Feature

A nemzetközi főigazgató
köszöntője

‘BÚJJUNK A BőRÜKBE!’

Megépülő életek
Mi történik akkor, amikor a szegénység miatt valakinek
nincs meleg, biztonságos otthona? A Nemzetközi
Lepramisszió ezen a téren is nyújt megoldást

M

ala 55 éves
családanya.
Háza annyira
tönkrement, hogy a
tetőn át már beesett
az eső. Tarthatatlanná
vált valami megoldás.
Az új téglaház
Malat és családját az
előítéletektől is
védelmezi már. A
falubeliek eddig
megjegyzéseket tettek
rá korábbi
leprabetegsége és
szegénysége miatt.

De amikor a
Nemzetközi
Lepramissziótól

kapott ház elkészült, megszűntek a
megjegyzések.
Mala akkor hallott a Nemzetközi
Lepramisszió alacsony-költségű
házairól, amikor a faizabadi kórházba
került. Két évvel korábban jelentek
meg a betegség első jelei a testén:
foltok és érzéketlenségek. Azonnal
elment a kórházba.

Kedves imádkozó barátaink, kollegáink!
A Nemzetközi Lepramisszió alapítója, Wellesley Bailey, 1917-ben köszönt el a
nyilvánosságtól. Akkor hangzott el később híressé lett mondata: ‘A Lepramisszió
imádságban született, imádságban ringott a bölcsője, és az imádság a megtartó
ereje is.’
Hiszem, hogy ez ma is igaz. Olyan világban élünk, amikor minden szervezet – így
a Nemzetközi Lepramisszió is – szüntelen megmérettetés alatt áll.
Eredményeinket, befektetéseinket folyamatosan mértelegnünk kell.
Mindeközben azonban nem szabad, hogy meggyengüljön a csendes, hűséges
imádság. Arra kaptunk elhívást Urunktól, hogy az imádságban meg ne
restüljünk. Köszönöm, hogy csatlakozik a Nemzetközi Lepramisszió világméretű
családjának imádkozó tagjaihoz, és így is támogatja gyógyító, megelőző,
rehabilitáló munkánkat

Nagy szegénységük miatt családja
le is akarta vele zárni a kapcsolatot.
Férje, aki munkásként dolgozik, maga
is beteg. Asztmás, és emiatt csak
keveset bír. Legkisebb fiuknak abba
kellett hagynia a tanulást, mert a
család nem tudta fizetni.

!2008-ban a Nemzetközi Lepramisszió újabb öt évre
szóló munkaprogramot indít. A következő években
szeretnénk:
• megkétszerezni bevételeinket,
• csökkenteni a szociális szégyenbélyeget, mely nap
mint nap rengeteg leprabeteg életét keseríti még
jobban,
• csökkenteni a lepra következményeként
megjelenő testi fogyatékosságot, nyomorékságot,
• erősíteni keresztyén jellegünket és értékeinket,
• a lepravilágban még komolyabb szakmai erőt
jelenteni.

A Nemzetközi Lepramisszió 50 000
rúpiát (300 000 Ft) kölcsönzött a
családnak és a fiú taníttatását is
folytatta a ’Fiatalon érd el őket!’
program keretében.
Az új ház Malának és családjának új
kezdetet jelentett, sőt a falubeliek és
más szemmel néznek rájuk.

Ezek komoly célok. Kérem, hogy imádkozzon velünk, értünk! Céljaink elérése
közben soha nem szeretnénk az egyes emberről megfeledkezni! Ha végigolvassa
imakalauzunkat, tapasztalni fogja, hogy folyamatosan a betegek, családtagjaik,
közösségeik állnak tevékenységünk középpontjában. Olvashat személyes
bizonyságtételeket, melyek bizonyítják: nagyon sokak élete változik meg azáltal,
hogy meggyógyul, tanulhat, dolgozhat, lakást és munkát kaphat a Lepramisszió
segítségével. Imádság közben kérem, képzelje maga elé őket, és próbáljon
‘belebújni a bőrükbe!’
Köszönöm imádságait!

Mala új házát a Lepramissziónak köszönheti
Photos by Peter Caton

Geoff Warne
a Nemzetközi Lepramisszió
főigazgatója
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Első ízben jelenik meg magyarul a Lepramisszió
világméretű családját összekötő angol imakalauz.
Köszönöm a Nemzetközi Lepramisszió fejlesztési
igazgatónőjének, Janet Walmsley-nak és a
szerkesztő Fiona Campbellnek, hogy ezt lehetővé
tették!
Megköszönöm Ajzner Alida, Biri Ingrid és Szepesi
Mária fáradozását, akikkel négyesben végeztük el a
kiadvány fordítását.
Oswald Chambers írta: ‘Az imádság nem arra való,
hogy segítségével még nagyobb munkát
elvégezzünk. Az imádság maga a nagy munka!’
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Szolgálatunkról

TLM Regions
Afrika

Kelet-Ázsia

Dél-Ázsia

51 PROJEKT
LEFEDETT
NÉPESSÉG:
87 354 234

35 PROJEKT
LEFEDETT
NÉPESSÉG.
42 080 313

136 PROJEKT
LEFEDETT
NÉPESSÉG:
175 839 552

A Nemzetközi Lepramisszió Krisztus nevében elkötelezetten kívánja szolgálatát
végezni mindaddig, amíg a világon leprás betegek élnek.

Támogató országok
Anglia, Wales,
Csatorna-szigetek és
Man-sziget
Nemzeti Bizottság
Lepramisszió
Kézművesség
Ausztrália
Nemzeti Bizottság
Belgium
Nemzeti Bizottság
Dánia
Nemzeti Bizottság
Észak-Írország
Nemzeti Bizottság
Finnország
Nemzeti Bizottság
Franciaország
Nemzeti Bizottság
Hollandia
Nemzeti Bizottság
Területi
IgazgatóságÍrország,
a Nemzetközi
Lepramisszió
szülőhazája
Nemzeti Bizottság

Kanada
Nemzeti Bizottság
Magyarország
Nemzeti Bizottság
Németország
Nemzeti Bizottság
Olaszország
Nemzeti Bizottság
Portugália
Támogató Csoport
Skócia
Nemzeti Bizottság
Spanyolország
Támogató Csoport
Svájc
Nemzeti Bizottság
Svédország
Nemzeti Bizottság
Új-Zéland
Nemzeti Bizottság

Támogató és támogatott orszá
India
126 program
Nemzeti Bizottság
Területi Igazgatóság
Nigéria
13 program
Támogató Csoport
Szingapúr
Területi Igazgatóság
Támogató Csoport
4

Dél-Afrika
2 program
Nemzeti Bizottság
Területi Igazgatóság
Dél-Korea
1 központ
Támogató Csoport
Zimbabwe
1 program
Támogató Csoport

Támogatott országok
Angola
1 program
Banglades
15 program
Bhután
1 program
Botswana
1 program
Csád
1 program
Etiópia
5 program

Guinea
2 program
Indonézia
4 program
Kelet-Timor
2 program
Kína
5 program
Kongói DK
11 program
Laosz
1 program

Lesotho
1 program
Mozambik
2 program
Myanmar/Burma
3 program
Nepál
9 program
Niger
1 program
Pápua-Új-Guinea
2 program

Salamon szigetek
1 program
Srí Lanka
1 program
Szudán
5 program
Szváziföld
1 program
Tanzánia
1 program
Thaiföld
1 program

Uganda
1 program
Üzbegisztán
1 program
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Feature

Hosszú, nehéz út
Eleven-year-old Aarti’s moving story was first featured in
TLM’s 2006 Annual Review. Here’s an update on her

A

11 éves Aarti megható története
már olvasható volt a
Nemzetközi
Lepramisszió 2006-os
évkönyvében. Most a
történet folytatása
következik.

Aarti hüvelykujjának
operációja után
Fotó: Peter Caton

Aartit India Uttar
Pradesh államában, a
Nemzetközi
Lepramisszió naini
kórházában kezelték.
Azzal került oda, hogy
’valami ismeretlen
betegségben’ szenved.
Mindkét kezén az ujjak
meg voltak görbülve. Lábfejét sem
tudta emelni, szemét pedig nem tudta
teljesen becsukni. A szülők keresték a
gyógyítást lányuk számára. Így
jutottak el Nainiba. Ott kombinált
gyógyszeres kezelést kapott
betegségére, valamint kezét és lábát
gyógytornáztatták. Mindkét szemét,
bal kezét és bal lábát meg is kellett
műteni.
Amikor a kórházba érkezett,
szervezete különféle reakciókat
mutatott a gyógyszerre: bőrén
gyulladások keletkeztek és erőtlenné
vált.
Mindezen felül a gyermeknek
hosszú időn át kellett a kórházban
maradnia, ahol családja nem tudta
gyakran látogatni, mivel a távolság
miatt nem tudták az útiköltséget
fizetni. A kórház lelkigondozója sokat
foglalkozott Aartival, hogy a betegség
mellett a magánnyal és
szomorúsággal is meg tudjon küzdeni.
Lassan minden javulni kezdett. Az
osztályra egy másik, hasonló korú
kislány került, akivel Aarti hamar
összebarátkozott. Közben segítenek a
nővéreknek kisebb feladatok, például
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fáslik feltekerésében. Aarti édesanyja
is el tudta intézni, hogy hosszabb
időszakokat tudjon kislányával tölteni,
miközben az édesapa gondoskodik
Aarti öt testvéréről.
Aarti legjobban annak örül, ha
könyvet vehet a kezébe és olvashat.
Minden vágya, hogy ismét iskolába
járhasson és tanulmányait
folytathassa. A Nemzetközi
Lepramisszió ’Fiatalon érd el őket!’
programja keretében Aarti ösztöndíjat
fog kapni. Így szüleinek nem lesz
gondja a taníttatásával. Amiatt
azonban továbbra is aggódnak, hogy
tekintélyes brahmin családjukra (a
legmagasabb kaszt Indiában) nézve
milyen következményei lesznek annak,
hogy kislányuk leprás volt. Férjhez
tudják-e majd adni? Indiában a
lányoknak férjhez kel menniük. A
lelkigondozói és szociális tanácsadás
az egész család számára próbál
segítséget nyújtani a normális életbe
való visszatéréshez.
Aarti körülbelül egy éve van
Nainiban. Gyógytornára jár, bal
hüvelykujját pedig sikeresen
megműtötték. Nagyon szeretné, ha
minden torzulást kijavítanának rajta,
mielőtt hazamegy. Jobb lábát
nemrégiben operálták, jobb kezén
pedig még egy korreckciós műtétet
kell végrehajtani. Örül, hogy Nainiban
lehet, de már várja azt is, hogy
hazamehessen.
Aarti számára az elmúlt 12 hónap
hosszú és nehéz útszakasz volt.
Azonban a Nemzetközi Lepramisszió
orvosainak, ápolóinak,
gyógytornászainak és
lelkigondozóinak segítségével Aarti
mégis reményteljes út előtt állhat: az
egészséges életbe való visszatérés
előtt.

Aarti egyik
barátnőjével a
naini kórházban
Fotó: Peter Caton
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Szervezőmunka
Diary

Diary

Hivatásunk
és értékeink
A Nemzetközi Lepramisszió 29 országban 320 millió ember
között végzi szolgálatát

1. hét dec - jan

TÉNY:
A NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ AZ
ELMÚLT ÉVBEN 60 408
MAGÁNSZEMÉLYT ÉS 3
700 HÁZTARTÁST
RÉSZESÍTETT
SZOCIÁLISGAZDASÁGI
TÁMOGATÁSBAN
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2007. december 31, hétfő
Jézust követve: A Nemzetközi
Lepramisszió egyik alapértéke
így hangzik: ‘…Jézust követve…’
Imádkozzunk a Lepramisszió
frontembereiért, akik közvetlenül
foglalkoznak a betegekkel.
Imádkozzunk azért, hogy
szeretettel, együttérzéssel
tudjanak munkálkodni, és
mindazokkal, akikkel kapcsolatba
kerülnek, Isten szerető szívét
tudják megismertetni.
2008 január
1, kedd
Szakszerűség: A Nemzetközi
Lepramisszió vezetői is
határidőkkel, felelős döntési
kihívásokkal küzdenek munkájuk
során. Imádkozzunk azért,
hogy eközben tudják
feladataikat azzal a
magasfokú szakszerűséggel
végezni, melyről a
Lepramisszió mindig is
ismert volt.
2, szerda
Kapcsolatok: A
Nemzetközi Lepramisszió
projektjeinek
megvalósításában, a
missziói területeken, a
hivatalokban, a támogató
országokban egyaránt fontosak
az emberi- és munkakapcsolatok.
Imádkozzunk egységért, Istentől
vezetett kapcsolatokért, hogy
erős szeretetszálak kössék össze
a munkatársakat. Imádkozzunk

A világon több tízmillió személyt érint a leprabetegség.

azért, hogy a sokszínű
Lepramisszióban az alapelvek
mégis egységesek maradjanak.

2. hét: január

3, csütörtök
Az imádság kezdettől fogva a
Nemzetközi Lepramisszió fő
erőforrása. Imádkozzunk azért,
hogy Isten indítson még
többeket a Lepramisszióért való
hűséges imádkozásra.
Imádkozzunk azért, hogy egyre
jobban és jobban hangolódjunk
mindannyian Isten akaratára.
4, péntek
Egyház: A Lepramisszió
szolgálata szorosan kapcsolódik
a különböző felekezetekhez,
egyházakhoz. Ez biztosítja, hogy
világszerte imádság és
testvériség vegye körül a
szolgálatot végző munkatársakat.
Imádkozzunk azért, hogy a
különböző egyházak még
aktívabb imádkozó- és anyagi
támogatók legyenek.
5, szombat / 6 vasárnap
Nyitottság: Adjunk hálát
Istennek mindazért, amit a
Nemzetközi Lepramisszió a
múltban elvégezhetett. Az új év
elején könyörögjünk azért, hogy
továbbra is az Úr legyen a
Lepramisszió szolgálatának
középpontjában. Kérjünk nyitott
szívet ahhoz, hogy meghalljuk
Isten üzenetét és engedelmesen
meg is cselekedjük azt.

Dr. Piet Both Afrikaigazgató egy új otthont ad
át lakóinak.

7, hétfő
Régiók. A Nemzetközi
Lepramisszió munkaterülete
három régióra oszlik: Dél-Ázsia,
Kelet-Ázsia és Afrika.
Imádkozzunk értük, hogy az
adományokat bölcsen tudják
szétosztani, a tennivalókat
pedig körültekintően
tudják összehangolni.
8, kedd
Dél-Ázsia: Imádkozzunk
az indiai Camillus
Rajkumarért és
munkatársaiért, a délázsiai régió
programjainak
koordinálásáért! Adjunk
hálát Istennek a csoport
elkötelezettségéért!
Könyörögjünk azért, hogy jó
légkörben és hatékonyan
tudjanak együttműködni!
9, szerda
Dél-Ázsia: James Meyer
Szingapúrból irányítja a délázsiai területet. Imádkozzunk
érte és munkatársaiért, akik
nagyon szétszóródva élnek a
hatalmas területen, így igen
sokat utaznak is. Imádkozzunk
azért, hogy a távolságok
ellenére jól tudják egymással a
kapcsolatot tartani.

10, csütörtök
Afrika: Az afrikai régió
projektjeit Sietske van der Ploeg
koordinálja Londonból,
valamint Elvis Rashirai DélAfrikából. Imádkozzunk értük,
akik hatalmas adatállománnyal
foglalkoznak. Kérjük Istent, hogy
erősítse munkakapcsolatukat.
11, péntek
Igazgatók: Imádkozzunk a
Nemzetközi Lepramisszió
regionális igazgatóiért: Ditch
Townsendért, aki a kelet-ázsiai
területért felelős és Malájziában
él, Jeyakumar Danielért, aki
Indiából irányítja a dél-ázsiai
régiót, és Piet Bothért, aki
Hollandiából látja el az afrikai
igazgató tisztét. Imádkozzunk
azért, hogy mindannyian
kapjanak Istentől bölcsességet
döntéseik meghozatalához, a
tervezésekhez és az
irányításhoz.
12, szombat / 13, vasárnap
Örömünk: ‘Énekeljetek az Úrnak
új éneket, mivel hatalmas
dolgokat tett!’ (Zsolt 98,1)
Adjunk hálát az Úrnak
mindazért a jóért, ami az elmúlt
év során a Nemzetközi
Lepramisszióban történt.
Adjunk hálát a megváltozott
életekért. Könyörögjünk azért,
hogy az új évben is legyen sok
nép körében láthatóvá az Úr
kegyelme.
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Nemzetközi Iroda

A Nemzetközi Lepramisszió munkája három régióban
folyik: Afrikában, Dél-Ázsiában és Kelet-Ázsiában.
Mindhárom területen felkészült és elkötelezett
munkatársak végzik a feladatokat.

A London mellett működő Nemzetközi Iroda irányítja
a projekteket, a területi munkát és a Nemzeti
Bizottságokat.

Diary

Diary

Területi irodák

3. hét: január

A Lepramisszió
munkatársai a 2007. évi
svájci nagygyűlésen
Fotó: Chris Izzett

TÉNY:
A NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ
MINTEGY 2 000
HAZAI ÉS KÜLFÖLDI
MUNKATÁRSAT
ALKALMAZ A
MISSZIÓS
TERÜLETEKEN
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14, hétfő
Protection: Adjunk hálát az
Úrnak, azért hogy olyan
csodálatos módon felkészíti és
védelmezi a regionális területi
irodák alkalmazottait. Kérjük
imáinkban, hogy az Úr
irányítsa a kapcsolattartást,
mely a missziói munkában
létfontosságú.
15, kedd
ARO: Afrikai Regionális Iroda:
Adjunk hálát az Afrikai
Regionális Irodáért , amelynek
munkacsoportjai DélAfrikában, az Egyesült
Királyságban és Hollandiában
vannak. Adjunk hálát az afrikai
programok kiváló
összehangolásáért.
Imádkozzunk értük, mivel
sokhelyütt bizonytalan
politikai helyzetben dolgoznak.
16, szerda
Dél-Ázsia: Adjunk hálát a DélÁzsiai Iroda sikeres
átalakításáért és a delhi Media
Centerben az új irodák
(Vidékfejlesztési Iroda,
Programiroda) elindulásáért.
Imádkozzunk azért, hogy Isten
áldja meg az irodai
alkalmazottakat, az indiai és
nepáli projektekkel
kapcsolatos munkájukat.

17, csütörtök
Találkozók: Imádkozzunk az
év végére tervezett területi
fórumért, ahol a missziói
alkalmazottaknak lehetőségük
van találkozni saját régióik
munkatársaival, valamint a
támogató országok
igazgatóival is. Imádkozzunk
azért, hogy az Úr vezesse a
megbeszéléseket, és hogy
legyen valódi egység a
résztvevők között.
18, péntek
Kelet-Ázsiai Belső Regionális
Iroda: Imádkozzunk azért,
hogy az egység tovább
erősödjön a Kelet-Ázsiai Belső
Regionális Iroda alkalmazottai
között. Imádkozzunk azért,
hogy a munkás
hétköznapokban se felejtsék el,
hogy számíthatnak az Úrra és
egymásra. Az Úr Jézus
kegyelme és szeretete
tükröződjék minden
munkájukban.
19, szombat / 20, vasárnap
Tervek: Az ötéves, globális
célokkal együtt minden
régióban külön stratégiai tervek
is készülnek. Imádkozzunk azért,
hogy minden dolgozó vegyen
részt a megvalósításukban, és
hogy láthassák a pozitív
változásokat, amelyek tovább
bátorítják őket.

4. hét: január

TÉNY:
A LEPRAMISSZIÓ
TÖBB, MINT 50
ORSZÁGBAN
TEVÉKENYKEDIK

21, hétfő
Főigazgató: Imádkozzunk a
Lepramisszió nemzetközi
főigazgatójáért, Geoff Warne-ért,
hogy az Úr továbbra is erősítse őt
vezetői munkájában. Imádkozzunk
feleségéért Karenért, az ő hitvesi
támogatásáért, és három, ÚjZélandon maradt gyermekükért.
Adjunk hálát Istennek, hogy az
elmúlt évben is megsegítette
őket.
22, kedd
Személyzeti igazgató:
Imádkozzunk June Nash
személyzeti igazgatónőért, aki
brentfordi és távolabbi
munkatársaival együtt biztosítja
a Nemzetközi Lepramisszió
alkalmazottainak
lelkigondozását, tanácsolását
világszerte. Kérjük Istent, hogy
mindig mutassa meg számukra a
legfontosabb tennivalókat.
23, szerda
General Secretariat team:
A főigazgató titkársága:
Imádkozzunk Ian Bakerért, aki a
főigazgató titkárságának
munkáját irányítja, valamint a
vezetőségi értekezleteket
szervezi. Adjunk hálát a Titkárság
minden tagjának széleskörű és
felelősségteljes munkájáért.
Imádkozzunk Marcoért, aki a
legkorszerűbb informatikai
szintet igyekszik biztosítani a
Nemzetközi Lepramisszió
munkájához.

A Lepramisszió vezetősége a
Brentfordban működő Nemzetközi
Iroda előtt.

24, csütörtök
Pénzügyi Főosztály:
Imádkozzunk Alan Gray pénzügyi
igazgatóért, aki ezt a széleskörű
munkát végző csoportot
irányítja. Imádkozzunk
Gladstone Worthingtonért és a
pénzügyi munkacsoportért.
Imádkozzunk a projektekért
felelős csoportokért, akik a
Nemzeti Bizottságokkal és a
Regionális Irodákkal
együttműködve dolgoznak.
25, péntek
Támogatási – és Fejlesztési
Osztály: Imádkozzunk Janet
Walmsley támogatási és
fejlesztési igazgatónőért és
munkatársaiért, akik a Nemzeti
Bizottságokat látják el reklám- és
hirdetési anyagokkal.
Imádkozzunk azért, hogy mindig
nyitottak tudjanak maradni Isten
vezetése irányában.
26, szombat / 27, vasárnap
Leprások Világnapja:
Imádkozzunk azokért a
rendezvényekért, melyek a mai
napon világszerte történnek.
Imádkozzunk az előadókért, hogy
beszédükkel másokat is
ösztönözni tudjanak a missziói
munkára. Imádkozzunk a
brentfordi Nemzetközi Irodánk
dolgozóinak csendesnapjáért.
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A vidéki India
Diary

Egy kongói család segítséget kapott ahhoz, hogy a lepra miatt
teljesen tönkrement életből lábra tudjanak állni

’Nagyon hálás vagyok a Lepramissziónak, amiért teljesen
megváltoztatta az életemet. Befogadtam az életembe
Jézust, mint személyes Megváltómat.’ – írja Ms.
Poornakala, a Lepramisszió vadathorasaluri Szakképző
Központjának számítástechnikai szakos hallgatója

5. hét: jan – feb.

For a detailed map
of where TLM works

TÉNY:
A LEPRAMISSZIÓ
CSAK DÉL-ÁZSIÁBAN
136 PROJEKTET
MűKÖDTET.

28, hétfő
Mozgássérültek: A
Lepramisszió Megelőző és
Figyelemfelhívó Projektjei azért
jöttek létre, hogy a
mozgássérültek jogait
érvényesítsék. Imádkozzunk
azért, hogy mint az öt körzetben,
ahol akár a lepra, vagy más
betegség miatt mozgássérültté
vált emberek dolgoznak, a
társadalom befogadja őket.
29, kedd
Kézművesek: Imádkozzunk a
Mozgássérült Kézművesek
Megélhetését segítő projektért,
amely jövedelmet biztosít sok
mozgássérült számára.
Imádkozzunk azért, hogy
kapjanak minél nagyobb számú
megrendelést, és kérjük Isten
irgalmát az alkalmazottakra és az
áruikkal sokat utazó
kézművesekre.
30, szerda
Szégyenbélyeg: A
Mozgássérültek Hangja
elnevezésű projekt fő célja, hogy
a mozgássérültek társadalmi
megbélyegzettségét csökkentse
és életkörülményeiket javítsa.
Imádkozzunk a projekt
kiszélesítéséért, hogy minél jobb
körülményeket teremthessenek a
mozgássérültek
önfenntartásához.
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31, csütörtök
Erőforrások: Imádkozzunk a 16
faluban folyó, közösségeket

Feature

A jövő ígérete

B

A Lepramisszió egyik sofőrje
Chankhuriban

felkaroló projektekért, hogy
segíthessék az ott lakó
fogyatékosok és leprabetegek
életét az ivóvíz és más
alapszükségletek biztosításával.
Imádkozzunk azért, hogy a
területen élő lakosság
mindezeken keresztül megérezze
Krisztus szeretetét.
február
1, péntek
Gyógyítás: A szemészeti
program célja, hogy a leprások
körében csökkenjen a
megelőzhető szembetegségek és
vakság száma. Adjunk hálát
azért, hogy néhány lepramissziós
kórháznak sikerült a támogatók
segítségével szemvizsgáló
központokat létrehoznia.
Imádkozzunk azért, hogy hasonló
központok minden lepramissziós
kórházban létrejöhessenek.
2. szombat / 3. vasárnap
Fejlesztés: A Lepramisszió
Integrált Településfejlesztési
Programjának célja a
leprabetegek társadalmi
beilleszkedésének segítése.
Imádkozzunk a 2008-as
projektmunkák sikeres
kimeneteléért és a
Közösségerősítő Szervezetekért,
melyek a betegek beilleszkedését
mozdítják elő.

ubake Dieudonne a
napszemüvegével tűnik ki a
tömegből. Ezt azért viseli, hogy
’hűvösen lásson’. A napszemüveg
nélkül sárból tapasztott
kunyhójukban kellene ücsörögnie,
mert az erős kongói nap nagyon árt
a szemének.
Dieudonne most 16 éves. 2001-ben
diagnosztizálták a leprabetegségét.
Szülein szintén mindketten leprások
voltak, így tudták, mit jelentenek
fiuk testén megjelenő fehér foltok. A
Nemzetközi Lepramisszió
kórházában kombinált gyógyszeres
kezelést kezdtek számára. Azonban
Dieudonne szervezete nem bírta a
gyógyszert és a reakció súlyosan
károsította a szemét.
Csíp a szemem’ – mondja
Dieudonne. ’Ha nem viselek
szemüveget, folyamatosan
könnyezik a szemem. De van
szemüvegem. Így a nap már nem
bántja a szemem. Régen, amikor
nem voltam beteg, minden sokkal
jobb volt. Minden baj a szemem
miatt van. hogy érzékeny a szemem.
Azon szoktam gondolkodni, milyen
is volt azelőtt, amikor még
egészséges voltam.’
Dieudonne a 6 osztályba jár. A
Lepramissziótól kap ösztöndíjat,
hogy tanulhasson. ’Szeretek
iskolába járni.’ – mondja. ’Ha tanul
az ember, akkor levelet is kaphat,
mert el tudja olvasni. És ha
befejezem az iskolát, munkát is
fogok kapni és rendben lesz az
életem. Orvos szeretnék lenni.
Szeretném gyógyítani az embereket.’
A Lepramisszió más módon is segít
a családnak. Dieudonne édesapja

egy disznót kapott a
Lepramissziótól, melyet a
szomszédéval
pároztatott. Így a
család
megélhetéshez és
megbecsültséghez
jutott a faluban.
Dieudonne egy
aranyhörcsögöt
kapott a
missziótól, aminek
aztán nagyon sok
kölyke született.
’Mindet meg szeretném
tartani’- mondja Dieudonne. ’Majd
az árukból tudok tanszereket venni.
A Lepramisszió nagyon jó hozzám,
és segít nekünk. Szeretném
megköszönni a Nemzetközi
Lepramisszió segítségét.’

Dieudonne a
Lepramissziótól kapott
aranyhörcsögeivel.

Dieudonne szülei

Fotó: Georgina Cranston
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Közép- Afrika déli része

Banglades

’Már van vizünk a falubeli kutaknak köszönhetően, sőt adunk belőle a szomszédos
falvak lakóinak is, akiknek nincs vizük!’ (A Nemzetközi Lepramisszió ’Élettér’
projektje a szudáni Kordufanban, Murta és Kauda falvakban.)

6. hét: február

Elvis Rashirai, a
Lepramisszió Afrikai
Regionális Irodájának
alkalmazottja.

TÉNY:
LESOTHOBAN A 15 ÉS
49 ÉV KÖZÖTTIEK
29%-A HIV
FERTőZÖTT VAGY
AIDS-ES, AMINEK
KÖVETKEZTÉBEN A
VÁRHATÓ ÉLETKOR
60 ÉVRőL 35 ÉVRE
CSÖKKENT.
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4, hétfő
Zimbabwe: A Lepramisszió itt
az Egészségügyi
Minisztériummal
együttműködve biztosít
szakképzéseket és működtet
lepragondozási programokat. A
bonyolult belpolitikai
viszonyok miatt sajnos a
programok nem haladnak teljes
erővel. Hála az Úrnak, hogy
elég lett az anyagi forrás
mindahhoz, amit az elmúlt
évben elvégeztek. Imádkozzunk
a munka folytatásáért.
5, kedd
Angola: Hála legyen Istennek
az angolai Bungela
tartományban lévő
rehabilitációs központ jó
felszereltségéért és
fejlődéséért. Máris érezhetően
nő a leprabetegek önbecsülése,
ami abban is megmutatkozik,
hogy ápolják saját testüket és
egymást is segítik.
6, szerda
Botswana: Adjunk hálát a
Thuso Rehabilitációs
Központban múlt évben indult
képzésért. Ennek köszönhetők
azok a szakképzett dolgozók,
akik a betegeket és azokat
kezelik, akiknél már
befejeződött a gyógykezelés, de
átmenetileg mozgássérültté,
vagy végleg nyomorékká váltak.

7, csütörtök
Dél-Afrika: Imádkozzunk a DélAfrika - szerte dolgozó körzeti
ápolókért, akik a klinikák és
kórházak szűrőmunkájában és
rehabilitációs osztályán
dolgoznak. A dél-afrikai
Lepramisszió 2009-ben ünnepli
60. születésnapját. Kérjük
Istent, hogy áldja meg az
ünnepséget és annak
előkészítését.
8, péntek
Lesotho: Imádkozzunk a most
kezelés alatt állókért és néhány
idősebb leprabetegért, akiket a
Bostabello kórházból más
kórházakba, vagy
családtagokhoz vittek. Sokuk
számára a Bostabello jelentette
az otthont. Imádkozzunk azért,
hogy családjaik és a falubeliek
fogadják el őket.
9, szombat / 10, vasárnap
Mozambik: 2007-ben 100
leprabeteg és árva gyermek
kapott iskolai egyenruhát és
taneszkö-zöket a Iphiri Yohoolo
program keretében.
Imádkozzunk Manuel Malekito
lelkészért, aki egy betegjogi
szövetségben
programfejlesztőként kezdett el
munkálkodni. Tevékenysége jó
hatással van az ott folyó
munkára.

Diary

Diary

Angola, Botswana, Lesotho, Mozambik,
Dél-Afrikai Köztársaság, Zimbabwe
Banglades 152,6 milliós lakossága alig másfélszer akkora
területen él, mint hazánk 10 milliónyi népessége!

7. hét: február

TÉNY:
BANGLADES
LAKOSSÁGÁNAK
MAJDNEM FELE
NAPONTA 180 FTNÁL (1 DOLLÁR)
KISEBB ÖSSZEGBőL
ÉL.

Betegek a bangladesi DBLM
kórház előtt.

11, hétfő
Gondoskodás: Dicsőség
Istennek a bangladesi
Lepramisszióban megtapasztalt
áldásokért és az anyagi
támogatásokért! Hála legyen
Istennek az ellenőrző programok
gyarapodásáért, a leprabetegek
gondozásában érezhető
fejlődésért, aminek
köszönhetően képesek az önálló
életre, pénzkeresésre.
12, kedd
Kórházak: Adjunk hálát az
Úrnak a folyamatos anyagi
támogatásokért és a DBLM
kórház új női osztályának
elkészültéért. Imádkozzunk azért,
hogy az a három program,
melyek még az előző DBLM
kórházban indultak, sikeresen
működjenek itt is.
13, szerda
Nők: Imádkozzunk a
Bangladesben folyó többi
lepramissziós projektért.
Imádkozzunk azokért a nőkért,
akiket kiközösítettek és
bántalmaznak. Imádkozzunk
azokért a betegekért, akiknek a
szervezete rosszul reagált a
lepragyógyszerekre, és
könyörögjünk azért, hogy
megtalálják a nekik megfelelő
gyógymódot.

gyógyszerellátásért, az önként
jelentkező betegek egyre
növekvő számáért. Adjunk hálát
az egyre fejlődő megélhetési
lehetőségekért, a mikro-hitelek
által életkezdési támogatáshoz
jutó családokért.
15, péntek
Támogatás: Imádkozzunk a
helyi egészségügyi szolgálatért,
hogy a leprabetegeket is vegyék
be az egészségbiztosítási
rendszerbe. Imádkozzunk a
nagyszámú törzsi nép és a
bangla lakosság békés
együttéléséért.
16, szombat / 17, vasárnap
Munkatársak: Adjunk hálát az
Úrnak a bangladesi
Lepramisszió új alkalmazottaiért
és önkénteseiért. Könyörögjünk
azért, hogy jól tudják közvetíteni
a Lepramisszió által képviselt
értékeket, és hogy a települések
vezetői ne gördítsenek akadályt
munkájuk elé.
Kezelés alatt álló beteg a DBLM-ben.

14, csütörtök
Életterek: Hála az Úrnak a
kormánytól érkező rendszeres
15

A leprabetegek

Dél-Kelet India

’Sokezer fajta betegség van ma a földön. De a lepra az
egyetlen, melyből a beteg hiába gyógyul meg, a
társadalom továbbra sem fogadja be.’ – Dr. Margaret
Chan, a WHO, Fertőző Betegségek Osztályának
igazgatóhelyettese.

8. hét: február

TÉNY:
MINDEN MÁSODIK
PERCBEN EGY-EGY
ÚJABB
LEPRABETEGET
DIAGNOSZTIZÁLNAK.

A Wellesley Bailey-díj
nyertesei 2007-ben: Koichi
Kondo Japánból (jobbra) és
Lourdes Nevis Mary
(középen) Indiából.
Fotó: Chris Izzett
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18, hétfő
Kezelés: Minden második
percben egy újabb leprabeteget
diagnosztizálnak. Sokan úgy
betegek, hogy még maguk sem
tudnak róla. Gyakran azért, mert
félnek utánajárni, félnek a
kezeléstől, hiszen maguk
sincsenek tisztában tüneteik
súlyosságával. Imádkozzunk
azért, hogy a leprabetegek
megkaphassák a nekik megfelelő
kezelést és törődést.
19, kedd
Gyógykezelés: A Nemzetközi
Lepramisszió 18 kórházat
működtet Indiában,
Bangladesben és Nepálban.
Ezenkívül 57 partner-kórháza van
még Indiában, Thaiföldön és az
afrikai kontinensen. A
kórházakban működő
helyreállító sebészet sok
leprabetegnek biztosítja a
fizikai felépülést.
Imádkozzunk azért, hogy
kórházi tartózkodásuk
alatt a betegek
megtapasztalhassák Isten
szeretetét.
20, szerda
Stigma: Megbélyegzés: Sok
közösségben a leprától még ma
is rettegnek, s a betegeket
gyakran családtagjaik és barátaik
is elkerülik. A Lepramisszió azon
munkálkodik, hogy a betegeket
visszavezesse a társadalomba.
Imádkozzunk azért, hogy a

Diary

Diary

Andhra Pradesh

’Büszke vagyok arra, hogy lány létemre képes vagyok gondoskodni a
családomról!’. A 16 éves Anita Baidya hímzést és varrást tanul a
vizianagarami Szakmunkásképző Központban.

A W.Bailey-díjas Koichi Kondo
szájharmonikán játszik.

félelem akadályai ledőljenek, és
az elfogadás győzedelmeskedjen.
21, csütörtök
Jövedelem: A szegénység és a
lepra elválaszthatatlanul
összekapcsolódott. Mivel a
betegség súlyos
mozgáskorlátozottságot
eredményez, a betegek
munkaképtelenné válnak,
pénzkereseti lehetőségeik
beszűkülnek. Imádkozzunk azért,
hogy a Lepramisszió tudja
folytatni jövedelemnövelő
projektjeit a leprabeteg családok
és közösségek érdekében.

9. hét: feb-már

For a detailed map
of where TLM works

TÉNY:
2006-BAN A
„FIATALON ÉRD EL
őKET!” PROJEKT
KERETÉBEN 10 255
TANULÓ RÉSZESÜLT
OKTATÁSBAN ÉS
SZAKKÉPZÉSBEN.

22, péntek
Elfogadás: A lepra nemcsak testi
betegség, hanem hatással van az
egyén társadalmi helyzetére,
önértékelésére és a jövőbe vetett
hitére is. Imádkozzunk azért,
hogy a leprabetegek a
Lepramisszió munkáján keresztül
megtapasztalhassák Jézus
szeretetét és elfogadását.
23. szombat /24. vasárnap
Remény: ’Minden elnyomottal
törvényesen és igazságosan
bánik az Úr.’(Zsolt. 103, 6.) Hála
az Úrnak azért az útért, amin a
Lepramissziót vezeti.
Imádkozzunk azért, hogy reményt
és gyógyulást vigyen az életük
újjáépítésén fáradozó
leprabetegeknek.

Ez a ramachandrapurami
család szociális segítségként
bikát kapott.

25, hétfő
Sebészet: Adjunk hálát azért,
hogy a ramachandrapurami
leprakórházban 88 betegen
végeztek helyreállító sebészeti
beavatkozást. Ezek az
eredményes műtétek a helyi
lakosság szemében növelik a
leprabetegek társadalmi
elfogadását.
26, kedd
Kórházak: A saluri Philadelphia
Leprakórházat túlnyomórészt a
környék törzsi lakossága keresi
fel. Az írástudatlanság az egész
államban itt a legmagasabb. A
mezőgazdaság biztosítja a
lakosság megélhetését. Hála
legyen az Úrnak a színvonalas
kórházi munkáért, ami magába
foglalja az általános
gyógykezelést és a megelőzhető
vakság elleni küzdelmet is.
27, szerda
Alkalmazottak: Adjunk
hálát Istennek Dr.
Ganeswara Rao R.
lepraspecialistáért, aki
a ramachandrapurami
lepramissziói kórházban
dolgozott több, mint 32
évig. 2008. márciusában
vonul nyugdíjba. Kérjük
Isten áldását rá és
családjára, amikor most
életük új fejezetébe
lépnek.

28, csütörtök
Felszereltség: A vizianagarami
Szakmunkásképző Központnak
az a célja, hogy teljes és
tevékeny életet tegyen lehetővé
a leprabeteg fiatalok számára.
Hála legyen az Úrnak a
kormányhivatalnokok és a
lepramissziós alkalmazottak jó
együttműködéséért, a képzési
programok folyamatos és
bővülő támogatásáért.
29, péntek
Vezetőség: Az Üdvhadsereg
leprakórháza szállást, ellátást és
ételt biztosít az idős
leprabetegeknek. Imádkozzunk
Dr. MY Emmanuel ezredesért, az
Üdvhadsereg chennai
központjának területi
vezetőjéért. Kérjük Istent, hogy
vezesse őt szolgálatában.
március
1. szombat / 2. vasárnap
Betegek: A Bethesda
Leprakórházban főleg HIV/AIDS
fertőzött leprabetegeket
ápolnak, illetve gondoskodnak a
betegek gyermekeiről is.
Imádkozzunk azért, hogy a
személyzet szeretetén keresztül
a betegek ismerjék meg Krisztus
szeretetét is.
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Közép-Afrika

Támogató munka
Diary

Diary

Csád, Guinea, Niger, Szudán

’Köszönöm az Úrnak, hogy a lepramissziós gyógykezelés és
gondozás után normális életet élhetek családommal együtt.’ –
írja a 19 éves Hassania, egy szudáni önsegítő csoport tagja.

10. hét: március

TÉNY:
CSÁDON BELÜL 140
000 EMBER VÁLT
OTTHONTALANNÁ,
200 000 PEDIG
SZUDÁNBÓL
ÉRKEZETT
MENEKÜLTKÉNT.

Leprás betegek Nigerben
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3, hétfő
Darfur, Szudán: Hála legyen az
Úrnak azért a 370 betegért,
akiket sikerült a mozgássérültek
darfuri közösségébe integrálni.
Imádkozzunk azért, hogy a
területen élő egészséges
közösségek legyenek
befogadóbbak, és csökkenjen a
megbélyegzés és a leprától való
félelem.
4, kedd
Kordufan, Szudán: Hála legyen
az Úrnak a Lepramisszió mikroprojektekeiért a kordufani
Kadugli faluban.
Imádkozzunk azért,
hogy az
Egészségügyi
Minisztérium
találjon ÉszakKordufanban
alkalmas
lepragondozót.
5, szerda
Guinea: Guinea
erdős területein
indította el a
Nemzetközi
Lepramisszió a
Mozgássérültség
Megelőzése, valamint a
Szociális – Gazdasági
Rehabilitációs Projekteket. A
projekt múlt évben 277 gyermek
beiskolázásában segített. Hála
legyen az Úrnak Simon-Pierre
Koivoguiért, aki nemrég
csatlakozott a csoporthoz. Az Úr

A Nemzetközi Lepramissziót 25 Nemzeti Bizottsága és
támogató csoportja jeleníti meg a nagyvilágban

a leprás betegek iránt érző
szívet adott neki. Ő a vezetője a
Macentaban működő kis
keresztény közösségnek is.

11. hét: március

6, csütörtök
Niger: Adjunk hálát azért a kis
csoportért, akik Isten hívásának
engedelmeskedve rövid ideig
segítettek a danjai
lepramissziós kórháznak.
Imádkozzunk Lauráért is, az új
ápolónőért, aki most kezdi a
munkáját Danjaban. Kérjük
Isten áldását a kórház
alkalmazottaira.
7, péntek
Csád: Az ország veszélyes és
bizonytalan helyzetének
következtében a
lepraprogramok felügyeleti
munkáját félbe kellett hagyni.
Csádban több százezer
menekült szenved. Közöttük sok
a leprás beteg is. Imádkozzunk
békéért és biztonságért, hogy
visszatérjen a remény.
8, szombat / 9, vasárnap
Niger: Hála legyen az Úrnak a
danjai leprakórház új, 12 ágyas
női kórterméért, valamint a
felújított gyógyszertárért.
Imádkozzunk további anyagi
forrásokért, hogy elkezdhessék a
gyógyszertári laboratórium és a
műtő felújítását, és hogy
bevezethessék a telefont.

A Nagy Skót Séta
legidősebb, 95 éves
résztvevője.
(Top right) Eric Chollet és
csapata Svájcból, filmezés
közben, Pápua ÚjGuineában.

TÉNY:
A SKÓT
LEPRAMISSZIÓ
RÉSZT VETT A „NAGY
SKÓT SÉTÁBAN”. EZ
TÖBB, MINT 4000
FONT ADOMÁNYT
JELENTETT.

10, hétfő
Skót Lepramisszió: Adjunk
hálát azokért a diákokért, akik
rövidtávú szolgálatot vállalnak
a Lepramisszióban.
Imádkozzunk azért, hogy
ebben az évben még
többen legyenek, és ők
váljanak a Lepramisszió és
a leprabetegek
„nagyköveteivé”, felhívva
ezzel a skót fiatalok
figyelmét a Lepramisszió
munkájára.
11, kedd
Holland Lepramisszió: Hála az
Úrnak azért, hogy megáldotta az
adománygyűjtést. Kérjük Isten
vezetését a jövő tervezésében.
Kérjük, hogy az egyszeri
támogatókból legyenek a
Lepramisszió rendszeres
támogatói, így segítve hosszú
távon is a munkát.
12, szerda
Svájci Lepramisszió: Kérjük
Isten áldását a következő öt év
megtervezésére. Kérjük, hogy
Isten adjon ötleteket a francia
nyelvterületen lévő templomok,
gyülekezetek eléréséhez,
megszólításához. Jelenleg kevés
támogató van köztük, több
egyéni keresztyén és gyülekezet
támogatására lenne szükségük.
13, csütörtök
Új-zélandi Lepramisszió:
Imádkozzunk az igazgatóért,

David Hallért, valamint az új
alkalmazottakért. Imádkozzunk a
sikeres adománygyűjtő
szolgálatokért, az anyagi- és
imatámogatás növekedéséért és
a hagyatéki felajánlások
szaporodásáért. Hála legyen az
Úrnak a megnövekedett állami
támogatásokért, és kérjük Isten
áldását a kormányzattal való jó
kapcsolatra is.
14, péntek
Észak-ír Lepramisszió: Egyre
nehezebb a gyülekezetek
elérése és megszólítása. Kérjük,
hogy a Lepramisszió
vezetősége, alkalmazottai és
támogató kapjanak új
felismeréseket. Imádkozzunk
azért, hogy az Úr tegye őket
nyitottá arra, hogy meglássák:
miként hirdethetik az Úr
munkáját egész ÉszakÍrországban.
15, szombat / 16, vasárnap
Ír Lepramisszió: Könyörögjünk
Ken Gibson igazgatóért és az új
alkalmazottakért. Imádkozzunk
értük, miközben Isten
útmutatását kérik a jövő
tervezésében, valamint a 2008.
évi adománygyűjtésükben.
Kérjük, hogy Isten adjon új
vezetőségi tagokat, akik új
meglátásokkal rendelkeznek.
Kérjünk Istentől mind több
imádkozó támogatót.
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A siker titka

Feature

Diary

Kelet-Timor és
Pápua-Új-Guinea

A nyugat-bengáli (India) Bankura Szakképzőközpont három diákja
meséli el történetét:
‘Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében,
mert benned bízik.’ (És 26,3)

12. hét: március

TÉNY:
KELET-TIMOR VIDÉKI
LAKOSSÁGÁBAN A
FIATAL FÉRFIAK
43%-A
MUNKANÉLKÜLI.

17, hétfő
Békesség: Adjunk hálát azért,
hogy a keleti-timori választások
viszonylagos békésben
zajlottak le. Adjunk hálát azért,
hogy a politikai nyugtalanság
ellenére munkatársaink tudják
folytatni szolgálatukat.
18, kedd
Anyagiak: A Nemzetközi
Lepramisszió három pápua-újguineai önsegítő csoportot
támogatott anyagilag. A
Lepramisszió más
szervezetekkel együttműködve
próbálja a pápua
kormányzatnál a fogyatékkal
élők érdekét
képviselni.Adjunk ezért
hálát és imádkozzunk
ennek eredményeiért.
19, szerda
Munkatársak: Adjunk
hálát Elsie Italia hűséges
kelet-timori szolgálatáért.
Imádkozzunk Elsie
jövőjéért, hiszen
elköszönt a
Lepramissziótól. Kérjük
Isten áldását további
életére, hogy tartsa meg
őt hitvalló életében.

Pápua törzsi táncosok
köszöntik a svájci
Lepramisszió küldöttségét

20

Jól szabott gyógyulás!

20, csütörtök
Nehézségek: Imádkozzunk a
kelet-timori zavargások
befejeződéséért és békéért. A
21. század első önállósult
népének sok nehézségen kell
keresztülmennie ahhoz, hogy
szervezett és nyugodt országgá
váljon. Imádkozzunk bölcs
vezetőkért és nyugalomért.
21, péntek Good Friday
Sebészet: Pápua-Új
–Guineában ennek az évnek
elején vezették csak be a
helyreállító sebészetet.
Imádkozzunk azokért a
betegekért, akiket meg fognak
műteni. Imádkozzunk a
műtétek eredményességéért,
hogy általuk boldogulhassanak
a betegek.
22, szombat / 23, vasárnap
Easter Sunday
Oktatás: Pápua-Új-Guineában
a Lepramisszió az egyetlen
olyan szervezet, mely nem a
helyi kormányzathoz tartozik,
mégis képez helyi egészségügyi
szakembereket.imádkozzunk a
képzés eredményességéért, az
utazásokért, az önkéntesekért
és a betegekért.

Gyermekkoromban veszítettem el
édesapámat. Nagyon nehezen élt
meg a családunk. 12 éves koromban
nekem is munkába kellett állnom. A
földeken dolgoztam.
Hét évvel ezelőtt lettem leprás.
Abba kellett hagynom a munkámat.
Gyógykezelést kaptam és
meggyógyultam. Édesanyám sokat
aggódott a jövőm miatt. Ki fog
feleségül venni? Hogy fogok
megélni? Gyógyulásom után
hallottam arról, hogy a bankurai
Szakképzőközpontban olyanok
tanulhatnak varrni, mint én vagyok.
Sikeresen elvégeztem a tanfolyamot.
Ezek után a Lepramisszió varrógépet
adott számomra.
Jelenleg havi 1500-1800 rúpiát
keresek (9 000 – 10 800 Ft). Pár
nappal ezelőtt kérte meg a kezemet a
varrodából egy fiatalember. Most
már édesanyám is nagyon boldog.
Pari Rajwar varrótanuló volt 2004-ben

A testvérek mentették meg
’Tíz éves koromban, 2001-ben,
szüleimmel, egy bátyámmal és
nővéremmel éltünk. Télen meghalt
édesanyám, és attól kezdve nem volt,
aki gondunkat viselje. Én a
nagynénémékhez költöztem.
A farmon dolgoztam. Húsz éves
koromban foltokat vettem észre a
bőrömön. Egy év alatt a foltok
elszaporodtak, és a lábfejemtől
egészen a térdemig érzéketlenné vált
a lábam. Azt követően santinagari
kedve nővérek kezdtek el
gyógykezelni. Mivel teljesen
munkaképtelen voltam, nagyon
aggódtam a jövőm miatt.
Isten kegyelméből Teréz anya
Ashram Otthonának nővérei elküldtek

Bankurába szakmunkásképzésre. Az
ács szakmát választottam. Jelenleg
Ashramban dolgozom ácsként, és
havi 2 000 rúpiát (12 000 Ft)
Keresek. Egy hónapja nősültem.
Boldogan élünk.

Pari Rajwar (balra)

Roman Madni ácstanuló volt 2004-ben

Jól forrasztott
lehetőségek
’Édesapám leprás volt. A
bankurai Szakképzőközpontban
kaptam lehetőséget arra, hogy
hegesztést tanuljak. Nagyon
örültem ennek, és minden tőlem
telhetőt megtettem azért, hogy jól
megtanuljam a szakmát. Miután
végeztem, a Lepramisszió
hegesztőgépet adott számomra.
Jó a kapcsolatom mind a helyi
mesteremberekkel, mind a
lakossággal. Tisztességesen meg
is tudok élni.
Tavaly megnősültem, múlt
hónapban pedig kisfiunk
született. Magam látom el a
családot. Sőt még szüleimet is
tudom anyagilag támogatni.
Sanjib Sutradhar hegesztőtanuló volt 2004ben

Roman Madni (jobbra)

Sanjib Sutradhar
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Kelet-Afrika

Assam, Bihar, Jharkhand,
Nagaland, Nyugat-Bengál

Etiópia, Tanzánia, Uganda
’Egyik vidéki csoportunk tagjai saját szervezésükben gabonatárolót
építettek a Moustagbal Fejlesztési Központ segítségével. Reméljük,
hogy az esős évszak után kölessel tölthetjük meg. A falu és mi is
büszkék vagyunk rá!’ (Építették a csádi Mongo városához közeli
leprafalu lakói.)

’Boldog vagyok, hogy az ujjaim megint szépek és újra az
osztályomban lehetek és folytathatom a tanulmányaimat.
Hálás vagyok a Lepramissziónak a bal kezem gyógyulásáért
és a teljes életért.’ (Bablu Kumar, 15 éves)

13. hét: március
TÉNY:
AZ ELMÚLT ÉVBEN
881 014 BEJÁRÓ
BETEGET KEZELTEK
A LEPRAMISSZIÓ
KÓRHÁZAIBAN.

Leprás betegek lábukat
áztatják

Egy beteg a Muzzafarpur
Kórházban – a szemöldök
elvesztése a lepra egyik
tünete.
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24, hétfő
Előrelépés: A Nemzetközi
Lepramisszió kolkatai
Premanada Memorial
Kórházában leprabetegeknek,
más bőrbetegségben
szenvedőknek és egyéb
fogyatékkal élőknek nyújtanak
segítséget. A kórház
felszereltségét bővítjük,
erősítjük, hogy minél többfajta
problémán tudjanak segíteni.
Hála az Úrnak ezért.

27, csütörtök
Önsegítés: A Bihar állambeli
’Asszonyok Felemelése’ nevű
önsegélyező projekt a nők
számára sokrétű ismeretek
megszerzéséhez, gazdasági
helyzetük megváltoztatásához
nyújt segítséget. Imádkozzunk
az önsegítő csoportok
számának növekedéséért és
azért, hogy a gyermekek
egészségügyi oktatása
hatékony legyen.

25, kedd
Átalakulás: Átfogó terv
született a kolkatai Yogipara
Bustee, Dakshindari Bustee és
a Khediapur Panchayat
nyomornegyedek átalakításáért.
Imádkozzunk azért, hogy a
projekt segítse elő a helyi
lakosokkal való jó kapcsolatot
és az emberek
életszínvonalának, tanulási
esélyeinek növekedését.

28, péntek
Idősek: Imádkozzunk a puruliai
Snehalaya idősek otthonának
lakóiért. A legtöbbjük idős, vagy
testüket a lepra csonkította
meg. Imádkozzunk azért, hogy a
helyi lakosság túl tudjon lépni a
leprával szembeni félelmeken.

26, szerda
Sebészet: Hála legyen az Úrnak
a Nemzetközi Lepramisszió
puruliai kórházában folyó
munkáért. Imádkozzunk több
szemészorvosért, ami a
hályogműtétek számának
növekedése miatt szükséges.
Imádkozzunk a leprabetegekért,
akik kezelésre járnak ide, hogy
mindenki a neki megfelelő
kezelést és gondoskodást kapja.

Diary

Diary

Észak-Kelet India

29, szombat / 30, vasárnap
Források: A Saldohaban
működő lepramissziós- és
közkórház a Jharkhand
mezőgazdasági vidéken élő
szegényeknek nyújt segítséget.
Imádkozzunk azért, hogy
munkájukhoz minden
szükséges erőforrás a
rendelkezésükre álljon, és hogy
az alkalmazottak Krisztus
világosságát tudják továbbítani
a sötétben lévőkhöz.

14. hét: már - ápr

Asszony egy etiópiai
önsegítő csoport
összejövetelén

TÉNY:
ETIÓPIA
LAKOSSÁGÁNAK
MAJDNEM
KÉTHARMADA
ÍRÁSTUDATLAN

31, hétfő
Etiópia: Imádkozzunk ma az
ALERT addis ababa-i
Leprakórház és Képzési Központ
alkalmazottaiért, gyakornokaiért
és betegeiért. A kórház igen
értékes szolgálatot végez:
egészségügyi dolgozókat
képez számos afrikai
ország számára, és a helyi
egészségügyi ellátásban
is jelentős szerepe van.
április
1, kedd
Uganda: A Kumi
Leprakórház főleg a lepra
miatt mozgássérültté,
megnyomorodottá
váltakkal foglalkozik. 3.5 millió
lakosra ez az egyetlen 300 ágyas
kórház jut! Imádkozzunk, hogy az
alapvető anyagi források álljanak
a kórház rendelkezésére, és hogy
az új nővérszálló felépülhessen.
2, szerda
Tanzánia: A vidéki Holombo
Kórházat a Lepramisszió
támogatja. A főtitkár, Godfrey
Chibankila nyugdíjba vonult, és
az új orvosigazgató, Dr. Gilber
Sekweo lépett helyébe. Az igen
szűkös forrásokkal rendelkező
kórház fontos változásokon és
újjászervezésen megy át.
Imádkozzunk azért, hogy az Úr
megadja, amire szükségük van,
és áldja meg az alkalmazottakat
és a betegeket.

3, csütörtök
Uganda: A Kumi Kórházban
gyakran nem megfelelő
eszközökkel és körülmények
között kell a betegeket ellátni,
gondoskodni róluk. A
kommunikációs eszközök is
igencsak korszerűsítésre
szorulnak. Imádkozzunk az
internet bekötéséért. Ugyancsak
imádkozzunk azért, hogy az
alkalmazottak a méltatlan
körülmények ellenére is a
legjobb tudásukat nyújthassák.
4, péntek
Etiópia ENAELP: Ez a szervezet
fontos szerepet játszik a gyógyult
leprabetegek utógondozásában,
és segítséget nyújt abban, hogy
újra teljes értékű munkaerők
legyenek. Imádkozzunk a
kormányszervekkel és más
szervezetekkel való hasznos
együttműködésért. Kérjük az Úr
bölcsességét a vezetőség és a
nemzeti iroda alkalmazottai
számára.
5, szombat / 6, vasárnap
Kincsek: ’Ez a kincsünk pedig
cserépedényekben van, hogy ezt
a rendkívüli erőt Istennek
tulajdonítsuk és ne magunknak.’
(2 Kor 4,7) Imádkozzunk azért,
hogy akik kapcsolatba kerülnek a
Nemzetközi Lepramisszió keletafrikai munkatársaival, rajtuk
keresztül tapasztalhassák meg az
Úr jóságát és kegyelmét.
23

Támogató munka

A Nemzetközi Lepramisszió öt projektet működtet Kína három
tartományában, Dél-Koreában pedig egy leprakórházat támogat.

‘Indiába a Lepramisszió egy támogatójaként mentem, de
ügyvédjeként jöttem vissza!’ - így vallott a Lepramisszió
Indiába szervezett krikettkörútja csapatának egyik tagja.

Diary

Diary

Kína és Dél-Korea

15. hét: április

TÉNY:
A FÖLD MINDEN
ÖTÖDIK LAKÓJA
KÍNÁBAN ÉL.

Egy kínai leprabeteg
érzéketlen lábának ápolását
tanulja.
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7, hétfő
Változás: Adjunk hálát a
Lepramisszió és a helyi
egyházak kitűnő
együttműködéséért. Adjunk
hálát a helyi önkéntesekért,
akik a leprások falvait
látogatják, ledöntik az
előítéletek falait, jó példát
mutatnak a betegekkel való
bánásukkal!

10, csütörtök
Idősek: A dél-koreai Taeguban
a Jézus Kórház több, mint 25
éve foglalkozik leprásokkal is.
Dél-Koreában nagyon kevés a
leprabeteg, hála legyen
Istennek ezért! A korábbi
betegek már idősek. Kérjük
Istent, hogy magasszintű és
szerető gondoskodást kapjanak
továbbra is.

8, kedd
Munkatársak: Adjunk hálát
Yuek Ming Poonért, a
Lepramisszió kínai
munkatársáért, súlyos
betegségéből való
gyógyulásáért.
Imádkozzunk azért,
hogy Isten őrizze
meg egészségét,
miközben nagyon
sokat utazik
magashegyi
településekre is.
Kérjünk
munkatársat
számára,

11, péntek
Elfogadás: Kínában sokan
félnek a leprától. Azt hiszik,
hogy ez a betegség Isten
büntetése. Imádkozzunk a
munkatársakért, hogy
szolgálatuk közben tudják az
emberek gondolkodását is
átformálni és a leprabetegeket
elfogadtatni velük.

9, szerda
Támogatás:
Imádkozzunk a
“Házat – hazát!”
mozgalom Guangxi
tartománybeli csoportjáért. A
munkatársak gyakran
váltogatják egymást. Kérjük
Istentől, hogy rendeljen ki
hűséges munkásokat.

12, szombat / 13, vasárnap
Szabadság: ‘Az Úr menedék az
elnyomottnak, erősség a
megpróbáltatás idején.’(Zsolt
9,9) Imádkozzunk azokért, akik
megterheltek vagy félnek, hogy
megismerjék Isten szabadító
hatalmát és békességét.

16. hét: április

(Top right) Az angol és
walesi Lepramisszió indiai
krikettkörútja

TÉNY:
AZ ANGOL ÉS WALESI
LEPRAMISSZIÓ
ÁLTAL SZERVEZETT
KRIKETTKÖRÚT TÖBB,
MINT 19 000 FONT
(7 030 000 FT)
BEVÉTELT
EREDMÉNYEZETT AZ
INDIAI
LEPRAKÓRHÁZAK
JAVÁRA.

14, hétfő
A kanadai Lepramisszió
három alkalmazottja is anyasági
szabadságon van. Imádkozzunk
a többi munkatársért, hogy
feladataikat el tudják látni,
valamint tudják fejleszteni és
bővíteni tevékenységüket.
Imádkozzunk Peter Derrick
nemzeti igazgatóért.
15, kedd
Angol és walesi Lepramisszió:
Imádkozzunk az új nemzeti
igazgatóért, Rupert Heydockért,
hogy Isten áldja meg munkáját,
ő pedig érezhesse Isten
vezetését, miközben az Egyesült
Királyságban tevékenykedik.
Imádkozzunk az adománygyűjtó
csoportért és az önkéntesekért,
az egyházak eléréséért,
médiaszereplésekért.
16, szerda
Ausztrál Lepramisszió: Adjunk
hálát a lelkes régi és új
bizottsági tagokért!
Imádkozzunk Graham Peck
nemzeti igazgatóért és
csapatáért. Könyörögjünk az
Ausztrál Segélyszervezettel való
együttműködési
megállapodásukért,
mindazokért, akik ezt előkészítik
és megvalósítják.

17, csütörtök
Lepramisszió - Kézművesség:
A Lepramisszió egyik szívügye,
hogy leprabeteg és fogyatékos
emberekkel munkálkodjon
együtt. A Kézművesség által a
Lepramisszió sok száz
leprabeteget és családját juttat
szerény jövedelemhez.
Imádkozzunk azért, hogy a
kedvezményezettek jövedelmét
lehessen emelni, valamint hogy
még több helyen tudja a
Lepramisszió a
kézművestermékeket árusítani.
18, péntek
Német Lepramisszió: Adjunk
hálát Istennek a német
Lepramisszió szolgálatának 50
évéért. Kérjük Istent, hogy az
ünnepségek kapcsán is sokan
halljanak Németországban a
lepráról és a leprabetegekről és
váljanak a misszió támogatóivá.
19, szombat / 20, vasárnap
Dán Lepramisszió: Sok
változás közben keresik a jövő
útjait. Imádkozzunk azért, hogy
Isten vezetése alatt tudják
döntéseiket meghozni a
jövőbeni támogatásokra és az
adománygyűjtésekre nézve.
Isten adjon a Nemzeti Bizottság
tagjainak és minden
támogatónak látást és
lelkesedést, hogy lehessenek
hatással a tágabb közösségre is.
25

Győzelem a szégyen
felett

Diary

Chhattisgarh, Madhya Pradesh,
Maharashtra, Orissa
‘Hálát adok Istennek, hogy idehozott a kórházba, mert ezen keresztül
ismertem meg Isten létét.’ – írja Mohan Ramchandra Vajwade, a
miraji Richardson Leprakórház egyik betege.

17. hét: április

For a detailed map
of where TLM works

Szemműtét a kotharai
kórházban

TÉNY:
INDIÁBAN A
LÁNYOK 40% -A ÉS A
FIÜK 25%-A NEM
JUT EL AZ
ALAPOKTATÁSIG
SEM.

26

21, hétfő
Növekedés: Adjunk hálát
Istennek azért, hogy a
Nemzetközi Lepramisszió
chhattisgarh-i Champa
Keresztény Leprakórházát
egyre több környékbeli lakos
keresi fel. Imádkozzunk azért,
hogy a betegek egyre
növekvő számát
megfelelően tudják
ellátni. Kérjük
Istent azért, hogy
rendeljen ki anyagi
forrásokat egy új
épület
megvalósítására.
22, kedd
Kórházi
személyzet: A
Nemzetközi
Lepramisszió
Chandkhuri Kórháza
leprológiai és
általános
referenciakózházként működik.
Adjunk hálát az új fizioterápiás
és irodai részlegért. Kérjünk
Istentől új orvost. Imádkozzunk
a kórház folyamatos
energiaellátásáért is.
23, szerda
Ápolás: Adjunk hálát a
maharashtrai Kothara
Leprakórház új
berendezéseiért, melyek a
betegek jobb ellátását segítik.
Imádkozzunk azért, hogy
továbbra is magas szinten és

együttérző szeretettel tudják
végezni a betegek ápolását.
24, csütörtök
Sebészet: Imádkozzunk azért,
hogy a Nemzetközi
Lepramisszió miraji
Richardson Leprakórházának
sebészeti osztálya
eredményesen tudjon
működni. Kérjük Isten
vezetését az orvosok és ápolók
számára. Imádkozzunk a miraji
Egészségügyi Központ Wanless
Kórházának anyagi helyzetéért.
25, péntek
Anyagi források: A
Nemzetközi Lepramisszió
poladpuri (Maharashtra állam)
kórháza leprabetegeket és
általános betegeket is gyógyít.
Adjunk hálát a múlt évben
kapott új járművükért,
valamint a kormánytól kapott
támogatásért.
26, szombat / 27, vasárnap
Tanfolyamok: Az elmúlt évben
a Nemzetközi Lepramisszió
champai (Chhattisgarh állam)
Szakképzőközpontja végzős
hallgatóinak 88%-a számára
tudott munkát találni. Tervezik
hegesztő és autószerelő
szakmák tanításának
beindítását is. Imádkozzunk
Isten vezetéséért.

Diary

Közép – India

‘Barátnőm arca csúnyán megégett. Anyám nem engedte, hogy
elvegyem feleségül. De azt mondtam: én leprás vagyok, hozzám
úgysem fog senki más feleségül jönni. Mi nyomorultak csak
egymásra számíthatunk. – Ezek után anyám hozájárult, hogy felesül
vegyem. Nagyon boldogok vagyunk.’

18. hét: április

TÉNY:
A VILÁGON TőBB
TÍZMILLIÓRA
TEHETő AZOKNAK A
SZÁMA, AKIKET
VALAMILYEN
MÓDON ÉRINT
A LEPRABETEGSÉG.

Az indiai Belgaum
leprakórház önsegítő
csoportjának egyik tagja

28, hétfő
Kiközösítés: A legtöbb
leprabeteg élete valamelyik
pontján kiközösítéssel találkozik.
Sok országban ma is kizárják őket
a közösségi életéből, emiatt
elszegényednek, elvesztik
önbizalmukat, emberi
méltóságukat. Imádkozzunk a
Nemzetközi Lepramisszió
munkájáért, melynek során
reménységet, érzelmi, lelki és
testi gyógyulást biztosítanak a
rászorulóknak.
29, kedd
Célok: A következő 5 évben a
Nemzetközi Lepramisszió egyik
fő célja az, hogy a leprabetegek
irányában megmutatakozó
kirekesztést és
megkülönböztetést csökkentse.
Imádkozzunk munkatársainkért,
területi irodáinkért, hogy
tudjanak hathatósan
munkálkodni a fenti cél
érdekében.
30, szerda
Partnereink: Az IDEA egy
hatalmas nemzetközi
hálószervezet, mely a
leprabetegek társadalmi
megkülönböztetésének
felszámolásán dolgozik
világszerte. Imádkozzunk az IDEA
Nemzetközi Kapcsolatok
Osztályának igazgatójáért, Dr.
P.K. Gopalért. Kérjük, hogy
Isten használja fel őt és a
szervezetet a leprások

A Dayapuram leprakórház
betege gyógytorna közben

elfogadásáért folytatott
küzdelemben.
május
1, csütörtök
Érdekvédelem: A Nemzetközi
Lepramisszió másik fontos
célkitűzése az, hogy a
leprabetegségben érintetteket
saját érdekeik védelmére
bátorítsa. Megélhetésüket és
társadalmi szerepüket bizonyos
fokig maguknak is kell
biztosítaniuk. Imádkozzunk azért,
hogy a leprás betegek merjenek
kiállni alapvető emberi jogaikért.
2, péntek
Jogvédelem: A Nemzetközi
Lepramisszió abban is
elkötelezett, hogy tevékeny
jogvédő csoportokat hozzon
létre, melyek a leprabetegek
emberi jogaiért küzdenek és azt
védelmezik. Imádkozzunk azért,
hogy a következő időben sokkal
több ilyen csoport jöjjön létre.
3, szombat / 4, vasárnap
Megelevenítés: ‘…újra
megelevenítesz, még a föld
mélyéből is újra fölhozol engem.’
(Zsolt 71,20) Kérjük Istent, hogy
a reménytelenséggel szemben
adjon reménységet a leprás
betegek szívébe. Könyörögjünk
azért, hogy a Lepramisszió
munkáján keresztül Jézus
szeretetét érezzék és lássák meg.

27

Nigéria
Diary

19 .hét: május

Chanchaga község
egy lakója

Beteg a Chanchaga
Kórházban

TÉNY:
NIGÉRIA AFRIKA
LEGSűRűBBEN
LAKOTT ORSZÁGA
Fotó: Peter Lemieux
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5, hétfő
Épületek: A Nemzetközi
Lepramisszió által támogatott
Qua-Iboe leprakórház 150
ággyal rendelkezik. Ez a
központi leprakórház Akwa
Ibom Államban, DélNigériában található. Adjunk
hálát Istennek az új
kórteremért és a Nemzetközi
Lepramisszió anyagi
segítségével. épülő második
kórterem megkezdett
munkálataiért.
6, kedd
Közösség: Kwara Államban a
Nemzetközi Lepramisszió a
leprából felgyógyult emberek
és közösségek életét segíti az
okatás minőségének
fejlesztésével, a jó lakhatási
feltételek megteremtésével, és
a gépesített mezőgazdasággal.
Dicsérjük Istent és
imádkozzunk a betegekért,
hogy önmagukért és
közösségeikért is felelősséget
vállalva legyenek közösségük
javára.
7, szerda
Beilleszkedés: Adjunk hálát
Istennek azért, hogy Kebbi
Államban a Nemzetközi
Lepramisszió segíti a leprából
felgyógyultak könnyebb
beilleszkedését, mely által
elfogadottságuk nő, a
megbélyegzettségük pedig
csökken.

Feature

Már nem hátráltatja a betegség

‘Engem a többiek egy senkinek tartottak. Még én magam
sem hittem, hogy egy bádogtetős házam lehet. Most
Isten igazi szeretét érzem. A gyermekeimnek és nekem
nem kell többé felkelnünk éjszaka, amikor esik az eső.
Hála legyen Istennek azokért az emberekért, akiken
keresztül megmutatta szeretetét.’ – írja Laraba, egy volt
leprabeteg, öt gyermek édesanyja, egy alacsonyköltségű ház átvevője.

Egy tinédzser számol be arról, hogy a nehézségek ellenére is
miként tekint bizakodással a holnap felé

A

8, csütörtök
Méltóság: A Szövetségi
Fővárosi Kerületben a
Nemzetközi Lepramisszió
támogatottjai egy számukra
megfelelőbb területre
költözhettek, ahol lehetőségük
van gazdálkodásra és
kézművességre is. Imádkozzunk
azért, hogy Yangoji lakói
megbecsültek legyenek az új
környezetükben, s hogy például
szolgálhassanak számukra.
9, péntek
Jövedelem: A szociálisgazdasági fejlesztési
kezdeményezés Kogi Államban
nagyszerű eredményhez
vezetett a leprábanszenvedők
méltósága és önbecsülése
terén. Öntevékenyen
mindinkább képessé válnak
arra, hogy magukról és
családjaikról gondoskodjanak.
Hála ezért Istennek!
10, szombat / 11, vasárnap
Munkatársak: Adjunk hálát
Istennek, hogy erőt és
bátorságot ad Jane
Tompsettnek, aki Zamfara
Államban kultúra-közi
munkatárs, s aki jól
alkalmazkodott a nehéz
körülményekhez. Imádkozzunk
érte, hogy folytathassa a
megelőzés területén kifejtett
munkáját.

15 éves Munni lelkesen beszél
az iskoláról. Mint sok kortársa,
ő is szeret tanulni és a jó
jegyekért küzd. Tanul, de közben
súlyos gonddal is együtt él. A
Nemzetközi Lepramisszió naini
kórházában gyógyítják, mert
leprás.
’Körülbelül másfél éve vettem
észre, hogy valami baj van a
lábammal. Nem tudtam, mi az .
Elmentem az állami kórházban,
ahol egy hónapig kezeltek. Nem
zárták ki, hogy talán lepra. A
tünetek rosszabbodtak. Nem
tudtam, mit tegyek. Ekkor egy
falubelitől hallottunk a
Lepramisszió naini kórházáról. Itt
nagyon figyelnek rám az orvosok.
Gyógyszert kapok és
megtanítottak arra is, hogyan
kötözzem és gondozzam a lábam.’

Munni nem engedi,
hogy a lepra
hátráltassa

Bár Munni gondos törődést kap
a kórházban, egy fiatal számára
mégis nehéz lehet, hogy távol van
a családjától. ’Nem könnyű a
szüleim és barátaim nélkül. De
erősnek kell lennem, és nem
szabad, hogy szomorkodjam.”
Munni határozott egyéniség.
Tudja, hogy szüleinek sokba fog
kerülni taníttatása. de nem akarja,
hogy a leprabetegség hátráltassa
őt az életben.
Tíz éves koromig magániskolába
jártam. Szerettem azt az iskolát,
de abba kellett hagynom, mert
messze is volt, és a szüleimnek is
sokba került. Az állami iskolák
nagyon szegények, és bár
ingyenesek, nem sok haszna van
odajárni. Ha a családom
hozzájárulna, nagyon szeretnék

visszamenni a régi iskolámba.
Nem engedem, hogy a lepra
hátráltasson.’
Fotó: Peter Caton
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Észak-Nyugat India

Támogató munka
Diary

Diary

Delhi, Pandzsáb, Himachal Pradesh,
Uttaranchal, Uttar Pradesh
‘A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott
dolgokról való meggyőződés.’ (Zsidó 11,1)

20.hét: május

TÉNY:
INDIÁBAN 350
MILLIÓ EMBER ÉL A
SZEGÉNYSÉGI
KÜSZÖB ALATT.

A bankurai idősek
otthonának lakója

12, hétfő
Anyagi támogatás: A
Lepramisszió barabanki
kórházában átlagosan 10 000
leprában és más egészségi
problémában szenvedő beteget
kezelnek évente. Hála legyen
Istennek azért, hogy a kórház
önfenntartó, és köszönet a hat
új munkatársért.
13, kedd
Egymás segítése: Adjunk hálát
Istennek azért, hogy a Naini
Leprakórház közösségében sok
beteg a munkatársak
gondoskodása által
megtapasztalhatta Jézus
szeretetét. Hála legyen az Úrnak
azokért a betegekért, akik
felgyógyulásuk után életüket a
leprások segítésére szánták.
14, szerda
Képzés: A faizabadi
Szakképzőközpontnak sikerült
hivatalos kapcsolatot kiépítenie
a kormánnyal. Ezt a tavalyi
évben indított
számítógépkezelő- és
programozó kurzusával érte el.
Imádkozzunk azért, hogy az ipari
és vállalati szektor területén
biztosítsanak helyet az itt
végzett diákok számára.
15, csütörtök
Idősek: Faizabadban
nemrégiben készült el az új
ápolási otthon. Dicsőítsük Istent
ezért és imádkozzunk az otthon

30

A magyar Lepramisszió három regionális jótékonysági
hangversenyt tartott adománygyűjtési céllal.

idős és különféle betegségekben
is szenvedő lakóiért. Kérjük
Isten kegyelmét, hogy erősítse
és gyógyítsa őket.
16, péntek
Gyermekek: Jeethgarhban egy
partnerszervezet hatvan,
hosszútávú kezelésre szoruló,
leprás szülő gyermekéről
gondoskodik. Hála legyen
Istennek azért, hogy a
gyermekek 90 százaléka
sikeresen letette az iskolai
vizsgákat és jó magaviseletükkel
pozitívan befolyásolják a
körülöttük élő közösséget.
17, szombat /18, vasárnap
Szégyenbélyeg: A Uttar
Pradesh állambeli Naini
Leprakórház környékén élők
babonás alapon tekintenek a
lepra okaira. Imádkozzunk azért ,
hogy a Nemzetközi
Lepramisszió munkatársai fel
tudják világosítani a helyi
lakosságot és lerombolni a
szégyenérzetet és az elforduló
hozzáállást.

A bankurai szakképzőközpont
egyik diákja

21.hét: május

TÉNY:
2006-BAN A
NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ 50
KUTATÁSI
PROGRAMBAN VETT
RÉSZT
VILÁGSZERTE.

19, hétfő
Magyar Lepramisszió: Adjunk
hálát Istennek a munka
növekedéséért, a televizióban és
a sajtóban való jelenlétért.
Imádkozzunk azért, hogy a
Lepramisszió új, magyarul
megjelent kiadványai méginkább
ösztönözzék a támogatókat,
illetve növeljék azoknak számát,
akik imádságukkal is erősítik a
szervezet tevékenységét.
20, kedd
Belga Lepramisszió: Isten
vezetését kérik a fiatalabb
munkatársak toborzásához, új
önkéntesek, támogatók
megnyeréséhez. Imádkozzunk
azért, hogy talaláljanak utat a
felekezetekkel való kapcsolat
megteremtéséhez, és azért, hogy
Isten Szentlelke megnyissa a a
szíveket a misszió előtt.
21, szerda
Francia Lepramisszió:
Imádkozzunk Pierre Geiser
elnökért és a Nemzeti
Bizottságért. Két részmunkaidős
munkatárssal és állandó iroda
nélkül végzik szolgálatukat. Isten
útmutatását keresik ahhoz, hogy
nagyobb hatásuk legyen a
társadalomban. Imádkozzunk
Isten vezetéséért az új
munkatársak kiválasztásában és
az adománygyűjtésben.

Új-zélandi ejtőernyősök a
Lepramisszió javára ugrottak.

22, csütörtök
A svéd Lepramisszió néhány
érdekes adománygyűjtő
kezdeményezéssel ébresztik a
nyilvánosságot. Ez nagy feladat,
mert Svédországban sok
szervezet kér jótékonysági
adakozást. Imádságainkat kérik
ahhoz, hogy új kapuk nyíljanak
meg a Lepramisszió előtt
Svédországban.
23, péntek
Az olasz Lepramisszió kéri,
hogy imádkozzunk megfelelő, új
igazgató megtalálásáért.
Imádkozzunk Archimede
Bertolino korábbi-, és Katrina
Malcolm megbízott főtitkárért, a
Nemzeti Bizottságért, miközben
Isten vezetését keresik.
Imádkozzunk megújult
látásmódért, és azért, hogy
kapjanak lehetőséget állandó
központ felállításához.
24, szombat /25, vasárnap
A kis finn Lepramisszió csupán
önkéntesekből áll. Fiatal,
elkötelezett embereket keresnek,
hogy új gondolatokkal frissítsék
a missziót. Imádkozzunk azért,
hogy a finn felekezetek legyenek
nyitottak a Lepramisszió
irányában. Kérjük, hogy tudjanak
fiatalokat toborozni tengerentúli
szolgálatra vagy otthoni missziói
munkára.
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Kongói Demokratikus
Köztársaság

‘Amikor kiderült, hogy leprás vagyok, egyedül csak a családom törődött
velem. Bízom abban, hogy meggyógyulok, mert az orvos azt mondta, tehát
biztosan így lesz. Valószínűleg sok időbe telik, míg újra tudok dolgozni.’ –
írja Pasay Lunglang, egy beteg a thaiföldi McKeam kórházból.

‘Most már egy gyönyörű, bádogtetős házban fogok meghalni.
Nem is hiszem el. Mi csoda tisztesség ez nekem! Isten áldjon
meg!” Justin Bas, Kongó nyugati részének lakója, aki új tetőt
kapott a házára.
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Laosz, Myanmar/Burma,
Thaiföld, Indonézia

For Indonesia map,
see page 20

22. hét: máj - jún

TÉNY:
LAOSZBAN NINCS
VASÚTI KÖZLEKEDÉS,
AZ ÚTHÁLÓZAT
KEZDETLEGES, ÉS
KORLÁTOZOTT A BELSő
ÉS KÜLSő
TELEKOMMUNKÁCIÓS
RENDSZER IS.

Akhmadi,egy volt leprás
beteg az indonéziai
Banjarmasinban.
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26, hétfő
Nők: Adjunk hálát Istennek,
hogy részt vehetünk a laoszi
rokkant asszonyok fejlesztő
központjának munkájában.
Könyörögjünk a központ
gördülékeny működéséért, hogy
ennek révén anyagi
támogatással és szaktudással
láthassuk el a leprás és rokkant
embereket.
27, kedd
Partnerszervezet: A thaiföldi
Chiang Mai-ban a McKean
Rehabilitációs Központ a
Nemzetközi Lepramisszió
partnerszervezete.
Adjunk hálát Istennek
azokért a betegekért,
akik a sikeres műtét
és rehabilitáció után
új reménnyel térnek
vissza otthonaikba.
28, szerda
Munkatársak: Hála
legyen Istennek a
burmai mawlamyine-i
Keresztény
Leprakórház új
munkatársaiért s az új
lelkigondozóért. Imádkozzunk,
hogy az új egészségügyi
alkalmazottak megkapják
mindazt a minőségi képzést,
amire szükségük van.

Wayan, egy érdekvédő
munkatárs az indonéziai
Baliban

29, csütörtök
Egység: Hála legyen Istennek az
Indonéziában bejegyzésre került
új civil szervezetért (YTLI), és az
új kezdeményezés sikeréért.
Imádkozzunk a indonéziai
csapat egységéért, hogy
munkájuk a leprás betegek
hasznára és Isten dicsőségére
váljék.

23.hét: június

TÉNY:
A KONGÓI DK-BAN
VAN AZ ENSZ
LEGNAGYOBB
BÉKEFENNTARTÓ
ERőJE.

30, péntek
Jövedelem: Adjunk hálát
Istennek azért, hogy az év végi
kiértékelés szerint a Nemzetközi
Lepramisszió szociális
támogatásainak köszönhetően
30%-kal csökkent a gazdaságilag
legkiszolgáltatottabbak köre
Myanmarban.
Június
31, péntek/ Június 1, szombat
Gazdaság: Imádkozzunk az
egyre nehezebb gazdasági
körülmények között élő
myanmari emberekért.
Könyörögjünk Istenhez, hogy
őrizze meg őket nehéz
helyzetükben.

Mwikaza Mushimbanga egy
malacot kapott a
Nemzetközi Lepramissziótól.

Ombeni Makoki, aki
ösztöndíjat kapott a
Nemzetközi Lepramissziótól

2, hétfő
Kormány: Joseph Kabila az
első demokratikusan
megválasztott elnök a Kongói
DK-ban, aki 2006-ban ígéretet
tett arra, hogy begyógyítja az
ötéves polgárháború okozta
sebeket. Kongó keleti
régióiban még mindig van
katonai erőszak.. Imádkozzunk,
azért hogy Kabila sikerrel
vezesse az országot a béke
korszakába.
3, kedd
Gondoskodás: Maniema
tartományban a
Nemzetközi Lepramisszió
az egészségügyi oktatás, a
szociális-gazdasági
fejlesztés és
rokkantságmegelőzés terén
segít. Imádkozzunk azért,
hogy a két szervezet
hatékony kapcsolatokat
építsen ki egymás között, és
hogy a volt leprabetegek
minden segítséget
megkapjanak.
4, szerda
Bölcsesség: A kelet-kongói
Basban a Nemzetközi
Lepramisszió lepra- és TBC
ellenőrző programot
támogat. Imádkozzunk
azért, hogy a betegség
korai felismerésében
eredményesen
munkálkodjanak, s hogy a
rokkantság elkerülhető legyen.

Könyörögjünk a munkatársak
egységéért!
5, csütörtök
Munkatársak: A kongói
szervezet központi irodája
irányítja a regionális
programokat. Imádkozzunk a
két új munkatársért: Felly
Mabe-ért, az új szociális
tanácsadóért, és a német
Angelika Pieferért, aki az új
rokkantságmegelőző
tanácsadó. Imádkozzunk azért,
hogy mindketten gyorsan
megszokják új környezetüket.
6, péntek
Hatékonyság: Imádkozzunk a
munkatársakért és Sankuru
tartomány leprás betegeiért,
különösen is a Dikungu és
Ototo körzetben. Itt nagyon
nehéz bevezetni az igazán
hatékony gyógyítási módokat,
mert elavult az egészségügyi
regisztráció.
7, szombat/ 8, vasárnap
Jövedelem: A Kongó déli
részében fekvő Kasai Oriental
megyében a legnagyobb
kihívás a leprabetegek
gazdasági helyzetének javítása.
Imádkozzunk azért, hogy a
kapuk kinyíljanak azok előtt,
akiknek szükségük van rá.
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Támogató munka

‘Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így
szól az Úr-: békességet és nem romlást tervezek,
és reményteljes jövőt adok nektek.’ (Jer 29,11)

‘Bármit teszünk, Jézusért tesszük. Munkánk Krisztusnak szól, nem
embereknek. Ezért dolgozunk a Lepramisszióval. Szeretjük a leprásokat,
függetlenül attól, hogy milyen valláshoz, néphez tartoznak. Isten szeretetét
visszük hozzájuk.’ ( A szingapúri Lepramisszióból érkezett imádság.)
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A jövő céljai

24. hét: június

9, hétfő
Események: Imádkozzunk a
Nemzetközi Lepramisszió eheti
vezetőségi üléséért.
Imádkozzunk azért, hogy a
delegátusok a világ minden
részéről épségben
megérkezzenek és
döntéseikben Isten vezesse
őket.
10, kedd
Források: A Dublini
Nyilatkozat értelmében a
Nemzetközi Lepramisszió
tagországai arra törekszenek,
hogy megkétszerezzék az
adományokat. Imádkozzunk
azért, hogy ez az elhatározás
Istennek kedves legyen, s
láthassuk az elkötelezett
munka eredményét is.

Egy kis kolkatai
ösztöndíjas

11, szerda
Úttörőmunka: A Nemzetközi
Lepramisszió nagy szükségben
lévő személyek és közösségek
körében munkálkodik.
Imádkozzunk azért, hogy ne a
sikertelenségtől való félelem,
hanem a bátorság határozza
meg a vezetők döntéseit.
Imádkozzunk azért is, hogy a
legfontosabbakra mindig
legyen meg a szükséges anyagi
háttér is.

Munkaterápia a shahdarai
kórházban

12, csütörtök
Munkatársak: Legnagyobb
értékünk a munkatársi gárdánk.
Létfontosságú, hogy csak
olyanokat alkalmazzunk, akik
magasan képzettek és szívük a
misszióért ég. Imádkozzunk a
tagországok Nemzeti
Bizottságaiért, a projektekért és
a kórházakért. Kérjünk Istentől
megfelelő személyeket a
megüresedett állásokra.
13, péntek
Stratégiák: Minden országnak
saját stratégiája van a lepra
terhének megoldására.
Imádkozzunk azért, hogy
mindezek a stratégiák
eredményesek legyenek, és
minden, ami történik, a
közösségek és egyének
hasznára váljon.

25. hét: június

FACTFILE
THERE ARE ABOUT
20,000 PEOPLE
AFFECTED BY
LEPROSY IN THE
EIGHT STATES IN
NIGERIA WHERE
TLM WORKS

14, szombat / 15, vasárnap
Tapasztalatok: A szakmai
növekedés egyik alapfeltétele a
többiek tapasztalataiból való
tanulás. Imádkozzunk azért,
hogy a Lepramisszió
munkatársaiban mindig legyen
meg a készség erre és saját
tapasztalataik megosztására.

17, kedd
Indiai Lepramisszió:
Imádságainkat kérik azért, hogy
erős önkéntes hálózatot
építhessenek ki India-szerte,
mely által az imádkozó és
adakozó bázist tudják növelni.
Mivel India rendkívül összetett
földrajzi értelemben és a
lakosság nyelvi, vallási
hovatartozását illetően, a helyi
munkatársak kulcsfontosságúak
a lepramunkában.
18, szerda
TLM Nigeria: Nigériai
Lepramisszió: Imádkozzunk a
támogató munkát vezető
csoportért. Isten adjon eléjük
nyitott ajtókat, bölcsességet és
a helyi gyülekezetek és
partnerek részéről jóindulató
támogatást. Kérjük, hogy az
egyházi programok Nigéria
újabb részeire is kiterjednek, és
Isten áldása legyen rajtuk.

Fotó: Peter Caton
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16, hétfő
Dél-afrikai Lepramisszió:
Imádkozzunk szeptemberre
tervezett Támogató Napjukért,
hogy sok gyülekezet induljon
meg általa imádkozásra és
adakozásra. Imádkozzunk a
keleti országrész új
munkatársaiért, hogy örömmel
és szeretettel tudjanak a
betegek között munkálkodni a
távolságok és gyakran nehéz
körülmények ellenére is.

19, csütörtök
Szingapúri Lepramisszió:
Imádkozzunk értük.
Könyörögjünk Dr. George Seow
lelkipásztorért, a misszió
elnökéért, a vezetőségért,
szándékukért, hogy 10 000
szingapúri dollárt gyűjtsenek a
Nemzetközi Lepramisszió
javára. Tájékoztatójukat a
gyülekezeteknek postázzák.
Imádkozzunk ezek jó
fogadtatásáért és
érdeklődésért.
20, péntek
Spanyolország: Imádkozzunk
kicsi, de lelkes
munkacsoportjukért, hogy Isten
ösztönözze őket újabb
fejlesztésekre és nyisson
előttük kaput az egyházak felé.
Imádkozzunk Mario Escobarért,
azért, hogy az Úr adjon szájába
szavakat, mellyel sok szívet
meg tud érinteni a
lepraszolgálat érdekében.
21, szombat / 22, vasárnap
Amerikai Lepramisszió:
Adjunk hálát Istennek azért,
hogy egyre erősödnek az
Amerikai Lepramisszió és a
Nemzetközi Lepramisszió
közötti szálak. Imádkozzunk
szervezeteink még szorosabb
együttműködéséért és azért,
hogy a leprásokat segítő
programjaink és projektjeink
számára mindig legyen
elegendő anyagi forrás.
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Feature

Annyi áldás…

Karnataka, Tamil Nadu
Egy kongói asszony arról beszél, hogy milyen áldást jelentett
neki és családjának a Lepramissziótól kapott mikrohitel

’Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy a Lepramisszión
keresztül védelmez bennünket.’ – írja Karuthan, a
vadathorasaluri kórház korábbi betege, aki egy alacsonyköltségű házat kapott a missziótól.

26. hét: június

For a detailed map
of where TLM works
in India, see page 85

Keresethez jutó betegek a
belgaumi kórházban
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23, hétfő
Növekedés: Karnatakában
egyedül a Nemzetközi
Lepramisszió belgaumi kórháza
foglalkozik leprásokkal. Adjunk
hálát a sebészek munkájáért,
akik sok leprás beteg életét
változtatják meg. Imádkozzunk a
munkatársak lelki
növekedéséért és még
odaadóbb munkájáért.
24, kedd
Sebészet: Adjunk hálát a
dayapurami kórház új
járóbetegrészlegéért.
Imádkozzunk a sebészekért,
hogy a leprabetegség miatt
torzult és csonka végtagokat
a lehető legjobban tudják
helyreállítani.
25, szerda
Önsegítés: A Tamil Nadu
állambeli Viluppuramban a
Nemzetközi Lepramisszió minél
több önsegítő csoport
létrehozásán fáradozik. Adjunk
hálát azért, hogy
környezetükben is
megbecsültségre tettek szert
már ezen keresztül mindazok,
akik a programban részt
vesznek.

N

evem M’Masheka. 55 éves
özvegy vagyok, régóta leprás. A
falu megvetett és kirekesztett.
Férjem halála után nem vehettem
át a család irányítását. Nemcsak
özvegy voltam, hanem
megbélyegzett, mindentől
megfosztott is. Közben négy
gyermeket kellett nevelnem és
védelmeznem.

‘

26, csütörtök
Munka: Adjunk hálát Istennek a
vadathorasaluri Szakképzési
Központ munkájáért, mely Tamil
Nadu államban a legjobb
minősítést kapta. Imádkozzunk
azért, hogy az itt végzett
hallgatók munkát is kapjanak.
27, péntek
Épületek: A Nemzetközi
Lepramisszió vadathorasaluri
kórházát közkórházzá
minősítették. Adjunk hálát ezért
és az épületek növekvő
számáért. Imádkozzunk a
sebészeti beavatkozásra szoruló
betegekért, hogy a számukra
szükséges operációt elvégezzék
rajtuk.
28, szombat / 29, vasárnap
Betegek: Imádkozzunk a
Lepramisszióval együttműködő
Dél-Indiai Egyház Megváltó
Gyülekezetéért, mely a nagari
leprakórházban rendszeresen
szolgál istentiszteletekkel,
lelkigondozással és
családlátogatással.
Imádkozzunk az általuk
fenntartott egészségügyi
intézményért is, hogy a
környékből mind több beteget
tudjanak ellátni.

2002-ben a falunkban a helyi
lepramissziós csoport azért kezdett
munkálkodni, hogy a hozzám
hasonlók visszanyerhessék emberi
méltóságukat. Ennek részeként
különféle képzésekkel készítettek fel
bennünket arra, hogy mikrohitelek
segítségével kijussunk abból a
mélységből, ahová kerültünk. Így
családunk jövőjét is képesek
leszünk biztosítani.
Egy évvel később 100 dollár hitelt
(kb. 18 000 Ft) kaptam állattartás
beindításához. Kecskével és
disznóval kezdtem. Már vissza is
fizettem a kölcsönt. Azóta három
disznóm lett, három kecském és
egy tehenem. Nagy áldást ez a
családom számára, hiszen teljesen
megváltoztak az életkörülményeink.

Sokkal jobb lett, mint azelőtt. A
tehén különösen is nagy áldás,
mert azzal ki tudjuk fizetni a
fiammal a menyasszonyváltságot. A
fiam egy nagyon szép lányt készül
elvenni innen, a faluból.
Családom a lehető leghálásabb a
Lepramissziónak és a
falubizottságnak azért, hogy
segítettek nekünk a normális életbe
való visszatéréshez. Együtt éreztek
velünk és figyeltek ránk.’.

M’Masheka a Lepramisszió egyik támogatottja

TÉNY:
M’MASHEKA NGALIBAN ÉL, MELY KONGÓ
KAZIBA TERÜLETÉN TALÁLHATÓ. KAZIBA A
DÉL-KIVU TARTOMÁNY EGYIK RÉSZE.
LAKOSAINAK SZÁMA KÖRÜLBELÜL 90 000.
A LEPRAMISSZIÓNAK CSAK EZEN A
TERÜLETEN NÉGY REHABILITÁCIÓS
FALUBIZOTTSÁGA MűKÖDIK: NGALI (FÖNN
A HEGYEKBEN), MUSHENY, KAZUBA ÉS
LUHINDJA.

M’Masheka hálás a Lepramisszió segítségéért.
Fotó: Georgina Cranston
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Laosz, Myanmar,
Thaiföld és Indonézia

‘Nem kell már a víz miatt aggódnom. Olyan vizem van, amiről
álmodtam, és annyi, amennyit szeretnék. A víz és a ház miatti
félelmem elszállt.’ – írja a szudáni Khartumból, Mayo faluból
egy alacsony-költségű ház boldog tulajdonosa

Diary

Afrika

‘Már van reményem, és ez olyan jó! A szívemnek békessége van. És hálás
vagyok, hogy meggyógyítottak, pedig semmi pénzem nem volt.’ – írja
Jeng, a thaiföldi McKean leprakórház egyik betege.
For Indonesia map,
see page 20

27. hét: jún– júl
TÉNY:
TANZÁNIÁBAN
MINDEN HATODIK
GYERMEK NEM ÉRI
MEG AZ ÖTÖDIK
SZÜLETÉSNAPJÁT.
LEGTÖBBJÜK
MEGELőZHETő
BETEGSÉGEKBEN:
MALÁRIÁBAN,
HASMENÉSBEN,
LÉGÚTI FERTőZÉSBEN
HAL MEG.

30, hétfő
Tanzánia: A tanzániai Dodoma
település Hombolo Kórháza az
elmúlt évben felvilágosító
kampányt szervezett. 2 400
falubeli lakos vett részt a
lepráról, TBC-ről, szexuális úton
terjedő betegségekről szóló
előadásokon. Adjunk hálát a
munkatársak hűségéért és
imádkozzunk maradandó
eredményekért.
július
1, kedd
Szudán: 2008-ban a Nemzetközi
Lepramisszió új lepraprogramot
indít Dél-Szudánban.
Imádkozzunk azért, hogy Isten
áldja meg ezt. Kérjük, hogy a
projekt legyen áldásos a
felső-nílusi államok leprás
betegei között.
Imádkozzunk
partnerszervezeteinkért is,
akik a lepramunkában részt
vesznek.
2, szerda
Csád Guera tartományában
a Nemzetközi Lepramisszió
végzi a lepraellenőrzést,
szociális-gazdasági
rehabilitációt, a testi
fogyatékkel élők rehabilitációját,
és együttműködik egy helyi
gyülekezet által fenntartott
vakok iskolájában. Imádkozzunk
azért, hogy sokak szívében
váltson ez ki együttérzést.
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28. hét: július
3, csütörtök
Guinea: A betegek gyakran
ostromolják a munkatársakat
anyagi és szociális kéréseikkel.
A legkönnyebb lenne azonnal
segíteni nekik, de ettől nem
válnának önfenntartóvá.
Imádkozzunk munkatársainkért,
hogy felelősen tudják irányítani
a betegek életét.

8, kedd
Érdekvédelem: Imádkozzunk
azért, hogy Indonéziában
csökkenjen a leprások
megbélyegzése és kirekesztése.
Imádkozzunk az INACTION
projektért, mely
érdekvédelemre és
jogegyenlőségre vezeti a
betegeket.

4, péntek
Afrikai területi iroda:
Imádkozunk Piet Bothért, Elvis
Rashirai-ért és Sietske van de
Ploeg-ért, akik a Nemzetközi
Lepramisszió afrikai munkáját
irányítják. Imádkozzunk a
nagyon elmaradott és nehézkes
körülmények közepette
gördülékeny ügyintézésért.
5, szombat / 6, vasárnap
Mozambik: A Nemeztközi
Lepramisszióval együttműködő
ADEMO szervezet mozgássérült
fiatalok iskoláztatását, képzését
végzi. Imádkozzunk azért, hogy
munkájuk eredményes és
hatásos lehessen
környezetükben.

7, hétfő
Egészség: A thaiföldi McKean
Rehabilitációs Központban
elhagyott és megvetett
emberek kapnak gyógykezelést
és gyógyulást. Adjunk hálát
ezért. Imádkozzunk a
szakmunkásképzésért, az
idősebbekre való
kiterjesztéséért is.

karácsonyi lapok készítése a
McKean-ben

TÉNY:
MYANMAR 45
MILLIÓS
LAKOSSÁGÁN
BELÜL 130
NÉPCSOPORT ÉL

9, szerda
Történelem: A McKean
Rehabilitációs Központban
múzeum nyílik a kórház 100.
jubileumára. Imádkozzunk
azért, hogy minél több értékes
történetet, dokumentumot
tudjanak összegyűjteni a
korábbi hősies évtizedekről az
utókor számára.
10, csütörtök
Kapcsolatok: Imádkozzunk
azért, hogy Myanmar Dry Zone
tartományában indulhasson
meg egy mozgássérültintézmény. Ezen a területen
ugyanis külön engedély kell
ehhez. Adjunk hálát az

intézmény leendő
munkatársaiért. Imádkozzunk
áldott munkálkodásukért.
11, péntek
Fordítás: Adjunk hálát azért,
hogy Indonéziában több
lepramissziós könyvet is
lefordítottak bahasa nyelvre.
Imádkozzunk azért, hogy ezek a
kiadványok segítsék a
betegeket és bátorítsák őket
arra, hogy felfedjék
betegségüket.
12, szombat / 13, vasárnap
Világosság: ‘Szereti az igaz
ítéletet, az Úr szeretetével tele
van a föld.’ (Zsolt 33,5)
Imádkozzunk a
Lepramissziónak ezen a
területen dolgozó
munkatársaiért, hogy Isten
használja fel őket eszközül a
sötétségben lakók
megvilágosításában.

Johnny elefántokat farag a
McKean kórházban
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Bhután, Nepál és
Üzbegisztán
‘Shova Basnet beszámolója arról szól, hogyan szereti Jézus a betegeket. Úgy
gondolja, hogy azért kellett ennyi szenvedésen és fájdalmon keresztülmennie,
mert Krisztus ezeken keresztül akarta megismertetni magát vele.’ Shova az
anandabani kórház egyik leprás betege. A kórházban tért meg. Most
ápolónőnek tanul.

A Nemzetközi Lepramisszió támogató tagországaiban
csak sok munkával és ötlettel lehet új támogatókat
megnyerni

29. hét: július

TÉNY:
A NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ
KÓRHÁZAIBAN 44
000 MűTÉTET
VÉGEZTEK AZ
ELMÚLT ÉVBEN.

14, hétfő
Imádkozzunk a holland
Lepramisszió igazgatójáért,
Henno Couprie-ért, a Nemzeti
Bizottság tagjaiértm
misszionáriusaikért. Isten
nyisson előttük új
lehetőségeket a leprás betegek
támogatására nézve, hogy
minél többeket tudjanak
imádkozásra és adakozásra
ösztönözni. Imádkozzunk új
imádkozó támogatókért.
15, kedd
Írországi Lepramisszió:
Különféle adománygyűjtő
kampányok és
médiamegjelenés által
igyekeznek az ír lakossághoz
közelebb vinni a Lepramisszió
ügyét. Imádkozzunk azért, hogy
törekvéseik járjanak
eredménnyel és minél több
hűséges támogatót sikerüljön
megnyerni.
16, szerda
Svájci Lepramisszió: Isten
áldja meg Eric Chollet igazgatót
és munkatársait. Imádkozzunk
sokrétű felhívásaikért,
adománygyűjtő
tevékenységükért, melyek a
támogatók számát hivatottak
szaporítani. Imádkozzunk azért
is, hogy a kormánytól és más
intézményektől is kapjanak
támogatást.
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Támogató munka

TLM Scotland staff at the opening of
their new office building

17, csütörtök
Imádkozzunk a skót
Lepramisszió igazgatójáért,
Linda Toddért és
munkatársaiért. Imádkozzunk
azért, hogy
médiaszerepléseiken keresztül
nagyon sok skót emberhez
tudják közvetíteni a
Lepramisszió értékeit.
Imádkozzunk azért, hogy sokan
induljanak meg segítésre.

30. hét: július

TÉNY:
ÜZBEGISZTÁNBAN A
LAKOSSÁG
EGYÖTÖDE NAPI 1
DOLLÁRNÁL (180
FT) KEVESEBBőL ÉL.

22, kedd
Fogyatékosság:
Üzbegisztánban az átlagfizetés
évi 2 960 Ft (8 angol font). A
fogyatékosok még ennél is
kevesebből élnek. Imádkozzunk
a Nemzetközi Lepramisszió
egyik partnerszervezetéért, akik
mikro-hiteleket és
kerekesszékeket juttatnak az
üzbég lakosságnak.

18, péntek
Július – augusztusban az újzélandi Lepramisszió egy
csoportja háromhetes önkéntes
munkára utazik Dél-Kínába.
Helyi önkéntesekkel együtt egy
leprafaluban fognak dolgozni.
Imádkozzunk azért, hogy Isten
irányítsa a tervezést és a
kivitelezést. Lehessen ez
minden résztvevő számára
életreszóló élménnyé.
19, szombat / 20, vasárnap
Észa-ír Lepramisszió: Kérjük
Isten áldását Colin Ferguson
igazgatóra és munkatársaira,
különösen is a növekedés
irányában tett erőfeszítéseikre.
Imádkozzunk az ifjúsági csoport
nyári nepáli útjáért, hogy
ennek során szoros és
gyümölcsöző kapcsolatokat
építhessenek ki.

21, hétfő
Jubileum: A nepáli
Lepramisszió anandabani
kórháza év elején ünnepli
fennállásának 50. évfordulóját.
Dicsőítsük Istent az
ünnepségekért, és adjunk hálát
mindazért, amit a kórház
végzett és végez a leprás
betegekért.

23, szerda
Kormányzat: Nepálban
alacsony az új leprás betegek
száma, de nagyon magas
azoké, akik maradandó
fogyatékot szereztek
betegeségük miatt.
Imádkozzunk a Nemzetközi
Lepramisszió és a bhutáni
kormány együttműködéséért, a
Lepramisszió által támogatott
Gidakom kórházból kiinduló
rehabilicációs programokért.

24, csütörtök
Betegek: Imádkozzunk az
anandabani kórház kezelés
alatt álló betegeiért.
Imádkozzunk azért is,hogy lelki
gyógyulást is kapjanak a testi
gondoskodás mellett. Ebben a
hindu országban nagyon nehéz
a keresztyén bizonyságtétel.
Imádkozzunk azért, hogy a
betegek és a személyzet érezze
meg Isten kegyelmét és
szeretetét.
25, péntek
Megnyugvás: A Lalgadh
Kórházat a Nepáli
Lepraalapítvány működteti a
Lepramisszióval karöltve. Az 50
ágyas kórház átlagosan 70 új
beteget fogad havonta.
Imádkozzunk azért, hogy a
betegek nyugalmat találjanak
itt, távol otthonaiktól, a
személyzet pedig bírja erővel
és szívvel a terheket.
26, szombat / 27, vasárnap
Választások: A Bhutáni
Királyságban a történelem
során idén tartanak először
demokratikus választásokat és
térnek át a kétpárti
parlamentáris demokráciára.
Imádkozzunk a békés és jól
szervezett átmenetért, bölcs és
elkötelezett vezetőkért.

Betegek a nepáli
Anandaban kórházban
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India

‘Az az álmom, hogy saját kis vállalkozásom legyen, ahol leprás
betegeket is foglalkoztatnék.’ – írja a 28 éves Umar Faruque, a
bangladesi Jaldhaka egészségügyi központ és
Szakképzőközpont műszerészhallgatója.

India a világ legnagyobb demokráciája. Lakosainak száma
több, mint egymilliárd.

Diary

Diary

Banglades

31. hét: júl – aug

TÉNY:
A VILÁG 785 MILLIÓ
ÍRÁSTUDATLAN
LAKOSÁNAK
KÉTHARMADA
MINDÖSSZE NYOLC
ORSZÁGBAN ÉL
(INDIA, KÍNA,
BANGLADES,
PAKISZTÁN,
NIGÉRIA, ETIÓPIA,
INDONÉZIA,
EGYIPTOM)

28, hétfő
Szükségben: Imádkozzunk a
súlyosan
mozgáskorlátozottakért, akik
még alapszükségleteiket sem
tudják maguk ellátni.
Imádkozzunk az idős és egyedül
élő mozgássérültekért. Kérjük
Isten gondoskodását, hogy
legyen velük mindennapi
szükségeik, testi és lelki bajaik
közepette.
29, kedd
Nyomornegyedek:
Imádkozzunk azért, hogy a
Lepramisszió munkatársai
hűségesek tudjanak maradni a
szervezeten belüli feladataikhoz
és a külső közösség érdekében
egyaránt. Imádkozzunk a dhakai
nyomornegyedbe
történő útjaikért,
biztonságukért.
Könyörögjünk
Istenhez a
nyomornegyedek
egyre romló
állapotai miatt.
30, szerda
Nyugtalanság:
Adjunk hálát azért,
hogy a Nemzetközi
Lepramisszió, a
támogató országok és
kormányok segítséggel vannak
Banglades népéhez. Adjunk
hálát azért, hogy a polikai
nyugtalanság ellenére munkánk
zavartalanul folytatódhat.
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Betegek a bangladeshi DBLM
kórházban

31, csütörtök
Vezetőség: Imádkozzunk Bert
Van de Vaal igazgatóért és
mindazokért, akik a bangladesi
Lepramisszió vezetőségében
dolgoznak. Imádkozzunk értük,
hogy Isten adjon bölcsességet
számukra , mivel terveiket egy
politikailag nyugtalan,
természeti katasztrófáktól
(árvizek) rendszeresen sújtott,
nehéz helyzetű országban kell
megvalósítaniuk.
augusztus
1, péntek
Peace: Pray for Bangladesh.
Pray for peace to be restored,
for wise leadership and for the
general elections in 2008. Pray
for the people; that the Lord
will soften their hearts and
open their eyes to his salvation.
2, szombat / 3, vasárnap
Jogvédelem: Adjunk hálát a
bangladesi Lepramisszió
munkatársi gárdáján belül
növekvő elkötelezettségért és
energiáért. Imádkozzunk a CAN
elnevezésű, a leprások
jogvédelmét szolgáló projektért.

32. hét: augusztus

For a detailed map
of where TLM works
in India, see page 85

TÉNY:
INDIA
LAKOSSÁGÁNAK
TÖBB, MINT 80%-A
NAPONTA KEVESEBB,
MINT 360 FT-BÓL
(2 DOLLÁR) ÉL

4, hétfő
Otthonok: Adjunk hálát azért,
hogy a Lepramisszió: nagyon
sok otthontalan leprás betegnek
adományoz alacsony-költségű,
új házat. Imádkozzunk azért,
hogy az indiai Lepramisszió
találjon megoldást azok
számára, akik még a nagyon
alacsony költségeket sem tudják
fizetni.
5, kedd
Fogyaték: A POID nevű,
mozgássérültekkel foglalkozó
szervezet az állami egészségügyi
dolgozókat igyekszik a
leprabetegség ismeretére
megtanítani. Imádkozzunk a
helyi egészségügyi szervekkel
való jó kapcsolatért, hogy a
Nemzetközi Lepramiszsió által
elindított munkát elkötelezetten
tudják folytatni mindenütt.
6, szerda
Együttműködés: Az indiai
Lepramisszió új munkaágat
indított, melynek keretében az
állami egészségügyi szerveket
segítik a lepra felszámolásában.
Imádkozzunk az állami
egészségügyben dolgozókért,
hogy együttérző és elkötelezett
módon forduljanak a
betegekhez és családtagjaikhoz,
és ne tegyenek különbséget
köztük és a más betegségben
szenvedők között

Egy önsegítő csoport összejövetele

7, csütörtök
Átfedések: A Lakossági
Kampányok során
munkacsoportjaink a
lepragyógyítás, anya-és
csecsemőgondozás felé
irányítják az érdekelteket.
Imádkozzunk a lakossággal,
kórházakkal és egészségügyi
intézményekkel való jó
kapcsolatért, hogy a leprás
betegek jobb ellátást kapjanak
tőlük.
8, péntek
Oktatás: Az Iskolai
Megbélyegzés Elleni program a
leprabetegség, HIV/Aids és TBC
áldozatainak
megkülönböztetése ellen
harcol. Imádkozzunk azért, hogy
a munkatársak eredményesen
tudjanak érvelni és megértően,
mégis határozottan lépjenek fel.
9, szombat / 10, vasárnap
Szándék: Mert tudjuk, hogy
azoknak akik Istent szeretik,
minden javukra van, azoknak,
akik az Ő elhívása szerint
hivatalosak.’ (Róm 8,
28)Imádkozzunk azért, hogy az
indiai Lepramisszió
munkatársai az év hátralévő
részében is érezzék és lássák
meg, hogy minden, amit Isten
velük és általuk tesz, a javukat
szolgálja.
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Közép Afrika déli része
Diary

Még ma is szörnyű reakciókat vált ki a lepra.
Kamla története az őt ért kirekesztésről szól.

‘Köszönöm Istennek a segítségeteket, mert mielőtt idejöttem, senki nem
mondta meg, hogy mi a bajom és hogyan tudnám elkerülni a
nyomorékságot. Látom, hogy hozzátok Isten vezetett engem.’ – írja Luis
Ribeiro 23 éves angolai műszerész

33. hét: augusztus

TÉNY:
ANGOLÁBAN A
FÉRIAK VÁRHATÓ
ÉLETTARTAMA 39
ÉV, A NőKÉ 42

Felvonulás Mozambikban
a Leprások Világnapján
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11, hétfő
Dél-Afrika: Ma a dél-afrikai
leprás betegekre és
mozgássérültekre gondoljunk. A
Nemzetközi Lepramisszió 2007ben felügyeletet hozott létre a
mozgássérületk érdekében.
Imádkozzunk munkájuk
kibővüléséért.
12, kedd
Mozambik: A lepramunka új
szakasza kezdődik ebben az
országban. Imádkozzunk azért,
hogy a helyi egészségügyi
szervek is megfelelő
komolysággal kezeljék a
leprások ügyét. Imádkozzunk a
vidéki munkát irányító. Sylvestre
Joao-ért, hogy jó
kapcsolatot tudjon
kiépíteni a
munkatársakkal.
13, szerda
Zimbabwe:
Imádkozzunk a
Nemzetközi
Lepramisszió által
támogatott
Mutemwa
lepraközpont 28
lakójáért. Imádkozzunk
azokért a betegekért, akiket még
nem sikerült elérni és
gyógykezelni, hogy megkapják a
szükséges gyógyítást.
Imádkozzunk a zimbabwei
Egészségügyi Minisztériumért,
hogy jóindulattal legyenek
munkánk iránt.

Feature

‘Újra embernek érzem magam’

Angola, Botswana, Lesotho, Mozambik,
Dél-Afrika, Zimbabwe

A

14, csütörtök
Angola: Szociális-gazdasági terv
indult évente öt
kedvezményezett család
számára. Imádkozzunk a projekt
eredményességéért.
Imádkozzunk azért, hogy a
leprás betegek önsegítő
csoportjai járjanak az élen,
valamint minél több asszony
jöjjön a rehabilitációba
dolgozni.
15, péntek
Botswana: Imádkozzunk a
Thuso Rehabilitációs Központ
vezetőiért. Új elgondolásaik
mellett sok tennivaló vár még
rájuk. Imádkozzunk, hogy Isten
vezesse őket mindenben.
16, szombat / 17, vasárnap
Lesotho: Imádkozzunk a
Bostabello Kórházat
helyettesítő új
referenciakózházért.
Imádkozzunk TBC-leprológus
szakemberek képzéséért, hogy a
lesothoi leprásoknak megfelelő
szintű segítséget tudjanak
nyújtani.

Mozambiki színielőadás a
Leprások Világnapján

mikor dönteni kell, mindent
megteszünk a gyógyulásért. A 67
éves Kamla is minden pénzét arra
költötte, hogy egy magánorvoshoz
eljuthasson. Az orvos öt hónapig
kezelte. Ezután nagyon megrázó volt,
hogy mégcsak nem is
diagnosztizálta: Kamla leprás!
Egyik szomszédja azt javasolja,
hogy Kamla menjen el a
Lepramisszió naini kórházába. De az
asszony félt az utazástól. ’300 km-re
van ez az otthonomtól, így
ökörfogatott kellett fogadnom.
Nagyon hosszú út volt.’
Kamla élete különben sem volt
könnyű. Férje néhány éve halt meg,
családja és a falu népe pedig
kirekesztette.
’Mindenki azt mondja, hogy
átkozott vagyok, és siessek
már meghalni! Azt
mondják, hogy gonosz
vagyok és bajt hozok a
falura a betegségemmel.
Még a fiam és a két lányom
is félnek tőlem, csak úgy
odadobják az ételt.
Közelembe se mer jönni
senki, és vizet sem adnak.’
Amióta a naini
kórházban van, Kamla
megnyugodott mindezektől
a bántásoktól. ’Legalább
itt, a sebészeten, új
barátnőim megértik a
fájdalmamat és úgy bánnak
velem, mint emberrel, nem
pedig állattal. Azért
imádkozom, hogy családom és a falu
is fogadjon vissza és szűnjön meg a
szomorúságom.’

Kamla (középen) két új barátnőjével

Fotó: Peter Caton
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Támogató munka

Délkelet-India
“A kórházi személyzet emberséggel teli szavai elég bátorságot adtak
ahhoz, hogy szembe tudjak nézni az elkövetkező napokkal”
(Mohan Ramchandra Vajiwade, a Richardson Leprakórház páciense)

‘Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!’
(Péld 31,8)

34. hét: augusztus

TÉNY:
EGY NYUGDÍJAS
AUSZTRÁL
SEBÉSZORVOS
100 000 DOLLÁR
TÁMOGATÁST
GYűJTÖTT A
LEPRAMISSZIÓ
KELET-TIMORI
REHABILITÁCIÓS
MUNKÁJÁHOZ

Bankurai kosárfonók
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18, hétfő
Az ausztrál Lepramissziónak
nagy hitbeli céljai vannak a
következő öt évre. A fogyatkozó
adakozói bázist erőteljesen
növekvővé szeretnék tenni.
Imádkozzunk azért, hogy a
Nemzetközi Lepramisszióban
2008-ra vállalt anyagi
támogatásukat teljesíteni
tudják.
19, kedd
Anglia és Wales
Lepramissziója imáinkat kéri a
támogatói kör fiatalításához.
Imádkozzunk azért, hogy
minden dolguk ‘imádságban
foganjon’, és Isten indítson
hűséges imádkozókat az egész
országban. Imádkozzunk
hatásos támogatói- és médiaháttérért, hogy minél inkább
ismertté tudják tenni a leprás
betegek ügyét.
20, szerda
Német Lepramisszió:
Imádkozzunk az ügyvezető
igazgatóért, Silke GerlingerEhrler-ért, munkatársaiért és a
Nemzeti Bizottságért.
Imádkozzunk a német
misszionáriusokért, hogy Isten
védelmezze és vezesse őket.
Imádkozzunk békességért
azokban az országokban, ahol
szolgálnak. Isten növelje a
támogatók, támogatások
számát. Imádkozzunk új
adománygyűjtési stratégiákért.

Diary

Diary

Andhra Pradesh

21, csütörtök
A kanadai Lepramisszió
imádságainkat kéri ahhoz, hogy
minél eredményesebben tudják
a médiában bemutatni a
Lepramisszió szolgálatát.
Imádkozzunk a média
jóindulatáért, hogy hatásosan
és segítőkészen mutassák be a
missziót, különösen is vonzóvá
téve azt a fiatalok számára.

25, hétfő
Erősség: A prathipadui Szent
József Kórház számos leprás
betegét gyakorlati eszközök
segítségével
rehabilitálták. Így
könnyebben illeszkednek
be a közösségbe. Ma
gondoljunk a
személyzetre,
imádkozzunk, hogy napi
teendőiket Isten
segítségével
végezhessék.

22, péntek
Lepramisszió Kézművesség:
Imádkozzunk Tim Hunt
vezetőért. Egyre növekvő
munkaterhek közepette egyre
több kézimunkát készíttetnek a
tengerentúli országok lepra
miatt fogyatékos csoportjaival.
Ahhoz, hogy a kézművesek
fizetését kicsivel emelni tudják,
sokkal több terméket kell
eladniuk Angliában.

26, kedd
CGyermekek: A
Velemegna Örömhír
Közösség a Karnataka állambeli
Bida kerületi Chatnalli falujának
leprás betegeitről gondoskodik.
Imádkozzunk Bida különböző
iskoláinak leprás gyermekeiért.
Imádkozzunk a templomokért,
hogy sok ember jöjjön
megismerni Krisztust és az
Ő szeretetét.

Fogyatékkal élő kézművesek
termékei.

35. hét, augusztus

TÉNY:
INDIA NÉPESSÉGÉNEK
2%-A (KB. 24 MILLIÓ
EMBER) KERESZTYÉN

23, szombat / 24, vasárnap
Dán Lepramisszió: Isten adjon
áldást és bátorítást ennek a
missziónak. A Nemzeti Bizottság
arra törekszik, hogy fiatalabb
tagokat találjon, akik új
ötletekkel frissítenék meg a
missziót. Isten adjon
bölcsességet, stratégiai látást és
az egyházak részéről több
támogatást számukra.
Gyógyult beteg Salurban

27, szerda
Épületek: Köszönjük
Istennek a járóbeteg
részleg felújítását, és
hogy új szemészeti
kórtermet létesíthettünk
a saluri Philadelphia
Leprakórházban.
Imádkozzunk, hogy a
kórház és a személyzet
tevékenysége Krisztus
könyörületét és szeretetét
sugározza.

28, csütörtök
Személyzet: Imádkozzunk a
vizianagarami Szakképző
Központ vezetőváltásásért. A
jelenlegi főigazgató, KDV
Prasad, ebben a hónapban
megy nyugdíjba. Imádkozzunk a
hallgatókért, a vezetőváltás
zavartalanságáért, és kérjük
Isten áldását Prasad úr életére.
29, péntek
Kiterjesztés: A
Ramachandrapuram Kórházat a
térség rokkantprevenciós és
orvosi rehabilitációs
központjának nyilvánították.
Imádkozzunk, hogy a kórház
szolgáltatásai jussanak el az
orvosi és gyakorlati segítségre
szoruló emberekhez.
30, szombat / 31, vasárnap
Segítség: ‘Szemeimet a
hegyekre emelem, onnan jön az
én segítségem. Az én
segítségem az Úrtól van, aki
teremtette az eget és földet.’
(Zsolt 121,1-2) Köszönjük meg,
hogy Isten minden bajban tud
segíteni. Kérjük, hogy DélkeletIndia kórházi személyzete és
páciensei is érezzék meg Isten
jelenlétét a szükség óráiban.
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Észak-Kelet India
Assam, Bihar, Jharkhand, Nagaland,
Nyugat-Bengál
‘Jézus, nem voltam méltó arra, ahogy ma vagyok. Te nagyon
kiváltságos életet adtál nekem. Hadd szolgáljak azoknak a leprás
testvéreimnek, akik nagyon nehéz helyzetben vannak!’ – írja Vimal
Hemron, aki korábbi beteg, ma a naini kórház gondozója.

A Nemzetközi Lepramisszió tanulási lehetőséget, orvosi
segítséget, szakmunkásképzést és családtámogatást
biztosít a rászorulóknak.

36. hét: szeptember

TÉNY:
AZ UNICEF ADATAI
SZERINT A VILÁGON
115 MILLIÓ
GYERMEK –KÖZÜLÜK
53% LÁNYNEM JUT ISKOLÁBA.

szeptember
1, hétfő
Lehetőségek: A Nemzetközi
Lepramisszió ‘Fiatalon érd el
őket!’ programja leprás szülők
gyermekei számára biztosít
tanulási lehetőséget.
Imádkozzunk ezekért a
gyermekekért, hogy szívesen
tanuljanak. Óriási lehetőség
számukra, hogy maguk és
családjuk jobb jövője érdekében
járhatnak iskolába. Imádkozzunk
azért, hogy ezt ők maguk is
felfogják.
2, kedd
Tanítók: A Nemzetközi
Lepramisszió
iskoláiban nagyon
sok elkötelezett
tanító dolgozik.
Imádkozzunk azért,
hogy legyen mindig
erejük és kedvük a
gyermekek
ösztönzésére.
Imádkozzunk azért
is, hogy a
megüresedő
helyekre mindig
megfelelő tanítót
sikerüljön találni.

A ‘Fiatalon érd el őket!’
program egyik
kedvezményezettje az
indiai Chankhuriban
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3, szerda
Szégyenbélyeg: Azokat
a gyermekek, akik leprásak, vagy
akiknek szülei betegek, gyakran
kiközösítik és megvetik a
többiek. Gyakran előfordul, hogy
a falubeliek félelme miatt

Diary

Diary

Gyermekek és
oktatás

37. hét: szeptember
Kelet-timori diákok

em is járhatnak iskolába.
Imádkozzunk elfogadásukért, s
azért, hogy ne kerüljenek a
betegség miatt hátrányba.
4, csütörtök
Szakmák: A Nemzetközi
Lepramisszió munkájának
fontos része a szakmára tanítás
is. Olyan szakmákra is fel lehet
készülni, mint a varrás,
kárpitosság, ácsmesterség,
szépészet és autójavítás. Adjunk
hálát a lehetőségért, és kérjük,
hogy a hallgatók megfelelő
állást kapjanak tanulmányaik
befejeztével.
5, péntek
Növekedés: A nigériai
Chanchaga Iskolába együtt
járnak leprás és nem-leprás
háttérből érkező gyermekek. A
tanítás színvonala évről évre
emelkedik. Imádkozzunk ezért az
iskoláért, hogy egyre több
gyermek részesülhessen a kiváló
oktatásban.
6, szombat / 7, vasárnap
Gyógyítás: Minden évben több
ezer gyermek betegszik meg
leprában. Imádkozzunk azért,
hogy ezek a gyermekek nagyon
korán eljussanak az orvoshoz, és
így megelőzhető legyen a
maradandó testi vagy lelki
károsodásuk.

Férfikórterem a kolkatai
kórházban

TÉNY:
INDIÁBAN A
FÉRFIAK VÁRHATÓ
ÉLETTARTAMA 62
ÉV, A NőKÉ 65 ÉV

8, hétfő
Bizonyságtétel: A bankurai Bill
Edgar Szakképzőközpont sok
hallgatója hindu családból
származik. Imádkozzunk azért,
hogy az oktatók jól tudjanak
bizonyságot tenni Krisztusról.
Imádkozzunk a
hallgatókért, hogy
legyenek
törekvőek a
tanulmányaikban.
9, kedd
Gyógyulás:
Imádkozzunk a
nyugat-bengáli
Bankura város
ápolási
otthonában
lakókért. Mind a
hatvanöten idősek és
maradandó testi károsodásaik
vannak a lepra miatt. Kérjük
Istent, hogy kapják meg minden
napon a szükséges
gondoskodást.
10, szerda
Nők: A Gems Szakorvosi
Központ együttműködési
megállapodásban áll a
Lepramisszióval. Imádkozzunk
különösen is a női betegekért,
akik a háztartási
kötelezettségeik miatt gyakran
nagyon elkésve kezdik el
magukat gyógyíttatni.

11, csütörtök
Fontosság: Imádkozzunk a
kolkatai Premamanda
Emlékkórházért, hogy minden
szolgáltatását érezzék fontosnak
a betegek gyógyulásuk és a
jövőjük érdekében.
12, péntek
Kapcsolatok: A Nemzetközi
Lepramisszió muzzaffarpuri
kórházában 60 férőhely van.
Imádkozzunk a helyi
egyházakkal kiépítendő
kapcsolatért, hogy a
keresztyének nyújtsanak lelki
segítséget a betegeknek és a
lakosság körében tudjanak
küzdeni megbélyegzésük ellen.
13, szombat / 14, vasárnap
Nyugalom: ‘Egyedül Istenben
nyugszik meg a lelkem, tőle jön
szabadításom.’ (Zsolt 62,1)
Imádkozzunk azért, hogy a
Szabadító Isten jelentse ki
magát Indiának ezen a részén is
a Nemzetközi Lepramisszióval
kapcsolatban álló minden
személynek és közösségnek.

Muzzafarpurban egy falu
tiszta ivóvizet kapott
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Üzletnyitás
A Nemzetközi Lepramisszió kis összegű kölcsönei sok, a leprabetegség
miatt érintett személyt segítettek független élethez és gazdasági
stabilitáshoz. Egy indonéziai férfi már bővíti is a vállalkozását

‘A hit a remélt dolgok valósága és a nem látottakról való
meggyőződés.’ (Zsid 11,1)

38. hét: szeptember

TÉNY:
A NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ
KELET-ÁZSIAI
TERÜLETÉHEZ
BANGLADES, KÍNA,
INDONÉZIA, LAOSZ,
PÁPUA-ÚJ-GUINEA,
DÉL-KOREA,
THAIFÖLD ÉS KELETTIMOR TARTOZIK

15, hétfő
Zavargások: A Nemzetközi
Lepramissziónak több száz
nagyszerű dolgozója van a
kelet-ázsiai területen. Több
országban rendszeresek a
zavargások, a politikai
bizonytalanság, a természeti
katasztrófák. Imádkozzunk ezen
a különösen nehéz területen
dolgozó munkatársainkért, hogy
mindennek ellenére jussanak el
a segítségre szorulókhoz.
16, kedd
Utazás: A világnak ezen a
részén dolgozó munkatársaknak
nagyon sokat kell utazniuk
értekezletekre, területi
ellenőrzésre, vagy
munkatalálkozókra. Kérjük Isten
megőrző kegyelmét
számukra a
veszélyes helyeken
való utazásaik
közben.
17, szerda
Egység:
Imádkozzunk a
Szingapúrban
található keletázsiai regionális
irodánkért.
Imádkozzunk Ditch Townsend
igazgatóért és munkatársaiért.
Imádkozzunk a csapaton belüli
egységért. Kérjük Istent, hogy
projektjeiket megfelelőképpen
tudják előkészíteni.
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Feature

Diary

Kelet-Ázsia Csendesóceáni területe

A

18, csütörtök
Vezetés: A kelet-ázsiai
regionális iroda munkatársai
imáinkat kérik a jövő évi tervek
előkészítésére nézve.
Imádkozzunk azért, hogy
mindegyikük Jézust tegye az
első helyre és az Ő akaratát
keresse.
19, péntek
Kapcsolattartás: A kelet-ázsiai
munkának egy Fülöp-szigeteki
részlege is van. Imádkozzunk
azért, hogy a szingapúri irodával
a távolságok ellenére is jó
legyen a munkakapcsolatuk.
20, szombat / 21, vasárnap
Kegyelem: ‘Az Úr Jézus
kegyelme, Isten szeretete és a
Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal’ (2 Kor 13,14)
Urunk, kérünk, hogy a Te
elhívásodban fáradozó egész
dél-ázsiai munkatársi gárda
hadd érezze minden nap
szeretetedet és kegyelmedet.

z indonéziai Nyugat-Timor egyik
kis falujában van Zakariás jól
felszerelt boltja. Burgonyától kezdve
ropogtatnivalóig, édességtől
samponig és szappanig mindent
árul.
Ma mint megbecsült kereskedőre
tekintenek. De régebben nem sokra
becsülték falubelijei.
Hétéves korában valami fehér
foltokat vett észre a bőrén. A szülei
orvoshoz vitték. Az orvostól azonnal
megtudták: ez lepra! Mivel mindez a
nyolcvanas évek elején történt, még
nem volt ismert a kombinált
gyógyszer. Így Zakariás Dapsont
kapott. Ezt nagyon hosszú ideig
kellett szednie.
’Amikor megmondták, hogy leprás
vagyok, nagyon megijedtem.
Tudtam, hogy ez nagyon veszélyes
betegség.’ – mondja csöndesen
Zakariás.
A falu népe elfordult tőle, amikor
kitudódott a betegsége. Még szedte
a gyógyszert, amikor felajánlották
neki, hogy járhat iskolába. De nem
élt vele. Később a kombinált
gyógyszeres kezelést is kapta,
amitől teljesen meggyógyult. Úgy
gondolta, most már késő elkezdeni
az iskolát.
A leprabetegség miatt lóg a kézfeje
és egyik lábát amputálni kellett,
mert elfertőződtek rajta a sebek. A
műtétet a Lepramisszió fizette.
’Nehéz lett az életem a betegség
miatt.’ - teszi hozzá Zakariás.
2003-ban Kalep Manikari, a
Lepramisszió egyik rehabilitációs

dolgozója
meglátogatta
Zakariást.
Ő vetette fel egy kis
üzlet gondolatát,
melyet a
Lepramisszió
támogatna. Ez
Zakariásnak is
nagyon tetszett. Egy
kicsi boltot nyitott a
faluban. Kalep pedig
egy hatalmas
szupermarketbe vitte
el, hogy ott vásárolja
meg az üzlet
indításhoz szükséges
árukészletet.
Pár héten belül
vissza tudta fizetni
az induláshoz
szükséges kölcsönt a
Lepramissziónak.
Mivel a bolt nagyon
jól beindult, Zakariás
egy második kölcsönt
is kért az üzlet
bővítéséhez. Egy nyitott előtért
épített a kis üzlet elé. Már a
második kölcsönt is visszafizette.
’Az üzlet jól megy – mondja.
Naponta átlagosan 20 vevő jön.’

Zakariás a boltja
előtt
Fotó:
Fiona Campbell

Az üzlet beindításához Kalep
alapfokon megtanította írni, olvasni
és számolni. Bár Zakariás szerint ’az
üzlet magától megy’.
’Hálás vagyok a Nemzetközi
Lepramisszió segítségéért. Örülök,
hogy többé már nem a szüleimtől
függök.’ - teszi hozzá.
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Dél-Ázsia

Csád, Guinea, Niger, Szudán

Srí Lanka és Nepál

’Ma már magam tudom élelmezni a családomat. Februárban
megtanultam, hogyan ápoljam a lábam, azóta meg is
házasodtam. Olyan asszonyt vettem el, aki segít, hogy még
jobb legyen az életem.’
(Yozilé Kolieé 42 éves korábbi beteg Guineából.)

’Lok Nath régebben azt gondolta, hogy a lepra a „kígyó isten” átka, de mára
tudja, hogy nem az. Most már hiszi, hogy Isten képes meggyógyítani a
betegségeket, köztük a leprát is.’ Lok egykor leprabeteg volt, ma már
gyógyult, alkalmazott az Anandaban kórház egyik alkalmazottja.

39. hét: szeptember

TÉNY:
NIGERBEN MINDEN
TÍZ EMBERBőL
CSAK NÉGY JUT
TISZTA VÍZHEZ.

22, hétfő
Csád: A Moustagbal Fejlesztési
Központ és a Lepramisszió
nyolc éve elkezdett közös
projektje a hozzáértés, az
iskolák támogatására adott
mikrohitel és a figyelemfelkeltő
munka által sok gyermek életét
érinti. Imádkozzunk azért, hogy
az iskolát elvégző gyerekek
megtalálják az életben
boldogulásukat.
23, kedd
Guinea: A 2007-es POD/SER
programnak köszönhetően
Macentában képzési
központot nyitottak
leprabeteg nők
számára.
Tevékenységeik között
szappankészítés,
horgolás és hímzés
szerepel.
Imádkozzunk ezekért
az asszonyokért,
valamint a központ
dolgozóiért.

Menekülttábor Szudánban
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24, szerda
Khartoum, Sudan:
Khartum, Szudán: Dicsőség az
Úrnak a Mayo leprafalu lakói
számára átadott 48 házért és a
tiszta ivóvízért! Imádkozzunk a
Lepramisszió khartumi
projektjeiért, mellyel
leprásokat és nyomorékokat
gondoz és szociális-gazdasági
rehabilitációt végez.
Imádkozzunk azért, hogy minél

több ember jöjjön vizsgálatra
és gyógyuljon meg a projektnek
köszönhetően.

40. hét: szep – okt

25, csütörtök
Niger: Imádkozzunk Habou
Magaji lelkipásztorért és
feleségéért Hanatou-ért, és
Yacoub Maman evangélistáért,
akik a Danja Kórház
alkalmazottai, betegei és
családtagjaik között hirdetik az
evangéliumot.
26, péntek
Kordufan, Szudán:
Imádkozzunk a kordufani
kórház alkalmazottaiért. Az Úr
bátorítsa őket, hogy legyenek
elkötelezettek a leprabetegek
ápolásában, valamint a
szociális-gazdasági projektek
fejlesztésében.
27, szombat / 28, vasárnap
Csád: Imádkozzunk a
moustagbali Yellé-ért, Seēdért,
Adoulaye-ért, Moussaért,
Hamdanért, Zenabaért, Yayaért, Hassanért, Ahmatért and
Chaltoute-ért. Kérjük az Urat,
hogy szeretetük, együttérzésük
és elkötelezettségük érintse
meg a fiatalokat és indítsa őket
saját közösségeik
támogatására.

Beteg vizsgálat közben a
nepáli Anandaban
Kórházban

Fiatal betegek
Anandabanban

TÉNY:
A NEPÁLIAK
KÉTHARMADÁNAK
NINCS WC-JE.

29, hétfő
Közösség: A nepáli
Lepramisszióhoz sokan és
sokféle bajjal fordulnak
segítségért:
egészségügyi és
pszicho-szociális
problémákkal is.
Imádkozzunk, hogy
több anyagi forrás
álljon rendelkezésükre,
és hogy sok emberhez
eljusson a segítség.

Diary
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Közép-Afrika

2, csütörtök
Siker: Nepálban az
önsegélyezés és rehabilitáció
megerősítésére vonatkozó
projekt (SHARE) közösségeknek,
valamint leprabetegeknek segít
abban, hogy önellátók és
függetlenek legyenek, így
képesek legyenek pénzt keresni
és képességeiket fejleszteni.
Imádkozzunk a projekt töretlen
sikeréért.

30, kedd
Ellentétek: Imádkozzunk a srí
lankai Jaffna leprabetegeiért.
A lepra elleni harcot
sokban hátráltatják a
folytonos konfliktusok.
Imádkozzunk a
Lepramisszió egyik
partneréért, a DélIndiai Egyházért, hogy
minél több szegény és
perifériára került
embert tudjanak
megérinteni.

3, péntek
Képzés: A nepáli Lepramisszió
foglalkozik az állami
egészségügyi alkalmazottak
leprológiai képzésével is. Ez
néha nehézkes, mivel a
leprabetegségre nem szánnak
megfelelő óraszámot és a
hallgatókat sem érdekli a
tanulás. Imádkozzunk azért,
hogy a hallgatók vegyék
komolyan a képzést, és
megértsék, hogy munkájuk
valóban megváltoztatja a
betegek életét.

október
1, szerda
Alkalmazottak: Emlékezzünk
meg imáinkban a nepáli
Lepramisszió megbízott
igazgatójáról, Shovakhar
Kandelről, aki a szervezet
munkáját. irányítja.
Imádkozzunk azért, hogy Isten
védelmezze őt és családját, és
adjon bölcsességet számára.

4, szombat / 5, vasárnap
Béke: Imádkozzunk a Nepál
déli részén lévő Tarai terület
békességéért és politikai
stabilitásért. Imádkozzunk a
problémák békés megoldásáért,
hogy a Lepramisszió programjai
gond nélkül
megvalósulhassanak és
folyamatosan tudjanak segíteni
a leprabeteg embereknek.
53

Közép – India

Támogató munka
Diary

Diary

Chhattisgarh, Madhya Pradesh.
Maharashtra, Orissa
‘A Sai Palace Hotelben dolgozom, mint számítógépkezelő. Megállok a
lábamon, mert a nashiki Szakképzőközpont ezt lehetővé tette
számomra.’ – írja Krishna Mallappa Uphar, korábbi leprabeteg,
számítógépes hallgató.

41. hét: október

Egy volt beteg fon a miraji
rehabilitációs programnak
köszönhetően.

A nashiki
Szakképzőközpont
szépítészeti tanfolyama
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6, hétfő
Épületek: A Nemzetközi
Lepramisszió Madhya Pradesh
állambeli, chhatarpuri keresztyén
kórházában főként szülészeti és
belgyógyászati betegekkel
foglalkoznak. Adjunk hálát egy új
épület elkészültéért.
Imádkozzunk elegendő
mennyiségű esőért, mert
Indiának ez a nagyon száraz része
gyakran szenved vízhiányban.

9, csütörtök
Szegénység: Adjunk hálát az
Orissa állambeli Khariar
Keresztyén Kórházért, ahol
méltósággal és szeretettel
bánnak India egyik
legszegényebb vidékének
leprásaival. Adjunk hálát, hogy
kettővel több gyógytornászt
tudnak alkalmazni, és kérjük,
hogy továbbra is el tudják érni a
legrászorultabbakat.

7, kedd
Egészségnevelés: A nagpuri
Mure Emlékkórház
területgondozói szolgálatot is
végez. Ennek keretében a helyi
nyomornegyedekben és
iskolákban felvilágosító
előadásokat tartanak a lepráról,
HIV/Aids-ről és az alapvető
betegségekről. Az elmúlt évben
Nagpur városának 80 000
lakosához jutottak el.
Imádkozzunk az egészségnevelést
végző munkatársakért,
utazásaikért.

10, péntek
Oktatás: A Vadala lepraellenőrző
és a Gorapur rehabilitációs
program Maharashtra államban
működik. Gyermekotthonuk, mini
szakképzőközpontjuk és oktatási
segédprogramjuk is van.
Imádkozzunk a lepramegelőző és
rokkantságot megelőző
programok eredményességéért,
melyeket idén még nagyobb
területen végeznek, mint eddig.

8, szerda
Börtönök: A Maharashtra
állambeli nagpuri Szivárványprogram keretében a rabokat és
családtagjaikat érik el, hogy
biztosítsák a fogvatartott
leprások számára is a megfelelő
gyógykezelést, gyermekeik
számára pedig az oktatást.
Adjunk hálát a lepramissziós
csapat és a börtönigazgató
közötti jó kapcsolatért.

11, szombat / 12, vasárnap
Önsegítés: Chhattisgarh-ban az
egész államra kiterjedő önsegítő
csoport működik, mely a
leprabetegek és más, marginális
helyzetbe került személyek
életminőségét kívánja javítani.
Imádkozzunk a rehabilitációs
munkáért. Megpróbálnak a
kormányzatra is nyomást
gyakorolni az emberi jogok
védelméért.

A Nemzetközi Lepramisszió azért tud minden évben maradandó
változásokat nyújtani a leprában szenvedő egyéneknek és
közösségeknek, mert imádkozó, adakozó és jótékonysági
munkát végző támogatói ezt világszerte biztosítják.

42. hét: október

Mennyei Atyánk!
Hálás szívvel
köszönöm, hogy
elhívtál és
kegyelmedben
részesítettél, hogy
megtapasztalhatta
m az újjászületést.
(Tamási Judit,
magyar
Lepramisszió)

13, hétfő
Magyar Lepramisszió: Kérjük
Isten áldását Riskóné Fazekas
Márta elnök, Rozgonyiné
Asztalos Piroska főtitkár és a
Nemzeti Bizottság tagjaira.
Imádságainkat kérik ahhoz,
hogy megtalálják a fiatalokhoz
eléréséhez vezető utat.
Imádkozzunk azért, hogy ifjúsági
kiadványuk sok gyümölcsöt
teremjen.
14, kedd
Francia Lepramisszió: Ez a kis
misszió sok változást él át,
miközben a jövőbeli növekedés
útjait keresi. Szeretnék az
adománygyűjtés új lehetőségeit
megtalálni. Imádkozzunk erős
anyagi támogatásért, bátor
imádkozókért és önkéntesekért.
15, szerda
A belga Lepramisszió szeretné
újabb eszközökkel - például
Bangalesben készített
kézimunkák eladásával- még
többek számára ismertté tenni a
leprások ügyét. Imádkozzunk
azért, hogy Isten áldja meg
kezdeményezésüket.
Imádkozzunk a félmunkaidőben
dolgozó Bruno Van de Vliet
igazgatóért, Andries van der
Beek elnökért és a Nemzeti
Bizottságért.

Az olasz Lepramisszió pizzaestjének 1
400 euró lett a bevétele

16, csütörtök
Svéd Lepramisszió:
Imádkozzunk Gunnel Ericson
igazgatóért, a Nemzeti
Bizottságért és a
munkatársakért. Isten adjon
nekik bölcsességet ahhoz, hogy
egyénekhez és egyházakhoz még
közelebb tudják vinni a
Lepramisszió üzenetét, eközben
pedig megmaradjanak az eredeti
célok mellett.
17, péntek
Finn Lepramisszió: Adjunk
hálát Eeva-Liisa Moilanenért,
Ritva Pohtiért és a finn Nemzeti
Bizottságért. Imádkozzunk azért,
hogy az egyházakkal és missziói
szervezetekkel még szorosabb
kapcsolatokat tudjanak
kiépíteni, és a lepra nélküli
világért még több fiatalt
tudjanak mozgósítani. Isten
adjon növekedést a finnországi
munkában.
18, szombat / 19, vasárnap
Olasz Lepramisszió:
Imádkozzunk megújuló
elkötelezettségért, friss látásért
és hatásos munkamódszerekért.
Imádkozzunk azért, hogy tudják
a fiatalokhoz és az egyházakhoz
közelebb vinni a Lepramisszió
ügyét. Imádkozzunk a Nemzeti
Bizottságért, önkéntesekért és
támogatókért.
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Kutatás és fejlesztés

‘Azelőtt pokol volt az életünk. De Isten betegséget adott anyánkra,
és azóta a mennyországban élünk. Ez a ház olyan nekünk, mint a
mennyország. Hálát adunk Isten szeretetéért. Vigyázni fogunk erre a
házra. Isten segítsen meg minket abban, hogy tudjuk egymást is
szeretni.’ –írja egy leprás anya gyermeke, akik Nigériában alacsony
költségű házat kaptak a Lepramissziótól.

A Nemzetközi Lepramisszió tevékenységében nagy hangsúlyt
kap a kutatómunka is. Ennek áldásától várható, hogy a
leprabetegség végleg megszűnjün.

43. hét: október

TÉNY:
NIGÉRIA
LAKOSSÁGÁNAK
60%-A ÉL A
SZEGÉNYSÉGI
KÜSZÖB ALATT.

Piet Both Afrika-igazgató
(balra) és Geoff Warne
főigazgató (jobbra) egy
nigériai törzsfőnökkel.
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Nigéria

20, hétfő
Kórházak: A Zamfara állambeli
Gusau kórházban sokkal több
ágyra lenne szükség, mert a
környékbeli betegek több, mint
két órát kénytelenek utazni a
Sokoto állambeli Amanawa
kórházba. Imádkozzunk azért,
hogy Isten adjon megoldást
ebben.

23, csütörtök
Oktatás: A Nigerben található
Chanchaga falu Kampani
Kutari nevű elemi iskolájába
több, mint 270 tanuló jár.
Imádkozzunk az iskolában folyó
munkáért, hogy jó hatással
tudjanak lenni a falu és a
környék felnövekvő
gyermekeire.

21, kedd
Betegek: Imádkozzunk a
Sokoto állambeli Amanawa
kórház betegeiért, hogy Isten
adjon számukra nyugodalmat a
kórházi tartózkodás során,
távol szeretteiktől.
Imádkozzunk azért, hogy
minden rászorulót el
tudjanak helyezni.
Jelenleg ugyanis az
ágyhiány miatt nem
képesek erre.

24, péntek
Anyagi háttér: Nigéria
Szövetségi Fővárosában a
Yangoji központban elemi
iskola, klinika, tiszta ivóvíz és
szerény lakás várja a
beköltözőket. Imádkozzunk
azért, hogy legyen megfelelő
anyagi háttér más hasonló
központok kialakításához is.

22, szerda
Épületek: A Kogi
állambeli Oyi
lepraközpontban egy
iskola alapítása indult
el. Imádkozzunk azért,
hogy a gyermekek
szívesen járjanak majd
ebbe az iskolába. Adjunk hálát
Istennek az oyi szociális
rehabilitáció
kedvezményezettjeiért, akik
különféle kézműves munkákkal
keresik kenyerüket.

25, szombat / 26, vasárnap
Erő: ‘Ami mögöttem van, azt
elfelejtve, ami pedig előttem
van, annak nekifeszülve futok
egyenest a cél felé Isten
mennyei elhívásának a Jézus
Krisztusban adott jutalmáért.’
(Fil 3,13) Imádkozzunk a
Lepramisszió nigériai
munkatársaiért és a nigériai
betegekért, hogy erőt és
kitartást kapjanak a sok
nehézség leküzdéséhez.

44. hét: okt – nov

TÉNY:
A NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ AZ
ELMÚLT ÉVBEN
TÖBB, MINT 50
KUTATÁSI
PROGRAMBAN VETT
RÉSZT.

27, hétfő
Fertőzés: Bár a lepra az
emberiség egyik legősibb
betegsége, terjedésének
módjáról mégis nagyon keveset
tudni. Imádkozzunk a Nemzetközi
Lepramisszió Stanley Brown
laboratóriumáért, mely az indiai
Richardson Leprakórházban
működik. Könyörögjünk
azért, hogy a
leprabetegség
terjedésének okait
vizsgálva mind több
eredményre jussanak.

30, csütörtök
Áttörés: A Nemzetközi
Lepramisszió keretében a
következő típusú kutatások
folynak: idegi funkciók
helyreállítása, kombinált
gyógyszeres kezelési típusok,
sebgyógyítás és szemészeti
beavatkozások korszerűsítése. A
Nemzetközi Lepramisszió ezen
kívül részt vesz az Amerikai
Lepramisszió oltóanyagkutatási
programjában is. Könyörgjünk
azért, hogy legyen áttörés
mindezekben a kutatásokban.

28, kedd
Előretekintés:
A Nemzetközi
Lepramisszió Fejlesztő
és Elemző Szolgálata
(EMN)
minőségellenőrzést végez
és fejlesztési ajánlásokat ad a
missziónak. Adjunk hálát azért,
hogy ez a szakszolgálat komoly
segítséget jelent az
előretekintésben.

31, péntek
Munkatársak: Imádkozzunk
Johan Velemaért, a Fejlesztő és
Elemző Szolgálat (EMN)
vezetőjéért és Dr. Sundar Raoért, aki az EMN kutatási ágát
irányítja Indiában. Adjunk hálát
elkötelezett szolgálatukért és
kérjünk Istentől erőt,
bölcsességet számukra.

29, szerda
Szégyenbélyeg: A Nemzetközi
Lepramisszió három
központjában is végeznek
tanulmányokat arra nézve, hogy
miként lehetne a betegeket
körülvevő szégyenbélyeget
csökkenteni és lerombolni.
Imádkozzunk azért, hogy az
ebben fáradozók láthassák meg
munkájuk áldásos eredményét is.

november
1, szombat / 2, vasárnap
Fejlesztés: Imádkozzunk azért,
hogy a fejlesztések és elemzések
eredményeként a Nemzetközi
Lepramisszió mind jobban
tudjon a kihívásokra válaszolni. A
2008-2009. évek fő törekvése az
lesz, hogy a fejlesztéseknek
sokkal bátrabban kezdjünk neki,
mint korábban. Ezáltal
szeretnénk szervezetileg is és
minőségileg is előrelépni.
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Kismata with her grass
cutting machine

Feature

Segítő kéz
A lepra miatt érintettek felemelése is éppúgy
hozzátartozik a Nemzetközi Lepramisszió szolgálatához,
mint maga a gyógyítás. Hogyan működik egy önsegítő
csoport, és hogyan segítenek az embereken?

A

hónap vége felé járunk. Az
indiai Faizabadban 12 asszony
már alig várja az összejövetelt.
Mindegyikük 25 rúpiát (150 Ft) hoz
magával. Ezt a pénzt a csoport
bankszámláján gyűjtik. A
Nemzetközi Lepramisszió
nagyon támogatja ilyen
csoportok létrejöttét,
mert sokan csak így
tudnak kijönni a
nyomorból.

Ez a csoport
asszonyokat tanít a
takarékosságra

TÉNY:
2006-BAN A
NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZI
Ó 3 700
HÁZTARTÁSNA
K SEGÍTETT

Fotó: Peter Caton
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Ezeknek az
asszonyoknak, akik annyit
harcoltak már a
szegénységgel és
kivetettséggel, nagyon sok a
25 rúpia. Hat asszony vagy maga
volt leprás, vagy a szülei. A többiek
elképesztően szegények. Jóval a
szegénységi küszöb alatt élnek a
testi nyomorékság mellett.
A Nemzetközi Lepramisszió 15
000 rúpia kölcsönt adott a
csoportnak. Az Indiai Nemzeti
Bank négyszer is megnézi az
összeget. Hogyan fogják tudni a
csoport tagjai 4 %-os kamattal
visszafizetni a kölcsönt? A
csoporttagok mindig egymás
között döntik el, hogy melyikük
vehet fel kölcsönt.

Kismata 15 000 rúpia kölcsönt
kapott, és fűnyíró és aprító gépet
vett belőle. Így a bivalyát tudja
etetni a fűvel és levelekkel. Azelőtt
naponta több órát dolgozott a fű
kaszálásával. A bivaly több
takarmányt kap, Kismatának pedig
több ideje marad más munkákra.
Vedprakash a csoport egyetlen
férfitagja. 10 000 rúpiát kapott
vegyeskereskedése és kis
ruhaüzlete beindításához.
Végtelenül hálás a segítségért,
mellyel nagy lépést tudott
megtenni. Vedprakash reméli, hogy
a fejlődő üzletből el tudja tartani a
családját.
Van azonban valami, ami még a
pénznél is nagyobb haszon
ezeknek az asszonyoknak. A
barátság és a támogatás. Elfogadja
őket a tágabb közösség, eltűnik a
megbélyegzés és előítélet velük
szemben. Növekszik az
önbecsülésük, mivel maguknak kell
meghozniuk a saját jövőjükre
nézve ezeket a fontos döntéseket.

A csoport havonta
egyszer gyűlik össze

Asha 2 000 rúpiás kölcsönt
kapott, hogy háza előtt egy
kerekes kutat fúrathasson.
Azelőtt több mérföldről hozta
naponta a vizet. De a kúttal
könnyebb lesz az élete és
dolgozni is fog tudni családja
megélhetése érdekében.
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Észak-Nyugat India

Veszélyes területek

‘Urunk segíts meg minket, hogy fel tudjuk ajánlani magunkat
szolgálatodra! Jusson eszünkbe, hogy miközben szolgálunk téged,
aközben édes illatot, békét és örömöt viszünk.’ – írja a Shahdara
Kórház egyik alkalmazottja.

A Nemzetközi Lepramisszió 50 országban tevékenykedik,
mely közül több helyen erőszak, politikai bizonytalanság, vagy
háború van.

45. hét, november

TÉNY:
ZIMBABWÉBEN
2005-BEN TÖBB,
MINT FÉLMILLIÓ
EMBER VÁLT
HAJLÉKTALANNÁ A
KORMÁNY
KILAKOLTATÁSI
KAMPÁNYA UTÁN.

3, hétfő
Erő: A politikai feszültségeknek
és harcoknak gyakran az a
következménye, hogy az orvosi
vagy természetbeni segítség
nem érkezik el a rászorulókhoz.
Imádkozzunk mind a betegekért,
mind a dolgozókért, hogy
tapasztalhassák meg Isten
jelenlétét a nyomorúság idején
is.
4, csütörtök
A Kongói DK 5 éven át tartó
háború után most éledezik.
Milliók haltak meg, legtöbbjük az
éhínség és a járványok miatt. A
keleti területeket még mindig a
fegyveres erők tartják
megszállva. A Nemzetközi
Lepramisszió 7 megyében
dolgozik. Munkatársaink is
megtapasztalták az erőszakot.
Kérjük Istent, gyógyítsa meg ezt
a háborútól sebző országot.
5, szerda
Szudán: A Nemzetközi
Lepramisszió Szudánnak azon a
területén is dolgozik, Darfurban,
amely az emberiség
legszörnyűbb nyomorúságát élte
át az elmúlt esztendőkben.
Adjunk hálát azért, hogy a
Lepramissziónak nem kellett
elhagynia az országot, és hogy a
betegek a harcok ellenére is
folyamatosan el vannak látva.
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Delhi, Punjab, Himachal Pradesh,
Uttaranchal, Uttar Pradesh

46. hét, november
Szudáni gyermekek

6, csütörtök
Zimbabwe: Egyre többen
szenvednek a gazdasági válság
miatt. Bár Afrika déli részén
alacsony a lepra előfordulása, a
Lepramisszió mégis jelen van,
hogy egy Nemzeti Ellenőrző
Programmal karöltve szolgáljon.
Imádkozzunk azért, hogy a válság
fejeződjék be, és politikai,
valamint gazdasági stabilitás
váltsa fel azt.
7, péntek
Nigéria: Nigériában évek óta
nagy feszültség van az északi
országrész mohamedán-, és a
déli rész keresztyén lakossága
között. A vallási türelmetlenség
hátterében munkanélküliség, a
legelőkért való harc és a
szegénység áll. A Nemzetközi
Lepramisszió északon is, délen
is dolgozik. Imádkozzunk
békéért, kiengesztelődésért és
gyógyulásokért.
8, szombat / 9, vasárnap
Látás: ‘Mily szépek az
örömmondónak lábai!’ (És 52,7)
Imádkozzunk azokért a
lepramissziós munkatársakért,
akik feszültségekkel és
veszélyekkel terhelt országokban
élnek és dolgoznak. Isten adjon
erőt és kitartást számukra.

For a detailed map
of where TLM works
in India, see page 85

Ápolás a bankurai ápoló
otthonban.

TÉNY:
A NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ
KÓRHÁZAIBAN AZ
ELMÚLT ÉVBEN 881
014 JÁRÓBETEGET
LÁTTAK EL EZEN A
TERÜLETEN.

10, hétfő
A Mozgássérülteket
Foglalkoztató Szolgálat állami
intézmény, mely a
mozgássérültek
kézművestermékeit árulja
Indiában. Imádkozzunk azért,
hogy magukat a mozgássérült
kézműveseket is vonják be a
döntéshozatalba, a
jövő tervezésébe.
11, kedd
A Shahdara
Leprakórház egyik fő
tevékenysége a
szemészeti munka.
Évente rendkívül sok
hályogműtétet
végeznek el.
Imádkozzunk a
műtét előtt és után
álló betegekért,
valamint a vakságot megelőző
programokért.
12, szerda
Imádkozzunk azért, hogy az
almorai Snehalaya otthonban
lakók kapják meg a kéz-és
lábrehabilitációhoz szükséges
összes kezelést.

13, csütörtök
A delhi Új Élet Központban
azon munkálkodnak, hogy a
fogyatékkal élők is megtalálják
helyüket a társadalomban.
Imádkozzunk azért, hogy
nyíljanak meg előttük a helyi
munkahelyek is, ahol
alkalmazzák őket és
megélhetésüket biztosítják.
14, péntek
Adjunk hálát a naini Snehalaya
otthonért, ahol a betegek úgy
élnek, mint egy nagy
családban. Egymást segítik és
szeretettel elfogadják.
Imádkozzunk azért, hogy a
betegek ne veszítsék el
reménységüket.
15, szombat / 16, vasárnap
A delhi Médiaközpont a
legváltozatosabb eszközökkel
segíti a Lepramisszió munkáját
egész Indiában. Imádkozzunk
azért, hogy jól együtt tudjanak
munkálkodni a hasonló
szervezetekkel, és hogy az
általuk hirdetett üzenet milliók
füléig eljusson.
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Igazságosság és
szegénység

‘A Fogyatékosságot Megelőző Program elnökeként öröm
számomra, hogy tanácsot adhatok a többieknek. Örülök annak
is, hogy az én életem is megváltozott.’ – írja Pierre Ndjondjo,
egy korábbi leprabeteg Sankuru megyéből.

A lepra és a szegénység elválaszthatatlanul összefügg.
A leprabetegség a szegények között jelenik meg, fejlődik ki és
pusztít sokszor visszafordíthatatlan következményekkel. Majd
teljes anyagi ellehetetlenüléshez vezet.

47. hét, november

TÉNY:
2005-BEN MINDEN
NAP MINTEGY 1 000
EMBER HALT MEG A
KONGÓI
DEMOKRATIKUS
KÖZTÁRSASÁGBAN
HÁBORÚ,
JÁRVÁNYOK, ÉHSÉG
VAGY ERőSZAK
MIATT.

Boniface Kasigwa és
Theodore Bashwira kongói
leprabetegek

62

17, hétfő
Peace: TLM staff in Kasai
Occidental West region ask
that we continue to pray for
peace in DR Congo; the
fragility of the new democratic
system can make it difficult for
TLM to carry out its work. And
ask that God will continue to
protect all the team, especially
when travelling.

20, csütörtök
Integrálás: A leprabetegek
számára rendkívül fontos, hogy
saját közösségeik
visszafogadják őket. Csak így
tudják újrakezdeni életüket.
Imádkozzunk azért, hogy KeletKasaiban a helyi lakosság
megértse és elfogadja a leprás
betegek és családok jelentlétét,
és befogadják őket maguk közé.

18, kedd
Partnerek: Adjunk hálát azért,
hogy Dél-Kivuban a
Lepramisszióval partnerségben
más szervezetek is
munkálkodnak azon, hogy
minél több leprás beteget
sikerüljön elérni és ellátni.
Adjunk hálát azért, hogy egy
élelmezési programnak
csodálatos eredménye lett:
70 tonna rizs!

21, péntek
Gondoskodás: A kongói
lepramissziós iroda azt kérte,
hogy imádkozzunk az ország
vezetőiért, hogy értsék meg:
szociális és gazdasági fejlesztés
nélkül a leprabetegek számára
sincs jövő.

19, szerda
Propaganda: Imádkozzunk
azért, hogy Dél-Kivuban
több figyelmet fordítsanak
a leprakérdésre. Sajnos más
egészségügyi problémák
háttérbe kezdték ezt
szorítani. Több és
hatékonyabb propagandára,
több helyi és nemzetközi
támogatóra lenne szükség.

22, szombat / 23, vasárnap
Bizonyságtétel: A kongióaknak
kb. 70%-a nevezi magát
keresztyénnek. Jóllehet nagyon
sok helyi vallás létezik és az
iszlám is erősen terjed, a
Bibliát jelenleg is 30 újabb
nyelvre fordítják! Imádkozzunk
a Lepramisszió munkatársaiért,
hogy ebben a rendkívül
kedvező légkörben tudjanak jól
bizonyságot tenni Jézusról.

48. hét, november

Nigériai nyomornegyed
gyermekei.

TÉNY:
A VILÁGON 2,6
MILLIÁRD
EMBERNEK NINCS
ALAPVETő
TISZTÁLKODÁSI
LEHETőSÉGE, 1,1
MILLIÁRDAN PEDIG
NEM JUTNAK
EGÉSZSÉGES
IVÓVÍZHEZ.

24, hétfő
Teljesség: A Nemzetközi
Lepramisszió holisztikus
szemlélettel törekszik a
leprabetegek testi, lelki, érzelmi
és gyakorlati szükségleteinek
megoldására. Imádkozzunk
a támogatókért, államokért
és közösségekért, hogy
minél elkötelezettebben
támogassák a
leprabetegeket.
25, kedd
Partnerség: A Nemzetközi
Lepramisszió a világ
legszegényebb országaiban
munkálkodik. Közülük is az
ENSZ szerint a legszegényebb
Niger. Itt a Lepramisszió a SIM
program keretében egy másik
missziós társasággal együtt
tartja fenn danjai kórházát.
Imádkozzunk azért, hogy a
kórháznak áldásos kihatása
legyen a környékbeli lakosságra
nézve is.
26, szerda
Biztonság: A Nemzetközi
Lepramisszió
szakmunkásképzési prgramjai a
szegénység elleni küzdelem
fontos eszközei. Ezáltal
megélhetéshez és anyagi
biztonsághoz juttatnak sokakat.
Imádkozzunk a szakképzések
hallgatóiért, hogy megtalálják a
nekik megfelelő szakmát, illetve
majd munkát.

Diary

Diary

Kongói Demokratikus
Köztársaság

Kelet- timori leprás család

27, csütörtök
Otthonok: A Nemzetközi
Lepramisszió más szervezetekkel
közösen munkálkodik olcsó
otthonok megépítésén azok
számára, akik másképp nem
jutnának lakáshoz. Ezek a házak
méltóságot, biztonságot és a
szegénységből való kilábalást
jelentenek lakóik számára.
Imádkozzunk azért, hogy minél
több hasonló, olcsó otthon
épülhessen.
28, péntek
Oktatás: A Nemzetközi
Lepramisszió ‘Fiatalon érd el
őket!’ programjai főként
Indiában és Afrikában
működnek. A program keretében
leprás szülők gyermekeit
iskoláznak be, fizetik ki
tandíjukat és biztosítják
számukra a megfelelő oktatást.
Imádkozzunk azért, hogy a
gyermekekben legyen
vágyakozás a tanulás után, s
hogy értsék meg: egész jövőjük
függ attól.
29, szombat / 30, vasárnap
Isten szíve: ‘Keresd az
igazságosságot, bátorítsd az
elnyomottat!’ (És 1,17)
Imádkozzunk azért, hogy a
Nemzetközi Lepramisszió
továbbra is képviselni tudja
Isten együttérző szeretetét a
szegények irányában!
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Dél-India

Támogató munka
Diary

Diary

Karnataka, Tamil Nadu
‘Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak annak építői.
Ha az Úr nem védi a várost, hiába vigyáznak az őrizők.'’
(Zsolt 127,1)

‘Maga a csoda, hogy engem, egy leprás beteg gyermekét
felvettek az ápolóképzésre! Idén be is fejezem a tanfolyamot.’
– írja Niru Parmar ápolótanuló.

49. hét: december

TÉNY:
A TAVALYI ÉVBEN A
NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ 11
716 SZEMÉLYNEK
ADOTT SZAKKÉPZÉSI
TÁMOGATÁST.

Gyógyult önkéntes
Dayapuramban
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december
1, hétfő
Munkatársak: A Charles Pease
Emlékkórház Udaiyer Vilaiban,
Coachelben található. Leprás
és nem-leprás betegeket
kezelnek itt. Adjunk hálát a
kórház frissen kinevezett
lelkigondozójáért. Kérjük
Istent, hogy tudja szolgálatát
krisztusi lélekkel végezni.
2, kedd
Új technológia: Mysoreban, a
Dél-Indiai Egyház
Holdsworth
Emlékkórházában új
gyógyászati módszereket
vezettek be az elmúlt
évben. Imádkozzunk
azért, hogy minél
korábbi fázisban
sikerüljön felfedezni a
betegséget, és minél
korábban kaphassák
meg a betegek a
gyógykezelést.
3, szerda
Lakosság: A dél-indiai
Tirunelveliben 57 család
lakik egy városszéli
kolóniában.
Imádkozzunk azért, hogy
a leprás betegek 64
gyermeke járhasson
iskolába és felkészülhessen az
életre.

4, csütörtök
Rehabilitáció: Adjunk hálát
Istennek a peikulami Szent
Lukács Leprakórházban folyó
munkáért, ahol nemcsak
gyógyítást biztosítanak a
betegeknek, hanem
kecskefarmjukon,
szabóságukon, kosárfonó
részlegükben munkát is adnak
számukra. Isten adjon erőt a
kórház dolgozóinak, hogy
tudják folytatni szép
munkájukat.
5, péntek
Szolgálat: A belgaumi
Sankeshwar Emlékkórház a
leprások gyógyításán kívül
kiszélesítette tevékenységét az
AIDS-es betegek irányába is.
Imádkozzunk azért, hogy Isten
világossága ragyogjon fel a
munkatársak bizonyságtételén,
szavain és tettein keresztül.
6, szombat / 7, vasárnap
Átalakulás: A dharmapuri
Sebama Alapítvány a kivetett
betegek számára nyújt otthont.
Adjunk hálát Istennek azért,
hogy szolgálatuk nyomán sokak
élete rendeződött.
Imádkozzunk azért, hogy a
dolgozók szeretetben tudjanak
együttmunkálkodni.

50. hét: december

Timothy Ayam, a nigériai
támogató munka egyik
alkalmazottja

TÉNY:
A NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ AZ
ELMÚLT ÉV SORÁN11
500 VOLT BETEGÉT
JUTTATTA
MEGÉLHETÉSHEZ

8, hétfő
Dél-afrikai Lepramisszió:
Imádkozzunk támogató és
gyógyító munkájukért.
Imádkozzunk azért, hogy a
támogató munka minél több
gyümölcsöt hozzon. Adjunk
hálát elkötelezettségükért,
hűségükért, a
Lepramissziót támogató
sok jólelkű emberért.
Kérjük Isten áldását
mindnyájukra.
9, kedd
Zimbabwei
Lepramisszió:
Imádkozzunk Dan
Izzettért és a Nemzeti
Bizottság tagjaiért, hogy
Isten védelmezze a munkát és
támasszon minél több imádkozó
és adakozó testvért.
Imádkozzunk azért, hogy az
Egészségügyi Minisztériummal
tudjanak szoros
munkakapcsolatot kialakítani.
10, szerda
Adjunk hálát a spanyol,
portugál és szingapúri
támogató csoportokért. Bár
kicsinyek, nagyon odaadóan
képviselik a Lepramisszió
célkitűzéseit és próbálnak
imádkozó, adakozó bázist
létrehozni. Isten erősítse őket és
törekvéseiket, hogy minél
többen legyenek, akik “olyan
világért fáradnak, ahol nincs
lepra.”

11, csütörtök
Nigériai Lepramisszió: Adjunk
hálát azért, hogy a keresztyének
között erősen terjed a
Lepramisszió támogatása.
Imádkozzunk azért, hogy
bölcsességgel és erővel tudják
a munkatársak szolgálatukat
végezni mind a központban,
mind a kórházakban.
12, péntek
Indiai Lepramisszió: India a
világ második legnépesebb
országa. A legtöbb leprás is
Indiában él. A Lepramisszió
imacsoportjai és támogatói
fontos szerepet játszanak a
munka kiszélesítésében.
Imádkozzunk azért, hogy Indiaszerte mind több ilyen csoport
alakuljon.
13, szombat / 14, vasárnap
Amerikai Lepramisszió: Sok
országban végeznek nagyon
jelentős szolgálatot. Kérjük
Isten áldását Chris Doyle
igazgatóra és csapatára, hogy a
jövő évre nézve is
körültekintően tudjanak
tervezni és erősítsék támogatói
bázisukat.
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Hit és küldetés
Diary

Diary

Kelet-Timor és
Pápua-Új-Guinea
‘Kelet-Timorban, különösen Baucauban sokan kiábrándultak az
állami hivatalnokokból. Csak ígérgetnek, de nem tesznek semmit.
Bennünk azért bíznak, mert keresztyének vagyunk.’ – írja egy
lepramissziói munkatárs.

51. hét: december

TÉNY:
PÁPUA-ÚJ-GUINEA
A VILÁG LEGTÖBB
NYELVű ORSZÁGA.
A LAKOSSÁG TÖBB,
MINT 700 HELYI
NYELVET BESZÉL!

Család Pápua-Új-Guineában.
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15, hétfő
Kapcsolatok: Adjunk hálát azért,
hogy Pápua-Új-Guineában a
Nemzetközi Lepramisszió jó
kapcsolatokat tudott kiépíteni a
kormányhivatalokkal.
Imádkozzunk azért, hogy ez a
kapcsolat a jövőben is
megmaradjon.
16, kedd
Rehabilitáció: Imádkozzunk az
ASSERT projektért, mely KeletTimorban a rehabilitációt
irányítja. Könyörögjünk azért,
hogy minél több testileg
fogyatékos személy találja meg
helyét a társadalomban és
jusson el önbecsülésre,
magabiztosságra.
17, szerda
Munkatársak:
Imádkozzunk azért,
hogy találjunk
megfelelő
munkatársakat KeletTimorban.
Imádkozzunk azért,
hogy a leprás betegek
a számukra
legmegfelelőbb
segítséget kapják meg.

‘Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte
minden halandó, aki nem tudja életét megtartani.’ (Zsolt 22,30)

52. hét: december
Mintavétel Pápua-ÚjGuineában.

18, csütörtök
Célok: Pápua-Új-Guineában
még 6 tartományban nem
sikerült a lepra megszűnési
küszöbéig eljutni. Imádkozzunk
azért, hogy mindenhová eljusson
a gyógyszer. Imádkozzunk azért,
hogy a legeldugottabb helyeket
is elérjék munkatársaink, hogy
minden beteget megtaláljanak
és kezelhessenek.
19, péntek
Fejlődés: Imádkozzunk a pápuaúj-guineai önsegítő
csoportokért, melyek a szociális
tevékenységeket is irányítják. Ez
egy új kezdeményezés.
Imádkozzunk azért, hogy
szívesen tanulják meg a fő
szempontokat és tudják azokat a
gyakorlatban is alkalmazni.
20, szombat / 21, vasárnap
Békesség: ‘Egy gyermek születik
nekünk, fiú adatik nekünk. Az
uralom az ő vállán lesz és így
fogják nevezni: Csodálatos
Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló
Atya, Békesség Fejedelme.’
(Ésaiás 9,6) Emlékezzünk meg
ezen a karácsonyon Pápua-ŰjGuinea, Kelet-Timor és
Indonézia lepramissziós
munkatársairól és betegeiről.

22, hétfő
Helytállás: Imádkozzunk azért,
hogy munkatársaink olyan
országokban is hű bizonyságok
lehessenek, ahol tiltják az
evangélium hirdetését. Kérjük
Istent, hogy tudják azokat is
szeretni, akiket mások nem
szeretnek vagy kivetnek.
23, kedd
Hit: Imádkozzunk a már hitre
jutott betegekért, hogy
megmaradjanak a hitben és
áldás legyen életükön.
Imádkozzunk azért is, hogy
tudjanak világítani társaik
között, és tudják Isten
szeretetét továbbítani a
számukra.
24, szerda
Gondviselés: A Filippi 4,19
szerint ‘Az én Istenem be fogja
tölteni minden szükségeteket
az ő gazdagsága szerint
dicsőséggel a Krisztus
Jézusban!’ Munkatársaink és a
betegek hadd tapasztalják meg
szerte a világon ennek az
Igének igazságát! Az Úr töltse
be szükségeiket!
25, csütörtök Christmas Day
Átalakulás: Imádkozzunk azért,
hogy a leprás betegek élete
alakuljon át Jézus szeretete
nyomán, találjanak békességet
és biztonságot a Megváltó
megismerésén keresztül.
Imádkozzunk azért, hogy

találják meg a társadalomban
is a helyüket.
26, péntek
Gyógyulás: ‘Nem ti
választottatok engem, hanem
én választottalak titeket, hogy
elmenjetek és gyümölcsöt
teremjetek, és a ti
gyümölcsötök megmaradjon!’
(János 15,16) Hálát adok,
Uram, a Lepramisszió
munkásaiért, akiket Te
választottál ki és akik a Te
szeretetedet viszik a
betegeknek!
27, szombat / 28, vasárnap
Jövő: Jeremiás 29,11 szerint
‘csak én tudom, mi a tervem
veletek, -így szól az Úr-,
békességet, és nem romlást
tervezek, reményteljes jövőt
adok nektek!’ Atyám,
könyörgöm a betegekért, hogy
tapasztalják meg: benned van az
áldott jövő elrejtve!
29, hétfő – 31, szerda
Háládatosság: Az év vége jó
alkalom mindannak
számbavételére, hogy mi jó és
mi rossz történt az elmúló
esztendőben. Adjunk hálát
mindazért, amit Isten tett és
tenni fog egyéni életünkben és
a Lepramisszióban egyaránt!
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The main centres where TLM works in India
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