Imádkozzunk egy lepra nélküli világért!
A Lepramisszió Imádsága
Szerető mennyei Édesatyánk, életnek adója,
tekints kegyelmesen a leprában szenvedőkre!
Érintsd és gyógyítsd meg őket, ahogyan
Jézus is tette földi élete során!
Adj bölcsességet és kitartást azoknak, akik
e betegség gyógyításán és megelőzésén
fáradoznak!

Forraszd össze a szétesett családokat és
a szétszakadt barátságokat!
Ösztönözd a te hívő népedet arra, hogy
fogékonnyá váljanak a Lepramisszió szolgálata
iránt! Soha ne legyen hiány sem személyi,
sem tárgyi feltételekből, hanem akaratodnak
megfelelően és a Te szent neved
dicsőségére végezhessék a gyógyítás
munkáját!

IMAFONÁL2010 A LEPRAMISSZIÓ IMAKALAUZA

Adj tudást és szeretetet azoknak, akik
közvetlenül foglalkoznak a betegekkel!

Jézus Krisztusnak, a Te egyszülött Fiadnak,
a mi Urunknak nevében kérünk.

Ámen.

A Nemzetközi Lepramisszió kiadványa

www.leprosymission.org
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A nemzetközi főigazgató
köszöntője

„A csoport megváltoztatta
az életemet”

’A

mikor kiderült, hogy a lepra
gyógyítható, nagyon
megkönnyebbültem’ – mondja
Rosema.
Rosema Mozambikban él, a
Cabo Delgado nevű
tartományban. Néhány évvel
ezelőtt állapították meg a
leprabetegségét. A falujában egy
ALEMO csoport tevékenykedik.
Az ALEMO szervezet
a Nemzetközi
Lepramisszió egyik
partnere, és a
leprabetegek
bevonásával tesz a
betegekért. Csak
Cabo Delgadoban
körülbelül 25 ilyen
csoport működik!
Az önkéntes
csoporttagok

ŐSZINTE KÍVÁNSÁG

rendkívül hasznos munkát
végeznek a betegség korai
jeleinek felismerésében. Jelzik az
általuk gyanúsnak tartott
tüneteket, és ezzel a beteget
megmentik a későbbi
torzulásoktól, szövődményektől.
Rosema is, amikor az első
világos foltokat észrevette a
bőrén, elment az ALEMO
csoport vezetőjéhez és kikérte
tanácsát. Azonnal a rendelőbe
vitték. Rosema kétségbeesett,
amikor megtudta, hogy leprás.
Úgy tudta, hogy ez még ma is
gyógyíthatatlan betegség. ’Azt
hittem, hogy halálomig beteg
maradok!’ – magyarázza.

Kedves imádkozó barátaink, kollegáink!
A Lepramisszió megszületése előtt jó 50 évvel írta Montgomery a következőket az
imádságról:
‘Az imádság a lélek őszinte és leplezetlen óhaja,
Olyan tűz, mely szétfeszíti a keblet.’
(“Az imádság a lélek óhaja” című imádságos könyvből, 1818)
Ne csak az motiváljon bennünket imádságra, hogy kezünkbe vesszük ezt az
imakalauzt! Hanem a Lélek belső tüze! De mi is ez a tűz?
Hiszünk Isten hatalmában. Az imádság: misztérium. Nem értjük, hogy
a világmindenség Ura miért és hogyan válaszol az imádságainkra. De
a Biblia számtalanszor ír arról, hogy Istenünk hallja és megválaszolja
a mi imádságainkat. A Lepramisszióban is megtapasztaljuk, hogy az
imádságra adott válasza nem mindig azt jelenti, hogy Isten teljesíti,
amit mi kérünk. Annál sokkal, de sokkal többet ad, mint amit mi csak
elképzelni is tudunk! Az Efézusi levél 3. részének 20. versében Pál ezt
írja: Isten, “ mindent megtehet,
sokkal bőségesebben, mint ahogy
mi kérjük vagy gondoljuk…”
Megmelegíti a szívünket az a tűz, hogy azt
kapjuk, amire szükségünk van.
Az IMAFONÁL2010 az év 365 napjára tartalmaz
imádságtémákat és hálaadást. Mi gyakran nem
látjuk a teljes képet, de mennyei Atyánk pontosan tudja, mire van szükségünk, mielőtt még
kérnénk tőle (Máté 6,8) A mi dolgunk az, hogy
kérjünk. Mindenkit arra bátorítok, hogy egy dolgot nap, mint nap kérjen Istentől: hogy használjon
fel mindnyájunkat a világ számos pontján élő leprabeteg embertársaink életének,
sorsának jobbra fordításában!

Rosema a csoport aktív tagjává
vált. A csoport vezetője
ellenőrizte, hogy a kapott
gyógyszert pontosan szedi-e, és
az nem okoz-e mellékhatásokat.
Az ALEMO csoportok tagjai
nemcsak az összejöveteleken
találkoznak hetente egyszer,
hanem közösen művelik a földet
és közösen tartanak állatokat is.
’A csoport megváltoztatta az
életemet, mert a termesztett
kukoricát el tudjuk adni. Ez
kicsiny jövedelem, de ennyi sem
lenne, ha magamra maradtam
volna. Szeretném, ha a jövőben
még többet tehetnénk együtt az
életünk javítása érdekében.’

Feltüzesít bennünket, hogy beszélhetünk Istennel. Az IMAFONÁL2010-en keresztül a
világ 40 országában élő sokmillió ember imádságához csatlakozhatunk. Mindnyájan
feltárhatjuk szívünket Isten előtt, és elé vihetjük azokat, akik nekünk annyira
fontosak: a leprabetegeket és a Lepramisszió szolgálatát
Köszönöm imádságait!

Kép:
Georgina Cranston
és Peter Lemieux

Geoff Warne
a Nemzetközi Lepramisszió
főigazgatója
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Hogyan használjuk az imakalauzt?
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A Lepramisszió imakalauza segít Önnek abban, hogy a világ minden
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Ezt az imakalauzt a világ számos pontján használják hivatalokban,
kórházakban, oktatóközpontokban, klinikákon, templomokban, otthonokban. Munkatársainknak nagy bátorítás tudni azt, hogy a 2010. év során
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Élettörténeteket is olvashatnak az imakalauzban. Ezek az egyéni sorsok
beszédesebbek mindennél. Reméljük, hogy az Ön számára is ösztönzők
és meggazdagítóak lesznek! Rajtuk keresztül láthatja meg: mit végez a
Lepramisszió az egyes emberek életére nézve, milyen óriási változások
történnek sorsokban, családokban a szolgálatunkon keresztül.

‘De jó, hogy van saját riksám!’
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Köszönjük támogatását!

- térkép
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A lepra előfordulása napjainkban
A Nemzetközi Lepramisszió Jézus Krisztus nevében elkötelezetten kívánja
szolgálatát végezni mindaddig, amíg a világon leprás betegek élnek.

Myanmar
évente 3 365 új megbetegedés

A Lepramisszió
munkaterületének térképét
lásd a 68. oldalon.

Kongói DK:
évente 6 114 új megbetegedés

Új megbetegedések
száma évente
10 000-nél több
100 – 9 999
kevesebb, mint 100
nincs adat
FORRÁS: WHO 2009
4

Nigéria:

India

Mozambik

évente 4 899 új megbetegedés

évente 134 184 új megbetegedés

évente 1 313 új megbetegedés
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Arckép

’A legjobb az, hogy közösen dolgozunk’
A Lepramisszió mozambiki projektjein keresztül bepillanthatunk abba, ahogyan a csoportok tagjai egymást és másokat
is segítenek. Íme, egy asszony története:
A falu lakosai szívesen gyűlnek össze a
kis vályogkunyhókban, melynek
tapasztott fala védelmet nyújt a tűző
nap ellen. A padozat is földből és
szalmából készült. A fal mellett
asszonyok ülnek és beszélgetnek.
Maria egy fejére fordított kosár tetején
ül, fején piros kendő. Bár öt gyermeke
van, és mindegyik gyermeke már
megházasodott, mégsem néz ki
negyvennél többnek. Férjével együtt
gazdálkodik a machamba-jukon, vagyis
azon a földterületen, amit a mozambiki
állam minden felnőtt lakosnak juttat.
Maria és férje kukoricát és
földimogyorót termeszt. Nemcsak
magukat élelmezik ebből, hanem el is
tudnak adni a piacon.
Maria az ALEMO
csoport földjén
dolgozik

Szemközti kép:
Peter Lemieux

2004-ben Maria valami világos foltokat
vett észre a lábán. Fogalma sem volt,
hogy ez mi lehetett, mi okozhatta.
Maria éppen egy olyan faluban él, ahol
ALEMO csoport is működik. Az ALEMO
partnerségben munkálkodik a
Lepramisszióval. Tagjai maguk is
leprabetegek voltak, akik most
társaikon segítenek. A szervezet
központja Pemba-ban található, mely
Cabo Delgado tartomány fővárosa. A
falvakban 20-25 csoport működik,
melynek tagjai az öngondoskodást
tanulják meg és megélhetésük alapvető
kérdéseit is rendezik.
Maria az ALEMO csoport vezetőjéhez
ment el panaszaival. Az meglátva a
jellegzetes foltokat, orvoshoz irányította
az asszonyt. Néhány hét múlva
mobilrendelő érkezett a faluba. Maria-t
megvizsgálták, és közölték vele, hogy
leprás.

’Nagyon elkeseredtem’ – mondja. ’Attól
rettegtem, hogy elhagy a férjem.’
Ez örvendetesen nem következett be,
sőt a férj igen segítőkész volt
feleségéhez a kezelés alatt mindvégig.
Maria hat hónapon át szedte a
kombinált gyógyszereket. Teljesen
meggyógyult.
Még itt sem fejeződött be Maria és az
ALEMO története. Elkezdett járni a
csoport hetenkénti összejöveteleire. Itt
találkozik olyanokkal, akik szintén
leprabetegek voltak. Sokuknak sokkal
erősebb volt a betegsége, mint neki. Így
Maria különösen értékelni tudja, hogy
őt idejében elkezdték kezelni. Így
megmenekült a későbbi maradandó
károsodásoktól. A csoportban nemcsak
a betegségről beszélnek, hanem
megtárgyalják a falu ügyeit is, valamint
személyes életük kérdéseit. Maria élvezi
ezeket a beszélgetéseket, mert általa
úgy érzi: bevonják őt a közösségbe. Sőt,
néhány hónap múlva felkérték, hogy
vállalja el a csoportbeli asszonyok
képviseletét.
Maria falujában az ALEMO
szervezetnek földje is van, melyet a
tagok közösen művelnek. Együtt
tartanak egy anyakecskét és egy gidát.
’A legjobb az a csoportban – meséli
Maria-, hogy közösen dolgozunk. ’
Ma már ő biztatja a többi asszonyt,
hogy műveljék a közös földet. Mivel jó
volt a termés, a csoport nagyon sok
kukoricát tudott eladni. Utána a
csoporttagok is részesültek a
haszonból. Ebből a kis pénzből tudott
Maria szappant és sót venni magának.

’Azt gondolom, hogy a csoport
jelentősen tovább tudna lépni, ha több
állatot tarthatnánk, például birkát.’ -

mondja Maria. ’Tenyészthetnénk
birkákat, aztán eladhatnánk, és ez
mindenkinek előnyös lenne.’
Maria
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A vidéki India
“Segítettek nekünk, hogy boldog és egészséges életet
élhessünk. Mindketten segítünk a projekt munkatársainak,
hogy felkeltsük az érdeklődést a társadalomban, és
csökkenjen a megbélyegzés.”, mondja Sheela Barabankiból. Férjével együtt az indiai Lepramisszió Közösségi Akciócsoportjától kaptak támogatást.

A Lepramisszió Jézus Krisztus nevében végzi szolgálatát a leprabetegség miatt hátránybe került egyének
és közösségek testi, lelki, szellemi és társadalmi szükségleteinek megoldásával, bevonva őket
tevékenységébe és emberi méltóságra emelve őket.

1. hét: január

TÉNY:
MINDEN MÁSODIK
PERCBEN KIDERÜL
VALAKIRŐL, HOGY
LEPRÁS

január 2010
1, péntek
Fókusz: A Lepramisszió fő célja a
leprabetegség okainak és
következményeinek felszámolása.
Munkánk során valóságos
eredményeket szeretnénk ennek a
célnak elérése érdekében
felmutatni. Imádkozzunk az egyes
országok vezetői számára
bölcsességért, hogy bátor, de mégis
reális terveket tudjanak készíteni.
Imádkozzunk a Lepramissió
alkalmazottaiért, akik közvetlenül
állnak kapcsolatban a
támogatókkal. Tudják okosan
közvetíteni a leprabetegek
szükségleteit és meggyőzni a
lakosságot arról, hogy ma is
minden évben több százezer
embertásunk betegszik meg
leprában.
2, szombat
Holisztikus gyógyítás: A
Lepramisszió holisztikus
szempontból végzi
szolgálatát, ami azt jelenti,
hogy az egész embert tartja
szem előtt testi, lelki, szellemi
és társadalmi szükségleteivel.
Kiterjed figyelmünk a ránk
bízottak önbecsülésének és
emberi kapcsolatainak
erősítésére is. Imádkozzunk
munkatársainkért, hogy ezt az
átfogó szempontot alkalmazzák
minden döntésükben. Imádkozzunk
az egyénekért és családokért, akik a
leprabetegség legszörnyűbb
következményeivel találkoznak:
megbélyegzéssel, kivetettséggel.
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Napló

Napló

A Lepramisszió
látása és küldetése

Fotó: Georgina Cranston

2. hét: január

3, vasárnap
Méltóság: A Lepramisszió
fontosnak tartja az emberi
méltóság visszaadását. Adjunk
hálát azokért az egyre szaporodó
szervezetekért, melyeket korábbi
leprabetegek hoznak létre.
Számukra az emberi méltóság
visszanyerése kulcsfontossággal bír.
Imádkozzunk azért, hogy a
Lepramisszió jó kapcsolatot tudjon
kiépíteni ezekkel a szervezetekkel.

Ez a férfi egy alacsony
költségű ház
kedvezményezettje.

4, hétfő
Együttérzés: Az új év kezdetén
adjunk hálát, hogy Isten olyan sokféleképpen válaszolt imádságainkra
2009-ben. Emlékezzünk arra, mit
tett értünk a kis és nagy dolgokban
egyaránt. Imádkozzunk a Miszszióban levőkért, akiknek szükségük
van most imánkra. Imádkozzunk
azért, hogy növekedjen Isten utáni
vágyunk és embertársaink iránti
együttérzésünk.
5, kedd
Vezetés: A Lepramisszió Közösségi Akciócsoportja arra törekszik,
hogy javítsa a lepraszolgálathoz és
az anya-gyermek egészséggondozáshoz való hozzáférést, különösen
a kiszolgáltatott rétegek körében.
Dicsőítsük Istent azért, hogy
ezeknek a csapatoknak köszönhetően a lepra és tünetei ismertebbé váltak. Kérjük Isten irányítását a
munkatársak és az önkéntesek
közös munkájában.
6, szerda
Integráció: Az indiai Lepramisszió
Integrált Közösségfejlesztő
Programja több fontos projektből
áll, melyek célja, hogy elősegítsék a
társadalmi integrációt és képessé
tegyék a leprabetegeket az önálló
életre. Imádkozzunk, hogy Isten
erősítse meg a programban részt
vevő közösségeket, hogy önellátóvá
váljanak.

Fotó: Georgina
Cranston

7, csütörtök
Fejlődés: A Bethesda Jótékonysági Törekvés azzal nyújt

Ritu az indiai Lepramisszió “Fiatalon
érd el őket” iskolai ösztöndíj
programjától kapott segítséget.

támogatást a társadalom
perifériájára sodródott
embereknek, hogy különösen az
elszigetelt, távoli és törzsi
közösségekben a társadalmi-gazdasági fejlődést segíti. Imádkozzunk a BJT-ért és az uttaranchali
Rampurában most megnyitott új
projekt-központjukért. Adjunk hálát
Istennek azért, hogy a Körzeti
Lepraközpont felkérte a BJT-t, hogy
tevékenységét terjessze ki több leprakolóniára is.
8, péntek
Munkatársak: Adjunk hálát Dr.
Jeyakumar Danielért, az indiai
Lepramisszió előző vezetőjéért, aki
tavaly ment nyugdíjba. Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg őt és
feleségét, Joycet. Imádkozzunk Dr.
Sunil Anandért, India új lepramiszsziós igazgatójáért. Kérjük Istent,
hogy vezesse őt, adjon neki helyes
ítélőképességet az indiai Lepramisszió irányításához.
9, szombat / 10, vasárnap
Jövedelem: Leprabetegek és
családjuk ezrei részesültek az indiai
Lepramisszió Átfogó Rehabilitációs Programjából, amely alacsony költségű házakkal, képzéssel,
mikrohitellel és oktatással segíti az
embereket. Dicsőítsük az Urat
azért, hogy sokaknak javult az élete
és az anyagi helyzete a Lepramisszió beavatkozása következtében.
9

Kína és Laosz

Közép-Afrika
“Az orrom miatt nem tudtam jól lélegezni, és a Lepramissziónál
kerestem műtéti lehetőséget. Khartoumban egy orvos
elvégezte az operációt, és most már sokkal könnyebben kapok
levegőt. Sokkal csinosabb is lettem az operáció után!”, mondja
Piol, egy lepra miatt rokkanttá vált fiatalember, aki a Lepramisszió szudáni Aburof Klinikáján kapott kezelést.

“Tavaly egy orvos jött a HANDA-tól és segített rajtam azzal, hogy
elvégezte a hályogműtétet. Másnap azonnal láttam, mihelyt a
kötést levették. Nem tudom elmondani, milyen boldog voltam
abban a pillanatban. Arra gondoltam, hogy újra el tudok menni
egyedül is otthonról”, mondja Xue, a HANDA átfogó Lepra Rehabilitációs projekt kedvezményezettje.

3. hét: január

A HANDA közös programokat
is szervez a falubelieknek

A laoszi Poma szövéstfonást tanult, így már el
tudja tartani magát.

TÉNY:
AZ EGÉSZSÉGÜGYI
VILÁGSZERVEZET
(WHO) SZERINT
KÍNÁBAN 60 MILLIÓAN
ÉLNEK VALAMILYEN
FOGYATÉKKAL
10

11, hétfő
Munkatársak: Adjunk hálát Yuek
Ming Poonért, aki Kínában és
Laoszban vezeti a Lepramissziót.
Imádkozzunk az egészségéért,
hiszen nagyon sokat utazik ezekben
az országokban. Könyörögjünk,
hogy sikerüljön egy teljes
munkaidős projekt-munkatársat
alkalmazni, aki Yuek Ming munkáját
segíti. Imádkozzunk, hogy a
Lepramissziónak sikerüljön Kína
más tartományaiban is kapcsolatot
létesítenie új projekt partnerekkel.
12, kedd
Média: A laoszi Vientianeban levő
Lao Fogyatékkal Élő Nők
Fejlesztő Központja (LDWDC)
szövő, varró és papírkészítő
szakképzést ad. Ezenkívül egyik
céljuk, hogy minél szélesebb körben
felhívják a figyelmet a leprára és a
rokkantságra. A 2010-es év új
kezdeményezése, hogy a TV, rádió
és újságok segítségével hívják fel a
figyelmet az LDWDC munkájára és a
fogyatékkal élők jogaira.
Imádkozzunk a projekt sikeréért.
13. szerda
Önkéntesek: A Lepramisszió támogatja a Bless China Nemzetközi
Közösségi Rehabilitációt Kunmingben és Jünnanban. A projekt
holisztikus gondozást nyújt a régió
leprafalvaiban élő leprabetegeknek.
Imádkozzunk, hogy a csapatnak sikerüljön több helyi embert bevonni
a munkába, különösen a helyi egyházak önkénteseit. Imádkozzunk
azért is, hogy több leprabeteg akar-

Napló

Napló

Csád, Guinea, Niger, Szudán

jon részt venni a képzésben, és így
az otthonukba bezárt, a lepra miatt
rokkanttá vált embereket a
munkatársak meglátogathassák és
gondozhassák.
14, csütörtök
Lakhatás: A Guangxi Lepra Rehabilitációs Lakásprojekt a
Lepramisszió partnerével, a Habitat
for Humanity-vel együtt a leprabetegek lakáskörülményein szeretne
javítani. Imádkozzunk azért, hogy a
projekt résztvevői egyenrangúvá váljanak a közösségükben és képesek
legyenek szakképesítést szerezni,
amellyel jövedelemhez juthatnak.
Így eltarthatják magukat és családjukat.
15. péntek
Nyitottság: Jünnan tartományban
két olyan terület is van, ahova még
nem mehet be a kunmingi Lepra
Szakorvosi Központ. Imádkozzunk,
hogy Isten munkálkodjon továbbra
is a kormányzati hivatalnokok
szívében, és nyíljanak meg Jünnan
távoli részei is, ahol van néhány
rászoruló rehabilitációs falu.
16, szombat / 17, vasárnap
Támogatás: Az új Bless China
Nemzetközi Xishuangbanna
Közösségi Rehabilitáció projekt
munkatársait 2009-ben képezték ki.
A program az idén indul be. Imádkozzunk, hogy sikerüljön a projekthez egy teljes munkaidős programigazgatót találni; és imádkozzunk a kormányzati partnerek
folyamatos jóindulatáért is.

4, hét: január
TÉNY:
NIGER LAKOSSÁGÁNAK
49%-A 14 ÉVNÉL
FIATALABB

Támogatás: A nigeri Danja
Kórház egy betege

Család: baba-mamakör a
szudáni Abarof Klinikán

18, hétfő
Niger: Imádkozzunk az ausztrál Margot Stuartért, aki tavaly óta dolgozik
a Danja Kórházban részmunkaidős
rokkantság-megelőző tanácsadóként. Emlékezzünk meg Bunmi
Olulotoról, a kórház igazgatójáról is,
és a többi munkatársról, akiknek
Niger forró és csapadékos éghajlati
feltételei között kell dolgozniuk. Az
egészségközpont bővítése miatt
egyre több az általános beteg, és ez
jelentős többletmunkát jelent.
19, kedd
Szudán: Imádkozzunk azért , hogy
Isten rendelje ki a megfelelő
együttműködő partnereket a szudáni
Lepramisszió számára, s így az
ország déli részén több leprabeteget
tudjanak elérni. A szudáni Lepramiszszió ebben az évben dolgozza ki az
egész országra vonatkozó
stratégiáját. Emlékezzünk meg
imáinkban a Lepramisszió
vezetőjéről, Yousif Dengről és
munkatársairól, és kérjük, hogy
tapasztalják meg Isten erejét és
bölcsességét.
20, szerda
Csád: A Lepramisszió itteni partnere
a Moustagbal Fejlesztési Központ,
melynek célja a leprabetegek és
rokkantak életkörülményeinek
javítása. A Lepramisszió támogatja a
Fogyatékkal Élők Szervezetét is Mongoban. Könyörögjünk, hogy Isten
áldja meg ezeket a projekteket és
adjon a csádi Lepramissziónak tiszta
látást újabb lehetőségek
felderítéséhez.

21, csütörtök
Szudán: A Lepramisszió egy leprásokat és rokkantakat gondozó projektet és egy társadalmi-gazdasági
rehabilitációs programot működtet
Khartoumban. Sok súlyosan rokkant
leprabeteg jön Khartoumba segítségért. Jelenleg nem tudnak műtétet
végezni felszerelés hiányában. Imádkozzunk, hogy megváltozzon ez a
helyzet és legyen megfelelő berendezés és orvosi személyzet.
22, péntek
Niger: A Danja Kórház új
munkatársakat keres a meglévők
mellé: orvost, agronómust és
fizikoterapeutát. Imádkozzunk, hogy
ezekre a helyekre a megfelelő
emberek kerüljenek. Niger egyike a
világ legszegényebb országainak, és
a szegénység miatt ezekben az
országokban nehéz fenntartani a
kórházat. Imádkozzunk a Danja
Kórház számára a szükséges anyagi
forrásokért.
23, szombat / 24, vasárnap
Szudán: Darfurban a Lepramisszió
rokkantcsoportokkal dolgozik együtt,
valamint leprások és rokkantak
számára üzemeltet klinikákat. A
régióban tapasztalható bizonytalanság miatt néha nehéz elvégezni a
munkát. Imádkozzunk, hogy Isten
nyisson utat a Lepramisszió
számára, hogy a munkatársak bemehessenek a három nyugat-darfuri
leprafaluba: Zalengibe, Adikongba
és Forborangaba.

11

Egy megváltozott élet
A kínai Cai Ping elmondja, hogyan változott meg élete a
Lepramisszió projektjének köszönhetően úgy, hogy ma már
ő ad reményt másoknak.

„De az Úr terve örökké megmarad, szívének
szándéka nemzedékről nemzedékre.”
(Zsolt. 33,11)

5. hét: január

Stratégia: A Lepramisszió
tagországai vezetőinek
találkozása Londonban
2009 júniusában.

TÉNY:
2008*-BAN A
NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ KB. 14
MILLIÓ FONTOT ( 4, 2
MILLIÁRD FORINT)
KÖLTÖTT
LEPRAMUNKÁRA
*A LEGUTÓBBI ADAT
SZERINT

25, hétfő
Szervezési Munkacsoport
Találkozója: Ma kezdődik a
Szervezési Munkacsoport értekezletének hete Londonban, az
Egyesült Királyságban. Imádkozzunk, hogy ne csak a józan ész és
éleslátás legyen előtérben,
hanem az alázat és a kegyelem is.
Szintén imádkozzunk, hogy a
szervezéssel is minden rendben
legyen.
26, kedd
Szakelőadók: Rey Coloma,
Chris McDonald és Clara Volpi
támogatást és tanácsadást nyújtanak a résztvevő tagországok
számára. Rey a Fülöp-szigetekről,
Chris és Clara pedig az Egyesült
Királyságból származik. Imádkozzunk biztonságért és bölcsességért számukra, miközben
az idén is sok országba kell
utazniuk.
27, szerda
Koordináció: Alan Gray a
Lepramisszió szervezési igazgatója. Imádkozzunk bölcsességért és
Isten vezetéséért számos feladatának megoldásához. Szintén
imádkozzunk Jill Craigie
szervezési koordinátorért, aki
támogatásokat gyűjt az Szervezési
Munkacsoport számára, és David
Mundy tanácsadóért, aki
szorosan együttműködik velük.
28, csütörtök
Projektek: A projektek tervezése
átalakulási szakaszban van.

12

Arckép

Napló

Programok
és tervek

Csapat: tagországok vezetői, a
nemzetközi irodai alkalmazottai és
munkatársak a munkamegbeszélésen

Adjunk hálát a projekt-tervezésben bekövetkezett fejlesztésért.
Imádkozzunk, hogy ez eredményesebbé tegye a munkát és
egyértelműen pozitív változást
hozzon a leprabeteg emberek
életében.
29, péntek
Szervezési Munkacsoport:
Imádkozzunk az Szervezési
Munkacsoport azon tagjaiért, akik
nem az Egyesült Királyságban
élnek: Piet Both-ért (Hollandia),
Rey Coloma-ért (Fülöp-szigetek),
Cindy Norfor-ért (Szingapúr) és
Elvis Rashirai-ért (Dél-Afrika).
Imádkozzunk, hogy teljes szívvel
vegyenek részt a csapatmunkában
annak ellenére, hogy földrajzilag
távol élnek a központtól, és hogy
munkájuk kellőképpen meg
legyen becsülve.
30, szombat / 31, vasárnap
Leprások Világnapja: Imádkozzunk a világ minden táján rendezett ünnepi programokért!
Adjunk hálát a kemény munkát
végző önkéntesekért és a
munkatársakért, akiknek lelkes
munkája sikeressé teszi a
betegséggel kapcsolatos
figyelemfelhívó munkát. Imádkozzunk, hogy azokat, akik általuk
tudomást szereznek a leprabetegségről, megérintse mindez
és támogassák a jövőben a
Lepramisszió munkáját!

979-ben jöttem a Hepu
leprafaluba. A többi lakóhoz
képest én szerencsés voltam, mert a
családom időnként meglátogatott.

“1

1995-ben sietősen dolgoztam valamit.
Véletlenül megsértettem magam. A
lepra miatt a lábam érzeketlen volt a
fájdalomra. Sajnos a sebből egy csúnya
fekély keletkezett. Nem tudtam, mit
csináljak. Semmit nem tudtam arról,
hogy kell magamra vigyázni. Láttam,
hogy a seb minden nap egyre nagyobb
lesz, és néha rossz szaga is volt.
Kerültem az embereket. Különböző
kifogásokkal még a családomat is
lebeszéltem arról, hogy
meglátogassanak. Sok év telt el, és a
fekély egyre csúnyább lett. Egyszer a
helyi orvos azt mondta, hogy a
fekélyem gyógyíthatatlan, és amputálni
kell a lábamat.
Reménytelennek éreztem életem
hátralevő részét. Gyakran gyűlölködve
panaszkodtam, és azt kérdeztem, hogy
miért bánt velem az élet ilyen
igazságtalanul. Elvesztettem az
önbizalmamat, és napról napra csak
sodródtam.
2003-ban a HANDA ( a Lepramisszió
által támogatott rehabilitiációs és jóléti
egyesület Kínában) eljött a falunkba,
hogy minden betegnek megtanítsa,
hogyan vigyázzanak az érzéketlen
kezükre és lábukra, hogy megvédjék és
megelőzzék a sebesülést. Én kitartóan
gondoztam magam, ahogy a doktor
tanította. Egy idő után észrevettem,
hogy a fekély kisebb lett.
Kimondhatatlanul boldog voltam. Egy
év múlva a fekélyem teljesen
meggyógyult. Eddig a fekély nem újult

ki, mert szokásommá vált, hogy
gondozzam magam. Tudom, hogy a
HANDA segítsége nélkül, nem élhetnék
ilyen céltudatos életet.

Cai Ping (balra)
leprabetegeket
gondoz

2005-ben, a HANDA és a falulakók
ösztönzésésre egészséggondozó
munkás lettem Beihai faluban. Nagyra
értékeltem ezt a lehetőséget és
megbecsültem a bizalmat. Saját
tapasztalatomat használtam példaként,
és így biztattam a falu lakóit, hogy
csatalakozzanak az öngondoskodó
kampányhoz. Akik nem tudták ellátni
magukat saját kezükkel valamilyen
rokkantság miatt, azoknak én elláttam a
sebét. Azt akarom, hogy még több
ember ismerje meg az öngondoskodás
fontosságát. Folytatom ezt a munkát;
terjesztem az embereknek, amit
megtanultam és ami rajtam is segített.
13

Kongói Demokratikus
Köztársaság

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én
vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt
győzedelmes jobbommal támogatlak.” (Ésaiás 41,10)

“Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a
szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt,
és főhelyet juttat neki.” (1Sám 2,8)

6. hét: február

TÉNY:
2010-BEN PARLAMENTI
VÁLASZTÁSOK
LESZNEK
MYANMARBAN
(BURMÁBAN).

Megajándékozott beteg a
Hlaing Thayar Központban.

Katasztrófaelhárítási
csoport területi
segélyközpontokat állít fel

14

február
1, hétfő
Alkalmazottak: Imádkozzunk Dr.
Mike Griffiths-ért, a myanmari
Lepramisszió igazgatójáért és Dr.
Zaw Moe operációs igazgatóért,
akik továbbra is vezetik a szervezet
munkáját. Imádkozzunk a „7-up
Jogsegély-projektért”, hogy
megváltoztathassák az emberek
hozzáállását a leprabetegséggel
kapcsolatban.

4, csütörtök
Méltóság: Egy új betegnyilvántartó rendszer kifejlesztése folyik
Thaiföldön annak érdekében, hogy
a betegeket könnyen át tudják
irányítani az állami ellátó szervektől a McKean Rehabilitációs
Központba. Köszönet Istennek
ezért. Imádkozzunk, hogy ez a
módszer segítsen a betegeknek az
önálló életben és méltóságuk
visszaszerzésében.

2, kedd
Tanúságok: Adjunk hálát Istennek
a thaiföldi McKean Rehabilitációs Központ munkájáért. Imádkozzunk Somchai Obboon igazgatóért, Trevor Smith orvosigazgatóért és Heather Smith oktatási
munkatársért, az alkalmazottakért
és a betegekért. A McKean
Központnak régre visszanyúló
történelme van a keresztény
bizonyságtétel terén. Imádkozzunk, hogy ez folytatódjon és a
központ által alapított
gyülekezetek tovább virágozzanak.

5, péntek
Fogyatékosság: A Mawlamyine
Fogyatékossági Központ
mozgáskorlátozott felnőttek és
gyerekek gondozásával foglalkozik.
Imádkozzunk a központért és a
műhelyért, ahol kerekes székeket
és egyéb, gyógyászati
segédeszközöket gyártanak. Imádkozzunk, hogy ez a projekt gyökeret verjen a térségben. Imádkozzunk a helyi lakossággal való jó
kapcsolatukért.

3, szerda
Vezetőség: Imádkozzunk, hogy
Isten a jövőben is áldja meg a
myanmari (burmai) Mawlamyine
Keresztény Leprakórházat, s
hogy a leprabetegek és a fogyatékkal élők számára továbbra is
fontos szolgáltatásokat nyújthasson. Imádkozzunk, hogy találjanak
megfelelő vezetőt, akinek szíve
hűséges Istenhez és jól fogja
vezetni fogja a kórházat a gazdasági és működési átalakulás idején.

6, szombat / 7, vasárnap
Biztonság: Myanmarban számos
igazgatóhelyettes felügyeli a
Lepramisszió munkáját szerte az
országban. Imádkozzunk biztonságért az utazások során és bölcsességért, hogy az alkalmazottakat és a helyi hatóságokat is
megfelelően tudják kezelni. Imádkozzunk még Ko Sai-ért, aki a
logisztikát irányítja, hogy munkája
akadálymentes legyen.

7. hét, február

TÉNY:
A KONGÓI
DEMOKRATIKUS
KÖZTÁRSASÁG
LAKOSSÁGÁNAK 46%-A
15 ÉVNÉL FIATALABB

A Lepramisszió
mikrohitelének egyik fiatal
kongói kedvezményezettje

Fotó:
Georgina Cranston

8, hétfő
Stratégia: Adjunk hálát Istennek,
hogy védelmezi a kinshasai Kongó
Koordinációs Iroda munkatársait
utazásaikon, amikor a Kongói DK
különböző államaiba utaznak.
Imádkozzunk a munkát irányító
Martin Ndombeért. Kongó az idén
alakítja ki egészségügyi stratégiai
tervét a következő öt évre. Imádkozzunk a terv sikeres
elkészítéséért és végrehajtásáért.
9, kedd
Fogyatékkal élés: Dél-Nyugat
Kongóban a Lepramisszió egyik
projektje a közösségi alapú rehabilitációs tevékenységek által
elősegíti a leprabetegek visszailleszkedését a régi közösségükbe.
Könyörögjünk Istenhez egy gyógytornászért! Ezen a területen nagy
számban fordul elő lepra miatti
rokkantság, szükség van
fizikoterápiára a rokkantságmegelőzési program kifejlesztéséhez.
10, szerda
Képzés: a Lepramisszió dél-kivui
csapata reméli, hogy a közösségi
alapú rehabilitációs
kezdeményezésüket újabb
területekre is ki tudják terjeszteni
az idén. Sok közösséggel és leprabeteggel első ízben ismertetik meg
a mikrohitel kölcsönt. Imádkozzunk a hatékony képzésért és azért,
hogy a közösség tagjai jól megértsék a mikrohitel előnyeit.

Napló

Napló

Myanmar (Burma)
és Thaiföld

11, csütörtök
Új esetek: Sankuruban öt
egészségügyi körzetben nőtt az új
leprabeteg esetek száma, és a
rokkantság mind a régi, mind az új
betegeken megfigyelhető. Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió
rokkantságmegelőző és szocio-gazdasági fejlesztési tevékenységével
elérje a legrászorultabb betegeket
ebben a régióban. Emlékezzünk
meg az egészségügyi koordinátorról, Dr Jean Ngoy Kitengéről is.
12, péntek
Gondoskodás: Adjunk hálát Istennek JC Okoko fizikoterapeutáért,
aki tavaly lett a munkatársunk
Sankuruban. Munkája lehetővé
teszi, hogy a rokkantság
megelőzésére munkatervet dolgozzanak ki. Még mindig sok leprabeteg szenved a fájdalmas fekélyektől. A kormányzat egészségügyi
munkatársai nem mindig ismerik
fel a lepra tüneteit vagy a komplikációt. Imádkozzunk, hogy a
fizikoterápia javítsa a leprabetegeknek nyújtott gondoskodás
minőségét.
13, szombat / 14, vasárnap
Jövedelem: Adjunk hálát Istennek
a Lepramisszió Maniemaban
végzett munkájáért; sok leprabetegnek van megélhetése és
jövedelme a mikrohiteleknek
köszönhetően. Imádkozzunk
Alphonse Ilamboért, aki a
Lepramisszió szocio-gazdasági
fejlesztési biztosa Maniemaban.
15

Kelet-Afrika
Etiópia, Tanzánia, Uganda

“A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el,
mert a maga idejében aratunk majd, ha
meg nem lankadunk.” (Gal 6,9)

8. hét: február

TÉNY:
2008-BAN* TÖBB, MINT
230.000 FONT BEVÉTEL
SZÁRMAZOTT A
LEPRAMISSZIÓ
KÉZMŰVESSÉGÉBŐL
* a legfrissebb elérhető adat
szerint

Az ausztrál Lepramisszió
támogatói az 50 km-es
gyaloglás célvonalánál

16

15, hétfő
A kanadai Lepramisszió bölcsességet kér Istentől ahhoz, hogy
sikerüljön a kanadai törvényhozó
testületek jóindulatát elnyerni.
Imádkozzunk azért is, hogy Isten
nyissa ki az egyházak felé a kapukat,
hogy több támogatást kapjanak az
egyházaktól. Kérjük Isten vezetését a
megfelelő önkéntesek és munkatársak kiválasztásához.
16. kedd
Az angliai és walesi Lepramisszió
tavasszal Indiába tervez támogatói
látogatást. Kérjük Isten áldását a
résztvevőkre, hogy a helyszínen látva
a Lepramisszió munkáját, még több
ösztönözést kapjanak, és hazatérve
méginkább segítsék a lepra-munka
ismertségének növelését. Imádkozzunk azért is, hogy több önkéntes
ajánlja fel a jövőben segítségét.
17, szerda
Ausztráliát gyakran pusztítják
erdőtüzek, áradások és aszály – ezek
a csapások nagyon nehezítik a
jótékonysági munkát. Támogassuk
az ausztrál Lepramissziót, mert
2012-re szeretnék elérni ambiciózus
centenáriumi tervüket -10 millió dollár adománygyűjtést. Imádkozzunk,
hogy a vezetőség tapasztalja meg
Isten útmutatását a döntések
meghozatalánál, és kérjük, hogy az
új tervek a Lepramisszió javát szolgálják.
18, csütörtök
Dicsőítsük Istent azért, hogy az
észak-ír fiatalok egyre érdeklődőbbek
és egyre több önkéntes támogatást

Napló

Napló

Támogatói
munka

“Én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” (Ézs 46,4)

A peterboroughi futballcsapat és a helyi
iskolások támogatják a “Lepra Világhete
2009”-et

nyújtanak a Lepramisszió Indiában
és Afriákában végzett munkájához.
Imádkozzunk az észak-ír
Lepramisszió Ifjúsági Tanácsadó
Testületéért, mely új utakat keres a
fiatalok felé, és igyekszik bevonni
őket a támogatói és pártfogói
kezdeményezésekbe.
19, péntek
A skót Lepramisszió köszönetet
mond Istennek a megnövekedett
imatámogatásokért , melyet
különösképpen a nagyböjti imasorozat alkalmával kapott. Imádkozzunk, hogy adománygyűjtő
események és reklámtevékenységek
kapcsán a fiatalok nagyobb számban
jelentkezzenek önkéntesnek és
legyenek készek anyagi támogatást
nyújtani. Különösen támogassuk
imánkkal az önkéntes szónokokat,
akik egész Skóciában a Lepramiszsziót képviselik – imádkozzunk
kreatív életerőért és másokra is
kiható lelkesedésért.
20, szombat / 21, vasárnap
Január 1-jén a Lepramisszió
Kereskedése nagy változtatást hajtott végre raktára működtetésében
azáltal, hogy külsős cégnek adta át a
levélmegrendelések feldolgozását.
Könyörögjünk Tim Huntért és csapatáért, és imádkozzunk, hogy az
átmenet zavartalan legyen, és minden vevő megrendelése hatékonyan
és gyorsan feldolgozásra és
kiküldésre kerüljön. Imádkozzunk,
hogy a megrendelések.

9. hét: február

TÉNY:
TANZÁNIÁBAN TÖBB,
MINT 1.3 MILLIÓ
HIV/AIDS FERTŐZÖTT
EMBER ÉL, ÉS TÖBB,
MINT EGY MILLIÓ
ÁRVA GYEREK.

Tanzániai néptáncosok

Etiópiai leprabetegek és
mozgássérültek szervezete
nyilvános illemhelyeket és
zuhanyozókat üzemeltet

22, hétfő
Munkatársak: Adjunk hálát Istennek Tammy Williamsért, a
Lepramisszió foglalkozási terapeutájáért, aki Etiópiában, az
ALERT (Összafrikai Lepra-, TBC-,
Rehabilitációs- és Kutatási
Oktatóközpont) munkatársa. A rehabilitáció fejlesztésében vesz részt
mind az ALERT-nél, mind kormányzati szinten. Tammy nagyon
elfoglalt, nagy az igény a foglalkozási
terapeuta szakértelmére (egész
Etiópiában csak egy foglalkozási terapeuta van még rajta kívül),
ugyanakkor vezetőként és irányelvek
kidolgozójaként is magas
követelménynek kell megfelelnie.
23, kedd
Stratégia: Az ENAPAL (Etiópiai
Leprabetegek Nemzeti Szervezete)
egy 15.000 tagot számláló tömegszervezet, mely az ország hét
régiójában tevékenykedik. 2009
végén az ENAPAL új, ötéves stratégiai tervet fogalmazott meg. Kérjünk
bölcsességet az igazgatósági tagoknak és a munkatársaknak a terv
végrehajtásához. Kérjük, hogy sikerüljön új stratégiai elképzeléseket
kidolgozni Amboban, ahol ezelőtt a
leprabetegekkel nem törődtek.
24, szerda
Uganda. A Lepramisszió által
támogatott Kumi Kórház a leprabetegségre, rokkantságra és
általános egészséggondozásra
összpontosít. Adjunk hálát Istennek
azért az értékes munkáért, amit ez a
kórház végez ezen a vidéki területen.

Imádkozzunk, hogy mindig
megkapják a szükséges felszerelést,
anyagiakat és munkatársakat.
25, csütörtök
Egészség: A tanzániai Hombolo
Kórház Közösségi Egészségnevelő
programja nagy használt látja az
észak-ír Lepramisszió által
adományozott terepjárónak. Az autó
lehetővé tette, hogy a csapat több,
mint 6 000 falusi embernek adjon
felvilágosítást a lepráról, TBC-ről és
HIV betegségről. Adjunk hálát ezért
Istennek. Imádkozzunk, hogy akiknél
diagnosztizálták a leprát, de még
nem mentek el orvoshoz, vegyék a
bátorságot ahhoz, hogy ezt megtegyék.
26, péntek
Oktatás: Imádkozzunk Anne Robertsért, aki a Lepramisszió fizikoterapeutájaként az etiópiai ALERT-nél
dolgozik. Feladata, hogy fizikoterapeutákat képezzen és továbbképzéseket tartson a munkatársak
részére. Adjunk hálát Istennek, hogy
Anne-nek tavaly a Master fokozatot
sikerült megszereznie egészségtudományból.
27, szombat / 28, vasárnap
Jövedelem: Az ENAPAL célja, hogy
javítsa az etióp leprabetegek szociogazdasági helyzetét. A jövedelmet
biztosító vállalkozások – mint
kefekészítés, kávépörkölés és fémmunka – néhány területen már
működnek. Imádkozzunk, hogy sikerüljön eladni ezeket a termékeket
és szolgáltatásokat.
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Délkelet - India
Napló

Arckép

Remény és jövő

Andhra Pradesh

Könnyen gondoljuk, hogy tanulni: magától értetődő dolog. Elsa
számára azonban az iskolába járás és a tanulás olyan lehetőség,
amiről a családja soha nem gondolta volna, hogy megkaphatja.
Íme a története.

‘Nagy lehetőség ez a mi számunkra! Ingyen tanulhatunk,
szállást kapunk, és miután végeztünk, még munkát is keresnek nekünk!” (Nandlal, aki a champa-i Szakképzőközpontban villanszerelést tanul)

10. hét: március
TÉNY: VIZIANAGARAMI
SZAKKÉPZŐKÖZPONTUNKBAN A 2008-2009ES TANÉVBEN 143 DIÁK
KAPOTT SZAKMUNKÁSBIZONYÍTVÁNYT

Eppli, a vizianagarami
Szakképzőközpont egyik
varrónő-tanulója

Megy az üzlet!
A Lepramisszió segítette
Somulut kis boltja
megnyitásához

március
1, hétfő
Munkatársak: Imádkozzunk a
saluri Filadelfia Leprakórházunkat
vezető Dr. Narendra Rao-ért és
feleségéért, Dr. Daisy Rani Rao-ért.
Számos munkatársuk a nyugdíjkorhatárhoz közeledik. Imádkozzunk
azért, hogy sikerüljön elkötelezett
fiatal orvosokat és ápolókat találni,
akik folytatják az elődök hagyományát és szívvel-lélekkel
törődnek a betegekkel.
2, kedd
Ápolás: 2008-2009-ben több, mint
4 000 leprabeteget látott el a
narsapuri Bethesda
Leprakórházunk. Ebben a
kórházban HIV/Aids-es betegeket
is kezelnek. Adjunk hálát az 50
HIV-ferőzött gyermeket befogadó
új épületszárnyért! Könyörögjünk
azért, hogy az orvosok között
továbbra is megmaradjon a leprabetegek iránti elkötelezettség.
3, szerda
Otthonok: A Rajahmundriban
működő AELC Simon Leprakolónia a Lepramissziónak egyik partnerprojektje. Adjunk hálát azért,
hogy 2009-ben 5 alacsonyköltségű
házat sikerült ezen a kolónián
felépíteni. Könyörögjünk azért,
hogy idén is építhessenek ugyanennyit, és hogy legyen folyamatosan áram a házakban.

lsa büszkén mutatja az
iskolatáskáját. Ülve ölébe veszi
a táskáját és egyik kezét
védelmezőn ráteszi. A táska elején
színes felirat: “Lepra tem cura!” (A
lepra gyógyítható!)

E

4, csütörtök
Szégyenbélyeg: Dél-India négy
államában 825 faluban dolgozik a
CROSS Lepra-és Mozgássérült
Érdekvédelmi Szervezet. Adjunk
hálát azért, hogy a szervezet
munkája jó hatással van a
lakosságra és megfogyatkoztak a
leprabetegséggel kapcsolatos
hiedelmek, ősi előítéletek. Ma már
sokkal jobban elfogadják a
betegeket, mint azelőtt. Kérjük
Istent, hogy folytatódhasson ez a
folyamat.
5, péntek
Jó adottságok: Adjunk hálát azért,
hogy a vizianagarami Szakképzőközpontunk számos korábbi
diákja szépen megállja a helyét és
előbbre léphetett a szakmájában!
Imádkozzunk azért, hogy mind
több lány is akarjon tanulni és
faluját egyidőre elhagyni az iskola
miatt.

Tankönyvek és táskák
A táskát a tankönyvekkel
és más tanszerekkel
együtt a mozambiki
Lepramisszió adta
Elsának. Elsát az Iphiro
Yohoolo projekt
támogatja. Ez lehetővé
teszi, hogy olyan
gyerekek is, mint Elsa,
tanulhassanak. A
Lepramisszió
gondoskodik az iskolai
tandíjról, a könyvekről,
felszerelésről és
egyenruháról, hogy a
gyerekek családját ne
terhelje a többletköltség
terhe.

6, szombat/ 7, vasárnap
Befektetés: Az Andra Pradesh
állambeli kelet-godavari terület
Szent Pál Projektje a leprabetegek javát szolgálja. Harcolnak
a szégyenbélyeg ellen, tanuláshoz
segítik a gyermekeket, ösztöndíjakat adnak. Könyörögjünk azért,
hogy a projekt a jövőben is a
legjobb befektetésnek minősüljön
a lakosság érdekében.

Bár Elsa nem volt
leprabeteg, a
nagypapája igen. És a
nagyszülők Elsa számára
a fő támaszok. Elsa még
csak nyolc éves, de már
megtapasztalta a
megpróbáltatást.
Édesanyja az ő születésekor
meghalt, édesapja nem sokkal
ezután elhagyta.

Elsa

Fotó: Peter Lemieux

Semmi aggodalom!
Amikor megkérdezik Elsát, mi
tetszik neki leginkább a támogatási
rendszerben, így válaszol: “Segít a
nagyszüleimnek. Nem kell
aggódniuk, hogy fizetik ki a
könyveimet.”
Elsa ötödik osztályos. Jövőre
nagyobb iskolába megy a
szomszéd faluba. Hosszú az út
gyalog, de nem bánja.
A kislány minden délután
összepakolja az iskolatáskáját.
Ebéd után elköszön a
nagyszüleitől, akik szorgalmasan
dolgoznak a nádfedeles otthonuk
körüli földterületen; kukoricát,
földimogyorót és maniókát
termesztenek. Elsa sietve megy a
házhoz közeli poros úton, szalad,
hogy utolérje a barátait. Az
iskolában örömmel várja a
matematika órát. Arról álmodozik,
hogy ha nagy lesz, tanár lesz, és
talán egy nagyvárosi iskolában!
Esélyt kapott
A Lepramisszió támogatása nélkül
nem sok esély lenne rá, hogy Elsa
álma megvalósuljon. Az egész
családot érintheti, ha egyvalaki
leprás lesz. A leprabetegséget a
legszegényebbek kapják el. A már
betegek alig tudnak megélni. Még
szegényebbek lesznek, és emiatt
házastársuk, gyermekeik is
szenvednek. Az olyan projektek,
mint az Iphiro Yohoolo, a
hátrányos helyzetű gyerekeknek és
fiataloknak ad reményt és jövőt.

Fotó: Peter Lemieux
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Támogatói munka
Napló

Napló

Pápua-Új-Guinea
és Kelet-Timor
‘Nagy öröm azt látni, hogy egészségesen nő fel!
A mosolya munkánknak a legjobb jutalma!’ – mondja
Riven Johnston, a pápua-új-guineai lepramisszió
vezetője, aki az út széléről vitt be a kórházba egy leprás
kislányt. A gyermek teljesen jól van azóta.

11, hét: március

TÉNY:
A 15 ÉV FELETTI PÁPUA
ASSZONYOKNAK CSAK
A FELE JÁRT VALAHA IS
ISKOLÁBA.

Santiago (középen) KeletTimorban

Jellegzetes ház KeletTimorban

20

8, hétfő
Jogalkotás: Pápua-Új-Guineában
a Lepramisszió szorosan
együttműködik a mozgássérültekkel foglalkozó szervezetekkel.
Az elmúlt 14 év során közösen
dolgozták ki a fogyatékkal élők
jogait biztosító szabályzatot is.
Adjunk hálát azért, hogy ezek az
előterjesztések már eljutottak a
parlament elé és szavazásra kerülnek. Könyörögjünk a
törvényalkotókért, hogy érintse
meg szívüket és értelmüket a fogyatékkal élők sorsa.
9, kedd
Kitartás: Kelet-Timorban a
Közösségalapú Rehabilitációs
Projekt a második szakaszába
lépett. Imádkozzunk azért, hogy
Isten áldja meg a projekt
munkatársait, vezesse el őket a
célig, hogy kitartással tudjanak az
Oecusse, Baucau és Suai
területeken élő leprabetegek
sorsán javítani.
10, szerda
Munkatársak: Emlékezzünk meg
imádságainkban a Pápua-ÚjGuineában dolgozó munkatársainkról! Imádkozzunk az új
munkatársakért, hogy kötelezzék
el magukat a leprabetegek iránt.
Imádkozzunk Riven Johnstonért,
aki a Nemzetközi Lepramisszió
megbízottja ebben az országban.
Könyörögjünk azért, hogy Isten
erősítse és áldja meg őt és
munkatársait munkavégzésük
során.

“Most azért megmarad a hit, a remény, a
szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” (1 Kor 13,13)

11, csütörtök
Fejlesztő munka: A Fejlesztési
Projekt 9 csoportot hozott létre
korábbi leprabetegek és családtagjaik számára Kelet-Timorban.
Imádkozzunk azért, hogy ezeknek a
csoportoknak a tevékenysége
jelentős javulást hozzon az
érintett családok életére nézve.
12, péntek
Vezetők: Pápua-Új-Guineában 87
lepramissziós önsegítő csoportunk működik. Imádkozzunk erős
vezetőkért, akik fejleszteni tudják a
programokat és ezzel segítenek a
leprabetegeknek, hogy
életkörülményeik javuljanak.
Imádkozzunk a Lepramisszióval
partnerségben működő Fogyatékkal Élők Szervezetéért, hogy
hallatni tudják hangjukat az elesettek érdekében.
13, szombat/14, vasárnap
Látás: Imádkozzunk Pápua-ÚjGuinea kormányáért. Imádkozzunk
alkalmas vezetőkért, különösen is
azokért a vidéki középszintű
egészségügyi vezetőkért, akik az
országnak hat olyan területén
tevékenykednek, ahol a leprabetegséget még nem sikerült felszámolni. A kormány partnerségi
rendszert hozott létre a privát és
közegészségügy között. Imádkozzunk, hogy ez működőképes
legyen.

12. hét: március

TÉNY:
BANGLADESI ÚTJUK
UTÁN EGY FIATAL DÁN
PÁR TÖBB, MINT 40
DÁN ISKOLÁBAN ÉS
TEMPLOMBAN
TARTOTT ELŐADÁST,
AMINEK
EREDMÉNYEKÉPPEN
AZ EMBEREK TÖBB
ISMERETET SZEREZTEK
A LEPRÁRÓL, NŐTT AZ
IMATÁMOGATÓK
SZÁMA ÉS AZ ANYAGI
TÁMOGATÁS IS.

15, hétfő
A Holland Lepramisszió egy leprabeteg gyerekről szóló zenés filmmel
jelentkezik iskolákban és templomokban. Adjunk hálát Istennek,
hogy a film lelkes fogadtatásban
részesült, és imádkozzunk még
több ötletért, hogy még több fiatal
kapcsolódjon be a Lepramisszió
munkájába. Imádkozzunk azért,
hogy szorosabbá váljon a kapcsolat
a támogatókkal, és a holland
keresztyének között ismertebbé
váljon a Lepramisszió munkája.
16, kedd
A dán Lepramisszió Istennek ad
hálát az elmúlt év reklámkampányainak fogadtatásáért. Imádkozzunk, hogy az új adományozók és
imatámogatók érdeklődése és
elkötelezettsége nőjön, és ezáltal a
dán Lepramisszió több segítséget,
támogatást tudjon adni a leprabetegeknek.
17, szerda
Imádkozzunk a svájci Lepramisszió
igazgatójáért, Eric Chollet-ért, és
Markus Freudigerért, akit 2009-ben
neveztek ki Svájc német nyelvű
területére fejlesztési szakemberként. Kérjük Isten vezetését és
áldását rájuk, miközben újabb és
újabb módokon próbálnak még
több támogatást gyűjteni a leprabetegek részére. Kívánjuk, hogy
jelentősen növekedjen az anyagi
támogatás az idén!

A pedál hatalma: ausztrál önkéntesek
végigkerékpározták Thaiföldet, hogy a
rehabilitációra gyűjtsenek adományokat

18, csütörtök
Adjunk hálát Istennek a németországi Lepramisszió igazgatójáért, Silke GehrlingerEhrlerért és az Igazgatótanácsért.
Imádságainkat kérik azért, hogy
sikerüljön új tagokat bevenniük az
Igazgatótanácsba, hogy a támogatók száma növekedjen, és hogy
ezáltal jelentősebben járulhassanak
hozzá a lepra elleni munkához.
19, péntek
Az új-zélandi Lepramisszió arra
törekszik, hogy egyre többen és
többet halljanak a lepráról és a
Lepramissziónak a különböző
etnikai csoportok és a nagyközönség körében végzett munkájáról.
Kérjük Isten áldását ezekre a
törekvésekre. Imádságainkat kérik
azért, hogy 250 új, rendszeresen
adományozó partner csatlakozzon a
“Csak egyet gyógyíts meg!” programjukhoz.
20, szombat / 21, vasárnap
Írországi Lepramisszió. Imádkozzunk Ken Gibson igazgatóért és
munkatársaiért, mivel számos újításon és fejlesztésen fáradoznak.
Imádkozzunk sajtókampányukért,
hogy ezáltal még több új támogatóra tehessenek szert. Imádkozzunk azért, hogy a Lepramissziót,
mint hazai jótékonysági szervezetet
ismerjék el, amely mégis az országon kívül végzi tevékenységét a leprabetegek között.
21
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Sokoto államban a Lepramissziónak sikerült megnyernie a hagyományos vezetők és a gyógyítók támogatását a lepra elleni harcban. Ezt úgy érték el, hogy
megbeszélést és képzést tartottak a helyi vezetők és
hagyományos gyógyítók számára a leprával kapcsolatos hiedelmekről és téves felfogásról, valamint a
gyógyulás lehetőségéről.

Assam, Bihar, Jharkhand,
Nyugat-Bengál

13. hét: március

TÉNY:
A 15 ÉV FELETTI
PÁPUA
ASSZONYOKNAK
CSAK A FELE JÁRT
VALAHA IS ISKOLÁBA.

22, hétfő
Munkatársak: dr Sunday Udo 2009ben lett a nigériai Lepramisszió
igazgatója. Imádkozzunk Sundayért,
aki a nigériai Lepramisszió munkájának kialakításáért és vezetéséért
felelős ebben a kihívásokkal teli
időszakban. Kérjük, hogy a minnai
koordinációs iroda többi munkatársa számára is váljon valósággá Isten
ereje és kegyelme mindennapi
munkájuk során.

Büszke a házára: Garba dan
Tanka az új, alacsony
költségű háza előtt

23, kedd
Közösség: Kwara államban a
Lepramisszió 5 leprafaluban dolgozik, és támogatja az Okegbala
kórházat is. Adjunk hálát Istennek
azokért a bevételt hozó projektekért,
melyek a leprabetegek önbecsülését
állítják helyre. Imádkozzunk a
munkatársakért, akik az öngondoskodó és önsegítő csoportokat arra
buzdítják, hogy faluközösség-alapú
csoporttá váljanak a kórház-alapúak
helyett.

Boldogulás: Maryam (balra)
a nigériai Lepramisszió
jóvoltából járhat iskolába

24, szerda
Egészségügy: A Kogi állambeli
Ochadamuban a Lepramisszió által
támogatott Holley
Emlékkórházban a leprával kapcsolatos szolgáltatásokat még mindig
elkülönítik az általános kórházi szolgáltatásoktól. Imádkozzunk azért,
hogy közelebb kerüljenek a leprabetegek és az egyéb betegségben
szenvedők. Imádkozzunk békéért és
biztonságért a kórház minden
betege és munkatársa számára.

22

25, csütörtök
Fogyatékkal élők: Magasztaljuk

Napló

Napló

Nigéria

„Ezelőtt magas kamatú kölcsönt vettem fel egy magánszemélytől. Most már ettől a csoporttól tudok felvenni
kölcsönt, és ez nagyon előnyös számomra.” - Sita, az
muzaffarpuri önsegítő csoport egyik tagja

Istent azért a munkáért, amit Zamfara államban végez az IDEA – egy
emberjogi szervezet, amely a volt
leprabetegek érdekében jár el. Az
IDEA-t a Lepramisszió támogatja.
Ebben a régióban sikerült bevonni a
fogyatékkal élőket is a hálózatba.
Kérjük Istent, hogy Zamfara állam
kormányzata továbbra is tekintse
fontosnak a fogyatékkal élők
jövedelemhez jutását.
26, péntek
Munkatársak: A Lepramisszió
támogatja a Chanchaga Lepra
Szakkórházat Niger államban.
Imádkozzunk Lambatta A
Mohammedért, az ápolási részleg
vezetőjéért, aki “Niger Állam Lepramegfékezési Programjának” biztosa
is. Adjunk hálát Istennek a nigériai
Lepramisszió által alkalmazott
fizikoterapeutáért is, aki a kórházban
és környéken segít a helyi munkatársaknak az öngondoskodó csoportok
kialakításában. Ez lehetővé teszi a
leprával kapcsolatos rokkantság
megelőzését.
27, szombat / 28, vasárnap
Együttműködés: 2010-re nézve a
nigériai Lepramissziónak az a célkitűzése Kebbi államban, hogy
szorosabb partneri kapcsolatot
alakítsanak ki az UNICEF-fel, a Kebbi
Állami Fogyatékosok Hálózatával, a
Felnőttoktatási ügynökséggel, és
más, a szegénység visszaszorításával
foglalkozó intézményekkel. Imádkozzunk azért, hogy ezek a kapcsolatok
kialakuljanak és hasznosak legyenek
az ebben az államban élő leprabetegek számára.

14. hét, már - ápr

29, hétfő
Helyreállítás: Nyugat-Bengálban a Sunderban Community
projekt a létminimumon élő
emberekkel foglalkozik, különösen
is a leprával érintettekre fókuszálva. Segítik a természeti csapások
károsultjait is. Imádkozzunk a
tavaly májusban történt Alia ciklon
által sújtott helyek újjáépüléséért
Bangladesben és Indiában.
30, kedd
Előrelátás: Adjunk hálát a
Makunda Keresztyén
Leprakórház anyagi stabilitásáért
és gyarapodó munkájáért.
Emlékezzünk meg imáinkban Dr.
Vijay Anand Ismavelről, a kórház
igazgatójáról, és imádkozzunk a
kórház jövőjét illető tervekért. Kérjük imánkban, hogy több orvos is
vállaljon munkát a kórházban.

A muzaffarpuri önsegítő
csoport egyik tagja

TÉNY:
AZ INDIAI BIHAR
ÁLLAMBAN A
LEPRÁBAN
SZENVEDŐKNEK 9O%A A LÉTMINIMUMOT
SEM ÉRI EL

Fotó:
Georgina Cranston

31, szerda
Műtét: A Lepramisszió Biharállambeli Muzaffarpur kórháza
azok közé a megyei központi
kórházak közé tartozik, ahová
helyreállító műtétre utalnak be
betegeket. Imádkozzunk, hogy a
kórház felvilágositó programja
által minél több ember szánja el
magát ilyen műtétre. Imádkozzunk
azért is, hogy a sok írástudatlan
beteg érezze fontosnak érzéketlen
kezük és lábuk ellátását.

április
1, csütörtök
Szaktudás: A Bill Edgar Memorial Szakképző Központ a nyugat-bengáli Bankurában leprával
érintett fiatalok továbbképzésével
foglalkozik. Imádkozzunk azért,
hogy diplomájuk megszerzése
után nyíljon lehetőség számukra
szaktudásuk hasznositására, és
hogy eltarthassák magukat és
családjukat.
2, Nagypéntek
Alkalmazottak: Imádkozzunk a
nyugat-bengáli Purulia lepramissziós kórházának betegeiért,
akik közül soknak komoly komplikációja van és speciális kezelésre
van szükségük. Adjunk hálát az új
ortopédorvosért. Kérjük imánkban,
hogy minden dolgozó bölcs
szeretettel bánjon a betegekkel.
3. szombat /4. Húsvét vasárnap
BÉKE: Ezen a hétvégén Jézus
halálára és feltámadására
emlékezünk. Áldott legyen Isten az
ő hűségéért és végtelen
szeretetéért. Köszönjük meg neki
azt a békét, amit Jézus szerzett
nekünk. Emlékezzünk meg
imáinkban mindazokról, akiknek
szüksége lenne az Istentől jövő
békére.
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Banglades

“Az angyal ezt mondta az asszonyoknak: ‘Ne féljetek,
mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek!
Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta.
Menjetek és lássátok meg a helyet, ahol feküdt!”
(Máté 28,5-6)

” Hálás vagyok a Lepramissziónak azért, hogy segitett
nekem és gyermekemnek méltósággal túlélni a nehéz
időszakot. Másképp koldulásra kényszerültünk volna.”
- Hasina, a Chittagong Fejlesztési Projekt egyik kedvezményezettje.

15. hét: április

TÉNY:
2009-BEN A SVÉD
LEPRAMISSZIÓ
MINDEN HÓNAPBAN
25-30%-KAL
NÖVEKVŐ ANYAGI
TÁMOGATÁST
KAPOTT EGYÉNI
ADAKOZÓKTÓL

5, hétfő - húsvéthétfő
Imádkozzunk a magyar
Lepramisszióért, a régi és új
tisztségviselőkért! Imádkozzunk
azért, hogy Isten adjon bölcsességet a döntések
meghozatalában, a munka
fejlesztésében. Könyörögjünk
azért, hogy az egyházak és
egyének által adott lelki és anyagi
támogatás növekedjen, ebben
pedig legyen segítség a magyarul
is megjelenő IMAFONÁL és lepramissziós naptár.
6, kedd
A belga Lepramisszió reméli,
hogy sikerül megfelelő személyeket találni a vezetőségbe, a
flmand és vallon munkacsoportba. Szeretnék, ha a jövőben
erősödne a Lepramisszió belgiumi támogatása. Imádkozzunk
azért, hogy a Szentlélek egysége
vezesse őket minden döntésükben, és legyenek nyitottak az
újítások irányában!

“Bombonier” nászajándékok
az olasz Lepramissziótól
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7, szerda
Imádkozzunk a francia
Lepramisszióért és Pierre Geiser
igazgatóért! Szeretnének főállású
vezetőt alkalmazni a jövőben.
Könyörögjünk azért, hogy
miközben a társadalom és az egyházak felé még inkább szeretnék
eljuttatni a Lepramisszió
üzenetét, találják meg a
megfelelő szavakat és módszereket az emberek szívének
eléréséhez.

Svédországban az autópályákon is a
Lepramissziónak gyűjtenek

16. hét, április
8, csütörtök
A svéd Lepramisszióban személyi változások történtek az elmúlt
év során. Imádkozzunk Gunnel
Ericson igazgatónőért és
munkatársaiért, a köztük lévő
egységért, munkájuk során a jó
együttműködésért,
hatékonyságért!

TÉNY:
A BANGLADESI
LAKOSSÁGNAK TÖBB,
MINT 5O%-A
IRÁSTUDATLAN

9, péntek
Az olasz Lepramisszióban is
jelentős változások történnek.
Imádkozzunk Katrina Malcolm
igazgatónőért, aki 2009-ben
lépett hivatalba. Isten adjon erőt
és bölcsességet neki a
fejlesztésekben, a munkatársak
megtalálásában. Könyörögjünk
megfelelő irodai dolgozóért.
10, szombat / 11, vasárnap
Finnországban májusban kerül
sor a Missziók és Fejlesztési
Szervezetek Éves Vásárára. Tavaly
több, mint 60 000 ember, főleg
fiatalok, látogatták meg a kétnapos rendezvényt. A finn
Lepramisszió arra kér mindannyiunkat, hogy imádkozzunk a fiatalok közötti munkájukért,
valamit a készülő honlapjukért.
Gondoljunk ma Eeva-Liisa Moilanenre, Ritva Pohtira és a kicsiny
finn Lepramisszióra!

Fatema (balra) a
bangladesi DBLM
kórházban kapott
gyógyulást

Rinit megbélyegezték,
amikor kiderült róla, hogy
leprás

12, hétfő
Alkalmazottak: A bangladesi
Lepramisszió Dr. James Das-t
választotta meg vezetőjének.
Adjunk hálát széleskörű tapasztalataiért, és kérjünk Istentől bölcsességet számára az országos
munka irányításához.
13, kedd
Továbbképzés: A Gaibandha
Jaypurhat Lepraprogram egyik
része a betegségtől megnyomorodott emberek továbbképzése. Az elmúlt évben,
intenzív varrónőképző tanfolyamot indítottak. Imádkozzunk a szakmát tanuló
asszonyokért, hogy ezáltal az
önbizalmuk is növekedjen és
jövedelmükből magukat és
családjaikat el tudják tartani.
14, szerda
Támogatás: Bangladesben nagyon általános a lepra miatt érintettek iránti ellenszenv és megbélyegzés. Imádkozzunk a CAN
szervezetért, amely egy 1898-ban
hozott diszkriminatív törvény, a
„Leprások Törvénye” eltörlésén
dolgozik. Ez a szervezet megpróbál fényt deriteni azokra az
esetekre, amikor a lepra által
érintett emberek hátrányos
megkülönböztetést szenvedtek.
15, csütörtök
Szégyenbélyeg: Bangladesben, a
Chittagong körzetben sokan nem
mennek időben orvoshoz, mert
nincsenek tudatában annak, hogy

Napló

Napló

Támogató munka

a leprabetegség gyógyitható.
A Chittagong Lepramunka-és
Szégyenbélyeg Elleni Küzdelem
projekt nemrégiben anyagi
támogatást kapott az emberek
felvilágositását segitő
tevékenységekre. Imádkozzunk,
hogy ez a kezdeményezés
segítsen a megbélyegzés
csökkentésében.
16, péntek
Műtét: A nilphamari DBLM
kórház speciális gyógyitó és
műtéti beavatkozásokat,
kezeléseket tud nyújtani a leprás
és fogyatékos betegeknek. Ez a
kórház egyben a helyreállító
műtétek központja is. Imádkozzunk, hogy a műtéti ellátások sikeresen folytatódjanak, azután is,
miután Dr. Jean-Francois Negrini
sebészeti szaktanácsadó júniusban eltávozik.
17, szombat/18, vasárnap
Integráció: Adjunk hálát a Chittagong Hegyvidéki Lepramunkaés Rehabilitáció két új dolgozójáért, Parach Chakma és Nikhil
Chakma-ért. Imádkozzunk azért,
hogy jól be tudjanak illeszkedni
új feladatukba. Imádkozzunk azért
is, hogy több helyi vezető is
támogassa a leprás betegek rehabilitációját és segitsen a helyi
közösségükbe való beilleszkedésben.
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Közép-India
Napló

Magányos és nehéz volt Charan élete, mígnem a Lepramisszió
közbelépett és segített jövője átformálásában

“A bénulásos, lógó lábfejem műtéte után sokkal jobban lettem. Előtte nem tudtam járni, sokszor elestem. Most ez nem
probléma, rendesen tudok járni”, mondja a Muzaffarpur
Kórházból Gajala, aki helyreállító sebészeti műtéten esett át

17. hét: április

Sukhi Das a Lepramissziótól
kapott kölcsönből kis
kereskedést nyitott

TÉNY:
160 000-RE TESZIK
AZOKNAK A
LEPRABETEGEKNEK A
SZÁMÁT, AKIK MUMBAI
NYOMORNEGYEDEINEK
MELLÉKUTCÁIN ÉLNEK

A champai
Szakképzőközpont
gépszerelő tanulói
Fotó:
Georgina Cranston
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19, hétfő
Sebészet: Az orissai Mayurbhanj
Lepraotthonnak és Graham
Staines Emlékórháznak olyan
sebészre van szüksége, aki
helyreállító sebészeti egységet
alakítana ki. Imádkozzunk az idei
év új kezdeményezéséért is, egy új
mobil klinika létrehozásáért,
amely a falvakat járná és
általános egészségoktatást,
valamint lepraszűrést végezne.
20, kedd
Öngondoskodás: A Lepramisszió
Poladpur Kórházának egyik új
kezdeményezése, hogy arra
ösztönzik a családtagokat: vegyenek részt a leprabeteg családtag által vállalt öngondoskodó
tevékenységekben. A leprabeteg
megtanulja, hogyan vigyázzon a
kezére és lábára otthon - a család
segítségével. Imádkozzunk ennek
az új vállalkozásnak a sikeréért, és
hogy ezáltal is csökkenjen a
betegre rásütött szégyenbélyeg.
21, szerda
Növekedés: Tavaly
Chhattisgarhban az “Önsegítő
csoportok- projekt” révén 306
önsegítő csoportot indítottak be
55 tömörülésben. Ezeknek a
tömörüléseknek az a célja, hogy a
csoportok megoszthassák
egymással gondjaikat, örömeiket,
és kicseréljék tapasztalataikat.
Dicsőítsük Istent azért, hogy a
projekt-csapat létre tudta hozni
ezeket a tömörüléseket, és imádkozzunk a fejlődésükért.

Arckép

Váratlan változások

Chhattisgarh, Madhya Pradesh,
Maharashtra és Orissa

22, csütörtök
Utazás: A Lepramisszió chandkhuri leprakórházának sok
betege távoli vidéken lakik, és 4-5
km-t kell gyalogolniuk, hogy eljussanak a kórházba. Az esős évszakban ez még problémásabb. Imádkozzunk, hogy sikerüljön megvalósítható megoldást találni,
hogy a betegek kórházba utazását
a távolság ne késleltesse. Imádkozzunk azért is, hogy a kórházban
ne legyen olyan gyakori az áramkimaradás.
23, péntek
Egészség: A Karuna Lepraklinika a Lepramisszió egyik partnere.
Ezek a mobil klinikák biztosítják
az orvosi ellátást kb 1.500, Mumbaiban és a környékén élő leprabetegnek. A klinikák túlfeszítetten
működnek. Imádkozzunk kapacitásbővítésért. Imádkozzunk az új
klinika sikeréért, amely Mumbai
egy másik részén nyit az idén.
24, szombat / 25, vasárnap
Munkatársak: Emlékezzünk meg
Dr Jai Xavierről, a Lepramisszió
Kothara Közkórházának szuperintendenséről. Adjunk hálát Istennek a szuperintendens vezetői
képességeiért és kérjünk neki és
munkatársainak bölcsességet,
hogy olyan működési tervet tudjanak készíteni, amivel elérhetik
célkitűzéseiket. Imádkozzunk Isten
vezetéséért.

Amikor Charan megérkezett a kórház
közelében lévő kolóniára, csak nagyon nehéz
munkát talált. A kőtörés nagyon fárasztó
volt, és tovább károsította érzéketlen kezét
és lábát.
Egy nagyon egyszerű házban élt, ahol sárból
voltak a falak és a tető beázott. Minden
házimunkát magának kellett elvégeznie mert
nem volt családja és férje, aki törődött volna
vele.

agyon felindult és szomorú voltam ,
amikor tudatosult bennem, amit a
családom érzett irántam” - mondja Charan
elgondolkodva. Visszaemlékezik arra, ahogy
az emberek megrettentek a lepra miatti
idegkárosodások következményének, fájó
sebeinek és kirepedezett bőrének láttán,

„N

„ Férjem és szülei látták, hogy
elnyomorodtam, mások ujjal mutogattak
rám és tiltakoztak. Mindenki megvetett és
ellenem fordult. A lepra miatt el akartak
küldeni a faluból. Így elmentem a
Lepramisszió kórházába, és az ottani
kolónián éltem.¬ Kis kunyhóban laktam és
mindent magamnak kellett megoldani.
Charan történetét szomorú végighallgatni,
de esete nem ritka a leprabetegek között.
Amikor először észrevette, hogy valami nincs
rendben, a helyi orvos nem ismerte fel a
lepra tüneteit és nem a megfelelő kezelést
rendelte el számára. Csak azután kapta meg
a neki megfelelő gyógyszereket, miután
megérkezett a Lepramisszió egyik indiai
kórházába, Champába. Sajnos akkorra már
sem a kezében, sem a lábában nem volt
érzés, és amikor ez a helyzet beáll, akkor már
nincs remény arra, hogy az érzés
visszatérjen.
Fotó: Georgina Cranston

Amikor a Lepramisszió alkalmazottjai
hallottak Charan helyzetéről, tudták, hogy
mivel fognak rajta segíteni. Adtak neki egy
olcsón fenntartható házat. „Nyugodtabb és
kényelmesebb” - mondja boldogan Charan.
„Betonból van a tető, és ez nem ázik be,
amikor esik.”
Még mással is segítették Charant. Ahhoz,
hogy önállóan meg tudjon élni, munkára
volt szüksége. Olyan munkára, ami
biztonságot nyújt, és ami a kezeiben és
lábaiban nem csinál több kárt. A
Lepramisszió champai Szakképző
Központjában nyújtott szövőtanfolyam jó
megoldásnak bizonyult.
Egy év képzés után Charan úgy megtanult
szőni, hogy el tudja magát tartani. „Jó
körülmények között dolgozom”, - mondja.
„Ha erős fizikai munkát végeznék, nem lenne
lehetőségem arra, hogy munka közben
magammal is törődjek. Most ventillátor alatt
dolgozom, széken ülök, tiszta munkát végzek
és el tudom kerülni a fekélyeket.”
És végezetül egy újabb váratlan változás
Charan életében. „Megismerkedtem egy
másik hallgatóval”—magyarázza
szégyellősen. „Összeházasodtunk és most
már együtt élünk. Eddig egyedül kellett
élnem, de most már együtt dolgozunk,
együtt élünk, és boldogok vagyunk.”
27

Napló

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

2011-ig a Lepramisszió azon dolgozik, hogy kialakítson
egy “Globális Partnerség” elnevezésű megállapodást. Ezt
mind a támogató országok, mind azok a támogatásban
részesülő országok írják alá, ahol a misszió dolgozik.
A “Globális Partnerség” munkacsoport felelős a
szerződés előkészítéséért, kidolgozásáért és az ezzel
kapcsolatos minden kérdésért.

18. hét: április-május

Heti ima:
Az igazgatótanács
ülése április 26. és 28.
között lesz.
Imádkozzunk, hogy
Isten vezetése
valósuljon meg
minden meghozott
döntésben.

26, hétfő
Elkötelezettség: Arra törekszünk,
hogy jól működő, globális partneri
kapcsolat legyen a Lepramiszsziót támogató országok – amelyek a pénzügyi források nagyobb
részét és az imatámogatást adják
a munkánkhoz – és a támogatott
országok között – ahol a lepraprogramjainkat megvalósítjuk.
Imádkozzunk erős, bizalommal teli
és elkötelezett kapcsolatért, ami
minden partneri viszonynak
alapja.
27, kedd
Változások: Adjunk hálát Istennek a “Globális Partnerség”
munkacsoport tagjaiért, akiknek
az a feladata, hogy irányítsák a
misszióban végbemenő változásokat és a partneri partnerségi
szerkezet létrejöttét. Kérjük Isten
vezetését és bölcsességét minden
munkájukhoz.
28, szerda
Empátia: Imádkozzunk a
Lepramisszió kultúrák közötti
kapcsolataiért: kérjünk Istentől
együttérző szívet, hogy át tudjuk
élni mások helyzetét. Kérjünk
akaratot, hogy készek legyünk
meghallgatni és értékelni a másik
embert, és alázatot , hogy
másokat különben tartsunk
magunknál. Dicsőítsük Istent
azért az erőért, amit a kulturális
különbözőség jelent a Lepramiszszióban. Adjunk hálát a közös
hitért és egyetemes értékekért,
amelyek eggyé tesznek minket.
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Közép-Afrika déli része

Globális Partnerség

„A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek,
hogy kölcsönös egyetértés legyen köztetek Jézus Krisztus
akarata szerint.” (Róm 15,5)

A Nemzetközi Lepramisszió vezetőinek és
munkatársainak egy csoportja a 2009. évi
kanadai nagygyűlésen

29, csütörtök
Egység: Az őszinte partneri kapcsolat magába foglalja az egymásrautaltságot. Ugyanúgy, mint
Krisztus testében, a Lepramiszszióban is szükségünk van
egymásra. Imádkozzunk, hogy a
Lepramisszióban mindannyian
helyes egyensúlyba tudjuk hozni a
saját ügyünk iránti
felelősségérzetet a közösségi
szempontokért való felelősséggel.
30, péntek
Jövő: A Globális Partnerség
előkészítésének egyik kulcskérdése a nemzetközi irodánk
jövőbeni szerepe. Imádkozzunk
azért, hogy a Lepramisszióban
bölcsen gondolkozzunk az átfogó
és néha érzelmeket gerjesztő
kérdésekről: a vezetésről,
koordinációról, döntéshozatalról
és számadási kötelezettségről.
május
1, szombat / 2, vasárnap
Hangsúly: Minden változás
kihívást is jelent. A legtöbb ember
fél a változástól és bizonytalanul
érzi benne magát. Imádkozzunk
azért, hogy a mi szervezeti változásunk alatt soha ne vegyük le
szemünket Jézusról, és azokra
gondoljunk, akiknek a szolgálatára
ő hívott el minket.

19. hét: május
TÉNY:
LESOTHOBAN A
15-49 ÉVES
KOROSZTÁLYUAK
28.9%-A HIV-VAL
FERTŐZÖTT.

Botswanai férfi a
Lepramissziótól kapott
Bibliát olvassa

Csoportmunka: mozambiki
leprabetegeket tömörítő
ALEMO csoport tagjai
Fotó (alsó) :
Peter Lemieux

3, hétfő
Rokkantság: Hosszú kutatómunka után most már a dél-afrikai
Lepramisszió közvetlenül is részt
vesz az általános rokkantsági
munkákban. Az elmúlt évben partnerkapcsolatot alakítottak ki a
Fogyatékkal Élők Szervezetével.
Erna Moller, a dél-afrikai
Lepramisszió szociális gondozója,
az egyházakban készít tanulmányt
a fogyatékkal élők tapasztalatairól.
Imádkozzunk, hogy a tanulmány
jól haladhasson előre, és általa a
valós tényekről hallhassunk.
4, kedd
Egészségügyi szolgáltatás:
Imádkozzunk a Lepramisszió
munkájának koordinálásáért
Dél-Afrika középső területén!
Kérjük Istent, hogy adjon
bölcsességet a tárgyalások során a
kormányzati és egészségügyi
szerveknek, hogy a lepramunka
iránt továbbra is elkötelezettek
maradjanak. Imádkozzunk
munkatársaink egészségéért és
biztonságáért.
5, szerda
Partnerek: Mozambikban a
Lepramisszió egyik kulcsfontosságú partnere az ALEMO, a
leprabetegek szövetsége. Imádkozzunk Albino Meque-ért, a
Lepramisszió mozambiki projektmenedzseréért, aki az ALEMO-val
és az Iphiro Yohoolo iskolával
közösen dolgozik támogatási programokon. Imádkozzunk azért, hogy
ebben az országban a misszió és

partnerei, valamint az egészségügy
és a helyi egyházak között nyílt
légkörű, jó munkakapcsolat
alakuljon ki.
6, csütörtök
Ellátás: Annak ellenére, hogy
Lesothoban a leprás betegek
száma csökken, az Egészségügyi
Minisztérium még mindig előnyben részesíti azok ellátását. Adjunk
hálát Istennek ezért, mert a hegyi
lakók között még számos nem
diagnosztizált eset fordulhat elő.
Köszönjük meg Istennek a Bibliákat, melyeket a Lepramisszió
dolgozói osztottak szét.
7, péntek
Fejlődés. Zimbabwéban a
Lepramisszió egy leprabetegeket
befogadó intézményt, Harare-ban
pedig egy lepraközpontot támogat.
Imádkozzunk, hogy Dan Izzet és
néhány fős munkatársi gárdája
hamarosan találjon új irodahelyiséget. Imádkozzunk új adományozókért és a régi támogatók
megtartásáért.
8, szombat / 9, vasárnap
Alkalmazottak: Botwanában a
Lepramisszió támogatja a Thuso
Rehabilitációs Központot, amelyik mozgássérülteket kezel ,
beleértve 29 volt leprabeteget is.
Imádkozzunk, hogy a Thuso dolgozói bölcsességüket és szaktudásukat felhasználva törődjenek a
lepra miatt érintett betegekkel.
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Észak-Nyugat India
Delhi, Uttarakhand, Uttar Pradesh

A naini lepramissziós kórházban a főszerep a munkáé.
”A krisztusi természet és a csapatmunka együtt van jelen
a szolgálatban és valósítja meg a tervezett célokat.”

“Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram,
kezed alkotásának ujjongok.” (Zsolt 92,4)

20. hét: május

A MacDonald család,
Fülöp-szigetek

10, hétfő
Kelet-Timor: Natalie Smith lett a
Lepramisszió itteni megbízottja.
Natalie Auzstráliábló érkezett 2009
októberében, hogy átvegye
hivatalát Diliben. Imádkozzunk
érte, hogy tudja megszokni az új
körülményeket és éghajlatot.
Könyörögjünk azért, hogy
szoros kapcsolatot sikerüljön
kiépítenie a munkatársakkal
és a helyi lakosokkal.
11, kedd
Nepál: Deanna Hagge az
anandabani Mikrobakteriális
Kutatóközpont vezetője.
Adjunk hálát felkészültségéért, és könyörögjünk érte
munkája során. Imádkozzunk
Elisa Yule-ért is, aki a nepáli
CEDAR projekt felelőse. Ez a
program népegészségügyi és
fejlesztési feladatokat lát el.
12, szerda
Csád: Adjunk hálát Geeske
Zijpért, aki hosszú évek óta dolgozik a Lepramisszióval Csádban.
Munkája során lepraellenőrzést és
nyomorékság-megelőzést végez.
Imádkozzunk Geeske-ért, aki a
helyiekkel együtt él és dolgozik
Mongoban, és kárjük Isten
oltalmát a politikai forrongásoktól
szenvedő Csádra.
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Kultúraközi
munkatársaink

Balról: Dr Tony , Bunmi Oluloto, Helen
Nixon, Loveth Oluloto, és kettő Bunmi és
Loveth gyermekei közül

21. hét: május

13, csütörtök
Fülőp-szigetek: Mark és Jo Macdonald három kisgyermekükkel
élnek a fülöp-szigeteki Cebu-ban,
ahonnan Mark, mint a csendesóceáni térség koordinátora, sokat
utazik. Imádkozzunk biztonságos
utazásért számára, és hordozzuk
imádságban feleségét és a gyermekeket, akik sokat vannak
egyedül ezalatt. Imádkozzunk Joért, aki a Lepramisszió “Partnermagazinjának” szerkesztője is.
14, péntek
Niger: Ebben az országban népes
kultúra-közi csapatunk van. Helen
Nixon, aki ausztrál foglalkoztatásterapeuta, a kongói Dr. Tony
Mwenyemali, aki a Danja kórházunk
egyik orvosa, valamint a nigériai
Bunmi Oluloto orvosigazgató és
felesége, Loveth, az ausztrál Jim és
Margot Stuart. Adjunk hálát értük
és képességeikért, amelyeket oly
szívesen használnak a betegek
érdekében idegen országban!
15, szombat / 16, vasárnap
Malajzia: Chris és Cathie Macqueen két fiukkal együtt élnek Kota
Kinabaluban. Chris nagyon sokat
utazik a világban, mint a
Lepramisszió stratégiafejlesztési
tanácsadója. Imádkozzunk biztonságáért, és hordozzuk imádságban
feleségét és gyermekeit, hogy
békesség legyen a szívükben Chris
távollétei során.

Barabanki kórház:
leprológiai vizsgálat

17, hétfő:
Körülmények: A Lepramisszió
barabanki Kórházának kihelyezett
járóbeteg-ellátó részlege minden
nap tele van ellátásra szoruló
betegekkel. Imádkozzunk Dr. Jay
Palla-ért, a kórház vezetőjéért.
Keresik, hogyan fejlődhet még a
kórház a korszerű és széleskörű
speciális gyógyászati szolgáltatások terén, beleértve a leprában és
más betegségekben szenvedők
fekvőbeteg ellátását is.

20, csütörtök
Fogyatékosság: A delhi Shahdara
Lepramissziós Közkórház speciális
kezelést biztosít a környező
nyomornegyedekből és a kórházat
körülvevő mintegy 30 lepratelepről
érkező betegek számára. Dicsőség
Istennek, hogy a korszerűsített
kórházi szolgáltatások lehetővé
tették a betegellátás fejlesztését.
Imádkozzunk a megelőzésért folytatott küzdelem előmeneteléért, a
helyi hatóságok támogatásáért.

18, kedd
Iskolai megbélyegzés: Uttar
Pradesh állam Bareilly és Moradabad kerületeinek mintegy 100
iskolájában figyelemfelhívó programokat terveznek a leprásokat és
családtagjaikat érintő megbélyegzéssel és kirekesztéssel kapcsolatban. Mintegy 8000 diák fog
tanulni a lepráról, a TBC-ről és az
AIDS-ről. Imádkozzunk, hogy a
tanárok és a diákok szíve nyitott
legyen a befogadásra.

21, péntek
Anyagiak: Az Uttar Pradesh állambeli naini lepramissziós kórházban
3 000 leprabeteget tartanak számon, és mintegy 20 000 beteget
kezelnek. Adjunk hálát Istennek Dr.
Premal Das-ért, a kórház
vezetőjéért és szorgalmas
munkatársaiért. Imádkozzunk,
hogy Isten még többeket hívjon el
ebbe a misszióba, és hogy meglegyenek a szükséges anyagiak még
több leprabeteg ember
kezeléséhez.

19, szerda
Kiemelkedés a szegénységből:
A delhi Lepratelepeket Fejlesztő
Projekt öt rendkívül szegény telep
fejlesztésével foglalkozik. Dicsőség
Istennek az itt működő 60
önsegítő és 9 öngondoskodó csoportért, melynek tagjai saját vállalkozásokba fognak, a gyermekek
oktatásban és gondozásban
részesülnek. Imádkozzunk a
tagokért, a segítőkért és az önkéntesekért.

22, szombat /23, vasárnap
Munkatársak: Könyörögjünk az
uttar pradeshi Bishop Conrad
Memorial Kórházért és a Prem
Sewa Kórházért. Imádkozzunk az
üres állások betöltéséért, a hosszú
ideje kezelés alatt álló betegek
gyógyulásáért, további fogyatékosságok kialakulásának
megelőzéséért, hogy a betegek
gyógyultan térhessenek vissza
életükbe, közösségeikbe.
31

Nepál
“Nagyon hálás vagyok Istennek a leprások iránti
szeretetéért és a közöttük és általuk végzett munkájáért.
Szintén nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik a
bölcsességükkel, kemény munkájukkal, anyagiakkal és
imáikkal segítenek a betegeknek. (Bandana Adhikari adminisztrációs igazgató, Lalgadh Lepraközpont)

A londoni Nemzetközi Főhivatalunkban
dolgozó 20 személy 10 különböző
nemzetet képvisel!

22. hét: május

TÉNY:
A NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ MA MÁR
TÖBB, MINT
50 ORSZÁGBAN
TEVÉKENYKEDŐ
SZERVEZET.

24, hétfő
Emberi erőforrás: Imádkozzunk
Jenny Moncada-ért, aki az Emberi
Erőforrás vezetője. Könyörögjünk
érte, hogy a Nemzetközi
Lepramisszió nagy átalakulási
folyamatában mindig tudjon
bölcs személyi döntéseket hozni.
Imádkozzunk munkatársáért,
Nuno Pires-ért, akivel a világot
átfogó misszió személyi ügyeit
intézik.
25, kedd
Tudásmenedzsment: Imádkozzunk June Nash igazgatónőért, aki
a Tudásmenedzsmentet vezeti. A
misszió számos területén hoznak
létre új szabályzatokat és változtatásokat. Imádkozzunk érte, hogy
mindig megújuló hittel és bölcsességgel tudja végezni
munkáját.
26, szerda
Nemzetközi igazgatótanács: Ma
kezdődik a nemzetközi igazgatótanács háromnapos ülése.
Adjunk hálát az igazgatótanács
tagjaiért, akik készségesen áldoznak idejükből erre a szolgálatra.
Könyörögjünk azért, hogy Isten
Szentlelke vezesse a tanácskozást,
és azért is, hogy a születő döntések Isten tetszésének
megfelelők legyenek.
27, csütörtök
Főigazgatói hivatal: Imádkozzunk
Geoff Warne-ért, a nemzetközi
főigazgatóért, hogy Isten adjon
erőt és vezetést számára a
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Nemzetközi
Főhivatal

A Nemzetközi Főhivatal munkatársi
gárdája az angliai Brentfordban

23. hét: május- június
Lepramisszió irányításában. Ma
különösen is a 2010. év első igazgatótanácsi üléséért
könyörögjünk. Imádkozzunk Caroline Bellamy-ért, aki a főigazgató
titkárságnak vezetője, Shan Adetutu-ért, aki a recepciós, és igen
sok a feladata, Marco Storz-ért és
Leonard Ho-ért, akik a főhivatal
számítógép-parkját fejlesztik és
tartják karban.

TÉNY:
A 15 ÉV FELETTI
PÁPUA
ASSZONYOKNAK
CSAK A FELE JÁRT
VALAHA IS ISKOLÁBA.

28, péntek
Pénzügyek és tervezés: Imádkozzunk Gladstone Worthingtonért,
aki a pénzügyi osztály vezetője.
Könyörögjünk Melonie Rajaratnam-ért, Suchita Lal-ért és
Sushant Titusért, akik Gladstone
munkatársai. Imádkozzunk a
pénzügyi igazgatóért, Alan Grayért, valamint munkatársaiért:
Chris McDonald, Clara Volpi és Jill
Simpson-ért. Ők a különféle
támogatási programok felelősei.
29, szombat/ 30, vasárnap
Kommunikáció: Adjunk hálát
Fiona Spence kommunikációs
munkatárs kreatív munkájáért.
Ő készíti a Nemzetközi
Lepramisszió számos kiadványát.
Imádkozzunk Loyola Ranarison
hír-és médiamenedzserért, aki a
Nemzetközi Lepramisszió honlapjának és a TLMConnect
intranetes rendszernek gazdája.

Önsegítő csoport tagja
Nepálban.

31, hétfő
Gondoskodás. Az Anandaban
leprakórházban speciális feladatokat is végeznek: helyreállító
plasztikai sebészetet és a
fizioterápiát. A kórház jelenleg
érvényben lévő megállapodása a
kormánnyal 2010 júliusában lejár.
Imádkozzunk Shovakar Kandelért,
a Nepáli Lepramisszió vezetőjéért,
hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások során az Úr bölcsessége
vezesse, és a projekt hosszabbítást kaphasson.
június
1, kedd
Sebészet. Adjunk hálát az Anandaban Kórház gyógyászati és
sebészeti szolgáltatásainak
fejlődéséért. Dr. Indra Napit, a
gyógyászati igazgató és munkatársai keményen dolgoztak ezért.
Adjunk hálát a helyreállító
sebészeti központok felállításáért
Nepál nyugati és keleti területein.
Egy ilyen központban több, mint
20 fiatal leprabeteg kap orvosi
ellátást.
2, szerda
Csoportok. Több, mint 25
önsegítő csoport alakult az
Anandaban Kórház szociális-gazdasági és fogyatékosság megelőző
tevékenységének köszönhetően. A
csoportok tagjai képzésben
részesülnek, dolgoznak
önmagukért és helyi közösségeik
fejlesztéséért. Dicsőség Istennek
ezért! Imádkozzunk, hogy ezek a
csoportok tovább fejlődhessenek.

3, csütörtök
Utazás. 2009 júliusában egy
ötéves, közösségi alapú, szociálisgazdasági, fejlesztési és rehabilitációs programot (CEDAR) vezettek
be Nepál két területén. Dr. Elisa
Yule a projekt vezetője. Imádkozzunk Dr. Elisa Yule és a többi
munkatárs biztonságáért, mivel az
ország olyan távoli pontjaira utaznak, ahol az utak igen rossz
állapotban vannak.
4, péntek
Új esetek: Nepál talán 2010-ben
eléri a WHO ajánlásában
szereplő lepramentességi rátát,
bár a leprabetegek lekövetése
bonyolult, és még mindig vannak
rejtett esetek a távoli vidékeken.
Imádkozzunk, hogy a betegeket
minél előbb diagnosztizálják.
Ugyancsak imádkozzunk a már
gyógyszeres kezelésben részesült
betegekért, akiknek a torzulásokkal
és a mellékhatásokkal együtt kell
élniük.
5, szombat / 6, vasárnap
Kutatás: Imádkozzunk, hogy Isten
adjon innovatív ötleteket az
Anandaban Kórház Mikrobakteriális Kutatólaboratóriuma tagjainak. Könyörögjünk, hogy a más
országokban velük együttműködő
kollégákat is Isten vezesse
munkájukban. Nagy szükség van a
diagnosztika és a gyógykezelési
módok javítására, főleg a komplikált mellékhatások esetében.
Imádkozzunk Dr. Deanna Haggeért, a kutatólabor vezetőjéért.
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Támogató munka

Karnataka, Tamil Nadu

“A képzések hely-specifikusak, így könnyen találok majd
munkát. Ezek a képzések nagyon hasznosak.” (Nitesh,
gépésztanuló a Champa Szakképzőközpontból)

“Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk
az Isten, hanem szeretetnek , erőnek és
józanságnak lelkét!” (2 Timóteus 1,5-7)

24. hét: június

Heti imádság:
A Nemzetközi
Lepramisszió
országfelelősei június
8 és 11 között
találkoznak
Londonban.
Imádkozzunk azért,
hogy az értekezlet
tartalmas és hasznos
legyen a
leprabetegekre nézve

7, hétfő
Nagy várakozások előzik meg az
idén a dél-afrikai futball Világkupát.
Imádkozzunk a dél-afrikai
Lepramisszióért, hogy orvosi és
lelki szempontból is tudjanak
segítséget jelenteni a leprabetegség és a szegénység kettős
terhe alatt szenvedőknek. Imádkozzunk az augusztus 29-i Fogyatékkal
Élők Vasárnapjának és a szeptember 12-i Leprások Vasárnapjának
tervezett rendezvényeiért!
8, kedd
Az indiai Lepramisszió nagy feladata, hogy helyesen tudja kezelni
azt a tévhírt, mely szerint Indiában
már felszámolták a leprabetegséget. Imádkozzunk a felvilágosító munkát végző munkacsoportunkért, hogy a médián és
különféle indiai nyelveken keresztül
a lakosság mind szélesebb köreibe
vigyék el a Lepramisszió üzenetét.
9, szerda
A nigériai Lepramisszió azt tervezi, hogy negyedévente
jótékonysági vacsorákat rendez
Abudjában. Kérik, hogy imádkozzunk azért, hogy ezeken keresztül
minél több keresztyént tudjanak
megnyerni támogatójuknak. A vacsorák jó alkalmat teremtenek a
személyes beszélgetésekre és
ismerkedésre, melyek során remélhetőleg számos egyén és csoport
fog hallani a nigériai leprabetegek
szükségeiről, és indulnak segítségre is érdekükben.
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Balról jobbra: Timothy Ayam, Dr Sunday
Udo és egy meghívott a nigériai Abudjában
rendezett jótékonysági vacsorán

25. hét: június

10, csütörtök
Adjunk hálát az Amerikai
Lepramissziók szolgálatáért, mely
a Nemzetközi Lepramisszió partnereként nagyívű projektek finanszírozásában vesz részt
munkaterületeinken. Imádkozzunk
az Amerikai Lepramissziók tengerentúli munkatársaiért, biztonságukért, egészségükért. Imádkozzunk Chris Doyle igazgatóért és a
Nemzeti Bizottságért.
11, péntek
Adjunk hálát azért, hogy DélKoreában jelentősen csökkent a
leprabetegek száma. Imádkozzunk
a dél-koreai Lepramisszió új
ápolóotthonáért és az idős
betegekért, a gondozómunkáért és
a területi ápolók munkájáért. Kérjük, hogy tudjanak krisztusi
szeretettel fordulni a rájuk bízottak
felé.
12, szombat / 13, vasárnap
Adjunk hálát a szingapúri és portugáliai támogató csoportjainkért,
akik anyagi támogatást próbálnak
országukban gyűjteni a
Lepramisszió számára. Isten
erősítse és bátorítsa őket a kicsiny
kezdetben! Imádkozzunk azért,
hogy minél többen csatlakozzanak
hozzájuk a leprabetegek ügyének
népszerűsítésében és az
adományok gyűjtésében!

A Tamil Nadu-i
Pondicherry, ahol a
Lepramisszió
mikrohiteleket és
támogatást nyújt az
önsegítő csoportoknak
Fotó: Peter Lemieux

14, hétfő
Otthonok: Múlt évben a Lepramiszszió adományának köszönhetően a
bidar-i Navjeen Lepraközpont 50
alacsonyköltségű lakást épített
leprafertőzött családok számára.
Köszönet Istennek ezért. Imádkozzunk a családok gyermekeiért, és
kérjük, hogy a Lepraközpont
továbbra is tudja támogatni őket,
hogy tisztességes oktatásban
részesülhessenek.

17, csütörtök
Megbélyegzés: Az Észak-Indiai
Egyház karur-i Egészségközpontjának szüksége van elhivatott
alkalmazottakra. Ugyancsak ebben
az évben tervezik a fekvőbeteg
ellátás bevezetését. Imádkozzunk
ennek az új kezdeményezésnek a
sikeréért, és hogy az oktatásnak és
a figyelemfelhívó tevékenységnek
köszönhetően a leprával kapcsolatos megbélyegzés tűnjön el.

15, kedd
Képességek: A “Krupa” Életeket
Megérintő és Átformáló Projekt,
ami 15 lepratelepen működik
Tamil Nadu-ban. Ebben az évben a
csapat olyan komputerközpont
felállítását tervezi, ami három lepratelepet is kiszolgálna. Imádkozzunk a terv megvalósulásáért és
azért, hogy jó hatással legyen az
ott élőkre, főleg a fiatalokra.

18, péntek
Kapcsolatok: A “Fogyatékosok
Jogaiért” projekt civil szervezetek
segítségével indult el 2009
júniusában. Imádkozzunk a
projektben résztvevők közötti jó
együttműködésért, valamint hogy
a civil szervezetek munkájának
köszönhetően a Tamil Nadu-i
körzetben javuljon a fogyatékkal
élők és a megbélyegzettek
helyzete.

16, szerda
Munkatársak: Adjunk hálát Dr.
Robins Theodore-ért, a vadathorasalur-i lepramissziós kórház
vezetőjéért, aki 24 éves szolgálat
után februárban ment nyugdíjba.
Imádkozzunk azért, hogy a
vezetőváltás simán menjen végbe,
valamint Isten irányításáért az új
vezető számára. Imádkozzunk
ugyancsak azokért az orvosokért,
akik távoli területeken teljesítenek
szolgálatot.

19, szombat / 20, vasárnap
Partnerek: A miraj-i Wanless
Kórházból és a belgaumi lepramissziós kórházból érkező
tanácsadók segítik a belgaumi
Sankeshwar Missziós Kórházban
egy speciális gyógykezelési mód
helyi telepítését. Imádkozzunk
azért, hogy az együttműködés
hatékony legyen. Ugyancsak imádkozzunk a Tamil Nadu-i peikulami
Szent Lukács Kórház új
vezetőjéért, Dr Kingsley Gnanaduraiért.
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‘Reményteli lett az életünk. Még álmomban
is mosolygok, ha az új házunkra gondolok!’mondja Lu Kiang, aki a Guanxi Leprarehabilitációs projekt keretében kapott alacsony költségű házat.

26. hét: június

Éppen jó!! Egy kínai
lepramissziós projekt
keretében védőcipőket
próbálnak.

TÉNY:
A FŐVÁROST,
VIENTIANET KIVÉVE
LAOSZ VIDÉKI
LAKOSSÁGA ALIG JUT
ÁRAMHOZ VAGY
EGYÉB
ALAPELLÁTÁSHOZ.

21, hétfő
Mozgássérültek: Adjunk hálát
Istennek az ‘Áldd meg Kínát’ nevű
rehabilitációs programért, mely
Kunming és Jünnan tartományokban tevékenykedik áldásosan. Az
érzéketlen lábú leprabetegeket
csirke-, kecske- és tehéntenyésztésre
tanítják, mely munkákat tökéletesen
el tudnak látni. Imádkozzunk azért,
hogy még több helyi lakosnak sikerüljön munkát adni a védőcipők
gyártásában.
22, kedd
Irányítás: A HANDA egy kínai civilszervezet, a Lepramisszió partnere.
Guangxi-ban a HANDA révén igen
sok leprabeteget sikerült elérni.
Imádkozzunk a szervezet
irányításáért, fejlesztéséért, mivel a
leprabetegek már idősek és a szükségleteik is megváltoznak emiatt.
Adjunk hálát azért, hogy a
faluközösség lakói közül számos aszszony részt vesz a projektben!
23, szerda
Laosz: Adjunk hálát azért, hogy a
Laoszi Fogyatékkal Élő Nők
Továbbképzőközpontjában végzettek
közül többen is tanítani kezdték aszszonytársaikat varrásra, árusításra.
Imádkozzunk azért, hogy a jövőben
mind több diák végezhessen a
képzőközpontban, valamint hogy
termékeiket tudják folyamatosan
eladni és ebből bevételt szerezni.
24, csütörtök
Munkatársak: Emlékezzünk meg
imáinkban Dr. Diarra Boubacarról,
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Kongói Demokratikus
Köztársaság

Kína és Laosz

“Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az
istenfélőkhöz.” (Zsolt. 103, 13)

Csapatmunka: Önkéntesek alacsony költségű házat építenek Kínában.

aki az ‘Áldd meg Kínát’ projekt igazgatója Honghe-ban, Jünnan tartományban. Imádkozzunk azért,
hogy a munkatársak jó kapcsolatot
tudjanak kiépíteni a helyi lakosokkal
és egyházakkal, s hogy ezáltal mind
többen váljanak a leprabetegek
szószólóivá és segítőivé a lakosság
körében.

27. hét: június-július

TÉNY:
KONGÓBAN KB.
1.1 MILLIÓ
HIV / AIDS FERTŐZÖTT ÉL

25, péntek
Oktatás: Jünnan tartomány Diking
régiójában a leprabetegek iránti
ellenszenv még mindig nagyon
elevenen él a lakosság körében. A
Diking Regionális Rehabilitásiós
Projekt keretében 2005 óta
iskolázunk be olyan gyermekeket,
akik leprahátterük miatt nem járhattak azelőtt iskolába. Imádkozzunk
ezeknek a gyermekeknek egyéni
fejlődéséért, a velük foglalkozók
szeretetéért és bölcsességéért.
26, szombat / 27, vasárnap
Közbenjárás: Adjunk hálát Dr. Warren Choi-ért, a Kunming Városi
Leprareferencia-központ igazgatójáért! Imádkozzunk azért, hogy
minél több helyi kínai szakember
vegyen részt a helyi projektjeinkben.
Lassan már Kínában is kezdik a leprabetegség miatt rokkanttá váltak
rehabilitálását az állami egészségügybe bevonni! Imádkozzunk azért,
hogy ez a bekebelezés minél előbb
vezessen a szégyenbélyeg
megszűnéséhez és a kínai leprabetegek sorsának jobbra fordulásához!

Ez a férfi disznót vett a
kapott mikrohitelből

28, hétfő
Béke: A folytonos politikai feszültség és a katonai erőszak több éve
tartó bizonytalansághoz és a gazdasági problémákhoz vezetett
Kongó keleti területein. Adjunk
hálát azért, hogy a Lepramisszió
tudja folytatni a munkáját a nyugtalanság ellenére is. Imádkozzunk
a tartós békéért.
29, kedd
Történelem: Imádkozzunk, hogy a
Lepramisszió közösségalapú rehabilitációs programján keresztül a
lepra okai és következményei
folyamatosan visszaszoruljanak
Dél-Kivu-ban. Jean Paul Mitima a
Lepramisszió vidékfejlesztési megbízottja. Imádkozzunk, hogy
munkája segíthessen mások életét
jobbá tenni.
30, szerda
Gyógykezelés: Észak-Equateur
tartományban a Lepramisszió
támogatja a gyógykezelést,
megelőzést és szociális-gazdasági
rehabilitációt. Imádkozzunk a
résztvevők közötti jó
együttműködésért. Imádkozzunk
azért , hogy a rejtett esetek
napvilágra kerüljenek és így a
betegek minél hamarabb gyógykezelésben részesülhessenek.

Mikrohiteleket igénybevevő nők
Kongóban

július
1, csütörtök
Vezetés: Délnyugat-Kongóban a
Lepramisszió igyekszik a leprabetegeket visszavezetni saját
közösségeikbe. Imádkozzunk azért,
hogy ez a projekt segítsen
helyreállítani a fertőzöttek önbecsülését. Imádkozzunk, hogy Dr.
Richard Mbumba Ngimbi megtapasztalja a mindennapokban Isten
vezetését.
2, péntek
Kapcsolatok: Imádkozzunk a
délkelet-kongói Lepramisszió
munkájáért. Az itteni csapat bízik
abban, hogy ebben az évben
sikerül partnerkapcsolatokat
létesítenie más civil szervezetekkel.
Az ilyen együttműködések
elősegítik azt, hogy a Lepramisszió
minél több embert érhessen el,
különös tekintettel a
fogyatékosokra.
3, szombat / 4, vasárnap
Bevételek: A délnyugat-kongói
misszió 14 leprásokkal foglalkozó
egyesülettel működik együtt,
melyeknek összesen 367 tagja van.
Imádkozzunk, hogy a betegek
életében nagy változások történjenek főleg a szociális és gazdasági
helyzetükre vonatkozóan. Kérjük
Isten áldását a közöttük
munkálkodók életére.
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Egész India
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Indonézia

és Srí Lanka
“A közösség tagjaként én és a családom is felelősek vagyunk a
közösségünkért. Szeretnék minél képzettebb lenni, hogy képes
legyek mind többet segíteni a szomszédoknak, az egész
közösségnek.” - Mukesh, 19 éves, fogyatékkal élő fiatalember,
akit a Lepramisszió által életre hívott Integrált Közösség
Fejlesztési Program támogat

‘Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jócselekedetekre!’
(Zsid 10,24)

28. hét: július

Heti imádság:
Imádkozzunk a
Lepramisszió
Kézművessége
soronkövetkező
kuratóriumi üléséért!

Felvilágosító munka az utcán
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5, hétfő
Hálózat: Adjunk hálát az YTLI
(Yaysan Transformasi Lepra
Indonesia) partnerszevezetünk
vezetőiért. Imádkozzunk a
szervezet jakartai köpontjában
dolgozó munkatársaiért, akik
egyházakkal, civilszervezetekkel és
önkéntes szervezetekkel
együttműködve végzik
szolgálatukat.

8, csütörtök
Hatás: A PerMaTa nevű szervezet
az indonéziai leprabetegek
szövetsége, a YTLI program része.
Imádkozzunk azért, hogy a
PerMaTa mind nagyobb hatással
lehessen hazai és külföldi szinten
egyaránt. Imádkozzunk az idén
Dél-Sulawesiben, Kelet-Jáván és
Nyugat-Timoron kezdődő kutatómunkáért.

6, kedd
Szégyenbélyeg: Az indonéziai
Akció nevű projekt a volt leprabetegeket bátorítja jogaik gyakorlására, érdekvédelemre. Imádkozzunk azért, hogy szavuk hallatszon
el a kormányzatig. Imádkozzunk
azért, hogy szűnjön meg a szégyenbélyeg és a kirekesztés.

9, péntek
Önsegítő Csoportok: A
Faluközpontú Rehabilitáció elnevezésű projekt imádságainkat
kérte annak érdekében, hogy
minél jobb kapcsolatot sikerüljön
kiépíteniük a helyi egyházak
vezetőivel. Imádkozzunk a leprabetegekért, hogy tapasztalják meg
az önsegítő csoportok hasznát és
áldását, valamint hogy sikerüljön
minél több anyagi és lelki támogatást adniuk egymásnak.

7, szerda
Bevétel: A Faluközpontú Rehabilitáció elnevezésű projekt célja,
hogy a leprabetegek és
mozgássérültek életminőségét
javítsa. Adjunk hálát Istennek a
velük való kiváló
együttműködésért. Az életkezdő
támogatások révén számos
embernek sikerül biztosítani a
megélhetéséhez szükséges anyagi
függetlenséget.

10, szombat / 11, vasárnap
Változás. Bali szigetén a Bekasi
Közegészségügyi Program a leprabetegeket képezi ki arra, hogy
saját közösségeikben mutassák
be: hogyan változott meg életük.
Ezáltal a legjobb védőügyvédei is
lesznek társaiknak, akik talán még
a szégyenbélyeg és kirekesztés
miatt szenvednek.

29. hét: július

Asszonyok önsegítő
csoportja Muzaffarpur-ban.

12, hétfő
Megbélyegzés: A Diana Walesi
Hercegnő nevet viselő delhi
Egészségügyi Oktató- és Média
Központ jogi képviseletet, nyilvánosságot és hangot ad a leprabetegeknek. Imádkozzunk a
Médiaközpont minden
munkatársáért, az egészségügyi
központ vezetőjéért. Adjunk hálát
az itt folyó munkáért ,és kérjük,
hogy a különböző cikkek és
rádióműsorok segítségül legyenek
a lepra miatti megbélyegzettség
elleni küzdelemben.
13, kedd
Fogyatékosság: Az uttarakhand-i
Almora Idősgondozó Központ és
Kórház mindenre kiterjedő
ellátást biztosít 45 gyenge és idős
betegnek, akiknek nincs hova
menniük. Az intézmény ezen kívül
a térség lepraközpontja is egyben.
A leprások megbélyegzettsége
nagyon erős arrafelé. Sokan vonakodnak időben segítséget kérni,
és idővel sajnos fogyatékkal
élőkké válnak. Imádkozzunk, hogy
minél több embernél történjen
meg a betegség korai diagnosztikája.
14, szerda
Sri Lanka: Imádkozzunk a
„Hátrányos hHelyzetű
Közösségek Felemelése” projektért Jaffna-ban, Sri-lankán, akik
azon munkálkodnak, hogy egyre
több leprabeteget megszólíthassanak, köztük a szegényeket, a
fogyatékkal élőket és a kitaszítot

Számítástechnikával ismerkedő diákok
a champa-i Szakképző Központban.

takat. Imádkozzunk, hogy a
szervezet munkája folytatódhas
son, a gyakran feszült politikai
helyzet ellenére is.
15, csütörtök
Egyészségügy: 14 lepramissziós
kórházban is végzik a „Betegek
Elérése Helyi Közösségeken
Keresztül” nevű projektet. Ennek
célja, hogy a gyógyszeres kezelést
(MTD) most kezdő betegek teljes
körű orvosi ellátásban részesülhessenek. Imádkozzunk a
résztvevőkért, hogy az Úr segítse
őket gyógyuláshoz.
16, péntek
Otthonok: a Teljeskörű Rehabilitációs Program sok alacsony költségű otthon megteremtését teszi
lehetővé Indiában. Imádkozzunk
értük, hogy jó partneri kapcsolatot
építhessenek ki civil
szervezetekkel, és hogy minél több
ilyen otthon létesülhessen.
17, szombat /18, vasárnap
Képzés: imádkozzunk az Integrált
Közösségfejlesztési Program
által képzett önkéntesekért, hogy
felelősséget tudjanak vállalni a
közösségeikben folyó esetleges
nemi és fogyatékossági problémák
felderítéséért, megoldásáért.
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Myanmar és
Thaiföld
‘Azért, mivel a bizonyságtévőknek ily nagy fellege
vesz körül bennünket, félretéve minden akadályt
és a bennünket megkörnyékező bűnt, kitartással
fussuk meg az előttünk levő pályát.” (Zsid 12,1)

30. hét: július

TÉNY:
THAIFÖLD KIRÁLYA,
BHUMIBOL ADULYADEJ
A VILÁG LEGHOSSZABB
IDEJE HATALMON
LÉVŐ URALKODÓJA.

19, hétfő
Méltóság: Dr Ya Bu Shay a myanmari Kelet-Shan Tartomány
Keresztyén Leprakórházának igazgatója. Imádkozzunk a betegekért,
hogy környezetük jobban befogadja őket és emberi méltóságuk ne
szenvedjen kárt. Imádkozzunk
azért, hogy terjedjen ki a munka
olyan területekre is, ahol sok leprabeteg él, és nem kaptak ezideig
semmilyen rehabilitációs kezelést.
20, kedd
Remény: Imádkozzunk a
Lepramisszió Nargis Projektjében
dolgozó munkatársainkért, akik a
2008. évi ciklon mozgássérült
túlélői között végeznek rehabilitációs munkát. A Készenléti Csapat a
Yangon környéki területen lévő
alközpontok munkáját segíti.
Adjunk hálát Istennek a megváltozott életekért és a
bizonyságtévőkért!
21, szerda
Bevétel: A thaiföldi Mc Kean
Rehabilitációs Központ széleskörő
oktatási programokat működtet.
Mindezek a korábbi leprabetegek
számára jelentenek munkalehetőséget a mezőgazdaságban,
kézművességben. Imádkozzunk a
támogatások kedvezményezetteiért.

40

“Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak
az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába
vigyáznak rá az őrök.” (Zsolt. 127.1)

Bogale Rehabilitációs Központ

31. hét: júl-aug
22, csütörtök
Hatás: Imádkozzunk azért, hogy a
thaiföldi lepramunka kihatással
legyen a legkiszolgáltatottabbak
életére, az elmaradott területeken
élőkre egyaránt, függetlenül
nemzetiségükre vagy törzsi hovatartozásukra. Imádkozzunk azokért
a területekért is, ahol csak
kisszámban fordul elő a leprabetegség, hogy a betegek eljussanak orvoshoz és megkapják a
szükséges kezeléseket.
23, péntek
Felkutatás: A myamnari Bogale
Központunk munkatársai nagy
távolságokon utaznak az újabb
betegek felkutatása érdekében.
Imádkozzunk a pathein-i központunkért, ahol igen sok a gyerek és
nagy a szegénység. Imádkozzunk a
Hlaing Thar Yar Közponunkért és a
Htantabin Központból kiinduló
felkutató munkáért.
24, szombat / 25, vasárnap
Központok: Adjunk hálát Istennek
a Kongói Demokratikus Köztársaságban nemrégiben felépült
Taungoo Mozgássérült Központért!
Adjunk hálát a munkatársakért!
Emlékezzünk meg imádságainkban
a szintén kongói Thambuzyat
Központunkról is! Könyörögjünk
azért, hogy a munkatársak tudják
Krisztus szeretetét továbbsugározni a betegek felé!

TÉNY:
A MÚLT ÉVBEN A
NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ
4000 PÁR SZANDÁLT
VÁSÁROLT A BETEGEK
RÉSZÉRE SAJÁT
KERESKEDELMI
SZERVEZETÉN
KERESZTÜL.

26, hétfő
Imádkozzunk a skóciai TLM igazgatójáért, Linda Todd-ért és
munkatársaiért, hogy a gazdaságilag nehéz időkben tudják a
bevételeket növelni és a kiadásokat csökkenteni. Kérjük Istent,
hogy azok a támogatók, akik a
Dochas magazinukat olvassák,
kapjanak indíttatást a lepramunka
még elkötelezettebb képviseletére.
27, kedd
Imádkozzunk az angliai és walesi Lepramisszió igazgatójáért,
Rupert Haydock-ért és munkatársaiért. A múlt év nehéz anyagi
helyzetére való tekintettel kérjük,
hogy legyenek sikeresek az
adománygyűjtésben és a támogatók számának növelésében.
Főleg a lelkes és fiatal támogatókra van nagy szükség. Imádkozzunk az egyházi támogatás
fejlődéséért, együttműködésért és
támogatásért.
28, szerda
Imádkozzunk az ausztráliai
Lepramisszió igazgatójáért, Graham Peck-ért, az igazgatóságért, a
dolgozókért és az önkéntesekért.
Imára és anyagi támogatásra van
szükségük a lepra elleni munkájuk
hatékonnyá tételéhez. Imádkozzunk, hogy nyitott ajtókra és pozitív visszajelzésre találjanak,
miközben újabb gyülekezeteket
próbálnak megnyerni a lepra elleni
küzdelemnek.

A Nagy Szent Jakab egyházközség tagjai
egy napon át kesztyűt viseltek, így
népszerűsítve a Lepramisszió angliai és
wales-i szervezetét.

29, csütörtök
A Lepramisszió Kézművessége
őszi/téli katalógusuk kiadását
készíti elő – ez az év legmozgalmasabb és anyagilag-üzletileg
legkritikusabb időszaka. Imádkozzunk jó eredményekért erre az
évre, a megrendelések számának
és értékének növekedéséért, és
hogy az „Ajándékok az Életért” termékekből sok fogyjon.
30, péntek
Imádkozzunk a kanadai
Lepramisszió igazgatójáért, Peter
Derrick-ért és munkatársaiért, akik
ebben az évben az új kommunikációs csatornákon: honlapjukon és
emailen keresztül szeretnék
bővíteni támogatóik körét. Imádkozzunk, hogy legyen bátorságuk
az új ötletek kipróbálásához és
legyen idő a bevezetésükre. Imádkozzunk azért is, hogy a támogatók
érezzék elkötelezettnek magukat a
Lepramisszió felé, és a visszajelzések ebben erősítsék őket.
augusztus
31, szombat / 1,vasárnap
Az Észak-Írországi Lepramisszió
imádságainkat kéri az ott folyó
munkáért, hogy annak hatása
nemcsak helyileg hanem világszerte érezhető legyen. Imádkozzunk Colin Ferguson igazgatóért és
munkatársaiért, hogy minden amit
tesznek, Isten dicsőségére váljék.
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Amar szörnyű megvetéssel és kirekesztéssel találkozott
betegsége miatt. De az egyik indiai lepramissziós
kórház segítségével teljesen megváltozott az élete!

Arckép

Arckép

“Úgy bántak velem, mint egy kutyával!”

leprabeteg, úgy kezdtek el bánni vele,
mint “egy kutyával”- mondja Amar. A
sógora rettegett, hogy gyermekei el
fogják kapni a betegséget Amartól.
Ekkor Amar belátta, hogy nincs más
választása, mint hogy elmenjen tőlük. Ez
pedig azt jelentette, hogy a munkáját is
elveszítette. Nagyon összetörten ment
vissza Mzaffarpurba.
“Nem tudtam beletörődni abba, hogy
leprás vagyok” – mondja, “senkinek nem
volt a családunkban ilyen betegsége.”
Otthon Muaffarpurban azonban bagy
öröme volt, hogy gyermekkori barátai
elfogadták őt. Sőt, még együtt karatéztak
is vele!

Szerencsére Amar eljutott a
Lepramisszió nyugat-bengáli kolkatai
kórházába. Lassan az élete is kezdett
átalakulni. Megműtötték a kezét, hogy
ismét tudja használni. Miközben teste
gyógyul, a depressziója is szűnőben van.
Ha a kezét sikerül teljesen rendbehozni,
senki nem fogja már tudni, hogy mi volt
a baja. Meg fognak szűnni a
megjegyzések és megbélyegzések is. A
leprabetegeken végzett helyreállító
sebészeti beavatkozásoknak ez is a
hatalmas előnye! Valóban átalakítják a
beteg életét! A nagyszerű sebészeknek
és ápolószemélyzetnek köszönhetően a
betegek a műtét után reményteli, új
életet élhetnek ismét!

Hihetetlen, de a sógorának még az sem
volt elég, hogy Amar elment Delhiből.
Embereket küldött Muzaffarpurba, hogy
keressék meg a fiút. “Egyszercsak azt
látom, hogy erős férfiak vesznek körül és
elkezdenek verni”- mondja Amar. “Jöttek
azonban a barátaim, akikkel karatézni
szoktam, és szabályos harc indult meg a
verekedők között. Nagyon féltem.”
Amar

mar boldogan és új élet reményével
érkezett Delhibe. Az észak-indiai
Muzaffarpurból jött a nagy városba.
Delhi nagyon izgalmas város volt
számára, tele új lehetőségekkel. Jó
állása volt a sógoránál, akinek a
könyvelőjeként dolgozott.
Szabadidejében pedig barátaival
szórakozott. A 22 éves Amar önfeledt és
boldog volt.

A
Fotó: Georgina
Cranston

Egy szép napon edzés közben az egyik
barátja valami furcsaságot vett észre
Amar hátán. Ezután rájöttek, hogy a fiú
semmit nem érez azon a területen.
Nagyon megijedt, mivel valamit már
hallott a leprabetegségről és annak
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jeleiről. Ezért azonnal elment a helyi
kórházba és kérte, hogy vizsgálják meg.
Sajnos az orvos igazolta a feltevést:
Amarnak leprája van!
Ettől a pillanattól kezdve drámaian
megváltozott a fiatalember élete.
Elkezdték a gyógyszerezését. Fél év
múlva azonban a szervezete reakcióba
lépett a gyógyszerrel szemben. Ezt azt
jelenti, hogy a szervezet ellenáll a
kórokozókat elpusztító gyógyszernek.
Ilyenkor sokat szenved a beteg. Amar
keze, lába és arca eltorzult, felpüffedt.

Bajai azonban még itt sem értek véget.
Időközben keze eltorzult. “Alig tudtam
enni és írni”– mondja. “Már nem jártam
a barátaim közé, mert nem tudtam a
jobb kezemmel enni. Mindenki
megkérdezte, hogy mi történt a
kezemmel, hogyhogy nem javul.”

Amar kézműtéte előtt

Amikor a sógora és a nővére, akikkel
együtt lakott, megtudták, hogy Amar
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Oktatás és tanulás

„Erőm és énekem az Úr, megszabadított
engem.” (2Móz 15,2)

‘Hallgat rá a bölcs és gyarapítja tudását,
az értelmes útmutatást nyer.’ (Péld 1,5)

32. hét: augusztus

2, hétfő
Etiópia: Anne Roberts és Tamaryn
Williams fizikoterapeuták az
ALERT központban dolgoznak,
ami az Afrikai Lepra,- TBC Rehabilitációs- és Kutatóközpont
rövidítése. Imádkozzunk értük,
mivel nagy teher van rajtuk. Kérjük
Istent, hogy erősítse meg őket, és
a rájuk bízott feladataik teljesítéséhez legyen jó egészségük
és sok energiájuk.
3, kedd
Kongói Demokratikus Köztársaság: Angelika Piefer fogyatékossággal kapcsolatos tanácsadóként dolgozik a kormány és a
Lepramisszió számára egyaránt.
Adjunk hálát azokért az évekért,
amiket Angelika a Lepramisszió
szolgálatában töltött. Imádkozzunk, hogy az utazásai során biztonságban legyen.

Marie de Kruijff két
gyermekével Mozambikban
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4, szerda
Mozambik: Arie és Marie de Kruijff Dél-Afrikából három kis gyermekükkel Pemba-ban élnek és
szolgálnak. Arie a Lepramisszió
vezetőségében dolgozik. Imádkozzunk érte, ahogy munkája során
irányítja a csapatot és rendszeresen találkozik a lepraprogram
körzeti felügyelőivel. Imádkozzunk
jó egészségért az egész családja
számára.

Napló

Napló

Kultúrák közötti
munkatársak

Elsi Fijling egy beteggel Szudánban

33. hét: augusztus
5, csütörtök
Szudán: Elsi Frijling Szudánban
dolgozik, mint fogyatékosságmegelőző -és rehabilitációs tanácsadó. Feladataihoz tartozik, hogy
Khartoumból kiindulva rendszeresen olyan területekre utazzon,
ahol szükség van szakértelmére.
Imádkozzunk számára bölcsességért, mivel továbbképzéseket
tart egészségügyi dolgozók
számára és felügyeli a Nemzeti
Leprakezelő Program munkáját.
6, péntek
Banglades. Imádkozzunk Bob és
Sheri Bowers-ért és három gyermekükért. Bob a bangladesi
DBLM kórház munkaterapeutája.
Imádkozzunk az egész család
egészségéért, különösen is ebben
a forró évszakban!
7, szombat / 8, vasárnap
Banglades. Adjunk hálát JeanFrancois és Anne Negriniért, akik
négy gyermekükkel júniusban
tértek haza sok éven át tartó,
hűséges lepramissziós szolgálatukból Bangladesből. Imádkozzunk azért, hogy a család vissza
tudjon illeszkedni Svájcban a mindennapi életbe, és Isten rendezze
el a jövőben is életüket.

Mozambiki iskolások

TÉNY:
A FEJLŐDŐ
ORSZÁGOKBAN
MINDEN HARMADIK
GYERMEK JUT CSAK EL
ÖT OSZTÁLY
ELVÉGZÉSÉIG

9, hétfő
Elcsendesedés: Imádkozzunk a
munkatársak továbbképzési alkalmaiért, melyek lehetőséget adnak
számukra az Úr előtt való elcsendesedésre is! Könyörögjünk azért,
hogy a továbbképzések ne csak
szakmai sikerek és tévedések
összegzéséből álljanak, hanem
legyenek a lelki növekedésre,
egymás jobb megértésére is
alkalmak!
10, kedd
Vezetés: Imádkozzunk azokért, akik
a Lepramisszióban a munka
szervezésén és a továbbképzések
előkészítésén fáradoznak.
Különösen is imádkozzunk a
tudásmenedzsment munkatársaiért és az egészségügyi tanácsadókért. Kérjük Istent, hogy adjon
világos látást számukra annak
eldöntéséhez, hogy mely
területeken égetően szükséges lépniük, és hol kell esetleg türelmesen várni.
11, szerda
Szakképesítés: Indiában a
Lepramissziónak hat szakképzőközpontja működik. Olyan
fiataloknak adnak kezébe szakképesítést, akik a családjukban
előfordult leprabetegség miatt
hátrányt szenvednek az oktatásban. Imádkozzunk a hallgatókért,
hogy a tanulmányi időt komolyan
vegyék, a lehető legjobban készüljenek fel szakmájukban, s hogy
meg is tudjanak belőle élni.

Számítógépes oktatás a Champa
Szakképzőközpontban

12, csütörtök
Tanolyamok:Imádkozzunk dolgozóinkért, akiknek rendszeresen
szükséges a tanfolyamokon való
részvétel. Könyörögjünk az
egészségügyi felvilágosító
munkában tevékenykedőkért, hogy
a kapott tudást érthetően és jól
tudják átadni a lakosságnak. Imádkozzunk azért, hogy meg tudják
értetni: nem lenne szükséges a
leprabetegség miatt egész életen
át fogyatékkal élni!
13, péntek
Függetlenség: Imádkozzunk a
szakképzőközpontokban tanítókért!
Adjunk hálát elkötelezettségükért
és szolgálatukért. Imádkozzunk
azért, hogy a felvételek során
mindig bekerüljenek olyan fiatalok,
akik a leprabetegség miatt
hátrányos családból származnak,
és így eljuthassanak később
anyagilag független életre.
14, szombat / 15, vasárnap
Tanoncok: Imádkozzunk azokért a
fiatalokért, akik hamarosan befejezik tanulmányaikat a szakképzőközpontokban. Imádkozzunk
azért, hogy sikerüljön megfelelő
állást találniuk. Könyörögjünk
azért is, hogy a szak-képzőközpontok jó kapcsolatot tudjanak
kiépíteni a helyi üzemekkel és vállalkozókkal, akik vállalják a tanoncok felvételét és oktatását.
45

Délkelet India

Napló

Csád, Guinea, Szudán, Niger

Andhra Pradesh
„Korábban, amíg egy öreg házban éltem, esős időkben egész éjjel ébren feküdtem. Most már nem
tudom, hogy esik-e vagy sem odakint.” - Shivchandra, alacsony költségű ház lakója, Muzaffarpur

„Benned bízom Istenem, ne szégyenüljek meg,
ne nevessenek ki ellenségeim!” (Zsolt. 25.3)

34. hét: augusztus

TÉNY:
TERMÉSZETI KINCSEIT
TEKINTVE GUINEA
AFRIKA EGYIK
LEGGAZDAGABB
ORSZÁGA, MÉGIS AZ
EMBEREK TÖBBSÉGE
NAPI 1 DOLLÁRNÁL
KEVESEBBŐL
TENGŐDIK.

16, hétfő
Nigéria: Imádkozzunk a kormány
és a Nemzeti Lepraprogram
közötti jó munkakapcsolatért, a
Raouls Follerau Alapítvány és a
Danja Kórház között jó
együttműködésért. Kérjük Isten
áldását a fekély-kezelő kórházak
felállítását célzó tárgyalásokra.
17, kedd
Guinea: A Lepramisszió egyik
partnere a macentai „Philafricaine” Missziós
Leprakórház. A kórház helyreállító sebészeti és fizioterápiás
szolgáltatásokat kínál a leprabetegek számára. Imádkozzunk az
alkalmazottakért, hogy naponta
tapasztalhassanak sikereket
munkájukban. Kérjük Istent a
betegekért, hogy megtapasztalhassák az ő jelenlétét a
kórházban töltött idő alatt.
18, szerda
Szudán: A lepra miatti megbélyegzettek száma még mindig
magas Szudánban. Nagy szükség
van imádságra, hogy javuljon az
Egészségügyi Minisztériummal és
a Khartoum Állami Szociális
Jóléti Szervezettel az
együttműködés, és hogy a leprabetegeket sikerüljön visszavezetni
saját közösségeikbe.
19, csütörtök
Szudán: Adjunk hálát azért, hogy
az állandó bizonytalanság
ellenére Darfurban folyamatosan tudja végezni szolgálatát
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Napló

Közép-Afrika

Gyermekek Danjából

35. hét: augusztus
a Lepramisszió. Szintén adjunk
hálát azért az elhatározásért,
hogy a szudáni Lepramisszió és a
Darfur Állami Egészségügyi Minisztérium megújítja a gyógyításról szóló közös nyilatkozatát.
Továbbra is imádkozzunk békéért
Darfurban, és Isten védelméért a
dolgozók számára.
20, péntek
Csád: Imádkozzunk ennek az
országnak békéjéért és stabilitásáért. Szintén imádkozzunk
azért, hogy a Lepramisszió erős
kapcsolatokat tudjon kiépíteni a
csádi lepraprogram egészségügyi
dolgozóival, a kormánnyal és a
civil szervezetekkel.
21, szombat / 22, vasárnap
Szudán: Kordufanban a
Lepramisszió önsegítő csoportokat, valamint a leprabeteg
szülők gyermekeinek oktatását
támogatja. Imádkozzunk Dr Wilson Lado Santo-ért, a térség programigazgatójáért, hogy mindennapi teendőit sikeresen
végezhesse. Szintén imádkozzunk
a kordufani törzsek közötti
békéért, mivel gyakori közöttük a
harc.

Úton: Busszal viszik a
betegeket gyógykezelésre.

TÉNY:
A „FIATALON ÉRD EL
ŐKET!” PROGRAM
KERETÉBEN TÖBB,
MINT 3 000 FIATAL
RÉSZESÜL A
TANULMÁNYÁHOZ
SZÜKSÉGES ANYAGI
SEGÍTSÉGBEN

23, hétfő
Oktatás: A vizianagarami „Fényesebb Jövő Fejlesztési Alapot” a
Lepramisszió támogatja. Gyógykezelést, oktatást és lelki támogatást nyújt a leprabeteg családoknak és főleg azok gyermekeinek. Imádkozzunk Victor
Parisipogula igazgatóért. Imádkozzunk a gyermekekért, hogy a
tanulás révén legyen valóban
fényesebb a jövőjük.
24, kedd
Alapítvány: A saluri Philadelphia
Leprakórházban adománygyűjtő
munkacsoport alakult, hogy anyagi támogatókat szerezzen a
kórház számára a helyi közösség
tagjaiból. Imádkozzunk jó fogadtatásért és kérjük Istent, hogy
ezen a csapaton keresztül biztosítsa a szükséges anyagiakat, és
így a felújítási munkákat is be
tudják fejezni.
25, szerda
Vigasztalás: A CROSS Lepra,
Fogyatékosság, Figyelemfelhívó-és Képviseleti Program
kéri, hogy imádkozzunk a leprabetegekért, főleg azokért, akik
depresszióval küzdenek még
azután is, hogy a CROSS által
nyújtott lelkigondozásban
részesültek. Imádkozzunk, hogy
Isten legyen a vigaszuk és erejük.

Támogatás: Parisuddam a saluri
lepramissziós kórházban gyógyult meg.

26, csütörtök
Dolgozók: Emlékezzünk meg a
Prathipadu–beli Szent József
Kórházban dolgozó nővérekről,
akik fáradhatatlanul dolgoznak a
leprabetegekkel és más
betegségekkel küzdőkkel is. Szintén imádkozzunk a HIV fertőzöttekért, főleg a gyermekekért. És
imádkozzunk a dolgozókért, hogy
sugározzák Isten szeretetét azok
felé, akikkel nap, mint nap kapcsolatba kerülnek.
27, péntek
Partnerek: Imádkozzunk
Dr. Rapaka Ganeswara Rao-ért
a ramachandrapuram-i lepramissziós kórház egyik
konzultánsáért. Imádkozzunk,
hogy az Úr vezesse őt minden
nap. Köszönet az Úrnak ezért a
kórházért, hogy jó hírnevet
szerzett magának a környékbeli
gyülekezetek, a kormány és a civil
szervezetek köreiben. Imádkozzunk, hogy folytatódjon ez a
folyamat.
28, szombat /29, vasárnap
Otthonteremtés: Andra Pradesh
államban a sogathuri Sebama
Alapítvány mikrohitelekkel és
alacsony költségű házakkal segíti
a korábbi leprabetegeket életük
rendezéséhez. Imádkozzunk a
támogatottakért, hogy talpra
tudjanak állni és rendezett
életnek örvendhessenek.
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Észak-Kelet India

Napló

Napló

Nepál

Assam, Bihar, Jharkhand,
Nagaland,West Bengal
„Uram, kegyelmezz nekünk, benned reménykedünk!
Légy segítségünk reggelenként, szabadítónk a
nyomorúság idején!”
(Ézsaiás 33.2)

36. hét: aug - szep

TÉNYEK:
NEPÁLBAN AZ EGY
FŐRE JUTÓ ÁTLAGOS
ÉVI JÖVEDELEM 220
DOLLÁR (44 000 FT)

Purma, egy 15 éves beteg
az Anandaban sebészetén
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30, hétfő
Vezetés: A Nepáli Lepra
Alapítvány a Lepramissziónak
egyik partnerszervezete Nepálban.
Imádkozzunk, hogy Isten vezesse
őket, különösen is az alkalmazottakat és a vezetőket. Isten szándéka és bölcsessége vezesse a
hosszú távú tervek kidolgozását is.
31, kedd
Integráció: A Lalgadh
Lepraközpont, a Nepáli Lepra
Alapítvány egyik projektje, a STEPen (Megbélyegzettség-ellenes Program) keresztül próbálja elérni a
leprabetegeket Nepál központi
régiójának négy kerületében.
Imádkozzunk ezért a projektért,
hogy teljesüljön céljuk, tegyék
eredményesebbé a leprabetegek szociális és gazdasági integrációját saját
közösségükbe.
szeptember
1, szerda
Új esetek: A Lalgadh
Lepraközpont 37 000
beteget kezel évente,
akiknek többsége nem leprás, de a személyzet mégis
minden hónapban 100
újabb leprabeteget diagnosztizál. Dicsőség Istennek,
hogy a projekt megkapja a
működéséhez szükséges anyagi
támogatásokat, és így képes ennek
a létfontosságú munkának a folytatására.

’Puruliában kaptam műlábat, aminek segítségével rendesen tudok járni és végezni a mindennapi teendőimet.
Köszönet és dicsőség Istennek a Lepramisszió segítségéért!’ - Rengtu, egy leprabeteg a Purulia kórházban

Az Anandaban kórház egyik betege

37. hét: szeptember

2, csütörtök
Források: Az Anandaban
Kórház főépülete már nagyon
öreg, és a felújítás költségei egyre
csak nőnek. Égető szükség van az
osztályok átköltöztetésére. Imádkozzunk, hogy az Úr biztosítsa a
kellő forrásokat. Imádkozzunk azért
is, hogy a kórház gyűjtsön össze
elegendő adományt az öregedő
röntgengép és ultrahang készülék
kicseréléséhez.
3, péntek
Utazás: Imádkozzunk Dr. Hugh
Cross-ért, a nepáli Lepramisszió
vezetőjéért és feleségéért Dianaért. Imádkozzunk Hugh biztonságáért és azért, hogy az Úr
vezetése legyen vele sok utazása
során.
4, szombat / 5, vasárnap
Kihívások: Nepál sok kihívással
néz szembe: belső bizonytalanság,
szigorú hatalom, víz- és időszakos
üzemanyaghiány, szűkös pénzforrások, magas fokú írástudatlanság
és hatalmas szegénység. Imádkozzunk az alkalmazottakért, akik eme
nehéz körülmények között dolgoznak és kérjük Istent, hogy biztosítsa a szükséges forrásokat a szükségben élők megsegítéséhez.

Alkalmazottak és betegek
a Muzaffarpur kórházban

6,hétfő
Asszonyok: a Bihar állambelii
Muzaffarpurban az Asszonyok
Megerősítése Projekt célja, hogy a
leprabeteg és fogyatékkal elő aszszonyok aktív szerepet játszhassanak
saját közösségeikben, élvezhessék
a jobb egészséget és az
életkörülményeket. Imádkozzunk,
hogy több asszony csatlakozzon az
önsegítő csoportokhoz.
7, kedd
Vezetők: A nyugat-bengáli, kolkatai
Megújuló Közösségek Projekt
célja, hogy megerősítse a
faluközösségeket, segítse őket
abban, hogy információhoz és forrásokhoz jussanak, és tudatosítsa
bennük saját jogaikat. Imádkozzunk, hogy a közösségek női csoportjai, a fiatalok egyesületei és a
gyerek-klubok aktívan bekapcsolódjanak a projektbe és jó
vezetők fejlődnek ki közülük.
8, szerda
Alkalmazottak: Köszönet Istennek
a kolkatai Premananda Kórház
tanácsadóiért, akik a leprabetegeknek segítenek visszatérni a
munkába. A tanácsadás képessé
teszi a betegeket arra, hogy szembenézzenek saját betegségükkel.
Imádkozzunk Jerry Joshua-ért,
ennek a mozgalmas kórháznak a
vezetőjéért és sebészéért, hogy
Isten adjon neki bölcsességet a
vezetéshez és az alkalmazottak
irányításához.

Ácstanulók a bankurai
szakképzőközpontban

9, csütörtök
Hatás: A Lepramisszió támogatja a
jhakrhandi Saldoha Lepra és
Általános Kórházat. Ebben az
évben a kórház szeretné fejleszteni
a lelkigondozói munkát. Egy helyi
lelkész fogja látogatni a betegeket,
az alkalmazottakat és a kórházhoz
közeli falvakat. Imádkozzunk a
munka pozitív hatásáért, hogy sok
embert bátorítson és segítsen
mindez.
10, péntek
Kapcsolatépítés: A muzaffarpuri
lepramissziós kórház szeretne jó
kapcsolatokat kiépíteni több,
egészségügyben dolgozó civil
szervezettel, hogy minél több
beteget juttathassanak helyreállító
sebészethez. Kérjük Istentől, hogy a
kórházi alkalmazottak szoros kapcsolatot alakítsanak ki a helyi
gyülekezetekkel, mely által a
betegek teljes körű ellátása
erősödhet.
11, szombat / 12, vasárnap
Egészség. Imádkozzunk a Purulia
lepramissziós kórházért. Adjunk
hálát azért az elkötelezett
munkáért, mellyel a leprabetegek
érdekében fáradoznak. Emlékezzünk meg az orvosigazgatóról, Dr.
Nirad Nanda-ról. Imádkozzunk a
dolgozók egészségéért. Kérjük Isten
áldását a nyugalomba vonuló
munkatársak további életére.
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„Több, mint 30 éve adományozok kisebb
összegeket, de most már mások figyelmét is fel kell
hívnom a Lepramisszió tevékenységére, és Bidhya
kis gyertyái segítenek ebben” - mondotta egy
támogató a 2009-es új-zélandi Lepra Világnapon.

38. hét: szeptember

TÉNY:
EGY NÉMET ASSZONY
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ
LEKVÁR ELADÁSÁVAL
1 362 EURÓT
(367 740 FT) KERESETT
KARÁCSONY ELŐTT,
AMIT A KONGÓI
LEPRAMISSZIÓS
MUNKÁRA
ADOMÁNYOZOTT
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13, hétfő
Imádkozzunk a holland
Lepramisszió igazgatójáért,
Henno Couprie-ért, az alkalmazottakért és önkéntesekért – imádkozzunk egészségükért, biztonságukért
és a más országokban működő
lepramissziós szervezetekkel való
jó kapcsolatukért. Imádkozzunk a
szív és az elme egységéért,
miközben azon munkálkodnak
hogy Hollandiában is minél szélesebb körben megismertessék és
képviseljék a leprabetegek érdekeit
és jogait.
14, kedd
Imádkozzunk a dán Lepramisszió
igazgatójáért, Klaus Leonhardt-ért
és a vezetőségért. Imádkozzunk,
hogy az Úr áldja meg őket új és
fiatal vezetőségi tagokkal. Imádkozzunk azért is, hogy Isten adjon
új lehetőségeket arra, hogy a
dánok megismerhessék a leprabetegséget és támogathassák a
Lepramisszió munkáját nemzeti és
nemzetközi szinten.
15, szerda
A svájci Lepramisszió a támogatóknak küldött levelekhez rendszeresen csatol hátrányos helyzetű
és leprabeteg bangladesi asszonyok által kézzel készített képeslapokat. Ez segít abban, hogy az
asszonyok kis jövedelemre
tegyenek szert, valamint felhívja a
támogatók figyelmét arra, hogy a
Lepramissziónak miben van szüksége további segítségre. Imádkozzunk, hogy ezeken a leveleken
keresztül sok új rendszeres és

Arckép

‘Bánatomban nem ettem’
A nigériai Lepramisszió életreszóló változásokhoz segített
egy férfit és családját

Myanmar a 2008. májusi Nargis
ciklon után

nagylelkű támogatót nyerjen a
misszió.
16, csütörtök
A német Lepramisszió
nehézségekkel küzd a támogatások
növelésével kapcsolatban. imádkozzunk, hogy Isten a lehetőségek
új ajtóit nyissa meg és új
embereket vezessen a szolgálatba,
akik segítenek az ima- és az anyagi
támogatások növelésében. Imádkozzunk Isten áldásáért az új
kezdeményezésekre, hogy ezek
bőséges termést hozzanak.
17, péntek
Imádkozzunk az új-zélandi
Lepramisszió igazgatójáért, Brent
Morganért és munkatársaiért
Imádkozzunk egységért és
bátorításért, ahogy keresik az új
lehetőségeket az ima- és anyagi
támogatások növelésére. 15%-kal
kívánják növelni a bevételt. Imádkozzunk főleg azért, hogy új
gyülekezetek kapcsolódjanak be a
munkába a Lepra Elleni Figyelemfelhívó Hét során, és hogy egyre
több ember látogasson el a
szervezet honlapjára.
18, szombat / 19, vasárnap
Írországi Lepramisszió: Imádkozzunk azért, hogy tudjanak minél
több írországi felekezettel és egyházzal kapcsolatot létesíteni és
azoktól támogatást kapni. Imádkozzunk azért, hogy az ír misszió
ima-és anyagi támogatása
növekedjék ebben az évben is.

A nigériai Zamfara állam Gusau
lepramenhely területén a kis
ösvények és házikók között sok a
szemét és hulladék. Garba számára
mégis ez jelenti az otthont immár
40 éve.
Garba tizenöt évesen került
Gusauba, miután megállapították
róla, hogy leprás. A barátaival
játszott a falujában, amikor
észrevette, hogy a nagylábujja
erőtelenül lóg a lábfején. Ahogy
piszkálta, nem érzett semmit. Egyik
barátjának apja mondta neki, hogy
ez valószínűleg lepra…’Nagyon
elkeseredtem. Olyan szomorú
voltam, hogy bánatomban nem
ettem’ – magyarázza.

A Lepramisszió Garba fiát is
támogatja. Járhat iskolába, aminek a
költségét a szülők nem tudnák
kifizetni.
Az egyik évben egy áradás során
Garba háza megsemmisült. A
Lepramisszió adott számára
alacsonyköltségű otthont. ‘Sokkal
szebb ez, mint a régi volt.’ - mondja
Garba hálásan. ‘Sokkal
kényelmesebb.

Még rosszabbul érezte magát, amikor
a falubeliek kezdték kikerülni, mivel
leprás. Garba ekkor eldöntötte: jobb
lesz, ha elmegy. Olyan helyre akart
kerülni, ahol hozzá hasonló emberek
élnek és megértik őt. Így került a
Gusau lepramenhelyre. ‘Amint
megérkeztem, otthonra találtam.’ –
mondja.
A nigériai Lepramisszió évek óta
együttműködik a Gusau
menhellyel. A Lepramisszió
foglalkoztatja a betegeket, javítja
életkörülményeiket, öngondozásra
segíti őket, önsegítő csoportokat
indít be, ösztöndíjat ad a
tanuláshoz.
Garba felesége, aki szintén
leprabeteg volt, szerény fizetést
kap. Ebből néhány kecskét
vásárolt. A kecske tejét eladják és
naponta van belőle kis bevételük a
megélhetéshez. A szaporulatot
szintén eladják.

Garba felesége a kecskéivel
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Tudományos
kutatások

„A régi házam sárból készült, de aztán egy
árvíz lerombolta. Sokkal jobban szeretem az
újat, mint a másikat. Többet tudok pihenni
benne.” - Garba, egy leprabeteg férfi Zamfara
államban, aki alacsony költségű házat kapott
a Nemzetközi Lepramissziótól.

39. hét: szeptember

TÉNY:
MEGKÖZELÍTŐLEG
20 000 LEPRÁS EMBER
ÉL NIGÉRIÁNAK ABBAN
A 8 ÁLLAMÁBAN, AHOL
A NEMZETKÖZI
LEPRAMISSZIÓ
DOLGOZIK.

Leprabeteg házaspár fia,
akiket a Nemzetközi
Lepramisszió támogatott.

20, hétfő
Utazás: Imádkozzunk a Nemzetközi
Lepramissziónak Sokoto államban
dolgozó rehabilitációs, fizioterápiás
és leprakezelő csoportjáért. Gyakran
kelnek útra, hogy meglátogassák a
megajándékozottakat, falvakat és
hajléktalanokat. Imádkozzunk, hogy
Isten áldása és védelme kísérje őket
az út során.
21, kedd
Közösség: Köszönjük meg Istennek
az Oyi lepratelepen (Kogi állam) élő
leprások bölcsességét és erejét.
Adjunk hálát jövedelem-termelő
kezdeményezéseikért, amelyek
nagyszerű fejlődéshez vezetnek az
emberek önbecsülése terén. A leprabetegek egyre visszanyerik önbizalmukat és képesek lesznek gondoskodni magukról és családjaikról.
22, szerda
Integráció: Kebbi államban a leprabetegek csoportjait beillesztik az
egészséges társadalmi csoportokba.
Dicsőítsük Istent, amiért ez a
kezdeményezés segít halványítani a
lepra következtében kialakult szégyenfoltot. Ebben az államban a
Nemzetközi Lepramisszió kisösszegű
kölcsönt nyújt néhány betegnek.
Imádkozzunk értük, mivel új szakmákat tanulnak, vagy kis vállalkozásokat, üzleteket kezdenek építeni.
Imádkozzunk, hogy erőfeszítéseik sikeresek legyenek!
23, csütörtök
Iskolák: A Nemzetközi Lepramisszió
egy általános iskolát támogat a niger
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Nigéria

A Lepramisszió szolgálatának fontos része a
leprabetegség okainak és következményeinek
kutatása. Minél többet megtudunk erről a
betegségről, annál többet fogunk tudni tenni a
felszámolása érdekében.

Női önsegítő csoport tagjai
Nigériában, az Amanawa Kórházban

állambeli Minna közelében, a Chanchaga lepratelepen. Az iskola sok
gyermeket vesz fel leprás családokból, valamint gyermekeket nem leprás családi háttérből is. Adjunk hálát
Istennek az Amanawa Kalgo (Kebbi
állam) általános iskoláiban végbement fejlesztésekért is. Imádkozzunk
az iskolák a folyamatos fejlődéséért
is; hogy ezeknek a gyerekeknek,
akiknek legtöbbje nagyon szegény
családból származik, legyen megélhetése tanulmányaik befejezése
után.
24, péntek
Lakás: Adjunk hálát Istennek azért,
hogy a Szövetségi Állam területén
betegek egy csoportját sokkal jobb
körülmények közé tudták költöztetni.
Yangoji településen a népesség
növekszik; sokakat foglalkoztatnak
most gazdálkodásban vagy más
jövedelmező vállalkozásban. Imádkozzunk a pénzforrások biztosításáért. hogy a Nemzetközi
Lepramisszió minél több építési projekthez tudjon csatlakozni a Yangoji
telepen.
25, szombat/ 26, vasárnap
Egészség: Ne feledkezzünk meg a
Sokoto állambeli Amanawa Kórház
leprás betegeiről különösen azokról,
akik komplikációk miatt sok időt fognak a kórházban tölteni, távol a
családjuktól. Imádkozzunk, hogy gyógyítsa meg őket az Úr. Hála a
Nemzetközi Lepramissziónak, sok
beteg kap védőcipőt, némi kölcsönt.

40. hét: szept – okt

27, hétfő
Képzés: A tudományos kutatásoknak az a célja, hogy a lepragyógyításban minél jóbb eredményeket sikerüljön elérni. Így vált
lehetővé a kombinált gyógyszeres
kezelés is (MDT), mely hatalmas
robbanást jelentett a lepragyógyításban. Imádkozzunk a
Lepramisszió munkatársainak
tudományos képzéséért, tudásuk
gyarapodásáért, felkészültségük
magas színvonaláért.
28, kedd
Munkatársak: Imádkozzunk a
nepáli Anandabanban működő
Mikrobakteriális Kutatóközpontunkért és igazgatójáért, Dr. Deanna Hagge-ért. Imádkozzunk a z
indiai Új-Delhiben található Stanley Browne Laboratórium és a
Shahdara Kórházunk igazgatójáért,
Dr. Rupendra Jadhav-ért. Kérjünk
Istentől bölcsességet a
tudományos kutatásokhoz és azok
eredményeinek felhasználásához.
29, szerda
Összeköttetés: Napjainkban a
tudományos kutatások szakcsoportokban folynak a világ minden
részén, melyet a Lepramisszió
tudományos központja hangol
össze. Imádkozzunk jó munkakapcsolatért, gördülékeny összeköttetésért, kollegiális lelkületért.

30, csütörtök
Projektek: Számos lepraközpont,
kórház, vagy lakossági program
nagyszabású tudományos projektek részeként működik. Imádkozzunk naprakész összeköttetésért, jó
kommunikációért és eredményes
munkakapcsolatokért.
október
1, péntek
Szégyenbélyeg: A tudományos
kutatások hallatán általában orvosi
eredményekre gondolunk. Imádkozzunk a kutatásoknak azért az új
területéért is, mely a leprabetegség miatti szégyenbélyeg és
kirekesztés felszámolása céljából
készít tudományok kutatásokat.
Könyörögjünk azért, hogy a
kirekesztés helyett emberi
méltóságra emelkedjenek a
betegek!
2, szombat / 3, vasárnap
Bölcsesség: A Lepramisszió
Nemzetközi Tudományos Tanácsának Dr. Warwick Britton és Dr. Paul
Saunderson a vezetője. Imádkozzunk a Tanács tagjai számára bölcsességért és kitartásért, hogy a
fáradságos kutatásokat világszerte
odaadással folytassák a leprabetegség felszámolása érdekében.
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Közép-India
Chhattisgarh és Pradesh, Maharashtra

“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) Jeremiah 29:11

“Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és
erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te
Istened mindenben, amiben jársz.” (Józsué 1, 9)

41, hét: október

A champai kórház
gyógyszertára

4, hétfő
Orvosi rendelők: A Richardson
Leprakórház (Miraj) mintegy
2000 leprabeteg számára nyújt
orvosi ellátást. Imádkozzunk a
helyreállító sebészeti munkáért,
amely 150 leprás fogyatékkal élő
betegnek szolgál a javára, helyrehozza a mozgásukat, és nagyobb
függetlenséget ad nekik. Adjunk
hálát Istennek azért munkáért,
amit ez a kórház végez az emberi
életek megváltoztatásában.
5, kedd
Szégyenfolt: Imádkozzunk a nagpuri Mure Memorial Kórház dolgozóiért, akik azt a fontos munkát
végzik, hogy kiszűrik a
közösségekben élő leprásokat és
tanáccsal látják el őket. Nagyon
sok ember fél itt a leprától és nem
vesz igénybe gyógykezelést.
Adjunk hálát Istennek azért a
kórházi stábért, amely gondját
viseli a szükségben levőknek!
6, szerda
Utazás: Ne feledkezzünk meg
imáinkban a Chhattisgarh-ban
folyó önsegítő munka
kialakítóiról! Imádkozzunk biztonságukért, mivel nagy távolságokat
tesznek meg, sokszor távoli
területeken. Imádkozzunk a
közösségekért is, melyekben
tevékenykednek, hogy Isten adjon
a fejlesztések érdekében bölcsességet a falubelieknek és a
vezetőknek.
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Ritut tanuláshoz segítette a
“Fiatalon érd el őket!”
támogatása

7, csütörtök
Erőforrások: Imádkozzunk a
Kothara Közösségi Kórházért
Maharashtra államban. Imádkozzunk az anyagi források folyamatosságáért, hogy a stáb fenn tudja
tartani a magas színvonalat. Imádkozzunk, hogy a csoportban lévő
üres álláshelyek be legyenek töltve
jól képzett és odaadó személyekkel.
8, péntek
Stáb: Dr Ajit Barkataki a
Nemzetközi Lepramisszió Poladpur Kórházának főigazgatója
Maharashtrában. Imádkozzunk
érte és az egész itteni személyzetért, hogy bölcsességgel,
együttérzéssel és szeretettel dolgozzanak. Imádkozzunk a személyzet egymás közötti jó kapcsolatáért és egységért!
9, szombat / 10, vasárnap
Támogatás: Ne feledkezzünk meg
a Nashik Szakmai Továbbképző
Központ diákjairól! Imádkozzunk,
hogy amikor képzésük befejeződik,
tudjanak munkát és tisztességes
megélhetést találni, hogy támogatni tudják családjaikat és
szüleiket.

42. hét. október

11, hétfő
Magyar Lepramisszió: Egyházi
iskolák igazgatóit szeretnék megnyerni arra, hogy csendesnap
keretében ismerhessék meg a fiatalok a Lepramisszió szolgálatát.
Imádkozzunk ennek az elképzelésnek jó fogadtatásáért, hogy a felnövekvő nemzedékek is támogassák missziónkat idejükkel
imádságukkal és szolgálatukkal.
12, kedd
A finn Lepramisszió szeptember
folyamán az orság minden
protestáns egyházközségének ír
levelet, melyben a Leprások Világnapjának megünneplésére és a
Lepramisszió támogatására buzdítanak. Imádkozzunk azért, hogy sok
gyülekezet kapcsolódjon be ennek
nyomán a támogatásba, és
növekedjen az imádságos-és anyagi támogatás Finnországban.
13, szerda
A francia Lepramisszió Istennek
ad hálát azért, hogy az indiai
Cserkészegyesülettel kialakított
kapcsolatuk révén a francia fiatalok
között is megnőtt az érdeklődés a
Lepramisszió iránt. Imádkozzunk
az öt regionális központjukért és
azért a két területért, ahol még
szeretnének területi referenseket
beállítani Franciaországban.

Simon Gustafsson, a svéd
Lepramisszió “utazó
nagykövete”

14, csütörtök
A svéd Lepramisszió különös
szponzorokkal is rendelkezik: az
egyik ismert motorverseny a támogatójuk! Versenyeik során az indiai lepramunkára gyűjtenek
adományokat. Imádkozzunk ezért
és más adományserkentő
tevékenységeikért, hogy minél
több svéd hallhasson ezáltal a
Lepramisszióról.
15, péntek
Adjunk hálát az olasz Lepramiszszióért, és könyörögjünk új támogatókért, különösen a fiatalabb
nemzedékek köréből. Imádkozzunk
a vezetőség tagjaiért, hogy
elkötelezettségük által erősödjék
az imádságos háttér és anyagi
támogatás Olaszországban.
16, szombat / 17, vasárnap
Spanyol Lepramisszió: Kérjük
Isten áldását ennek a kicsiny, de
lelkes támogató csoportnak szolgálatára. Emlékezzünk meg
imáinkban Mario Escobar-ról,
Miguel Torralba-ról és a Nemzeti
Bizottság tagjairól, miközben a
támogatás lehetőségeit keresik.
Isten adjon eléjük nyitott ajtókat,
hogy hívó szavuk eljusson az egyházak és egyháztagok szívéig, és
könyörületre induljanak a leprabetegek irányában.
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Napló

Pápua-Új-Guinea
és Kelet-Timor

„Amikor 30 évvel ezelőtt a lepra területén kezdtem el dolgozni,
az emberek nem engedtek be minket a teázóba, hogy teát
vegyünk, mivel leprások között dolgoztunk. Most boldog
vagyok, mert látom a változásokat a közösségben. Az emberek
együtt teáznak a leprás betegekkel a teázóban.” - Sumantra
Chowdhury, aki három évtizeden át dolgozott Nilphamariban
leprabetegek között, és 2009-ben ment nyugdíjba.

43. hét: október

TÉNY:
BANGLADES
NÉPESSÉGÉNEK 38%A 15 ÉVNÉL
FIATALABB

Nurvanu kezébe a
Lepramisszió adott szakmát
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18, hétfő
Gyermekek: A CREAD (Gyermekek Felemelése Oktatáson
Keresztül) nevű szervezet leprás
családi háttérből érkező gyermekeknek nyújt támogatást
Dhakában. Imádkozzunk azért a
156 gyermekért, akik jelenleg az
ösztöndíjban részesülnek. Imádkozzunk Rosline Mitu Corrayaért, a
program irányítójáért.
19, kedd
Új projektek: Dr David Khan a
Gaibandha Jaypurhat Lepravédő
Projekt programigazgatója, imádkozzunk, hogy Isten vezesse őt. Két
új projekt indult 2009-ben, az
Élelembiztosítás és a Csoportfejlesztés Mélyszegénységben Élők
Számára – mindkettőt az Európai
Unió támogatja. Imádkozzunk,
hogy ezek az új kezdeményezések
szélesebb körű támogatást biztosítsanak a bangladesi leprabetegeknek.
20, szerda
Nők: A Rendkívüli Szegénység
nevű projekt olyan leprával élő
asszonyoknak segít, akik a
szegénységi küszöb alatt élnek.
A kedvezményezettek közül sokan a
veszélyeztetett asszonyok számára
fenntartott Hágár otthonban élnek.
Imádkozzunk ezekért a megsebzett
lelkű, elhagyatott asszonyokért,
mert a projekt célja, hogy számukra
olyan helyet biztosítson, ahol biztonságban élhetnek és segítenek
helyreállítani emberi méltóságukat.

Napló

Banglades

‘Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint
a sasok, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem
fáradnak el.’ (És 40,3)

Betegek önmaguk ápolását gyakorolják
a nilphamari DBLM kórházban

21, csütörtök
Bevétel: Az Üdvhadsereg Városi
Egészség-és Fejlesztő Projektje a
dhakai Mirpurban működik. Imádkozzunk a projekt vezetőinek és
kedvezményezettjeinek jó kapcsolatáért. Ne feledkezzünk meg
imádkozni az asszonyok egy kis
csoportjáért, akik együtt
takarékoskodnak. Imádkozzunk,
hogy gazdasági biztonságot tudjanak kiépíteni még a nehéz anyagi
időkben is.
22, péntek
Fogyaték: Adjunk hálát Istennek a
chittagongi Fogyatékkal Élők
Felemelése nevű projekt
munkájáért, akik azon fáradoznak,
hogy a betegek anyagilag
függetlenné tudjanak válni és újra
beilleszkedjenek a közösségeikbe.
Imádkozzunk azért is, hogy a fogyatékkal élők Bangladesben
ugyanolyan jogokkal élhessenek,
mint bárki más.
23, szombat / 24, vasárnap
Egészségvédelem: Adjunk hálát a
chittagongi Keresztyén
Lepraközpont helyreállító
sebészetéért, mely sok beteg életét
fordítja meg. Imádkozzunk Dr
Stephen Chowdhuryért, az új
orvosigazgatóért, mivel a betegek
száma egyre nő. Imádkozzunk,
hogy a Keresztyén Lepraközpont
javítani tudja a páciensek
lehetőségeit, és továbbra is magasfokú orvosi szolgáltatást tudjon
nyújtani.

44.hét: október

TÉNY:
KELET-TIMORBAN KB.
16 KÜLÖNFÉLE TÖRZSI
NYELVET HASZNÁLNAK

25, hétfő
Elfogadás: Kelet-Timorban nincs
megoldva a fogyatékkal élők
helyzete. A társadalom nehezen
fogadja el őket és nincsenek
felkészülve a fogyatékkal élők
sorsának megkönnyítésére. Imádkozzunk azért, hogy javuljon ez a
helyzet és a fogyatékkal élők
megfelelő bánásmódot és ellátást
kapjanak Kelet-Timorban.
26, kedd
Partnerek: Pápua-Új-Guineában
komoly átalakítás folyik az
egészségügyben: a korábbi segítségnyújtó állomások helyett
kiépítik a helyi rendelők hálózatát.
A Lepramisszió szorosan együtt
kíván munkálkodni ezekkel a rendelőkkel, melyek már biztosítani
fogják az alapvető egészségügyi
ellátást. Imádkozzunk az új modell
sikeréért és a Lepramisszió,
valamint a helyi egészségügyi
szervek közötti jó munkakapcsolatért.
27, szerda
Együttműködés: Imádkozzunk a
kelet-timori egészségügyi
fejlesztésekért, különösen is az
Egészségügyi Minisztériummal és
az Egészségügyi Világszervezettel
(WHO) való kapcsolatokért. Helyi
szinten nagyon fontos az egyházakkal való kapcsolat erősítése. A társadalom felé mintaadó lehet az
egyházaknak a leprabetegséggel és
fogyatékkal élők felé való hozzáállása.

A betegeket önmaguk ápolására
tanítják

28, csütörtök
Sebészet: A Lepramisszió
helyreállító sebészeti programot
indított be az elmúlt évben PápuaÚj-Guineában. Egy itteni orvost és
gyógytornászt képzésre küldtek el
Nepálba, hogy a leprabetegséggel
kapcsolatos sajátos műtéti technikát megtanulják. Imádkozzunk a
pápua-új-guineai Lepramisszióért,
hogy ezt a nagy lehetőséget jól ki
tudják használni a betegek
érdekében.
29, péntek
Munkatársak: 2009-ben lábbelikészítő technikust vett fel a miszszió. Imádkozzunk azért, hogy ez a
munkatárs megoldást jelentsen a
speciális lábbelire szoruló betegek
számára. Adjunk hálát azért, hogy
Kelet-Timorban számos helyi
egészségügyi dolgozó működik
együtt a Lepramisszió rokkantságmegelőző programjával.
30, szombat / 31, vasárnap
Szűrés: Adjunk hálát az egyre
eredményesebb szűrőmunkáért,
melyben nagy segítséget jelentenek a felvilágosító kampányok,
szóróanyagok, ismeretterjesztő
DVD-k. Imádkozzunk, hogy mindezen keresztül is nagyobb figyelmet kapjon a lepraszektor.
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“De jó, hogy van saját riksám!”
A Lepramissziótól kapott kisösszegű kölcsön segítette
Dipnarayant ahhoz, hogy nagyobb anyagi biztonságba kerüljön

„És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja:
Kit küldjek el és ki megy el nekünk? Én pedig
mondtam: Ímhol vagyok én, küldj el engem!”
(Ézsaiás 6, 8)

45. hét: november

TÉNY:
A VILÁGON MINDEN
HARMADIK NŐT ÉR
ERŐSZAK

november
1, hétfő
Zimbabwe: Kérjük Istent, hogy
fokozottabb politikai, társadalmi
és gazdasági stabilitás valósuljon
meg ebben az országban. Imádkozzunk, hogy a viszonylag új
koalíciós kormány egyetértésben
dolgozzon, és változást hozzon.
Imádkozzunk, hogy a keresztyének
erős tanújelét adják hitüknek, és
sok élet átformálódjon.
2, kedd
Kelet-Afrika: Ezek az országok,
beleértve Etiópiát, Ugandát és
Szudánt, az aszály
fenyegetettségében élnek. Tavaly
sok ember szenvedett, amikor az
esők elmaradtak, és az állatok
pusztulásnak indultak. Imádkozzunk, hogy kiadós esőt kapjanak
ezek az országok, valamint olyan
berendezéseket, ami biztosítja az
emberek élelemhez és vízhez
jutását a kegyetlen időjárási viszonyok ellenére is.
3, szerda
Szudán: Az ország nyugati része
azért küzd, hogy fenntartsa a
békét. Emberek ezrei élnek még
mindig menekülttáborokban a
2005-ös polgárháború vége óta. Az
évtizedek óta tartó viszály miatt az
infrasruktúra romokban áll. Imádkozzunk, hogy vége legyen a feszültségnek és megosztottságnak.
Imádkozzunk, hogy a vezető pozícióban lévők eltökéltek legyenek
abban, hogy országuk megváltozzon.
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Arckép

Napló

Országok
krízishelyzetben

4, csütörtök
Kongói Demokratikus Köztársaság: Öt évvel az „afrikai
világháború”-nak nevezett és
2003-ban békekötéssel véget ért
viszályok után szórványos erőszak
még mindig felvillan Kongóban,
különösen a keleti részen.
Emberek millióit érinti az erőszak,
és ennek pusztító hatása volt az
ország gazdasági fejlődésére.
Imádkozzunk, hogy legyenek erős
keresztyének, akik Isten fényét és
szeretetét bizonyítják ennek a
nemzetnek.
5, péntek
India: Bár a gazdaság gyorsan
növekszik, a háttérben mindig van
vallási és politikai feszültség, és a
tavalyi bombarobbantások felhívták a figyelmet a szélsőségesség veszélyére is. Vannak
jelentések keresztyének elleni
erőszakról is az ország néhány
részén. Imádkozzunk ezekért a
keresztyénekért, hogy erősek
legyenek hitükben, és kérjük Isten
békességét erre az országra.
6, szombat / 7, vasárnap
Niger a világ legszegényebb országa, és az egyik legfejletlenebb is.
Éghajlata száraz, gyakori az aszály.
Imádkozzunk a Nemzetközi
Lepramisszió munkatársaiért és a
kultúraközi munkásokért, akik
ebben a környezetben élnek.
Imádkozzunk, hogy legyen bölcsességük a szegények között is
legszegényebbek életének megváltoztatásához.

Dipnarayan betegsége a
felesége és négy
gyermeke sorsára is
kihatott. Sérült lába
akadályozta a
munkában, keményen
kellett küzdenie, hogy
eltartsa a családját.
Taxizással szeretett
volna foglalkozni, de a
bérleti díj, amit a riksa
tulajdonosa kért, alig
hagyott pénzt a
családnak ennivalóra.

ipnarayan Assamban az Indiai
Élelmiszervállalatnál dolgozott,
mint gyári munkás. Tizenkét évvel
ezelőtt vette észre, hogy a lábfeje
gyengül, majd egyáltalán nem érezte.
Annyira gyenge volt, hogy csak húzta
maga után a földön, így mind
nehezebben és nehezebben végezte
munkáját.

D

Dipnarayan felismerte, hogy
valószínűleg leprabeteg, és felkeresett
egy helyi gyógyítót, aki különféle
szereket adott neki. Ezek nem
segítettek, sőt, égették a bőrt a
lábfején. Nem tudott már rendesen
járni, munkáját sem tudta folytatni.
“A betegség legyengített, így nem
tudtam többé cipelni a ládákat a
fejemen” - mondja Dipnarayan.
Végül elhatározta, hogy visszatér
szülővárosába, Muzaffarpurba, ahol a
Lepramisszió által fenntartott
kórházban kapott kezelést. “Amint
hallottam a kórházról, ide jöttem,
hogy kezeljenek” - mondja. “A
falubeliek meséltek nekem a
kórházról. Kaptam cipőt és
gyógyszereket, a sebem meggyógyult.”

A Lepramisszió közöségi
rehabilitációs programot
indított Muzaffarpurban. A program
segítő csoportok, szakképzés, vagy
kisebb kölcsönök révén segít az
embereknek, hogy anyagi
biztonságba kerülhessenek.
A Lepramisszió kölcsönt
ajánlott fel Dipnarayan
számára, hogy saját riksát
vásárolhasson és független
vállalkozása legyen. “A
kölcsönt a kórháztól kaptam”
- mondja. “Korábban mások
riksáját hajtottam. Most már
nem kell fizetnem nekik, mert
ez a sajátom. De jó, hogy van
saját riksám!” - mondja
boldogan.
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Támogató
tevékenység

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

'Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben
önmegtartóztató: azok azért, hogy hervadó koszorút
nyejenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant.'
(1Kor 9,25)

„Tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét,
a nyomorultaknak jogát.” (Zsoltárok 140, 13)

Földművelés Lesothoban

46. hét: november

TÉNY:
A VILÁGON DÉLAFRIKÁBAN A
LEGMAGASABB
ÉVENTE A HIV-VÍRUSOS
ELHALÁLOZÁSOK
SZÁMA.

Lucky Kunene
(jobbszélen), a
Lepramisszió területi
munkatársa Kwa-ZuluNatalban
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8, hétfő
Stratégia: A mozambiki
Egészségügyi Minisztérium átdolgozza a leprások gyógyítására
vonatkozó munkáját. Imádkozzunk
Arie de Kruijffért, a Nemzetközi
Lepramisszió helyi vezetőjéért, és
Domingos Nicalaért, a fogyatékosság-megelőzés koordinátoráért, hogy tisztán lássák a
fontossági sorrendet és jó stratégiai tervet készítsenek a következő
öt évre.
9, kedd
Angola: A SOLE (Solidaridade
Evangélica) a Nemzetközi
Lepramisszió partnere, speciális
szolgáltatásokat fejleszt ki a fogyatékosság megelőzésére és a leprabetegek rehabilitációjára. Imádkozzunk bölcsességért és erőért Dr
Jean Pierre Bréchet, a Nemzetközi
Lepramisszió országos elnöke
számára, aki emellett a SOLE
orvosi tanácsadója is.
10, szerda
Fogyatékosság: Tavaly a dél-afrikai
Kwa-Zulu-Natal tartomány legnagyobb lepramissziós kórházában
önsegítő csoportot indítottak be.
Imádkozzunk, hogy ez pozitív hatással legyen az itt élő betegekre.
Imádkozzunk, hogy a Kerry-Lyn
Armstrong vezette csapatnak
legyen lehetősége beszélni az
orvosokkal a kórházakban és a
klinikákon a lepráról.

Napló

Napló

Közép-Afrika
déli része

11, csütörtök
Változás: Zimbabwében a politikai
bizonytalanság a legnagyobb
kihívás. Ez hiúsítja meg az
egészségügyi hálózat újjáépítését
is, amelyre pedig oly nagy szükség
lenne az országban. Imádkozzunk,
hogy a politikai és gazdasági
helyzet javuljon. És imádkozzunk,
hogyha ez megtörténik, a lepra
iránti elkötelezettség is nőni kezdjen az orvosok körében.
12, péntek
Lesotho: A Nemzetközi Lepramiszszió támogatja az itteni Bostabello
Kórházat, amely ugyan TBCintézmény, de van néhány ágya leprás betegek számára is. Imádkozzunk azokért az idős és nagyon
szegény betegekért, akik még
mindig Bostabelloban élnek. Imádkozzunk megfelelő helyért, ahova el
lehetne helyezni őket, s ahol
továbbra is megkaphatják a
számukra szükséges gondoskodást.
13, szombat / 14, vasárnap
Egészségügyi ellátás: A mozambiki Lepramisszió arra kér bennünket,
hogy imádkozzunk az ország leprabetegeiért, valamint a TBC, HIV-fertőzés/AIDS-ben szenvedőkért.
Imádkozzunk, hogy legyen
beleszólásuk a társadalom életébe,
és ne találkozzanak megbélyegzéssel vagy kirekesztéssel. Imádkozzunk, hogy hozzájuthassanak az
orvosi ellátáshoz és mindazokhoz a
szolgáltatásokhoz, amiket a kormány biztosít nekik.

47. hét: november

TÉNY:
A NEMZETKÖZI- ÉS A
CHENNAI ROTARY KLUB
A LEPRAMISSZIÓ INDIAI
SZERVEZETÉVEL
EGYÜTTMŰKÖDVE
BIZTOSÍT OLCSÓ
HÁZAKAT A LEPRÁVAL
FERTŐZÖTT
CSALÁDOKNAK

15, hétfő
A dél-afrikai Lepramisszió éves
programterve segíti az egészségügyben végzett hatékonyabb
munkát, és felhívja a gyógyító- és
ápolószemélyzet figyelmét a lepra
veszélyére. A programtervet
kórházakban, klinikákon,
egészségügyi pontokon, és templomokban terjesztik. Imádkozzunk, hogy mindez ösztönözze a
támogatást. Imádkozzunk Peter
Laubscher igazgatóért és a
Nemzeti Bizottságért.
16, kedd
India a világ második legnépesebb
országa, itt él a legtöbb leprával
fertőzött ember is. Az
imaközösségek és az önkéntesek
fontos szerepet töltenek be a
tudatosság és a források
növelésében, valamint az imádságban. Az indiai Lepramisszió
imádságban kéri Isten segítségét,
hogy az önkéntesi hálózatok az
ország teljes szélességében és
hosszában kiépülhesenek.
17, szerda
A nigériai Lepramisszió a leprával
kapcsolatos programjának bemutatását tervezi az észak-nigériai
Anglikán Egyház egyházkerületeiben. Az egyháznak sok
tagja van Nigériában, és rokonszenveznek a Lepramisszió
tevékenységével. Imádkozzunk a
népszerűsítő munkatársakért: Isten
adjon terveikhez bölcsességet, és
támogatást az egyházaktól és a
keresztyén támogatóktól.

A dél-afrikai Lepramisszió
munkatársai Johannesburgban

18, csütörtök
A több, mint százéves Amerikai
Lepramisszió (ALM) az Egyesült
Államok legrégibb és legnagyobb
keresztyén szervezete. Teljeskörű
gyógyítói és gondozói munka
révén világszerte elkötelezett a leprával fertőzött emberek életének és
körülményeinek javításában. Az
ALM televíziós kampányának célja,
hogy gyógyulást hozzon a fertőzött
férfiaknak, nőknek és gyermekeknek. Ma imádkozzunk ennek
sikeréért.
19, péntek
Köszönjük Istennek a spanyolországi, portugáliai és szingapúri
támogatói csoportokat. Noha kicsik, mégis aktívan részt vesznek a
Lepramisszió széleskörű
munkájában, imádságra és
adakozásra buzdítanak. Isten
segítse őket törekvéseikben és a
“lepra nélküli világért” dolgozó
emberekkel való erős kötelékek
kiépítésében.
20, szombat / 21, vasárnap
Zimbabvei Lepramisszió: Imádkozzunk, hogy Isten vezesse Dan
Izzett és a Nemzeti Bizottság
munkáját, akik imádsággal és
anyagi eszközökkel élve folytatják
harcukat a leprabetegség ellen.
Imádkozzunk az Egészségügyi Minisztériummal való kapcsolatért, a
prevenciós és gyógyító személyzet
képzéséért.
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Fogyatékkal élők

Napló

Napló

Észak-nyugat India
Delhi, Uttarakhand, Uttar Pradesh

A fogyatékkal élők 82%-a a létminimum alatt él: ez
egyike a kirekesztett és tartósan szegény emberek
legnagyobb csoportjának

„Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden
elnyomottal.” (Zsolt 103, 6)

48. hét: november

TÉNY:
A VILÁGON DÉLAFRIKÁBAN A
LEGMAGASABB
ÉVENTE A HIVVÍRUSOS
ELHALÁLOZÁSOK
SZÁMA.

22, hétfő
Falusi asszonyok felemelése: A
lepra miatt kialakult szégyenfolt még
mindig az egyik fő probléma Uttar
Pradesh állam Barabanki régiójában.
Ennek a projektnek a célja, hogy
segítsen a hátrányos helyzetű nőknek
jobb életminőséget elérni.
Imádkozzunk a kultúra és a
kasztrendszer korlátainak összeomlásáért, hogy a nők lehetőséget kapjanak a felemelkedésre.
23, kedd
Pártfogás, támogatás:
A Nemzetközi Lepramisszió Integrált
Közösségfejlesztési Projektje (ICDP)
Delhiben a leprások és fogyatékosok
széles körében működik. Segít nekik
elfogadtatni magukat és beilleszkedni
a helyi közösségükbe. Imádkozzunk,
hogy ezek a személyek merjék
hallatni hangjukat, hogy kifejezzék
szükségeiket, és követeljék jogaikat,
amelyek megilletik őket. Imádkozzunk
bölcsességért és útmutatásért, mivel
az ICDP új területekre terjeszkedik.
24, szerda
Egészség: A Nemzetközi Lepramiszszió Faizabad Kórháza egy 46 ágyas
kórház és leprakezelő központ.
Adjunk hálát Istennek azért, hogy
erősödik a betegek öngondoskodása. Köszönjük meg az új anyaés
csecsemőotthont. Imádkozzunk a
szükséges anyagi forrásért és a kormánytisztviselőkkel való jó kapcsolatért, hogy biztosítsák a lepramunka
folytatásához szükséges feltételeket.
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Gipszelést gyakorló hallgatók a naini
kórházban

25, csütörtök
Képzés: A Wellesley Bailey Szakmai
Továbbképző Központ (Faizabad)
körülbelül 160 tanulónak biztosít
képességfejlesztést és segít nekik a
későbbiekben munkát találni.
Imádkozzunk, hogy a 2010-ben
diplomázók megfelelő munkahelyet
találjanak 3 hónapon belül,
különösen a női gyakornokok. Imádkozzunk, hogy a tanulók kitartók
legyenek tanulmányaikban, és imádkozzunk azokért, akik oktatják őket.
26, péntek
Média: A Nemzetközi Lepramisszió
Indiai Médiaközpontja (Noida) az a
támogatás egyik erőforrása az
egészségügyi oktatás terén. A rádión,
honlapon, interneten, utcai
színdarabokon és posztereken
keresztül közvetített híreken keresztül
a központ célja, hogy csökkentse a
szégyenérzetet és a tudatlanságot a
leprával kapcsolatban. Imádkozzunk,
hogy egészségügyi üzeneteik
hatékonyak legyenek, és megváltoztassák a társadalom hozzáállását.
27, szombat / 28, vasárnap
Gyermekek: Az uttarakhandi Roorkee Gyermekotthon körülbelül 200
leprás-, vagy szülőktől elhagyott gyermekről gondoskodik és nyújt nekik
megfelelő oktatást. Ebben az évben a
Roorkee Inner-Wheel Klubbal közös
vállalkozást terveznek indítani:
szabászati osztályokat idősebb lányok
számára, hogy meg tudják teremteni
saját megélhetésüket miután
elhagyják az otthont. Imádkozzunk
ennek a vállalkozásnak a sikeréért.

49. hét: nov - dec

TÉNY:
A FEJLŐDŐ
ORSZÁGOKBAN ÉLŐ
FOGYATÉKOS
GYERMEKEK 98%-A
NEM JÁR ISKOLÁBA

29, hétfő
Fogyatékosság: A leprabetegség
korai felismerésével megakadályozhatók az izomsérülés okozta
károsodások. Imádkozzunk a
betegség mind korábbi felismeréséért és az azonnali komplex
gyógyszeres kezelésért (MDT), mely
segít a fogyatékosság
megelőzésében. Imádkozzunk a
fogyatékkal élők életéért, hogy tanulni és dolgozni tudjanak.
Imádkozzunk a Fogyatékosok
Világnapjáért (december 3).
30, kedd
IDDC: A Nemzetközi Rokkantsági
és Fejlesztési Konzorcium (IDDC)
23 civil- és fogyatékkal élő szervezet
nemzetközi szövetsége. Az IDDC
világszerte több, mint száz országban végez támogató és fejlesztő
munkát a fogyatékkal élők számára,
elősegíti, hogy egyenlő bánásmódban és jogi lehetőségekben
részesüljenek. Imádkozzunk Jannine
Ebensoért, aki az IDDC ülésein
képviseli a Lepramissziót képviseli.
december
1, szerda
DPO-k: A fogyatékkal élők
szervezeteinek (DPO-k) célja, hogy
biztosítsák a fogyatékkal élők
részvételét a közösségi élet valamennyi, leginkább egyenlőségi-és
szociális területén. Nemzetközi és
helyi szinten egyaránt tevékenykednek. Az együttműködés révén a
DPO-k találkoznak a fogyatékkal élő
emberek valós igényeivel. Imádkozzunk a DPO-k és a Lepramisszió

közös munkájáért, hogy tényleges
változásokat vihessenek véghez.
2, csütörtök
ENSZ Egyezmény: A Fogyatékkal
Élő Személyek Jogairól Szóló
ENSZ Egyezmény – mely 2008
májusában lépett hatályba – célja,
hogy teljes és egyenlő mértékben
támogassa, védelmezze és biztosítsa a fogyatékkal élők emberi jogait,
emberi méltóságát és alapvető
szabadságjogait. Imádkozzunk az
egyezmény betartásáért és a megbélyegzések megszűnéséért.
3, péntek
Teljeskörű fejlesztés: A Közösségalapú Rehabilitáció (CBR) Afrikai
Hálózata (AfriCAN) 2010
októberében a nigériai Abuja-ban
rendezett konferenciát “Fogyatékkosság, rehabilitáció és CBR:
hidak és kapcsolatok” címmel.
Imádkozzunk a CBR-hálózatokért
valamennyi országban; és a konferencián megfogalmazott célok megvalósításáért.
4, szombat / 5, vasárnap
CBR Irányelvek: Az Egészségügyi
Világszervezet és az UNESCO
Közösségalapú Rehabilitációs
(CBR) Irányelvei 2009 decemberében kerültek bevezetésre. Az
irányelvek gyakorlati útmutatóul
szolgálnak a CBR küldetésének
megerősítéséhez. Jelenleg az
irányelvek kiterjesztése és végrehajtása jelent kihívást. Imádkozzunk a
Lepramisszió azon munkatársaiért,
akik világszerte részt vesznek ebben
a munkában.
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Banglades
Napló

Napló

Dél-India
Karnataka and Tamil Nadu
“Ma már jól keresek és segíthetem a
családomat. Örökké hálás leszek a Lepramisszió
Szakképző Központjának!” - Ms. Sudha, a
vadathorasalurri Szakképzőközpont
szabászképzésének végzett diákja

‘És az Istennek békessége, mely minden
értelmet felülhalad, meg fogja őrizni
szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus
Krisztuban.’ (Fil 4,7)

50. hét, december

6, hétfő
Hálózat: A Vidék Egészségprogamja keretében a kutatási
eredményekről is beszámoltak a
legutóbbi továbbképzésen. Sok
külföldi és belföldi szakember vett
ezen részt. Sőt, kanadai orvostanhallgatók is bekacsolódtak a nilphamari munkába. Imádkozzunk
azért, hogy ennek a nagyszíbású
rendezvénynek a mindennapokban
is legyen érezhető és áldásos
hatása!
7, kedd
Méltóság: A dhakai
nyomornyegedkben és a környező
településeken még mindig rendkívül magas számban fordulnak
elő leprás megbetegedések.
A Dhaka-központú rehabilitációs
program 2008-ban indult Feladata,
hogy a környék leprabetegeinek
anyagi támogatást nyújtson. Imádkozzunk azokért, akik ebből a
támogatásból részesülnek, hogy
életük megváltozzon, békességre
leljenek és visszakapják emberi
méltóságukat.
8, szerda
Egészségnevelés: A Dhaka
Leprakontroll elnevezésű projekt
orvosi és más segítséget biztosít a
leprabetegeknek. Ugyancsak támogatja a már gyógyultakat mindaddig, amíg szükségük van rá. Imádkozzunk a betegekért, hogy valós
szükségleteikre valóban hathatós
segítséget kapjanak a projekt által.
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9, csütörtök
Munkatársak: Imádkozzunk a

Egy bangladesi faluban egészségnevelési
színdarabot néznek a gyermekek

51. hét: december

Dhaka Leprakontroll Projekt
munkatársaiért. Nagy terhek
nehezednek rájuk munkájuk
közben, mivel a projektet már a
Gazipur és Narajangonj területekre
is kiterjesztették. Imádkozzunk
azért, hogy hűségesek tudjanak
maradni vállalásukban, és a
betegek összetett problémáit sikerüljön megoldaniuk.
10, péntek
Csoportok: Észak-nyugat
Bangladesben a Lepramisszió
Rehabilitációs Pertberszervezete 190 csoportban
működik! A betegek anyagi
helyzetén igyekszenek javítani.
Adjunk hálát azért, hogy a csoportok vezetőinek sikerült jó
munkakapcsolatot kiépíteniük az
állami egészségügyi szervekkel.
imdákozzunk Antoni Barikdar-ért,
az új programigazgatóért, aki
mostanában ismerkedik a
Lepramisszió munkájával.
11, szombat / 12, vasárnap
Szükségletek: Banglades alacsony fekvése miatt állandó áradásoknak és ciklonoknak esik
áldozatul. Emellett a világ egyik
legnagyobb népsűrűségű országa!
Imádkozzunk azért, hogy a kormány és a segélyszervezetek gyorsan és hatékonyan tudjanak
segíteni a természeti csapásoktől
és mélyszegénységtől szenvedő
országnak, és közben a legelesettebbekről se feledkezzenek meg.

Ez a saluri házaspár
mikrohitel segítségével
csirkéket tudott
vásárolni

13, hétfő
Biztonság: Karnataka Állam Karwar kerületében számos törzsi
közösség él. A Lepramisszió a
Törzsi Közösségek Fejlesztése
nevű programmal segíti őket.
Imádkozzunk a programvezetők
biztonságáért, akik munkájuk
során gyakran hosszú utakat
tesznek meg a dzsungelben.
Imádkozzunk az itt működő
önsegítő csoportokért is.
14, kedd
Erősség: A Lepramisszió Fogyatékkal Élők Gondozása és
Közösségalapú Rehabilitáció
nevű viluppurami programjának
célja, hogy a sok kis önsegítő
csoportot szövetségekbe
szervezze. Néhány kis csoport egy
szövetséget alkotva több kormányzati forráshoz jutna hozzá.
Imádkozzunk erős vezetésért és a
program sikeres kivitelezéséért.
15, szerda
Sebészet: A vellore-i Keresztyén
Missziós Kórház elsőként végzett
annakidején Indiában helyreállító
műtéteket a lepra miatt fogyatékkal élők számára. Ma is
kiemelkedő a szerepe a betegség
gyógyításában. Imádkozzunk az
operáción átesett betegek
beilleszkedéséért, hogy visszakerüljenek közösségeikbe és
jövedelmező munkát találjanak.

Arumugam, aki Viluppuramban
alacsony költségű házat kapott

16, csütörtök
Közösség: A Lepramisszió Dayapuram Kórházát közkórházzá
fejlesztették, mely általános gyógyító szolgáltatásokat biztosít.
Imádkozzunk, hogy ez a fejlesztés
ne szorítsa háttérbe a leprával
fertőzöttek gyógyítását. Emlékezzünk meg Dr. Suresh Verghese
kórházigazgatóról is.
17, péntek
Bizalom: A Lepramisszió
vadathorasaluri Szakképző
Központját az elmúlt évben a
fogyatékkal élő tanulók igényeihez alakították át. Adjunk hálát
ezért Istennek. Kérjünk az oktatók
számára bölcsességet, hogy segítsenek növelni a hátrányos
helyzetű, szegény környezetből
érkezett tanulók önbizalmát.
18, szombat / 19, vasárnap
Növekedés: Adjunk hálát Istennek a Belgaum Kórházban
végzett munkájáért: nőtt azon
betegek száma, akik a leprabetegséggel kapcsolatos
előítéleteket csökkentő programban vesznek részt. Imádkozzunk a
kórház személyzetéért, családjaikért, hogy lélekben erősödjenek, és növekedjen a munka
iránti elkötelezettségük is.
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Hit és küldetés

‘Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó
emberek ügyéért!’ (Péld 31, 9)

“Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodatetteit
minden népnek!” 1 (Krón 16,24)

52. hét: december

20, hétfő
Egészség: A bangladesi
Jogvédelmi Koordinációs
Hálózat azon fáradozik, hogy az
orvostanhallgatók sebészeti
képzésében kapjanak helyet a leprabetegségről szóló ismeretek is.
A szervezet szeretné elérni, hogy a
végzett orvosok és általános
egészségügyi intézmények is
foglalkozzanak a leprabetegséggel.
Imádkozzunk Martin Adhikary
lelkészért, aki a Jogvédelmi
Koordinációs Hálózat vezetője is.
21, kedd
Törvények: A bangladesi
Jogvédelmi Koordinációs
Hálózat azon is fáradozik, hogy a
parlament által 1898-ban elfogadott “Leprások Törvényét” átdolgoztassák. Ennek a máig érvényben lévő régi törvénynek
értelmében tilos leprabeteg
személyt alkalmazni bizonyos
munkákra, hogy “ne terjessze a
betegséget”. Imádkozzunk a
Jogvédő Hálózat fáradozásaiért!
22, szerda
Az IDEA olyan nemzetközi
szervezet, mely a korábbi leprabetegek hátrányos megkülönböztetésének felszámolásáért
fáradozik. Imádkozzunk a szervezet
nemzetközi kapcsolatokért felelős
elnökéért, Dr PK Gopalért, és
könyörögjünk azért, hogy Isten
használja fel tevékenységét a
korábbi leprabetegek elfogadtatásában.
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Jogvédelem és
emberi jogok

23, csütörtök
Jogok: A Lepramisszió hosszútávú
céljai között szerepel az, hogy a
leprabetegeket segítse és
ösztönözze saját jogaik
érvényesítésére. Ezáltal fognak
tudni például munkahelyet is találni és elfogadtatni magukat a társadalommal. Imádkozzunk a
betegekért, hogy sikerüljön visszakapniuk önbizalmukat és tudjanak
kiállni saját jogaikért.
24, péntek
Szégyenbélyeg: 2003 júniusában
az ENSZ elfogadta “A leprabetegségben szenvedők és családtagjaik megkülönböztetésének felszámolása” című határozatot.
Ennek eredményeként a világ 24
országa tett lépéseket annak
érdekében, hogy a leprabetegekkel
szembeni kirekesztés megszűnjön.
2009 januárjában az ENSZ egyik
ülésén stratégiai lépéseket fogalmaztak meg a leprabetegséggel
kapcsolatos diszkrimináció ellen.
Imádkozzunk, hogy mindezek
hatásosak és eredményesek
legyenek.
25, szombat - Karácsony
/ 26, vasárnap
Magasztalás: ‘Magasztalja lelkem
az Urat, és az én lelkem ujjong
Isten, az én Megtartóm előtt.’
(Luk 1, 46-47) Adjunk hálát azért,
hogy Jézus vállalta az emberré
lételt! Ahogy mi is, ő is
megtapasztalta a kivetettséget és a
magányt. Ugyanezek az érzések
hozzátartoznak a leprabetegek
életéhez.

53. hét: december

27, hétfő
Hit: Könyörögjünk azért, hogy a
Lepramisszió munkatársainak
szívében és életében Isten
munkálkodjon. Imádkozzunk, hogy
a hit óvja, újítsa és erősítse őket.
Dolgozzanak bár terepen vagy
irodában, végezzenek segítő-, vagy
tervezőmunkát, végig Isten
kegyelmének és
könyörületességének közvetítői
legyenek. Imádkozzunk, hogy
munkájuk áldás legyen a leprabetegek számára.

30, csütörtök
Változás: A Lepramisszió
fejlődése közben stratégiája és
napi gyakorlata sok változáson
megy kereszül. Imádkozzunk azért,
hogy a szervezet munkája által
Jézus szeretete szavakban és tettekben is megmutatkozzék. A változásokat gyakran az ismeretlentől
való félelelem kíséri. Imádkozzunk,
hogy mindazok, akik aggódnak és
bizonytalanok, Isten békességével
töltekezzenek, mely minden értelmet meghalad (Fil 4,7).

28., kedd
Közösség: Ma imádkozzunk az
őszinte, jó és erőt adó kapcsolatokért a személyzeten belül, a
Lepramisszió munkatársai és a
leprabetegek között, valamint a
Lepramisszió és valamennyi, velük
együttműködő szervezet között.
Imádkozzunk, hogy szervezetként is
igazán Isten dicsőségét sugározzuk, és áldás legyen rajtunk.

31, péntek
Megújulás: Az új évre készülve
adjunk hálát és szánjunk időt arra,
hogy Isten csodáltos cselekedetein
elmélkedjünk. Áldjuk őt
kegyelméért, hűségéért és állhatatosságáért a baj és a
nélkülözés idején, és
könyörületéért, amely “minden
reggel megújul” (Jer Sir 3,22-24).
Az új évben magunk is megújult
odaszánással kezdjük a szolgálatot
, hogy Jézushoz hasonlókká válhassunk. Ápoljuk szívünkben az Atya
szeretetét, hogy az új évben is
Jézus kezei és lábai lehessünk azok
számára, akiknek szükségük van rá.

29, szerda
Remény: A leprabeteg emberek
gyakran a társadalom legszélére
sodródtak, ám a Lepramisszió programjai és kórházai révén sokan
közülük bizakodva tekinthetnek a
jövőbe. Imádkozznuk értük és
közösségeikért, hogy a Lepramiszszió szolgálata révén reményt kapjanak a jövőre nézve. Imádkozzunk
azért is, hogy a betegek közt dolgozók könyörülete és áldozata által
mutatkozzon meg Isten szeretete.
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Szolgálatunkról
Hálózatunk több, mint 50 országot fed le. Kormányzatokkal, jótékonysági
szervezetekkel, egészségügyi szervekkel, a WHO-val, egyházakkal és
keresztény szervezetekkel működünk együtt acélból, hogy látásunkat és
értékeinket megvalósítsuk.

Támogató országok
Amerikai Egyesült
Államon
Amerikai
Lepramissziók
Anglia,Wales,
Csatorna-szigetek és
Man-sziget
Nemzeti Bizottság
Lepramisszió
Kézművesség
Lepramisszió
Főhivatal
Ausztrália
Nemzeti Bizottság
Belgium
Nemzeti Bizottság
Dánia
Nemzeti Bizottság
Észak-Írország
Nemzeti Bizottság
Finnország
Nemzeti Bizottság
Franciaország
Nemzeti Bizottság
Hollandia
Nemzeti Bizottság
Írország
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

Szingapúr
Támogató Csoport
Új-Zéland
Nemzeti Bizottság

Támogatott országok

Támogató és támogatott ország
India
117 program
Nemzeti Bizottság
Nigéria
11 program
Támogató Csoport
Dél-Afrika
5 program
Nemzeti Bizottság
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Dél-Korea
1 központ
Támogató Csoport
Zimbabwe
1 program
Támogató Csoport

ALM projektek
Brazília
Fülöp-szigetek

Angola
5 program
Banglades
17 program
Bután
1 program
Botswana
1 program
Csád
2 program

Etiópia
2 program
Guinea
2 program
Indonézia
4 program
Kele-Timor
2 program
Kína
6 program

Kongói DK
9 program
Lesotho
1 program
Mozambik
1 program
Myanmar/Burma
6 program
Nepál
12 program

Niger
1 program
Pápua-Új-Guinea
2 program
Srí Lanka
2 program
Szudán
4 program
Szváziföld
1 program

Tanzánia
1 program
Thaiföld
1 program
Uganda
1 program
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