztési Osztályának Igazgatótanácsa irányít. A tes-
tületi tagok aktívan és együttműködően vesznek részt 
az adományozókkal való kapcsolattartásban és a 
partnerekkel, illetve Jørgen Andersen nemzeti igaz-
gatóval való együttműködésben. A dániai Lepramisz-
sziónak mintegy 1000 egyéni adományozója van, és 
kiváltságos a helyzete abban a tekintetben, hogy 
jelentős támogatást kap a dán kormánytól a bang-
ladesi projektekhez. A Lepramisszió nagy hangsúlyt 
fektet az adománygyűjtésre, elsősorban a Bangladesi 
Lepramisszió támogatása céljából. Ez a tevékenység 
az alábbiakból áll: egy folyóiratot adnak ki évente 
négyszer, leveleket küldenek az adományozóknak, 
és adománygyűjtéseket szerveznek a dániai egy-
házakban. 
A Finn Lepramisszió
Finnországban 1968 óta működik a Lepramisszió, az 
Országos Tanács 1981-ben alakult.  A Lepramissziót 
kizárólag az önkéntesek nagylelkűsége működteti, 
akik magánszemélyektől, egyházaktól, gyülekezeti 
csoportoktól és más egyházi szervezetektől gyűjte-
nek adományokat a kongói lepra- és rokkantság-
megelőző munka finanszírozására. Keresik a módját 
annak is, hogyan terjeszthetik a lepráról – annak az 
emberekre gyakorolt hatásáról és a segítségnyújtás 
módjáról szóló ismereteket, és hogyan növelhetik az 
érdeklődést Finnországban. A Finn Lepramisszió 
évente négy magazint ad ki finn és svéd nyelven. Ke-
resztény és világi magazinokban cikkeket és törté-
neteket jelentet meg lepráról és a lepramunkáról. 

Etiópia Dánia és Finnország

delmi tréningen vesznek részt, hogy bevételt ered-
ményező saját tevékenységet indítsanak, és  
erőfeszítésük sikeres és fenntartható legyen!
Szerda: Imádkozzunk Berihunért és Tannyért, 
akiknek sok kihívással kell szembenézniük, hogy 
megfeleljenek az etióp kormány által a nemzetközi 
civilszervezetek számára előírt követelményeknek!
Csütörtök: Imádkozzunk az ENAPAL és a Lepra-
misszió sokat úton lévő munkatársai számára vé-
delemért és biztonságért!
Péntek: Imádkozzunk Etiópiáért, mert az ország 
egyes részein nem esik elegendő eső! Imádkoz-
zunk bölcsességért és tisztánlátásért a kormányzat 
számára, hogy megbirkózzon ezzel a folyamatos 
problémával! Köszönjük meg az Úrnak azokat az 
adományokat, melyeket holland szervezetek aján-
dékoztak a leprások és közösségeik számára a 
száraz időszak nehézségeinek legyőzéséhez!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az Úrnak, hogy 
a DINGO fórumot jól fogadta a Munkaügyi és Szo-
ciális Minisztérium! Imádkozzunk, hogy Isten áldja 
meg, és tegye  eredményessé célkitűzésüket, hogy 
a fogyatékkal élők „hangját” felerősítsék a betegég 
ismertségének növelésével és a befogadás elő-
mozdításával!

Bibliai idézet:
„Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az 
emberekkel tett csodáiért:” (Zsolt 107,8)
Vezető munkatársak:
Tanny Hagens – ideiglenes képviselő
Berihun Legesse – pénzügyi vezető
A partnerek vezetői
Tesfaye Tadesse –ügyvezető igazgató, ENAPAL
Shiferaw Mengiste – vezérigazgató, ALVRA
Mezemir Kefema – elnök-vezérigazgató,  ALERT
Dawit Kidane Teku – elnök-vezérigazgató,   Boru 
Meda kórház

·

·

·

·

Egyházközségeket, gyülekezeti közösségeket, iskolá-
kat és más, a lepra és lepramunka iránt érdeklődő 
csoportokat látogat meg, valamint keresztény és helyi 
rádió- és tv adókban jelenik meg.
Imatémák
Dánia

Hétfő: Ebben az évben a Dán Lepramisszió part-
nerségi konferenciát szervez a Bangladesi Lepra-
misszióval közösen. Imádkozzunk, hogy ez a kap-
csolat még erősebbé váljon! 
Kedd: 2017-ben Klaus Leonhardt, a Dán Lepra-
misszió igazgatója visszavonult, és ezért a tagság 
aktivitására fokozott szükség van. Imádkozzunk, 
hogy kapjanak elegendő jártasságot és energiát, 
hogy a rájuk váró feladatokat teljesíteni tudják! 
Szerda: Az adományozók toborzása Dániában ne-
hézkes, átlagéletkoruk magas. Imádkozzunk, hogy 
egyre több fiatal adományozót tudjanak toborozni! 

Finnország:
Csütörtök: Adjunk hálát azokért az önkéntesekért, 
akik idejükkel, tehetségükkel és energiájukkal szol-
gálnak a Finn Lepramisszióban! 
Péntek: Adjunk hálát a hűséges támogatókért, akik 
már az 1960-as évektől imádkoznak és adakoznak 
a misszióban végzett munkájukon túl is!
Szombat/vasárnap:Kérjük Isten áldását, hogy a 
Finn Lepramisszió képes legyen a fiatalokat be-
vonni a Lepramisszió közösségébe! Imádkozzunk, 
hogy a csapat találhasson kihívást jelentő új utakat 
a lepra leküzdésében! 

·

·

·

·

·

·

Kép: Tanny Hagens (fent középen) egy projektet látogat meg  Amboban. A bangladesi Nilphamari kórház igazgatója előadást tart Dániában.
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2016-ban 2609 új leprabeteget találtak Mianmarban, 
akik már magas fogyatékossági fokot mutattak a ké-
sői diagnózis  miatt.  A Mianmari Lepramissziónak  a 
nemzeti lepraellenőrző programmal közösen végzett 
munkájában a leprával szembeni érdektelenséggel,  
az infrastruktúra és szakértelem hiányával, a közös-
ségekben élő megbélyegzéssel és félreinformáltság-
gal kell naponta szembenéznie. A Lepramisszió az 
ország két szakkórházában segít biztosítani az alap-
vető orvosi, sebészeti és rehabilitációs szolgáltatáso-
kat azáltal, hogy fizeti a leprával kapcsolatos szolgá-
latok egészségügyi szakembereinek képzését. Stra-
tégiailag elhelyezett „Fogyatékossági Forrás Köz-
pontok” biztosítják, hogy a közösségeknek legyen 
hozzáférésük az alapvető információhoz az egész-
ségügy, fogyatékosság és emberi jog, gyógytorna, 
technikai és vezetői képességek képzése, fogyatékos 
gyermekek iskolába járásában való segítség, és az 
önsegítő csoportok által nyerhető segítség és gon-
doskodás terén. A Mianmari Lepramisszió segít köz-
reműködni a különböző érdekelt felek lehetőségei-
ben, hogy részt vehessenek a kutatásokban, és  a 
közösségekkel, partnerekkel együtt hangot adjanak a 
fogyatékos személyek törvényes jogainak. A nemzeti 
erőfeszítéseket is támogatják, amelyeket fejlődésben 
elmaradt gyermekek kapnak legjobb kezdésként a 
korai gyermekkorban.  
Imatémák:

Hétfő:  A Mianmari Lepramisszió egy új projektet 
kezdett el, amely a mezőgazdasági szektorba, a 
piac terébe és a mikro-pénzügyekbe való betagoló-
dásra összpontosít. Imádkozzunk azért, hogy min-
den projektrésztvevő, különösen azok, akik be-
folyásos pozíciókban vannak, nyitott szívvel és nyi-
tott gondolkodással legyenek, és hogy a fogyaté-
kos - és a lepra miatt érintett emberek támogatást 
nyerjenek!
Kedd: Imádkozzunk a Polgári Megbízás Szövet-
ség csapatáért, akik azon dolgoznak, hogy a főbb 
fejlesztési projektek jobban bevonják a nőket, 
ifjúságot és a fogyatékos embereket. Imádkozzunk 
azért, hogy ők példaképként és ösztönzőként szol-
gáljanak más országos szervezetek számára is!
Szerda: A Nemzetközi Lepramisszió és a Mianmari 
Fogyatékos Emberek Szövetsége egy kétéves, 
közös projekten kezdett el dolgozni, amelynek 
célja, hogy felemeljék hangjukat a fogyatékos 

·

·

·

Mianmar

Ausztráliában a Lepramisszió (The Leprosy Mission 
Australia) több, mint száz éves múltra tekint vissza. 
Wellesley és Alice Bailey ösztönzött húsz ausztrált 
arra, hogy egy saját tagszervezetet alapítsanak. Bár 
azóta sok változás történt, a hangsúly továbbra is az 
imádságon, az adományozáson, a leprabetegekkel 
kapcsolatos információk megosztásán, Jézus Krisz-
tus vezetésén, és az Ő gyógyító kegyelmén maradt. 
A misszió hat országot támogat: Timor Leste, Nepál, 
Nigéria, India, Pápua Új-Guinea és Thaiföld. Nagy-
lelkűen áldozzák idejüket, imáikat, pénzüket és egyéb 
anyagi értékeiket, hogy segítsenek a leprás- és 
egyéb elhanyagolt trópusi betegeknek, a szegénység 
és a fogyatékosság által érintetteknek. Az elmúlt 
évben indult a „Cure One!” mozgalom („Gyógyíts meg 
egyet!”), amely lehetőséget nyújt az ausztrál támoga-
tóknak, hogy hozzájáruljanak egy-egy leprabeteg 
gondozásához, gyógyulásához. Az évvel kezdődően 
az Ausztráliai Lepramisszió az online adományozás 
bővítésére törekszik. Növelik a kézműves termékek 
választékát, és kijelöltek egy „World Lepra Sunday-t” 
(leprások világvasárnapját), hogy még több embert 
érjenek el Ausztráliában.
Imatémák:

Hétfő: Imádkozzunk a nemzetközi programokban 
résztvevők biztonságos utazásáért! Ők a projektek 
áttekintésében és kivitelezésében segítenek, vala-
mint támogatást nyújtanak a helyi önkénteseknek 
az erőforrások felkutatásában az adománygyűjtés 
és a kommunikáció vonatkozásában. Imádkozzunk 
a hazai Lepramisszió munkatársaiért, akik a kü-
lönböző eseményekre utaznak, hogy képesek le-
gyenek tájékoztatni és ösztönözni másokat a lepra 
által érintettek támogatásában!
Kedd: Augusztus végén tartják az Országos Ima-
hétvégét, amely jó lehetőség arra, hogy az ausztrá-
lok akár önállóan, akár közösségben imádkozza-
nak a leprában érintettekért. Imádkozzunk azért, 
hogy ez az imahétvége minél több embert érintsen 
meg, hogy közelebb hozza őket Jézus Krisztushoz, 
hogy elmélyüljenek a hitben, hogy részesei legye-
nek Isten gyógyító küldésének! 
Szerda: Adjunk hálát a „Gyógyíts meg egyet!” sike-
res bevezetéséért és nagylelkű fogadtatásáért! 
Imádkozzunk azért, hogy ez a mozgalom folyta-
tódjon 2018-ban is, és egyre több embert érintsen 
meg az önzetlen segítségnyújtás lehetősége!

·

·

·

Ausztrália

·

·

·

Csütörtök: Az Ausztráliai Lepramisszió növelte 
boltjaiban a lepra, a fogyatékosság és a szegény-
ség által érintettek által készített termékek kínála-
tát, és bevezette az „Egy csészényi támogatás”-t, 
alkalmakat lehetőséget nyújtva ezáltal az adomá-
nyozók körének bővítésére. Imádkozzunk a kéz-
művesekért, hogy a szigorú határidők, a magas 
igények és a potenciálisan zavaró időjárási és po-
litikai feltételek mellett is végezni tudják a mun-
kájukat!
Péntek: Imádkozzunk a Lepramisszió bölcs, ta-
pasztalt és imádkozó vezetőségéért, és adjunk há-
lát azért, hogy az igazgatóság eddig is szakér-
telemmel és helyes látásmóddal vezette a missziót! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az önkéntesek 
csodálatos csapatáért, akik teljesítették a vásárlási 
megrendeléseket, eseményeket szerveztek, és 
Ausztrália-szerte megosztották másokkal a külde-
tésüket újságok és más kommunikációs eszközök 
segítségével! 

Bibliai idézet:
„Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden 
embernek” (Titusz 2,11)
Vezető munkatárs:
Sheldon Rankin igazgató

emberek érdekében a lobbyban és a pártfogó 
tevékenységekben Mianmarban. Imádkozzunk 
azért,  hogy ezek az erőfeszítések hosszan tartó 
változásokat eredményezzenek az ország politikai 
útján mostani, döntő fontosságú idejében!
Csütörtök: A Nemzetközi Iroda segítségével és 
vezetésével a Mianmari Lepramisszió növeli csa-
patának a szakképzettségét. Imádkozzunk  értük, 
miközben azon fáradoznak, hogy a szakképzett-
séget és ismeretet növeljék, hogy a legjobban szol-
gálhassák a fogyatékossággal és leprával érintett 
embereket!
Péntek: A Mawlamyne Keresztény Leprakórház, 
amely a Mianmari Lepramisszió partnere, egy 15 
éves működési tervet készít. Imádkozzunk böl-
csességért és Isten áldásáért működési tervük  
fejlesztéséhez és alkalmazásához, és hogy akiket 
érintett a lepra, azok számára továbbra is áldás 
legyen ez a kórház!
Szombat/Vasárnap: Imádkozzunk a „Világ Szol-
gái” látogatóiért, akik nagylelkűen önkéntesen ad-
ják idejüket és energiájukat a Mianmari Lepra-
misszió támogatására ezév augusztusában! Imád-
kozzunk, hogy Isten vigyázzon rájuk, és hogy mind 
ők, mind azok, akiknek szolgálnak, megtapasz-
talják  Krisztus szeretetét munkájuk által!

Bibliai idézet:
„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bű-
nösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, 
szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz 
minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, 
vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezíte-
lent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!  
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és 
hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az 
ÚR dicsősége lesz mögötted.” (Ézsaiás 58,6-8)
Vezetőség:
Dr Zaw Moe Aung – a Lepramisszió országos vezetője

·

·

·

Kép: Az Ausztráliai Lepramisszió hatékony segítséget nyújtott a nepáli földrengések utáni helyreállításokban. Kép: Helyreállító funkció gyógytorna gyakorlat által
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2016-ban 2609 új leprabeteget találtak Mianmarban, 
akik már magas fogyatékossági fokot mutattak a ké-
sői diagnózis  miatt.  A Mianmari Lepramissziónak  a 
nemzeti lepraellenőrző programmal közösen végzett 
munkájában a leprával szembeni érdektelenséggel,  
az infrastruktúra és szakértelem hiányával, a közös-
ségekben élő megbélyegzéssel és félreinformáltság-
gal kell naponta szembenéznie. A Lepramisszió az 
ország két szakkórházában segít biztosítani az alap-
vető orvosi, sebészeti és rehabilitációs szolgáltatáso-
kat azáltal, hogy fizeti a leprával kapcsolatos szolgá-
latok egészségügyi szakembereinek képzését. Stra-
tégiailag elhelyezett „Fogyatékossági Forrás Köz-
pontok” biztosítják, hogy a közösségeknek legyen 
hozzáférésük az alapvető információhoz az egész-
ségügy, fogyatékosság és emberi jog, gyógytorna, 
technikai és vezetői képességek képzése, fogyatékos 
gyermekek iskolába járásában való segítség, és az 
önsegítő csoportok által nyerhető segítség és gon-
doskodás terén. A Mianmari Lepramisszió segít köz-
reműködni a különböző érdekelt felek lehetőségei-
ben, hogy részt vehessenek a kutatásokban, és  a 
közösségekkel, partnerekkel együtt hangot adjanak a 
fogyatékos személyek törvényes jogainak. A nemzeti 
erőfeszítéseket is támogatják, amelyeket fejlődésben 
elmaradt gyermekek kapnak legjobb kezdésként a 
korai gyermekkorban.  
Imatémák:

Hétfő:  A Mianmari Lepramisszió egy új projektet 
kezdett el, amely a mezőgazdasági szektorba, a 
piac terébe és a mikro-pénzügyekbe való betagoló-
dásra összpontosít. Imádkozzunk azért, hogy min-
den projektrésztvevő, különösen azok, akik be-
folyásos pozíciókban vannak, nyitott szívvel és nyi-
tott gondolkodással legyenek, és hogy a fogyaté-
kos - és a lepra miatt érintett emberek támogatást 
nyerjenek!
Kedd: Imádkozzunk a Polgári Megbízás Szövet-
ség csapatáért, akik azon dolgoznak, hogy a főbb 
fejlesztési projektek jobban bevonják a nőket, 
ifjúságot és a fogyatékos embereket. Imádkozzunk 
azért, hogy ők példaképként és ösztönzőként szol-
gáljanak más országos szervezetek számára is!
Szerda: A Nemzetközi Lepramisszió és a Mianmari 
Fogyatékos Emberek Szövetsége egy kétéves, 
közös projekten kezdett el dolgozni, amelynek 
célja, hogy felemeljék hangjukat a fogyatékos 

·

·

·

Mianmar

Ausztráliában a Lepramisszió (The Leprosy Mission 
Australia) több, mint száz éves múltra tekint vissza. 
Wellesley és Alice Bailey ösztönzött húsz ausztrált 
arra, hogy egy saját tagszervezetet alapítsanak. Bár 
azóta sok változás történt, a hangsúly továbbra is az 
imádságon, az adományozáson, a leprabetegekkel 
kapcsolatos információk megosztásán, Jézus Krisz-
tus vezetésén, és az Ő gyógyító kegyelmén maradt. 
A misszió hat országot támogat: Timor Leste, Nepál, 
Nigéria, India, Pápua Új-Guinea és Thaiföld. Nagy-
lelkűen áldozzák idejüket, imáikat, pénzüket és egyéb 
anyagi értékeiket, hogy segítsenek a leprás- és 
egyéb elhanyagolt trópusi betegeknek, a szegénység 
és a fogyatékosság által érintetteknek. Az elmúlt 
évben indult a „Cure One!” mozgalom („Gyógyíts meg 
egyet!”), amely lehetőséget nyújt az ausztrál támoga-
tóknak, hogy hozzájáruljanak egy-egy leprabeteg 
gondozásához, gyógyulásához. Az évvel kezdődően 
az Ausztráliai Lepramisszió az online adományozás 
bővítésére törekszik. Növelik a kézműves termékek 
választékát, és kijelöltek egy „World Lepra Sunday-t” 
(leprások világvasárnapját), hogy még több embert 
érjenek el Ausztráliában.
Imatémák:

Hétfő: Imádkozzunk a nemzetközi programokban 
résztvevők biztonságos utazásáért! Ők a projektek 
áttekintésében és kivitelezésében segítenek, vala-
mint támogatást nyújtanak a helyi önkénteseknek 
az erőforrások felkutatásában az adománygyűjtés 
és a kommunikáció vonatkozásában. Imádkozzunk 
a hazai Lepramisszió munkatársaiért, akik a kü-
lönböző eseményekre utaznak, hogy képesek le-
gyenek tájékoztatni és ösztönözni másokat a lepra 
által érintettek támogatásában!
Kedd: Augusztus végén tartják az Országos Ima-
hétvégét, amely jó lehetőség arra, hogy az ausztrá-
lok akár önállóan, akár közösségben imádkozza-
nak a leprában érintettekért. Imádkozzunk azért, 
hogy ez az imahétvége minél több embert érintsen 
meg, hogy közelebb hozza őket Jézus Krisztushoz, 
hogy elmélyüljenek a hitben, hogy részesei legye-
nek Isten gyógyító küldésének! 
Szerda: Adjunk hálát a „Gyógyíts meg egyet!” sike-
res bevezetéséért és nagylelkű fogadtatásáért! 
Imádkozzunk azért, hogy ez a mozgalom folyta-
tódjon 2018-ban is, és egyre több embert érintsen 
meg az önzetlen segítségnyújtás lehetősége!

·

·

·

Ausztrália

·

·

·

Csütörtök: Az Ausztráliai Lepramisszió növelte 
boltjaiban a lepra, a fogyatékosság és a szegény-
ség által érintettek által készített termékek kínála-
tát, és bevezette az „Egy csészényi támogatás”-t, 
alkalmakat lehetőséget nyújtva ezáltal az adomá-
nyozók körének bővítésére. Imádkozzunk a kéz-
művesekért, hogy a szigorú határidők, a magas 
igények és a potenciálisan zavaró időjárási és po-
litikai feltételek mellett is végezni tudják a mun-
kájukat!
Péntek: Imádkozzunk a Lepramisszió bölcs, ta-
pasztalt és imádkozó vezetőségéért, és adjunk há-
lát azért, hogy az igazgatóság eddig is szakér-
telemmel és helyes látásmóddal vezette a missziót! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az önkéntesek 
csodálatos csapatáért, akik teljesítették a vásárlási 
megrendeléseket, eseményeket szerveztek, és 
Ausztrália-szerte megosztották másokkal a külde-
tésüket újságok és más kommunikációs eszközök 
segítségével! 

Bibliai idézet:
„Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden 
embernek” (Titusz 2,11)
Vezető munkatárs:
Sheldon Rankin igazgató

emberek érdekében a lobbyban és a pártfogó 
tevékenységekben Mianmarban. Imádkozzunk 
azért,  hogy ezek az erőfeszítések hosszan tartó 
változásokat eredményezzenek az ország politikai 
útján mostani, döntő fontosságú idejében!
Csütörtök: A Nemzetközi Iroda segítségével és 
vezetésével a Mianmari Lepramisszió növeli csa-
patának a szakképzettségét. Imádkozzunk  értük, 
miközben azon fáradoznak, hogy a szakképzett-
séget és ismeretet növeljék, hogy a legjobban szol-
gálhassák a fogyatékossággal és leprával érintett 
embereket!
Péntek: A Mawlamyne Keresztény Leprakórház, 
amely a Mianmari Lepramisszió partnere, egy 15 
éves működési tervet készít. Imádkozzunk böl-
csességért és Isten áldásáért működési tervük  
fejlesztéséhez és alkalmazásához, és hogy akiket 
érintett a lepra, azok számára továbbra is áldás 
legyen ez a kórház!
Szombat/Vasárnap: Imádkozzunk a „Világ Szol-
gái” látogatóiért, akik nagylelkűen önkéntesen ad-
ják idejüket és energiájukat a Mianmari Lepra-
misszió támogatására ezév augusztusában! Imád-
kozzunk, hogy Isten vigyázzon rájuk, és hogy mind 
ők, mind azok, akiknek szolgálnak, megtapasz-
talják  Krisztus szeretetét munkájuk által!

Bibliai idézet:
„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bű-
nösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, 
szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz 
minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, 
vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezíte-
lent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!  
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és 
hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az 
ÚR dicsősége lesz mögötted.” (Ézsaiás 58,6-8)
Vezetőség:
Dr Zaw Moe Aung – a Lepramisszió országos vezetője

·

·

·

Kép: Az Ausztráliai Lepramisszió hatékony segítséget nyújtott a nepáli földrengések utáni helyreállításokban. Kép: Helyreállító funkció gyógytorna gyakorlat által
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29. hét: július 16  22.– 30. hét: július 23 – 29.

Amerikai Lepramisszió (ALM)
1906-ban alapították az Amerikai Lepramissziót. Az 
USA-ban ez a legrégibb és legnagyobb keresztyén 
szervezet, ami a lepra sújtotta emberek kezelésére 
és támogatására jött létre. Az Amerikai Lepramisszió 
több, mint 4 millió ember életét formálta át világszerte 
egészségügyi kezeléseken és képzéseken, keresz-
tyén programokon, prevención, közösségfejlesztésen 
és kutatásokon keresztül. 
effect:hope  (Kanada)  2017. az effect:hope mun-
kájának 125. évfordulójával fémjelzett év volt. Az 
évek során nyújtott támogatások fejlődését ünne-
pelték. Figyelmük középpontjában ezután is azok az 
emberek maradnak, akik fájdalmakkal, gyengeség-
gel, torzultan és a betegség szégyenével kell éljenek, 
ami elszegényíti és elszigeteli őket. Négy dologra 
koncentrálnak: az egészségügyi gondoskodás rend-
szerének erősítése; a vidéki közösségekben élők 
felszerelése és bátorítása; támogatás és tanácsadás 
minden szinten, a helyi közösségektől az adott or-
szág törvényhozókig; és kutatások vezetése arra 
vonatkozólag, hogyan terjed tovább ez a betegség.
TLM Írország
TLM Írországnak van egy új, nemzetközi adomány-
gyűjtő kezdeményezése, melyet „The Mission to End 
Leprosy” (Misszió a Lepra Felszámolására) névre 
kereszteltek. Stratégiai beavatkozásokat támogatnak, 
hogy feltérképezzék, megelőzzék és kezeljék a 
leprát. Ennek érdekében érintett közösségekkel, 
kutatókkal, kormányszervezetekkel, civilszervezetek-
kel, kórházakkal, alapítókkal és vállalkozókkal 
társulnak. A lepra mellett más elhanyagolt fertőző 
betegségekkel is foglalkoznak az adott régiókban. 
Többek között az egészségügyi rendszerre, a tovább-
fertőzés megállítására, mozgósításra, befogadó 
közösségek építésére, vezetésre és betegápolásra 
koncentrálnak. A TLM Írország ebben az évben az 
adománygyűjtését szeretné változatosabbá tenni.
Imatémák

Hétfő: Az Úr áldja meg az ALM-t, az 'effect:hope'-
ot és a TLM Írország-ot bölcsességgel és vezetés-
sel stratégiai terveik megvalósításában, hogy a lep-
ra és más trópusi betegségek hatásait csökkente-
ni tudják és szüntelen keresni tudják, hogyan lehet-
nek áldássá azok életében, akik felé szolgálnak!
Kedd: Imádkozzunk az Amerikai Lepramisszióért, 
mivel új kapcsolatokat keresnek különböző adomá-

·

·

USA, Kanada és Írország

Fenntartható Megélhetés és Közösségi Szerepválla-
lás. A leprával fertőzöttek ősidők óta tartó megbélyeg-
zése gyakran a betegek kiközösítését eredményezi. 
Ők azok, akiket a közösségekből száműztek, kikö-
zösítettek, és elesnek attól a lehetőségtől, hogy a 
közösségi forrásokból részesüljenek. A leprával 
fertőzött emberek többszörösen hátrányos helyzetük 
miatt sajnos képtelenek részt venni a saját társadal-
muk gazdasági, szociális és politikai életében. Az 
Indiai Lepramisszió azért dolgozik, hogy a leprával 
fertőzött és egyéb hátrányos helyzetű, kirekesztett 
embereket visszajuttassa a társadalomba. Közösség-
alapú rehabilitációs kezdeményezését akként való-
sítja meg, hogy erőfeszítéseket tesz a leprabetegek, 
fogyatékkal élők és azok családja és közössége, a 
vonatkozó állami és nem állami egészségügyi, okta-
tási, szakmai, szociális és egyéb szolgáltatások érde-
kében. A Lepramisszió  a módszerek széles spektru-
mát alkalmazza, mely a helyi intézkedésektől a poli-
tikai reformokra vonatkozó stratégiákig terjednek. Ön-
segélyező és egyéb csoportokat alakítanak ki a 
közösségi szerepvállalás érdekében. Ez segítséget 
nyújt a háztartásoknak abban, hogy további bevé-
teleket szerezzenek különböző megélhetési forrá-
sokból, így javítva saját életkörülményeiket. Az Indiai 
Lepramisszió olyan gyerekeknek segít tanulmányi 
ösztöndíjak megszerzésében (alapfokú, egyetemi, 
egyetem utáni és szakmai továbbképzésekben), 
akiknek családjában leprával fertőzöttek élnek. A 
szervezet felnőtt írás- és olvasásoktatási programja 
lehetőséget teremt a leprával fertőzött, illetve egyéb 
fogyatékossággal élő emberek gyakorlati írás- és 
olvasástudás megszerzésében. Ezáltal csökkennek 
az őket akadályozó korlátok, míg a közösségszintű 
döntéshozatalban növekednek a lehetőségeik.

India – Közösségalapú Rehabilitáció

nyozókkal és szervezetekkel, akik a szolgálatuk 
bajnokai lehetnének!
Szerda: A 'R2STOP' (Elhanyagolt trópusi betegsé-
gek továbbadásának megállítására irányuló kuta-
tás). Az 'effect:hope' és a TLM Írország ezen kez-
deményezése olyan kutatásokat támogat, amelyek 
megszüntetik a még létező tudásréseket. Hat 
R2STOP kutatási program kezdődött el 2017-ben. 
Imádkozzunk a tudósokért és a csapatért, akik 
ezen a projekten dolgoznak, hogy a kutatásuk nyo-
mán fontos, új eredményekhez jussanak a lepra 
továbbadásának területén!
Csütörtök: Imádkozzunk az 'effect:hope' „Minden 
Gyermek Felnő” elnevezésű projektjéért, amely 
három éve indult, s kérjük, hogy továbbra is sikere-
sen működhessen! Elefántcsontpart és Kenya 1.8 
millió óvodásához A vitamint és féregtelenítő 
gyógyszereket juttatnak el. Imádkozzunk azért, 
hogy a nemzeti egészségügyi rendszer meg-
erősödhessen annyira, hogy a jövőben ezt már ők 
adhassák rutinszerűen!
Péntek: Imádkozzunk új adománygyűjtő kezdemé-
nyezésekért a TLM Írországnál! Imádkozzunk böl-
csességért! Kérjük, legyen sikeres az új kezde-
ményezésük: egy viktóriánus stílusú kávézó 'Bailey 
and Pim', amely Dún Laoghaire-ben található egy 
régi leprakórház helyén. A kávézót Wellesley és  
Alice Bailey-ről  és a Pim nővérekről - a Lepra-
misszió alapítóiról-  nevezték el.
Szombat/vasárnap.: Adjunk hálát az Amerikai 
Lepramisszió, az 'effect:hope' és a TLM Írország 
szakértő munkatársaiért, akik ebben a bántalmazó 
világban fontos szerepet töltenek be a szolgálatuk 
révén! Adjunk hálát a támogatókért is, s a lepra 
miatt elszegényedett és kirekesztett emberek iránti 
együttérzésükért!

Bibliai idézet:
„Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen 
bíztunk te benned.”
33. zsoltár 22. vers
Vezetőség / ALM:
Bill Simmons – Elnök és ügyvezető igazgató
effect:hope
Peter Derrick – ügyvezető igazgató
TLM Ireland
Ken Gibson – ügyvezető igazgató  

·

·

·

·

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió mun-
kájának sikerességéért, mely során azért harcol-
nak, hogy visszaszorítsák a lepra miatti megbé-
lyegzést, és hogy elősegítsék a leprás emberek 
visszailleszkedését a társadalomba!
Kedd: Imádkozzunk valamennyi érdekelt támo-
gatásáért, mind nemzeti, mind állami, mind pedig a 
polgárokhoz legközelebb eső szinten, hogy az 
Indiai Lepramisszió hatékonyan tudja megvaló-
sítani a közösségalapú rehabilitációs törekvéseit!
Szerda: Imádkozzunk az együttműködő partnere-
kért, közösségalapú szervezetekért és az önse-
gélyező csoportokért, melyeket az Indiai Lepra-
misszió hoz létre. Imádkozzunk sikeres vezeté-
sükért, hogy azok a leprával fertőzött és egyéb 
kirekesztett emberek csoportjainak hasznára 
váljanak!
Csütörtök: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió 
által biztosított ösztöndíj támogatásban részesülő 
diákokért, akik leprával fertőzött családokban él-
nek! Imádkozzunk a jóllétükért és a fényes, 
reményteljes jövőjükért!
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy Isten erőt és út-
mutatást adjon az Indiai Lepramisszió által létre-
hozott közösségalapú szervezetek tagjai számára, 
hogy kiálljanak a jogaikért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk még több tá-
mogatóért és stratégiai partnerért, akik készek az 
Indiai Lepramisszió szakmai képző központjainak 
létrejöttét és a közösségi kezdeményezéseket tá-
mogatni!

Vezető munkatárs:
Tina Mendis – Fenntartható Megélhetés és 
Közösségi Szerepvállalás programjának vezetője

·

·

·

·

·

·

Kép: Ösztöndíjjal támogatott tanulók
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29. hét: július 16  22.– 30. hét: július 23 – 29.

Amerikai Lepramisszió (ALM)
1906-ban alapították az Amerikai Lepramissziót. Az 
USA-ban ez a legrégibb és legnagyobb keresztyén 
szervezet, ami a lepra sújtotta emberek kezelésére 
és támogatására jött létre. Az Amerikai Lepramisszió 
több, mint 4 millió ember életét formálta át világszerte 
egészségügyi kezeléseken és képzéseken, keresz-
tyén programokon, prevención, közösségfejlesztésen 
és kutatásokon keresztül. 
effect:hope  (Kanada)  2017. az effect:hope mun-
kájának 125. évfordulójával fémjelzett év volt. Az 
évek során nyújtott támogatások fejlődését ünne-
pelték. Figyelmük középpontjában ezután is azok az 
emberek maradnak, akik fájdalmakkal, gyengeség-
gel, torzultan és a betegség szégyenével kell éljenek, 
ami elszegényíti és elszigeteli őket. Négy dologra 
koncentrálnak: az egészségügyi gondoskodás rend-
szerének erősítése; a vidéki közösségekben élők 
felszerelése és bátorítása; támogatás és tanácsadás 
minden szinten, a helyi közösségektől az adott or-
szág törvényhozókig; és kutatások vezetése arra 
vonatkozólag, hogyan terjed tovább ez a betegség.
TLM Írország
TLM Írországnak van egy új, nemzetközi adomány-
gyűjtő kezdeményezése, melyet „The Mission to End 
Leprosy” (Misszió a Lepra Felszámolására) névre 
kereszteltek. Stratégiai beavatkozásokat támogatnak, 
hogy feltérképezzék, megelőzzék és kezeljék a 
leprát. Ennek érdekében érintett közösségekkel, 
kutatókkal, kormányszervezetekkel, civilszervezetek-
kel, kórházakkal, alapítókkal és vállalkozókkal 
társulnak. A lepra mellett más elhanyagolt fertőző 
betegségekkel is foglalkoznak az adott régiókban. 
Többek között az egészségügyi rendszerre, a tovább-
fertőzés megállítására, mozgósításra, befogadó 
közösségek építésére, vezetésre és betegápolásra 
koncentrálnak. A TLM Írország ebben az évben az 
adománygyűjtését szeretné változatosabbá tenni.
Imatémák

Hétfő: Az Úr áldja meg az ALM-t, az 'effect:hope'-
ot és a TLM Írország-ot bölcsességgel és vezetés-
sel stratégiai terveik megvalósításában, hogy a lep-
ra és más trópusi betegségek hatásait csökkente-
ni tudják és szüntelen keresni tudják, hogyan lehet-
nek áldássá azok életében, akik felé szolgálnak!
Kedd: Imádkozzunk az Amerikai Lepramisszióért, 
mivel új kapcsolatokat keresnek különböző adomá-

·

·

USA, Kanada és Írország

Fenntartható Megélhetés és Közösségi Szerepválla-
lás. A leprával fertőzöttek ősidők óta tartó megbélyeg-
zése gyakran a betegek kiközösítését eredményezi. 
Ők azok, akiket a közösségekből száműztek, kikö-
zösítettek, és elesnek attól a lehetőségtől, hogy a 
közösségi forrásokból részesüljenek. A leprával 
fertőzött emberek többszörösen hátrányos helyzetük 
miatt sajnos képtelenek részt venni a saját társadal-
muk gazdasági, szociális és politikai életében. Az 
Indiai Lepramisszió azért dolgozik, hogy a leprával 
fertőzött és egyéb hátrányos helyzetű, kirekesztett 
embereket visszajuttassa a társadalomba. Közösség-
alapú rehabilitációs kezdeményezését akként való-
sítja meg, hogy erőfeszítéseket tesz a leprabetegek, 
fogyatékkal élők és azok családja és közössége, a 
vonatkozó állami és nem állami egészségügyi, okta-
tási, szakmai, szociális és egyéb szolgáltatások érde-
kében. A Lepramisszió  a módszerek széles spektru-
mát alkalmazza, mely a helyi intézkedésektől a poli-
tikai reformokra vonatkozó stratégiákig terjednek. Ön-
segélyező és egyéb csoportokat alakítanak ki a 
közösségi szerepvállalás érdekében. Ez segítséget 
nyújt a háztartásoknak abban, hogy további bevé-
teleket szerezzenek különböző megélhetési forrá-
sokból, így javítva saját életkörülményeiket. Az Indiai 
Lepramisszió olyan gyerekeknek segít tanulmányi 
ösztöndíjak megszerzésében (alapfokú, egyetemi, 
egyetem utáni és szakmai továbbképzésekben), 
akiknek családjában leprával fertőzöttek élnek. A 
szervezet felnőtt írás- és olvasásoktatási programja 
lehetőséget teremt a leprával fertőzött, illetve egyéb 
fogyatékossággal élő emberek gyakorlati írás- és 
olvasástudás megszerzésében. Ezáltal csökkennek 
az őket akadályozó korlátok, míg a közösségszintű 
döntéshozatalban növekednek a lehetőségeik.

India – Közösségalapú Rehabilitáció

nyozókkal és szervezetekkel, akik a szolgálatuk 
bajnokai lehetnének!
Szerda: A 'R2STOP' (Elhanyagolt trópusi betegsé-
gek továbbadásának megállítására irányuló kuta-
tás). Az 'effect:hope' és a TLM Írország ezen kez-
deményezése olyan kutatásokat támogat, amelyek 
megszüntetik a még létező tudásréseket. Hat 
R2STOP kutatási program kezdődött el 2017-ben. 
Imádkozzunk a tudósokért és a csapatért, akik 
ezen a projekten dolgoznak, hogy a kutatásuk nyo-
mán fontos, új eredményekhez jussanak a lepra 
továbbadásának területén!
Csütörtök: Imádkozzunk az 'effect:hope' „Minden 
Gyermek Felnő” elnevezésű projektjéért, amely 
három éve indult, s kérjük, hogy továbbra is sikere-
sen működhessen! Elefántcsontpart és Kenya 1.8 
millió óvodásához A vitamint és féregtelenítő 
gyógyszereket juttatnak el. Imádkozzunk azért, 
hogy a nemzeti egészségügyi rendszer meg-
erősödhessen annyira, hogy a jövőben ezt már ők 
adhassák rutinszerűen!
Péntek: Imádkozzunk új adománygyűjtő kezdemé-
nyezésekért a TLM Írországnál! Imádkozzunk böl-
csességért! Kérjük, legyen sikeres az új kezde-
ményezésük: egy viktóriánus stílusú kávézó 'Bailey 
and Pim', amely Dún Laoghaire-ben található egy 
régi leprakórház helyén. A kávézót Wellesley és  
Alice Bailey-ről  és a Pim nővérekről - a Lepra-
misszió alapítóiról-  nevezték el.
Szombat/vasárnap.: Adjunk hálát az Amerikai 
Lepramisszió, az 'effect:hope' és a TLM Írország 
szakértő munkatársaiért, akik ebben a bántalmazó 
világban fontos szerepet töltenek be a szolgálatuk 
révén! Adjunk hálát a támogatókért is, s a lepra 
miatt elszegényedett és kirekesztett emberek iránti 
együttérzésükért!

Bibliai idézet:
„Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen 
bíztunk te benned.”
33. zsoltár 22. vers
Vezetőség / ALM:
Bill Simmons – Elnök és ügyvezető igazgató
effect:hope
Peter Derrick – ügyvezető igazgató
TLM Ireland
Ken Gibson – ügyvezető igazgató  

·

·

·

·

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió mun-
kájának sikerességéért, mely során azért harcol-
nak, hogy visszaszorítsák a lepra miatti megbé-
lyegzést, és hogy elősegítsék a leprás emberek 
visszailleszkedését a társadalomba!
Kedd: Imádkozzunk valamennyi érdekelt támo-
gatásáért, mind nemzeti, mind állami, mind pedig a 
polgárokhoz legközelebb eső szinten, hogy az 
Indiai Lepramisszió hatékonyan tudja megvaló-
sítani a közösségalapú rehabilitációs törekvéseit!
Szerda: Imádkozzunk az együttműködő partnere-
kért, közösségalapú szervezetekért és az önse-
gélyező csoportokért, melyeket az Indiai Lepra-
misszió hoz létre. Imádkozzunk sikeres vezeté-
sükért, hogy azok a leprával fertőzött és egyéb 
kirekesztett emberek csoportjainak hasznára 
váljanak!
Csütörtök: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió 
által biztosított ösztöndíj támogatásban részesülő 
diákokért, akik leprával fertőzött családokban él-
nek! Imádkozzunk a jóllétükért és a fényes, 
reményteljes jövőjükért!
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy Isten erőt és út-
mutatást adjon az Indiai Lepramisszió által létre-
hozott közösségalapú szervezetek tagjai számára, 
hogy kiálljanak a jogaikért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk még több tá-
mogatóért és stratégiai partnerért, akik készek az 
Indiai Lepramisszió szakmai képző központjainak 
létrejöttét és a közösségi kezdeményezéseket tá-
mogatni!

Vezető munkatárs:
Tina Mendis – Fenntartható Megélhetés és 
Közösségi Szerepvállalás programjának vezetője

·

·

·

·

·

·

Kép: Ösztöndíjjal támogatott tanulók



31. hét: július 30 – 5.   augusztus 
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ARCKÉP

Jézus szeretete által inspirálva a Lepramisszió Kéz-
művesség arra törekszik, hogy megmutassa szerete-
tét és könyörületességét a leprabetegek felé, segítse 
őket abban, hogy teljes életet élhessenek. Munkát és 
megélhetést ad számukra ajándéktárgyak készítteté-
se által,  melyből szerény, de biztos keresethez jut-
hatnak. A Kézművesség a Lepramissziónak egy üz-
letága, amely elsősorban Angliában postai úton érté-
kesíti a megrendelt ajándéktárgyakat, üdvözlő-
kártyákat és könyveket, elsősorban keresztény kö-
zösségek számára. Évente háromszor frissíti kataló-
gusát, valamint sikeres online boltot működtet, amely 
évente több ezer vásárlót vonz. „Ajándékok az 
életért” – „virtuális” ajándékutalványokat is érté-
kesítenek, amelyeknek közvetlen haszonélvezői a 
leprabetegek. Ezek az utalványok iskolai felszere-
lésre, szemműtétre és sok minden másra is át-
válthatók.
A Lepramisszió Kézművesség céljai a következők:
– A lepra által érintett emberek és családjaik 

megélhetésének biztosítása az általuk értékesített
– A Lepramisszió pénzügyi alapjának növelése az 

„Ajándékok az Életért” utalványok segítségével, és 
a jótevők adományai által

– A figyelem felkeltése a Lepramisszió munkája iránt 
könyvek, kártyák és termékek segítségével

– Új adományozók táborának növelése
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a 2018-as őszi-téli 
ajándékkatalógusért, amely ezen a héten érkezik 
meg a vevőkhöz! Imádkozzunk, hogy hűséges és 
nagylelkű támogatóink tanulmányozzák a kataló-
gust, megrendeléseket tegyenek, ajándékokat 
vásároljanak az életért, illetve adományokat 
csatoljanak a megrendelésekhez! Imádkozzunk, 
hogy az új katalógus hatalmas siker legyen, mert 
minden rendelés számít a lepra által érintett 
családoknak!  
Kedd: Adjunk hálát Istennek a kereskedelmi part-
nerekért, akik lepramissziós termékeket árulnak 
barátaik és kollégáik körében, és gyakran nagy-
lelkű adományokat nyújtanak! Imádkozzunk négy 
értékesítési ügynökért: Mike, Mike, Tim és Paul, 
akik egyre több sikerrel értékesítenek termékeket a 
keresztény könyvesboltokban az Egyesült 
Királyság egész területén!

·

·

78 éves nyugdíjas Mike Patmore a 
biomedika tudósa és tapasztalt utazó, Aakit egy ambiciózus egyéni kerékpárútra 

készítettek fel Alice Springstől Darwinig. Ez 
egy1500 km-es út Ausztrália északi területén. 
A cél az volt, hogy Mike pénzt gyűjtsön a lep-
rában érintettek számára. Magával vitte a sáto-
rát, a hálózsákját, egy hat literes edényt ivóvíz-
nek, néhány magas fehérjetartalmú élelmiszert 
és energetizáló ásványi sókat. Mike, aki Streat-
hamban él Dél-Londonban, 2017 július közepén 
az ausztráliai tél végén indult el, hogy jobban 
kihasználhassa a hűvösebb időjárást. Az uta-
zás során napi kapcsolatban állt az ausztráliai 
Perthben élő fiával. Mike-tól nem idegenek az 
ilyen kalandozások, hiszen ő részt vett már az 
ausztráliai Nullarbor-síkságon rendezett verse-
nyeken, és felkapaszkodott az Alpokba és Pire-
neusokba is a híres Tour de France-verseny 
keretében, valamint a Provence-ban található 
Mont Ventoux-ra is felkerékpározott.
„Már nem tudok letekerni 4 perc alatt egy 
mérföldet, de napi 50 km-t fogok megtenni egy 
hónapon keresztül, amely jóval a képességeim 
határán belül van”.

Mike története
A 78 éves kerékpáros 1500 km-es kalandja az ausztráliai vadonon át

A Lepramisszió Kézművesség

„Szeretnék egy újabb, hosszú kerékpárutra 
menni, amíg a lábaim bírják”.
„Az útvonal északon vezetett át végig a Stuart 
főúton Alice Springs-től, érintve a 
Tennants Creek-et 500 km-en keresztül, majd a 
Katherine-t 800 km-en át, majd a Darwin 
következett.” 
A városok között az út mentén pihenőházak és 
vízvételi pontok vannak. 
„Tehát lesz sok lehetőség megállni és pihenni, 
de alkalmanként vadkempingezni is fogok a 
bozótosban. Érdemes megtapasztalni, hogy mi-
lyen az, amikor egyedül ébredsz abban a hatal-
mas vadvilágban, ahol a lángolóan felkelő vörös 
nap üdvözöl. „
Mike 10 évvel ezelőtt találkozott a kétségbe-
esett leprások szükségeivel, amikor Myanmar-
ban dolgozott.
Akkor ő ezt mondta: „A lepra által érintett em-
berek kétségbeejtően rossz állapotban vannak. 
A fizikai tünetek mellett a megbélyegzésük miatt 
gyakran ki is közösítik őket, pedig akkor lenne a 
legnagyobb szükségük a támogatásra. A Lepra-
misszió Mianmarban jól működik, és kerékpár-
útam során pénzt gyűjtök azért, hogy támogas-
sam az ő csodálatos és életeket megváltoztató 
munkájukat.”

·

·

·

·

Szerda: Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg gaz-
dagon a kézműves- és rehabilitációs csoportokat, 
akik a katalógusban szereplő gyönyörű kézműves 
termékeket állítják elő! Imádkozzunk, hogy ezek a 
termékek jól eladhatóak legyenek, hogy a Lepra-
misszió további megrendeléseket adhasson, 
segítve a leprával érintett emberek megélhetését!
Csütörtök: Imádkozzunk a Jo-Anne Thomson által 
vezetett héttagú csapatért, hogy ihletet és kreati-
vitást kapjanak, amikor új termékeket terveznek, 
és jó érzékkel tudjanak választani termékeket más 
beszállítóktól! Adjunk hálát az új vevőszolgálati és 
raktári csapatokért, hogy gazdag áldásban része-
süljenek, miközben az első őszi / téli szezonban – 
a legforgalmasabb évszakban – a lepra által 
érintetteket szolgálják!
Péntek: Imádkozzunk a Lepramisszió karácsonyi 
kártyáinak értékesítéséért ebben az évben! A 
Lepramisszió Kézművesség évente mintegy 800 
000 kártyát ad el. Mindegyik kártya hátoldalán van 
egy történet egy leprában érintett családról, hir-
detve a Lepramisszió munkáját sok ezer otthon-
ban.
Szombat/vasárnap: Dicsérjétek Istent a Stephen 
Hammersley által vezetett kereskedelmi osztály 
vezetőségéért, akik nagylelkűen felajánlották 
idejüket és szakértelmüket, hogy segítsenek az 
osztály fejlődésében és növekedésében!

Bibliai idézet:
„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! 
Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink 
munkáját tedd maradandóvá!” (Zsoltár 90, 17)
Vezető munkatársak:
Jo-Anne Thomson – igazgató

Kép: A Kézművesség néhány munkatársa.
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ARCKÉP

Jézus szeretete által inspirálva a Lepramisszió Kéz-
művesség arra törekszik, hogy megmutassa szerete-
tét és könyörületességét a leprabetegek felé, segítse 
őket abban, hogy teljes életet élhessenek. Munkát és 
megélhetést ad számukra ajándéktárgyak készítteté-
se által,  melyből szerény, de biztos keresethez jut-
hatnak. A Kézművesség a Lepramissziónak egy üz-
letága, amely elsősorban Angliában postai úton érté-
kesíti a megrendelt ajándéktárgyakat, üdvözlő-
kártyákat és könyveket, elsősorban keresztény kö-
zösségek számára. Évente háromszor frissíti kataló-
gusát, valamint sikeres online boltot működtet, amely 
évente több ezer vásárlót vonz. „Ajándékok az 
életért” – „virtuális” ajándékutalványokat is érté-
kesítenek, amelyeknek közvetlen haszonélvezői a 
leprabetegek. Ezek az utalványok iskolai felszere-
lésre, szemműtétre és sok minden másra is át-
válthatók.
A Lepramisszió Kézművesség céljai a következők:
– A lepra által érintett emberek és családjaik 

megélhetésének biztosítása az általuk értékesített
– A Lepramisszió pénzügyi alapjának növelése az 

„Ajándékok az Életért” utalványok segítségével, és 
a jótevők adományai által

– A figyelem felkeltése a Lepramisszió munkája iránt 
könyvek, kártyák és termékek segítségével

– Új adományozók táborának növelése
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a 2018-as őszi-téli 
ajándékkatalógusért, amely ezen a héten érkezik 
meg a vevőkhöz! Imádkozzunk, hogy hűséges és 
nagylelkű támogatóink tanulmányozzák a kataló-
gust, megrendeléseket tegyenek, ajándékokat 
vásároljanak az életért, illetve adományokat 
csatoljanak a megrendelésekhez! Imádkozzunk, 
hogy az új katalógus hatalmas siker legyen, mert 
minden rendelés számít a lepra által érintett 
családoknak!  
Kedd: Adjunk hálát Istennek a kereskedelmi part-
nerekért, akik lepramissziós termékeket árulnak 
barátaik és kollégáik körében, és gyakran nagy-
lelkű adományokat nyújtanak! Imádkozzunk négy 
értékesítési ügynökért: Mike, Mike, Tim és Paul, 
akik egyre több sikerrel értékesítenek termékeket a 
keresztény könyvesboltokban az Egyesült 
Királyság egész területén!

·

·

78 éves nyugdíjas Mike Patmore a 
biomedika tudósa és tapasztalt utazó, Aakit egy ambiciózus egyéni kerékpárútra 

készítettek fel Alice Springstől Darwinig. Ez 
egy1500 km-es út Ausztrália északi területén. 
A cél az volt, hogy Mike pénzt gyűjtsön a lep-
rában érintettek számára. Magával vitte a sáto-
rát, a hálózsákját, egy hat literes edényt ivóvíz-
nek, néhány magas fehérjetartalmú élelmiszert 
és energetizáló ásványi sókat. Mike, aki Streat-
hamban él Dél-Londonban, 2017 július közepén 
az ausztráliai tél végén indult el, hogy jobban 
kihasználhassa a hűvösebb időjárást. Az uta-
zás során napi kapcsolatban állt az ausztráliai 
Perthben élő fiával. Mike-tól nem idegenek az 
ilyen kalandozások, hiszen ő részt vett már az 
ausztráliai Nullarbor-síkságon rendezett verse-
nyeken, és felkapaszkodott az Alpokba és Pire-
neusokba is a híres Tour de France-verseny 
keretében, valamint a Provence-ban található 
Mont Ventoux-ra is felkerékpározott.
„Már nem tudok letekerni 4 perc alatt egy 
mérföldet, de napi 50 km-t fogok megtenni egy 
hónapon keresztül, amely jóval a képességeim 
határán belül van”.

Mike története
A 78 éves kerékpáros 1500 km-es kalandja az ausztráliai vadonon át

A Lepramisszió Kézművesség

„Szeretnék egy újabb, hosszú kerékpárutra 
menni, amíg a lábaim bírják”.
„Az útvonal északon vezetett át végig a Stuart 
főúton Alice Springs-től, érintve a 
Tennants Creek-et 500 km-en keresztül, majd a 
Katherine-t 800 km-en át, majd a Darwin 
következett.” 
A városok között az út mentén pihenőházak és 
vízvételi pontok vannak. 
„Tehát lesz sok lehetőség megállni és pihenni, 
de alkalmanként vadkempingezni is fogok a 
bozótosban. Érdemes megtapasztalni, hogy mi-
lyen az, amikor egyedül ébredsz abban a hatal-
mas vadvilágban, ahol a lángolóan felkelő vörös 
nap üdvözöl. „
Mike 10 évvel ezelőtt találkozott a kétségbe-
esett leprások szükségeivel, amikor Myanmar-
ban dolgozott.
Akkor ő ezt mondta: „A lepra által érintett em-
berek kétségbeejtően rossz állapotban vannak. 
A fizikai tünetek mellett a megbélyegzésük miatt 
gyakran ki is közösítik őket, pedig akkor lenne a 
legnagyobb szükségük a támogatásra. A Lepra-
misszió Mianmarban jól működik, és kerékpár-
útam során pénzt gyűjtök azért, hogy támogas-
sam az ő csodálatos és életeket megváltoztató 
munkájukat.”

·

·

·

·

Szerda: Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg gaz-
dagon a kézműves- és rehabilitációs csoportokat, 
akik a katalógusban szereplő gyönyörű kézműves 
termékeket állítják elő! Imádkozzunk, hogy ezek a 
termékek jól eladhatóak legyenek, hogy a Lepra-
misszió további megrendeléseket adhasson, 
segítve a leprával érintett emberek megélhetését!
Csütörtök: Imádkozzunk a Jo-Anne Thomson által 
vezetett héttagú csapatért, hogy ihletet és kreati-
vitást kapjanak, amikor új termékeket terveznek, 
és jó érzékkel tudjanak választani termékeket más 
beszállítóktól! Adjunk hálát az új vevőszolgálati és 
raktári csapatokért, hogy gazdag áldásban része-
süljenek, miközben az első őszi / téli szezonban – 
a legforgalmasabb évszakban – a lepra által 
érintetteket szolgálják!
Péntek: Imádkozzunk a Lepramisszió karácsonyi 
kártyáinak értékesítéséért ebben az évben! A 
Lepramisszió Kézművesség évente mintegy 800 
000 kártyát ad el. Mindegyik kártya hátoldalán van 
egy történet egy leprában érintett családról, hir-
detve a Lepramisszió munkáját sok ezer otthon-
ban.
Szombat/vasárnap: Dicsérjétek Istent a Stephen 
Hammersley által vezetett kereskedelmi osztály 
vezetőségéért, akik nagylelkűen felajánlották 
idejüket és szakértelmüket, hogy segítsenek az 
osztály fejlődésében és növekedésében!

Bibliai idézet:
„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! 
Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink 
munkáját tedd maradandóvá!” (Zsoltár 90, 17)
Vezető munkatársak:
Jo-Anne Thomson – igazgató

Kép: A Kézművesség néhány munkatársa.
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32. hét:  6  12.augusztus  – 33. hét: augusztus 13 – 19.

Pápua Új-Guineában évente kb. 500 új leprabeteget 
találnak, és sok más betegség miatt is vannak fogya-
tékosok. A Lepramisszió szerepe az, hogy támogassa 
a kormány Nemzeti Leprabetegség Megszüntetése 
projektjét annak érdekében, hogy a lepra által érin-
tetteket  felkutassák és kezeljék a rendelkezésre álló 
és elérhető kezeléssel. A Lepramissziónak van egy 5 
éves, Fenntartható Megélhetés- Fejlesztési projektje 
is, amelyet Új-Zéland kormánya finanszíroz. A projekt 
keretében segítséget nyújtanak a leprabetegség és 
fogyatékosság által érintett egyéneknek, közösségek-
nek és  családoknak, akik nem tudnak előbbre jutni  
és állandó jövedelemhez jutni. Számos más kisebb 
projektet is megvalósítanak, együttműködve az 
Egészségügyi Világszervezettel, egy ausztráliai ifjú-
sági orvosi misszióval, amerikai segélyszervezetekkel 
és számos, fogyatékosokat felkaroló szervezettel. A 
Lepramisszió 2017-ben központi irodáját Madangból 
Port Moresbybe tette át, amely stratégiai szempont-
ból kedvezőbb hely a munkához. A Lepramisszió a 
Bougainville Egészséges Közösségi Program 
(BHCP) megvalósítása érdekében együttműködik az 
Autonóm Bougainville Kormányzattal, közösségi ve-
zetőkkel és más rehabilitációs ügynökségekkel is. A 
projekt keretében oktatják a tudatosságot és a higi-
éniát a közösségi alapú és a magán egészségügyi 
rendszerben. Az így képzett vezetők és egészségügyi 
önkéntesek a betegségmegelőzésről, az egészség-
ügyi gyakorlatokról és az egészségügyi ellátáshoz 
való jogukról tanítják a falvakban Bougainville lakos-
ságát.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük meg Istennek a fenntartható 
megélhetési fejlesztési projekt előrehaladását! 
Imádkozzunk a lepra- és a fogyatékossággal érin-
tettekért, miközben megtanulják a különféle meg-
élhetési lehetőségeket! Imádkozzunk, hogy képe-
sek legyenek alkalmazni az általuk megismert üz-
leti elveket!
Kedd: Imádkozzunk a csapat és a résztvevők fo-
lyamatos biztonságáért Port Moresbyben utazva és 
a lakosság körében tevékenykedve, mivel Pápua 
Új-Guinea nem egy biztonságos ország!
Szerda: Imádkozzunk az 52 közösségi vezetőért 
(önkéntesek – néhányan közülük érintettek a leprá-
ban és a fogyatékosságban), akik 26 közösségben 
dolgoznak,  segítik a projektet, támogatva a projekt 

·

·

·

A leprabetegek legtöbbje egybehangzóan azt vallja: 
ebben a betegségben a legfájdalmasabbak  az elő-
ítéletek, megkülönböztetés, kirekesztés és a  megbé-
lyegzés. Ezek ellen nem elégséges a jó minőségű 
gyógyszerekkel, kezelésekkel és mindenféle ellátás-
sal harcolni csupán.  Hallatni is kell a hangunkat azok 
felé, akik többségben vannak, vagy akár tehetnek is 
mindezek ellen a fájdalmas megbélyegzések ellen! A 
Lepramisszió meg kell, hogy fogja a betegek kezét, 
és magasra kell emelje azokat, hogy az évezredes 
sötétség és hagyományok ellen tiltakozzunk!  Általá-
ban ez a betegek hangjának érvényesítését jelenti 
olyan helyeken és fórumokon, ahol tenni lehet va-
lamit. A leprabetegek szervezetei a legjobb jogvédők, 
hiszen ők maguk erősödnek nemcsak a önbecsülé-
sükben, hanem érveikben is azáltal, hogy a puszító 
erőkkel harcolnak. Minden segítséget meg kell ad-
nunk ehhez! Védtelenségükben és bátortalanságuk-
ban a mi bátorságunk adhat nekik erőt! Ennek lehet 
eredménye, ha több helyen is sikerrel jár a leprabete-
gek integrációja, az ellenük való ellenszenve sötétsé-
gének megszűnése, befogadásuk és elismerésük. 
Ennél nagyon vágyunk és jutalmunk nem lehet! Az 
elmúlt 5 évben 399-cel nőtt azoknak a korábbi lepra-
betegeknek a száma tagországainkban, akik vagy 
helyi, vagy magasabb szinten követekezetesen har-
colnak emberjogi vagy más természetű kérdéseik-
ben! Bárcsak méginkább sokszorozódna meg a szá-
muk! 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a jogvédelemben aktív korábbi 
betegeinkért! Imádkozzunk azért, hogy saját életük 
korábbi szakasza, valamint gyógyulásuk adjon 
nekik erőt és bátorságot a leprabetegek ügyének 
minél szélesebb körű képviseletéhez! 

·

Pápua Új-Guinea Hallatni a hangunkat!

résztvevőit, megoldási lehetőségeket adva szá-
mukra. Segítenek továbbá a közösségüknek az 
egészséges életmód, a jó táplálkozás, a tiszta 
környezet, a higiénia megismertetése érdekében.
Csütörtök: Köszönjük meg Istennek Dorothy mun-
káját az igazgatás és logisztika területén, valamint 
Mathias pénzügyi szolgálatát! A projektet támogató 
e két alapvető funkció nélkül a mindennapi munkák 
sokkal nehezebbek lennének.
Péntek: Imádkozzunk az Egészségügyi Világ-
szervezet által finanszírozott lepraellenőrző projek-
tért, amely együttműködik a kormányzattal  az új 
leprás esetek felderítésében és biztosítja, hogy a 
családokban felmerülő eseteket minél korábban 
észleljék.
Szombat/vasárnap: Ez az utolsó év, amikor a 
Lepramisszió még támogatja a Bougainville  
Egészséges Közösségi programot. Ezentúl a kor-
mány és a közösségek felügyelik majd. Imádkoz-
zunk, hogy a program továbbra is virágozzon és 
hűségesen szolgálja Bougainville közösségeinek 
egészségügyi igényeit! Imádkozzunk Istenhez 
bölcsességért, erőért és vezetésért a programot 
irányító Ruby Mirinka és Neil Toura számára!

Bibliai idézet:
„Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az 
Istennek lehetséges.” (Lukács 18:27)
Vezető munkatársak:
Natalie Smith – tagországigazgató
BHCP
Ruby Mirinka – programigazgató

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk az IDEA szervezetért, hogy 
akár olyan országokban tevékenykednek, ahol a 
Lepramisszió is jelen van, akár másokban: úgy fel 
tudják erősíteni a betegek és családtagjaik hangját, 
hogy az eljusson a legmagasabb politikai és 
döntéshozói szintekre is!  
Szerda: Az ILEP (Lepraellenes Szervezetek Szö-
vetége) saját tanácsadó anyagot dolgozott ki a 
különböző országok leprabetegei számára. Imád-
kozzunk ennek használatáért, hogy megfelelő ér-
vekkel, információkkal és tanácsokkal tudják 
segíteni általa a leprabetegeket és családtagjaikat 
hangjuk hallatásában! 
Csütörtök: Az Imafonál lapjain többször olvas-
hatunk a betegek erősítéséről, felemeléséről. Na-
gyon áldott eszköz mindebben az önsegítő csopor-
tok hálózata, melyekben a korábbi betegek anya-
gilag, lelkileg, erkölcsileg és jogilag is megerősöd-
hetnek! Adjunk hálát ezekért a csoportokért, a bel-
ső bizalomért, és imádkozzunk továbbiak létre-
jöttéért! 
Péntek: A betegek hangja nélkül a miénk mit sem 
ér! Őket kell elérnünk és meghallgatnunk. Nagy 
szegénységben tudatlanságban, félelmekben él-
nek. Ezért hallgatnak. A szívükön keresztül azon-
ban el tudjuk érni őket Krisztus szeretetével! Imád-
kozzunk munkatársainkért, hogy eltaláljanak a be-
tegek szívéig, szeretetükig! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk munkatársain-
kért, Istentől kapott bátorságukért, kitartásukért, 
hogy a legnehezebb és legkilátástalanabb helye-
ken és helyzetekben se veszítsék el a reményt!  
Könyörögjünk azért, hogy jól tudják helyi, világi és 
egyházi vezetők előtt képviselni pártfogoltjainkat

Kép: Lily kötszereket gyűjt a leprások számára. Kép: Felvonulás Nepálban, melyet a Lepramisszió és az IDEA szervezett a „Méltóság napja” alkalmából
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32. hét:  6  12.augusztus  – 33. hét: augusztus 13 – 19.

Pápua Új-Guineában évente kb. 500 új leprabeteget 
találnak, és sok más betegség miatt is vannak fogya-
tékosok. A Lepramisszió szerepe az, hogy támogassa 
a kormány Nemzeti Leprabetegség Megszüntetése 
projektjét annak érdekében, hogy a lepra által érin-
tetteket  felkutassák és kezeljék a rendelkezésre álló 
és elérhető kezeléssel. A Lepramissziónak van egy 5 
éves, Fenntartható Megélhetés- Fejlesztési projektje 
is, amelyet Új-Zéland kormánya finanszíroz. A projekt 
keretében segítséget nyújtanak a leprabetegség és 
fogyatékosság által érintett egyéneknek, közösségek-
nek és  családoknak, akik nem tudnak előbbre jutni  
és állandó jövedelemhez jutni. Számos más kisebb 
projektet is megvalósítanak, együttműködve az 
Egészségügyi Világszervezettel, egy ausztráliai ifjú-
sági orvosi misszióval, amerikai segélyszervezetekkel 
és számos, fogyatékosokat felkaroló szervezettel. A 
Lepramisszió 2017-ben központi irodáját Madangból 
Port Moresbybe tette át, amely stratégiai szempont-
ból kedvezőbb hely a munkához. A Lepramisszió a 
Bougainville Egészséges Közösségi Program 
(BHCP) megvalósítása érdekében együttműködik az 
Autonóm Bougainville Kormányzattal, közösségi ve-
zetőkkel és más rehabilitációs ügynökségekkel is. A 
projekt keretében oktatják a tudatosságot és a higi-
éniát a közösségi alapú és a magán egészségügyi 
rendszerben. Az így képzett vezetők és egészségügyi 
önkéntesek a betegségmegelőzésről, az egészség-
ügyi gyakorlatokról és az egészségügyi ellátáshoz 
való jogukról tanítják a falvakban Bougainville lakos-
ságát.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük meg Istennek a fenntartható 
megélhetési fejlesztési projekt előrehaladását! 
Imádkozzunk a lepra- és a fogyatékossággal érin-
tettekért, miközben megtanulják a különféle meg-
élhetési lehetőségeket! Imádkozzunk, hogy képe-
sek legyenek alkalmazni az általuk megismert üz-
leti elveket!
Kedd: Imádkozzunk a csapat és a résztvevők fo-
lyamatos biztonságáért Port Moresbyben utazva és 
a lakosság körében tevékenykedve, mivel Pápua 
Új-Guinea nem egy biztonságos ország!
Szerda: Imádkozzunk az 52 közösségi vezetőért 
(önkéntesek – néhányan közülük érintettek a leprá-
ban és a fogyatékosságban), akik 26 közösségben 
dolgoznak,  segítik a projektet, támogatva a projekt 

·

·

·

A leprabetegek legtöbbje egybehangzóan azt vallja: 
ebben a betegségben a legfájdalmasabbak  az elő-
ítéletek, megkülönböztetés, kirekesztés és a  megbé-
lyegzés. Ezek ellen nem elégséges a jó minőségű 
gyógyszerekkel, kezelésekkel és mindenféle ellátás-
sal harcolni csupán.  Hallatni is kell a hangunkat azok 
felé, akik többségben vannak, vagy akár tehetnek is 
mindezek ellen a fájdalmas megbélyegzések ellen! A 
Lepramisszió meg kell, hogy fogja a betegek kezét, 
és magasra kell emelje azokat, hogy az évezredes 
sötétség és hagyományok ellen tiltakozzunk!  Általá-
ban ez a betegek hangjának érvényesítését jelenti 
olyan helyeken és fórumokon, ahol tenni lehet va-
lamit. A leprabetegek szervezetei a legjobb jogvédők, 
hiszen ők maguk erősödnek nemcsak a önbecsülé-
sükben, hanem érveikben is azáltal, hogy a puszító 
erőkkel harcolnak. Minden segítséget meg kell ad-
nunk ehhez! Védtelenségükben és bátortalanságuk-
ban a mi bátorságunk adhat nekik erőt! Ennek lehet 
eredménye, ha több helyen is sikerrel jár a leprabete-
gek integrációja, az ellenük való ellenszenve sötétsé-
gének megszűnése, befogadásuk és elismerésük. 
Ennél nagyon vágyunk és jutalmunk nem lehet! Az 
elmúlt 5 évben 399-cel nőtt azoknak a korábbi lepra-
betegeknek a száma tagországainkban, akik vagy 
helyi, vagy magasabb szinten követekezetesen har-
colnak emberjogi vagy más természetű kérdéseik-
ben! Bárcsak méginkább sokszorozódna meg a szá-
muk! 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a jogvédelemben aktív korábbi 
betegeinkért! Imádkozzunk azért, hogy saját életük 
korábbi szakasza, valamint gyógyulásuk adjon 
nekik erőt és bátorságot a leprabetegek ügyének 
minél szélesebb körű képviseletéhez! 

·

Pápua Új-Guinea Hallatni a hangunkat!

résztvevőit, megoldási lehetőségeket adva szá-
mukra. Segítenek továbbá a közösségüknek az 
egészséges életmód, a jó táplálkozás, a tiszta 
környezet, a higiénia megismertetése érdekében.
Csütörtök: Köszönjük meg Istennek Dorothy mun-
káját az igazgatás és logisztika területén, valamint 
Mathias pénzügyi szolgálatát! A projektet támogató 
e két alapvető funkció nélkül a mindennapi munkák 
sokkal nehezebbek lennének.
Péntek: Imádkozzunk az Egészségügyi Világ-
szervezet által finanszírozott lepraellenőrző projek-
tért, amely együttműködik a kormányzattal  az új 
leprás esetek felderítésében és biztosítja, hogy a 
családokban felmerülő eseteket minél korábban 
észleljék.
Szombat/vasárnap: Ez az utolsó év, amikor a 
Lepramisszió még támogatja a Bougainville  
Egészséges Közösségi programot. Ezentúl a kor-
mány és a közösségek felügyelik majd. Imádkoz-
zunk, hogy a program továbbra is virágozzon és 
hűségesen szolgálja Bougainville közösségeinek 
egészségügyi igényeit! Imádkozzunk Istenhez 
bölcsességért, erőért és vezetésért a programot 
irányító Ruby Mirinka és Neil Toura számára!

Bibliai idézet:
„Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az 
Istennek lehetséges.” (Lukács 18:27)
Vezető munkatársak:
Natalie Smith – tagországigazgató
BHCP
Ruby Mirinka – programigazgató

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk az IDEA szervezetért, hogy 
akár olyan országokban tevékenykednek, ahol a 
Lepramisszió is jelen van, akár másokban: úgy fel 
tudják erősíteni a betegek és családtagjaik hangját, 
hogy az eljusson a legmagasabb politikai és 
döntéshozói szintekre is!  
Szerda: Az ILEP (Lepraellenes Szervezetek Szö-
vetége) saját tanácsadó anyagot dolgozott ki a 
különböző országok leprabetegei számára. Imád-
kozzunk ennek használatáért, hogy megfelelő ér-
vekkel, információkkal és tanácsokkal tudják 
segíteni általa a leprabetegeket és családtagjaikat 
hangjuk hallatásában! 
Csütörtök: Az Imafonál lapjain többször olvas-
hatunk a betegek erősítéséről, felemeléséről. Na-
gyon áldott eszköz mindebben az önsegítő csopor-
tok hálózata, melyekben a korábbi betegek anya-
gilag, lelkileg, erkölcsileg és jogilag is megerősöd-
hetnek! Adjunk hálát ezekért a csoportokért, a bel-
ső bizalomért, és imádkozzunk továbbiak létre-
jöttéért! 
Péntek: A betegek hangja nélkül a miénk mit sem 
ér! Őket kell elérnünk és meghallgatnunk. Nagy 
szegénységben tudatlanságban, félelmekben él-
nek. Ezért hallgatnak. A szívükön keresztül azon-
ban el tudjuk érni őket Krisztus szeretetével! Imád-
kozzunk munkatársainkért, hogy eltaláljanak a be-
tegek szívéig, szeretetükig! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk munkatársain-
kért, Istentől kapott bátorságukért, kitartásukért, 
hogy a legnehezebb és legkilátástalanabb helye-
ken és helyzetekben se veszítsék el a reményt!  
Könyörögjünk azért, hogy jól tudják helyi, világi és 
egyházi vezetők előtt képviselni pártfogoltjainkat

Kép: Lily kötszereket gyűjt a leprások számára. Kép: Felvonulás Nepálban, melyet a Lepramisszió és az IDEA szervezett a „Méltóság napja” alkalmából
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A Csádi Lepramisszió Guéra régióban és a környező 
közigazgatási területeken működik. Míg Guérában az 
újonnan diagnosztizált leprás megbetegedések szá-
ma csökken, a környező területeken nő. A Csádi 
Lepramisszió a Nemzeti Leprafelügyeleti Programot 
képzésekkel, szupervízióval, aktív esetfelismeréssel 
és a nehéz esetek reakciós kezelésével támogatja. A 
leprával érintetteket úgy segítik vissza a társadalom-
ba, hogy fontos szerepet vállalnak a Fogyatékkal 
Élők Szervezeteinek létrehozásában és fejlesztésé-
ben. A szervezetek tagjainak életfeltételeit is javítják. 
Képzéseken tanítják a gondos ügyintézést és techni-
kai tanácsokat nyújtanak (élelmiszer-biztonsági kér-
dések, gabona tározók, vízszivattyúk kezelése/kar-
bantartása, jövedelmet biztosító szolgáltatások, mik-
rohitelek). Ezek a szervezetek olyan otthont is bizto-
sítanak, ahol az emberek egymást támogathatják és 
a helyi közösségben aktív szerepet vállalhatnak. 
Fogyatékkal élő gyermekek és fogyatékkal élő szülők 
gyermekeinek taníttatását is támogatják, amit  a csádi 
törvények biztosítanak.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a békéért és a biztonságért 
abban az országban, ahol gyakoriak a polgári fel-
kelések és sztrájkok!  Imádkozzunk a misszióban 
dolgozók, a betegek, bennlakó vagy csak látogató 
családtagjaik és a vakok iskolájában tanulók és 
dolgozók biztonságáért!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a vezetők kapja-

·

·

A Hollandiai Lepramissziót az 1980-as években ala-
pították, hogy támogassák a Nemzetközi Lepra-
missziót imáikkal, pénzadománnyal és emberi se-
gélyforrásokkal. Az iroda Apeldoornban található és 
nyolc fős személyzettel , hét testületi taggal és kilenc 
önkéntessel rendelkezik. Ezen kívül támogatnak két 
holland misszionáriust: a Csádban dolgozó Geeske 
Zijpet,  és Tanny Hagenst, aki Indonéziában, Pápua 
Új-Guineában és Etiópiában dolgozott az elmúlt idő-
szakban. A Hollandiai Lepramisszió feladatkörének 
tekinti  a lepra- és rehabilitációs szolgálatok megerő-
sítését, az emberek életkörülményeinek átalakítását  
Indiában, Bangladesben, Kongóban, Mianmárban, 
Csádban, ahol a lepra súlyosan érinti az ott élőket. 
Célja elérése érdekében a Hollandiai Lepramisszió 
adományozóktól várja a segítséget, valamint egyhá-
zakat és alapítványokat keres meg, és olyan alkalma-
kat szervez, ahol bemutathatja a Lepramisszió  kül-
detését és terveit.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük az Úrnak, hogy az elmúlt két 
évben 200-ról 400-ra duplázódott Hollandiában az 
imatámogatók száma!
Kedd: Imádkozzunk a terepen dolgozó két holland 
misszionáriusért: Csádban Geeske Zijpért, Etió-
piában Tanny Hagensért! Imádkozzunk azért, hogy 
a leprabetegségben szenvedőkön sokféleképpen 
tudjanak segíteni!

·

·

Csád Hollandia

nak elég biztatást és legyen kitartásuk a munkájuk 
elvégzéséhez, melybe beletartozik a képzés, a 
szupervízió és a reakciós esetek koordinálása.
Szerda: Bár a csádi egészségügyi dolgozók kép-
zéseiben vannak pozitív előrelépések, a szakem-
berek nem mindig biztosak a lepra és leprareakció 
diagnosztizálásában. Imádkozzunk azért, hogy ko-
rai szakaszban észleljék a betegséget és a bete-
gek megfelelő ellátást kapjanak!
Csütörtök: Imádkozzunk azokért, akik  a Fogya-
tékkal Élők Szervezeteiben hamarosan vezető sze-
repet fognak betölteni, és azért, hogy tevékenyek 
és gondosak legyenek!
Péntek: Imádkozzunk a misszió dolgozóinak 
egészségéért, különösen a valós veszélyeket je-
lentő malária és tífusz elleni védelemért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a vakok isko-
lájában utolsó vizsgájukat tevő tanulókért, és azért, 
hogy legyenek kitartók! Adjunk hálát az iskoláért, 
ahol az egész tanévben tanulhatnak a tanulók, és 
ahonnan kikerülve jó esélyekkel helyezkedhetnek 
el!

Bibliai idézet:
„Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot válasz-
tottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És vára-
koztatja-e őket?”    Lukács  evangéliuma 18:7
Vezetőség
Bunmi Oluloto – országos igazgató
Geeske Zijp – a program vezetője

·

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát az Úrnak a hűséges és elkö-
telezett önkéntesekért, akik segítik a Hollandiai 
Lepramisszió munkáját, főként most, amikor a 
személyzet létszáma visszaesett!
Csütörtök: A Hollandiai Lepramisszió kuratóriu-
mának új elnökre van szüksége 2018 decembe-
réig. Imádkozzunk, hogy egy képesített, lelkes sze-
mélyt találnak erre a posztra!
Péntek: Imádkozzunk a holland emberek segítő tá-
mogatásáért! Imádkozzunk, hogy az új támogatók 
keresésében hatékonyak legyenek! Foglaljuk imá-
inkba, hogy új lehetőségek nyíljanak az egyházak-
kal, médiával, szervezetekkel való együttműködés-
ben, és így hívjuk föl a figyelmet a leprabetegekre, 
valamint a  támogatók keresésére!
Szombat/vasárnap:  Imádkozzunk a Hollandiai 
Lepramisszió önkénteseiért, kuratóriumi- és sze-
mélyzeti tagjaiért! Legyen velük az Úr munkájuk-
ban, energiájukban, találékonyságukban!

Bibliai idézet:
„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, 
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr 
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok 
nem hiábavaló az Úrban.” Pál 1.levele a korint-
husiakhoz 15:58
Vezető munkatárs 
Henno Couprie  országos igazgató

Kép: Geeske Zijp, programvezető (balra), Amdeve Hasabo és a fia, Oumar Saleh (6), 
        aki vérbetegségben szenved és a mongói kórházban kezelik. © Jaco Klamer Kép: Henno Couprie igazgató  egy beteggel a Mawlamyine Keresztény Leprakórházban, Mianmarban.
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A Csádi Lepramisszió Guéra régióban és a környező 
közigazgatási területeken működik. Míg Guérában az 
újonnan diagnosztizált leprás megbetegedések szá-
ma csökken, a környező területeken nő. A Csádi 
Lepramisszió a Nemzeti Leprafelügyeleti Programot 
képzésekkel, szupervízióval, aktív esetfelismeréssel 
és a nehéz esetek reakciós kezelésével támogatja. A 
leprával érintetteket úgy segítik vissza a társadalom-
ba, hogy fontos szerepet vállalnak a Fogyatékkal 
Élők Szervezeteinek létrehozásában és fejlesztésé-
ben. A szervezetek tagjainak életfeltételeit is javítják. 
Képzéseken tanítják a gondos ügyintézést és techni-
kai tanácsokat nyújtanak (élelmiszer-biztonsági kér-
dések, gabona tározók, vízszivattyúk kezelése/kar-
bantartása, jövedelmet biztosító szolgáltatások, mik-
rohitelek). Ezek a szervezetek olyan otthont is bizto-
sítanak, ahol az emberek egymást támogathatják és 
a helyi közösségben aktív szerepet vállalhatnak. 
Fogyatékkal élő gyermekek és fogyatékkal élő szülők 
gyermekeinek taníttatását is támogatják, amit  a csádi 
törvények biztosítanak.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a békéért és a biztonságért 
abban az országban, ahol gyakoriak a polgári fel-
kelések és sztrájkok!  Imádkozzunk a misszióban 
dolgozók, a betegek, bennlakó vagy csak látogató 
családtagjaik és a vakok iskolájában tanulók és 
dolgozók biztonságáért!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a vezetők kapja-

·

·

A Hollandiai Lepramissziót az 1980-as években ala-
pították, hogy támogassák a Nemzetközi Lepra-
missziót imáikkal, pénzadománnyal és emberi se-
gélyforrásokkal. Az iroda Apeldoornban található és 
nyolc fős személyzettel , hét testületi taggal és kilenc 
önkéntessel rendelkezik. Ezen kívül támogatnak két 
holland misszionáriust: a Csádban dolgozó Geeske 
Zijpet,  és Tanny Hagenst, aki Indonéziában, Pápua 
Új-Guineában és Etiópiában dolgozott az elmúlt idő-
szakban. A Hollandiai Lepramisszió feladatkörének 
tekinti  a lepra- és rehabilitációs szolgálatok megerő-
sítését, az emberek életkörülményeinek átalakítását  
Indiában, Bangladesben, Kongóban, Mianmárban, 
Csádban, ahol a lepra súlyosan érinti az ott élőket. 
Célja elérése érdekében a Hollandiai Lepramisszió 
adományozóktól várja a segítséget, valamint egyhá-
zakat és alapítványokat keres meg, és olyan alkalma-
kat szervez, ahol bemutathatja a Lepramisszió  kül-
detését és terveit.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük az Úrnak, hogy az elmúlt két 
évben 200-ról 400-ra duplázódott Hollandiában az 
imatámogatók száma!
Kedd: Imádkozzunk a terepen dolgozó két holland 
misszionáriusért: Csádban Geeske Zijpért, Etió-
piában Tanny Hagensért! Imádkozzunk azért, hogy 
a leprabetegségben szenvedőkön sokféleképpen 
tudjanak segíteni!

·

·

Csád Hollandia

nak elég biztatást és legyen kitartásuk a munkájuk 
elvégzéséhez, melybe beletartozik a képzés, a 
szupervízió és a reakciós esetek koordinálása.
Szerda: Bár a csádi egészségügyi dolgozók kép-
zéseiben vannak pozitív előrelépések, a szakem-
berek nem mindig biztosak a lepra és leprareakció 
diagnosztizálásában. Imádkozzunk azért, hogy ko-
rai szakaszban észleljék a betegséget és a bete-
gek megfelelő ellátást kapjanak!
Csütörtök: Imádkozzunk azokért, akik  a Fogya-
tékkal Élők Szervezeteiben hamarosan vezető sze-
repet fognak betölteni, és azért, hogy tevékenyek 
és gondosak legyenek!
Péntek: Imádkozzunk a misszió dolgozóinak 
egészségéért, különösen a valós veszélyeket je-
lentő malária és tífusz elleni védelemért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a vakok isko-
lájában utolsó vizsgájukat tevő tanulókért, és azért, 
hogy legyenek kitartók! Adjunk hálát az iskoláért, 
ahol az egész tanévben tanulhatnak a tanulók, és 
ahonnan kikerülve jó esélyekkel helyezkedhetnek 
el!

Bibliai idézet:
„Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot válasz-
tottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És vára-
koztatja-e őket?”    Lukács  evangéliuma 18:7
Vezetőség
Bunmi Oluloto – országos igazgató
Geeske Zijp – a program vezetője

·

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát az Úrnak a hűséges és elkö-
telezett önkéntesekért, akik segítik a Hollandiai 
Lepramisszió munkáját, főként most, amikor a 
személyzet létszáma visszaesett!
Csütörtök: A Hollandiai Lepramisszió kuratóriu-
mának új elnökre van szüksége 2018 decembe-
réig. Imádkozzunk, hogy egy képesített, lelkes sze-
mélyt találnak erre a posztra!
Péntek: Imádkozzunk a holland emberek segítő tá-
mogatásáért! Imádkozzunk, hogy az új támogatók 
keresésében hatékonyak legyenek! Foglaljuk imá-
inkba, hogy új lehetőségek nyíljanak az egyházak-
kal, médiával, szervezetekkel való együttműködés-
ben, és így hívjuk föl a figyelmet a leprabetegekre, 
valamint a  támogatók keresésére!
Szombat/vasárnap:  Imádkozzunk a Hollandiai 
Lepramisszió önkénteseiért, kuratóriumi- és sze-
mélyzeti tagjaiért! Legyen velük az Úr munkájuk-
ban, energiájukban, találékonyságukban!

Bibliai idézet:
„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, 
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr 
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok 
nem hiábavaló az Úrban.” Pál 1.levele a korint-
husiakhoz 15:58
Vezető munkatárs 
Henno Couprie  országos igazgató

Kép: Geeske Zijp, programvezető (balra), Amdeve Hasabo és a fia, Oumar Saleh (6), 
        aki vérbetegségben szenved és a mongói kórházban kezelik. © Jaco Klamer Kép: Henno Couprie igazgató  egy beteggel a Mawlamyine Keresztény Leprakórházban, Mianmarban.
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36. hét: szeptember 3 – 9.

A Srí Lanka-i Lepramissziónak két partnere van: az 
Alliance Development Trust (ADT) és a Kaveri Kala 
Manram (KKM). Az ADT az egyházi vezetőkkel és 
más vallások vezetőivel együtt hívja fel a figyelmet a 
leprára. A kormányzattal együttműködve nyújt kép-
zést az egyházi vezetőknek a lepráról, és segíti őket, 
hogy növeljék a lepra és kezelésével kapcsolatos tu-
datosságot. A kormányt támogatják a nemzeti lepra-
ellenes kampányok megszervezésében, a leprakuta-
tásokban és a diszkriminatív jogszabályok megváltoz-
tatásában. A KKM munkatársai közül sokan érintettek 
a leprában. Ők segítenek a lepra-tudatosság növe-
lésében, a lepra azonosításában,  és segítik a beteg-
ségben szenvedőket és családjukat. Együttműködve 
több, mint 40 érintett közösséggel, támogatást nyújta-
nak a jövedelemszerzésben, a  biztonságos vízhez 
jutásban és az öngondoskodásban. Ezenkívül azon is 
munkálkodnak, hogy  létrehozzák Srí Lanka első, a 
lepra által érintett emberek szövetségét.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk, hogy erősödjön a Srí Lanka-i 
kormány elkötelezettsége a lepra legyőzésére irá-
nyuló  harcban! Adjunk hálát azért, hogy a kor-
mány együttműködve különböző szervezetekkel ki-
dolgozzon  egy nemzeti programot a lepra tudato-
sítása és a megbélyegzés eltörlése érdekében! 
Imádkozzunk a kampány sikeréért, az érintettek 
bölcsességéért és az anyagiak előteremtéséért!
Kedd: Imádkozzunk a Srí Lanka-i új szervezete-
kért az északi országrészben, hogy ezek a kiscso-
portok képesek legyenek növekedni és kiterjesz-
teni hatókörüket az északi országban, és egysé-
gesen járjanak közben a lepraszolgáltatás javítá-
sáért  és a megkülönböztetések megszűntetéséért!
Szerda: Srí Lankában még mindig érvényben van 
egy olyan jogszabály, amely hátrányosan meg-
különbözteti a leprában érintetteket. Imádkozzunk 
az ADT sikeres munkájáért, hogy ezeket a jog-
szabályokat helyezzék hatályon kívül a lepra által 
érintettek jogainak védelme érdekében!
Csütörtök: A gyülekezetek megértették, hogy a 
lepra elleni küzdelem olyan, amiben Krisztus is 
részt venne. Sokan elkötelezték magukat, hogy se-
gítsenek legyőzni a leprát és szeressék az érin-
tetteket. Imádkozzunk, hogy ezek a gyülekezetek 
továbbra is hívják fel a figyelmet és bátorítsák 

·

·

·

·

Srí Lanka

tagjaikat,  hogy Krisztus fényében osztozzanak az 
érintettek gondozásában!
Péntek: A vallási vezetők erős befolyást gyakorol-
nak gyülekezeteikre. Ezt szem előtt tartva össze-
gyűjtötték a keresztény, buddhista, iszlám és hindu 
vezetőket, tanították őket a leprabetegséggel kap-
csolatos ismeretekre, és mozgósították őket, hogy 
dolgozzanak együtt, hívják fel a figyelmet a beteg-
ségre gyülekezeteik és közösségeik körében. 
Imádkozzunk, hogy ezek a hitközösségek továbbra 
is hatékonyan működjenek együtt, a leprával kap-
csolatos ismereteik bővüljenek, és mindezek azt 
eredményezhetik, hogy az emberek már a beteg-
ség korai stádiumában kapjanak kezelést, meg-
előzve fogyatékossá válásukat.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a KKM-ért, akik 
együtt dolgoznak a kormánnyal, hogy azonosítsák 
és kezeljék a lepra által érintetteket házi ellátásban 
és bőrklinikákon. Imádkozzunk, hogy a betegség 
felismerésre kerüljön időben, még azelőtt, hogy az 
tényleges fogyatékosságot okozna, és a betegek 
hozzáférjenek mindenhez, ami gyógyulásukhoz 
szükséges!

Vezető munkatársak: 
Alliance Development Trust
Godfrey Yogarajah – főtitkár
Kaveri Kala Manram
Rev Joshua Sivanganam – igazgató

·

·

Kép: Vallási vezetők közösen emelik fel szavukat.

A leprabetegség körül nagyon sok még a megvá-
laszolatlan kérdés. Csak néhány ezek közül: a beteg-
ség terjedésének pontos adatai. Vagy: miért alakul ki 
deformitás egyes betegekben a legjobb gyógyszeres 
kezelés után is? A Nemzetközi Lepramisszió a nem-
zetközi kutatóhálózat aktív tagja, ahonnan mind 
anyagi, mind tudományos támogatást is kapunk. Van-
nak nagyon költséges kutatási területek. Más tudo-
mányos kutatási kérdések azonban nem igényelnek 
nagy anyagi forrásokat, sokkal inkább kitartást és 
nagyszámú megfigyelést. A kérdező gondolkodás 
mindennek a háttere. Például: „Ezt vagy azt az 
ellátást hogyan tudnánk a lehető leghatékonyabban 
biztosítani betegeink számára?” A Lepramisszió kuta-
tási területe nagyon szépes. Beletartoznak gyakorlati 
értelemben  például az önsegítő csoportok is: hogyan 
tudnánk őket minél jobban bevonni az újonnan 
diagosztizáltakkal való foglalkozásba? Vagy pl. helyi 
vallási közösségek vagy gyógyítók miként lehetnének 
segítségül a betegség felismerésében? De az okos-
telefonokban is nagyon sok lehetőség rejlik távoli 
vidékeken élő betegeink és munkatársaink vonatko-
zásában! Mindezen túl pedig a szégyenbélyeg fel-
számolása, vagy a gyógyult betegek rehabilitálása is 
mind a tudományos kutatásoknak része.
Imatémák

Hétfő: A 2017 februárjában Addis Ababa-ban és a 
2018 februárjában Nepálban tartott kutatási szim-
póziumunk során Ázsia és Afrika kutatói sokkal 
közelebb kerültek egymáshoz. Imádkozzunk azért, 
hogy ezek a folytatódó tanácskozások mindig a 
leprabetegek javát szolgálják ezután is!

·

Kutatások

·

·

·

·

·

Kedd: Mind az indiai, mind a nepáli kutatólabora-
tóriumunkban folyamatosan képeznek tovább or-
vostanhallgatókat vagy orvosokat. Közülük többen  
leprológiára szakosodtak. Imádkozzunk azért, 
hogy pozitív hozzáállásuk és érdeklődésük gyü-
mölcsöző legyen a jövőben!
Szerda: A bangladesi Nilphamari kórházunkba kül-
földi kutatót keresünk, mivel a hazai felhívások 
eredménytelenek voltak. Imádkozzunk azért, hogy 
erre a fontos szakterületre legyen jelentkező a 
nagyvilágból!
Csütörtök: A kutatómunka fontos szócsöve az írott 
sajtó. A leprakutatások egyetlen nemzetközi folyó-
iratába: a Leprosy Research Initiative-ba rend-
szeresen írnak a Lepramisszió kutatói, munka-
társai is. Adjunk hálát a megbecsültségnek ezért a 
jeléért is!
Péntek: A Nemzetközi Lepramisszió is tagja a 
nemzetközi leprakutatási tevékenységnek. Adjunk 
hálát ezért, és kérjük Isten áldását a további 
kutatási tevékenységekre!
Szombat/vasárnap: A Nemzetközi Lepramisszió 
az ILEP (nemzetközi lepraszövetség) tagja is. 
Több munkatársunkat beválasztották a különféle 
szakbizottságokba. Adjunk hálát ezért és imád-
kozzunk munkájuk eredményességéért, a kutatá-
sok fejlődéséért!

Vezető munkatársak:
Prof Dr Warwick Britton – a nemzetközi kutatási 
csoport vezetője
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36. hét: szeptember 3 – 9.

A Srí Lanka-i Lepramissziónak két partnere van: az 
Alliance Development Trust (ADT) és a Kaveri Kala 
Manram (KKM). Az ADT az egyházi vezetőkkel és 
más vallások vezetőivel együtt hívja fel a figyelmet a 
leprára. A kormányzattal együttműködve nyújt kép-
zést az egyházi vezetőknek a lepráról, és segíti őket, 
hogy növeljék a lepra és kezelésével kapcsolatos tu-
datosságot. A kormányt támogatják a nemzeti lepra-
ellenes kampányok megszervezésében, a leprakuta-
tásokban és a diszkriminatív jogszabályok megváltoz-
tatásában. A KKM munkatársai közül sokan érintettek 
a leprában. Ők segítenek a lepra-tudatosság növe-
lésében, a lepra azonosításában,  és segítik a beteg-
ségben szenvedőket és családjukat. Együttműködve 
több, mint 40 érintett közösséggel, támogatást nyújta-
nak a jövedelemszerzésben, a  biztonságos vízhez 
jutásban és az öngondoskodásban. Ezenkívül azon is 
munkálkodnak, hogy  létrehozzák Srí Lanka első, a 
lepra által érintett emberek szövetségét.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk, hogy erősödjön a Srí Lanka-i 
kormány elkötelezettsége a lepra legyőzésére irá-
nyuló  harcban! Adjunk hálát azért, hogy a kor-
mány együttműködve különböző szervezetekkel ki-
dolgozzon  egy nemzeti programot a lepra tudato-
sítása és a megbélyegzés eltörlése érdekében! 
Imádkozzunk a kampány sikeréért, az érintettek 
bölcsességéért és az anyagiak előteremtéséért!
Kedd: Imádkozzunk a Srí Lanka-i új szervezete-
kért az északi országrészben, hogy ezek a kiscso-
portok képesek legyenek növekedni és kiterjesz-
teni hatókörüket az északi országban, és egysé-
gesen járjanak közben a lepraszolgáltatás javítá-
sáért  és a megkülönböztetések megszűntetéséért!
Szerda: Srí Lankában még mindig érvényben van 
egy olyan jogszabály, amely hátrányosan meg-
különbözteti a leprában érintetteket. Imádkozzunk 
az ADT sikeres munkájáért, hogy ezeket a jog-
szabályokat helyezzék hatályon kívül a lepra által 
érintettek jogainak védelme érdekében!
Csütörtök: A gyülekezetek megértették, hogy a 
lepra elleni küzdelem olyan, amiben Krisztus is 
részt venne. Sokan elkötelezték magukat, hogy se-
gítsenek legyőzni a leprát és szeressék az érin-
tetteket. Imádkozzunk, hogy ezek a gyülekezetek 
továbbra is hívják fel a figyelmet és bátorítsák 

·

·

·

·

Srí Lanka

tagjaikat,  hogy Krisztus fényében osztozzanak az 
érintettek gondozásában!
Péntek: A vallási vezetők erős befolyást gyakorol-
nak gyülekezeteikre. Ezt szem előtt tartva össze-
gyűjtötték a keresztény, buddhista, iszlám és hindu 
vezetőket, tanították őket a leprabetegséggel kap-
csolatos ismeretekre, és mozgósították őket, hogy 
dolgozzanak együtt, hívják fel a figyelmet a beteg-
ségre gyülekezeteik és közösségeik körében. 
Imádkozzunk, hogy ezek a hitközösségek továbbra 
is hatékonyan működjenek együtt, a leprával kap-
csolatos ismereteik bővüljenek, és mindezek azt 
eredményezhetik, hogy az emberek már a beteg-
ség korai stádiumában kapjanak kezelést, meg-
előzve fogyatékossá válásukat.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a KKM-ért, akik 
együtt dolgoznak a kormánnyal, hogy azonosítsák 
és kezeljék a lepra által érintetteket házi ellátásban 
és bőrklinikákon. Imádkozzunk, hogy a betegség 
felismerésre kerüljön időben, még azelőtt, hogy az 
tényleges fogyatékosságot okozna, és a betegek 
hozzáférjenek mindenhez, ami gyógyulásukhoz 
szükséges!

Vezető munkatársak: 
Alliance Development Trust
Godfrey Yogarajah – főtitkár
Kaveri Kala Manram
Rev Joshua Sivanganam – igazgató

·

·

Kép: Vallási vezetők közösen emelik fel szavukat.

A leprabetegség körül nagyon sok még a megvá-
laszolatlan kérdés. Csak néhány ezek közül: a beteg-
ség terjedésének pontos adatai. Vagy: miért alakul ki 
deformitás egyes betegekben a legjobb gyógyszeres 
kezelés után is? A Nemzetközi Lepramisszió a nem-
zetközi kutatóhálózat aktív tagja, ahonnan mind 
anyagi, mind tudományos támogatást is kapunk. Van-
nak nagyon költséges kutatási területek. Más tudo-
mányos kutatási kérdések azonban nem igényelnek 
nagy anyagi forrásokat, sokkal inkább kitartást és 
nagyszámú megfigyelést. A kérdező gondolkodás 
mindennek a háttere. Például: „Ezt vagy azt az 
ellátást hogyan tudnánk a lehető leghatékonyabban 
biztosítani betegeink számára?” A Lepramisszió kuta-
tási területe nagyon szépes. Beletartoznak gyakorlati 
értelemben  például az önsegítő csoportok is: hogyan 
tudnánk őket minél jobban bevonni az újonnan 
diagosztizáltakkal való foglalkozásba? Vagy pl. helyi 
vallási közösségek vagy gyógyítók miként lehetnének 
segítségül a betegség felismerésében? De az okos-
telefonokban is nagyon sok lehetőség rejlik távoli 
vidékeken élő betegeink és munkatársaink vonatko-
zásában! Mindezen túl pedig a szégyenbélyeg fel-
számolása, vagy a gyógyult betegek rehabilitálása is 
mind a tudományos kutatásoknak része.
Imatémák

Hétfő: A 2017 februárjában Addis Ababa-ban és a 
2018 februárjában Nepálban tartott kutatási szim-
póziumunk során Ázsia és Afrika kutatói sokkal 
közelebb kerültek egymáshoz. Imádkozzunk azért, 
hogy ezek a folytatódó tanácskozások mindig a 
leprabetegek javát szolgálják ezután is!

·

Kutatások

·

·

·

·

·

Kedd: Mind az indiai, mind a nepáli kutatólabora-
tóriumunkban folyamatosan képeznek tovább or-
vostanhallgatókat vagy orvosokat. Közülük többen  
leprológiára szakosodtak. Imádkozzunk azért, 
hogy pozitív hozzáállásuk és érdeklődésük gyü-
mölcsöző legyen a jövőben!
Szerda: A bangladesi Nilphamari kórházunkba kül-
földi kutatót keresünk, mivel a hazai felhívások 
eredménytelenek voltak. Imádkozzunk azért, hogy 
erre a fontos szakterületre legyen jelentkező a 
nagyvilágból!
Csütörtök: A kutatómunka fontos szócsöve az írott 
sajtó. A leprakutatások egyetlen nemzetközi folyó-
iratába: a Leprosy Research Initiative-ba rend-
szeresen írnak a Lepramisszió kutatói, munka-
társai is. Adjunk hálát a megbecsültségnek ezért a 
jeléért is!
Péntek: A Nemzetközi Lepramisszió is tagja a 
nemzetközi leprakutatási tevékenységnek. Adjunk 
hálát ezért, és kérjük Isten áldását a további 
kutatási tevékenységekre!
Szombat/vasárnap: A Nemzetközi Lepramisszió 
az ILEP (nemzetközi lepraszövetség) tagja is. 
Több munkatársunkat beválasztották a különféle 
szakbizottságokba. Adjunk hálát ezért és imád-
kozzunk munkájuk eredményességéért, a kutatá-
sok fejlődéséért!

Vezető munkatársak:
Prof Dr Warwick Britton – a nemzetközi kutatási 
csoport vezetője
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38. hét:  17 – 23.szeptember ARCKÉP

mikor Rehena férje öt évvel ezelőtt meg-
halt, nem maradhatott a férje házában. AHárom leányával együtt vissza kellett 

térnie a szülei otthonába. Nagyon kevésből 
kellett megéljenek. Annak érdekében, hogy 
néhány falatnyi ételt előteremtsen, Rehena cse-
lédként kezdett dolgozni, de nem keresett ele-
get, hogy gyermekeit táplálni tudja, ezért 
Dhakaba, a fővárosba utazott egy jobb állás 
reményében. Sajnos, Rehena írástudatlansága 
miatt nem tudott elhelyezkedni, így hazajött, és 
küszködött, hogy egy nagyon kis jövedelemből 
megéljenek valahogyan. Ezután négy évvel 
ezelőtt Rehena belépett a Bangladeshi Lepra-
misszió által létrehozott önsegítő csoportba, 
amelyet a szegénységben élők számára hoztak 
létre. Elkezdett pénzt megtakarítani, annyit, 
amennyit csak tudott, - bár az összegek kicsik 
voltak.
2015-ben ismerkedett meg azzal a lehetőség-
gel, hogy felnőttként megtanuljon írni. Emléke-

A Nemzetközi Lepramisszió 28 országban működő 
szervezetből áll, amelyek közös kötelezettségvállalás 
alapján dolgoznak együtt. 2011-ben fogadták el a tag-
szervezetek „Testvériségi alapokiratot”, amely az 
alábbiakra kötelezi a résztvevőket: 
– Közös cél- és azonosságtudat
– Közös teherviselés
– Globális egységtudat erősítése
– Elszámoltathatóság
– Központi gazdasági felügyelet elfogadása
A misszió tagjait örömmel tölti el a lepra legyőzéséért 
és életek megváltoztatásáért folytatott munka. Mind-
két cél egyformán fontos. Szeretnénk, ha a leprabe-
tegség teljesen eltűnne. Ehhez kitartásra, minőségi 
munkára és erős kapcsolatrendszerre van szükség 
hasonlóan elkötelezett partnerekkel. A munkánk ré-
vén megváltozott életeket szeretnénk látni nemcsak a 
leprabetegeknél, hanem mindazoknál is, akik ebben 
a misszióban részt vesznek, akár mint tagok, akár 
mint támogatók. Valamennyiünkben, akik együtt dol-
gozunk ebben az Istentől kapott misszióban, meg-
változik valami, és vágyunk arra, hogy Jézus Krisztus 
igazságát és szeretetét sugározzuk.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Brent Morganért, nemzetközi 
igazgatónkért, miközben új ötéves stratégiát tervez 
azzal a távlati céllal, hogy 2035-re eltűnjön a lepra, 
mint betegség! Ez összhangban a partnerek közös 
célkitűzésével: „Zéró fogyatékosság”.
Kedd: A Nemzetközi Lepramisszió egy Isten előtt 
kötött szövetségen alapul. Imádkozzunk az erős 
országközi kapcsolatokért és az Úr kegyelméért, 
miközben – egymásért hálát adva – szeretetteljes 
és bátorító módon dolgozunk együtt.

·

·

Rehena történeteA Nemzetközi Lepramisszió

·

·

·

·

Szerda: Ebben a hónapban a Lepramisszió orszá-
gonkénti vezetői, illetve elnökei néhány napos érte-
kezletekre gyűlnek össze. Imádkozzunk egységes 
lelkülettel meghozott döntésekért, és hogy a részt-
vevők megújult odaszánással és elkötelezettséggel 
szolgálják a lepra által érintetteket!
Csütörtök: A fenti megbeszélésen fogják átadni a 
Wellesley Bailey-díjat. A díjat 1999-ben hozták létre 
Wellesley Bailey, a Lepramisszió alapítójának tisz-
teletére. A díj egyedülálló és tekintélyes megbe-
csülést jelképez. A díjazottak rendkívüli módon 
hozzájárultak a lepra társadalmi megbélyegzésé-
nek és az érintettek hátrányos helyzetének fel-
számolásához. Adjunk hálát a díjazottakért és a 
figyelemre méltó bátorságukért és eredményeikért!
Péntek: A misszió munkáját korlátozza, ha az ado-
mányok nem elegendőek arra, hogy még több 
lepra által érintettet elérjünk. Adjunk hálát Istennek 
a világszerte élő nagyszerű, hűséges és áldozat-
kész támogatóinkért, annak ellenére, hogy sok or-
szágban instabil a gazdasági helyzet! Imádkoz-
zunk, hogy Isten indítson adakozásra új egyéni és 
intézményi támogatókat!
Szombat/vasárnap: Az irányító testületeknek 
meghatározó felelőssége van a misszióban. Imád-
kozzunk, hogy a helyi és nemzetközi testületi tagok 
értsék meg és karolják fel a misszió célját és érté-
keit, és törekedjenek az egységre! Imádkozzunk, 
hogy képesek legyenek ezt az egységtudatot saját 
országukban is átadni!

Bibliai idézet:
„Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk.” 
(Kolossé 1,3)

zett korábbi próbálkozására, hogy jobb munkát 
találjon. Ha tanultabb, akkor sikerrel járt volna 
Dhakaban és nem kellett volna visszatérnie a 
szülei házába. Ezért Rehena úgy döntött, hogy 
beiratkozik a közelben lévő felnőttek iskolájába. 
Elkezdte tanulni a betűket, rövid szavakat és 
mondatokat. 10 hónap múlva képes volt elol-
vasni egy egész szakaszt, neveket és címeket 
írni, és egyszerűbb számításokat végezni. 
Rehena sokkal boldogabb lett az írástudás 
megszerzése után. Az önsegítő csoport által 
buzdítva, elkezdte segíteni a csoport nyilván-
tartásait. Néhány hónap elteltével ugyanazon 
csoport pénztárosává választották. Rehena 
most elkötelezte magát arra, hogy gyermekeit 
iskolába küldi, amelyre neki olyan sokat kellett 
várnia.  Második lányát beiratta az általános 
iskolába, és otthon is tanítja őt. Nagyon büszke 
arra, hogy képes tanítani a lányát.
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38. hét:  17 – 23.szeptember ARCKÉP

mikor Rehena férje öt évvel ezelőtt meg-
halt, nem maradhatott a férje házában. AHárom leányával együtt vissza kellett 

térnie a szülei otthonába. Nagyon kevésből 
kellett megéljenek. Annak érdekében, hogy 
néhány falatnyi ételt előteremtsen, Rehena cse-
lédként kezdett dolgozni, de nem keresett ele-
get, hogy gyermekeit táplálni tudja, ezért 
Dhakaba, a fővárosba utazott egy jobb állás 
reményében. Sajnos, Rehena írástudatlansága 
miatt nem tudott elhelyezkedni, így hazajött, és 
küszködött, hogy egy nagyon kis jövedelemből 
megéljenek valahogyan. Ezután négy évvel 
ezelőtt Rehena belépett a Bangladeshi Lepra-
misszió által létrehozott önsegítő csoportba, 
amelyet a szegénységben élők számára hoztak 
létre. Elkezdett pénzt megtakarítani, annyit, 
amennyit csak tudott, - bár az összegek kicsik 
voltak.
2015-ben ismerkedett meg azzal a lehetőség-
gel, hogy felnőttként megtanuljon írni. Emléke-

A Nemzetközi Lepramisszió 28 országban működő 
szervezetből áll, amelyek közös kötelezettségvállalás 
alapján dolgoznak együtt. 2011-ben fogadták el a tag-
szervezetek „Testvériségi alapokiratot”, amely az 
alábbiakra kötelezi a résztvevőket: 
– Közös cél- és azonosságtudat
– Közös teherviselés
– Globális egységtudat erősítése
– Elszámoltathatóság
– Központi gazdasági felügyelet elfogadása
A misszió tagjait örömmel tölti el a lepra legyőzéséért 
és életek megváltoztatásáért folytatott munka. Mind-
két cél egyformán fontos. Szeretnénk, ha a leprabe-
tegség teljesen eltűnne. Ehhez kitartásra, minőségi 
munkára és erős kapcsolatrendszerre van szükség 
hasonlóan elkötelezett partnerekkel. A munkánk ré-
vén megváltozott életeket szeretnénk látni nemcsak a 
leprabetegeknél, hanem mindazoknál is, akik ebben 
a misszióban részt vesznek, akár mint tagok, akár 
mint támogatók. Valamennyiünkben, akik együtt dol-
gozunk ebben az Istentől kapott misszióban, meg-
változik valami, és vágyunk arra, hogy Jézus Krisztus 
igazságát és szeretetét sugározzuk.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Brent Morganért, nemzetközi 
igazgatónkért, miközben új ötéves stratégiát tervez 
azzal a távlati céllal, hogy 2035-re eltűnjön a lepra, 
mint betegség! Ez összhangban a partnerek közös 
célkitűzésével: „Zéró fogyatékosság”.
Kedd: A Nemzetközi Lepramisszió egy Isten előtt 
kötött szövetségen alapul. Imádkozzunk az erős 
országközi kapcsolatokért és az Úr kegyelméért, 
miközben – egymásért hálát adva – szeretetteljes 
és bátorító módon dolgozunk együtt.

·

·

Rehena történeteA Nemzetközi Lepramisszió

·

·

·

·

Szerda: Ebben a hónapban a Lepramisszió orszá-
gonkénti vezetői, illetve elnökei néhány napos érte-
kezletekre gyűlnek össze. Imádkozzunk egységes 
lelkülettel meghozott döntésekért, és hogy a részt-
vevők megújult odaszánással és elkötelezettséggel 
szolgálják a lepra által érintetteket!
Csütörtök: A fenti megbeszélésen fogják átadni a 
Wellesley Bailey-díjat. A díjat 1999-ben hozták létre 
Wellesley Bailey, a Lepramisszió alapítójának tisz-
teletére. A díj egyedülálló és tekintélyes megbe-
csülést jelképez. A díjazottak rendkívüli módon 
hozzájárultak a lepra társadalmi megbélyegzésé-
nek és az érintettek hátrányos helyzetének fel-
számolásához. Adjunk hálát a díjazottakért és a 
figyelemre méltó bátorságukért és eredményeikért!
Péntek: A misszió munkáját korlátozza, ha az ado-
mányok nem elegendőek arra, hogy még több 
lepra által érintettet elérjünk. Adjunk hálát Istennek 
a világszerte élő nagyszerű, hűséges és áldozat-
kész támogatóinkért, annak ellenére, hogy sok or-
szágban instabil a gazdasági helyzet! Imádkoz-
zunk, hogy Isten indítson adakozásra új egyéni és 
intézményi támogatókat!
Szombat/vasárnap: Az irányító testületeknek 
meghatározó felelőssége van a misszióban. Imád-
kozzunk, hogy a helyi és nemzetközi testületi tagok 
értsék meg és karolják fel a misszió célját és érté-
keit, és törekedjenek az egységre! Imádkozzunk, 
hogy képesek legyenek ezt az egységtudatot saját 
országukban is átadni!

Bibliai idézet:
„Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk.” 
(Kolossé 1,3)

zett korábbi próbálkozására, hogy jobb munkát 
találjon. Ha tanultabb, akkor sikerrel járt volna 
Dhakaban és nem kellett volna visszatérnie a 
szülei házába. Ezért Rehena úgy döntött, hogy 
beiratkozik a közelben lévő felnőttek iskolájába. 
Elkezdte tanulni a betűket, rövid szavakat és 
mondatokat. 10 hónap múlva képes volt elol-
vasni egy egész szakaszt, neveket és címeket 
írni, és egyszerűbb számításokat végezni. 
Rehena sokkal boldogabb lett az írástudás 
megszerzése után. Az önsegítő csoport által 
buzdítva, elkezdte segíteni a csoport nyilván-
tartásait. Néhány hónap elteltével ugyanazon 
csoport pénztárosává választották. Rehena 
most elkötelezte magát arra, hogy gyermekeit 
iskolába küldi, amelyre neki olyan sokat kellett 
várnia.  Második lányát beiratta az általános 
iskolába, és otthon is tanítja őt. Nagyon büszke 
arra, hogy képes tanítani a lányát.
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40. hét:  1 – 7.október

Az Indiai Lepramissziónak (The Leprosy Mission In-
dia) 6 szakmai oktatási központja (VTCs) van India 
hat államában: Andhra Pradesh, Chhattisgarh, 
Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West 
Bengal. Leprában, illetve tartós egészségkárosodás-
ban szenvedő fiatal lányok és fiúk vehetnek részt 
pályaválasztási oktatásban és gyakorlati képzésben, 
ahol hasznos munkára felkészítő ismereteket sze-
reznek. A szakképzési központokban dízel mechani-
ka, nyomtatás, számítógép kezelés, két/három kere-
kes mechanika, elektromosságtan szakterületekben 
képzik ki a fiatalokat. A tréningközpontok a különböző 
képességú és adottságú (pl. mozgássérült) fiatalok-
nak akár egyéni tanrendet is kidolgoznak, és mind-
nyájukat  arra szeretnék motiválni, hogy olyan karrier 
mellett döntsenek, amelyről korábban csak álmodni 
mertek. A központok amellett, hogy elhelyezkedési 
segítséget nyújtanak, továbbra is nyomon követik di-
dákjait sorsát: közbenjárnak az elhelyezkedett tanu-
lóik egyenlő munkakörülményeinek, a munkabizton-
ságuknak, és a megfelelő munkavégzési körülmé-
nyeiknek érdekében is. A közösségi alapú szakkép-
zés a Lepramisszió fenntartható megélhetést célzó 
programjának másik fő célkitűzése: folyamatosan le-
hetővé tenni a képzési központok számára, hogy 
minél több emberhez eljussanak. A  fiatal lányok, illet-
ve a férjezett nők gombatermesztés, hímzés, szá-
mítógépkezelés, mobiltelefon javítás illetve szabá-
szat területen tanulhatnak. Ezen képzések egyedül 
álló jelentőségűek abban, hogy a leginkább kiszol-
gáltatott közösségek számára tartós és hathatós 
megoldást biztosítanak egész életre szólóan! 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azokért a tanulókért, akiket az 
Indiai Lepramisszió képzési központjaiban oktat-
nak! Imádkozzunk Isten erejéért és iránymutatá-
sáért, és azért, hogy megnyissa a rászorulók előtt 
a megélhetésükhöz szükséges lehetőségek ka-
puját!
Kedd: Imádkozzunk Isten védelméért és áldásáért 
a Missziónál dolgozók életében, akik messzi he-
lyekre utaznak, hogy a szegény, társadalomból ki-
rekesztett, leprában szenvedő diákokat megszólít-
hassák, és a missziós programokhoz történő csat-
lakozásra bírják őket!

·

·

INDIA – Szakképzés Angola és Tanzánia

·

·

·

·

Szerda: Imádkozzunk a tanulók fiziológiai és szak-
mai értékeléseiért, hogy így biztosíthassák a fiatal, 
mozgáskorlátozottak számára a legmegfelelőbb 
tréninglehetőségeket! Imádkozzunk, hogy ezek a 
diákok teljes mértékben hasznosíthassák a tanul-
takat és kiteljesedhessenek tanulmányaikban!
Csütörtök: Imádkozzunk azokért a férjezett asszo-
nyokért, illetve fiatal lányokért és fiúkért, akik részt 
vettek a közösség-alapú képzésen! Adjunk hálát 
ezeknek az embereknek az eléréséért, akik családi 
kötelezettségeik és kulturális akadályok miatt nem 
tudnak részt venni az intézményi alapú képzése-
ken!
Péntek: Imádkozzunk a munkaadók részére tartott 
nyomonkövetési programért, amely többek közt 
olyan érdekképviseleti kérdésekkel foglalkozik, 
mint a lepra- és a mozgáskorlátozottság miatti 
megkülönböztetés, illetve az alkalmazottak egyenlő 
munkakörülményeinek a biztosítása!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Isten jelenlété-
ért a szakképzéseken  végzett diákok életében, az 
ország bármely részén legyenek is! Fohászkod-
junk, hogy Isten erősítse és támogassa a jelenlegi 
és egykori diákokat!

Vezető munkatárs:
Mrs Tina Mendis: A Fenntartható Megélhetés és 
Közösségi Szerepvállalás Program elnöke

Angola
Angolában a Lepramisszió a SOLE Angola szerve-
zettel karöltve munkálkodik. A SOLE helyi civilszer-
vezet, mely a lepraügyek vezetője az országban. 
Sajnos az angolai kormányzat már nem sokat fog-
lalkozik ezzel a kérdéssel, noha az országban, külö-
nösen a távoli, eldugott helyeken, még mindig magas 
a betegség előfordulási aránya, és méginkább a ké-
sői diagnózis miatti maradandó károsodások! SOLE 
Angola 2017 és 2019 között a következő stratégiai 
szempontokat tűzte ki maga elé: 
– Megszüntetni a leprabetegség átadását a korai di-

agnózisok, kezelés és szűrőhálózat növelése által  
– Megelőzni a fogyatékosság kialakulását és szoro-

san együttmunkálkodni az önsegítő csoportokkal a 
betegek önbecsülésének erősítése érdekében    

– Lebontani a megkülönböztetés válaszfalait, szoro-
san együttműködni a helyi egyházakkal, különösen 
is az ARPAL szervezettel. 

Az ARPAL egy angolai szervezet, amely a leprabe-
tegekből alakult acélból, hogy a hátrányos megkülön-
böztetés, az emberi alapjogok, oktatás, egészségügyi 
ellátás, jogvédelem, képzések és a minl korábbi diag-
nózisok ügyét szolgálják.
Angolában közös célunk, hogy szeretetteljes gondos-
kodást biztosítsunk a rászorulóknak, megelőzzük a 
betegség kialakulását és a fogyatékokat, rábírjuk a 
kormányzati szerveket, hogy szenteljenek több figyel-
met és pénzt a leprabetegek ügyére, valamint a helyi 
egyházakat miinél inkább bevonjuk tevékenysé-
günkbe. 
Tanzánia
Tanzániában a Lepramisszió a Hombolo kórházzal 
működik együtt annak gyógyító és a terepen végzett 
munkájában. Ez a diagnózist, a falvakbeli szűréseket, 
a gyógyítást, TBC, HIV/AIDS és szexuális úton ter-
jedő más betegségek gyógyítását, tüdőszűrést  
éppúgy magába foglal, mint oktatást, egészségügyi 
felvilágosítást, önsegítő csoportok működtetését. 
2018-ban ki szeretnék mindezt szakképzésekre és 
életkezdési támogatásokra is terjeszteni.  
Imatémák
Angola

Hétfő: Imádkozzunk a SOLE Angola további áldá-
sos munkálkodásáért! Kérjük Istent, hogy adjon ne-
kik bölcsességet a hatóságokkal és egészségügyi 
szervekkel való nehéz tárgyalások során! Imádkoz-

·

Kép: Szakképzésen résztvevő diákok

Kép: Az ARPAL munkatársainak látogatás egy leprabetegnél

zunk az új kormányért, hogy legyen érzékenységük 
a szenvedők ügyére! Imádkozzunk azért, hogy a 
kombinált gyógyszerezést az egészségügy min-
denütt biztosítsa, ne csak a nagyvárosokban! 
Kedd: Az ARPAL aktivistái minden negyedévben 
egy tartományt és két megyét látogatnak meg, 
hogy  felvilágosító kampányt végezzenek iskolák-
ban és egyházakban. Imádkozzunk ezekért, vala-
mint az aktivistákért, akik nagyon sokat utaznak és 
nagyon sok veszéllyel kell szembenézniük! Kérjük 
Istent, hogy áldja meg fáradozásaikat! 
Szerda: Imádkozzunk Moises Chitumba-ért, a 
SOLE Angola projektigazgatójáért, és Castelho 
Filipe-ért, aki a Fogyatékosságmegelőzési Projekt 
vezetője! Kérjük Istent, hogy tegye őket mindenben 
áldássá, ahogy reményt és Krisztus szeretetét 
viszik közel a betegekhez!  

Tanzánia
Csütörtök: Leprabetegek számára faluközösségi 
megtakarításokat és megélhetéssegítő támogatá-
sokat kívánnak bevezetni. A cél mindezzel a bete-
gek anyagi önállóságának elősegítése. Imádkoz-
zunk azért, hogy mindezek megvalósulhassanak, 
és sok áldás legyen rajtuk, valamint a kedvezmé-
nyezetteken! 
Péntek: A Lepramisszió  és a Hombolo kórház kö-
zösen keresi a helyi partnereket. Imádkozzunk 
azért, hogy sikerrel járjanak, és a tanzániai civil-
szervezetek között legyen néhány olyan, amely a 
leprabetegk ügyére is fordít némi figyelmet! 
Sombat/vasárnap: A Hombolo kórház Egészség-
ügyi programja  faluban kíván munkálkodni újab-
ban, ahol meglepően magas a lepra előfordulási 
aránya. Kérjük Istent, hogy vezesse őket erőfe-
szítéseikben! 

Vezető munkatársak:
Angola, Faustino Paulo Mandavela – a SOLE Angola 
igazgatója
Tanzánia, Niwagila Tigwela – igazgató

·

·

·

·

·



39. hét: szeptember 24 – 30.
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40. hét:  1 – 7.október

Az Indiai Lepramissziónak (The Leprosy Mission In-
dia) 6 szakmai oktatási központja (VTCs) van India 
hat államában: Andhra Pradesh, Chhattisgarh, 
Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West 
Bengal. Leprában, illetve tartós egészségkárosodás-
ban szenvedő fiatal lányok és fiúk vehetnek részt 
pályaválasztási oktatásban és gyakorlati képzésben, 
ahol hasznos munkára felkészítő ismereteket sze-
reznek. A szakképzési központokban dízel mechani-
ka, nyomtatás, számítógép kezelés, két/három kere-
kes mechanika, elektromosságtan szakterületekben 
képzik ki a fiatalokat. A tréningközpontok a különböző 
képességú és adottságú (pl. mozgássérült) fiatalok-
nak akár egyéni tanrendet is kidolgoznak, és mind-
nyájukat  arra szeretnék motiválni, hogy olyan karrier 
mellett döntsenek, amelyről korábban csak álmodni 
mertek. A központok amellett, hogy elhelyezkedési 
segítséget nyújtanak, továbbra is nyomon követik di-
dákjait sorsát: közbenjárnak az elhelyezkedett tanu-
lóik egyenlő munkakörülményeinek, a munkabizton-
ságuknak, és a megfelelő munkavégzési körülmé-
nyeiknek érdekében is. A közösségi alapú szakkép-
zés a Lepramisszió fenntartható megélhetést célzó 
programjának másik fő célkitűzése: folyamatosan le-
hetővé tenni a képzési központok számára, hogy 
minél több emberhez eljussanak. A  fiatal lányok, illet-
ve a férjezett nők gombatermesztés, hímzés, szá-
mítógépkezelés, mobiltelefon javítás illetve szabá-
szat területen tanulhatnak. Ezen képzések egyedül 
álló jelentőségűek abban, hogy a leginkább kiszol-
gáltatott közösségek számára tartós és hathatós 
megoldást biztosítanak egész életre szólóan! 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azokért a tanulókért, akiket az 
Indiai Lepramisszió képzési központjaiban oktat-
nak! Imádkozzunk Isten erejéért és iránymutatá-
sáért, és azért, hogy megnyissa a rászorulók előtt 
a megélhetésükhöz szükséges lehetőségek ka-
puját!
Kedd: Imádkozzunk Isten védelméért és áldásáért 
a Missziónál dolgozók életében, akik messzi he-
lyekre utaznak, hogy a szegény, társadalomból ki-
rekesztett, leprában szenvedő diákokat megszólít-
hassák, és a missziós programokhoz történő csat-
lakozásra bírják őket!

·
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INDIA – Szakképzés Angola és Tanzánia
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Szerda: Imádkozzunk a tanulók fiziológiai és szak-
mai értékeléseiért, hogy így biztosíthassák a fiatal, 
mozgáskorlátozottak számára a legmegfelelőbb 
tréninglehetőségeket! Imádkozzunk, hogy ezek a 
diákok teljes mértékben hasznosíthassák a tanul-
takat és kiteljesedhessenek tanulmányaikban!
Csütörtök: Imádkozzunk azokért a férjezett asszo-
nyokért, illetve fiatal lányokért és fiúkért, akik részt 
vettek a közösség-alapú képzésen! Adjunk hálát 
ezeknek az embereknek az eléréséért, akik családi 
kötelezettségeik és kulturális akadályok miatt nem 
tudnak részt venni az intézményi alapú képzése-
ken!
Péntek: Imádkozzunk a munkaadók részére tartott 
nyomonkövetési programért, amely többek közt 
olyan érdekképviseleti kérdésekkel foglalkozik, 
mint a lepra- és a mozgáskorlátozottság miatti 
megkülönböztetés, illetve az alkalmazottak egyenlő 
munkakörülményeinek a biztosítása!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Isten jelenlété-
ért a szakképzéseken  végzett diákok életében, az 
ország bármely részén legyenek is! Fohászkod-
junk, hogy Isten erősítse és támogassa a jelenlegi 
és egykori diákokat!

Vezető munkatárs:
Mrs Tina Mendis: A Fenntartható Megélhetés és 
Közösségi Szerepvállalás Program elnöke

Angola
Angolában a Lepramisszió a SOLE Angola szerve-
zettel karöltve munkálkodik. A SOLE helyi civilszer-
vezet, mely a lepraügyek vezetője az országban. 
Sajnos az angolai kormányzat már nem sokat fog-
lalkozik ezzel a kérdéssel, noha az országban, külö-
nösen a távoli, eldugott helyeken, még mindig magas 
a betegség előfordulási aránya, és méginkább a ké-
sői diagnózis miatti maradandó károsodások! SOLE 
Angola 2017 és 2019 között a következő stratégiai 
szempontokat tűzte ki maga elé: 
– Megszüntetni a leprabetegség átadását a korai di-

agnózisok, kezelés és szűrőhálózat növelése által  
– Megelőzni a fogyatékosság kialakulását és szoro-

san együttmunkálkodni az önsegítő csoportokkal a 
betegek önbecsülésének erősítése érdekében    

– Lebontani a megkülönböztetés válaszfalait, szoro-
san együttműködni a helyi egyházakkal, különösen 
is az ARPAL szervezettel. 

Az ARPAL egy angolai szervezet, amely a leprabe-
tegekből alakult acélból, hogy a hátrányos megkülön-
böztetés, az emberi alapjogok, oktatás, egészségügyi 
ellátás, jogvédelem, képzések és a minl korábbi diag-
nózisok ügyét szolgálják.
Angolában közös célunk, hogy szeretetteljes gondos-
kodást biztosítsunk a rászorulóknak, megelőzzük a 
betegség kialakulását és a fogyatékokat, rábírjuk a 
kormányzati szerveket, hogy szenteljenek több figyel-
met és pénzt a leprabetegek ügyére, valamint a helyi 
egyházakat miinél inkább bevonjuk tevékenysé-
günkbe. 
Tanzánia
Tanzániában a Lepramisszió a Hombolo kórházzal 
működik együtt annak gyógyító és a terepen végzett 
munkájában. Ez a diagnózist, a falvakbeli szűréseket, 
a gyógyítást, TBC, HIV/AIDS és szexuális úton ter-
jedő más betegségek gyógyítását, tüdőszűrést  
éppúgy magába foglal, mint oktatást, egészségügyi 
felvilágosítást, önsegítő csoportok működtetését. 
2018-ban ki szeretnék mindezt szakképzésekre és 
életkezdési támogatásokra is terjeszteni.  
Imatémák
Angola

Hétfő: Imádkozzunk a SOLE Angola további áldá-
sos munkálkodásáért! Kérjük Istent, hogy adjon ne-
kik bölcsességet a hatóságokkal és egészségügyi 
szervekkel való nehéz tárgyalások során! Imádkoz-

·

Kép: Szakképzésen résztvevő diákok

Kép: Az ARPAL munkatársainak látogatás egy leprabetegnél

zunk az új kormányért, hogy legyen érzékenységük 
a szenvedők ügyére! Imádkozzunk azért, hogy a 
kombinált gyógyszerezést az egészségügy min-
denütt biztosítsa, ne csak a nagyvárosokban! 
Kedd: Az ARPAL aktivistái minden negyedévben 
egy tartományt és két megyét látogatnak meg, 
hogy  felvilágosító kampányt végezzenek iskolák-
ban és egyházakban. Imádkozzunk ezekért, vala-
mint az aktivistákért, akik nagyon sokat utaznak és 
nagyon sok veszéllyel kell szembenézniük! Kérjük 
Istent, hogy áldja meg fáradozásaikat! 
Szerda: Imádkozzunk Moises Chitumba-ért, a 
SOLE Angola projektigazgatójáért, és Castelho 
Filipe-ért, aki a Fogyatékosságmegelőzési Projekt 
vezetője! Kérjük Istent, hogy tegye őket mindenben 
áldássá, ahogy reményt és Krisztus szeretetét 
viszik közel a betegekhez!  

Tanzánia
Csütörtök: Leprabetegek számára faluközösségi 
megtakarításokat és megélhetéssegítő támogatá-
sokat kívánnak bevezetni. A cél mindezzel a bete-
gek anyagi önállóságának elősegítése. Imádkoz-
zunk azért, hogy mindezek megvalósulhassanak, 
és sok áldás legyen rajtuk, valamint a kedvezmé-
nyezetteken! 
Péntek: A Lepramisszió  és a Hombolo kórház kö-
zösen keresi a helyi partnereket. Imádkozzunk 
azért, hogy sikerrel járjanak, és a tanzániai civil-
szervezetek között legyen néhány olyan, amely a 
leprabetegk ügyére is fordít némi figyelmet! 
Sombat/vasárnap: A Hombolo kórház Egészség-
ügyi programja  faluban kíván munkálkodni újab-
ban, ahol meglepően magas a lepra előfordulási 
aránya. Kérjük Istent, hogy vezesse őket erőfe-
szítéseikben! 

Vezető munkatársak:
Angola, Faustino Paulo Mandavela – a SOLE Angola 
igazgatója
Tanzánia, Niwagila Tigwela – igazgató

·
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·



41. hét: 8 – 14.október 42. hét:  15 – 21.október
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Nepál  Közösségi Alapú Rehabilitációs programok–

Az 1970-es évek közepe óta tevékenykedik a Lepra-
misszió Svédországban. Munkájuk fontos része a 
leprabetegek ügye iránti  érdeklődés és felelősség 
felkeltése, valamint adományok gyűjtése, mellyel a  
különféle gyógyító tevékenységeket támogatják. Az 
adománygyűjtést a lakosság körében, valamint szer-
vezetek, egyházak és más csoportok között végzik. A 
Svédországi Lepramisszió  szeretné küldetését minél 
jobban betölteni. Havonta adják ki képes folyóira-
tukat, mely történetekkel, képekkel viszi közelebb a 
svéd emberekhez a leprabetegek sorsát és ügyét.  
Vannak területi képviselőik is, akik felvilágosítással és 
előadások tartásával viszik közel a maguk területén a 
misszió küldetését. Egyházi konferenciákon, fesztivá-
lokon, iskolákban és intézményekben is tartanak elő-
adásokat. 2015-2019-es fejlesztési stratégia és 2017-
2018 adománygyűjtési stratégia mentén végi a Svéd-
országi Lepramisszió a munkáját. A Svédországi Lep-
ramisszió kezdeményezése alapján a szomszédos 
Norvégiában is újraindult a lepramissziós aktivitás. Ez 
sajnos néhány évvel ezelőtt megállt, felélesztése 
most sokkal lassabban halad, mint remélték. A Svéd-
országi Lepramisszió India, Mianmar, Kongó, Nigéria 
és Dél-Szudán lepramunkáját támogatja. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy Isten vezesse a 
Svédországi Lepramisszió munkatársainak munka-
végzését, s adjon jó csapatszellemet, jó kedvet és 
jó ötleteket a számukra! 

·

Nepál – Közösségi Alapú Rehabilitációs programok
A Nepáli Lepramisszió (The Leprosy Mission Nepal) 
közösségi projektjei főként egy önsegítő csoportmo-
dellben működnek, ahol a leprával és más fogyaté-
kosságokkal foglalkozó csoportokat arra ösztönzik, 
hogy rendszeresen találkozzanak, megvitassák kér-
déseiket és támogassák egymást. Ezek a csoportok 
képzést kapnak a csoportirányítással, jövedelemter-
meléssel, vezetéssel, jogokkal és még sok mással 
kapcsolatban is. Ahogyan bátorítják a csoportokat 
mikrovállalkozások indítására, úgy arra is, hogy ki-
sebb projekteket hajtsanak végre a helyi közössé-
gekkel és ezzel megpróbálják megváltoztatni a szo-
kásokat, illetve kialakítani a társadalmi részvétel 
normális szintjét. A Nepáli Lepramisszió együttmű-
ködik a Nemzetközi Nepál Ösztöndíjjal (INF) is, hogy 
támogassa a „Dús Legelő Kórház” (Pokhara) leprával 
kapcsolatos munkáját, valamint az INF és a kor-
mányzati kapacitás fejlesztését az ország nyugati és 
közép-nyugati régióiban. Hasonlóképpen, a Nepáli 
Lepramisszió együttműködik a Nepáli Lepraszövet-
séggel Nepál keleti régiójában, hogy képessé tegye a 
leprával és különböző korlátokkal érintett embereket. 
A megélhetéssel kapcsolatos fejlesztési projekt Nepál 
legnyugatibb területén is folyik. A Nepáli Lepramisz-
sziónak a földrengést követő helyreállító és reha-
bilitáló munkája 2016-ban kezdődött. Ez a projekt 
elsősorban a házak rekonstrukciójára, valamint a lep-
rával és különböző korlátokkal élők megélhetésének 
helyreállítására összpontosított, akiket szintén érin-
tettek a 2015-ös földrengések.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a Nepáli Lepra-
misszió több, mint 10 000 rászoruló embert el tud-
jon érni a kórházi szolgálatokon és táborokon ke-
resztül, és 600 embert tudjanak kiképezni a sé-
rülések és traumák kezelésének területén!
Kedd: A Nepáli Lepramisszió közösségi alapú re-
habilitációs projektjei által egész Nepálban 43 
olyan, a kormány által is regisztrált közreműködő 
van, amely a leprával érintett emberekkel, a fo-
gyatékossággal és a marginalizálódott emberekkel 
foglalkozik, és amelyek így már hozzáférhetnek a 
kormányzati forrásokhoz és képzéshez. Imádkoz-
zunk azért, hogy ezek a csoportok legyenek ké-

·

·

Svédország

pesek folytatni a közösségi megtakarításokat, a 
tanácsadást és egymás támogatását, illetve hogy 
tudjanak pozitív példát mutatni a saját közössé-
geikben!
Szerda: Néhányan a közreműködő közül tagok 
egyéni vállalkozásokat működtetnek, míg mások 
együtt dolgoznak a csoportos vállalkozásokban. 
Imádkozzunk  a vállalkozásaik sikeréért! Könyörög-
jünk  azért is, hogy az Úr vezesse a projekt munka-
társait abban, hogy segítsék a közreműködő tago-
kat!
Csütörtök: Az Ausztrál Lepramisszió által létre-
hozott Nepáli Lapramisszió Oktatási Projekt 244 
diákot (leprás gyermekek, illetve olyan gyermekek, 
akiknek a szülei leprások) támogat ösztöndíjjal. Ez 
a támogatás megváltoztatja ezeknek a gyermekek-
nek az életét, csökkentve a lemorzsolódásokat és 
a megbélyegzést az iskolákban és közösségek-
ben. Imádkozzunk azért, hogy az Úr áldja meg 
ezeket a gyermekeket tanulmányaikban és növe-
kedésükben!
Péntek: A Nepáli Lepramisszió együttműködik az 
IDEA Nepal-lal (leprával érintett emberek szerve-
zete) 2017-ben 23 IDEA tagot képeztek ki a  
pszichoszociális ellátás / lelki tanácsadás területén, 
hogy lelki és pszichológiai támogatást nyújtsanak 
az újonnan diagnosztizált betegeknek, valamint a 
rászorulóknak. Folytassuk  az imádkozást ezért az 
erőfeszítésért, hogy támogathassuk azoknak a lelki 
jólétét, akiket a lepra vagy mentális betegségek 
miatt megbélyegeztek!
Szombat/vasárnap: Nepálban évente vannak  
árvizek és földcsuszamlások, és ezek közvetlenül 
érintik a betegeket és a személyzetet, és akadá-
lyozzák a projekteket. Könyörögjünk, hogy az Úr 
védje meg az embereket ezeken a katasztrófa-
helyeken! Imádkozzunk, hogy a projekteket böl-
csen tervezzék meg az ilyen katasztrófák követ-
kezményeinek csökkentése és leküzdése érdeké-
ben!

Bibliai idézet:
„… tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek 
igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! 
Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az 
özvegy peres ügyét!” (Ézsaiás 1 17)
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Kedd: Istennek legyen hála azért, hogy rendkívül 
jó a Svédországi Lepramisszió és a svéd kormány-
zat közötti kapcsolat. Ezt a Svéd Missziói Tanács 
koordinálja. Imádkozzunk további  folytatásának és 
újabb projektek támogatásának sikeréért! 
Szerda: Adjunk hálát a területi felelősök és elő-
adók számának növekedéssért, valamint munkál-
kodásukért! Imádkozzunk nyitott ajtókért, hogy mi-
nél több helyen bemutathassák a Lepramisszió 
munkáját! 
Csütörtök: Imádkozzunk az egyházaktól és más 
szervezetektől érkező adományok növekedéséért! 
Imádkozzunk azért is, hogy szaporodjon a támo-
gató egyházak száma!
Péntek: Adjunk hálát az adakozókért, akik egész 
éven át hűségesen támogatják a leprabetegek kö-
zötti munkát! Imádkozzunk új egyéni adakozókért 
is, akiket sikerül megszólítani és megérinteni! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Svédországi 
Lepramisszió ellenőrző bizottságáért, akike kész-
séggel végzik önkéntes szolgálatukat. Kérjünk 
bölcsességet és erőt számukra! 

Bibliai idézet:
„Nyisd meg a szádat a némáért, a mulandó emberek 
ügyéért!” (Példabeszédek 31,8)
Vezető munkatárs:
Allan Ekstedt – országos igazgató

Kép: Allan Ekstedt Bukavu-ban (Kongó), az egyik támogatottal, Josiane-nal    
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Nepál  Közösségi Alapú Rehabilitációs programok–

Az 1970-es évek közepe óta tevékenykedik a Lepra-
misszió Svédországban. Munkájuk fontos része a 
leprabetegek ügye iránti  érdeklődés és felelősség 
felkeltése, valamint adományok gyűjtése, mellyel a  
különféle gyógyító tevékenységeket támogatják. Az 
adománygyűjtést a lakosság körében, valamint szer-
vezetek, egyházak és más csoportok között végzik. A 
Svédországi Lepramisszió  szeretné küldetését minél 
jobban betölteni. Havonta adják ki képes folyóira-
tukat, mely történetekkel, képekkel viszi közelebb a 
svéd emberekhez a leprabetegek sorsát és ügyét.  
Vannak területi képviselőik is, akik felvilágosítással és 
előadások tartásával viszik közel a maguk területén a 
misszió küldetését. Egyházi konferenciákon, fesztivá-
lokon, iskolákban és intézményekben is tartanak elő-
adásokat. 2015-2019-es fejlesztési stratégia és 2017-
2018 adománygyűjtési stratégia mentén végi a Svéd-
országi Lepramisszió a munkáját. A Svédországi Lep-
ramisszió kezdeményezése alapján a szomszédos 
Norvégiában is újraindult a lepramissziós aktivitás. Ez 
sajnos néhány évvel ezelőtt megállt, felélesztése 
most sokkal lassabban halad, mint remélték. A Svéd-
országi Lepramisszió India, Mianmar, Kongó, Nigéria 
és Dél-Szudán lepramunkáját támogatja. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy Isten vezesse a 
Svédországi Lepramisszió munkatársainak munka-
végzését, s adjon jó csapatszellemet, jó kedvet és 
jó ötleteket a számukra! 

·

Nepál – Közösségi Alapú Rehabilitációs programok
A Nepáli Lepramisszió (The Leprosy Mission Nepal) 
közösségi projektjei főként egy önsegítő csoportmo-
dellben működnek, ahol a leprával és más fogyaté-
kosságokkal foglalkozó csoportokat arra ösztönzik, 
hogy rendszeresen találkozzanak, megvitassák kér-
déseiket és támogassák egymást. Ezek a csoportok 
képzést kapnak a csoportirányítással, jövedelemter-
meléssel, vezetéssel, jogokkal és még sok mással 
kapcsolatban is. Ahogyan bátorítják a csoportokat 
mikrovállalkozások indítására, úgy arra is, hogy ki-
sebb projekteket hajtsanak végre a helyi közössé-
gekkel és ezzel megpróbálják megváltoztatni a szo-
kásokat, illetve kialakítani a társadalmi részvétel 
normális szintjét. A Nepáli Lepramisszió együttmű-
ködik a Nemzetközi Nepál Ösztöndíjjal (INF) is, hogy 
támogassa a „Dús Legelő Kórház” (Pokhara) leprával 
kapcsolatos munkáját, valamint az INF és a kor-
mányzati kapacitás fejlesztését az ország nyugati és 
közép-nyugati régióiban. Hasonlóképpen, a Nepáli 
Lepramisszió együttműködik a Nepáli Lepraszövet-
séggel Nepál keleti régiójában, hogy képessé tegye a 
leprával és különböző korlátokkal érintett embereket. 
A megélhetéssel kapcsolatos fejlesztési projekt Nepál 
legnyugatibb területén is folyik. A Nepáli Lepramisz-
sziónak a földrengést követő helyreállító és reha-
bilitáló munkája 2016-ban kezdődött. Ez a projekt 
elsősorban a házak rekonstrukciójára, valamint a lep-
rával és különböző korlátokkal élők megélhetésének 
helyreállítására összpontosított, akiket szintén érin-
tettek a 2015-ös földrengések.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a Nepáli Lepra-
misszió több, mint 10 000 rászoruló embert el tud-
jon érni a kórházi szolgálatokon és táborokon ke-
resztül, és 600 embert tudjanak kiképezni a sé-
rülések és traumák kezelésének területén!
Kedd: A Nepáli Lepramisszió közösségi alapú re-
habilitációs projektjei által egész Nepálban 43 
olyan, a kormány által is regisztrált közreműködő 
van, amely a leprával érintett emberekkel, a fo-
gyatékossággal és a marginalizálódott emberekkel 
foglalkozik, és amelyek így már hozzáférhetnek a 
kormányzati forrásokhoz és képzéshez. Imádkoz-
zunk azért, hogy ezek a csoportok legyenek ké-

·

·

Svédország

pesek folytatni a közösségi megtakarításokat, a 
tanácsadást és egymás támogatását, illetve hogy 
tudjanak pozitív példát mutatni a saját közössé-
geikben!
Szerda: Néhányan a közreműködő közül tagok 
egyéni vállalkozásokat működtetnek, míg mások 
együtt dolgoznak a csoportos vállalkozásokban. 
Imádkozzunk  a vállalkozásaik sikeréért! Könyörög-
jünk  azért is, hogy az Úr vezesse a projekt munka-
társait abban, hogy segítsék a közreműködő tago-
kat!
Csütörtök: Az Ausztrál Lepramisszió által létre-
hozott Nepáli Lapramisszió Oktatási Projekt 244 
diákot (leprás gyermekek, illetve olyan gyermekek, 
akiknek a szülei leprások) támogat ösztöndíjjal. Ez 
a támogatás megváltoztatja ezeknek a gyermekek-
nek az életét, csökkentve a lemorzsolódásokat és 
a megbélyegzést az iskolákban és közösségek-
ben. Imádkozzunk azért, hogy az Úr áldja meg 
ezeket a gyermekeket tanulmányaikban és növe-
kedésükben!
Péntek: A Nepáli Lepramisszió együttműködik az 
IDEA Nepal-lal (leprával érintett emberek szerve-
zete) 2017-ben 23 IDEA tagot képeztek ki a  
pszichoszociális ellátás / lelki tanácsadás területén, 
hogy lelki és pszichológiai támogatást nyújtsanak 
az újonnan diagnosztizált betegeknek, valamint a 
rászorulóknak. Folytassuk  az imádkozást ezért az 
erőfeszítésért, hogy támogathassuk azoknak a lelki 
jólétét, akiket a lepra vagy mentális betegségek 
miatt megbélyegeztek!
Szombat/vasárnap: Nepálban évente vannak  
árvizek és földcsuszamlások, és ezek közvetlenül 
érintik a betegeket és a személyzetet, és akadá-
lyozzák a projekteket. Könyörögjünk, hogy az Úr 
védje meg az embereket ezeken a katasztrófa-
helyeken! Imádkozzunk, hogy a projekteket böl-
csen tervezzék meg az ilyen katasztrófák követ-
kezményeinek csökkentése és leküzdése érdeké-
ben!

Bibliai idézet:
„… tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek 
igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! 
Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az 
özvegy peres ügyét!” (Ézsaiás 1 17)

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: Istennek legyen hála azért, hogy rendkívül 
jó a Svédországi Lepramisszió és a svéd kormány-
zat közötti kapcsolat. Ezt a Svéd Missziói Tanács 
koordinálja. Imádkozzunk további  folytatásának és 
újabb projektek támogatásának sikeréért! 
Szerda: Adjunk hálát a területi felelősök és elő-
adók számának növekedéssért, valamint munkál-
kodásukért! Imádkozzunk nyitott ajtókért, hogy mi-
nél több helyen bemutathassák a Lepramisszió 
munkáját! 
Csütörtök: Imádkozzunk az egyházaktól és más 
szervezetektől érkező adományok növekedéséért! 
Imádkozzunk azért is, hogy szaporodjon a támo-
gató egyházak száma!
Péntek: Adjunk hálát az adakozókért, akik egész 
éven át hűségesen támogatják a leprabetegek kö-
zötti munkát! Imádkozzunk új egyéni adakozókért 
is, akiket sikerül megszólítani és megérinteni! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Svédországi 
Lepramisszió ellenőrző bizottságáért, akike kész-
séggel végzik önkéntes szolgálatukat. Kérjünk 
bölcsességet és erőt számukra! 

Bibliai idézet:
„Nyisd meg a szádat a némáért, a mulandó emberek 
ügyéért!” (Példabeszédek 31,8)
Vezető munkatárs:
Allan Ekstedt – országos igazgató

Kép: Allan Ekstedt Bukavu-ban (Kongó), az egyik támogatottal, Josiane-nal    
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43. hét: október 22 – 28. 44. hét: október 29 – november 4.

A Skóciai  Lepramisszó székhelye: Stirling. A misszió 
célja, hogy felhívja a figyelmet a leprára és annak 
hatásaira, és hordozza annak lehetőségét, hogy az 
egyházak iskolák, közösségi csoportok és mások 
Skóciában találják meg szerepüket a lepra meg-
szüntetésében és az élet átalakításában. Egy kis lét-
számú csoport, amelyet egy nagyobb csapat önkén-
tes támogat,
– nemzeti és helyi tevékenységek széles skáláján 
keresztül ad ki felhívásokat körlevelekben, valamint 
digitális kampányok formájában, kezdve a reggeli ká-
vétól egészen a szponzorált eseményekig;
– ösztönzi és lehetővé teszi a megfelelő és időszerű 

imát;
– közvetlen támogatási felhívással látogatnak meg 

egyházakat és csoportokat;
– a rendelkezésükre álló valamennyi eszközzel haté-

konyan segítenek abban, hogy a skótok támogas-
sák a lepra miatt érintetteket.

A Skóciai Lepramisszió arra kéri az embereket, hogy 
tegyenek eleget a  G.A.P. felhívásnak (Giving, Acting, 
Praying = adni, cselekedni, imádkozni) a lepra által 
sújtottak érdekében, hogy ezáltal támogassák Isten 
munkáját a Lepramisszión keresztül. A Skóciai Lepra-
misszió az Angolában, Bangladesben, Indiában, 
Mianmarban, Nepálban, Nigériában és Dél-Szudán-
ban végzett lepramunkát támogatja.
Imatémák

Hétfő: A Skóciai Lepramisszió 2016-ban jelentő-
sen megváltoztatta személyzeti struktúráját, és 
minden egyes munkatárs új feladatokat vállalt. 
Imádkozzunk, hogy jól alkalmazkodjanak az új 
szerepkörökhöz! Imádkozzunk azért, hogy a Skó-
ciai Lepramisszió hatékonyabb legyen a támo-
gatók vonatkozásában, és javuljon a kapcsolata a 
partnerországokkal!
Kedd: Adjunk hálát Istennek a skót igazgatótanács 
önkéntes tagjaiért, előadókért, egyházi képviselő-
kért, a közösségi adakozókért és az irodai admi-
nisztrátorokért! Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg 
őket mindenért, amit tesznek. Imádkozzunk azért 
is, hogy az új önkéntesek fejlődjenek a kulcsfon-
tosságú területeken, hogy a Skóciai Lepramisszió 
szélesítse hatókörét a támogatások növekedése 
érdekében az egész országban!

·

·

A Nigériai Lepramisszió arra törekszik, hogy egy 
megújult ötéves stratégia keretében (2016-2020) 
életeket változtasson meg, csökkentse a megbélyeg-
zést, fenntartsa a megélhetést és felszámolja a lep-
rát. Projektjeik négy fő területre összpontosítanak: 
egészségügy és fogyatékosság; felhatalmazás és 
megélhetés; érdekképviselet és kommunikáció; 
tanulás és oktatás.  Ezeket a „HEAL” (gyógyulj) kam-
pány keretében alakították ki. Stratégiát dolgoztak ki 
az adománygyűjtésre, ennek keretében együttmű-
ködnek az egyházakkal, az egyéni adományozókkal 
és cégekkel, hogy pénzt gyűjtsenek, és tudatosítsák 
a Lepramisszió munkáját Nigériában.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió mun-
katársaiért, az ezévi konferenciáért és az igaz-
gatóság üléséért! Kérjük Istent, hogy a konferencia 
gyakoroljon mély hatást a csapat, az igazgató-
tanács és az önkéntesek életére, hogy mindenkit 
Isten szeretete vezéreljen, és töltse fel őket meg-
újult energiával, hogy hatékonyan dolgozzanak!
Kedd: A Nigériai Lepramisszió „Az igazgatótanács 
barátai 2018" adománygyűjtő vacsorája a gyerme-
kek oktatásának támogatására összpontosít. 
Imádkozzunk, hogy Isten segítse őket a szerve-
zésben, és hogy minden meghívott vendég magá-
évá tegye a Lepramisszió küldetését és nagy-
lelkűen adományozzon a lepra- és a fogyatékos-

·

·

Skócia Nigéria – 2. rész

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát a sok adományozóért, akik 
nagy segítséget nyújtanak a lepra által érintettek-
nek a Skóciai Lepramisszió által támogatott külön-
böző projektek segítségével. Imádkozzunk, hogy a 
csapat több embert érjen el, új adományozókat 
találjon, és ösztönözze az összes támogatót, hogy 
adományaik biztosítsák a vállalt projektek meg-
valósulását!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy Skóciából még 
többen csatlakozzanak hozzánk, rendszeresen 
imádkozva a lepra által érintettekért és a Lepra-
misszió munkájáért!  
Péntek: Adjunk hálát azokért az egyházakért, akik 
a leprásokat és a missziót támogatják adományaik-
kal és imáikkal! Imádkozzunk azon lehetőségekért, 
amelyek révén több egyházzal lehet kapcsolatba 
kerülni, akik megismerjék: mit tesz Isten a Lepra-
misszión keresztül, s erre nagylelkű választ adja-
nak!
Szombat/vasárnap: 2020-ig a Skóciai Lepramisz-
szió ambiciózus növekedési célokat tűzött ki az 
általa végzett munka minden területén. Imádkoz-
zunk, hogy elérje azokat a célokat, amelyeket Isten 
állított a misszió elé!

Vezető:
Linda Todd – tagországvezető

sággal érintett személyek életének javítására!
Szerda: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió no-
vemberi, országos tanulmányi napjainak sikeréért, 
melynek során áttekintik a tervezett célok elérése 
terén történt előrehaladást, tanulási lehetőséget 
nyújtva a munkatársak, a kedvezményezettek és a 
partnerek számára.
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy Isten óvja és 
vezérelje a Nigériai Lepemisszió munkatársait uta-
zásaik során!
Péntek: A nigériai gazdaság még mindig nagyon 
nehéz időket él meg, és ez nagy nyomást gyako-
rolt az állami és a magánszektorra, valamint a la-
kosságra. Imádkozzunk virágzó gazdaságért és 
stabil munkakörnyezetért, mivel az országos Lep-
ramissziónak is szüksége van ezekre, hogy a kü-
lönféle tevékenységeket sikerre vihessék Nigériá-
ban.
Szombat/vasárnap: Köszönjük a sok gyülekeze-
tet, amelyek évek óta lelkesen és bőkezűen tá-
mogatják a Nigériai Lepramisszió munkáját. Imád-
kozzunk, hogy több gyülekezet karolja fel a Lepra-
misszió látását, és csatlakozzanak a lepra- és 
következményei elleni küzdelemhez!

Bibliai idézet: 
„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent 
nevét!” (Zsolt 103,1)

·

·

·

·

Kép: Linda Todd tagországvezető

Kép: Felnőttoktatási támogatás.
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43. hét: október 22 – 28. 44. hét: október 29 – november 4.

A Skóciai  Lepramisszó székhelye: Stirling. A misszió 
célja, hogy felhívja a figyelmet a leprára és annak 
hatásaira, és hordozza annak lehetőségét, hogy az 
egyházak iskolák, közösségi csoportok és mások 
Skóciában találják meg szerepüket a lepra meg-
szüntetésében és az élet átalakításában. Egy kis lét-
számú csoport, amelyet egy nagyobb csapat önkén-
tes támogat,
– nemzeti és helyi tevékenységek széles skáláján 
keresztül ad ki felhívásokat körlevelekben, valamint 
digitális kampányok formájában, kezdve a reggeli ká-
vétól egészen a szponzorált eseményekig;
– ösztönzi és lehetővé teszi a megfelelő és időszerű 

imát;
– közvetlen támogatási felhívással látogatnak meg 

egyházakat és csoportokat;
– a rendelkezésükre álló valamennyi eszközzel haté-

konyan segítenek abban, hogy a skótok támogas-
sák a lepra miatt érintetteket.

A Skóciai Lepramisszió arra kéri az embereket, hogy 
tegyenek eleget a  G.A.P. felhívásnak (Giving, Acting, 
Praying = adni, cselekedni, imádkozni) a lepra által 
sújtottak érdekében, hogy ezáltal támogassák Isten 
munkáját a Lepramisszión keresztül. A Skóciai Lepra-
misszió az Angolában, Bangladesben, Indiában, 
Mianmarban, Nepálban, Nigériában és Dél-Szudán-
ban végzett lepramunkát támogatja.
Imatémák

Hétfő: A Skóciai Lepramisszió 2016-ban jelentő-
sen megváltoztatta személyzeti struktúráját, és 
minden egyes munkatárs új feladatokat vállalt. 
Imádkozzunk, hogy jól alkalmazkodjanak az új 
szerepkörökhöz! Imádkozzunk azért, hogy a Skó-
ciai Lepramisszió hatékonyabb legyen a támo-
gatók vonatkozásában, és javuljon a kapcsolata a 
partnerországokkal!
Kedd: Adjunk hálát Istennek a skót igazgatótanács 
önkéntes tagjaiért, előadókért, egyházi képviselő-
kért, a közösségi adakozókért és az irodai admi-
nisztrátorokért! Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg 
őket mindenért, amit tesznek. Imádkozzunk azért 
is, hogy az új önkéntesek fejlődjenek a kulcsfon-
tosságú területeken, hogy a Skóciai Lepramisszió 
szélesítse hatókörét a támogatások növekedése 
érdekében az egész országban!

·

·

A Nigériai Lepramisszió arra törekszik, hogy egy 
megújult ötéves stratégia keretében (2016-2020) 
életeket változtasson meg, csökkentse a megbélyeg-
zést, fenntartsa a megélhetést és felszámolja a lep-
rát. Projektjeik négy fő területre összpontosítanak: 
egészségügy és fogyatékosság; felhatalmazás és 
megélhetés; érdekképviselet és kommunikáció; 
tanulás és oktatás.  Ezeket a „HEAL” (gyógyulj) kam-
pány keretében alakították ki. Stratégiát dolgoztak ki 
az adománygyűjtésre, ennek keretében együttmű-
ködnek az egyházakkal, az egyéni adományozókkal 
és cégekkel, hogy pénzt gyűjtsenek, és tudatosítsák 
a Lepramisszió munkáját Nigériában.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió mun-
katársaiért, az ezévi konferenciáért és az igaz-
gatóság üléséért! Kérjük Istent, hogy a konferencia 
gyakoroljon mély hatást a csapat, az igazgató-
tanács és az önkéntesek életére, hogy mindenkit 
Isten szeretete vezéreljen, és töltse fel őket meg-
újult energiával, hogy hatékonyan dolgozzanak!
Kedd: A Nigériai Lepramisszió „Az igazgatótanács 
barátai 2018" adománygyűjtő vacsorája a gyerme-
kek oktatásának támogatására összpontosít. 
Imádkozzunk, hogy Isten segítse őket a szerve-
zésben, és hogy minden meghívott vendég magá-
évá tegye a Lepramisszió küldetését és nagy-
lelkűen adományozzon a lepra- és a fogyatékos-

·

·

Skócia Nigéria – 2. rész

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát a sok adományozóért, akik 
nagy segítséget nyújtanak a lepra által érintettek-
nek a Skóciai Lepramisszió által támogatott külön-
böző projektek segítségével. Imádkozzunk, hogy a 
csapat több embert érjen el, új adományozókat 
találjon, és ösztönözze az összes támogatót, hogy 
adományaik biztosítsák a vállalt projektek meg-
valósulását!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy Skóciából még 
többen csatlakozzanak hozzánk, rendszeresen 
imádkozva a lepra által érintettekért és a Lepra-
misszió munkájáért!  
Péntek: Adjunk hálát azokért az egyházakért, akik 
a leprásokat és a missziót támogatják adományaik-
kal és imáikkal! Imádkozzunk azon lehetőségekért, 
amelyek révén több egyházzal lehet kapcsolatba 
kerülni, akik megismerjék: mit tesz Isten a Lepra-
misszión keresztül, s erre nagylelkű választ adja-
nak!
Szombat/vasárnap: 2020-ig a Skóciai Lepramisz-
szió ambiciózus növekedési célokat tűzött ki az 
általa végzett munka minden területén. Imádkoz-
zunk, hogy elérje azokat a célokat, amelyeket Isten 
állított a misszió elé!

Vezető:
Linda Todd – tagországvezető

sággal érintett személyek életének javítására!
Szerda: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió no-
vemberi, országos tanulmányi napjainak sikeréért, 
melynek során áttekintik a tervezett célok elérése 
terén történt előrehaladást, tanulási lehetőséget 
nyújtva a munkatársak, a kedvezményezettek és a 
partnerek számára.
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy Isten óvja és 
vezérelje a Nigériai Lepemisszió munkatársait uta-
zásaik során!
Péntek: A nigériai gazdaság még mindig nagyon 
nehéz időket él meg, és ez nagy nyomást gyako-
rolt az állami és a magánszektorra, valamint a la-
kosságra. Imádkozzunk virágzó gazdaságért és 
stabil munkakörnyezetért, mivel az országos Lep-
ramissziónak is szüksége van ezekre, hogy a kü-
lönféle tevékenységeket sikerre vihessék Nigériá-
ban.
Szombat/vasárnap: Köszönjük a sok gyülekeze-
tet, amelyek évek óta lelkesen és bőkezűen tá-
mogatják a Nigériai Lepramisszió munkáját. Imád-
kozzunk, hogy több gyülekezet karolja fel a Lepra-
misszió látását, és csatlakozzanak a lepra- és 
következményei elleni küzdelemhez!

Bibliai idézet: 
„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent 
nevét!” (Zsolt 103,1)

·

·

·

·

Kép: Linda Todd tagországvezető

Kép: Felnőttoktatási támogatás.
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45. hét: november 5 – 11.

A 2018-ban lesz 10 éve annak, hogy a Belgiumi 
Lepramisszió kizárólag az önkéntesekkel működik, 
miután a belga kormány csökkentette a finanszíro-
zást. Reménykednek, imádkoznak azért, hogy a 
következő néhány évben az új önkéntesek elkö-
telezett támogatása és a helyi gyülekezetek bevo-
nása által növekedni tudjanak. A csapat célja, hogy új 
embereket érjenek el a belgiumi keresztény közös-
ségre összpontosítva kétirányú kommunikációs csa-
tornán, például telefonhívásokon keresztül, vagy sze-
mélyes találkozások és beszélgetések útján azokkal, 
akik szolgálni szeretnének a Lepramisszióban.
Imatémák

Hétfő: Mondjunk hálás köszönetet az Úrnak a  
Kongói Lepramisszió és az őt támogató lepra-
missziós tagországok - köztük Belgium - közötti jó 
együttműködésért! Együttesen, követve a Nemzet-
közi Iroda útmutatásait, egyesítsük erőfeszítése-
inket, hogy a meglehetősen korlátozottan rendel-
kezésre álló pénzügyi és emberi eszközöket ne 
csak a szükségesre összpontosítsuk, hanem a 
megvalósíthatóra is! 
Kedd: Köszönjük meg az Úrnak a Belgiumi Lepra-
misszió által működtetett önkéntesek kis csapatát, 
mert elkötelezettek és lelkesek a leprabetegek 
szolgálatában. Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg, 
inspirálja, vezesse és erősítse őket munkájukban!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az Úr meg-
érintse az egyházi vezetők szívét és inspirálja a 
gyülekezeteket Szentlelkével, hogy aktív és elkö-

·

·

·

Az aszály-sújtotta Niger a legszegényebb országok 
között van a világon. Az átlagéletkor alacsony, magas 
a csecsemő- és szülési halál. A lakosság 80%-a ke-
vesebb, mint 2 euróból él naponta, és ez az arány a 
lepra-sújtotta területeken sokkal rosszabb. A Nigeri 
Lepramisszió 1956 óta működik Maradiban, együtt-
működve a nigeri SIM-mel, hogy támogassák a Danja 
Leprakórházat. 2011 óta az irodájuk székhelye a fő-
városban, Niamey-ben található, így nagyobb támo-
gatást nyújthatnak a Nemzetközi Leprairányítási 
Programnak technikai, stratégiai és működési segít-
séggel. Valamint egyéb területeken is terjeszkednek, 
ahol fejleszteni tudják a helyi lepraszolgáltatásokat. 
2015-ben a Nigeri Lepramisszió stratégiai tervet ké-
szített, melynek koncepciója: „A lepra- sújtotta embe-
reknek javuljon az életminőségük, és válhassanak 
közösségeik egyenrangú tagjaivá a minőségi lepra-
szolgáltatásoknak és rehabilitációs rendszernek 
köszönhetően.” Ezen belül kiemelt fontosságúak
– a lepraellátó szolgáltatások
– a megbélyegzés csökkenése
– az életfenntarthatóság emelkedése
– a tartós emberi kapcsolatok megteremtése
Két új projekt Maradi területén folytatja a munkát a 
Danja Kórházban. A Nigeri Lepramisszió támogatja  
az IDEA-t is, mely egy a leprabetegekből álló szer-
vezet.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nigeri Lepramisszió csapa-
táért (Bunmi, Yohanna, Ichaya, Daouda) hogy 
irányítani tudják a hat területre kiterjedő projektet,  
és tartós kapcsolatot tudjanak építeni az állammal 
és más nigeri non-profit szervezetekkel!
Kedd: Két új kétéves projekt kezdődik Maradiban 
az idén, amely kihívásokkal néz szembe a közös-

·

·

Belgium Niger

telezett önkénteseket találjanak és küldjenek a 
meglévő kis csapat megerősítéséhez!
Csütörtök: Hálát adunk az Úrnak, hogy továbbra 
is megtartja a Belgiumi Lepramissziót.  Köszönjük, 
hogy a Nemzetközi Lepramisszióval együtt képe-
sek vagyunk Krisztus Testének részeként munkál-
kodni
Péntek: Köszönjük meg az Úrnak az új önkénte-
seket, és imádkozzunk azért, hogy általuk növe-
kedhessünk! Hűséges és tartós támogatók új ge-
nerációját érhetik el a különböző kommunikációs 
csatornákon keresztül, beleértve a közösségi mé-
diát is.
Szombat: Imádkozzunk, hogy az Úr megáldja azo-
kat a projekteket, amelyeket a Belga Lepramisszió 
támogat, s amelyek reményt és fényt hoznak a 
leprabetegeknek, hogy életük átalakuljon és meg-
újuljon! Hála legyen Istennek a Kongói Lepra-
misszió csapatáért! Imádkozzunk, hogy munkatár-
saik Isten kezét és vezetését  tapasztalhassák a 
meg munkájuk során, melyeket gyakran nagyon 
nehéz és kihívásokkal teli körülmények között vé-
geznek.

Bibliai idézet:
„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség-
vágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egy-
mást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, 
hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2, 3-4)
Vezető munkatársak:
Paulin Songolea Bakalania – tagországvezető 

·

·

·

ségfejlesztés terén és a Nemzeti Leprairányítási 
Programban. Imádkozzunk a projekt sikeréért!
Szerda: A Nigeri Lepramisszió azon dolgozik, hogy 
önálló kuratóriuma legyen. Imádkozzunk, hogy a 
megfelelő emberek kerüljenek ebbe!
Csütörtök: A Danja Kórház az egyetlen, aktívan 
működő illetékes nigeri központ, de anyagi ne-
hézségekkel küzd, mivel visszaestek az állami be-
vételei. Imádkozzunk a kórház vezetőségéért, hogy 
végleges megoldást találjanak arra nézve: miként  
találjanak helyi forrásokat a kórház fenntartásához.
Péntek: A Nigeri Lepramisszió azon dolgozik, hogy 
érzékennyé tegye a helyi egyházi közösségek 
vezetőit a leprabetegek iránt, és közös missziós 
munkacsoportot alakítsanak az egyházi csoportok-
kal. Imádkozzunk ennek a kezdeményezésnek a 
sikeréért! Az egyház is legyen részese a lepra-
betegekről való gondoskodásnak, és közvetítők 
legyenek a közösség pozitív irányú változásában!
Szombat/vasárnap: A Niger Köztársaság gyakran 
van kitéve terrorista támadásoknak a szomszédos 
országok irányából, például Maliból vagy Nigé-
riából. Gyakori az élelmiszerhiány a klímaváltozás 
miatt, és még sok olyan terület található erre, ahol 
Krisztus tanításai nem terjedtek el, és Isten Ki-
rályságához még hosszú út vezet. Imádkozzunk az 
ország békéjéért, hogy legyen sok eső ami bő 
termést hozhat, és  hogy az egyház felébredjen és 
hirdesse Krisztus evangéliumát a nemzet felé!

Bibliai idézet:
„ És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet 
is kegyelemért.”   János 1 :16
Vezető munkatárs: 
Dr Bunmi Oluloto országos igazgató

·

·

·

·

Kép: Paulin Songolea Bakalania (középen) igazgató a kenyai Fogyatékosok Érdekképviseleti
        Szervezetének két képviselőjével egy különleges találkozón az Európai Parlamentben, Brüsszelben.

Kép: a Nigeri Lepramisszió vezetője ( balról a második ) és a Nemzetközi Lepramisszió egyik elnökségi tagja:   
Dr. Shem Zagbayi Nuhu ( jobbról a második ) betegeket látogatnak a Danja Kórház férfi részlegén.
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45. hét: november 5 – 11.

A 2018-ban lesz 10 éve annak, hogy a Belgiumi 
Lepramisszió kizárólag az önkéntesekkel működik, 
miután a belga kormány csökkentette a finanszíro-
zást. Reménykednek, imádkoznak azért, hogy a 
következő néhány évben az új önkéntesek elkö-
telezett támogatása és a helyi gyülekezetek bevo-
nása által növekedni tudjanak. A csapat célja, hogy új 
embereket érjenek el a belgiumi keresztény közös-
ségre összpontosítva kétirányú kommunikációs csa-
tornán, például telefonhívásokon keresztül, vagy sze-
mélyes találkozások és beszélgetések útján azokkal, 
akik szolgálni szeretnének a Lepramisszióban.
Imatémák

Hétfő: Mondjunk hálás köszönetet az Úrnak a  
Kongói Lepramisszió és az őt támogató lepra-
missziós tagországok - köztük Belgium - közötti jó 
együttműködésért! Együttesen, követve a Nemzet-
közi Iroda útmutatásait, egyesítsük erőfeszítése-
inket, hogy a meglehetősen korlátozottan rendel-
kezésre álló pénzügyi és emberi eszközöket ne 
csak a szükségesre összpontosítsuk, hanem a 
megvalósíthatóra is! 
Kedd: Köszönjük meg az Úrnak a Belgiumi Lepra-
misszió által működtetett önkéntesek kis csapatát, 
mert elkötelezettek és lelkesek a leprabetegek 
szolgálatában. Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg, 
inspirálja, vezesse és erősítse őket munkájukban!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az Úr meg-
érintse az egyházi vezetők szívét és inspirálja a 
gyülekezeteket Szentlelkével, hogy aktív és elkö-

·

·

·

Az aszály-sújtotta Niger a legszegényebb országok 
között van a világon. Az átlagéletkor alacsony, magas 
a csecsemő- és szülési halál. A lakosság 80%-a ke-
vesebb, mint 2 euróból él naponta, és ez az arány a 
lepra-sújtotta területeken sokkal rosszabb. A Nigeri 
Lepramisszió 1956 óta működik Maradiban, együtt-
működve a nigeri SIM-mel, hogy támogassák a Danja 
Leprakórházat. 2011 óta az irodájuk székhelye a fő-
városban, Niamey-ben található, így nagyobb támo-
gatást nyújthatnak a Nemzetközi Leprairányítási 
Programnak technikai, stratégiai és működési segít-
séggel. Valamint egyéb területeken is terjeszkednek, 
ahol fejleszteni tudják a helyi lepraszolgáltatásokat. 
2015-ben a Nigeri Lepramisszió stratégiai tervet ké-
szített, melynek koncepciója: „A lepra- sújtotta embe-
reknek javuljon az életminőségük, és válhassanak 
közösségeik egyenrangú tagjaivá a minőségi lepra-
szolgáltatásoknak és rehabilitációs rendszernek 
köszönhetően.” Ezen belül kiemelt fontosságúak
– a lepraellátó szolgáltatások
– a megbélyegzés csökkenése
– az életfenntarthatóság emelkedése
– a tartós emberi kapcsolatok megteremtése
Két új projekt Maradi területén folytatja a munkát a 
Danja Kórházban. A Nigeri Lepramisszió támogatja  
az IDEA-t is, mely egy a leprabetegekből álló szer-
vezet.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nigeri Lepramisszió csapa-
táért (Bunmi, Yohanna, Ichaya, Daouda) hogy 
irányítani tudják a hat területre kiterjedő projektet,  
és tartós kapcsolatot tudjanak építeni az állammal 
és más nigeri non-profit szervezetekkel!
Kedd: Két új kétéves projekt kezdődik Maradiban 
az idén, amely kihívásokkal néz szembe a közös-

·

·

Belgium Niger

telezett önkénteseket találjanak és küldjenek a 
meglévő kis csapat megerősítéséhez!
Csütörtök: Hálát adunk az Úrnak, hogy továbbra 
is megtartja a Belgiumi Lepramissziót.  Köszönjük, 
hogy a Nemzetközi Lepramisszióval együtt képe-
sek vagyunk Krisztus Testének részeként munkál-
kodni
Péntek: Köszönjük meg az Úrnak az új önkénte-
seket, és imádkozzunk azért, hogy általuk növe-
kedhessünk! Hűséges és tartós támogatók új ge-
nerációját érhetik el a különböző kommunikációs 
csatornákon keresztül, beleértve a közösségi mé-
diát is.
Szombat: Imádkozzunk, hogy az Úr megáldja azo-
kat a projekteket, amelyeket a Belga Lepramisszió 
támogat, s amelyek reményt és fényt hoznak a 
leprabetegeknek, hogy életük átalakuljon és meg-
újuljon! Hála legyen Istennek a Kongói Lepra-
misszió csapatáért! Imádkozzunk, hogy munkatár-
saik Isten kezét és vezetését  tapasztalhassák a 
meg munkájuk során, melyeket gyakran nagyon 
nehéz és kihívásokkal teli körülmények között vé-
geznek.

Bibliai idézet:
„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség-
vágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egy-
mást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, 
hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2, 3-4)
Vezető munkatársak:
Paulin Songolea Bakalania – tagországvezető 

·

·

·

ségfejlesztés terén és a Nemzeti Leprairányítási 
Programban. Imádkozzunk a projekt sikeréért!
Szerda: A Nigeri Lepramisszió azon dolgozik, hogy 
önálló kuratóriuma legyen. Imádkozzunk, hogy a 
megfelelő emberek kerüljenek ebbe!
Csütörtök: A Danja Kórház az egyetlen, aktívan 
működő illetékes nigeri központ, de anyagi ne-
hézségekkel küzd, mivel visszaestek az állami be-
vételei. Imádkozzunk a kórház vezetőségéért, hogy 
végleges megoldást találjanak arra nézve: miként  
találjanak helyi forrásokat a kórház fenntartásához.
Péntek: A Nigeri Lepramisszió azon dolgozik, hogy 
érzékennyé tegye a helyi egyházi közösségek 
vezetőit a leprabetegek iránt, és közös missziós 
munkacsoportot alakítsanak az egyházi csoportok-
kal. Imádkozzunk ennek a kezdeményezésnek a 
sikeréért! Az egyház is legyen részese a lepra-
betegekről való gondoskodásnak, és közvetítők 
legyenek a közösség pozitív irányú változásában!
Szombat/vasárnap: A Niger Köztársaság gyakran 
van kitéve terrorista támadásoknak a szomszédos 
országok irányából, például Maliból vagy Nigé-
riából. Gyakori az élelmiszerhiány a klímaváltozás 
miatt, és még sok olyan terület található erre, ahol 
Krisztus tanításai nem terjedtek el, és Isten Ki-
rályságához még hosszú út vezet. Imádkozzunk az 
ország békéjéért, hogy legyen sok eső ami bő 
termést hozhat, és  hogy az egyház felébredjen és 
hirdesse Krisztus evangéliumát a nemzet felé!

Bibliai idézet:
„ És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet 
is kegyelemért.”   János 1 :16
Vezető munkatárs: 
Dr Bunmi Oluloto országos igazgató

·

·

·

·

Kép: Paulin Songolea Bakalania (középen) igazgató a kenyai Fogyatékosok Érdekképviseleti
        Szervezetének két képviselőjével egy különleges találkozón az Európai Parlamentben, Brüsszelben.

Kép: a Nigeri Lepramisszió vezetője ( balról a második ) és a Nemzetközi Lepramisszió egyik elnökségi tagja:   
Dr. Shem Zagbayi Nuhu ( jobbról a második ) betegeket látogatnak a Danja Kórház férfi részlegén.
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ARCKÉP

A magyar Lepramisszió több, mint 40 éve támogatja 
imáival és anyagilag a Nemzetközi Lepramisszió 
világszerte végzett munkáját. Idehaza a magyar 
csapat a világszerte még mindig igen nagyszámú 
leprabeteg szükségleteire igyekszik rámutatni isme-
retterjesztés útján, hogy együttérzésre és aktív 
segítségadásra sarkallja az embereket e nemes ügy 
érdekében. A Lepramisszió szolgálatát Isten kinyújtott 
kezeként látják, amivel szeretné elérni az emberek 
szívét. A magyar Lepramisszió országos kampányok 
során, helyi újságokban és magazinokban elhelyezett 
szórólapok segítségével, illetve az otthonokba el-
juttatott szórólapok által éri el a szélesebb közös-
ségeket. A keresztény TV-ben, rádióban és sajtóban 
történő szereplések kiváló lehetőséget adnak az 
érdeklődés felkeltésére és elmélyítésére. Keresztény 
iskolák meghívásainak eleget téve előadásokat is 
tartanak, amit a jövőt megalapozó magvetésként te-
kintenek, mivel a gyermekek érzékenységén és köz-
vetve szüleiken keresztül adakozó gondolkodásra és 
tettekre sarkallhatják a következő generációt. 2018-
ban a magyar Lepramisszió az indiai, kínai, kongói 
lepramissziós munkát támogatja.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a hittel szolgáló önkéntesek-
nek, akik közül sokan évtizedek óta naponta érté-
kes szolgálattal segítik a misszió értékes munkáját!  
Adjunk hálát és imádkozzunk a különböző terüle-
teken tanácsadóként segítő, szakképzett önkénte-
sekért (adatbázis kezelés, közösségi média, pénz-
ügyek, iskolák, jog, stb.)! Mindnyájan teljes szívvel 
állítják szaktudásukat a misszió szolgálatába.
Kedd: Imádkozzunk a projektpartnerekkel (Kína, 
India) való kiváló kapcsolatért! Imádkozzunk  azért, 

·

·

artolomeo még gyerek volt, amikor leprás 
lett. Mivel a szülei elváltak, senki nem Bvolt vele, hogy figyeljen az egészségére. 

Ezért amikor megérkezett a Lepramisszió part-
nerének, a SOLE Angola-nak egészségügyi 
központjába, már igen súlyosan fogyatékos volt. 
Elvesztette az ujjait mindkét kezén, és bal 
szemhéját nem tudta bezárni, növelve a fertő-
zés kockázatát.  Iskolájából ki akarták zárni, 
attól való félelmükben, hogy másokat is meg-
fertőz. A SOLE Angola segített neki. Azon túl-
menően, hogy kezelték, az iskolájában a lep-
ráról tartottak felvilágosítást. Elmagyarázták az 
iskola igazgatójának és tanárainak, hogy 
Bartolomeo folytathatja a tanulmányait, nincs ok 
a félelemre.

Magyarország Bartolomeo története
Utazás az önbizalomért és önbecsülésért

hogy ez a személyes és lelki kapcsolat még erő-
sebbé váljon, és azon túl, hogy a hivatalos célokat 
együtt elérjük, mindannyian erősödjünk a Krisztus 
családjához tartozás érzésében! 
Szerda: Adjunk hálát az új kezdeményezésekre 
adott adomány-válaszokért, mint pl. a nyári „fagyi 
felhívás”, a „Tégy eggyel több tányért karácsonyi 
asztalodra!” Adjunk hálát azon cipészekért és orto-
péd cipőkészítő vállalatokért, akik egyedi készítésű 
cipők árával támogatják  a leprabetegek ügyét!
Csütörtök: Imádkozzunk Bartha Andrea kurató-
riumi elnökért és a Nemzeti Bizottság többi tag-
jáért, hogy Isten vezesse őket a misszió jövőjét 
érintő kérdésekben bölcsességben és elkötelezett-
ségben!
Péntek: Imádkozzunk Riskóné Márta igazgató böl-
csességéért nemcsak a magyarországi vezetés-
ben, hanem azért is, hogy új üzeneteket és utakat 
leljen az adakozás további serkentésére!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Szentlélek-
hez, hogy készítse fel a magyar emberek elméjét 
és szívét a Lepramisszió és a leprabetegek üze-
netének és ügyének elfogadására és a segítség-
nyújtásra!

Bibliai idézet:
„Menjetek, és hirdessétek: Elközelített a mennyek 
királysága! Gyógyítsátok meg a betegeket! Támasz-
szátok fel a halottakat! Tisztítsátok meg a leprásokat! 
Űzzétek ki a gonosz szellemeket! Ingyen kaptátok, 
ezért ingyen is adjátok!”
Máté 10:7-8
Vezető munkatárs: 
Riskóné Fazekas Márta igazgató

·

·

·

·

Ma Bartolomeo 22 éves, befejezte a kezelé-
seket, mentes a lepra-okozta komplikációktól. 
Befejezte a középszintű tanulmányait, tele van 
energiával, és kipróbál minden lehetőséget a 
jövője érdekében. Sikerült kiharcolnia a társa-
dalmi ügyekért felelős minisztériumtól egy dek-
larációt, mely szerint megkülönböztetett figyel-
met fordítanak a fogyatékossággal élőkre. Ezzel 
az irattal próbál bejutni az egyetemre és egy-
időben munkát találni a bevándorlási hivatalban. 
Ha nem sikerül, újra és újra próbálkozni fog. 
Bartolomeo hosszú utat tett meg, amíg önbe-
csülésre és önbizalomra tett szert. Megtanulta, 
hogy ne törődjön azzal, hogy mások mit gon-
dolnak, vagy mondanak róla. Követi az álmait 
és a céljait az életben

Kép: A legfiatalabb önkéntes munkatárs, munka közben. Ötéves, és nagyon szeret a körlevelek borítékolásában segíteni.
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Közösségi alapú rehabilitáció
A Bangladesi Lepramisszió több projekt keretében 
támogatja az önsegítő csoportok munkáját, hogy ja-
vítsák a lepra, a fogyatékosság és a szegénység által 
érintettek   – különösen a nők – egészségét és meg-
élhetési lehetőségeit. Ezeken a csoportokon keresz-
tül a Lepramisszió hozzásegíti a tagokat, hogy kép-
zéshez, szakoktatáshoz, mikrohitelhez juthassanak, 
gyermekeik pedig tanulási lehetőségekhez. Ebben a 
formában működve az önsegítő csoportok a fogya-
tékkal élők szervezetei között regisztrálhatják ma-
gukat a kormányzati nyilvántartásban, és így javulhat 
a kormányzati egészségügyi rendszerhez való 
hozzáférés is. Más esetekben egyedi megközelítésre 
van szükség. Az északnyugat-bangladesi „Ultra 
Poverty Initiative” (NUPIP) projekt célja, hogy 
legyőzzék a leprával küzdő emberek körében a 
nyomort, és csökkentsék az élelemhez jutás bizony-
talanságát, javítva a megélhetést. A Hágár Otthon 
rövid távú menedékhely azoknak a nőknek, akiket 
különböző okokból kizártak a családból vagy a közös-
ségből, beleértve a leprát és a családon belüli erő-
szakot. Számukra menedéket, ételt, kezelést, jogi 
támogatást és olyan környezetet biztosítanak, ahol 
ezek a nők gyógyulhatnak, és erősödhet bennük a re-
mény, hogy újra beilleszkedhetnek a közösségükbe.
Képviselet
Az Empowerment Project célja a kormány és más 
döntéshozók szakpolitikájának és gyakorlatának 
befolyásolása, valamint az orvosi személyzet, a nem 
kormányzati szervezetek és a közösségek pozitív 
hozzáállásának fejlesztése a leprabetegek jogainak 
tekintetében. Törekszik arra, hogy a leprabetegeknek 
nyújtott szolgáltatásokat Banglades korábban lefe-
detlen, déli kerületében is biztosítsák, és hogy ez 
hangsúlyt kapjon a médiában is.  
Imatémák

Hétfő: A NUPIP mélyszegénységben élő lepra-és 
elefantiázis betegekkel foglalkozik. Imádkozzunk a 
projekt finanszírozásának folytatásáért, hogy támo-
gathassa a hasonló segítséget igénylő többi em-
bert – a legszegényebbeket –  Bangladesben!
Kedd: Sabittri Rani Roy asszony, egy észak-nyu-
gat-bangladesi önsegítő csoport tagja, akit a „Nők 
a Fókuszban” az NTD (elhanyagolt trópusi be-
tegség) kategóriában, a 2017-es csúcstalálkozón 
díjaztak. Köszönjük az Úrnak őt és mindazokat a 

·

·

A programokért felelős csapat az ázsiai és afrikai 
tagországokkal együtt dolgozik hatékony és fenntart-
ható programok kidolgozásán. Ez megőrzi az ado-
mánygyűjtést az intézményesített adományozás 
problémájától, és támogatói csomagokat biztosít, va-
lamint visszajelzéseket ad a támogató egyházaknak. 
Továbbá együttműködik az angol médiával, hogy fel-
hívják a figyelmet a leprára és az ügy szószólói 
legyenek mind az angol parlamentben, mind pedig 
nemzetközi szervezeteknél. Az adománygyűjtésért 
felelős csapat Isten Királysága megvalósításának 
megtisztelő feladataként tekinti, hogy tartják a kap-
csolatot a támogatókkal, akik az idejüket és pénzüket 
is adják a szolgálathoz; hogy megkeresésekre vá-
laszolnak; hogy részt vesznek az egyházak ado-
mánygyűjtő programjaiban; önkéntes munkát végez-
nek; és hogy  akár utolsó adományként, könyörületük 
jeleként, hagyatékukkal támogatják a Lepramissziót. 
Ők köszönik meg az adományokat és tájékoztatják az 
adományozókat arról, hogy mi történik a missziói 
mezőn az ő segítségükkel. A támogatókkal kapcsola-
tot tartó csapat olyan, mint a misszió gépterme. Kap-
csolatot tartanak a misszió támogatóival, a munka-
társakkal, az elkötelezett önkéntesekkel, átvállalnak 
számos telefonos és e-mail-es feladatot, segítenek 
az adományok körüli ügyintézésben, számontartják a 
segítségkéréseket és koordinálják a gyűjtéseket.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk bölcsességért az Anglia és 
Wales-i Lepramisszió (The Leprosy Mission Eng-
land and Wales) vezetői számára, hogy megkapják 
a szolgálatukhoz szükséges ajándékokat, s így 
segíthessenek a leprával sújtott embereknek és a 
tágabb közösségnek!
Kedd: Adjunk hálát az angol-walesi Lepramisszió 
nagylelkű támogatóiért és a 2017-es adomány-
gyűjtő kampányaikért! Nekik köszönhetően felépült 
egy járóbeteg ellátásra szakosodott részleg az 
indiai  Purulia Kórházban, és beindult az Európai 
Unió által alapított CREATE projekt, szintén Indiá-
ban. Így most 500 leprával sújtott ember válhat 
győztessé, 10.000-ren nyerhetik el méltó jogaikat a 
közösségükön belül és vehetik fel a harcot a meg-
különböztetéssel és elutasítással szemben.  

·
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Banglades Anglia és Wales – 2. rész

nőket, akik maguk is NTD-ben érintettek, és jelen-
tős mértékben hozzájárultak mások támogatá-
sához!
Szerda: A Gaibandha-Joypurhat projektben műkö-
dő 156 önsegítő csoport összes csoportvezetője 
vezetőképzésben részesült. Imádkozzunk azért, 
hogy ez a képzés segítse őket a csoportok fej-
lesztésében! Imádkozzunk azért, hogy az önsegítő 
csoportok vezetői képesek legyenek a Bangladesi 
Lepramisszió projektjein keresztül új csoportokat 
létrehozni, növelve hatásterületüket!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy az önsegítő 
csoportok szövetségbe tömörüljenek, javítva ezál-
tal az esélyt arra, hogy kormányzati nyilvántartást 
kapjanak, és pénzügyi fenntarthatóságot érjenek 
el!
Péntek: Adjunk hálát Istennek az Advocacy for 
Empowerment Project eddigi sikeréért! Imádkoz-
zunk azért, hogy a Bangladesi Lepramisszió kap-
jon bölcsességet és inspirációt, mert új megközelí-
tést alkalmaznak a projekt következő szakaszában, 
amely nagy hatással lesz a lepra által érintettek 
jogainak tiszteletben tartására!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
lepra előtérben maradjon és sikeresen integrálják a 
kormány egészségügyi szolgálatába! Imádkoz-
zunk, hogy a partnerek továbbra is elkötelezettek 
maradjanak, és erősödjön a kapcsolat közöttük!

Kulcsemberek:
Közösségi alapú rehabilitáció és képviselet
Surendra Nath Singh – közösségi programvezető
John Arpon Samaddar – Chittagong és Dhaka - 
programvezető
Jiptha Boiragee – programtámogatási koordinátor
Projektvezetők:
Mr Dalwor Hossain (Delu) – CBR partnerek
Mr Ambor Chisim – NuPIP and Hagar Központ
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Szerda: Imádkozzunk az Angliai és Walesi Lepra-
misszió jogvédő munkájáért, hogy minél több par-
lamenti képviselő és tisztségviselő belássa: a 
leprabetegség végetvetéséhez, a fertőzés terje-
désének megállításához sokkal több anyagi forrás-
ra  van szükség!  Imádkozzunk, hogy az Egyesült 
Királyság Kormánya egyetértsen lepraprogramok 
létrehozásával és használja fel befolyását más 
kormányok felé annak érdekében, hogy az 
egészségügyi programok kulcselemévé legyen a 
lepra kérdése az ezzel érintett országokban. 
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek azokért a tá-
mogatókért, akik Krisztus testében világszerte 
részt vállalnak a felebarátaink iránti szeretet meg-
valósításában! 2017-ben ketten olyan fizikai 
kihívást vállaltak, amit talán a fele annyi idősek 
sosem mertek volna. Mindketten első kézből kap-
hattak így információt arról, mivel kell szembe 
nézniük azoknak, akiknek a lepra pusztítását kell 
elszenvedniük és annak kihívásaival kell szem-
besülniük. Ez az élmény arra indította őket, hogy 
annyi támogatást gyűjtsenek, amennyit csak 
tudnak, hogy hozzájárulhassanak a lepra felszá-
molásához.
Péntek: Az Angliai és Walesi Lepramisszió vállalta, 
hogy adományokat gyűjtsön egy új nepáli kórház 
felépítésére, mert a korábbi a földrengésben erő-
sen megrongálódott. Imádkozzunk, hogy az Úr sar-
kalljon arra embereket, hogy nagylelkűen adakoz-
zanak, és kérjünk áldást azokra, akik ebben áldo-
zatokat hoznak! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy az Angliai 
és Walesi Lepramisszió létre tudjon hozni olyan 
alapvető partneri kapcsolatokat és alapítványokat, 
melyek elősegíthetik egy korai diagnosztikai teszt 
létrejöttét a lepra felderítésére. Imádkozzunk tudo-
mányos áttörésért, az ismeretek megosztásáért, 
valamint a WHO és a nemzeti kormányok tá-
mogatásáért, hogy a kutatási eredményeket minél 
előbb egy olyan teszt létrehozására fordíthassák, 
ami segít felszámolni a leprát!

Bibliai idézet:
„Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok 
vissza az igazságot!”
Ámos 5:15a

Kép: A Hágár Otthon segítette Firoza-t a közte és férje közötti nézeteltérés tisztázásában. 
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Közösségi alapú rehabilitáció
A Bangladesi Lepramisszió több projekt keretében 
támogatja az önsegítő csoportok munkáját, hogy ja-
vítsák a lepra, a fogyatékosság és a szegénység által 
érintettek   – különösen a nők – egészségét és meg-
élhetési lehetőségeit. Ezeken a csoportokon keresz-
tül a Lepramisszió hozzásegíti a tagokat, hogy kép-
zéshez, szakoktatáshoz, mikrohitelhez juthassanak, 
gyermekeik pedig tanulási lehetőségekhez. Ebben a 
formában működve az önsegítő csoportok a fogya-
tékkal élők szervezetei között regisztrálhatják ma-
gukat a kormányzati nyilvántartásban, és így javulhat 
a kormányzati egészségügyi rendszerhez való 
hozzáférés is. Más esetekben egyedi megközelítésre 
van szükség. Az északnyugat-bangladesi „Ultra 
Poverty Initiative” (NUPIP) projekt célja, hogy 
legyőzzék a leprával küzdő emberek körében a 
nyomort, és csökkentsék az élelemhez jutás bizony-
talanságát, javítva a megélhetést. A Hágár Otthon 
rövid távú menedékhely azoknak a nőknek, akiket 
különböző okokból kizártak a családból vagy a közös-
ségből, beleértve a leprát és a családon belüli erő-
szakot. Számukra menedéket, ételt, kezelést, jogi 
támogatást és olyan környezetet biztosítanak, ahol 
ezek a nők gyógyulhatnak, és erősödhet bennük a re-
mény, hogy újra beilleszkedhetnek a közösségükbe.
Képviselet
Az Empowerment Project célja a kormány és más 
döntéshozók szakpolitikájának és gyakorlatának 
befolyásolása, valamint az orvosi személyzet, a nem 
kormányzati szervezetek és a közösségek pozitív 
hozzáállásának fejlesztése a leprabetegek jogainak 
tekintetében. Törekszik arra, hogy a leprabetegeknek 
nyújtott szolgáltatásokat Banglades korábban lefe-
detlen, déli kerületében is biztosítsák, és hogy ez 
hangsúlyt kapjon a médiában is.  
Imatémák

Hétfő: A NUPIP mélyszegénységben élő lepra-és 
elefantiázis betegekkel foglalkozik. Imádkozzunk a 
projekt finanszírozásának folytatásáért, hogy támo-
gathassa a hasonló segítséget igénylő többi em-
bert – a legszegényebbeket –  Bangladesben!
Kedd: Sabittri Rani Roy asszony, egy észak-nyu-
gat-bangladesi önsegítő csoport tagja, akit a „Nők 
a Fókuszban” az NTD (elhanyagolt trópusi be-
tegség) kategóriában, a 2017-es csúcstalálkozón 
díjaztak. Köszönjük az Úrnak őt és mindazokat a 

·
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A programokért felelős csapat az ázsiai és afrikai 
tagországokkal együtt dolgozik hatékony és fenntart-
ható programok kidolgozásán. Ez megőrzi az ado-
mánygyűjtést az intézményesített adományozás 
problémájától, és támogatói csomagokat biztosít, va-
lamint visszajelzéseket ad a támogató egyházaknak. 
Továbbá együttműködik az angol médiával, hogy fel-
hívják a figyelmet a leprára és az ügy szószólói 
legyenek mind az angol parlamentben, mind pedig 
nemzetközi szervezeteknél. Az adománygyűjtésért 
felelős csapat Isten Királysága megvalósításának 
megtisztelő feladataként tekinti, hogy tartják a kap-
csolatot a támogatókkal, akik az idejüket és pénzüket 
is adják a szolgálathoz; hogy megkeresésekre vá-
laszolnak; hogy részt vesznek az egyházak ado-
mánygyűjtő programjaiban; önkéntes munkát végez-
nek; és hogy  akár utolsó adományként, könyörületük 
jeleként, hagyatékukkal támogatják a Lepramissziót. 
Ők köszönik meg az adományokat és tájékoztatják az 
adományozókat arról, hogy mi történik a missziói 
mezőn az ő segítségükkel. A támogatókkal kapcsola-
tot tartó csapat olyan, mint a misszió gépterme. Kap-
csolatot tartanak a misszió támogatóival, a munka-
társakkal, az elkötelezett önkéntesekkel, átvállalnak 
számos telefonos és e-mail-es feladatot, segítenek 
az adományok körüli ügyintézésben, számontartják a 
segítségkéréseket és koordinálják a gyűjtéseket.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk bölcsességért az Anglia és 
Wales-i Lepramisszió (The Leprosy Mission Eng-
land and Wales) vezetői számára, hogy megkapják 
a szolgálatukhoz szükséges ajándékokat, s így 
segíthessenek a leprával sújtott embereknek és a 
tágabb közösségnek!
Kedd: Adjunk hálát az angol-walesi Lepramisszió 
nagylelkű támogatóiért és a 2017-es adomány-
gyűjtő kampányaikért! Nekik köszönhetően felépült 
egy járóbeteg ellátásra szakosodott részleg az 
indiai  Purulia Kórházban, és beindult az Európai 
Unió által alapított CREATE projekt, szintén Indiá-
ban. Így most 500 leprával sújtott ember válhat 
győztessé, 10.000-ren nyerhetik el méltó jogaikat a 
közösségükön belül és vehetik fel a harcot a meg-
különböztetéssel és elutasítással szemben.  

·
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Banglades Anglia és Wales – 2. rész

nőket, akik maguk is NTD-ben érintettek, és jelen-
tős mértékben hozzájárultak mások támogatá-
sához!
Szerda: A Gaibandha-Joypurhat projektben műkö-
dő 156 önsegítő csoport összes csoportvezetője 
vezetőképzésben részesült. Imádkozzunk azért, 
hogy ez a képzés segítse őket a csoportok fej-
lesztésében! Imádkozzunk azért, hogy az önsegítő 
csoportok vezetői képesek legyenek a Bangladesi 
Lepramisszió projektjein keresztül új csoportokat 
létrehozni, növelve hatásterületüket!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy az önsegítő 
csoportok szövetségbe tömörüljenek, javítva ezál-
tal az esélyt arra, hogy kormányzati nyilvántartást 
kapjanak, és pénzügyi fenntarthatóságot érjenek 
el!
Péntek: Adjunk hálát Istennek az Advocacy for 
Empowerment Project eddigi sikeréért! Imádkoz-
zunk azért, hogy a Bangladesi Lepramisszió kap-
jon bölcsességet és inspirációt, mert új megközelí-
tést alkalmaznak a projekt következő szakaszában, 
amely nagy hatással lesz a lepra által érintettek 
jogainak tiszteletben tartására!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
lepra előtérben maradjon és sikeresen integrálják a 
kormány egészségügyi szolgálatába! Imádkoz-
zunk, hogy a partnerek továbbra is elkötelezettek 
maradjanak, és erősödjön a kapcsolat közöttük!

Kulcsemberek:
Közösségi alapú rehabilitáció és képviselet
Surendra Nath Singh – közösségi programvezető
John Arpon Samaddar – Chittagong és Dhaka - 
programvezető
Jiptha Boiragee – programtámogatási koordinátor
Projektvezetők:
Mr Dalwor Hossain (Delu) – CBR partnerek
Mr Ambor Chisim – NuPIP and Hagar Központ
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Szerda: Imádkozzunk az Angliai és Walesi Lepra-
misszió jogvédő munkájáért, hogy minél több par-
lamenti képviselő és tisztségviselő belássa: a 
leprabetegség végetvetéséhez, a fertőzés terje-
désének megállításához sokkal több anyagi forrás-
ra  van szükség!  Imádkozzunk, hogy az Egyesült 
Királyság Kormánya egyetértsen lepraprogramok 
létrehozásával és használja fel befolyását más 
kormányok felé annak érdekében, hogy az 
egészségügyi programok kulcselemévé legyen a 
lepra kérdése az ezzel érintett országokban. 
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek azokért a tá-
mogatókért, akik Krisztus testében világszerte 
részt vállalnak a felebarátaink iránti szeretet meg-
valósításában! 2017-ben ketten olyan fizikai 
kihívást vállaltak, amit talán a fele annyi idősek 
sosem mertek volna. Mindketten első kézből kap-
hattak így információt arról, mivel kell szembe 
nézniük azoknak, akiknek a lepra pusztítását kell 
elszenvedniük és annak kihívásaival kell szem-
besülniük. Ez az élmény arra indította őket, hogy 
annyi támogatást gyűjtsenek, amennyit csak 
tudnak, hogy hozzájárulhassanak a lepra felszá-
molásához.
Péntek: Az Angliai és Walesi Lepramisszió vállalta, 
hogy adományokat gyűjtsön egy új nepáli kórház 
felépítésére, mert a korábbi a földrengésben erő-
sen megrongálódott. Imádkozzunk, hogy az Úr sar-
kalljon arra embereket, hogy nagylelkűen adakoz-
zanak, és kérjünk áldást azokra, akik ebben áldo-
zatokat hoznak! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy az Angliai 
és Walesi Lepramisszió létre tudjon hozni olyan 
alapvető partneri kapcsolatokat és alapítványokat, 
melyek elősegíthetik egy korai diagnosztikai teszt 
létrejöttét a lepra felderítésére. Imádkozzunk tudo-
mányos áttörésért, az ismeretek megosztásáért, 
valamint a WHO és a nemzeti kormányok tá-
mogatásáért, hogy a kutatási eredményeket minél 
előbb egy olyan teszt létrehozására fordíthassák, 
ami segít felszámolni a leprát!

Bibliai idézet:
„Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok 
vissza az igazságot!”
Ámos 5:15a

Kép: A Hágár Otthon segítette Firoza-t a közte és férje közötti nézeteltérés tisztázásában. 
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Az Indiai Lepramisszió gondoskodik a lepra miatt sú-
lyosan sérültté vált idősekről az öt ápolási otthonban, 
Snehalayában (a Snehalaya hindu kifejezés, jelen-
tése: „szeretet háza”) India három részén (Uttarak-
hand, Uttar Pradesh és Nyugat-Bengália) működnek 
ezek. Az otthonok idős lakóit családjaik elutasították 
és elhagyták fogyatékosságuk és a lepra miatt. A 
Snehalaya lakosainak átlagéletkora 75 év. Sokan 
közülük több, mint 40 éve élnek a Snehalayában. 
Jelenleg 90 lakos (49 férfi és 41 nő) él az öt 
Snehalayában. A Lepramisszió átfogó  gondoskodást 
nyújt fizikai, szellemi és lelki jólétükről.
Imatémák

Hétfő: A leprához rmesszire visszanyúlva társul 
egy korszakos társadalmi megbélyegzés, és ezért 
sok család nem fogadja el az idősebb család-
tagokat még akkor sem, ha már kigyógyultak a 
leprából. Az Indiai Lepramisszió öt Snehalayaban 
gondoskodik minden szükségükről. Imádkozzunk  
a lakók egészségéért és jólétéért!
Kedd: Imádkozzunk, hogy a Snehalayas lakói 
szoros kapcsolatban álljanak Istennel! Imádkozza-
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Átfogó értelemben a Nemzetközi Lepramisszió egy 
hálózat, mely a leprabetegséggel kapcsolatos  min-
den  egyéb tevékenységre szakosodott tagokból és 
partnereinkből áll. „Alaphangunk” a keresztény hit. 
Vannak olyan partnereink, akik a jogdévelemre spe-
cializálódtak, mások a betegséget és annak követ-
kezményeit igyekeznek orvosi értelemben megszün-
tetni. Mindezen túl azonabn együtt képviseljük és 
szeretnénk minél inkább hallhatóvá tenni azoknak a 
hangját, akik ránk szorulnak: a leprabetegekét! 
Hálózatunk legnagyobb partnerszervezetei
– ILEP – (Lepraellenes Szervezetek Nemzetközi Szö-
vetsége, svájci központtal). Lepramisszió az ILEP 
egyik alapító tagjainak egyike! Az ernyőszervezet 
biztosítja világszerte, hogy a leprával kapcsolatos 
kulcsüzenetek eljussanak a lehető legtöbb szintre, a 
döntéshozókhoz, médiához, stb. Az ILEPen belül 
szoros együttműködésben állnak a partnerek egy-
mással.
– Micah – Micah  szintén egy ernyőszervezet, a 
világméretű kereszténység egyik hálózata az átfogó 
misszióra vonatkozón. 
– IDDC – (Nemzetközi Fogyatékossági és Fejlesztési 
Konzorcium) Ehhez is számos szervezet tartozik, 
köztük a Nemzetközi Lepramisszió. Az IDDC azt 
biztosítja, hogy a nemzetközi fejlesztési progra-
moknak mindig legyen megfelelő kitekintése a fo-
gyatékkal élők irányában, és megfelelő intézkedé-
sekkel, támogatásokkal a normál életbe segítsük 
vissza őket! 
– Leprosy Research Initiative – A Nemzetközi Lepra-
misszió egyike annak at öt szervezetnek, melyek a 
leprakutatás fejlesztéséhez anyagilag hozzájárulnak. 
– NNN – ez olyan szervezetek hálózata, mint pl. a 
Lepramisszió is: az elhanyagolt trópusi betegségek 
leküzdésére szakosodtak és harcolnak a végcélig! 
Anyagi eszközökkel, közös összefogással, konkrét 
együttműködésekkel igyekszünk leküzdeni a már 
régen  leküzdhetőnek tekintett betegségeket! 
– EU-Cord – 22 európai ország közötti keresztény 
hálózat, mely a harmadik világbeli szegénység leküz-
désén fáradozik. Tudást, tapasztalatot osztanak meg 
egymással, anyagi erőket  igyekeznek elsősorban EU 
forrásokból nyerni, és a szegénységben sínylódök 
hangját kívánják hallhatóvá tenni.  
A Nemzetközi Lepramisszió kormányokkal is kapcso-
latban van, illetve olyan multilaterális szervezeteknél 
lobbizik támogatásért, mint az ENSZ, a WHO, az EU 

India – Ápolási Otthonok  Átfogó hangunk   

és a G7 tanácskozás. Folyamatosan hangsúlyt tart a 
fenntartható fejlesztési elemeken, ilyeneket tűz ki 
célul az ENSZ 2016-2030 közötti átfogó straté-
giájában foglaltak alapján  is! 
Imatémák

Hétfő: A WHO átfogó lepraelleni stratégiája, mely-
hez csatlakozott a Nemzetközi Lepramisszió is, a 
kormányzatokat arra szólítja fel, hogy fogalmazzák 
újra (ha szükséges)  a leprabetegekre vonatkozó 
törvényeiket és rendelkezéseiket, és szüntessék 
meg a leprabetegek hátrányos megkülönbözte-
tését! Imádkozzun az afrikai és ázsiai tagorszá-
gainkért, akik számára mindez élő valóság! Adjunk 
hálát, ha sikerül eredményeket elérniük országaik-
ban etéren! 
Kedd: Több világméretű hálózat nem keresztény, 
noha keresztény tagszervezeteik (mint pl. a Lepra-
misszió) is vannak. Imádkozzunk azért, hogy a 
Lepramisszió jelenléte által ezek a különben világi 
szervezetek is érezzék és lássák meg a keresztény 
értékeket, Jézus Krisztus szeretetét és hatalmát! 
Szerda: 2017-ben a Nemzetközi Lepramisszión 
belül új jogvédelmi hálózatot alakítottak ki, mely a 
készülő új stratégiának is szerves része lesz. 
Imádkozzunk ennek a jogvédelmi tevékenységnek 
erősödéséért és áldott hatásaiért!  
Csütörtök: Imádkozzunk  Pradeep Bagival munká-
jáért, aki a Jogvédelmi Osztály vezetője a Nemzet-
közi Lepramisszióban! Olyan országokkal dolgozik 
együtt, ahol a leprabetegek jogai egyáltalán nem, 
vagy csak nagyon gyenge mértékben érvénye-
sülnek. A megkülönböztetés és kirekesztés viszont 
annál inkább élő gyakorlat!  Kérjük Istent, hogy 
áldja meg Pradeep-et bátorsággal, bölcsességgel  
és kitartással! 
Péntek: Az ILEP fő célja a leprával kapcsolatosan 
a „Háromszoros nulla” -kampány elérése: „Nulla 
fertőzés, nulla fogyatékosság, nulla kirekesztés!”  
Imádkozzunk, hogy ezek az erős célok és frappáns 
mgfogalmazások valóssággá legyenek a betegek 
sorsának megváltoztatásában világszerte! 
Szombat/vasárnap: 2017-ben a Nemzetközi Lep-
ramisszió és partnerszerevezeti sikerrel lobbiztak 
azért, hogy az  ENSZ –ben külön szakértői kép-
viselője legyen a leprabetegek- és családtagjaik 
elleni megkülönböztetésnek és érdekeik képvisele-
tének. Adjunk hálát ezért a komoly eredményért! 

·
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Kép: Naini Snehalaya lakói, amikor a fogyatékossági tisztviselővel találkoztak,
        hogy fogyatékossági bizonyítványt kérjenek.

tok, hogy Isten örökkévaló szeretetét élvezzék, 
még akkor is, ha családjaik elhagyták őket!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a Snehalaya 
lakosainak családtagjai megváltozzanak gondol-
kodásmódjukban, visszafogadják időseiket család-
jukba, és szeretettel törődjenek velük!
Csütörtök: Imádkozzunk minden lepramissziós 
munkatársért, aki gondoskodik a lakókról! 
Imádkozzunk együttérzésükért, hogy legyen idejük 
az idősek meghallgatására! Türelmükért és böl-
csességükért a lakosok érzelmi, szellemi és szo-
ciális szükségletei érdekében!
Péntek: Imádkozzunk, hogy minél több adomá-
nyozó támogassa az idősotthonok munkáját!
Szombat/vasárnap: Dicsérjük Istent együttérző 
szeretetéért, melyet minden embergyermekére 
kiterjeszt!  Köszönöm neki, hogy a Lepramisszió  
munkáján keresztül megoszthatják ezt másokkal 
is!

Vezető munkatárs:
Dr. Jerry Joshua - az Egészségügyi Program 
vezetője

·

·

·

·
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Az Indiai Lepramisszió gondoskodik a lepra miatt sú-
lyosan sérültté vált idősekről az öt ápolási otthonban, 
Snehalayában (a Snehalaya hindu kifejezés, jelen-
tése: „szeretet háza”) India három részén (Uttarak-
hand, Uttar Pradesh és Nyugat-Bengália) működnek 
ezek. Az otthonok idős lakóit családjaik elutasították 
és elhagyták fogyatékosságuk és a lepra miatt. A 
Snehalaya lakosainak átlagéletkora 75 év. Sokan 
közülük több, mint 40 éve élnek a Snehalayában. 
Jelenleg 90 lakos (49 férfi és 41 nő) él az öt 
Snehalayában. A Lepramisszió átfogó  gondoskodást 
nyújt fizikai, szellemi és lelki jólétükről.
Imatémák

Hétfő: A leprához rmesszire visszanyúlva társul 
egy korszakos társadalmi megbélyegzés, és ezért 
sok család nem fogadja el az idősebb család-
tagokat még akkor sem, ha már kigyógyultak a 
leprából. Az Indiai Lepramisszió öt Snehalayaban 
gondoskodik minden szükségükről. Imádkozzunk  
a lakók egészségéért és jólétéért!
Kedd: Imádkozzunk, hogy a Snehalayas lakói 
szoros kapcsolatban álljanak Istennel! Imádkozza-

·

·

Átfogó értelemben a Nemzetközi Lepramisszió egy 
hálózat, mely a leprabetegséggel kapcsolatos  min-
den  egyéb tevékenységre szakosodott tagokból és 
partnereinkből áll. „Alaphangunk” a keresztény hit. 
Vannak olyan partnereink, akik a jogdévelemre spe-
cializálódtak, mások a betegséget és annak követ-
kezményeit igyekeznek orvosi értelemben megszün-
tetni. Mindezen túl azonabn együtt képviseljük és 
szeretnénk minél inkább hallhatóvá tenni azoknak a 
hangját, akik ránk szorulnak: a leprabetegekét! 
Hálózatunk legnagyobb partnerszervezetei
– ILEP – (Lepraellenes Szervezetek Nemzetközi Szö-
vetsége, svájci központtal). Lepramisszió az ILEP 
egyik alapító tagjainak egyike! Az ernyőszervezet 
biztosítja világszerte, hogy a leprával kapcsolatos 
kulcsüzenetek eljussanak a lehető legtöbb szintre, a 
döntéshozókhoz, médiához, stb. Az ILEPen belül 
szoros együttműködésben állnak a partnerek egy-
mással.
– Micah – Micah  szintén egy ernyőszervezet, a 
világméretű kereszténység egyik hálózata az átfogó 
misszióra vonatkozón. 
– IDDC – (Nemzetközi Fogyatékossági és Fejlesztési 
Konzorcium) Ehhez is számos szervezet tartozik, 
köztük a Nemzetközi Lepramisszió. Az IDDC azt 
biztosítja, hogy a nemzetközi fejlesztési progra-
moknak mindig legyen megfelelő kitekintése a fo-
gyatékkal élők irányában, és megfelelő intézkedé-
sekkel, támogatásokkal a normál életbe segítsük 
vissza őket! 
– Leprosy Research Initiative – A Nemzetközi Lepra-
misszió egyike annak at öt szervezetnek, melyek a 
leprakutatás fejlesztéséhez anyagilag hozzájárulnak. 
– NNN – ez olyan szervezetek hálózata, mint pl. a 
Lepramisszió is: az elhanyagolt trópusi betegségek 
leküzdésére szakosodtak és harcolnak a végcélig! 
Anyagi eszközökkel, közös összefogással, konkrét 
együttműködésekkel igyekszünk leküzdeni a már 
régen  leküzdhetőnek tekintett betegségeket! 
– EU-Cord – 22 európai ország közötti keresztény 
hálózat, mely a harmadik világbeli szegénység leküz-
désén fáradozik. Tudást, tapasztalatot osztanak meg 
egymással, anyagi erőket  igyekeznek elsősorban EU 
forrásokból nyerni, és a szegénységben sínylódök 
hangját kívánják hallhatóvá tenni.  
A Nemzetközi Lepramisszió kormányokkal is kapcso-
latban van, illetve olyan multilaterális szervezeteknél 
lobbizik támogatásért, mint az ENSZ, a WHO, az EU 
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és a G7 tanácskozás. Folyamatosan hangsúlyt tart a 
fenntartható fejlesztési elemeken, ilyeneket tűz ki 
célul az ENSZ 2016-2030 közötti átfogó straté-
giájában foglaltak alapján  is! 
Imatémák

Hétfő: A WHO átfogó lepraelleni stratégiája, mely-
hez csatlakozott a Nemzetközi Lepramisszió is, a 
kormányzatokat arra szólítja fel, hogy fogalmazzák 
újra (ha szükséges)  a leprabetegekre vonatkozó 
törvényeiket és rendelkezéseiket, és szüntessék 
meg a leprabetegek hátrányos megkülönbözte-
tését! Imádkozzun az afrikai és ázsiai tagorszá-
gainkért, akik számára mindez élő valóság! Adjunk 
hálát, ha sikerül eredményeket elérniük országaik-
ban etéren! 
Kedd: Több világméretű hálózat nem keresztény, 
noha keresztény tagszervezeteik (mint pl. a Lepra-
misszió) is vannak. Imádkozzunk azért, hogy a 
Lepramisszió jelenléte által ezek a különben világi 
szervezetek is érezzék és lássák meg a keresztény 
értékeket, Jézus Krisztus szeretetét és hatalmát! 
Szerda: 2017-ben a Nemzetközi Lepramisszión 
belül új jogvédelmi hálózatot alakítottak ki, mely a 
készülő új stratégiának is szerves része lesz. 
Imádkozzunk ennek a jogvédelmi tevékenységnek 
erősödéséért és áldott hatásaiért!  
Csütörtök: Imádkozzunk  Pradeep Bagival munká-
jáért, aki a Jogvédelmi Osztály vezetője a Nemzet-
közi Lepramisszióban! Olyan országokkal dolgozik 
együtt, ahol a leprabetegek jogai egyáltalán nem, 
vagy csak nagyon gyenge mértékben érvénye-
sülnek. A megkülönböztetés és kirekesztés viszont 
annál inkább élő gyakorlat!  Kérjük Istent, hogy 
áldja meg Pradeep-et bátorsággal, bölcsességgel  
és kitartással! 
Péntek: Az ILEP fő célja a leprával kapcsolatosan 
a „Háromszoros nulla” -kampány elérése: „Nulla 
fertőzés, nulla fogyatékosság, nulla kirekesztés!”  
Imádkozzunk, hogy ezek az erős célok és frappáns 
mgfogalmazások valóssággá legyenek a betegek 
sorsának megváltoztatásában világszerte! 
Szombat/vasárnap: 2017-ben a Nemzetközi Lep-
ramisszió és partnerszerevezeti sikerrel lobbiztak 
azért, hogy az  ENSZ –ben külön szakértői kép-
viselője legyen a leprabetegek- és családtagjaik 
elleni megkülönböztetésnek és érdekeik képvisele-
tének. Adjunk hálát ezért a komoly eredményért! 

·

·

·

·

·

·

Kép: Naini Snehalaya lakói, amikor a fogyatékossági tisztviselővel találkoztak,
        hogy fogyatékossági bizonyítványt kérjenek.

tok, hogy Isten örökkévaló szeretetét élvezzék, 
még akkor is, ha családjaik elhagyták őket!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a Snehalaya 
lakosainak családtagjai megváltozzanak gondol-
kodásmódjukban, visszafogadják időseiket család-
jukba, és szeretettel törődjenek velük!
Csütörtök: Imádkozzunk minden lepramissziós 
munkatársért, aki gondoskodik a lakókról! 
Imádkozzunk együttérzésükért, hogy legyen idejük 
az idősek meghallgatására! Türelmükért és böl-
csességükért a lakosok érzelmi, szellemi és szo-
ciális szükségletei érdekében!
Péntek: Imádkozzunk, hogy minél több adomá-
nyozó támogassa az idősotthonok munkáját!
Szombat/vasárnap: Dicsérjük Istent együttérző 
szeretetéért, melyet minden embergyermekére 
kiterjeszt!  Köszönöm neki, hogy a Lepramisszió  
munkáján keresztül megoszthatják ezt másokkal 
is!

Vezető munkatárs:
Dr. Jerry Joshua - az Egészségügyi Program 
vezetője

·

·

·

·



64

52. hét: december 24 – 31.

65

ARCKÉP

Átfogó misszió

Hisszük, hogy életek igazi megváltozása csak Isten 
kegyelme által történhet. Ezért minden tevékeny-
ségünkben Isten szeretetéről, hatalmáról és irgalmá-
ról szeretnénk bizonyságot tenni. Az „átfogó misszió”  
szemlélete azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nevében 
szolgálunk a leprabetegek és környezetük testi, lelki, 
szellemi és társadalmi jobbléte érdekében. Nemcsak 
egy gyógyító vagy fejlesztő tevékenységet végzünk, 
nemcsak adományokat gyűjtünk vagy oktatunk, nem-
csak jogvédők vagy aktivisták vagyunk. Hanem mind-
ezt a Szentlélek vezetésének engedve, a legszak-
szerűbben, és átfogó módon egyszerre végezzük. 
Egyik terület sem hanyagolható el, mindegyik egy-
formán fontos! Látásunk az Isten Országának meg-
valósulása, példánk és ösztönző erőnk pedig az élő 
és dicsőséges Úr Jézus Krisztus. Éppen ezért a lelki 
munka a Lepramisszió egészének minden területén 
kiemelt fontosságú. Ez magában foglalja az intéz-
ményeinkben naponként tartott áhítatokat és imád-
ságokat, a helyi egyházakkal és keresztény közössé-
gekkel való együttműködést,  a képzést,  folyamatos 
tanulás vágyát és Isten Országának minden ismérvét. 
A Nemzetközi Lepramisszió nagyon különböző kör-
nyezetekben végzi munkáját világszerte. Egészen 
különbözők a vallási, kulturális körülmények munka-
területeinken. Ezért módszereink is átgondoltan kü-
lönbözőek kell, hogy legyenek. De mindenütt és min-
dig a Szentlélek munkája jelenti a Lepramisszió éltető 
erejét. Mindenütt arra buzdítjuk munkatársainkat, 
hogy hűségesen, Jézus tanítványaiként végezzék 
mindazt, ami rájuk bízatott.  Azt szeretnénk, ha Isten 
munkája teljesedne ki általunk mindenütt, és áldássá 
lehetnénk mindenütt mindenben azok számára, 
akikért Isten elhívott bennünket. Így lehet az „átfogó 
misszió” naponkénti valósággá!   
Imatémák

Karácsony szenteste: „Tied, Uram, a méltóság, a 
hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony 
minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, 
Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenség 
fejedelme!” (1 Krónika 29,11) Ahogy szívünket 
karácsonyra készítjük, imádkozzunk azért, hogy 
Isten dicsősége és a Királyok Királyának hatalma 
először is a saját életünket hódítsa meg! 
Karácsony 1. napja: Áldott karácsonyt! „Mert meg 
vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem 

·

·

anjib egy nagyon vidéki területről szár-
mazik Indiából, Purulia körzetéből. A Sszülei ácsok, de nagyon nehéz ácsként 

megélni ezen a területen - amikor fiatalember 
volt, több mint 100 ács volt a faluban és 
közvetlen környékén. Sanjib apja leprás volt, és 
a kezelőorvosa beszélt nekik a Lepramisszióról, 
a bankurai Szakképző Központról (Bankura 
Training Center), és arra ösztönözte Sanjibot, 
hogy vegye fel velük a kapcsolatot. Ő a he-
gesztő szakot választotta, mert bizonyos szem-
pontból hasonló az ácsmunkához, de abban az 
időben nem volt hegesztő a saját falujában és 
100 km-es körzetében.
Nagyon keményen dolgozott, hogy a tanfo-
lyamot elvégezhesse, és miután megkapta a 
diplomáját, Bankura egyik hegesztő műhelyé-
ben dolgozott két évig. Azt követően hazament, 
és saját műhelyt nyitott. A vállalkozás jól megy. 
Négy fiatalember dolgozik nála, akiket meg-
tanított a szakmára. Ők mindnyájan nagyon 
elfogaltak. Széles palettájú munkát végeznek, 
kapukat és ablakokat készítenek, némely 
közülük igen bonyolult, és olyan anyagokat és 

Sanjib története
Új ajtókat nyitni

eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem 
mélység, sem semmiféle más teremtmény nem vá-
laszthat el minket Isten szeretetétől, amely meg-
jelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 
8,38-39) Adjunk ezért hálát!
Karácsony 2. napja: Imádkozzunk azért, hogy tel-
jes szívvel élhessük át Isten szeretetének kiradá-
sát, és figyelmünket, időnket ne sajnáljuk a lelki 
ünneplésre! 
Csütörtök: Adjunk hálát azokért a testvéreinkért, 
akik a világ olyan területein élnek, ahol nagyon 
gyenge még a kereszténység, vagy üldözik őket! 
Imádkozzunk azért, hogy a Lepramisszión keresz-
tül erősödjék testvéreink hite és állhatatossága! 
Péntek: A legtöbb lepramissziós tagországban a 
keresztények kisebbségben élnek. Imádkozzunk 
az ilyen országokban szolgáló munkatársainkért, 
hogy személyes életük és napi munkájuk Jézus 
Krisztusról tegyen élő és vonzó bizonyságot! 
Szombat/vasárnap: Az év vége a túlhajszoltság, 
határidők, tárgyalások, tervezések időszaka a 
misszióban is. Imádkozzunk azért, hogy munka-
társaink világszerte a legfontosabbra: Jézus hívó-
küldő szavára figyeljenek mindeközben! 
Óév: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, 
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét!” (2 
Timóteus 1:7). Imádkozzunk azért, hogy az új 
esztendőben is Isten Szentlelke vezessen, irányít-
son és áldjon meg bennünket, hogy az Ő Országát 
építhessük emberek szívében! 

·

·

·

·

·

módszereket alkalmaznak, amelyeket ők maguk 
fejlesztettek ki. A Lepramisszió munkatársait 
lenyűgözte Sanjib fejlődése azon a területen, 
amelyet ők nem is tanítottak. Sanjib szerint a 
Lepramisszió nélkül ács maradt volna, „ócska” 
munkákat végezve házról házra járva, és nem 
lenne vállalkozása és alkalmazottai. A Lepra-
misszió felbecsülhetetlen segítséget adott neki 
egy biztos jövő érdekében. Sanjib felismerte, 
hogy ezt a képzést a Lepramissziónak és a 
misszió támogatóinak köszönheti, és nagyon 
hálás azért, hogy létezik és elérhető ez a se-
gítség. Biztatja a diákokat, hogy keményen 
tanuljanak: „ha keményen dolgozol, kilátásokkal 
teli jó életed lesz!”
Sanjib nős, két gyermeke van. Az idősebb fiá-
nak tanulási nehézségei vannak, de a sikeres 
vállalkozása révén megteheti, hogy fia meg-
kapja mindazt, amire szüksége van. Sanjib 
büszke arra, hogy a sajátján kívül még négy 
család életéért felelős, és büszke arra is, hogy 
egy olyan vállalkozást alapított, amely öt 
családod képes eltartani. 

Kép: A magyar, svéd és francia Lepramisszió vezetői a Nemzetközi Lepramisszió lelki napján  
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Hisszük, hogy életek igazi megváltozása csak Isten 
kegyelme által történhet. Ezért minden tevékeny-
ségünkben Isten szeretetéről, hatalmáról és irgalmá-
ról szeretnénk bizonyságot tenni. Az „átfogó misszió”  
szemlélete azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nevében 
szolgálunk a leprabetegek és környezetük testi, lelki, 
szellemi és társadalmi jobbléte érdekében. Nemcsak 
egy gyógyító vagy fejlesztő tevékenységet végzünk, 
nemcsak adományokat gyűjtünk vagy oktatunk, nem-
csak jogvédők vagy aktivisták vagyunk. Hanem mind-
ezt a Szentlélek vezetésének engedve, a legszak-
szerűbben, és átfogó módon egyszerre végezzük. 
Egyik terület sem hanyagolható el, mindegyik egy-
formán fontos! Látásunk az Isten Országának meg-
valósulása, példánk és ösztönző erőnk pedig az élő 
és dicsőséges Úr Jézus Krisztus. Éppen ezért a lelki 
munka a Lepramisszió egészének minden területén 
kiemelt fontosságú. Ez magában foglalja az intéz-
ményeinkben naponként tartott áhítatokat és imád-
ságokat, a helyi egyházakkal és keresztény közössé-
gekkel való együttműködést,  a képzést,  folyamatos 
tanulás vágyát és Isten Országának minden ismérvét. 
A Nemzetközi Lepramisszió nagyon különböző kör-
nyezetekben végzi munkáját világszerte. Egészen 
különbözők a vallási, kulturális körülmények munka-
területeinken. Ezért módszereink is átgondoltan kü-
lönbözőek kell, hogy legyenek. De mindenütt és min-
dig a Szentlélek munkája jelenti a Lepramisszió éltető 
erejét. Mindenütt arra buzdítjuk munkatársainkat, 
hogy hűségesen, Jézus tanítványaiként végezzék 
mindazt, ami rájuk bízatott.  Azt szeretnénk, ha Isten 
munkája teljesedne ki általunk mindenütt, és áldássá 
lehetnénk mindenütt mindenben azok számára, 
akikért Isten elhívott bennünket. Így lehet az „átfogó 
misszió” naponkénti valósággá!   
Imatémák

Karácsony szenteste: „Tied, Uram, a méltóság, a 
hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony 
minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, 
Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenség 
fejedelme!” (1 Krónika 29,11) Ahogy szívünket 
karácsonyra készítjük, imádkozzunk azért, hogy 
Isten dicsősége és a Királyok Királyának hatalma 
először is a saját életünket hódítsa meg! 
Karácsony 1. napja: Áldott karácsonyt! „Mert meg 
vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem 
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anjib egy nagyon vidéki területről szár-
mazik Indiából, Purulia körzetéből. A Sszülei ácsok, de nagyon nehéz ácsként 

megélni ezen a területen - amikor fiatalember 
volt, több mint 100 ács volt a faluban és 
közvetlen környékén. Sanjib apja leprás volt, és 
a kezelőorvosa beszélt nekik a Lepramisszióról, 
a bankurai Szakképző Központról (Bankura 
Training Center), és arra ösztönözte Sanjibot, 
hogy vegye fel velük a kapcsolatot. Ő a he-
gesztő szakot választotta, mert bizonyos szem-
pontból hasonló az ácsmunkához, de abban az 
időben nem volt hegesztő a saját falujában és 
100 km-es körzetében.
Nagyon keményen dolgozott, hogy a tanfo-
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Sanjib története
Új ajtókat nyitni

eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem 
mélység, sem semmiféle más teremtmény nem vá-
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sát, és figyelmünket, időnket ne sajnáljuk a lelki 
ünneplésre! 
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hogy személyes életük és napi munkájuk Jézus 
Krisztusról tegyen élő és vonzó bizonyságot! 
Szombat/vasárnap: Az év vége a túlhajszoltság, 
határidők, tárgyalások, tervezések időszaka a 
misszióban is. Imádkozzunk azért, hogy munka-
társaink világszerte a legfontosabbra: Jézus hívó-
küldő szavára figyeljenek mindeközben! 
Óév: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, 
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét!” (2 
Timóteus 1:7). Imádkozzunk azért, hogy az új 
esztendőben is Isten Szentlelke vezessen, irányít-
son és áldjon meg bennünket, hogy az Ő Országát 
építhessük emberek szívében! 

·

·
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·

·

módszereket alkalmaznak, amelyeket ők maguk 
fejlesztettek ki. A Lepramisszió munkatársait 
lenyűgözte Sanjib fejlődése azon a területen, 
amelyet ők nem is tanítottak. Sanjib szerint a 
Lepramisszió nélkül ács maradt volna, „ócska” 
munkákat végezve házról házra járva, és nem 
lenne vállalkozása és alkalmazottai. A Lepra-
misszió felbecsülhetetlen segítséget adott neki 
egy biztos jövő érdekében. Sanjib felismerte, 
hogy ezt a képzést a Lepramissziónak és a 
misszió támogatóinak köszönheti, és nagyon 
hálás azért, hogy létezik és elérhető ez a se-
gítség. Biztatja a diákokat, hogy keményen 
tanuljanak: „ha keményen dolgozol, kilátásokkal 
teli jó életed lesz!”
Sanjib nős, két gyermeke van. Az idősebb fiá-
nak tanulási nehézségei vannak, de a sikeres 
vállalkozása révén megteheti, hogy fia meg-
kapja mindazt, amire szüksége van. Sanjib 
büszke arra, hogy a sajátján kívül még négy 
család életéért felelős, és büszke arra is, hogy 
egy olyan vállalkozást alapított, amely öt 
családod képes eltartani. 

Kép: A magyar, svéd és francia Lepramisszió vezetői a Nemzetközi Lepramisszió lelki napján  



66 67

ARCKÉP

történetet az Anandaban kórház lelki-
gondozója mondta el. Shrestha Bishal AKhadka hétéves, nagyon aktív fiú 

Nepálgunj-ból. Nagycsoportos az óvodában. Ő 
a csoportjának a felügyelője, és a legjobb osz-
tályzatai vannak. Három hónapja Bishalt fel-
vették a Lepramisszió Nepal Anandaban Kór-
házába anyjával, Lalsarival együtt. Bár édes-
anyja leprabetegségét két évvel korábban már 
kezelték, továbbra is leprás reakcióktól szen-
ved, ami fájdalmas következménye a betegség-
nek. Bishalnál szintén diagnosztizálták a leprát. 
Kezelését nyolc hónappal ezelőtt elkezdték, ami 
még további 16 hónapig tart. Bishalnak hiányzik 
az iskolája. Azt mondja, hogy barátai nagyon 
szeretik őt, és együtt szeretnének vele futballoz-
ni. De a gyerekek szülei ezt nem engedik. 
A falujában az emberek azt kérdezik tőle, hogy 
miért lett ilyen sötét a bőre (ez egy átmeneti 
mellékhatása a lepra kezelésének). Beszélgeté-
sünk során Bishal elmondta, hogy őt és édes-
anyját lenézik a falubeliek. Haragosan bánnak 

Bishal története
Anya és fia reményei

velük. Bishalnak fájnak ezek a bántalmak, kora-
éretté vált a kapott sérelmek miatt. Édesanyja 5 
hónapos terhes volt, amikor leprával diagnosz-
tizálták. Nagyon aggódott, hogy a lepragyógy-
szerek károsíthatják a kicsi egészségét, és 
nagyon megkönnyebbült, amikor egy egészsé-
ges gyermeket hozott a világra. De a lepra-
betegség miatt nagyon sok megaláztatásban és 
szidalmazásban volt része. Még a férje is gya-
lázta, és vádolta, hogy ő a hibás Bishal beteg-
ségéért. 
A visszatérő lepratünetek miatt a férje nem sze-
retné, hogy Lalsari hazatérjen az Anandaban 
kór-házból. Bishalnak van egy idősebb nővére 
is, aki nagyon hiányzik mindkettőjüknek. 
Egy lelki tanácsadási alkalmon Lalsari sokat sírt 
lánya miatt. „A reményt nem vesztettem el. 
Amíg élünk, mindig remélünk. Biztosan képes 
leszek valamit tenni a megélhetésünk érdeké-
ben, és gondoskodnom a gyermekeimről. Akkor 
majd ismét boldog leszek.”
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Köszönjük, hogy velünk és értünk 

imádkozott az év során!

Isten áldja meg további életét és további imádságait!

Köszönjük!

                                                    Lepramisszió
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