
Családi ügyek

Hasszán és ikertestvére,
Husszeini, 300 km-t utaz-

tak, hogy a Lepramisszió CSL
Danja kórházába eljussanak. Ott
mindkettőjükről megállapítot-
ták, hogy leprabetegek. Szerenc-
sére időben kapták meg a gyó-
gyszeres kezelést, és csak
Hasszán kezei váltak kismérték-
ben érzéketlenné.

Az ikrek egy éven át kapták a
kombinált gyógyszeres kezelést.
Sajnos a gyógyszerezés befe-
jezése után Hasszánnál komp-
likációk léptek fel. Ekkortól járó-
betegként kellett visszajárnia a
CSL Danja-ba. Az egyik vizsgálat
során derült ki, hogy közben a
jobb kezén érzéketlenné vált
néhány ujja. 

A CSL Danja-ban Hasszán
fizikoterápiás kezelést kapott
ujjaira, de megtanították arra is,
hogy miként kerülje el a további
károsodásokat. A Danja
kórházban kapott átfogó gondo-
skodásnak köszönhetően
Hasszán majdnem tökéletesen
egészségesen térhetett haza
falujába. 

Egy év múltán a Danja kórház
dolgozóit megdöbbentette,
hogy Hasszán lesoványodva és
nagyon gyengén ment vissza.
Súlyos TBC-s fertőzést állapítot-
tak meg nála. Azonnal felvették
az osztályra. Bátyja, Husszeini is
vele jött Danja-ba, hogy gondját
viselje testvérének.

A gondos kezelésnek és ápolás-
nak köszönhetően Hasszán
fokozatosan megerősödött.
Néhány hónap múlva
egészségesen, vidáman hagyta
el a kórházat ugyanazzal a
mosollyal arcán, amilyennel a
kórház dolgozói annak idején
először is hazaengedték.
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Kedves imádkozó barátaink, munkatársaink!

Az elmúlt év során igen mély benyomást tett rám az egyik munkacsopor-
tunk által készített jelentés. Arra a kérdésre adtak választ, hogy mit jelent a
valóságban az, hogy a Lepramisszió keresztény szervezet. Újra és újra ahhoz
tértek vissza válaszukban, hogy a Lepramisszióban milyen fontos szerepe
van az imádságnak.

Leírták, hogy az imádság irányt mutat és védelmez. A Lepramis-
szió mozgásban van. Növelni szeretnénk a leprabetegség által
sújtott egyéneknek és közösségeknek nyújtott segítségünket. Az
ilyen változásokhoz sok bölcsességre és tervezésre van szükség,
melynek éltető ereje az imádság (Jakab 1,5). Kérjük, hogy imád-
kozzatok munkatársainkért, a Lepramisszió tagországainak dön-
téshozóiért, Istentől jövő vezetésért, előrelátásért és védelemért. 

De említették az imádság erejét is. A Lepramisszió számos
olyen helyen tevékenykedik, ahol az emberek elnyomatásban
élnek. Nemcsak néhány közülük, hanem az egész rendszer
megkülönböztető és elnyomó. Istennek különös gondja van az
elnyomottakra. Ez a mi feladatunk is! Ha az elnyomatást lelki
értelemben tekintjük, akkor az imádságnak még nagyobb lesz a
fontossága. Kérjük, hogy imádkozzatok azokért a munkatár-
sainkért és leprabeteg-közösségekért, akik elnyomatásban,

igazságtalanságban élnek!

Az idei imakalauz segítségével reméljük, hogy megfrissülnek imádságaink.
Fohászaink átölelik világszerte dolgozó munkatársainkat. De még ennél is
többet tehetünk. Kérem, hogy öleljük át imádságos szeretetünkkel a lepra-
betegeket is, akikért egész szolgálatunk történik. Nevüket nem tudjuk
egyenként, de Isten mindnyájunkat ismer és imádságra hív. Könyörögjünk
gyógyításért, átalakításért, életek megváltozásáért!

Köszönjük imádságaitokat!

A vezérigazgató köszöntoje

AZ IMÁDSÁG 
ÁTFORMÁLÓ EREJE

Geoff Warne
vezérigazgató
Nemzetközi Lepramisszió
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Az alábbiakban azt ismerhetjük meg, hogy miként segített a
nigeri Lepramisszió egy vidéki testvérpárt gyógyuláshoz!



2 3

Imafonál2011

TARTALOM

Imfonál2011

SZÖVETSÉGI IMÁDSÁG
“Nem a magamé vagyok , hanem a tied. Tégy oda, ahol látni akarsz, használj
úgy, ahogyan akarsz, akár szenvedéssel is, formálj, úgy, ahogyan jónak látod.
Hadd szolgáljalak téged, hadd magasztaljalak téged, hadd alázkodjam meg
érted, vagy szálljak mélyre. Üresíts meg vagy gazdagíts meg, én pedig teljes
szívembŒl szolgálni szeretnélek, hogy kedves legyek neked. És most, dic-
sŒséges és áldott Atya, Fiú és Szentlélek, te az enyém vagy, én pedig a
tied.” (Metodista Szövetségi Imádság) (www.methodist.org.uk)

Ezt az imádságot néhány másodperc alatt el lehet olvasni, de egy egész élet
szükséges a megvalósításához. Jól kifejezi azt, hogy kik vagyunk mi, és kicsoda
Isten. Számos metodista gyülekezetben januárban vagy szeptemberben
közösen elmondják ezt az imát, hogy így ajánlják fel magukat az új év kezdetén
is újra Istennek. 

Ebben az esztendőben a Lepramisszió nagy változások elé néz. Amikor
szerkezetében, felépítésében történelmi változások mennek majd végbe, ez az
imádság lehet az útravalónk. Közös elmondásával kifejezhetjük, hogy mindan-
nyian, akik a Lepramisszióhoz tartozunk: támogatók és munkatársak egyaránt,
az imádság lelkével kezdünk mindehhez. 

Az Imafonál-t többféle módon használhatjuk. Egyéni csendességre,
munkatársi együttlétek alkalmával, támogatók összejövetelein, templomok-
ban. de használhatjuk kórházban, otthonunkban, hivatalban vagy továb-
bképzésen is. Hatalmas bátorítást jelent munkatársainknak, hogy tudják: 2011
során sokezer ember imádkozik értük és a misszióért a világ minden pontján,
különféle nyelven, különféle időzónákban.

Köszönjük, hogy az imádságos segítség által tartós változások történhetnek a
Lepramisszió tagjainak életében.

LÁTÁSUNK ÉS ÉRTÉKEINK
LÁTÁSUNK: olyan világ, melyben nincs lepra.

CÉLUNK: a lepra előzményeinek és 
következményeinek megszüntetése.

ALAPÉRTÉKEINK: arra törekszünk, hogy

mint Jézus,
- az evangéliumot hirdessük,
- együttérző szeretettel érezzünk, 

átfogóan
- minden embert, családot, közösséget
- elérjünk munkánkkal,

szakszerűek legyünk
- munkánkban, cselekedeteinkben és irányításunkban,
- gyakorlatunkban,

nyitottak
- együttműködésre,
- az emberi méltóság tiszteletére.
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Új megbetegedések 
száma évente

10 000-nél több

100 – 9,999

kevesebb, mint 100

nincs adat
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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.

FORRÁS: WHO 2010 BangladesEtiópia Nepál

Niger

India

A Lepramisszió

munkaterületének térképét

lásd a 64. oldalon.
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Jibonnessa a leprabetegség miatt
nagyon eltorzult. Már vagy két-

három éve beteg lehetett, mielőtt
ténylegesen megállapították baját.
Lábfeje érzéketlenné vált, bal
kézfeje lógott, jobb kezének ujjai
megrövidültek és lába
kisebesedett.

De nemcsak a testi nyomorúsá-
gokkal kell Jibornesszának megkűz-
denie. Családja és környezete
szeretetlenül elfordult tőle és meg-
bélyegzi őt. Férje verte, szomszédai
kikerülték, nem voltak hajlandóak
együttdolgozni vele, mindenünnen
elkergették. Végül férje elvált tőle
és elküldte otthonról. Nagy
bánatában Jibonnessza a szülei
házába tért vissza.

1995-ben a bangladesi Lepramis-
szió a Gaibandha Jaypurhat
Lepragondozó Programjának
keretében széles szűrővizsgálatot
végzett a falvakban, hogy minél
több leprabeteget találjanak meg.
Ekkor kapott az asszony kombinált
gyógyszeres kezelést, majd meg-
tanították arra, hogy kezét, lábát
miként védje a sérülésektől. Védő
lábbelit és védőkesztyűt is kapott.
De lelki tanácsadással átsegítették
a mélyponton is, hogy fel tudja
dolgozni mindazt, ami érte. Lassan
rendbe kezdett jönni az élete. 

2004-ben a Lepramisszió egy 15
000 taka összegű (kb. 135 angol
font) támogatásban részesítette,
mint leprabeteget. Ebből a pénzből
Jibonnessza egy tehenet vásárolt.
Majd kezdte eladni a tejet. A teje-
ladásból azonban még nem tudta
eltartani fiát és édesanyját, aki

szintén vele élt. Úgyhogy a
Lepramisszió még egy újabb támo-
gatásban részesítette ahhoz, hogy
gazdálkodni kezdhessen el. 

Így Jibonnessza és családja
naponta háromszor tudott már
étkezéshez jutni. 

A bangladesi Lepramissziónak
köszönhetően Jibonnessza házát
azóta már bádogtető fedi. Már nem
vetik meg és nem rekesztik ki a
falubeliek sem, mert a Lepramis-
szió munkatársai felvilágosították a
falubelieket a leprabetegségről és
megnyugtatták őket arról, hogy
nem kell félniük Jibonnesszától. 

Jibonnessza azóta a falu rehabil-
itációs csoportjának tagja lett. Sőt,
újabban ő vezeti a csoport
munkáját is! 2009-2010-ben a
bangladesi Lepramisszió beiratta
az asszonyt egy kereskedelmi és
csoportvezetési tanfolyamra is,
amit nagy odaadással és
lelkesedéssel végez. Reméli, hogy
saját kis vállalkozásba is tud majd
kezdeni, a falubeli csoportot pedig
még több szakértelemmele tudja
vezetni. 

A bangladesi Lepramisszió telje-
sen átalakította Jibonnessza életét.
Ahogy megváltozott körülményei is
bizonyítják, a Lepramisszió minden
betegnek az egész életét szeretné
rendezni, és nemcsak a testi
betegséget gyógyítani. 

Jibonnessza reménységgel tekint
a jövőbe. Fiával együtt vegyes-
boltot szeretne nyitni. Nagyon
hálás a bangladesi Lepramisszió-
nak azért, hogy ilyen látványosan
megváltoztatták az életét.

6

A bangladesi Lepramissziónak köszönhetően Jibonnessza
egész élete megváltozott. 

Jibonnessza átalakí-
tott konyhai
eszközöket használ,
melyek védik a kezét

Teljes gyógyulás
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2011 január 
1, szombat/ 2, vasárnap
Megújulás: “Ne igazodjatok e
világhoz, hanem változzatok
meg értelmetek megújulásá-
val, hogy megítélhessétek: mi
az Isten akarata, mi az, ami
jó, ami neki tetsző és
tökéletes. (Róm 12,2) Az új év
kezdetén, kérd Istent, hogy
újítsa meg értelmedet és
megláthasd: milyen munkára
és szolgálatra hívott el.

3, hétfő
Idő: Adjunk hálát a
Nemzetközi Lepramisszió
Igazgatóságának elnökéért,
David Parryért (Egyesült
Királyság), és alelnökéért Ken
Martinért (Ausztrália). Önkén-
tesként segítik idejükkel a
missziót; bölcsességüket,
tapasztalatukat adják át az
igazgatóknak és munkatársak-
nak. Imádkozzunk, hogy Isten
gazdagon áldja meg őket, és
használja életüket ebben az
évben.

4,kedd
Utazás: Imádkozzunk Prof.
Cairns Smithért, a
Nemzetközi Lepramisszió
elnökéért. Adjunk hálát Isten-
nek a leprával kapcsolatos
szakértelméért, amivel a
szervezetünket segíti. Imád-

kozzunk az alelnökökért: 
Silvano Perotti lelkipász-
torért, Dr Paul du Plessisért
és Dr Grace Warrenért. Kérjük
Istent, hogy biztonságban
vezesse el őket a 
Lepramisszió találkozóira, és
adjunk hálát azért, hogy ilyen
szívesen szentelik idejüket a
Lepramissziónak.

5,szerda
Odaszánás: Adjunk hálát
Christine Osman, korábbi
pénztáros munkájáért, aki sok
évig elkötelezetten dolgozott
a Lepramissziónak egészen
2010-es nyugdíba vonulásáig.
Imádkozzunk az új
pénztárosért is, hogy
lelkesedéssel és odaszánással
szolgálja a Lepramissziót.
Mondjunk köszönetet Isten-
nek Dr Jayaprakash P Muliy-
ilért, a Nemzetközi Lepramis-
szió orvos-tanácsadójának
szakértelméért. 

6,csütörtök
Felajánlás: A Nemzetközi
Lepramisszió Igazgatóságá-
nak tagjai önkéntesen
ajánlják fel idejüket a
Lepramissziónak. Évente
több alkalommal kell
bizottsági találkozókra
utazniuk. Ma a svájci Joel
Sommerért, az új-zélandi

Susan Maiaváért, az Egyesült
Királyságból való Colin
Osbornért és a holland Dr
Wim van Brakelért imádkoz-
zunk.

7,péntek
Erő: Ma emlékezzünk meg a
Nemzetközi Igazgatóság tag-
jairól: Dr Ruth Leekasaról
(Etiópia), Valentine Macaden-
ről (India), Dr Mary Ogebéről
(Nigéria) és Dr Diana Liben-
ről (Indonézia). Imádkozzunk,
hogy össze tudják egyeztetni
a családot, a munkát és a
bizottsági kötelezettségeiket,
és kérjük Istent, hogy újítsa
meg erejüket és
elkötelezettségüket, hogy Őt
szolgálják minden nap.

8,szombat/9,vasárnap
Hozzájárulás: Adjunk hálát
Istennek a Nemzetközi Igaz-
gatóság tagjaiért: Debbie
Reesért (Egyesült Királyság),
Alan Terwillegerért (Egyesült
Államok), Dr Joyce Pon-
naiyáért (India) és Malcolm
Seathért (Kanada). Dícsérjük
Istent azért a munkáért, amit
a Lepramisszióért végeznek.
Imádkozzunk azért, hogy
egész évben tapasztalják
Isten vezetését életük minden
területén.
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2.hét: január 10-16.

Nemzetközi 
Igazgatóság

Banglades 

“Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben,

mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk

munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egy-

házban Krisztus Jézus által nemzedékről

nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.” (Ef 3,20-21)

“A CREAD projektnek köszönhetem, hogy tanulok, és a

12. osztályba járok. A szüleim soha nem gondoltak arra,

hogy iskolába küldjenek. Remélem, hogy a CREAD

továbbra is támogatja a hozzám hasonló gyerekeket, és

ezáltal segít a leprabetegségtől sújtott családoknak.”-

mondja a bangladesi Laboni, aki tanulmányi ösztöndíjat

kapott a bangladesi Lepramissziótól.

A Hágár Otthon néhány
lakója. Elűzött aszzonyok
találnak menedékre.

TÉNY: 
A VILÁG LEGNAGYOBB
CIVILSZERVEZETEI
KÖZÜL TÖBB IS
BANGLADESBEN
MŰKÖDIK. VEZETŐ
SZEREPET JÁTSZOTTAK
A SZEGÉNYEKET
MEGSEGÍTŐ MIKRO-
HITEL RENDSZERÉNEK
KIALAKÍTÁSÁBAN.

A Lepramisszió bangladesi
Mélyszegénységet
Felszámoló Projektjének
egyik kedvezményezettje
varrni tanulhatott

1. hét: január 1-9.

A Nemzetközi Igazgatóság találkozója a 2009-es kanadai
Nagygyűlés keretében 10, hétfő

Egészségügyi ellátás: A
Niphamariban található DBLM
kórház Banglades egyik kiemelt
leprakórháza. Imádkozzunk
Salomon Suman Halder pro-
gramigazgatóért, és Dr Hermonta
Kumar Roy tisztiorvosért. Imád-
kozzunk, hogy minél több orvos
vállaljon munkát a leprások
között, és hogy a kórháznak sik-
erüljön megőríznie a képzett
egészségügyi munkatársakat.

11, kedd
Adománygyűjtés: Imádkozzunk
John Samaddarért, aki a chit-
tagongi “Integrált Lepraszolgál-
tatások és a Megbélyegzés
Csökkentése” nevű program igaz-
gatója. Chittagong régióban még
mindig sok leprás megbetegedés
van. Imádkozzunk, hogy a kanadai
Lepramisszónak sikerüljön
adományokat gyűjtenie támo-
gatóiktól erre a projektre.

13, szerda
Oktatás: A CREAD (Gyermek-
rehabilitáció az oktatáson és
fejlesztésen keresztül) több mint
100 iskoláskorú gyereket támogat,
akiket közvetlenül vagy közvetve
érint a leprabetegség. Emlékez-
zünk meg imánkban Rosalin Mitu
Corrayára projektvezetőről, és
imádkozzunk, hogy a CREAD
elérje célját , és “ a szegény és lep-
rával sújtott gyerekek bekerüljenek
az iskolarendszerbe”.

14, csütörtök
Munkatársak: A Gaibandha-Jay-
purhat Lepraprojekt Banglades
12 körzetében 24 klinikán nyújt
leprával kapcsolatos szolgáltatá-
sokat. Imádkozzunk Dr David Khan
programigazgatóért, hogy Isten
vezesse őt a munkatársak
irányításában. Emlékezzünk meg
imánkban William Pintu Baroiról
is, a program pénzügyi vezetőjéről,
és Dr Humayun Kabirról, területi
tisztiorvosról, valamint a projekt-
ben résztvevő munkatársakról.

15, péntek
Támogatás: Imádkozzunk Rajesh
Ratan Mallickért, a “Chittagongi
Fenntartható Fejlődés” projekt
vezetőjéért. A projekt finan-
szírozása bizonytalan. Egy új pro-
jekt-tervet nyújtottak be az új-
zélandi kormánynak a következő 3
év (2011-2013) finanszírozására
vonatkozóan. Imádkozzunk a pro-
jekt-terv elfogadásáért, hogy a
hátrányos helyzetben levő
emberek megkaphassák a szük-
séges támogatást.

16, szombat/17,vasárnap
Nők: Imádkozzunk Mallica
Halderért, a “Dhakai Közössé-
galapú Rehabilitáció” projekt
vezetőjéért. Imádkozzunk minden
munkatársért, és különösen a női
csoport létrehozására vonatkozó
tervükért, melynek célja, hogy sza-
kképzésben részesítsék a nőket,
akik a megszerzett új szaktudással
jobban tudják segíteni a család-
jukat.



N
a

p
ló

10 11

17,hétfő
Szudán: Imádkozzunk Dr Yousif
Dengért, a szudáni, khartumi
központú Lepramisszió
vezetőjéért. Imádkozzunk azért,
hogy kapjon erőt és bölcsességet
az országos stratégia továbbfe-
jlesztéséhez és megvalósításához.
Imádkozzunk a munkatársak biz-
tonságáért is, különösen a
legutóbbi népszavazás kapcsán,
ahol Dél-Szudán önálló országgá
válásáról döntenek.

18, kedd
Niger: A nigeri Lepramisszió azt
tervezi, hogy tevékenységét más
nigeri régiókra is kiterjeszti
(mostanáig a munka leginkább a
Danjanban levő kórház környékére
koncentrálódott). Imádkozzunk
ennek a tervnek a sikeréért. Imád-
kozzunk Bunmi Olulotoért, aki új
pozíciót tölt be a Lepramisszió
nigeri képviselőjeként. Imádkoz-
zunk Bunmi és családja sikeres
átköltözéséért Danjából
Niameybe.

19, szerda
Csád: Geeske Zijp a Lepramisszió
csádi képviselője. Imádkozzunk
Geeskéért, aki a Lepramisszió
itteni munkáját és a partner pro-
jekteket felügyeli, mint például a
leprabetegek és fogyatékkal élők
részére létrehozott Moustagbal
Fejlesztőközpontot, valamint a
mozgássérültek szervezetét
Mongoban. Imádkozzunk, hogy
Csádban sok éves belső viszály
után béke, biztonság és meg-
békélés legyen.

20, csütörtök
Niger: Imádkozzunk Dr Mark Grif-
fithért; pillanatnyilag ő az egyetlen
orvos jelenleg a CSL Danja
kórházban. Imádkozzunk, hogy
Isten tegye képessé a meg-
növekedett munkával való meg-
birkózásra. Ez a kórház lepra-
betegekkel foglalkozik és általános
egészségügyi szolgáltatást is nyújt.

21, péntek
Szudán: A Lepramisszió egyik
szudáni partnere az IDEA Sudan,
amely a leprabetegek széles
tömegeit egyesítő szervezet. Imád-
kozzunk a Lepramisszió és az
IDEA közötti jó kapcsolatért.
Imádkozzunk azért is, hogy az
IDEA Sudannak erős, motivált
vezetője legyen, aki képes össze-
fogni a leprabetegeket, változást
hozni az életükbe, és a leprával
kapcsolatos ismereteket növelni
tudja, hogy ezáltal a lepra miatti
megbélyegzés csökkenjen.

22, szombat/23, vasárnap
Szudán: Adjunk hálát szért, hogy
a bizonytalan helyzet ellenére a
Lepremisszió még mindig képes
ellátni a leprabetegeket Darfur-
ban. Imádkozzunk a szudáni
Lepramisszióért, hogy elnyerje az
Egészségügyi Minisztérium támo-
gatását Darfurban. Különösen a
szakmai megegyezés
megújításáért imádkozzunk, mert
ez a feltétele annak, hogy egy
nemzetközi civilszervezet dolgo-
zhasson az államban.

24,hétfő 
Munkatársak:Yuek Ming Poon, a
Lepramisszió kínai vezetője sokat
utazik munkája során. Gyakran távoli,
kis hegyi falvakban kell a munkát
ellenőriznie. Imádkozzunk, hogy az utat
jó egészségben és biztonságban
tehesse meg, és kérjünk számára bölc-
sességet és vezetést a helyi part-
nerekkel és kormányzati hivatal-
nokokkal való tárgyaláshoz, a feladatok
megoldásához. Imádkozzunk a
naponkénti megújulásért és
felüdülésért.

25,kedd
Szégyenbélyeg:Az “Áldd meg Kínát!”
nemzetközi szervezet egy falurehabilitá-
ciós projektet indított el Mengla
megyében (Xishuangbanna közigaz-
gatási terület, Jünnan), ahol sok lepra-
beteg él a kis falvakban. A “korai felis-
merés, korai gyógykezelés” célkitűzést
megvalósítandó, a falusi orvosokat
kiképzik, hogy a leprás eseteket időben
kiszűrjék. Imádkozzunk, hogy az
emberek képzésére irányuló erőfeszítés
legyőzze a leprával szembeni
ellenérzést és megbélyegzést.

26,szerda
Közösségek:Támogassuk az “Áldd
meg Kínát!”munkatársait, akik volt
leprabetegekkel dolgoznak Kunmigban
(Yu Xi és Diguing közigazgatási terület,
Jünnan). Imádkozzunk, hogy a helybe-
liek kezet nyújtsanak a volt leprások-
nak. Imádkozzunk, hogy az “Áldd meg
Kínát!” munkatársai minél több hely-
béli falusi orvost, templomba járó
embert, és önkéntest tudjanak bevonni
a munkába.

27, csütörtök
Képességek/erőforrások fejlesztése:
Támogassuk a HANDA leprasz-
ervezetet, melyet 1996-ban alapítottak
Guangdongban. A ma négy tar-
tományban, 40 teljes munkaidős
munkatárssal és többezer önkéntessel
dolgozó HANDA-nak új feladatokkal
kell szembenéznie. Támogassuk
Michael Chent és munkatársait, akik a
projektek irányításának és meg-
valósításának hatékonyságát szeretnék
növelni.

28, péntek
Önértékelés:Guangdong, Guangxi és
Jünnan tartományokban emberek ezrei
élnek távoli, elszigetelt leprafalvakban,
amelyeket a kormány épített az 1960-
as években. Imádkozzunk a HANDA
szocio-pszichológiai rehabilitációs
projektjéért, amely lehetőséget ad az
elszigetelt falvakban élőknek, hogy tár-
sadalmi eseményeken vegyenek részt a
faluban vagy azon kívül. Bárcsak
segítene ez helyreállítani az önbizal-
mukat és önbecsülésüket!

29,szombat/30,vasárnap
Önsegítő csoportok: Imádkozzunk ma
a HANDA átfogó, falu-alapú rehabil-
itációs projektjéértGuangdongban.
Az eredeti cél a rokkantság megelőzése
volt, de ma már az egyén társadalmi-
és lelki szükségleteivel is foglalkozik. A
HANDA alapelve: “segíteni az
embereknek, hogy segítsenek mások-
nak” elősegíti az önsegítő csoportok
kialakulását, amely arra ösztönzi a falu-
siakat, hogy merjenek kezdeményezni
és felfedezzék saját lehetőségeiket.

TÉNY: 
TÖBB MINT 26.000
LEPRABETEG VAN
GUANGDONG TAR-
TOMÁNYBAN –
KÖZÜLÜK KÖRÜL-
BELÜL HÁROMEZ-
ERNÉGYSZÁZAN 67
ELSZIGETELT LEP-
RAFALUBAN ÉLNEK.
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4.hét: január 24-30.3. hét: január 17-23.

Közép-Afrika
Csád, Guinea, Szudán, Niger 

Kína 

TÉNY: 
AZ ELEMI OKTATÁS
HIÁNYA MIATT A
VILÁGON NIGERBEN
A LEGALACSONYABB
A MŰVELTSÉGI SZINT 

A CSL Danja kórház egyik
betegének kislánya

“Mariama mindig mosolyogva jön fizikoterápiára, és

bemutatja, hogy újból tudja használni a bal kezét.” –

mondja egy beteg a nigeri CSL Danja kórházban,

akinek leprás és malariás megbetegedése volt.

“Örökké hálás leszek a HANDA önkénteseinek, akik eljöttek a
falunkba, és segítségükkel, kedvességükkel változást hoztak az
életünkbe. Ma “napfény” van a szivemben. Nem érzem már
depressziósnak magam, és tudom, hogy ha meghalok,
békében pihenek.” - mondja Su Bigpei, aki 1934-ben
született, és leprabetegsége miatt több mint 50 éve a család-
jától elszigetelve él. A HANDA önkéntesei kapcsolatba léptek
a családjával, és azóta a lánya és az unokája látogatják is őt.

Kínai falusi lakosok
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31, hétfő
Munkatársak: Adjunk hálát Dr Sunil
Anandért, az indiai Lepramisszió
vezetőjéért. Nagy feladata van: ő
irányítja az indiai Lepramisszió
stratégiáját, nagylétszámú
munkatársi csapatot vezet, és az
indiai Lepramisszió munkájának
hatékonyságát biztosítja. Imádkoz-
zunk, hogy Isten vezesse őt és
erősítse meg minden nap. Kérjük
Isten áldását rá és családjára is.

február
1, kedd
Lakhatás: : A civilszervezetekkel való
együttműködésnek köszönhetően az
indiai Lepramisszió alacsony költ-
ségű házakat biztosít sok lepra-
betegnek. Imádkozzunk további jó
együttműködésért a Habitat for
Humanity szervezettel. Imádkozzunk
azokért a munkatársakért, akik a
többi civilszervezetekkel való kapcso-
latépítést végzik. Kérjük Isten segít-
ségét, hogy minél több partnerkapc-
solat alakuljon ki, s hogy még több
házat tudjanak felépíteni.

2, szerda
Oktatás: Az indiai Lepramisszió
“Fiatalon érd el őket” programja
pénzügyi segítséget biztosít lepra-
beteg háttérből származó gyermekek
részére. Magasztaljuk Istent azért,
hogy több mint 3000 gyermek
részesül oktatási támogatásban.
Imádkozzunk, hogy lelkesen és
érdeklődéssel végezzék tanul-
mányaikat, és ezt a lehetőséget
kihasználva javítani tudjanak család-
juk anyagi helyzetén.

3,csütörtök
Családok: Dicsőítsük Istent azért a
munkáért, amit az indiai Lepramis-
szió végez a lepra által sújtott csalá-
dok újraegyesítéséért. A különélés
oka lehet, hogy a beteg elutazik
kezelésre, de a megbélyegzés és elu-
tasítás is az okok között van. Imád-
kozzunk azokért a lelkigondozókért
is, akik részt vesznek ebben a fontos
munkában. Imádkozzunk, hogy
minél több család újraegyesítése
megtörténjen.

4,péntek
Partnerek: A Lepramisszió partnere,
a “Bethesda jótékonysági törekvések
támogatása és ismertség” eln-
evezésű projekt hét államban 14
központtal működik. A projekt főleg
elszigetelt, a társadalom perifériájára
sodródott, vidéken élő, többnyire
leprabeteg emberekkel foglalkozik.
Imádkozzunk, hogy K. Pramod Doss
programigazgató és P. Xaxa pro-
gramvezető további jó kapcsolatokat
építsen ki más civilszervezetekkel és
kormányzati képviseletekkel.

5,szombat/6,vasárnap
Jövedelem: Az indiai Lepramisszió
az egészségügyi szolgáltatás és
oktatás mellett társadalmi-gaz-
dasági talpraállítást is kínál több
központjában. A leprával sújtott
családok a mikrohitelek segítségével
kis üzletet indíthatnak, amivel növel-
hetik a családi bevételt. Imádkoz-
zunk azokért a családokért, akik új
üzletet indítanak, hogy erőfeszítéseik
sikeresek legyenek.

7, hétfő
Munkatársak: A Lepramisszió új
vezetőt keres a Kongói DK-ban.
Angelika Piefer, a kultúrák közötti
foglalkoztatás - terapeuta tölti be
jelenleg az ügyvezetői posztot.
Imádkozzunk, hogy megtalálják a
megfelelő személyt erre a pozí-
cióra. Imádkozzunk Angelikáért is,
aki egyéb feladatai mellett
irányítja a munkatársakat is. Kér-
jük Istent, hogy adjon neki erőt a
munkához.

8,kedd
Utazás: A Kongói DK-ban az utak
gyakran nagyon rosszak. Gyakoriak

az autó- és motorbalesetek.
Sok hely csak repülővel vagy
hajóval érhető el, és ezeken a
területeken rossz a közbizton-
ság. Imádkozzunk, hogy Isten
őrízze meg a munkatár-
sainkat amikor távoli
területekre utaznak.

9,szerda
Igazság: Imádkozzunk a
Kongói DK-ban tapasztalható

korrupció és igazságtalanság
felszámolásáért. Sok éve politikai
zavargások és erőszak szorongatja
az országot. Imádkozzunk, hogy a
leprabetegek és a fogyatékkal élők
hallathassák a hangjukat egy
olyan országban, ahol jelenleg
semmilyen törvény nem védi őket.

10,csütörtök
Munkatársak: Adjunk hálát Dr
Jean Felly Mukalay-ért, aki az igaz-

gató segítője, és projektekért
felelős műszaki tanácsadó. Kérjük
Istent, hogy Ő védje, amikor a
Lepramisszió projektjeit látogatja
végig. Imádkozzunk, hogy Isten
adjon neki erőt és bölcsességet a
nehéz munkához a kongói
Lepramisszió munkájának ebben
a változó szakaszában.

11,péntek
Jövedelem: Alphonse Ilambo tár-
sadalmi-gazdasági fejlesztési
tisztviselő Maniemában, az
ország keleti részén. Maniema a
Kongói DK egyik legritkábban
lakott és legelszigeteltebb tar-
tománya. Imádkozzunk Alphon-
sért, aki a leprabetegek gazdasági
függetlenségének növelése
érdekében jövedelemserkentő
projektek és üzletek létrehozásán
dolgozik.

12,szombat/13,vasárnap
Egészség: Imádkozzunk Dr
DieuDonné Kalumunáért, aki a
Dél-Kivu tartomány pro-
gramvezetője. Adjunk hálát ezért a
projektért, amely a leprabetegek
egészségjavulását segíti elő azál-
tal, hogy a rokkantság
megelőzésével foglalkozó helyi
egészségügyi munkatársakat
képez. Imádkozzunk a kongói
nemzeti egészségügyi reformok
zökkenőmentes végrehajtásáért.
Imádkozzunk, hogy az új rendszer
ne érintse hátrányosan a lepra-
betegeket és rokkantakat.

TÉNY: 
A KDK-BAN A FÉR-
FIAK VÁRHATÓ ÉLET-
TARTAMA 46 ÉV, A
NŐKÉ PEDIG 49 ÉV.
(ENSZ)
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6.hét: február 7-13.5.hét: jan/feb 6.

India - országos Kongói Demokratikus
Köztársaság

“Hálás vagyok a BCE önkénteseinek, és örökre

hálás leszek azért, amit velünk tettek és változást

hoztak az életünkbe; segítségükkel magabiztossá

váltunk, méltósággal és tisztelettel teli életünk lett.” 

– Sidu Biharból

A becslések szerint az 1998-as polgárháború kitörése óta

6 millió ember halt meg a KDK-ban az összetűzések, éhség

és betegség miatt.

Jobbra fönt: A saluri
Ramulu (balról a második)
alacsony költségı házat
kapott az indiai
Lepramissziótól

A jobbszélen álló Ngoy
Muvala alacsony költségű
házat kapott a kongói
Lepramissziótól

A saluri Somulu mikrohitelt
kapott kis üzlete
megindításához

Fotó: Peter Lemieux



N
a

p
ló

14 15

14,hétfő:
Lakhatás: A Lepramisszió által
támogatott Simon lepratelepen
25 család él Rajahmundryban. Az
indiai Lepramisszió 15 alacsony
költségű házat épített a lakóknak.
Adjunk hálát Deva Kumar főfelü-
gyelőért és Martin Luther Kumar
felügyelőért. Imádkozzunk, hogy a
telep számára szükséges dolgok
egész évben rendelkezésre áll-
janak. 

15,kedd
Egészség: A Lepramisszió part-
nere, a Bethesda Leprakórház,
kórházi- és járóbeteg ellátást biz-
tosít leprások és olyan AIDS-
betegek részére, akiket nem
engednek be közkórházakba.
Imádkozzunk Dr V. Paul Raju
főfelügyelőért, aki az itteni munkát
irányítja. Imádkozzunk, hogy meg-
találják a hiányzó munkatársakat,
többek között egy másik orvost, és
hogy a megüresedett állásokba a
megfelelő emberek kerüljenek.

16,szerda
Kórház: A St Joseph’s Kórház
Prathipaduban leprásokat és
HIV/AIDS-betegeket lát el. Imád-
kozzunk Veincentina nővérért, a
kórház ügyintézőjéért, a többi apá-
canővérért, akik itt laknak és dol-
goznak, valamint a betegekért. Az
idén a kórház a Lepramisszióval
együttműködve 30 alacsony költ-
ségű ház építését tervezi helyi,
lepra - sújtotta családok részére.
Imádkozzunk ennek az új
kezdeményezésnek a sikeréért.

17,csütörtök
Támogatás: Adjunk hálát Dr
Narendra Raoért, a Philadelphia
Lepramissziós Kórház (Salur,
Andhra Pradesh) főigazgatójáért,
és Dr Daisy Rani Rao főigazgató-
helyettesért. Adjunk hálát Isten-
nek, hogy a kanadai Lepramisszió
segítségével sikerült a műtőket a
közelmúltban felújítani. Imádkoz-
zunk, hogy a hiányzó pozíciókra,
különösen a sebész, szemész és a
tanácsadói állásra sikerüljön a
megfelelő embereket megtalálni.

18,péntek
Munka: Imádkozzunk a viziana-
garami Platinum Szakképző
Központ (VTC) új
állásközvetítőjéért, hogy sikerüljön
a leprabeteg családokat elérnie a
szakképző központról szóló infor-
mációval, és tájékoztatást adni
arról, hogy ez milyen előnnyel jár
a számukra. Imádkozzunk azért is,
hogy minden végzős diáknak jó
munkahelyet tudjanak találni. 

19,szombat/20,vasárnap
Lakhatás: A St Paul Alapítvány
Andhra Pradesh Kelet-godavari
kerületében működik az itteni lep-
ratelepek javára. A projekt
foglalkozik a HIV-/AIDS-betegekkel
és a testi-és szellemi fogyatékos
gyermekekkel. Adjunk hálát a lep-
rabetegek számára a közelmúltban
épített 45 házért. Imádkozzunk K.
Vijaya vezérigazgatóért.
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8.hét: február 21-27.7.hét: feb 14 – 20.

Délkelet-India
Andhra Pradesh 

Támogatói munka

“Boldogan számolok be arról, hogy az indiai Lepramisszió egy új

házat adott nekem .... én, a fiam, a felesége és az unokák boldo-

gok vagyunk, hogy ebben az új építésű házban lakhatunk” –

Paliverla, a rajahmundry-i Simon lepratelep lakója.

“Tudja meg ezt a jövő nemzedék...,hogy Istenbe

vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit,

és tartsák meg parancsolatait.” Zsolt, 78,7

Muchalayyama Salurban él;
a Lepramissziónak köszön-
hetően egy alacsony költ-
ségű házat kapott

Jobbra fönt: A bath-i
Egyesült Református 
Egyház egy biciklitúra
nevezési díjaival segítette
a Lepramissziót

Kép: Peter Lemieux

TÉNY: 
ANDHRA PRADESH
RENDELKEZIK
INDIÁBAN A
LEGHOSSZABB
TENGERPARTTAL
TÉNY: ANDHRA
PRADESH REN-
DELKEZIK INDIÁBAN
A LEGHOSSZABB
TENGERPARTTAL

21,február
Lepramisszió, Anglia és Wales:
Adjunk hálát Rupert Haydockért,
az angliai és walesi Lepramisszió
igazgatójáért, aki tavaly szeptem-
berben váratlanul elhunyt.
Emlékezzünk meg a gyászoló
családról nagy veszteségükben.
Imádkozzunk Keith Nicholson
ügyvivő igazgatóért.

22,kedd
Imádkozzunk ma a holland
Lepramisszió munkatársaiért.
Imádkozzunk azért, hogy az általuk
készített társasjátékkal a támo-
gatók új generációját is sikerüljön
elérniük és ösztönözniük.Imádkoz-
zunk azért is, hogy levélküldő
kampányuk, valamint az új és
korábbi adományozókkal való
személyes találkozóik komoly
pénzügyi támogatást ered-
ményezzenek a lepramunkához.

23,szerda
Az idén a svájci Lepramisszió
nagyobb megjelenést szeretne
elérni a világi sajtóban és
médiában, hogy a közvélemény és
az egyházak figyelmét és támo-
gatását is megszerezzék. Imádkoz-
zunk azért, hogy a rangosabb
újságírók pozitívan reagáljanak
erre. Imádkozzunk azért is, hogy az
újságcikkek vonzó tájékoztatást
adjanak a Lepramisszió
munkájáról. Imádkozzunk, hogy
sikeres prezentáció készüljön a
kormányzati támogatás elny-
eréséhez.

24,csütörtök
Az új-zélandi Lepramisszió azt
kéri, hogy imádkozzunk a 2011
első felére tervezett, új adomány-
gyűjtő kampányukért, és azért,
hogy sikerüljön kormányzati támo-
gatást szerezni a lepramunkához.
Az új-zélandi kormányzat befek-
tetési politikájában történt vál-
tozások radikálisan visszavetették
a Lepramisszió munkáját 2010-
ben; imádkozzunk, hogy Isten
gazdagon rendelje ki a tervezett
vállalások teljesítéséhez szükséges
anyagiakat.

25,péntek
Imádkozzunk azért, hogy Isten
őrizze meg az észak-ír Lepramis-
sziót minden tettükben és szavuk-
ban, hogy megadják Istennek az őt
illető tiszteletet, és álljanak ellene
a kísértésnek, hogy Isten munkáját
a maguk elképzelése szerint végez-
zék. Kérjük Isten áldását Colin Fer-
guson igazgatóra és a munkatár-
saira.

26,szombat/27,vasárnap
Ír Lepramisszió: Imádkozzunk
Ken Gibson igazgatóért, aki
munkatársaival együtt számos
újítást végez a támogatások
növelése érdekében. Imádkozzunk,
hogy a folyamatban levő médi-
akampányukkal új támogatókat
toborozhassanak. Imádkozzunk,
hogy Írországban a Lepramissziót
hazai jótékonysági szervezetnek
tekintsék, amely számos projekt-
ben vesz részt a világ különböző
tájain.



Március 7. hétfő
Bevétel: Adjunk hálát azért, hogy a
Lepramisszió által támogatott
Anandaban Kórház több beteget
képes fogadni, és így több támo-
gatást is kapnak. Imádkozzunk Sho-
vakhar Kandelért, a kórházat
működtető Nepáli Lepramisszió igaz-
gatójáért. A leprabetegek társadalmi
kirekesztése még ma is gyakori
Nepálban. Imádkozzunk, hogy a
Nepáli Lepramissziónak legyen
lehetősége a tudatosság növelésére
és a rejtett leprabetegek felderítésére.

Március 8. kedd
Kapcsolatok: a Nepáli Lepraszövet-
ség a Lepramisszió társsz-
ervezeteként Kelet-Nepál öt
körzetében dolgozik, biztosítva a gyó-
gyítást, a közösségen alapuló rehabil-
itációt és a támogatást a leprával fer-
tőzött emberek számára. Munkatár-
saik a falvakban élők mezőgazdasági
munkájának megszervezésében is
segítenek. Imádkozzunk bizton-
ságukért, és a helyi szervezetekkel, a
kormányzattal és a lakossággal ápolt
kapcsolatokért.

Március 9. szerda
Fogyatékkal élők: a Lalgadh
Lepraközpont fő célkitűzése, hogy
megakadályozza a leprabetegség
nyomán bekövetkező testi fogy-
atékosságok kialakulását, azok
súlyosbodását. Évente 1500 leprafer-
tőzéses esetet diagnosztizálnak, de
sok ezer beteg már egész életére
rokkant marad. Imádkozzunk a
megelőzésért, hogy a betegek
mielőbb segítséghez jussanak.

Március 10. csütörtök
Munkatársak: Adjunk hálát a
CEDAR (Fogyatékkal Élők
Közösségi Szervezésű Fejlesztése
és Rehabilitációja) projekt első sik-
eres évéért, amely Rautahat és
Ramecshap körzetben működik.
Imádkozzunk Sakalananda
Shreshtáért és Nasi Desarért, a
körzeti koordinátorokért, akik a lepra-
betegek életminőségének javításáért
dolgoznak.

Március 11. péntek
Gyógyítás: Emlékezzünk meg a
Green Pastures Kórház és Rehabil-
itációs Központról, amely
Pokharában és a Nyugati Régióban
gyógyítja a leprával fertőzött és fogy-
atékkal élő betegeket. A kórház kezeli
a friss fertőzéseket, és hangsúlyt
helyez az öngondoskodásra, hogy
csökkenjen a fekélyek kiújulása.
Imádkozzunk, hogy mindenki, aki
belép a kórház ajtaján, Isten
áldásában és kegyelméban részesül-
hessen.

Március 12-13. szombat-vasárnap
Bizonytalanság: Nepál belpolitikai
helyzete instabil, a lepraszolgálat
működése néhány kerületben
időnként bizonytalanná válik a helyi
fegyveres csoportok tevékenysége
miatt. Imádkozzunk az ország
vezetőiért és a lakosságért! Kérjünk
számukra békét, stabilitást, jól
működő kormányzatot, és támogató
közeget, hogy a leprával fertőzött,
fogyatékkal élő, peremre szorult
emberek teljes életet élhessenek a
saját közösségeikben.
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Február 28., hétfő
Munkatársak: Adjunk hálát Dr.
Sunday Udoért, a Lepramisszió
nigériai területi vezetőjéért. Imád-
kozzunk érte, hiszen országában ő
vezeti a Lepramisszió munkáját és
a munkatársakat. Kérjük Istent,
hogy ebben a nehéz gazdasági
helyzetben adjon neki bölcsességet
a pénzügyi-, és a szervezéssel kapc-
solatos döntéseihez. Imádkozzunk
a minnai iroda munkatársaiért is.

Március
Március 1., kedd
Költségvetés: a Szövetségi
Fővárosi Területen, Yangojiban, a
nigériai Lepramisszió egy betegek
számára létrehozott falut
működtet. Imádkozzunk biztos for-
rásokért, hogy a Lepramisszió új
projektekbe kezdhessen. Ajánljuk
Isten figyelmébe a Lepramisszió
itteni munkatársait, hogy a ter-
vezett yangoji templom ügyében
sikeresen tárgyaljanak a Nigériai
Keresztyén Szövetséggel. 

Március 2., szerda
Megbélyegzés: Kogi államban a
Lepramisszió tartja fenn az
Ochadamu Kórházat, ahol lepra-
betegeket kezelnek. Jelenleg az
ilyen betegek kezelése a többi
kórházi osztálytól izoláltan történik.
Imádkozzunk azért, hogy csökken-
jen a leprabetegek megbé-
lyegzettsége. Kérjük Istent, hogy a
lakosság az oktatóprogramok által
idén is több ismeretet
szerezhessen a leprabetegségről.

Március 3., csütörtök
Munkatársak: Adjunk hálát Femi
Okpakunmiért, a Kwara államban
dolgozó társadalmi- és környezeti
fejlesztő munkatársunkért, aki
Okegbala-ban és más létesít-
ményekben segít a lepra-
betegeknek. Imádkozzunk az itt
élőkért, akik lábbelit, mikro-kölc-
sönöket, szakképzést és egészségü-
gyi ellátást kapnak. Kérjük Istent,
hogy a fentiek segítségével
lehessen könnyíteni helyzetükön.

Március 4., péntek
Oktatás: Áldjuk Istent Dr. Fati
Sheik sikeres bemutatkozásáért, aki
a Lepramisszió által fenntartott,
leprabetegeket ellátó Chanchaga
Kórház új igazgatója Niger állam-
ban. Imádkozzunk a kórház
munkatársai és a környékbeli lep-
rabeteg-közösségek közötti jó
kapcsolatért. Imádkozzunk a
nagyrészt leprabeteg szülők gyer-
mekeit oktató Chanchaga
Általános Iskola folyamatos
fejlődéséért, a jó változásokért.

Március 5-6., szombat-vasárnap
Fogyatékkal élők: Zamfara
államban mintegy ötezren élnek
fogyatékkal a leprabetegség miatt.
Imádkozzunk a fogyatékkal élők
mindennapjaiért, szükségleteiért.
Kérjük Istent, hogy a kormányzat
ismerje fel ezeket és segítsen raj-
tuk. Imádkozzunk azért is, hogy az
állam vezetősége jobban vegyen
részt a zamfarai leprabetegek és
fogyatékkal élők ügyeinek támo-
gatásában.

TÉNY: 
NIGÉRIÁBAN 12 
MILLIÓ GYERMEK
NEM JÁR ISKOLÁBA

TÉNY: 
NEPÁLBAN TALÁL-
HATÓ A FÖLD LEG-
NAGYOBB SZIN-
TKÜLÖNBSÉGE A
MAJDNEM TENGERSZ-
INTEN LÉVŐ TERAI-
MÉLYFÖLD ÉS A 8848
MÉTER MAGASSÁGÚ
MOUNT EVEREST
KÖZÖTT

10. hét, március 7-13.9. hét, feb 28-már 6.

Nigéria Nepál

„Hálásak vagyunk a nigériai Lepramissziónak az

irántunk és szüleink iránt tanúsított szeretetért,

támogatásért, és az imádságért. Az a feladatunk,

hogy változást hozzunk a világunkba.” - a nigériai

Lepramisszió Kogi államban támogatott diákjai.

“A házam teljesen tönkrement. Készítettem egy nádkunyhót,

és hat hónapig abban laktam. A csoportom a Vidékfejlesztési

Bizottság irodájához fordult engedélyért, hogy egy tetszőleges

földterületen új ház épülhessen számomra. A kivitelezéshez

pályázatot írtak ki. A bizottság megszervezte az építkezést,

munkásokat vett fel, és a házam már majdnem kész.”

–mondja egy nepáli önsegítő csoport tagja

Ibrahim (jobbra), Zamfara
államban, Gusau-ban él egy
telepen. A Lepramisszió
jóvoltából unokája (balra)
iskolai ösztöndíjban
részesült

Jobbra fönt: Halima, egy
szokotói önsegítő csoport
tagja, olcsó fenntartású
házat kapott

Bahadur Jivel (balról a
harmadik) a nepáli
Lepramissziótól olcsó
fenntartású házat
kapott.
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Támogató munka

Március 14. hétfő
Imádkozzunk a svédországi
Lepramisszió igazgatójáért,
Allan Ekstedtért, akit tavaly,
Gunnel Ericson visszavonulása
után neveztek ki. Adjuk hálát
Gunnel hittel teli szolgálatáért
és előrelátásáért. Imádkozzunk,
hogy ez az új kezdet legyen áldá-
sokkal teli. Vigyük Isten elé
Allant és munkatársait: Shelley
Lado-t és Lars Liljesvärdot. Kér-
jünk számukra útmutatást a hit-
béli és anyagi támogatás
növeléséhez.

Március 15. kedd
Áldjuk Istent a magyar
Lepramisszióért. Imádkozzunk,
hogy kísérje siker a sok új
kezdeményezést, amelyekkel
Magyarországon is erősítik a
Lepramisszió ismertségét. Imád-
kozzunk, hogy Isten indítsa az
embereket arra, hogy még job-
ban odafigyeljenek a szegényekre
és szenvedőkre, és könyörüljenek
rajtuk.

Március 16. szerda
Imádkozzunk, hogy Isten vezesse
és bátorítsa a finnországi
Lepramissziót. Régóta nem sik-
erült új vezetőségi tagokat
toborozniuk a fiatalabb
korosztályból, így a jövőjük
bizonytalan. Imádkozzunk, hogy
elkészüljön az új reklámanyag,
aminek segítségével új, fiatal
támogatókat és aktív önkénte-
seket nyerhetnek meg a
Lepramisszió számára.

Március 17. csütörtök
Adjunk hálát Katrina Mal-
colmért, az olasz Lepramisszió
igazgatójáért. Imádkozzunk az
egyházakkal és a lehetséges
támogatókkal való kapcso-
latépítő munkájáért, Kérjünk
számára megerősítést erre az
esztendőre, hogy forrásnövelő
kezdeményezései eredménye-
sek legyenek. Imádkozzunk
erőért és bátorításért is, mert a
munka nagy részét egymaga
végzi.

Március 18. péntek
Imádkozzunk a francia
Lepramisszióért, akik Pierre
Geiser lelkész visszavonulásával
új igazgató megválasztására
készülnek. Kérjünk Istentől olyan
új vezetőségi tagokat, akik a
szervezet hatékonyságát
megfelelő képességeikkel és
tapasztalataikkal tudják növelni.
Isten vezesse őket útjaikon!

Március 19-20. szombat-
vasárnap
Imádkozzunk Renee Simonsért,
a belga Lepramisszió elnökéért!
Renee és munkatársai szervezik
meg hazájukban a támogató
munka következő lépéseit, dol-
goznak a tervezett Nemzetközi
Együttműködésért is. Kérjük
Istent, hogy jó kapcsolatokkal és
egymással egységben tudják
mindezt végezni.

Amikor fiatal korában
kiderült, hogy He Jinmei

leprabetegségben szenved,
kiemelték a családjából, és
Dikingbe, a kínai Jünnan tar-
tomány északnyugati részébe
küldték. Itt egy leprabetegek
részére létesített rehabilitációs
faluban élt, és évekig nem
láthatta a családját, még a
saját fiát sem. He Jinmei azt
mondja, az emberek lenézik őt
és a falu többi lakóját. „Még át
sem mennek a falunkon” –
magyarázza szomorúan a nő.

Ezen a területen gyakori a
leprabetegek megbélyegzése,
kiközösítése. He Jinmei unokái
– bár nem fertőzöttek –
mégsem járhattak a helyi
iskolába, mert a nagyanyjuk
valaha leprabeteg volt. 

A Diking Közösségi Rehabil-

itációs Program
révén, amely a
Lepramisszió társsz-
ervezete, He Jinmei
két unokája mára
megfelelő oktatás-
ban részesül a tar-
tományi főváros
iskolájában.
„Nagyon örülök,
hogy a Lepramisszió
segítségével az
unokáim iskolába
járhatnak.” – mondja
He Jinmei. „Az
udvarias viselkedést
is megtanulták.”
He Jinmei régi kis

házának fedele fából
készült és lyukas volt. A kor-
mány támogatásának segít-
ségével új ház építésére nyílt
lehetőség, de a pénz nem volt
elegendő. A Diling Közösségi
Rehabilitációs Program azon-
ban tudott segíteni: He Jinmei
ma új házban lakik, amelynek a
teteje erős fémből van.

A Diking Közösségi Rehabil-
itációs Programnak köszön-
hetően He Jinmei maga is
megváltozott. „Korábban rossz
természetem volt. Gyakran
szerettem volna veszekedni, és
ha nem is tettem meg, ellen-
séges érzéseim voltak a többi
ember felé. Ha ma
észreveszem ezt magamon,
imádkozom Istenhez, és a
szívem szabad lesz. Úgy látom,
hogy valami jó történik most
velem, és boldog vagyok.”
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11. hét, március 14-20.

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem

az én lelkemmel!” (Zak 4,6)

Xxxxxx

He Jinmei egész családja szenvedett a nő leprabetegsége
miatt. A Lepramisszió segítsége hozta el azt a változást,
amelyre már régóta nagy szükségük volt

“A szívem szabad lett!” 

Jobbra fönt: Anglia és Wales
Lepramissziójának területi
koordinátorai és önkéntesei

He Jinmei (jobbról)
családjával
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Március 21. hétfő
Kelet-Timor: Beatriz Soares a
Teljesítménynövelő Program
koordinátora. Imádkozzunk érte,
hogy jól vezesse a munkacsopor-
tot, amely az egészségügyi
személyzet oktatásán fáradozik,
mélyítve a leprabetegséggel
kapcsolatos ismereteiket. Kérjük
Istent, hogy Beatriz és a munkac-
soport oktatási programja hatá-
sos legyen.

Március 22. kedd
Pápua Új-Guinea: Emlékezzünk
meg a Lepramisszió valamennyi
munkatársáról Pápua Új-
Guineában. Imádkozzunk Riven
Johnstonért, a Lepramisszió
itteni vezetőjéért – kérjük
számára Isten oltalmát program-
látogató útjai során. Kérjük, hogy
ő és a munkatársai lelkileg feltöl-
tekezve végezzék munkájukat.

Március 23. szerda
Kelet-Timor: Adjunk hálát
Nathalie Smithért, a Lepramis-
szió kelet-timori vezetőjéért. Kér-
jünk számára bölcsességet, hogy
átláthassa a programokat és
vezethesse munkatársait. Imád-
kozzunk, hogy biztonságban
utazhasson az országban. Natalie
statisztikát is készít a Lepramis-
szió számára, így az év ezen
időszakában sok a munkája. Kér-
jünk számára erőt az eredmények
összeállításához.

Március 24. csütörtök
Kelet-Timor: Adjunk hálát Gas-
par Cardoso, Paul Sebastiao,
Juvelino Castro, Antonio de
Oliveiria és Agusto Anuno
Nono-ért, akik a Teljesít-
ménynövelő Program területi
képviselői. Imádkozzunk a
csapat további egységéért és
biztonságáért, mert mindennap
motorbiciklire ülnek, hogy a
közösségeket meglátogathas-
sák.

Március 25. péntek
Pápua Új-Guinea: Az ország-
ban több mint 80, a Lepramis-
szió által támogatott önsegítő
csoport működik. Imádkozzunk jó
vezetőkért, hogy programokat
dolgozhassanak ki, melyek meg-
gátolják a leprabetegek állapotá-
nak rosszabbodását.

Március 26-27. szombat-
vasárnap
Kelet-Timor: A kelet-timori
Teljesítménynövelő Program
egyik legfontosabb feladata,
hogy kifejlessze a megelőzés
és az önsegítő terápia pro-
gramját. Imádkozzunk azért,
hogy a leprával fertőzött
emberek és az egészségügy
munkatársai folytathassák a pro-
gramok kivitelezését, hogy az
országban csökkenjen a lepra-
betegségben szenvedők száma.

28, hétfő
Oktatás: A Lepramisszió Csattis-
gar Szakképzőközpontjában
évente kb. 140 diák szerez szak-
munkásbizonyítványt. Adjunk hálát
Vizia Vardan Patt igazgatóért.
Imádkozzunk Tirat Sing Jat úrért,
aki a végzett diákoknak keres
megfelelő munkahelyet. Imádkoz-
zunk azért, hogy még több lánynak
legyen kedve szakmát tanulni. 

29, kedd
Munkatársak: Dr Jai Xavier a
Lepramisszió Maharastra állam-
beli Kotara Kórházának főigaz-
gatója. Imádkozzunk érte és
munkatársaiért, hogy fenn tudják
tartani az eddigi igényes, együt-
térző gyógyítás és ápolás színvon-
alát. Imádkozzunk azért, hogy a
megüresedett állásokra találják
meg a legmegfelelőbb szemé-
lyeket. 

30, szerda
Műtétek: A Vadala Lepra-, és
Általános Gorapur Program, mely
a Lepramisszió maharastrai part-
nerszervezete, igen sokféle szolgál-
tatást kínál a leprabetegeknek.
Imádkozzunk Dr Sandhya Ravi
Prabhakar főigazgatóért. Imádkoz-
zunk azért, hogy a műtéteken
áteső leprabetegek gyorsan gyó-
gyuljanak. Könyörögjünk a felvilá-
gosító- és jogvédő programokért
is, hogy a helyi közösségekben
megszűnjön a leprabetegséggel
kapcsolatos minden viszolygás. 

31, csütörtök
Egészség: Sures Guruviah az
Indore-i Lepramisszió vezetője.
Ez a Lepramisszió egyik partnersz-
ervezete Madhya Prades államban.
Imádkozzunk értük, hogy minél
nagyobb területre tudják kiter-
jeszteni tevékenységüket, és ennek
eredményeként minél több lepra-
beteg nyerje vissza egészségét és
életlehetőségét. 

április
1, péntek
Időskorúak: Karuna a Lepramis-
sziónak egyik partnerprojektje
Mumbai-ban. Járóbetegren-
deléseket végeznek, tanácsot
adnak a kisvállalkozóknak, láto-
gatják a leprafalvakat. Imádkoz-
zunk Vendakes Naidu-ért, a projekt
vezetőjéért. Imádkozzunk azért,
hogy a leprafalvak magányos, idős
lakóit gondozzák szeretettel a falu
többi lakói.

2, szombat / 3, vasárnap
A Csattisgar állambeli csampai
Bethesda Lepraotthon-és Kórház
egyformán gondoskodik általános-
és leprabetegekről. Adjunk hálát
azért, hogy egyre több általános
beteg jön a kórházba, ami annak a
jele, hogy csökken a lepra-
betegekkel szembeni félelem a
lakosságban. Imdákozzunk Dr.
Szandip Kumar főigazgatóért és
munkatársaiért, hogy Isten segít-
ségével tudják kiszélesíteni
munkájukat a környéken. 

12. hét, március 21-27.

Kelet-Timor és
Pápua Új-Guinea
“Újra dolgozhatok. Jól vagyok, boldog, és végre újra

olyan, mint régen.” A Kelet-Timorban élő Marciala tudta,

rögtön el kell mennie a kórházba, amint észlelte a lepra-

betegség tüneteit. Erre a közösségi rehabilitációs

munkatárs hívta fel a figyelmét, aki rendszeresen látogatta

a nő faluját, hogy a betegségről ismereteket terjesszen

Közép-India
Csattisgar, Madja Prades,
Maharastra, Orissza

13. hét: már 28 - ápr 3

Santiago a
Lepramissziótól kapott
hitelt ahhoz, hogy egy
kis üzletet nyithasson 

Marciala, Kelet-Timor

N
a

p
ló

“Semmi reményem nem volt azelőtt, hogy idejöttem.

Tudom, hogy Isten küldött engem ide, a kórházba.” 

– mondja Nijazin, a kotarai Leprakórház egyik betege. 

Az indiai Csampa lepramis-
sziós kórházában egy beteg
lábáról gyógyszandálhoz
vesznek méretet 

Ritu (fent) iskolai ösztöndí-
jat kapott az indiai
Lepramissziótól a “Fiatalon
érd el őket!” keretében

Felső kép: 
Georgina Cranston
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4, hétfő
Egészség: Adjunk hálát
Mawlamyine Keresztény
Leprakórház 112 éves szol-
gálatáért. Alsó-Myanmar vezető
lepraintézményeként jelentős
fekvő-és járóbetegellátást végez ez
a kórház. Imádkozzunk a szemé-
lyzetért a vezetőváltás napjaiban,
hogy a főigazgató és klinikai igaz-
gató kinevezése simán történjék. 

5, kedd
Közösség: Három évvel a Myan-
mart pusztító Nargis ciklon után
még mindig sok település küzd az
újrakezdésért. Nagyon sok
mozgássérült család nemcsak
otthonát, hanem megélhetését is
elvesztette. A Lepramisszió
folyamatosan munkálkodik a cik-
lon-sújtotta területeken. Imádkoz-
zunk azért, hogy tevékenysége
nyomán a mozgássérült családok
és személyek vissza tudjanak
illeszkedni közösségeikbe.

6, szerda
Testi fogyaték: Imádkozzunk a
Lepramisszió Nargis Speciális
Projektjének munkatársaiért, akik
Jangon és Ayeyarwaddy megye
területén kutatják fel a
mozgássérülteket. Komolyan
fáradoznak azért, hogy ezek a
“láthatatlan” emberek azonos
jogokkal rendelkezzenek, mint az
egészségesek. Imádkozzunk a
falubeliek és a faluvezetők
jószándékáért és
segítőkészségéért a Lepramisszió
irányában. 

7, csütörtök
Gondoskodás: A thaiföldi
McKean Rehabilitációs Központ
gyógykezelést és rehabilitációt biz-
tosít a társadalom szélére került
embereknek. Imádkozzunk értük
és az új betegek eléréséért. Imád-
kozzunk az egészségügyi
vezetőkért, akik tervezik és
szervezik a vidéki egészszégnevelő
programokat, javítják a lepra-
betegek életkörülményeit.

8, péntek
Megélhetés: A myanmari
Lepramisszió együttműködik a
Mandalay Mozgássérült
Központtal és a helyi Vakok
Iskolájával. Mandalay a száraz
területen fekszik, és itt a legtöbb a
leprabeteg az országban. Gyógy-
tornát és kisegítő oktatást biztosí-
tunk a gyermekeknek. A Lepramis-
szió a megélhetés javítására
vonatkozóan is szeretne a jövőben
segíteni. 

9, szombat – 10, vasárnap
Támogatás: Adjunk hálát Thaton
Mozgássérült Központ úttörő
munkájáért. Korábban csak az
általános mozgássérültekkel
foglalkoztak, de kiterjesztették
munkájukat a leprabetegség miatt
megrokkantakra is. A Lepramis-
szió eszközökkel és jogvédelem-
mel segíti öket. A helyi
keresztények lelkesen vállalnak
önkéntes szolgálatot a lepra-
miatti mozgássérlet között. 

TÉNY: 
THAIFÖLD AZ
EGYETLEN ORSZÁG
KELET-ÁZSIÁBAN,
MELYET NEM ÉRT EL
A GYARMATOSÍTÁS

11, hétfő
Nepál: Az amerikai Deanna
Hagge a nepáli Anandaban
Kórház Mikrobakteriális
Kutatóközpontjának vezetője.
Imádkozzunk érte és munkatár-
saiért, hogy jó kedvvel végezzék
feladataikat és legyen idejük a
pihenésre is. Adjunk hálát
tudásáért, felkészültségéért.

12, kedd
Etiópia: Az ausztrál Anne
Roberts, an Australian gyógy-
tornászként dolgozik az addis
ababa-i ALERT központban
(Összafrikai Lepra-. TBC-, Reha-
bilitációs-,és Oktatóközpont).
Imádkozzunk a nagyon leterhelt
Anne-ért, aki sok munkatársai
irányít. Imádkozzunk
egészségéért és kitartásáért!

13, szerda
Kelet-Timor: Imádkozzunk a
kelet-timori országfelelősért,
Natalie Smith-ért, aki a
Lepramisszió 2010-es sta-
tisztikáinak feldolgozásán dolgo-
zik. Ez felelősségteljes és nagy
munka, mivel a Lepramisszió
tervezési munkáját befolyásolja.
Imádkozzunk a statisztikai cso-
port többi tagjáért: Cobus van
der Walt and Jakkals Reinecke
munkatársakért. 

14, csütörtök
Niger: Imádkozzunk Bunmi Olu-
loto-ért, aki a Lepramisszió
megbízottja Nigerben. Családjá-
val együtt nigériaiak. Idén

költöztek Danjaból Niamey-be,
hogy az országnak ezen a részén
is fejlessze a Lepramisszió
munkáját. Imádkozzunk, hogy
Bunmi és felesége, Loveth,
valamint három gyermekük:
Áldás, Isten Ajándéka és Jóság
jól beilleszkedjenek új lakóhe-
lyükön, a gyermekek pedig az
iskolában. 

15, péntek
Mozambik: A dél-afrikai Dr Arie
de Kruijff a Lepramisszió
mozambiki országfelelőse. Ő és
felesége, Marie, három kicsiny
gyermekükket Pembában élnek
az ország északi részén. Imád-
kozzunk Arie-ért, irányító
munkájáért. Adjunk hálát bölc-
sességéért és felkészültségéért.
Imádkozzunk a család
egészségéért. Kérjük Isten
védelmét mindennapi életükre.

16, szombat / 17, vasárnap
“Nézzünk fel Jézusra, a hit
szerzőjére és beteljesítőjére!”
(Zsidók 12,2a) Imádkozzunk
kultúra-közi munkatársainkért,
hogy napi leterheltségük során
is mindig Jézusra nézzenek, aki
elhívta és elküldte őket a lepra-
betegek és a Lepramisszió szol-
gálatára. 

15. hét: április 11-17.14. hét: április 4 – 10.

Myanmar és Thaiföld Kultúra-közi 
munkatársak“Először nagyon féltem attól, hogy ottmaradjak a kórházban. De

amikor társaimat megláttam, megnyugodtam. Addig maradok itt,

amíg a sebem be nem gyógyul. Családtagjaim és barátaim tudják,

hogy leprabeteg vagyok, de nem félnek tőlem és nem is szégyell-

nek mások előtt. Imádkozom az orvosokért, ápolókért, a kórház

személyzetéért és a támogatókért is. Isten áldja meg mindnyájukat!”

– mondja Salai Iceedo, a Mawlamyine Keresztény Leprakórház

egyik betege.

“Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora

nagy fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk

nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt,

és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.”

(Zsidók 12,1)
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Savbvar édesanyjával a
myanmari Thanbyuzayat
Mozgássérült Intézetben

Fönt jobbra: Anne Roberts,
középre, egy World lepra
nap rally Etiópiában
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18, hétfő
Mozambik: Imádkozzunk Albino
Meke-ért, aki a Lepramisszióval
partner ALEMO egyik vezetője és
területi irányítója. 2010-ben a
Lepramisszió az ALEMO-val
közösen 45 személyt képzett ki az
“Istennek tetsző mezőgazdaság”
nevű program keretében. Imád-
kozzunk azért, hogy az új föld-
művelési technikák kedvezően
hassanak a terméshozamra és így
javítsanak a leprabeteg családok
megélhetésén. 

19, kedd
Botswana: Imádkozzunk Ockie
Kruger-ért, aki az Egészségügyi
Minisztériummal és a Thuso
Rehabilitációs Központtal folytat
tárgyalásokat arról az új
helyzetről, amikor 2012-ben a
Lepramisszió befejezi munkáját az
országban. Imádkozzunk Dr
Handa egészségügyi miniszterért
és Dr Shirenda-ért, aki a fertőző
betegségek felelőse, valamint
Szentle úrért, aki az ország TBC-
megbízottja. Hárman együtt
készítik elő a lepragyógyítás
további alakulását. 

20, szerda
Dél-Afrika: Imádkozzunk azért,
hogy a lepragondozási munka
azután is rendben haladjon, hogy
az állam átveszi annak irányítását.
Imádkozzunk a Lepramisszió
munkatársainak szorgalmáért és
az állami egészségügyi alkalma-
zottak elhivatottságáért, a lepra-
betegek iránti elkötelezettségéért. 

21, csütörtök
Zimbabwe: Emlékezzünk meg
imáinkban Dan Izzett-ről, aki a
Lepramisszió zimbabwei megbí-
zottja. Imádkozzunk azért, hogy
tárgyalási az Egészségügyi Min-
isztériummal sikeresek legyenek
atekintetben, hogy a Lepramisszió
működési engedélyét meghossz-
abbítsák. Imádkozzunk azért, hogy
Isten adjon Dan-nak és munkatár-
sainak erőt és kitartást
munkájukhoz ebben a meggyötört
országban. 

22, Nagypéntek
Szabadság: Ma arra emlékez-
zünk, amit Jézus tett azért, hogy
visszataláljunk Istenhez. Adjunk
hálát azért, hogy Jézus meghalt
bűneinkért, hogy bűnbocsánatot
és szabadságot szerezzen szá-
munkra Isten előtt. Imádkozzunk
azokért, akik környezetünkben
élnek, nagy válságban vannak, és
meg kellene tudniuk, hogy Isten
mennyire szereti őket. 

23, szombat / 24, 
Húsvétvasárnap
Remény: “Áldott a mi Urunk Jézus
Krisztus Istene és Atyja, aki nagy
irgalmából újjá szüle minket Jézus
Krisztusnak a halálból való feltá-
madása által élő reménységre.” (1
Péter 1,3) Dicsőítsük Istent azért,
hogy Jézus él, és általa van élő és
örrökkévaló reménységünk.

TÉNY: 
MOZAMBIK
LAKOSSÁGÁNAK 83%
A MEZŐGAZDASÁG-
BAN DOLGOZIK.

25, hétfő
Pénzügyek: Adjunk hálát az
assami Makunda Keresztény
Leprakórház kielégítő anyagi
helyzetéért. Imádkozzunk Dr
Vizsaj Anand Iszmavel igazgató
főorvosért, hogy a kórház
jövőjére nézve világos látást
adjon neki Isten.

26, kedd
Szakképzés: A nyugat-bengáli
Bankura Bill Edgar Sza-
kképzési Központjában évente
140 diák szerez különféle szak-
mában oklevelet. Imádkozzunk
azért a munkatársért, aki a
végzett fiatalok elhe-
lyezkedésében segédkezik. Imád-
kozzunk Szanzsib Daszért is, aki
a frissen végzettek sorsát
nyomon követi és a Sza-
kképzőközpontot a távolabbi
vidékeken is népszerűsíti. 

27, szerda
Pénzügyek: Adjunk hálát a nyu-
gat-bengáli, kolkatai Prem-
ananda Leprakórházért.
Kolkatában ez az egyetlen lep-
rakórház, ahol helyreállító
sebészeti műtéteket is végeznek.
Imádkozzunk Dr. Jerry Joshua
igazgató főorvosért és
munkatársaiért, akik a kórház
anyagi megerősítésén fáradoz-
nak. 

28, csütörtök
Műtétek: A Bihar állambeli
Muzaffarpur Leprakórház egy-
ben jelentős sebészeti központ

is. Adjunk hálát a kórház főigaz-
gató asszonyáért, Dr A Kerketta-
ért. Imádkozzunk azért, hogy a
kórház által irányított felvilá-
gosító programok keretében
minél több embert minél
korábbi stádiumban sikerüljön
elérniük és gyógyítaniuk,
valamint, hogy a leprabetegek
kapják vissza önbecsülésüket a
helyreállító sebészeti bea-
vatkozások által. 

29, péntek
Munkatársak: A nyugat-bengáli
Purulia Leprakórháznak mind
leprológiai-, mind általános
orvosi szempontból igen jó a
hírneve. Imádkozzunk a kórház
igazgató főorvosáért, Dr NK
Nanda-ért és munkatársaiért.
Könyörögjünk azért, hogy a
megüresedett állásokra talál-
janak megfelelő jelentkezőket.
Imádkozzunk a különféle komp-
likációkkal érkező betegekért,
hogy kapják vissza a reményt és
méltóságot. 

május
30, szombat / 1, vasárnap
Egészségnevelés: A Makunda
Keresztény Leprakórház
nővéreket is képez. Adjunk hálát
az 50 nővérhallgatóért, akik az
elmúlt év során magasszintű
képzést kaptak. Még több
orvosra lenne szükség a
kórházban. Imádkozzunk azért,
hogy Isten adjon elkötelezett
jelentkezőket, akik készek a lep-
rabetegek közötti munkára.
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17. hét, ápr 25 - máj 1.16. hét: április 16-24.

Közép-Afrika déli része
Angola, Botswana, Lesotho, Mozambik, 
Dél-Afrika, Zimbabwe
“Amikor megtudtam, hogy leprás vagyok, nagyon szomorú lettem, mert
tudatában voltam a betegségemnek. Ma már az ALEMO csoport tagjaként
a többi társam is sok hasznos tanácsot ad arra nézve, hogyan éljek,
hogyan vigyázzak az érzéketlen kezeimre.” – mondja Szupia, egy mozam-
biki ALEMO csoport tagja. 

Joao a mozambiki ALEMO
csoport egyik tagja. A
Lepramisszió segítségével
varrni tanult és egy var-
rógépet is kapott.

A kolkatai Premananda
Kórház egyik nővére és
egy betege.

Észak-kelet India
Asszám, Bihar, Zsarkhand, Nagaland,
Nyugat-Bengál
“Családtagjaim nagyon boldogok és hálásak a Lepramissziónak azért,

hogy taníttattak engem és most még az elhelyezkedésemben is segítenek.

Én személy szerint azért vagyok hálás a Lepramissziónak, hogy kiteljesítet-

ték az életemet és hazámnak felelős állampolgára lehetek.” – mondja Mira,

a bankurai Bill Edgar Szakképzőközpont hallgatója

Fönt: A leprabetegk Lucast a
dél-afrikai Lepramisszió
támogatta

TÉNY: 
BIHAR ÁLLAMBAN A
LEPRABETEGEK 90%-
A A SZEGÉNYSÉGI
KÜSZÖB ALATTI SZIN-
TEN ÉL.

Fotó: Peter Lemieux
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2, hétfő
India Lepramissziója számára nagy
kihívás, hogy legyőzze a leprával
kapcsolatos tévhiteket Indiában.
Imádkozzunk a fejlesztéseket végző
munkatársakért, a médiakam-
pányon, valamit különböző nyelvű
információs anyagok összeállításán
dolgoznak, és sikerrel népszerűsítik a
Lepramisszió programját a földrajzi,
kulturális és nyelvi korlátok ellenére.

3, kedd
A dél-Afrikai Lepramissziónak szük-
sége van imára, hogy megtalálja a
legjobb módot támogatók
toborzására. Imádkozzunk, hogy
Isten adjon nekik energiát és
lelkesedést. Gyakran kell utazniuk
Dél-Afrika elhagyatott vidékeire.
Adjunk hálát Istennek a minőségi
ápolásért, a tudásért és
képességekért, amivel az ápoló
személyzetet és önkénteseket
felvértezik. 

4, szerda
Imádkozzunk a nigériai Lepramis-
szió támogatóiért és a fejlesztési
munkatársakért, főleg Timothy
Ayam-ért. Egy adománygyűjtő vac-
sorára készülnek ebben a hónapban
Abuja-ban. A fejlesztési iroda Abu-
jából Minna-ba költözött 2010-ben,
annak érdekében, hogy kiépítse és
megerősítse kapcsolatait a támo-
gató ügynökségekkel. Imádkozzunk
jó kapcsolatokért, a támogatókkal
való kölcsönös elkötelezettségért, és
egy nagyon sikeres adománygyűjtő
vacsoráért. 

5, csütörtök
Köszönet Istennek a spanyol, por-
tugál és szingapúri támogató cso-
portokért, akik imádkoznak a missz-
ióért és anyagilag is támogatják a
Lepramisszió munkáját. Isten
erősítse meg őket a sikeres
adománygyűjtéshez, és nyisson meg
új ajtókat a gyülekezetek, közösségek
és cégek felé, akik a támogatókhoz
csatlakoznak, így segítve a lepra-
betegeket abban, hogy mindenhol
visszakapják jogaikat és
méltóságukat. 

6, péntek
2010-ben az Amerikai Lepramisszió
sikeres munkát indított el
Libériában és Szomáliában. A
zavargásokkal teli évek alatt sok
ember fertőződött meg és maradt
kezelés nélkül. Imádkozzunk Isten
védelméért és útmutatásáért a
munkatársak és a betegek számára
egyaránt. Imádkozzunk a programok
és projektek anyagi forrásainak
növekedéséért ebben a folyam-
atosan bizonytalan gazdasági
helyzetben. 

7, szombat / 8, vasárnap
Zimbabvei Lepramisszió: Imádkoz-
zunk ma Dan Izzett lelkészért és a
Tanács tagjaiért. Kérjük számukra
Isten védelmét, amint ì ma- és
anyagi támogatókat keresnek ezek-
ben a nehéz időkben, hogy foly-
tathassák a már elkezdett, igen
fontos munkájukat országszerte. 

9, hétfő
Munkatársak: Imádkozzunk az
indonéziai YTLI szervezetért, mely a
leprabetegség megszüntetésén
fáradozik az országban. Imádkoz-
zunk a területi ápolókért, akik a
helyi egyházi közösségekkel is kapc-
solatban állnak, és sokat fáradnak a
betegek jogvédelméért és rehabil-
itációjáért. Kérjük, hogy Isten áldja
meg őket a sok szegény és bajban
lévő keresztény között végzett szol-
gálatukban is. 

10, kedd
Szégyenbélyeg: A Bekasi
Közösségi Egészségügyi Projekt
Kelet-Dzsakarta területén
tevékenykedik, ahol igen magas
számban élnek kezeletlenül lepra-
betegek. Imádkozzunk Blanche
Zalukhu-Harun-ért, a társadalmi
megkülönböztetés elleni harc
vezetőjéért, hogy a megelőzésre és
kezelésekre való törekvésük ered-
ményes legyen.

11, szerda
Védelem: Ma Kalep Manikari-ért
imádkozzunk, aki Kelet-Timorban
és Kelet-Flores-szigeten a
faluközpontú rehabilitációs pro-
jekt vezetője. Ez a program számos
leprabeteget segít megélhetéshez
kis üzletek nyitásával. Imádkozzunk
a program eredményességéért és
mindazokért, akik munkához jutnak
általa. 

12, csütörtök
Jogvédelem: Imádkozzunk a
PerMaTa nevű, leprabetegeket
tömörítő egyesületért. Indonéz-
iában ma is erős a leprabetegekkel
szembeni előítélet. Imádkozzunk a
szervezet vezetőiért, hogy bölcsen
és kitartóan tudják képviselni a
betegek jogait. Imádkozzunk azért
is, hogy fel tudják készíteni a
betegeket saját sorsuk irányítására
is. Imádkozzunk a PerMaTa tanác-
sadó szervéért, az YTLI-ért is. 

13, péntek
Kihívások: Imádkozzunk azért, hogy
a lepragyógyszerek beszerzésének
elosztásának fennakadásai elhárul-
janak Indonéziában. Kérjük Istent,
hogy minél több leprabeteg
kaphassa meg a szükséges terápiát.
Könyörögjünk azért, hogy ne
hanyagolják el saját testüket és ért-
sék meg, hogy rendszeresen kell
tornáztatniuk érzéketlen végtag-
jaikat ahhoz, hogy a további
károsodásokat elkerüljék. 

14, szombat /15, vasárnap
Mikrohitelek: A Faluközpontú
Rehabilitációs Projekt a lepra-
betegek és mozgássérültek élet-
minőségét kívánja javítani azáltal,
hogy foglalkoztatást munkahelyeket
keres a betegek számára. A mikro-
hitelek kisebb vállalkozások
beindításához segítik a betegeket.
Imádkozzunk azért, hogy a
munkatársak és betegek nyílt és
hatékony módon tudjanak
együttműködni.
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19. hét: május 9-15..18. hét: május 2-8.

Fejlesztések Indonézia

“Ezt mondja az Úr: Töltsétek, töltsétek, egyengessétek az

utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat! Ezt

mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik,

szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a

megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak

lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.” (És 57,14-15)

“Boldog vagyok, mert a családom elfogad, sőt büszkék is

rám! A kupangi YTLI-ben dolgozom adminisztrátorként, de

közben továbbtanulok: gazdaságismeretet és szervezést.

Már hatodéves vagyok.” – mondja Jakob Taosu, akit koráb-

ban családtagjai és barátai kiközösítettek leprabetegsége

miatt. Most pedig a Lepramisszió egyik partnersz-

ervezetének, az YTLI-nek egyik munkatársa.

Amerikai Lepramissziók: a Collins Egyesített
Metodista Egyház hittantáborában a gyer-
meknek a lepráról is tanítottak
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16, hétfő
Önkéntesek: Skóciában június
első hete az “Önkéntesek Hete”.
A skót Lepramisszió hálát ad
önkénteseiért és áldozatos
munkájukért. Kérik, hogy imád-
kozzunk újabb önkéntesekért,
akik imádságukkal, adomány-
gyűjtéssel, előadások tartásával
segítik a Lepramisszió szol-
gálatát Skóciában. 

17, kedd
Imádkozzunk az ausztrál
Lepramisszióért, nagy vállalá-
saikért és terveikért. Szeretnének
minél több adománnyal segíteni
a kórházaknak, de céljuk az is,
hogy megfelelően felkészült sza-
kembereket is küldjenek, ha ez
szükséges. Kérjük Istent, hogy
hárítsa el az akadályokat
munkájuk elől, s legyenek
egységesek és elkötelezettek.
Kérjünk áldást sokféle
tevékenységükre.

18, szerda
A Lepramisszió Kézművessége
ezekben a napokban bocsátja ki
Nyári Katalógusát. Tim Hunt, a
szolgálat vezetője kéri imádsá-
gainkat azért, hogy tudják tartani
a korábbi színvonalat és
bevételt, és bővüljön a megren-
delőik köre. Imádkozzunk a
munkatársakért, hogy győzzék
erővel az évnek ezt a csúcsidejét. 

19, csütörtök
Ma a németországi Lepramissz-
ióért imádkozzunk, különösen is
azért, hogy a vezetőség jó dön-
téseket hozzon a jövőre nézve.
Június 1-5. között kerül sor
Drezdában a Németországi Egy-
házak Fesztiváljára, ahol a
Lepramisszió is egy kis csoport-
tal képviseli magát. Imádkozzunk
azért, hogy minél többeket tud-
janak megnyerni támogatóul!

20, péntek
Adjunk hálát a kanadai
Lepramisszió új munkatervéért,
melyet Dr. Dorothy Nyambi
vezetésével állított össze egy
munkacsoport. Munkájuk nagyon
jó hatással volt az egész
munkatársi gárdára. Imádkoz-
zunk a kanadai Lepramisszió
vezetőiért és munkatársaiért, a
Globális Partnerségre való
felkészülésükért. Imádkozzunk
egységért, békességért és Isten
vezetéséért. 

21, szombat / 22, vasárnap
Adjunk hálát Klaus Leonhardt--
ért, a dániai Lepramisszió igaz-
gatójáért. Adjunk hálát azért,
hogy a gazdasági válság ellenére
az adományok nem csökkentek.
Imádkozzunk azért, hogy valósul-
janak meg terveik és legyen a
dán Lepramisszió a Globális
Partnerségen belül az egyik erős
és meghatározó tagország. 

20. hét: május 16-22.

Támogató munka
“Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen

példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor

elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután

pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden

veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában

fészket rakhatnak az égi madarak.” (Márk 4,30-32)

21. hét: május 23-29

Globális Partnerség
A Globális Partnerség, vagy Globális Testvériség meg-

fogalmazás arra szolgál, ahogyan a Lepramisszió

működését elképzeljük. A támogató és felhasználó

országok partnerei egymásnak, akik egymással

szövetséget kötnek. Egyik tagország sem független a

többitől: egymással elkötelezettségben munkálkodunk.

Júniusban az összes tagország vezetője, elnöke 

és egyéb képviselője Thaiföldön találkozik, hogy

megtárgyalja, majd aláírja a Lepramisszió jövőbeni

munkáját meghatározó Szerződést.

23, hétfő
Találkozók: A Lepramisszió
kétévente tartott nagygyűlésére
a jövő héten kerül sor a thaiföldi
Csiang Mai-ban. A világ minden
részéről érkeznek lepramissziós
képviselők, hogy megvitassák
tapasztalataikat, kidolgozzák a
feladatokat. Sokuk számára a
nagygyűlés maradandó élményt
jelent. Imádkozzunk a
résztvevőkért, hogy adjon szá-
mukra új erőt a találkozás!

24, kedd
Utazás: Imádkozzunk a csiang
mai nagygyűlésre utazók bizton-
ságáért, egészségéért. Imádkoz-
zunk különösen is azokért, akik
először utaznak külföldre, vagy
még soha nem vettek részt
hasonló eseményen, hogy kön-
nyen beilleszkedjenek és bölc-
sességükkel, tapasztalataikkal
hozzá tudjanak járulni a közös
munkához.

25, szerda
Szenvedély: A tagországok
vezetői a nagygyűlés után még 2
napot együtt töltenek. Adjunk
hálát Istennek mindannyiukért.
Imádkozzunk szoros kapcsola-
tokért, kölcsönös bizalomért,
szenvedélyért, hogy együtt
fáradozzanak egy lepra nélküli
világért.

26, csütörtök
Egység: A jövő héten a
Nemzetközi Nagygyűlés egy
hosszú párbeszéd-folyamatot zár
le, melynek során a Lepramis-
szió jövőbeni működését, mint
egy átfogó partnerséget határoz-
tuk meg. Minden lepramissziós
ország számára lehetőség van az
Alapszerződés aláírására, mely
az egymás iránti
kötelezettségeket foglalja
magában. Imádkozzunk azért,
hogy ez örömöt és egységet
jelentsen az egész Lepramisszió-
nak.

27, péntek
Nemzetközi Elnökség: A
Lepramisszió nemzetközi elnök-
sége ma és holnap tart ülést.
Adjunk hálát David Parry
elnökért és a 11 országból szár-
mazó 16 esküdtért. Imádkozzunk
azért, hogy egyetértés legyen
közöttük a megbeszélések során.
Imádkozzunk a nagygyűlés tag-
jaiért is, akik a tisztségüket
letevő elnökségi tagok helyére
újakat választanak. 

28, szombat / 29, vasárnap
Közösség: A jövő heti ren-
dezvényekre több, mint 40
országból érkeznek a delegátu-
sok. Adjunk hálát a Lepramis-
szió közösségének ezért a sok-
színűségéért! Kérjünk Istentől
egymás iránt halló füleket és
értő szíveket, hogy a kulturális
különbözőségek ellenére mégis
értsük egymást.

Roger Hamlet, egy skót
diák, 2010-ben két
hónapon át végzett
önkéntes munkát a nepáli
Anandaban kórházban. Az
egyik beteg számára
művégtagot is vitt magával

A Globális Partnerség 
megvitatása a 2009. évi
nagygyűlésen

Tagországi vezetők vitája a
Globális Partnerségről -
2010 Lepramissziós Fórum,
London
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Fönt: A lepramisszió 2009-
es kanadai nagygyűlésének
résztvevői



A65 éves U Thein a myanmari
Chit Bogale-ben él, az Aye-

yarwady delta területen
feleségével és fiaival. Két évvel
ezelőtt U Thein Chi még abból élt,
hogy lufikat árult. Aztán 2008
májusában a Nargis ciklon
elpusztította a házát és minda-
zokat az eszközöket, amikkel a
lufikat készítette.

U Thein Chit hetekre fedél
nélkül maradt. A trauma és a nem
megfelelő életkörülményei
következtében U Thein Chit
szélütést kapott. Már hónapok óta
képtelen volt járni, amikor hallott
a Lepramisszió Fogyatékosokat
Gondozó Központjáról. 2009.
január elején megérkezett a
központba egy riksán, hogy segít-
séget kérjen és kapjon. Négy
hónapnyi kezelés után U Thein
Chit újra képes volt járni.

A Lepramisszió egyik 
megélhetési-koordinátorát a
Bogale-i Gondozó Központba
helyezték át. Ő beszélgetett U
Thein Chit-tel a lehetőségekről.
Ennek hatására a férfi úgy 
döntött, hogy belevág a 
vattacukor készítésbe. 
A kezdéshez a Lepramissziótól
kapott kölcsön pénzt, hogy tudjon
venni egy gurulós pultot és 
vattacukorkészítő felszerelést.
Aztán bejárta Bogale-t, hogy 
vattacukrot áruljon a gyerekeknek.
Amint gyarapodni kezdett az üzlet,
már képes volt arra, hogy megtaka
rítson pénzt és a vattacukron kívül
másfajta édesség is bekerüljön a
kínálatába. Most már nemcsak
Bogale-ben árul, hanem a
környező falvakban is annak
érdekében, hogy tovább növelje a
bevételét.

2008-ban a Nargis ciklon tönkretette U Thein Chit
otthonát és vállalkozását, de a myanmari Lepramisszió
munkatársai segítettek neki újrarendezni az életét.

U Thein Chit vattacukrot árul
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Hétfő, május 30
Találkozások: Tegnap kezdődött a
Nemzetközi Nagygyűlés a thaiföldi
Chiang Mai-ban. A néhány napos
rendezvényre sok delegátus érkezett
fárasztó utazások után. Imádkozzunk
azért, hogy frissen és teljes erővel
tudjanak részt venni a munkában.
Adjunk hálát Heather Smith-ért, aki
nagyon sokat tett és tesz az alkalom
megszervezéséért, valamint Jade
Phillips-ért, aki a nemzetközi főigaz-
gató Geoff Warne személyi titkára, és
az egyik főszervező. 

Kedd, május 31
Globális Partnerség: Imádkozzunk
a Globális Partnerség felelőseiért: a
Dél-Afrikában dolgozó Elvis Rashirai-
ért és a szingapúri Cindy Norfor-ért,
akik a tagországoknak biztosítják a
szükséges segítséget a TLMConnect,
anyagi-és humánerőforrás területén. 

Június
Szerda, június 1
Irányítás: Imádkozzunk Alan Gray--
ért, a brentfordi főhivatal fejlesztési-
és pénzügyi igazgatójáért. Kérjünk
Istentől bölcsességet és erőt
számára fontos feladati végzéséhez.
Imádkozzunk Piet Both-ért, a
tagországok fejlesztési igazgatójáért,
aki sokrétű munkát végez a
Lepramisszió, WHO, ILEP és más
partnerszervezetek koordinálásával.
Imádkozzunk azért, hogy mindez
hasznára váljon a Lepramissziónak
és partnereinek.

Csütörtök, június 2
Tagországok támogatása: Chris
McDonald, Clara Volpi és Rey
Coloma a tagországok támo-
gatásáért felelős munkatársak. Chris
és Clara Brentfordban, Rey
Manilában dolgozik. Imádkozzunk
azért, hogy megfelelő szintű segít-
séget tudjanak adni a támogató
tagországoknak a különféle
tevékenységeikben, munkaterveik
elkészítésében. Könyörögjünk azért
is, hogy a támogatott országok
igényeit is megértsék és megfelelően
kezeljék a Globális Partnerségre való
áttérés bonyolult időszakában. 

Péntek, június 3
Anyagi háttér: Anna Foxley a
nemzetközi főhivatalunkban az
intézményes anyagi támogatásokért
felelős munkatárs. Abban segít a
tagországoknak, hogy megfelelő
támogató intézményeket keres a
munkánkhoz. Imádkozzunk érte,
hogy jól tudja ellátni feladatait. 
Jill Simpson az operatív koordinátor.
Kérjünk Istentől lelkesedést és
kitartást fárasztó munkájához.

Szombat 4 / vasárnap 5 
Szervezés: A Szervezési Munkacso-
port jövő hétfőtől tartja egyhetes
értekezletét. Nagyon jó alkalom ez
arra, hogy a különféle elképzeléseket
megosszák egymással és a csapat-
munka erősödjék. Imádkozzunk
hasznos, produktív együttlétért,
mindnyájuk számára biztonságos
utazásért. Imádkozzunk, hogy min-
den történés Isten dicsőségét szol-
gálja majd!

22. hét: máj 30 -jún 5.

Programok és
tervek 

“A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg

nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöt-

tetek Jézus Krisztus akarata szerint.” (Róma 15,5) 

Jobbra fönt: 
A Lepramisszió
országfelelősei 2010
júniusában Londonban
találkoztak

A Lepramisszió
országfelelőseinek 2010
jniusi, londoni találkozója

A vattacukros ember
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Június 6. hétfő
Egészségügy: Adjunk hálát az
Uttar Prades-i Bishop Conrad
Memorial Kórház munkájáért.
Imádkozzunk Dr. Nalini Casabi-
anca sebész főorvosért és Mary
Pia nővérért aki a lepraközpon-
tot vezeti. Néhány beteg a
kezelés közben abbahagyta a
terápiát. Imádkozzunk, hogy
megjelenjenek a következő vizs-
gálaton és hogy belássák: végig
kell csinálniuk a kezelést. 

Június 7. kedd
Megelőzés: Az Uttar Prades-i St
Catherine Kórház egészségügyi
ellátást biztosít a leprabetegek
számára és azon fáradozik Kan-
pur város nyomornegyedeiben,
hogy csökkenjen a leprások
megbélyegzettsége. Imádkoz-
zunk, hogy az operatív szemé-
lyzet: Nisha Yadav, Ajay Pandey
és Anil Raja jól szót értsen min-
dazokkal, akikkel a projekt során
kapcsolatba kerülnek.

Június 8. szerda
Diákok: imádkozzunk az Uttar
Prades-beli Faizabadban
működő Wellesley Bailey
Iskola diákjaiért, akik igen
messziről érkeznek ide. Imádkoz-
zunk, hogy gyorsan beilleszked-
jenek és könnyen új barátságok
köttessenek. Emlékezzünk meg
imánkban a dolgozókról, Vizia
Vardham Patta igazgatóról.
Adjunk hálát munkájukért, hogy
tudással alapozzák meg a diákok
jövőjét.

Június 9. csütörtök
Ellátás: Dr. Selvasekar Abraham
a delhi Shahdaraban működő
Közösségi Leprakórház
orvosigazgatója. Imádkozzunk
érte és munkatársaiért, hogy
korszerűsíteni tudják a kórház
felszereltségét annak érdekében,
hogy még több embernek tud-
janak biztosítani általános
orvosi ellátást. 

Június 10. péntek
Csapatmunka: Az Uttar Prades-i
Barabanki Kórházban naponta
kb. 250 beteget látnak el. Adjunk
hálát Dr. JP Palla orvosigaz-
gatóért. Rajta és a személyzet
többi tagján is igen nagy teher
van. Imádkozzunk jó csapat-
munkáért és pozitív hozzáál-
lásért. Imádkozzunk, hogy a régi
épületszárny felújítási munkái
befejeződhessenek. 

Június 11. szombat / június 12.
vasárnap
Szégyenbélyeg: Adjunk hálát a
Nainiben működő, a kormány
által is támogatott, missziós
leprakórházért, ahol helyreál-
lító sebészettel és komplikált
esetek gyógyításával foglalkoz-
nak. Imádkozzunk, hogy a hely-
béli közösség nagyobb
megértést mutasson a
betegekkel szemben, és megsz-
abaduljanak a babonaságoktól
és a szégyenbélyegtől.

TÉNY:
INDIÁBAN UTTAR
PRADES A
LEGSŰRŰBBEN
LAKOTT ÁLLAM

Június 13. hétfő
Etiópia: Az ENAPAL (Etiópiai
Leprabetegek Szövetsége) a
Lepramissziónak testvérsz-
ervezete. Imádkozzunk Leulseged
Berhane-ért, az ENAPAL
elnökéért és Cseru Gebre alel-
nökért, akik új projekteket mutat-
nak be a szervezet tagjainak.
Szintén imádkozzunk
egészségükért és biztonságukért
utazásaik során.

Június 14. kedd
Etiópia: Ann Roberts a
Lepramissziót képviseli az
etiópiai ALERT (Afrikai Lepra-,
Rehabilitációs- és
Kutatóközpont) szervezeten
belül. Imádkozzunk, hogy Anne
sikereket érjen el az oktatási és
gyógyítási területek erősítésében
az ALERT fizikoterápiás csapatá-
val. Anne jelenleg az egyedüli
lepramissziós munkatárs
Etiópiában Tammy Williams sza-
kképzett terapeuta távozása után.

Június 15. szerda
Etiópia: Adjunk hálát Istennek
Demisew Yehenis, a fiatal
fizikoterapeuta lelkesedéséért,
aki 2010-ben vette át az ALERT
fiziokterápiás részlegének
vezetését. Imádkozzunk, hogy
Isten vezesse és erősítse őt.
Imádkozzunk azért is, hogy az
Anne-nel töltött idő erősítse a
csapatot, hogy minőségi ellátást
tudjon nyújtani mind a lepra-
betegek, mind a többi páciens
számára.

Június 16. csütörtök
Etiópia: A Lepramisszió partner-
szervezetének, az ENAPAL-nak
irodái jelenleg az ALERT tulaj-
donában álló területen vannak.
Imádkozzunk, hogy a kormány
engedélyével és a szponzorok
támogatásával az ENAPAL képes
legyen biztosítani saját ingatlant
és felépíthesse ott a főhadiszál-
lását.

Június 17. péntek
Tanzánia: Imádkozzunk az új
esetek felderítésére szolgáló
mobil diagnosztikák egyre elter-
jedtebb használatáért. Adjunk
hálát az Észak-Írországból
érkezett csapatért, akik John Tuff
vezetésével építenek új házakat a
Hombolo Kórházhoz tartozó sza-
máriai leprafaluban. A
betegeknek és családjaiknak nagy
szükségük van új házakra.
Köszönjük Istennek, hogy ma
már van egy új kút is a faluban.

Június 18. szombat / 19. 
vasárnap
Etiópia: Imádkozzunk, hogy a
fiatalabb ALERT orvosi
munkatársak érdeklődése a
betegség iránt ne lankadjon, és
Dr Elizabeth Bizuneh leprakutató
konzulens elszántsága is
növekedjen. Imádkozzunk, hogy
lelkesedésük folyamatos legyen
és a leprabetegek ellátása meg-
maradjon a magas színvonalon.

FACTFILE
ETIÓPIA AFRIKÁNAK
EGYIK VEZETŐ
KÁVÉTERMELŐ
ORSZÁGA.
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24. Hét: június 13-19.23. hét: június 6-12.

Észak-Nyugat India 
Delhi, Pandzsáb, Himacsal Prades,
Uttarakhand, Uttar Prades

Etiópia és Tanzánia

“Anyagilag tudom segíteni a szüleimet, és ezáltal hozzásegíteni a csalá-
domat, hogy biztos helyük legyen a társadalomban. Köszönöm Istennek
a lehetőséget, hogy szolgálhatok a leprabeteg emberek felé. Végül
nagyon hálás vagyok a Lepramissziónak, akik új életet adtak nekem.” –
Keshaba, a vizianagarami szakképző iskola korábbi tanulója, jelenleg a
Bailey iskola egyik oktatója.

“Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én

Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom.” 

(2 Móz 15,2)

Alemnes (balról a
második), a bahir dari
ENAPAL csoport tagja,
családjával egy alac-
sonyköltségű házat kapott

Felvonulás a Leprások
Világnapján Etiópiában

Az Uttar Prades állambeli
Barabankiban alacsony
költségı házat kaptak 
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20, hétfő
Képzés: Dicsőség Istennek azért a
gondozó központért, ami idős és
fogyatékos leprabetegek számára
épült a Charles Pease Memorial
Kórházban a Tamil Nadu-beli
Kolacselben. Imádkozzunk Dr. N
Hyam Ravi orvosigazgatóért.
Ugyancsak imádkozzunk Parama Viji
korábbi betegért, aki most fejezett
be egy labortechnikusi képzést.
Imádkozzunk egészségéért.

21, kedd
Család: A Karnatakabeli Bidarban
működő Navdzsivan Lepraközpont
orvosi ellátást, képzést és egyéb
ellátást biztosít 60 leprával fertőzött
család számára. Imádkozzunk Dr.
Sybil Meshramkar igazgatóért, aki a
projekteket felügyeli. Imádkozzunk
az intézmény zökkenőmentes
működéséért, hogy tovább dolgo-
zhassanak a leprafaluban élő csalá-
dok életkörülményeinek javításáért.

22, szerda
Egészség: A Szankesvar Missziós
Kórház a Lepramisszió part-
nerkórháza Karnataka államban.
Imádkozzunk az Építési Projekt har-
madik fázisának sikeres befe-
jezéséért. Imádkozzunk a többi pro-
jektért, amik még a tervezés
fázisában vannak: úgy, mint terhes-
gondozó- és speciális nőgyógyászati
részleg megnyitása, és egy időseket
gondozó központ. Imádkozzunk
Abraham Mathew-ért, aki az itt folyó
munkákat felügyeli. 

23, csütörtök
Finanszírozás: A Tamil Nadu-beli
Peikulamban működő Szent Lukács
Leprakórház elsődleges
tevékenysége a leprabetegek reha-
bilitációja és a betegek gyer-
mekeinek oktatása. A Szent Lukács
10 betegének imára van szüksége,
hogy a háztartásaik anyagi szüksé-
gleteit fedezni tudják, valamint
további 12 beteg szorul segítségre,
hogy a gyermekük tovább- tanulását
meg tudják oldani. Imádkozzunk,
hogy imáik meghallgattassanak. 

24, péntek
Vezetők: A Fogyatékosok Integrált
Gondozása és a Közösségi Alapú
Rehabilitáció elnevezésű projektek a
helybéli leprás és fogyatékos
emberekkel dolgoznak a Tamil
Nadu-beli Viluppuramban. Ez a pro-
jekt mintegy 600 önsegítő csoportot
hívott életre. Imádkozzunk a csopor-
tok vezetőiért, hogy bölcs dön-
téseket hozzanak. Imádkozzunk még
M. Rames helyettes programigaz-
gatóért, aki felügyeli a projekt
lefolyását.

25, szombat / 26, vasárnap
A Törzsi Közösségek Megerősítése
elnevezésű projekt a törzsek
szegényeit és kirekesztettjeit célozza
meg a Karnataka állambeli Karwar-
ban. Néhány falut ebben a régióban
igen nehéz megközelíteni. Imádkoz-
zunk a terepen dolgozók, többek
között Ignatius Fallerio és Manual
Juvanu Souz testi épségéért és biz-
tonságáért, akik a dzsungel mélyén
teljesítenek szolgálatot.

27, hétfő
Éves értékelés: Imádkozzunk a
vezetőkért, akik munkatársaikkal
áttekintik az elmúlt évben orszá-
gos szinten elért eredményeket.
Mi egy folyamatosan tanuló
szervezet szeretnénk lenni. Kér-
jük Istent, hogy erősítse meg a
csapatokat céljaik eléréséhez, és
a sikerek és kihívások között is
folyamatosan keressék az Urat.

28, kedd
Éves projektértékelés: A lepra-
betegeket is bevonják az
értékelés folyamatába. Meg kell
hallgatnunk őket és segíteni
abban, hogy értékesnek érezzék
magukat, képesek legyenek meg-
nyílni. Imádkozzunk az
előadókért és a munkatársakért,
akik az értékelést jó alkalomnak
tekintik a tanulásra.

29, szerda
Munkaerő-fejlesztés: A
Lepramisszió elkötelezett a
folyamatos fejlődés irányában.
Imádkozzunk, hogy legyen alka-
lom tanulni a beszélgetésekből,
olvasmányokból és egymástól a
közös képzések alkalmával.
Imádkozzunk, hogy a résztvevők
másokat is jobb teljesítményre
ösztönözzenek.

30, csütörtök
Képzések: 2009-ben 51331-an
vettek részt a Lepramisszió
képzésein. Imádkozzunk a
képzési központokért és a
résztvevőkért, hogy fejlődjenek
tudásukban és gondoskodjanak
a leprabetegekről a saját orszá-
gaikban. Adjunk hálát Istennek a
munkatársak felkészültségéért és
a kiváló oktatási központokért. 

július
1, péntek
Tanulás a változásért:
A Lepramisszió számtalan
módon fejlődik és fejleszt. Imád-
kozzunk Natalie Smith-ért és
Cobus van der Waltért, akik az
éves statisztikát állítják össze.
Gondoljunk azokra a projektekre
is, amiknél félidős, illetve záró
értékelésre kerül sor. 

2, szombat / 3, vasárnap
Tanuló idő: Gondoljunk azokra a
diákokra, akik ebben az évben
végeznek a Lepramisszió indiai
képzési központjában. Kérjük
Istent, hogy könnyen és gyorsan
el tudjanak helyezkedni. Imád-
kozzunk azért is, hogy a Központ
munkatársai jó kapcsolatot épít-
senek ki a helyi vállalatokkal,
ezáltal elősegítve azon diákok
számának növekedését, akik
végzésük után el tudnak
helyezkedni.
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26. hét: jún 27. – júl 3.25. Hét: június 20-26.

Dél-India
Karnataka, Tamil Nadu

Oktatás és tanulás

“Boldog vagyok, annak ellenére, hogy a családom elhagy-

ott, mert a magam lábán állok meg a társadalomban, nor-

mális életem van, amit méltósággal élhetek. Ma már önel-

látó vagyok.” - Rajathy, leprabeteg nő, aki a Szent Lukács

Leprakórházban dolgozik segédápolóként.

“Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek

jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát

és az özvegyek peres ügyét!” (Ézs 1.17)

TÉNY: 
KÖRÜLBELÜL 69
MILLIÓ ISKOLÁS
KORÚ GYEREK NEM
JÁR ISKOLÁBA.
MAJDNEM A FELE A
SZAHARA
TERÜLETÉN, ÉS
MAJDNEM NEGYED
RÉSZÜK DÉL-
AFRIKÁBAN ÉL.Szubbarami alacsony költ-

ségı házat kapott, miután
2004-ben a cunami
megsemmisítette házát. 

Az indiai Pondicserriben
(Tamil Nadu) szárított
halat árusít

Mozambiki iskolások

Az indiai Csampa 
Szakképpzőközpont
diákjai

Fotó: Peter Lemieux Fotó fönt:: Peter Lemieux
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4, hétfő
Pénzügyek: Bangladesben a Dhaka
Koordinációs Iroda felügyeli a
Lepramisszió munkáját. Ezekben a
nehéz gazdasági időkben imádkoz-
zunk az irodai dolgozókért, főleg
Richard Labio Bala gazdasági igaz-
gatóért, hogy a legjobban gazdálkod-
jon a rendelkezésére álló forrásokkal.
Imádkozzunk még a bangladesi
munkatársakért, hogy lelkiismerete-
sek és elkötelezettek maradjanak egy
olyan országban, ahol a nyomor
elsöprő mértékű. 

5, kedd
Képviselet: a Dhaka Koordinációs
Iroda Képviselet- és Kapcsolatok
projektje a leprabeteg emberek
számára biztosít jogi képviseletet. A
projektnek köszönhetően a parla-
ment elé vitt legrégibb, 1989-es
“Lepratörvény” visszavonásra került.
Imádkozzunk, hogy ennek hírére a
betegség és a megelőzés egyre több
figyelmet kapjon. 

6, szerda
Szegénység: a Gaibandha-Jay-
purhat Lepragondozó projekt az
utóbbi időben átvett két másik pro-
jektet is. Egyik az Élelmiszer
Minőségbiztosítás, a másik a Csopor-
tok Fejlesztése elnevezésű. Mindkét
projektet az Európai Unió indította el
a mélyszegénységben élők javára.
Ezek a projektek újabb távlatokat
nyitnak Banglades számára. Imádkoz-
zunk hogy találjanak mind több
támogatót a legszegényebb lepra-
betegeknek. 

7, csütörtök
Munkatársak: Imádkozzunk Dr.
James Das-ért, a Bagladesi Lepramis-
szió igazgatójáért, aki a munkatár-
sakat irányítja és új stratégiákat épít
be az ügymenetbe. Imádkozzunk,
hogy a bangladesi Lepramisszió
képes legyen bekapcsolódni
nemzetközi szinten is a
fejlesztésekbe, és partneti kapcsolatot
alakítson ki a támogató országokkal
és a Nemzetközi Irodával. 

8, péntek
Hálózatok: A Vidéki Egészségügyi
Program célja, hogy a betegek jó
egészségügyi ellátásban részesül-
jenek. Imádkozzunk Dr. David Pahan-
ért, a program igazgatójáért. Imád-
kozunk, hogy ő és a munkatársai
találjanak profi kapcsolattartókat a
kormány- és egyéb, nem állami
szervezetek felé, hogy segítségükkel
fenntartható ellátást nyújthassanak a
közösségek betegeinek. 

9, szombat / 10, vasárnap
Csoportok: A Közösségi Alapú
Rehabilitáció elnevezésű partner-
szervezet Banglades észak-nyugati
területén tevékenykedik. A szervezet
célja, hogy a leprabetegek egészségü-
gyi-, társadalmi- és gazdasági
helyzetét javítsa. Eddig több mint
2400 közösség, csoport alakult már
meg. Imádkozzunk a jó vezetőkért.
Imádkozzunk még Szurendra Nath
Szing programigazgatóért. Imádkoz-
zunk a terepen dolgozókért is, akik
sokat utaznak motorral, amikor az
egyes csoportokat látogatják.

27. hét: július 4-10

Banglades

A bangladesi Hágár Női
Otthon egyik lajósa

11, hétfő
Nigéria: Imádkozzunk Yohanna
Abdul nigériai lepramissziós
munkatársért. Ő az egyik
társvezetője az IDEA (egy lepra-
betegekkel foglalkozó testvérsz-
ervezet) munkájának. Imádkozzunk,
hogy biztonságban legyen amikor
az ország egyik feléből a másikba
utazik, s arra bátorítja a lepra-
betegeket, hogy éljenek az IDEA
által kínált lehetőségekkel.

12, kedd
Guinea: Adjunk hálát a macentai
Missziós Kórház által nyújtott
ellátásért. A kórház egyben leproló-
giai központ is, mely orvosi ellátást
biztosít a leprával, tuberkolózissal
és HIV-vel fetőzött betegeknek.
Imádkozzunk Dr. Eric Bafende-ért, a
kórház igazgatójáért és munkatár-
saiért, akik Isten jóságáról tesznek
tanúságot munkájukkal.

13, szerda
Szudán: Kartumban a Lepramis-
szió felügyeli az egész államra kiter-
jedően a lepra elleni küzdelmet.
Imádkozzunk, hogy a megüresedett
munkahelyekre a legmegfelelőbb
embereket sikerüljön megtalálni.
Imádkozzunk, hogy szorosabb
legyen az együttműködés az
Egészségügyi- és a Népjóléti Min-
sztériummal, hogy a lepra-
betegeknek legyen esélyük Kartum-
ban a társadalmi beilleszkedésre.

14, csütörtök
Szudán: Adjunk hálát Wilson Lado
Santo-ért, a kordufani program-
igazgatóért. Imádkozzunk, hogy a
kordufani Egészségügyi Min-
isztérium többet foglalkozzon a lep-
rával, mint betegséggel, ami jelen-
leg alacsony figyelmet kap a pro-
gramjukban. Imádkozzunk azokért a
betegekért, akiket a lepra tett fogy-
atékossá, hogy Kordufan kórháza-
iban megfelelő kezelésben részesül-
hessenek.

15, péntek
Nigéria: Egy új kezdeményezés
indult el 2010-ben, aminek célja,
hogy fejlessze a kapcsolatot a
Nigériában működő civilszervezetek
között, és jogi képviseletet biztosít-
son a leprabetegek számára. Imád-
kozzunk, hogy jó kapcsolat
alakuljon ki az egyes szervezetek
között, s hogy a Lepramisszió
országos képviselője, Bunmi Olu-
loto, széleskörű lehetőségeket
kapjon a munkavégzéshez. Végül
imádkozzunk azért, hogy a lepra-
betegek összességében több figyel-
met kapjanak. 

16, szombat / 17, vasárnap
Csád: Imádkozzunk a Lepramisszió
és más partnerprojektek, valamint a
nemzeti lepra program közötti jó
együttműködésért. Imádkozzunk
azért is, hogy a betegek országsz-
erte minőségi ellátásban részesül-
hessenek. Imádkozzunk a szervezet
országos képviselőjéért Geeske 
Zijp-ért.
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28. hét: július 11-17.

“Kartumból Aburoffba irányítottak, ott találkoztam John

Kukoval. Nagyon sok mindent kérdezett, de igazán azt

törődést élveztem, hogy törődnek velem.” - Ali, leprabeteg,

aki kezelésre érkezett a Lepramisszió aburoffi klinikájára.

Fönt: Kadija Abdel Rahman,
a Mayo leprafalu egyik
lakója az új illemhely mellett.

TÉNY: 
CSÁDBAN 140.000
HELYI LAKOS
MENEKÜLT ÉS 200.000
SZUDÁNI MENEKÜLT
TARTÓZKODIK. 

Közép-Afrika
Csád, Guinea, Szudán Nigéria

TÉNY: 
BANGLADES A VILÁG
HARMADIK LEGNAGY-
OBB MUSZLIM
LAKOSSÁGÚ- , ÉS A
VILÁG HETEDIK LEG-
NÉPESEBB ORSZÁGA. 

“Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúsá-

gomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellen-

ség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat.”

(Zsolt 31, 8-9)

Fönt: Ezt a férfit a
bangladesi Lepramisszió
mikrohitele segítette kis
kereskedése elindításához

Nigeri önsegítő csoport



Izabel élete nehezen kezdődött.
Szülei saját problémáik miatt

képtelenek voltak gondoskodni
róla, ezért ő a nagynénjéhez
került. Sajnos nem sokkal ezután a
nagynéni meghalt egy szívroham
következtében.

Izabel ezután egyedül maradt és
hamar az utcán találta magát.
Megbetegedett, de nem tudta mi a
baja, csak nem tudta kiegye-
nesíteni az ujjait és fájt a keze. A
körülötte élők úgy hitték, hogy
leprával fertőződött meg, és féltek
közel menni hozzá, hogy ételt
adjanak vagy szállást nyújtsanak
neki.

Kivétel ez alól csak Szonia volt,
a nagynéni egyik szomszédja,
három gyermek anyja, akinek
meghasadt a szíve az elhagyott kis
Izabel láttán.

Szonia elvitte Izabelt egy
luandai leprakórházba, ahol
megállapították, hogy komoly lep-
rabeteg és a jobb keze már le is
bénult. 

2009. októberében Izabel
elkezdte a lepra- és ideggyó-
gyászati kezelést. Két hét
elteltével már tudott nevetni és ki
tudta egyenesíteni az ujjait,
valamit csökkentek a fájdalmai.
Szonia beszámolt arról a
kórházban, hogy szerette volna
Izabelt iskolába járatni, de nem
engedhette meg magának, hogy
könyveket vegyen és fedezze az
egyéb költségeket. A kórházban
Szoniát arra bátorították, hogy
jelentkezzen a Lepramissziónál
iskoláztatási segélyért. Az angolai
Lepramisszió vezetősége egy
hangúan úgy döntött, hogy támo

gatják Izabelt, azaz kifizették a
könyveit és az egyéb iskolai költ-
ségeket.

Szonia nagyon boldog, hogy
látja: Izabel mekkorát változott az
elmúlt időben. „Isten küldött
titeket a nagy szenvedéseim
közepette,” mondja a kórházi dol-
gozókról és a Lepramisszióról,
“olyanok vagytok nekem, mint
Isten angyalai. Köszönöm nektek
és köszönöm a Lepramissziónak
is.”

Jean-Pierre Brechet, a Lepramis-
szió angolai képviselője mondta
Szoniának a következőket: “Mi
Isten szolgái vagyunk, de általad
látom megtestesülni Jézus
szeretetét Izabel felé.” Aztán imád-
kozott velük, megköszönve Isten
kegyelmét és áldását Szoniara és
Izabelre.

Izabel most fejezte be az ötödik
osztály záróvizsgáit és kezdi a
hatodikat.

Angolában a Lepramisszió reményt és gyógyítást hozott el egy
fiatal lánynak és a róla gondoskodó szomszédasszonyának. 
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18, hétfő
Az új-zélandi Lepramisszió célja,
hogy a lepra-nélküli világért folyó
munkájuk iránt növelje az elis-
merést, bizalmat és
elkötelezettséget. Imádkozzunk,
hogy a tervezett projektekkel
megőrizzék az aktivisták figyelmét
és adakozási hajlandóságát. Imád-
kozzunk, hogy a templomok és
egyházi csoportok aktívabban veg-
yenek részt a figyelemhívó és
egyéb kampányokban.

19, kedd
Az észak-írországi Lepramisszió
nagy örömére további 3 évre
megoldódott az ifjúsági munkatár-
suknak, Peter Hiltonnak, a javadal-
mazása. Imádkozzunk Isten
áldásáért és vezetéséért Peter és
az Ifjúsági Tanácsadó Testület
számára, akik megpróbálnak minél
több fiatalt megnyerni a
Lepramisszió érdekében. Támo-
gassuk imánkkal az ificsoportokat,
akik különböző lepramissziós pro-
jekteket látogatnak meg ebben az
évben, hogy legyen az számukra
életre szóló élmény.

20, szerda
Adjunk hálát Istennek a svájci
Lepramisszió igazgatójáért, Eric
Chollet-ért, és sokéves, hűséges
szolgálatáért. Eric 2012 február-
jában nyugalomba vonul. Imád-
kozzunk a kuratórium tisztán-
látásáért utódjának meg-
találásában, hogy Isten által
választott személy vegye át a
munkát Svájc francia területein is.

Kérjük Isten áldását a munkatár-
sakra ebben a változásokban teli
időszakban.

21, csütörtök
Imádkozzunk iránymutatásért és
áldásért a hollandiai Lepramis-
szió részére, akik újabb
gyülekezetekkel és közösségekkel
keresnek kapcsolatot. Kérjük Isten
vezetését az ott működő multi-
kulturális munkatársi csapatra, és
kérjük Isten áldását a rövidebb
ideig szolgáló önkéntesekre, akik
érdekesnek találják a lepramissz-
iós szolgálatot. 

22, péntek
Imádkozzunk Anglia és Wales
Lepramissziójáért, hogy
adománygyűjtéssel növelni tudják
bevételeiket ebben az évben is.
Imádkozzunk parlamenti támo-
gatásért. A peterborough-i iroda
azért lobbizik, hogy megváltoz-
tassák a bevándorlás törvényi
szabályozásában található lepra-
ellenes törvényi részt, amely még
mindig kimondja, hogy leprával
fertőzött menekülteket ne fogad-
jon be az Egyesült Királyság. 

23, szombat / 24, vasárnap
Írországi Lepramisszió: Imádkoz-
zunk, hogy a szervezet folytathassa
Írország-szerte a jó kapcsolatok
kiépítését a különböző felekezetű
gyülekezetekkel. Imádkozzunk,
hogy növekedhessen az imádság-
gal és anyagiakkal támogatók
száma.

29. hét: július 18-24

Figyelemfelhívás
“Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség

a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld,

és hegyek omlanak a tenger mélyébe;” (Zsolt 46, 1-2)

Mi nem ismerjük a jövőt, de Istenben szilárdan megállunk,

mivel Ő mindent a kezében tart. Éveken keresztül megál-

dotta a Misszió munkáját, és ezt folytatni is fogja. 

Lepramisszió - Svájc

“Isten vezetett titeket hozzám nyomorúságomban!”

Jobbra fönt: A Kingsway 
Middleschool 8. osztályos
diákjai az új-zélandi
Lepramissziónak
gyűjtenek támogatást
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25, hétfő
Gyermekek: A leprabeteg szülők gyer-
mekeit gyakran nem engedik iskolába
járni. A Dinqing Rehabilitációs Projekt
célja, hogy esélyt adjon az ilyen gyer-
mekek számára az iskolába járásra, és
megtörjék a szegénység és megbé-
lyegzettség átkát családjukon. Kérünk,
hogy imádkozzatok ezekért a gyer-
mekekértés lehetőségeikért a tár-
sadalomban és az oktatás területén. 

26, kedd
Közösség: Könyörögjünk Istenhez az
„Áldd meg Kínát!” nemzetközi projek-
tért Xishuangbannaban, aminek célja,
hogy a betegeket jobban bevonja a tár-
sadalom életébe. Imádkozzunk az
egységért, a tolmácsokkal való jó kom-
munikációért, gördülékeny
együttműködésért és partnerségért a
helyi hatóságokkal. Imádkozzunk, hogy a
munkatársak az utcaszínház bemutatói-
nak segítségével meggyőző módon
adjanak nyilvánosságot ennek a
betegségnek. 

27, szerda
Önkéntesek:Az „Áldd meg Kínát!”
nemzetközi szervezet munkatársai nagy
távolságokat utaznak a hegyekben
bővelkedő Jünnan tartományban, hogy
meglátogassák a betegeket otthonaik-
ban. Imádkozzunk a kunmingi és Ju Xi
megyei Közösségalapú Rehabilitációs
Projektért.Ennek célja, hogy a korábbi
leprabetegeket és helyi önkénteseket
felkészítse arra, hogy később képesek
legyenek a betegeket otthonaikban láto-
gatni és támaszt adjanak azoknak, akik
ezt a saját környezetükben nem kapják
meg.

28, csütörtök
Megbélyegzés: Imádkozzunk, hogy a
HANDA Átfogó Faluprojektszolgálata
hasznos legyen a 37 guandongi falu lep-
rabetegei számára lelki, fizikai és szociális
tekintetben is. Ezek a betegek hosszú
évek óta szenvednek az elkülönítéstől és
a diszkriminációtól a társadalom és saját
családjaik részéről is. Kérjük, hogy a pro-
jekt segítsen megelőzni állapotuk rom-
lását azzal, hogy megtanulnak
önmagukról gondoskodni, és
igyekezzenek önsegítő csoportokat alakí-
tani. 

29, péntek
Idősek:Guangdong és Guangxi falvak-
ban a HANDAszervezet olyan idős lepra-
betegekkel dolgozik, akik már hosszú
ideje élnek fogyatékkal. Imádkozzunk,
hogy a csapat erősítse az egyéni és a
közösségi felelősség- vállalás érzését a
betegekben, valamint bátorítsa őket,
hogy vegyenek részt a társadalmi
eseményeken. Imádkozzunk a szociális
munkásokért és az önkéntesekért, akik a
falubeliekkel együtt fáradoznak a konflik-
tusok elsimításán. 

30, szombat / 31, vasárnap
Összetartás: Dicsőség Istennek, hogy a
távoli területek leprafalvaiban lakók egyre
jobb kapcsolatokat építenek ki a szom-
szédos falvakkal és városokkal a
kereskedelem, munkavállalás és tár-
sadalmi események területén.
Ugyanakkor ezeket a távoli falvakat is
egyre többet látogatják a szomszédos
vidékekről. Ezek a változások és az olyan
egyszerű dolgok, mint hogy szabad étter-
mekbe járniuk, hatalmas befolyással van-
nak a falvak életére, és további fejlődés-
nek nyitnak utat.

augusztus
1, hétfő
Munkatársak: Imádkozzunk Randjit
Mookerji-ért, a projektek igazgatóhe-
lyetteséért; Wilfred Balraj-ért, aki az
egyesített ellátások igazgató- helyettese,
és Dr. Premal Das-ért, aki az orvosi
ellátásért felelős igazgatóhelyettes.
Imádkozzunk, hogy bölcsességgel
végezzék feladataikat és irányítsák
munkatársaikat. Imádkozzunk, hogy
Isten adja meg nekik az időt a pihenésre
és a felfrissülésre dolgos mindennapjaik
közepette is. 

2, kedd
Tisztességes kereskedés:A MESH
(Munkaerő Maximálása a Fogy-
atékosok Érdekében) a Lepramisszió
egyik partnerszervezete, mely fogyatékos
és leprabeteg kézműveseknek segít
abban, hogy értékesíteni tudják az
általuk készített termékeket. Köszönjük
Istennek, hogy a múlt évben a MESH
1200 kisiparosnak nyújtott induló- és
kereskedési támogatást. Imádkozzunk a
vezetőség elkötelezettségéért, beleértve
Jacqueline Bonney vezetőségi titkárt.
Azon fáradoznak, hogy a lehető legjob-
ban vezessék a szervezetet. 

3, szerda
Utazás: Imádkozzunk az önkéntesekért,
akik a Betesda Jótékonysági Törekvés
tanácsadási és megelőzési projek-
tjében gyakran elhagyatott vidéki
területeken dolgoznak. Imádkozzunk
Isten védelméért utazásaik során. Imád-
kozzunk, hogy jó kapcsolatokat épít-
senek ki a közösségek tagjaival. 

4, csütörtök
Kisiparosok:A gazdasági válság

következtében a MESH termékek
eladása visszaesett a nyugati világban. A
MESH-nek a helyi és hazai piacot kell
megtalálnia a leprabeteg kisiparosok
termékei számára. Imádkozzunk, hogy a
MESH megkapja a szükséges kezdeti
támogatást a helybeli piacok fel-
lendítése projektjéhez, és kérjük, hogy a
szervezet megtalálja a megfelelő embert
is, aki majd kézben tartja a projektet. 

5, péntek
Képviselet: Az Uttar Pradesh állambeli
Noidaban működő Indiai Lepramissz-
iós Médiaközpont felelős a betegek
képviseletéért, a figyelemfelhívó
munkáért helyi és nemzetközi szinten,
valamint az indiai Lepramisszió
munkájának fejlesztéséért. Imádkozzunk
Manoj Varghese-ért, a média és
képviseleti részleg vezetőjéért, mert ő és
csapata sok kihívással néz szembe,
amikor a tudományos visszhangért, a
társadalmi elfogadottságért és a
betegbarát egészségügyi- és társadalmi
hozzáállásért dolgoznak. 

6, szombat / 7, vasárnap
Srí Lanka: Imádkozzunk a jaffnai
Hátrányos Helyzetű Közösségek
Megerősítése projektért és a Leprások
és Fogyatékkal Élők Megerősítése pro-
jektért, akik kecsketenyésztéssel próbál-
nak küzdeni a szegénység ellen és
bevételt biztosítani a családok és
közösségek számára. Imádkozzunk,
hogy ezek a projektek jelentős változá-
sokat hozzanak a résztvevők életében. 
a szegénység ellen és bevételt biztosí-
tani a családok és közösségek számára.
Imádkozzunk, hogy ezek a projektek
jelentős változásokat hozzanak a
résztvevők életében.

31. hét: augusztus 1-7. 30. hét: július 25-31.

Kína India és Sri-Lanka 

Fönt: A Lepramisszió
egyik kínai partnersz-
ervezete segített He Jin-
mei-nek, hogy taníttatni
tudja unokáit

TÉNY: 
KÍNA KÉTSZER
AKKORA, MINT NYU-
GAT-EURÓPA, DE
TERÜLETÉNEK
KEVESEBB MINT 1/6-A
ALKALMAS MEZŐGAZ-
DASÁGI TERMELÉSRE.

Fönt: Az indiai
Lepramiszsió a saluri
Marthammanak kölcsönt
adott ahhoz, hogy kis
üzletét beindíthassa
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ló“Néhány helyen olyan leprabetegeket találtunk, akik részt

tudnak venni a helyi közösségek életében, és csakis azért

tehetik ezt meg, mert senki nem tudja róluk, hogy leprások.

Amikor ezen területek átlag lakosságáról beszélünk, tudjuk,

hogy nagyon félnek a betegségtől és megbélyegzik a

betegeket. Kérlek, folyamatosan imádkozzatok értünk.” 

- Ai Bian, az „Áldd meg Kínát!” elnevezésű közösségi reha-

bilitációs projekt vezetője. 

“Megajándékoztak egy bölénnyel. A feleségem és én is nagyon boldo-

gunk vagyunk, hogy van egy bölényünk, és több. mint 10 liter tejet ad

naponta. A családom és én is borzasztóan hálásak vagyunk a Betesda

Jótékonysági Törekvésnek és az önkénteseiknek a támogatásért és

útmutatásért arra nézve, hogy megélhetést biztosítsunk magunknak és

legyen végre okunk mosolyogni,” - Ram, a Betesda Jótékonysági

Törekvés egyik kedvezményezettje.

A Lepramisszió saluri
kórházának mobil
szemészete Andra Prades
állam falvait járja végig

Fotó: Peter Lemieux
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8, hétfő
Igazgatóság: Imádkozzunk Geoff
Warne-ért, a Lepramisszió
vezérigazgatójáért, hogy kapjon
Istentől bölcsességet, erőt és
támogatást a vezetéshez. Imádkoz-
zunk, hogy Isten adja meg neki
mindazt, amire szüksége van a
helyes irányításhoz. Imádkozzunk
Jade Phillips személyi titkárért és
ShČn Adetutu recepciósért, akik
mindketten jelentősen segítik
Geoff-et a munkájában. 

9, kedd
Pénzügyek: Imádkozzunk Glad-
stone Worthington gazdasági
vezetőért, aki a finanszírozási
ügyekkel, a költségvetéssel és a
kiadásokkal foglalkozik. Imádkoz-
zunk Melonie Rajaratnam-ért és a
többi munkatársért, akik Gladstone
mellett dolgoznak.

10, szerda
Működés: Imádkozzunk Alan Gray-
ért, a gazdasági- és fejlesztési
ügyekért felelős igazgatóért, hogy
kapjon bölcsességet munkájához
és megfelelő finanszírozási
feltételeket biztosítson az egyes
országok vezetőinek, akik így
fejleszteni tudják az országos lep-
ramissziós szervezetek munkáját
ebben a nehéz gazdasági
helyzetben is. 

11, csütörtök
Munkaügy: Imádkozzunk Jenny
Moncada-ért, a munkaügyi osztály
vezetőjéért, hogy kapjon Istentől
bölcsességet, amint tanácsokkal 

látja el az egymástól sokban külön-
böző országok tagszervezeteit. 
Imádkozzunk mind a támogató-,
mind a segítségre szoruló országok
munkaügyi dolgozóiért, akik Jenny-
vel együtt dolgoznak a munkaügy
fejlesztéséért. 

12, péntek
Kommunikáció és informatika:
Imádkozzunk Fiona Spence kom-
munikációs igazgatóért. Kérjük,
hogy maradjon meg a kreativitása
és ereje a publikációs munkához és
a Lepramisszión belüli informá-
cióáramlás kezeléséhez. Imádkoz-
zunk még Marco Storz informatikai
igazgatóért és Jonathan Tsang
belső hálózati és informatikai
munkatársért, akik szakértelmükkel
szolgálják a Lepramisszió
működését.

13. szombat / 14, vasárnap
Tudásmenedzsment: Imádkozzunk
June Nash igazgatóért, aki
szeptemberben nyugdíjba vonul.
Köszönjük Istennek az ő sokéves,
hűséges szolgálatát, és imádkoz-
zunk, hogy jól tudjon alka-
lmazkodni a megváltozott
körülményeihez. Imádkozzunk,
hogy az utódja sikeresen vegye át
feladatait, és hogy elég felkészült
legyen ehhez a kihívásokkal teli
munkához. Imádkozzunk még Jan-
nine Ebenso fogyatékossági tanác-
sadóért, aki folytatja munkáját a
tudás- menedzsmentben.

32. hét: augusztus 8-14

Nemzetközi Iroda

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok

azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének

jó sáfárai” (1 Péter 4,10)

15, hétfő
Stratégia: Imádkozzunk a kongói
Lepramisszió stratégiájának változása
miatt, melynek célja, hogy elmozdul-
janak a közösségalapú tevékenységek
irányába. A Lepramisszió továbbra is
támogatni fogja a kormányzatot az
általános lepramunkában, de
tevékenységét kiegészíti közösségalapú
rehabilitációs projektekkel is a rászoruló
és megközelíthetetlen területeken.
Imádkozzunk jó csapatmunkáért, hogy
ezt a stratégiáváltást a kongói
Lepramisszió több projektjében is
végrehajthassák. 

16, kedd
Méltóság:A Lepramisszió pro-
gramvezetője Sankuru tartománybeli
programvezetője, Dr Jean Ngoy
Kitenge, nemrégiben egy
népegészségügyi tanfolyamon vett
részt. Imádkozzunk, hogy a tanultakat
fel tudja használni a Sankuruban folyó
munka továbbfejlesztésére. Az itteni
projektek a rokkantság megelőzésére és
jövedelem-növelésre irányulnak. Imád-
kozzunk, hogy ez a munka segítse a lep-
rabetegek méltóságának és független-
ségének növekedését.

17, szerda
Rokkantság:Adjunk hálát a Délnyu-
gat- Kongó régióban folyó munkáért,
amely a leprabetegség miatti megbé-
lyegzés ellen folyik ismertségnövelő
kampányok segítségével. Imádkozzunk
Bizeme Nicolasért, aki a régió szociális-
gazdasági fejlesztésekért felelős
vezetője. Imádkozzunk a rokkantság-
megelőzési munka jobb összehang-
olásáért, hogy minél kevesebb lepra-
betegnek legyen súlyos károsodása.

18, csütörtök
Kórház: Kérjük Isten áldását a
Délkelet-Kongó régióban folyó
munkára. A projekt a Kivuvu
Leprakórházatés személyezetét támo-
gatja. Imádkozzunk Dr Barthelemy
Dunda projektvezetőért, aki a
rokkantságmegelőzési és közössé-
galapú rehabilitációs tevékenységeket
irányítja. Imádkozzunk, hogy a csapat
kemény munkája a régió lepra-
betegeinek javát szolgálja. 

19, péntek
Kezelés: Nyugat-Kasai tartományban
a Lepramisszió munkájának célja a
lepra visszaszorítása a betegség korai
felismerésével, a rokkantságmegelőzés,
valamint a szociális-gazdasági rehabil-
itációs szolgáltatás. Imádkozzunk, hogy
sok rejtett leprabetegséget
felfedezzenek, hogy az emberek
kezelését gyorsan elkezdhessék. Imád-
kozzunk jó csapatszellemért is az itt dol-
gozó munkatársak körében.

20, szombat/21, vasárnap
Hálózat: Imádkozzunk a Kongói
Demokratikus Köztársaságban dolgozó
holland civilszervezet, a PRISMA
hálózat együttműködéséért. A holland
Lepramisszió megpróbál a holland kor-
mánytól kérni támogatásta Lepramis-
szió itteni munkájához. A holland kor-
mányzat azt kérte, hogy a holland civil-
szervezetek alakítsanak hálózatot, hogy
jogosultak legyenek a támogatásra.
Imádkozzunk, hogy a hálózatnak igazi
ráhatása legyen azoknak az
embereknek az életére, akikkel a civilsz-
ervezetek együtt dolgoznak.

33. hét: augusztus 15-21

Kongói Demokratikus
Köztársaság
Ngoy Mawala elvesztette a családját is, az állását is, mert leprás
lett. Utána egy vihar elpusztította a házát. A kongói Lepramisszió
egy partnerszervezete segítségével újjáépítette a házat. 
A Lepramissziónak köszönhetően Ngoy Mawala visszakapta
emberi méltóságát. Még újraházasodnia is sikerült, és jobban
elfogadják a közösségben is.

TÉNY: 
A KONGÓI
DEMOKRATIKUS
KÖZTÁRSASÁG A 
KONTINENS EGYIK
LEGVIRÁGZÓBB
ORSZÁGA LEHETNE
AZÁLTAL, HOGY AFRIKA
ERDEINEK MAJDNEM A
FELE ITT TALÁLHATÓ,
ÉS AZ ORSZÁG
ÁSVÁNYOKBAN IS
RENDKÍVÜL GAZDAG. 

Fönt: Már majdnem készen
áll a kongói Ngoy Mawala
alacsonyköltségű háza

A Lepramisszió Nemzetközi Irodájának
dolgozói és önkéntesei
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22, hétfő
A skót Lepramisszióországos
imaturnét szervez az ismertség és az
imatámogatás növelésére. Imádkoz-
zunk, hogy mindegyik alkalomra sok
érdeklődő látogasson el, és ezek az
események ösztönözzék a régi és új
támogatókat arra, hogy tovább támo-
gassák a Lepramissziót. Imádkozzunk,
hogy Isten ezeket az adománygyűjtő
erőfeszítéseket használja fel arra, hogy
megérintse az emberek szivét.

23, kedd
A svéd Lepramisszióazt kéri, hogy
imádkozzunk a bizottságukért és a
nemzeti képviselőikért. Isten nyissa
meg az ajtót előttük, hogy új támo-
gatókat érjenek el az egyházakban és a
lakosság körében is. Imádkozzunk,
hogy több imatámogatót és
adományozót találjanak, és ezáltal
növelni tudják a Lepramisszió kongói,
nigériai, bangladesi, myanmari és
indiai munkájára szánt támogatá-
sukat. 

24, szerda
Francia Lepramisszió: Imádkozzunk,
hogy a támogatói csoport javítani
tudja a kommunikációt és kapcsolatát
az egyházakkal, ifjúsági csoportokkal
és a vasárnapi iskolákkal. Imádkozzunk
azért is, hogy találjanak olyan
embereket, akik segíteni tudnak a
gyermekek számára készítendő infor-
mációs anyagok tervezésében. Kérjük
Istent, áldja meg erőfeszítéseiket, hogy
új támogatókat találjanak.

25, csütörtök
Támogassuk imáinkkal a dél-afrikai
Lepramissziótebben a nagyon
tevékeny időszakban. Augusztus 28-
án, a Fogyatékkal Élők Vasárnapján,
kapcsolatot építenek az Afrikai Vál-
lalkozással, megismertetik a helyi egy-
házakkal a fogyatékkal élők szüksé-
gleteit, és arra biztatják az egyházakat,
hogy jobban vonják be a fogy-
atékosokat a tevékenységeikbe.
Szeptember 11-én, a Leprások Vasár-
napján a Lepramisszió munkatársai
különböző egyházi istentiszteleteken
vesznek részt.

26, péntek
Finn Lepramisszió: Magasztaljuk
Istent azért a támogatásért, amit a finn
kormány éveken keresztül adott a
Lepramisszió projektjeihez. Imádkoz-
zunk, hogy a finn Lepramisszió és a
kormány közötti finanszírozási megál-
lapodás szilárdan megmaradjon, és
hosszútávon egyéb támogatási
lehetőségekhez is vezessen. Kérjük,
hogy Isten adjon útmutatást a finn
Lepramissziónak a jövőre
vonatkozóan.

27, szombat/28, vasárnap
Adjunk hálát Istennek az olasz
Lepramisszióért. Imádkozzunk, hogy
új és lelkes emberek csatlakozzanak
hozzájuk az idén, hogy ezzel is erősöd-
jön a Lepramisszió támogatottsága.
Imádkozzunk, hogy a bizottsági tagok
energiát és lelkesedést vigyenek a
találkozókra, támogassák a rendszeres
adományozást előmozdító új
kezdeményezéseket, és megtapasz-
talják Isten áldását a közös imák és
tervezések alkalmával.

29, hétfő
Közösség: A Szent Pál Alapítvány
a Lepramisszió egyik partnersz-
ervezete Andra Prades állam
Kelet-Godavari kerületében. Azt
tervezik, hogy az idén több alac-
sony költségű házat is építenek
leprabeteg családok számára.
Imádkozzunk ennek megvaló-
sulásáért. Imádkozzunk azért is,
hogy a Szent Pál Alapítványhoz
érkező HIV/Aids-es betegek gyó-
gyulást és megnyugvást kapjanak
az Úrtól.

30, kedd
Oktatás: Adjunk hálát a viziana-
garami Platinum Sza-
kképzőközpont munkájáért, ahol
lepra-háttérből érkező fiatal fel-
nőttek szakmát tanulhatnak.
Imádkozzunk Gabriel Pani igaz-
gató úrért. Kérjük Istent, hogy
vezesse őt és adjon neki világos
látást. Imádkozzunk azért, hogy a
diákok be tudjanak illeszkedni új
környezetükbe.

31, szerda
Egészség: Az Andra Prades állam-
beli Salur Filadelfia Kórháza
egyaránt gyógyít leprabetegeket és
más betegségben szenvedőket,
különös tekintettel a hegyi törzsek
hátrányos helyzetű lakóira és
Salur nyomornegyedeinek
szenvedőire. Imádkozzunk, hogy
legyen biztosítva a kórház
munkájához szükséges anyagi hát-
tér. Imádkozzunk az ápolókért,
hogy rá tudják venni a betegeket a
gyógyszerek szedésére.

szeptember
1, csütörtök
Gondoskodás: Imádkozzunk Sam-
son Yama-ért, aki a raicsuri
Leprafalvak-és Közösségek
Fejlesztése nevű projekt vezetője.
Ez a program a leprabetegek
életkörülményeit szeretné megvál-
toztatni. Imádkozzunk azért, hogy
kapjanak állami támogatást a lep-
rafalvak infrastruktúrájának
fejlesztéséhez.

2, péntek
Megbélyegzés: A CROSS Lepra-,
Fogyatékosság-, Érdekképviselet-
és Jogvédelem Szervezet a déli
államokban tevékenykedik. Felvilá-
gosítással és érdekvédelemmel
kívánják a leprával kapcsolatos
megbélyegzést felszámolni. Imád-
kozzunk S Sripatham igazgatóért.
Imádkozzunk az oktatási
ösztöndíjban részesülő gyer-
mekekért, hogy legyen kedvük tan-
ulni és többre jutni.

3, szombat / 4, vasárnap
Oktatás: A Lepramisszió támo-
gatja a Boldogabb Jövő nevű
vizianagarami fejlesztési
alapítványt, mely orvosi-,
oktatási,-és lelki segítséget nyújt
leprabeteg családoknak, gyer-
mekeknek. Imádkozzunk, hogy a
tanulás lehetősége a gyermekek
egész további életére nézve áldá-
sosan hasson ki.

35. hét, aug 29- szep 4.34. hét: augusztus 22-28.

Támogatói munka Dél- és Délkelet India
Andra Prades, Karnataka, Tamil Nadu
„Családommal együtt nagyon hálásak vagyunk a CROSS/TLM
szervezetnek, hogy életünket olyan irányba vezették, amire
gondolni sem mertünk volna.” – Gopabai, egy leprabeteg 
asszony, aki a CROSS Lepra-, Fogyatékosság-,
Érdekképviselet-és Jogvédelem Szervezettől segítséget
kapott egy kis üzlet nyitásához 

“Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra,

térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek

meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” 
Isaiah 1:17

Fönt: Anglia-Wales
Lepramissziójának támo-
gatói meglátogattak
néhány indiai kórházat –
és a Tadzs Mahalt.

A vizianagarami Platinum
Szakképzőközpont hallgatói

N
a

p
ló

Fönt. A saluri Filadelfia
Lepramissziós Kórház
egyik betege

Fotó: Peter Lemieux



5, hétfő
Fejlődés: Adjunk hálát a Lepramis-
sziót nagymértékben támogató
abudzsai Nemzetközi Egyházért,
melynek tagjai látogatják a lepra-
betegeket, imádkoznak értük és
adakoznak a javukra, valamint a Jan-
goji nevű faluban gondozzák a
korábbi leprabetegeket. Adjunk
hálát Constance Amoudu kisass-
zonyért, aki szociális-gazdasági
munkatársként összekötő a kor-
mányszervek felé, és sokat tett már a
Jangojihoz hasonló leprafalvak
érdekében. 

6, kedd
Utazás: A nigériai Lepramisszió
Sokoto állambeli rehabilitációs,
fizikoterápiás és lepraellenőrző
munkatársai nagyon sokat utaznak
az idén is. Imádkozzunk biztonságos
utazási körülményeikért, Isten
védelméért. Imádkozzunk az
Amanawa kórházért, hogy legyen
anyagi és természetbeni forrásuk a
megfelelő szintű gyógykezelés biz-
tosításához. 

7, szerda
Mikorhitelek: Kebbi államban a
Lepramisszió egyik fő tevékenysége
a leprabetegek társadalmi-gazdasági
felemelése. Imádkozzunk Mainas
Ayuba úrért, aki ennek az egyik
felelőse. Imádkozzunk a sza-
kképzések és a mikrohitelek ked-
vezményezettjeiért. Imádkozzunk
azért, hogy Isten adjon bölcsességet
nekik a jó döntések meghozatalához,
kisvállalkozásaik elindításához,
családjuk fenntartásához. 

8, csütörtök
Jogvédelem: Imádkozzunk az IDEA
szervezet Zamfara-állambeli helyi
képviseletéért. Imádkozzunk azért,
hogy segítségére lehessenek a lepra-
betegeknek és más fogyatékkal
élőknek saját jogaik érvényesítése
során, valamint az állami szervek
felé történő képviseletükben. Imád-
kozzunk Sehu S Fada rehabilitációs
munkatársért, hogy erőt és reményt
tudjon adni a betegeknek munkája
során. 

9, péntek 
Egészség: Imádkozzunk azért, hogy
a nigériai Lepramisszió jó kapcsola-
tokat tudjon kiépíteni a helyi kor-
mányszervekkel Sokoto államban.
Imádkozzunk azért is, hogy az állami
szervek továbbra is ismerjék el az
Amanawa kórház értékes munkáját a
lepragyógyítás terén. Imádkozzunk,
hogy a kormányszervek a betegek és
a kórház javára hozzák meg dönté-
seiket. 

10, szombat / 11, vasárnap 
Méltóság: Kogi államban a
Lepramisszió az Oyi leprafalu lakói-
val karöltve tevékenykedik. Adjunk
hálát azért, hogy a társadalmi-gaz-
dasági fejlesztéseknek köszönhetően
az Oyi falu lakói megbecsült
emberekké válhattak környezetők
előtt, akik képesek önmagukat és
családjaikat fenntartani.
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TÉNY: 
NIGÉRIÁBAN MIN-
DEN 5. GYERMEK 5
ÉVES KORA ELŐTT
MEGHAL

12, hétfő
Brazília: Imádkozzunk Linda
Lehmanért. Linda a brazíliai
Nemzeti Fogyatékosságmegelőző
Képzés elnevezésű projektnek a
műszaki igazgatója. Ő a Lepramis-
szió és az Amerikai Lepramissziók
képviselője is az országban. Imád-
kozzunk jó egészségért és
energiáért számára, s hogy jó kapc-
solatot alakítson ki a kor-
mánytisztviselőkkel és a civilsz-
ervezetek munkatársaival. 

13, kedd
Brazília: Az Amerikai Lepramissz-
iók és a Lepramisszió is vezetési-
és műszaki támogatást biztosít az
IDEA Brazília számára, ami egy lep-
rásokkal foglalkozó szervezet. Imád-
kozzunk hogy az ALM és a LM
tudjon az IDEA-nak abban is
segíteni, hogy megalapozza
jövőbeni kapcsolatát az egyes
közösségekkel, valamint fejlődjön
és fennmaradjon a két államban:
Mato Grosso-ban és Mato Gross
do Sul-ban.

14, szerda
Fülöp-szigetek: Imádkozzunk a
fülöp-szigeteki Lepramissziós
közösségért és az Ellátásfejlesztő
Programért, mely alternatív tan-
ulási rendszert biztosít 50,
iskolából kiesett fiatalnak három
leprafaluban. Ezen kívül egy
jövedelem- termelő programot
támogat Manila két kórházában; és
két tartományban is Hansen támo-
gató csoportot alapít. 

15, csütörtök
Brazília: Zilda Borges az IDEA
Nemzetközi Képviseletének elnöke.
E szervezet központja Brazíliában
található. Imádkozzunk, hogy Zilda
és az IDEA el tudják látni a projek-
tek fejlesztését, kidolgozását, végre-
hajtását, felügyeletét. Imádkozzunk
növekvő forrásokért, hogy fejlőd-
hessenek és ki tudják terjeszteni
munkájukat további lep-
raközösségekre. 

16, péntek
Fülöp-szigetek: Imádkozzunk a
fülöp-szigeteki Lepramisszió egyik
szervezetéért (PILA), melynek
munkája 2011-ben négy, leprával
fertőzött helyi kerületre terjed ki
Ilocos Sur-ban. A projekt általános-
és középiskolás diákokat igyekszik
bevonni, hogy biztassák családtag-
jaikat: járjanak bőrgyógyászati
szűrésre a bőrbetegségeik miatt.
Akiknél felmerül a fertőzöttség
gyanúja, azokat egy állami klinikára
utalják be kivizsgálásra.

17, szombat / 18, vasárnap
Brazília: Imádkozzunk, hogy Isten
világosan mutasson utat a
Lepramisszió és az Amerikai
Lepramissziók döntéshozóinak,
akik a szervezet jövőjéről döntenek
Brazíliában. Imádkozzunk tisztán-
látásért, amikor jövőbeni támo-
gatandó projekteket keresnek,
imádkozzunk megfelelő műszaki-
és pénzügyi támogatásért, hogy a
projekteket sikeresen meg is
valósíthassák. 
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37. hét: szeptember 12-18.36. hét: szeptember 5-11.

Nigéria Brazília és a Fülöp-
szigetek“Örökre hálás leszek a Lepramissziónak, hogy

mellém állt nehéz helyzetemben és lehetővé
tette számomra, hogy családom és a tár-
sadalom számára ismét hasznos lehessek!” –
Rabiu, leprabeteg szülök fia, aki a Lepramissz-
iótól tanulmányi ösztöndíjat kapott ahhoz, hogy
ápolástant tanuljon az egyetemen. 

“Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválób-

bak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük

megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem

lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.“ 

(Ézs 40, 30-31)

Egy önsegítő csoport
tagjai Sokotoban.

Fönt: A fülöp-szigeteki
Lepramisszió áhí-
tatoskönyveket oszt a
nyugat-visayasi
Lepraintézetben.

Jobbra fönt: Kulut
(balra) az Amanawa
Kórházban gyógyították
meg leprabetegségéből.

TÉNY: 
A FÜLÖP-SZIGETEK
TÖBB, MINT 7000
SZIGETBŐL ÁLL, DE A
FOLYAMATOSAN
NÖVEKVŐ NÉPESSÉG
NAGY RÉSZE EBBŐL
CSAK 11 SZIGETEN ÉL. 
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19, hétfő
Gyógykezelés: Adjunk hálát Hugh
Cross-ért, a nepáli Lepramisszió
vezetőjéért. Imádkozzunk azért,
hogy világos látást kapjon a jövőre
nézve. A nepáli Lepramisszió egyik
feladata az, hogy kormányszinten is
részt vegyen a lepragyógyítás tech-
nikai kérdéseiben, illetve az
oktatásban. Imádkozzunk Gopa
Pokrel úrért, az oktatás vezetőjéért,
és Indra Bahadur Tamang úrért, aki
a felvilágosító munka egyik
vezetője.

20, kedd
Munkatársak: Adjunk hálát Dr
Elisa Yule-ért, aki a szocio-gaz-
dasági rehabilitációs projekt
vezetője. A leprabetegek
életkörülményeit kívánják javítani.
Adjunk hálát Sulochana Shrestha
asszonyért és Pradipa Adhikari ass-
zonyért, akik új munkatársak. Imád-
kozzunk a dolgozók egészségéért és
erejéért, mivel sokat kell utazniuk
távoli területekre.

21, szerda
Együttműködés: A Nepáli Leprae-
gyesület aktívan támogatja a fogy-
atékkal élőkkel foglalkozó szakem-
berek képzését. A lepra-, valamint
más betegség miatt csökkent
munkaképességűvé vált embereket
önsegítő csoportokba verbuválják,
ahol anyagi önfenntartásuk,
valamint társadalmi elfo-
gadottságuk kérdéseit is
megbeszélik. Imádkozzunk azért,
hogy minél több leprabeteg kapc-
solódjon be ezekbe a csoportokba!

22, csütörtök
Szégyenbélyeg: Imádkozzunk a lal-
gadh-i Megkülönböztetés-ellenes
Program munkájáért, mely
szervezet Nepál négy megyéjében
vállalja fel a leprabetegek
érdekképviseletét. Imádkozzunk a
projekt eredményességéért, hogy a
leprabetegek társadalmi és gaz-
dasági elfogadottságát elérjék.
Imádkozzunk a fogyatékmegelőző
programok és a mobil-klinikák
munkájáért, melyek a lepra-
betegeknek elérhetővé teszik az
egészségügyi szolgáltatást. 

23, péntek
Anyagi háttér: Imádkozzunk Dr
Paul Roche-ért, a Zöld Mezők
Rehabilitációs Otthon vezetőjéért
és munkatársaiért, akik a betegeket
a hétköznapi életre készítik fel.
Folyamatosak a pénzügyi
nehézségeik.. A csökkentett támo-
gatás és a magas infláció miatt
jelentős hiánnyal zártak 2010-ben.
Imádkozzunk több anyagi támo-
gatásért. 

24, szombat / 25, vasárnap
A CEDAR elnevezésű projekt a lep-
rabetegek életminőségét és
lehetőségeiket igyekszik javítani.
Imádkozzunk a program ked-
vezményezettjeiért, a települések
többi lakójáért. Imádkozzunk azért,
hogy a megbélyegzés csökkenjen,
az emberi kapcsolatok pedig javul-
janak. Kapjanak a leprabetegek
több lehetőséget a mindennapi
életben való részvételre!
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38. hét: szeptember 18-25

Nepál

“Bár magányosan élek, de tudom, hogy bármi történik

velem, vagy megbetegszem, a csoport mindenben segít-

ségemre lesz. Most már nem kell aggódnom!” – mondja

egy nepáli önsegítő csoport tagja.
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A25 éves Asszani Watunda a
Kongói Demokratikus Köztár-

saság Maniema nevű tar-
tományában lakik. Gyermek volt
még, amikor leprás lett. “A saját
családom és környezetem kivetett
maga közül!” – mondja Asszani.
“Mivel magamra voltam hagyatva,
a sebeim egyre elhanyagoltabbá
váltak és emiatt még jobban
kivetettek maguk közül az
emberek.” – magyarázza. A helyi
rendelőben kezdték el kezelni, de
ennek eredménye nem volt
kielégítő. Asszani érzéketlen
lábfeje tele lett sebekkel.
“Annyira leromlott az állapo-
tom,hogy már járni sem tudtam.”
– mondja Asszani. 

2007-ben azt mondták neki,
hogy a legjobb megoldás a jobb

lábának amputálása lenne. “Ezt
nagyon kegyetlennek éreztem, -
mondja Asszan, de végül belee-
gyeztem.”

Miután elhagyhatta a kórházat,
a Lepramisszió maniema-i
egysége biztosította számára a
járáshoz szükséges művégtagot.
Azt is elintézték számára, hogy
egy féléves varró tanfolyamra
iratkozhatott be, ahol megtanult
varrni. A végén, természetesen, a
Lepramisszió még egy varrógép-
pel is megajándékozta. 

“Saját kis varrodám van már!” –
mondja Asszani széles mosollyal
az arcán. “Helyreállt az emberi
méltóságom, és meg szeretnék
hamarosan nősülni! Olyan hálás
vagyok Istennek a maniemai lep-
ramissziós csoportért!”

48

Asszani gyermekkorát a kivetettség és elkülönítés 
jellemezte. A Lepramisszió kongói munkájának 
köszönhetően azonban új reményt kapott az élete.

Asszani kis mıhelyében

“Visszanyertem az emberi méltóságomat!”

Mindkét képen: nepáli
család új, alacsony költ-
ségű házuk előtt. 
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26, hétfő
Munkatársak: Imádkozzunk a nyu-
gat-bengáliai Bankurában levő Bill
Edgar Szakképzőközpont diák-
jainak jó egészségi állapotáért, hogy
el tudják a tanfolyamot végezni.
Vagy maguk a tanulók, vagy valame-
lyik családtagjuk leprabeteg. Imád-
kozzunk a Szakképzőközpont újon-
nan kinevezett igazgatójáért, üzleti
vezetőjéért és állásközvetítőjéért. 

27, kedd
Öngondozás: Bihar államban sok az
írástudatlan ember. A Lepramisszió
muzaffarpuri kórházában ápolt
leprabetegek között szintén sok az
írni-olvasni nem tudó. Imádkozzunk,
hogy a kórház leprabetegei, akik
között sok a tanulatlan, megértsék
az öngondozás (az érzéketlen kéz és
láb gondozásának) fontosságát, és
hogy a munkatársak megfelelő
módon tudják megértetni velük ezt a
feladatot.

28, szerda
Stratégia: Kalkuttában a Lepramis-
szió Premananda Kórháza dia-
betikus és általános orvosi ellátással
szeretné az idén kibővíteni a járó-
beteg-szolgáltatását. Imádkozzunk a
stratégia kialakításán dolgozó
munkatársakért, hogy még több
helyi lakos előtt tudják megnyitni a
kórházat és szolgáltatásait. 

29, csütörtök
Idősek: A Lepramisszió puruliai
kórháza egy “Snehalayát”
(szeretetházat) is fenntart (idős,

lepra miatt rokkantak számára). A
kilenc bennlakó folyamatos
egészségügyi ellátásra szorul. Kérjük
Istent, hogy használja fel a gyó-
gyításra a bentlakókkal foglalkozó
Sylvia Nanda és Ajay Mishra tanác-
sadókat. Imádkozzunk a szemészért
és ápolókért, akik az itt lakó vak
betegeket gondozzák.

30, péntek
Beilleszkedés: A dzsarkandi 
Saldoha Lepra- és Közkórház a
térség szegény és rászoruló betegei
életének javításán munkálkodik.
Imádkozzunk a munkatársakért, a
betegekért és családjukért, hogy
mindannyiukban tudatosuljon Isten
jelenléte ebben a kórházban. Imád-
kozzunk az új kezdeményezés sik-
eréért, mely a hazatért betegek nor-
mál közösségbe való beilleszkedését
ellenőrzi. 

október
1, szombat/2, vasárnap
Nyomor: A Szunderban
Közösségfejlesztő Projekt célja a
társadalmilag leginkább kirekesztett
és perifériára sodródott emberek tár-
sadalmi-gazdasági helyzetének
javítása Kalkutta déli részén és Nyu-
gat-Bengália más körzeteiben. Imád-
kozzunk Prithi Raj Chakraborty meg-
bízott programvezetőért. Imádkoz-
zunk, hogy ezen a projekten
keresztül sok ember jusson
egészségügyi ismeretekhez, és
kaphasson a kormányzati vagy más
szervektől támogatást.

3, hétfő
Együttműködés: Gondoljunk ma az
Amerikai Lepramisszióra, amely
szűkös forrásból szeretné kielégíteni
a különböző szükségleteket és pro-
jekteket. Imádkozzunk az Amerikai-
és a Nemzetközi Lepramisszió
közötti további jó együttműködésért
és összehangolt munkáért; új
munkatársakért és vezetői
képességekért; az Amerikai
Lepramisszió munkatársainak és
partnereinek biztonságos utazásáért,
különösen Myanmarban, és a
Kongói DK-ban; valamint az
oltóanyagkutatásban a további
előmenetelért.

4, kedd
Egyházi partnerek: A nigériai
Lepramisszió néhány éve aktívan
igyekszik erősíteni és növelni azok-
nak az egyházaknak a számát
Nigériában, ahol imádsággal és
adakozással támogatják a lepra-
munkát. Kérjük Isten áldását és
vezetését erre az egyházi
kezdeményezésre, melynek
hatékonysága az egyes egyházak
lepra-támogatóitól függ. Imádkoz-
zunk azért, hogy Isten buzdítsa őket
minden nap.

5, szerda
Hálózatok: Indiában az imacsopor-
toknak, önkénteseknek és a
Lepramisszió barátainak nagy
szerepük van az ismertség, az imád-
kozás és az adományok
növelésében. Az indiai Lepramisszió
arra kéri imatámogatóit, hogy imád-
kozzanak Isten segítségéért, hogy az 

ország egész területén kiépüljön ez
az önkéntes hálózat.

6, csütörtök
Támogató-csoportok: Emlékezzünk
meg a spanyol, portugál és szin-
gapúri Lepramisszió támogató-cso-
portjairól, akik az ismertség-, pén-
zadományok- és imatámogatás
növelésén dolgoznak. Buzdítsa őket
az ima ereje találkozóikon, sikerüljön
új lehetőségeket találni saját
hálózatukon belül a Lepramisszió és
a leprabetegek szolgálatára.

7, péntek
Imapartnerek: Támogassuk
imáinkkal Riskóné Fazekas Mártát, a
magyarországi Lepramisszió igaz-
gatóját, és kérjük Isten áldását a
bizottságra és az önkénteseikre.
Éppen most fordítják a jövő évi Ima-
fonalat magyar nyelvre. Kérjük Isten
áldását erre, és kérjük, hogy
használja fel ezt az új támogatók és
adományozók számának növelésére
Magyarország különböző részein. 

8, szombat/9, vasárnap
Imádkozzunk a dél-koreai
Lepramisszió idősek otthonáért,
ahol sok a leprabetegség
következtében rokkanttá vált ember.
Imádkozzunk, hogy a koreai
Lepramisszió növelni tudja támo-
gatását az Andong Sung Jaw Won
számára. Ez egy lepratelep kb. 300
leprabeteggel, amelyet a koreai
Lepramisszió 40 éve támogat.

40. hét: október 3-9.39.hét: szep/okt

Észak-kelet India
Asszám, Bihar, Zsarkhand, Nagaland, 
Nyugat-Bengál

Támogatói munka

“Köszönöm, testvérem, a gyermekeinknek biztosított oktatási
támogatást, valamint a szemkezelésünk és egyéb kezelések támo-
gatását. Az önök projektjének köszönhetően sokan közülünk özve-
gyi és öregségi nyugdíjban részesülnek. Isten áldja meg mind-
nyájukat” – a falu egyik öregjének nyilatkozata a nyugat-bengáliai
Szunderban Közösség-fejlesztési projektből.

“A reménység hitvallásához szilárdan 

ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.” 

Zsid 10,23

Női önsegítő csoport
Muzaffarpurban

Fönt: A muzafferpuri 
Dipnarayan a Lepramissz-
iótól kapott mikrohitelből
indította be a riksa-üzletét 
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A Kinsway Középsikola diákjai 
arcfestéssel gyűjtenek adományt az 
új-zélandi Lepramissziónak

Fotó: 
Georgina Cranston
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10, hétfő
Pápua Új-Guinea: A Lepramisszió
jelentős mértékben segíti a kormány
munkáját Pápua Új-Guineában.
Ennek egyik módja, hogy az
egészségügyi munkatársaknak
továbbképzéseket tartanak a
rokkantság- és lepra megelőzéséről.
Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió
és a kormányzat egészségügyi sza-
kemberei között továbbra is jó vis-
zony legyen, és azok, akik részt
vesznek a tanfolyamon, a gyakorlat-
ban is tudják alkalmazni a tanul-
takat.

11, kedd
Kelet-Timor: Antonio do Rosario a
Közösségalapú Rehabilitációs Pro-
jekt koordinátora. A projekt célja,
hogy a leprabetegeket képessé tegye
arra, hogy beilleszkedjenek
közösségükbe és hosszú távon biz-
tosítani tudják megélhetésüket.
Imádkozzunk Antonioért, aki ezt a
projektet irányítja és a munkatár-
sakat vezeti.

12, szerda
Pápua Új-Guinea: Itt a Lepramis-
szió szorosan együttműködik a Fogy-
atékkal Élők Szervezetével. A
Lepramisszió segíti ezeknek a
szervezeteknek az ismertté tételét és
megerősödését. Imádkozzunk, hogy
a rokkantak csoportjainak erős
vezetőik legyenek, és országos szin-
ten is hallathassák a hangjukat.

13,csütörtök
Kelet-Timor: A Közösségalapú 

Rehabilitációs Projekt munkatársai:
Ximenes, Delfin Guterres, Ana Vas
concelhos, Justino da Silva, Elisario
Barreto and Carlito Carceres. Egyik
feladatuk képességfejlesztő csopor-
tok létrehozása leprabetegek,
rokkantak és családjuk részére. Ezek
a csoportok képzési- és
jövedelemtermelő lehetőséget biz-
tosítanak. Imádkozzunk a projekt
minden munkatársáért, akik több
képességfejlesztő csoport létre-
hozását tervezik Kelet-Timor több
körzetében.

14, péntek
Kelet-Timor: 2011 és 2015 között
leprabetegek és rokkantak irányítják
az új képességfejlesztő csoportok
kialakítását. Imádkozzunk ezeknek az
új vezetőknek hatékony kiképzéséért
és a kezdeményezés sikeréért.

15, szombat / 16, vasárnap
Pápua Új-Guinea: A Lepramisszió a
leprabetegség- és rokkantság megis-
mertetésére törekszik az iskolákban,
egyházakban és közösségekben. A
munkatársak megbeszélést ter-
veznek a vidék egészségügyi
köztisztviselőivel, és olyan
területeken fekvő iskolákat és
közösségeket céloznak meg, ahol
még mindig gyakori a lepra előfor-
dulása. Imádkozzunk, hogy a
gyerekeknél korai stádiumban fedez-
zék fel a leprát, hogy ne alakulhas-
son ki nálunk tartós rokkantság.

17, hétfő: 
Dél-Afrika: Adjunk hálát Erna
Moller programvezető munkájáért,
aki a rokkantsággal kapcsolatos
ismeretek terjesztésén munkálkodik.
A dél-afrikai Lepramisszió új
kezdeményezése, hogy évente egy
vasárnapot a “Rokkantság megis-
mertetésére” hirdettek meg. Ebben
az évben az egyházak számára dol-
goznak ki egy csomagot, amely
eligazítást ad arról, hogyan vonhatók
be a fogyatékkal élők. Imádkozzunk,
hogy ezt a programot szívesen
fogadják, és sok élet megváltozzon
általa.

18, kedd
Mozambik: Domingos Nicala a
rokkantság- és lepramegelőzési pro-
jekt vezetője. Imádkozzunk érte, aki
49 önsegítő leprabeteg-csoportot
irányít a Cabo Delgado tartomány-
ban. Imádkozzunk, hogy ezek a cso-
portok jól működjenek és fen-
ntarthatók legyenek.

19, szerda
Zimbabwe: Ebben az országban a
legnagyobb kihívást a politikai
bizonytalanság jelenti. Ez akadály-
ozza meg egy jó egészségügyi rend-
szer helyreállítását, amire pedig
olyan nagy szükség van az ország-
ban. Imádkozzunk a politikai és gaz-
dasági helyzet javulásáért. Imádkoz-
zunk, hogy az egészségügyi
munkatársak leprabetegséggel kapc-
solatos ismerete bővüljön.

20, csütörtök
Lesotho: Adjunk hálát a Lepramis

szió munkáját vezető Ockie
Krugerért. Imádkozzunk Ockiért, aki
az Egészségügyi Minisztériummal
együtt dolgozik. 2012-ben a
Lepramisszió munkája véget ér
ebben az országban. A továbbiakra
nézve idén dolgoznak ki megfelelő
programot. Imádkozzunk Dr
Maamáért, a fertőző betegségek
igazgatójáért, és Me Ntlamáért,
TBC/lepra-megbízottért, aki ezeknek
a programoknak a felelőse lesz.

21, péntek
Mozambik: Adjunk hálát Istennek a
mozambiki Lepramisszió irodájában
tapasztalható jó csapatszellemért.
Imádkozzunk a munkatársakért: Dr
Arie de Kruijff elnökért, Maximino
Joaquim ügyintézőért, és Rosa
Mombaća könyvelőért. Imádkoz-
zunk, hogy a csapat továbbra is jól
tudjon együttműködni.

22, szombat/23, vasárnap
Angola: Adjunk hálát Jean-Pierre
Brechetért, az angolai Lepramisszió
elnökéért. Imádkozzunk Castelho
Filipe rehabilitációs ápolóért és pro-
jektvezetőért, aki az egészségügyi
munkatársakat oktatja a rokkantság
megelőzésére. Imádkozzunk érte,
mert ő jár a hét egészségügyi
körzetbe is a leprabetegek
kezelésére. Legyen biztonságos az
utazása és biztosítsa a leprabetegek
magas szintű ellátását Angolában.

42. hét: október 17-2341. hét: október 10-16

Kelet-Timor és Pápua
Új-Guinea

Közép-Afrika déli része
Angola, Botswana, Lesotho, Mozambik, 
Dél-Afrika, Zimbabwe

“Nagyon boldog vagyok, hogy dolgozhatok és a családomnak

pénzt tudok keresni!” – Santiago, Kelet-Timor. A Lepramisszió

mikrohitellel segítette, hogy egy kis boltot nyisson, ahol 

kenyeret süt és árul.

“Sok előnnyel jár, ha az ALEMO önsegítő csoporthoz tar-

tozunk. Megoszthatom a gondjaimat más tagokkal, nem

érzem magam olyan magányosnak, és meg tudjuk beszélni,

hogyan oldjuk meg a problémáinkat” – Albertina, az ALEMO

(a Lepramisszió partnerszervezete) egyik tagja Mozambikban
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Artur a mozambiki ALEMO egyik önkéntese:
segít a lepra diagnosztizálásában és 
gondozza a betegeket

Franciscot lepra-okozta fekély
miatt kezelik egy kelet-timori
klinikán

Santiago, Kelet-Timor

TÉNY: 
BOTSWANA A VILÁG
LEGNAGYOBB
GYÉMÁNT-KITER-
MELŐJE 

Amissina a mozambiki
ALEMO egyik tagja

Fotó: Peter Lemieux
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24, hétfő
Szaktudás: Adjunk hálát azért,
hogy a Warwick Britton professzor-
vezette Nemzetközi Kutatási
Intézet kutatási eredményeit a
Lepramisszió és az Amerikai
Lepramissziók is megkapják.
Imádkozzunk az intézetért, hogy
minél több eredményre juthas-
sanak. Különösen is a társadalom-
tudományi vizsgálataik tekin-
tetében könyörögjünk, melyet Dr.
Pim Kuipers vezet.

25, kedd
Klinikai kísérletek: Imádkozzunk
a Banglades északi részén, Nil-
phamariban folyó Vidéki
Egészségügyi Programért. Itt a
világon szinte egyedülállóan
maradt meg a lehetőségünk arra,
hogy a lakosság körében
tudományos kutatásokat
végezhessünk a leprával kapcso-
latban. Imádkozzunk a programot
vezető Dr. David Pahanért, a
fejlesztő munkájáért. 

26, szerda
Anyagi háttér: A kutatások anyagi
háttére több forrásból tevődik
össze. Imádkozzunk azokért, akik
mindezt előteremtik, akik pályáz-
nak. Isten adjon bölcsességet és
türelmet nekik! Adjunk hálát azért,
hogy számos projektünket az
Indiai Orvosi Kutatások Tanácsa
támogatja anyagilag!

27, csütörtök
Laboratóriumok: A Lepramisszió
– Amerikai Lepramissziókhoz 

kötődően négy laboratóriumi 
kutatóközpont működik: kettő
Indiában, egy Nepálban és egy a
Fülöp-szigeteken. Mind a négy
szoros tudományos kapcsolatban
áll európai, észak-amerikai és
ázsiai egyetemekkel. Imádkozzunk
a világot átfogó kapcsolatokért,
együttműködésért és jó kutatási
eredményekért!

28, péntek
Védőoltás: 2011 jelentős év lesz
az Amerikai Lepramissziók
védőoltás-kutató projektjében,
melyet a Lepramisszió is támogat.
Bár a laboratóriumokban
hamarosan elkészül egy
védőoltás, annak kipróbálása és a
hatástanulmányok hosszú időt
vesznek majd igénybe. Imádkoz-
zunk a védőoltás kipróbálásának
és engedélyezésének ügyéért!

29, szombat / 30, vasárnap
Munkatársak: Imádkozzunk a
Lepramisszió intézményeinek
orvosi és technikai személyzetéért,
akik nap-mint-nap kapcsolatban
állnak a kutatókkal. Ez nehéz
munka, de a továbblépésnek ez az
alapja. Imádkozzunk pontos,
türelmes és átfogó
munkavégzésükért, hogy ezen
keresztül is jó bizonyságtevők
legyenek azok előtt, akikért 
dolgoznak.

43. hét: október 24-30.

A leprabetegség okainak és következményeinek

kutatása a Lepramisszió egyik fontos feladata. Minél

többet sikerül megtudnunk a betegségről, annál

hatékonyabban tudunk küzdeni ellene. 

Kutatás
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31, hétfő
Műtétek: A Maharastra állambeli
Miraj Richardson Leprakórháza a
lepragyógyításban referenci-
akórháznak számít. Adjunk hálát
azért a hatalmas változásért,
melyet azok a betegek élhetnek át,
akiken helyreállító sebészeti bea-
vatkozást végeztek. Imádkozzunk a
kórház által működtetett mobil
sebészetekért is, melyekkel a
környező falvakba is eljutnak.
Adjunk hálát Dr Paul Madhale
orvosigazgatóért. 

november
1, kedd
Képzés: Imádkozzunk J D Chopade
úrért, a Maharastra állambeli
Nasik Szakképzőközpont igaz-
gatójáért. Idén a szakképzőközpont
kiterjeszti tevékenységét a szülők
felé is, hogy meggyőzze őket: küld-
jék lányaikat a szakképzésekre,
ezáltal megélhetést alapozva meg
számukra. Imádkozzunk azért, hogy
még több lány érdeklődjön a tan-
ulás iránt, és még több szülő
ösztönözze lányát a tanulásra!

2, szerda
Hálózatok: Adjunk hálát a Maha-
rastra állambeli Kothara
Kórházért. Imádkozzunk azért,
hogy a munkatársak együtt tud-
janak működni a különféle hálóza-
tok és kormányszervek dolgozóival,
ezáltal a minőséget még inkább
emelni tevékenységükben. Imád-
kozzunk azért, hogy a kórház dol-
gozói Krisztus szeretetét mutassák
be munkájuk során a betegek felé. 

3, csütörtök
Megbélyegzés: Az Iskolai Meg-
bélyegzések Ellen elnevezésű
projekt Csattisgar állam három
megyéjében küzd a lepra-miatti
megbélyegzések ellen. Imádkoz-
zunk Kishor Chandra Digal-ért, a
program vezetőjéért, valamint
három munkatársáért: Justin
Kumar, Nirdosh Tirkey és Samman
Padwar-ért. Imádkozzunk azért,
hogy ezzel a programmal sokezer
iskolás gyermeket és fiatalt érjenek
el, és a leprabetegek megbé-
lyegzése jelentősen csökkenjen. 

4, péntek
Források: Imádkozzunk Dr Man-
otos Elkana-ért, a Csandkhuri
Leprakórház. orvosigazgatójáért.
Adjunk hálát azért, hogy nagyon
sok beteg veszi igénybe a kórház
szolgáltatásait. Csattisgar állam-
nak ezen részében gyakran van
áramkimaradás. Imádkozzunk
azért, hogy legyen folyamatosan
áram, és a berendezések is folyam-
atosan használhatóak legyenek. 

5, szombat / 6, vasárnap
Fogyaték: A Maharastra állambeli
Majurbhandzs Lepraotthon 70-
100 leprabetegnek ad otthont.
Adjunk hálát az új fizikoterápiás
egységért, ahol a lepra miatt
megrokkantakkal foglalkoznak.
Imádkozzunk az Otthon megfelelő
anyagi hátteréért, a lakókért és a
dolgozókért. 
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44, hét: okt 31-nov 6

Közép-India
Csattisgar, Madhya Prades, 
Maharastra, Orissza 

“Nem volt reménység számomra, amikor idejöttem. Ma

már tudom, hogy Isten küldött ebbe a kórházba.” – mondja

Nijazin, a Lepramisszió kolkatai kórházának egyik betege.

A Lepramisszió barabanki (India)
kórházának egyik laborasszisztense

A Csattisgar 
Szakképzőközpont diákjai
Csampában

Jobbra fönt: A csampai
(India) lepramissziós
kórház gyógyszertára
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14, hétfő
Imádkozzunk az ausztrál
Lepramisszió vezetőjéért, Gra-
ham Peckért és munkatársaiért,
akik minél több új támogatót,
adakozót, képviselőt szeretnének
megnyerni a médián, előadá-
sokon és küldeményeken
keresztül. Imádkozzunk azért,
hogy Isten Lelke erősítse meg
őket tevékenységükben és a
2013-as centenáriumukra
kitűzött célok elérésében. 

15, kedd
Emlékezzünk meg imáinkban a
Lepramisszió Kézművességéről.
Számukra ez a legzsúfoltabb
időszak. Imádkozzunk azért,
hogy karácsonyi katalógusukból
sokan válasszanak ajándéktár-
gyakat, “Életajándékot”, és jó
legyen mindezért a bevétel.
Adjunk hálát a keresztény
könyvesboltokon keresztül
történő értékesítésekért,
valamint saját kiadványaikért,
közöttük Eddie Askew műveiért.
Kérjük Isten áldását a munkatár-
sakra és önkéntesekre. 

16, szerda
Adjunk hálát azért, hogy a
kanadai Lepramisszió az adat-
bázisában több ezer adakozót
tart nyilván. Az adományok
összege csökkent, de az
adakozóké nem. Adjunk hálát a
különféle egyházakkal való jó
kapcsolatukért, valamint a
Leprások Világnapjának népsz-
erűségéért Kanadában. 

17, szerda
Imádkozzunk a németországi
Lepramisszióért, amint új mód-
szereket keresnek a támogatók
és adományok számának
növelésére. Imádkozzunk azért,
hogy találjanak hozzáértő
személyt, aki az adomány-
gyűjtést hatékonyan tudja
végezni és sok új támogatót tud
megnyerni. Imádkozzunk a
jótékonysági rendezvényeikért,
körleveleikért, valamint a Calw-
ban tartott jótékonysági hang-
versenyükért. 

18, péntek
Emlékezzünk meg a dán
Lepramisszió munkájáról.
Adjunk hálát Klaus Leonhardt
igazgatóért, a vezetőségi
tagokért. Imádkozzunk azért,
hogy adománygyűjtő
tevékenységeiknek köszön-
hetően sokat tudjanak tenni a
bangladesi leprabetegek
érdekében, mivel ez az ország áll
a tevékenységeik fókuszában. 

19, szombat / 20, vasárnap
Imádkozzunk a belgiumi
Lepramisszióért. Adjunk hálát
Renée Simon elnöknőért. Imád-
kozzunk azért, hogy találjanak új
és megfelelő kuratóriumi
tagokat, a flamand és vallon
nyelvterületen munkatársakat.
Imádkozzunk azért, hogy Isten
vezesse őket döntéseik
meghozatala során.
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46, hét: november 14-20. 

Támogató munka
A Lepramisszió Kézművessége megrendelésre készít-

tet apróbb kézművesmunkákat. Egyenként mindegyik

kis értéket képvisel, összességében azonban évente

mintegy 125 000 font (több, mint 41 millió forint)

bevételt jelent. Ez igen komoly összeg. Emlékeztessen

bennünket a mustármag példázatára! 
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7, hétfő
Bevétel: A Városi Egészségfe-
jlesztési Projektet a Lepramis-
szió egyik partnere: az Údvhad-
sereg működteti Dhaka Mirpur
negyedében. Imádkozzunk 
Dr Bernard Nath orvosért. Imád-
kozzunk az embermentő cso-
portért, idei továbbfe-
jlődésükért, hogy még
hatékonyabban tudjanak dolgo-
zni. 

8, kedd
Átfogó gyógyítás: A DBLM
kórházban átfogó módon
foglalkoznak a betegekkel: a gyó-
gyítás mellett lelkigondozást,
fizikoterápiát, alapoktatást is
nyújtanak nekik. Szeretnék, ha
sikerülne a betegeket anyagilag
méginkább önfenntartóvá tenni.
Imádkozzunk a munkatársakért
és a betegekért, hogy ez az
elképzelés megvalósulhasson. 

9, szerda
Idősek: A csandragonai
Lepraotthon a Lepramisszió
egyik partnere, Banglades
legrégebbi leprakórháza.
Szeretetotthont is tartanak fenn
a legidősebbek számára. Imád-
kozzunk Dr Stephen Chowdhury
orvosigazgatóért, hogy lássa
meg Isten vezetését munkája
során. Adjunk hálát a szeretetot-
thon munkájáért, mely az idős
leprabetegek között nagyon
áldásos szolgálatot végez. 

10, csütörtök
Oktatás: A bangladesi
Lepramisszió Gaibandha-Jay-
purhat Lepragondozó Projek-
tje kb. 200 közösségalapú cso-
portot működtet. A projekt
keretében szakmát is tanítanak
leprabetegeknek. Imádkozzunk
ezekért a csoportokért, hogy
járuljanak hozzá a betegek
önbecsüléséhez, segítsék a
családjaikat is. 

11, péntek
Adjunk hálát Martin Adhikary
lelkészért és CAN nevű
(Hálózati-és fejlesztési
Koordináció) csoportjáért. Az
elmúlt évben arra törekedtek,
hogy olyan leprabetegeket is
megtaláljanak, akiknek sérültek
az emberi jogaik. Imádkozzunk a
CAN projekt eredményességéért
a leprabetegek javára! 

12, szombat / 13, vasárnap
Támogatás: Imádkozzunk
Paracs Csakma úrért, aki a Csit-
tagong Hegyvidéki Lepragon-
dozó Projekt vezetője. Folyam-
atosan politikai zavargások van-
nak ezen a területen, mely
gyakran megakadályozza a
munkát is. Imádkozzunk, hogy
Isten őrizze meg a munkatár-
sakat. Imádkozzunk, hogy a
legyen lelki erejük ahhoz, hogy a
hátrányos helyzetű betegeken
segítsenek.

TÉNY: 
BANGLADES 
DÉL-NYUGATI
RÉSZÉN TALÁLHATÓ
A VILÁG EGYIK 
LEGNAGYOBB 
MANGROVE ERDEJE. 

45. hét: november 7-13.

Banglades

“Hálás vagyok a Lepramissziónak, hogy segített 

rajtam és gyermekemen. Különben koldulnunk 

kellene.”- Hasina, aki varrótanfolyamot végzett

és varrógépet kapott a Csittagong Fejlesztési

Projekt keretében.

Az egyik önsegítő csoport
egy nilphamari találkozót
készít elő

Fönt: A bangladesi
Lepramisszió Hágár
Otthonának lakói

Fönt: Astrid Molyneux
megérkezik az 
angol-walesi Lepramisszió 
peterborough-i 
központjához. Astrid két év
alatt 37 000 km-t
kerékpározott a Földön,
hogy jótékonysági
szervezeteknek, köztük a
Lepramissziónak is 
gyűjtsön.
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21, hétfő
Épületek: Adjunk hálát Dr.Premal
Das-ért, aki a Lepramisszió naini
kórházának főigazgatója Uttar
Prades államban. Imádkozzunk az új
műtő épületéért, melynek elkészülte
a különféle engedélyek késése miatt
csúszik. Imádkozzunk a kórház új
kezdeményezéséért is, hogy ettől az
évtől kezdve állami egészségügyi
dolgozókat is képezzenek leprológiai
szakismeretekre. 

22, kedd
Egészséggondozás: Az Uttar Prades
állambeli kusinagari Keresztény
Leprakórház a Lepramisszió egyik
partnere. Imádkozzunk Dr U C Sahi
orvosért és munkatársaiért, hogy
Jézus szeretetét tudják továbbadni a
betegeknek. Imádkozzunk
egészségnevelő programjaik
beindításáért, mely a környező fal-
vakban lesz hivatott az iskolákban és
kollégiumokban felvilágosítást
végezni a leprabetegségről. 

23, szerda
Műtét: Imádkozzunk az Uttar Prades
állambeli Faizabad kórházának
főigazgatójáért, Dr Timothy Max-
imus-ért, aki nagyon sok leprabete-
gen végez helyreállító sebészeti
műtétet. Isten adjon számára és
munkatársai számára is bölc-
sességet, hogy minden munkájukon
áldás legyen. 

24, csütörtök
Szégyenbélyeg: Uttar Prades állam-
ban egy iskolai program hivatott
arra, hogy a diákok közötti felvilá-
gosító munkával csökkentse a lepra-
betegek megbélyegzését. Utcai szín-
darabokkal mutatják be a lepra-
betegséggel kapcsolatos
ismereteket. Imádkozzunk azért,
hogy mindezeken keresztül jelen-
tősen csökkenjen az emberek vis-
zolygása és megbélyegzése a lepra
tekintetében. 

25, péntek
Oktatás: Imádkozzunk a Lepramis-
szió faizabadi Wellesley Bailey Sza-
kképzőközpontjáért. Adjunk hálát a
munkatársakért, akik nagyon
elkötelezett módon foglalkoznak a
nagy szegénységből és lepra-háttér-
ből érkezett hallgatókkal. Adjunk
hálát azért, hogy a Sza-
kképzőközpontnak nagyon jó kapc-
solatai vannak neves vállalkozókkal,
aminek köszönhetően a végzett hall-
gatók mindegyikét sikerül elhelyezni! 

26, szombat / 27, vasárnap
Kapcsolatok: Adjunk hálát a faiz-
abadi gyülekezetekért és
lelkészeikért, akik támogatják a
Lepramisszió faizabadi kórházát.
Vasárnaponkénti váltással négy
felekezet lelkipásztorai látogatják a
betegeket, hirdetik Isten üzenetét
számukra. Imádkozzunk azért, hogy
Isten áldja meg ezeknek a
lelkészeknek szolgálatát, és hogy a
helyi egyházak és a kórház között
továbbra is szoros legyen a lelki
kapcsolat. 

28, hétfő
Vezérelvek: Imádkozzunk Jan-
nine Ebenso mozgássérültségi
tanácsadóért, aki a Lepramisszió
projektjeiben segíti világszerte a
mozgássérültséggel járó
kérdések megoldását. Nagyon
fontosak a szakmai vezérelvek és
tanácsok. Imádkozzunk azért,
hogy az általa készített tanmenet
hasznos legyen. 

29, kedd
Fizikoterápia: A legtöbb
tagországunkban a korábbi
kultúraközi munkatársak helyét a
helyiek vették már át. Adjunk
hálát Istennek a guineai
Macenta kórházért, ahol Cécé
Soropogui vette át a leprakórház
fizikoterápiás részlegének
vezetését. Mivel ő az ország
egyetlen szakképzett fizikoter-
apeutája, nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy nálunk dolgo-
zik! 

30, szerda
Öngondoskodás: Világszerte
számos, leprabetegekből álló
önsegítő csoportunk
tevékenykedik. Azt szeretnénk
ezzel elérni, hogy a betegek elk-
erüljék az újabb fekélyek
kialakulását. Imádkozzunk
Adamou Idi (Niger), és Lawrence
Tolumuyiwa (Nigéria), Philippe
Guilavogui (Guinea), és Rames
Csaudhary (Nepál) munkatár-
sainkért, akik az öngondoskodó
csoportok munkáját hangolják
össze a különféle országokban. 

december
1, csütörtök
Egyház: Számos országban
különböző módon rekesztik ki az
egyházból a fogyatékos
embereket. Adjunk hálát Erna
Mollerért (Dél-Afrika), aki az egy-
házakat bátorítja arra, hogy
legyenek befogadóak és biztosít-
sák a fogyatékkal élő
keresztényeknek is az egészsége-
sek között vallásuk gyakorlását. 

2, péntek
Műtét: Sok betegen lehet műtét-
tel segíteni. Imádkozzunk Jerry
Joshua (India) sebészünkért, Eric
Ilenikhena (Nigéria) fizikoter-
apeutáért, akik műtéttel és utó-
gondozással segítenek a
betegeken. 

3, szombat / 4, vasárnap
Képzés: A Lepramisszió
munkatársai különféle állami és
egyházi képzéseken vesznek részt
a fogyatékosságmegelőzési
témában. Imádkozzunk a
Kongóban dolgozó Angelika
Piefer-ért, Natalie Smith-ért
Kelet-Timorban, és Anne
Roberts-ért Etiópiában. Mind-
hárman a képzéseket is
irányítják. Imádkozzunk azért,
hogy hallgatóik tudják a gyakor-
latban hasznosítani a tanultakat. 
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48. hét: nov 28 – dec 447, hét: november 21-27.

Fogyatékosság

A WHO (Egészségügyi Világszervezet)

becslése szerint a Föld lakóinak kb. 

egytizede: mintegy 650 millió ember,

valamilyen fogyatékkal él. 

TÉNY: 
DELHI A VILÁG
ÖTÖDIK 
LEGNÉPESEBB
VÁROSA

Északnyugat-India
Delhi, Uttarakhand, Uttar Prades 

“Mindig hálás leszek a Lepramissziónak!” – Dev Saran Bihar

államból, aki a Lepramisszió Delhi melletti Sahdara

kórházában részesült műtéti beavatkozásban.

TÉNY: 
AZ ENSZ FEJLESZTÉSI
TANÁCSÁNAK ADATAI
SZERINT A 
FOGYATÉKKAL
ÉLŐKNEK KB. 60%-A
HARMADIK VILÁGBAN
ÉL. 

Tricikli-verseny, mint az etiópiai
Leprások Világnapja egyik 
szenzációjagyik szenzációja

Jobbra fönt: Egy férfi a
Lepramisszió bankurai
kórházának 
Snehalaya-ban (idősek
otthona) bambusznáddal
dolgozik. 

Egy fiatal nigeri fiú
közlekedési eszköze
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5, hétfő
Jogvédelem: Imádkozzunk Dr Zaw
Moe Aung-ért, a Lepramisszió
myanmari képviselőjéért, valamint
az Egészségügyi Minisztériummal
közösen készítendő nemzeti
akciótervért. Imádkozzunk azért,
hogy a “A Fogyatékkal Élők 7-es
Jogvédelmi Projektje”, mely Myan-
mar 14 megyéjéből hétben kerül
megvalósításra, segítsen a fogy-
atékkal élőknek abban, hogy
közösségeikbe be tudjanak kapc-
solódni.

6, kedd
Gyermekek: Imádkozzunk ma a
Thanbuzayut Fogyatékos Közpon-
tért, különösen a fogyatékos gyer-
mekekért, akik a mobilizálás
reményében jönnek a kezelésekre.
Imádkozzunk a myamnari
munkatársakért, hogy bírják a napi
megterhelést és a sok vidéki
utazást. 

7, szerda
Oktatás: A thaiföldi McKean
Rehabilitációs Központ nagyszerű
lehetőségeket biztosít arra, hogy a
betegek fenn tudják tartani
önmagukat. Választhatnak a sza-
kképzőközpont, bio-termesztés és
többféle szakma közül. Távoli
vidékről érkező leprabetegekkel is
foglalkoznak. Imádkozzunk a
McKean új, bennszülött vezetőiért,
különösen is Trairatért, az egyik
vezetőért. Imádkozzunk azért, hogy
a sokféle életkorú gondozott mind-
egyike korának megfelelő gondo-
skodásban részesüljön. 

8, csütörtök
Utazás: Kérjük Isten áldását a
myanmari Pakokku Mozgássérül-
tek Központjára, mely a száraz
övezetben található. Imádkozzunk a
központ munkatársaiért és
betegeiért, akik mindenféle fogy-
atékkal érkeznek a kezelésekre.
Könyörögjünk azért, hogy bírják a
nehéz és forró időjárást is. Imád-
kozzunk biztonságos utazásukért. 

9, péntek
Átalakulás: Kérjük Isten áldását a
Mawlamyine Keresztény
Leprakórházra, hogy lehessen
segítségül minél több leprabeteg és
mozgássérült számára, és a
munkatársak, mint Isten eszközei,
közvetíthessék Isten szeretetét és
könyörületét a betegeknek és a
közösségnek. Imádkozzunk a
Közösségátalakító Projekt
munkatársaiért, hogy jó irányba
tudják befolyásolni a közösségek
életét, és a fogyatékkal élőket is el
tudják fogadtatni a társadalommal

10, szombat / 11, vasárnap
Kapcsolatok: A Lepramisszió
myanmari munkatársai azt kérik,
hogy imádkozzunk a helyi
szervekkel való jó kapcsolataikért.
A projektek csak a helyi szervek
engedélyével valósulhatnak meg.
Imádkozzunk azért, hogy a
Lepramisszió befolyásolni tudja a
hivatalnokokat a leprabetegek és
mozgássérültek irányába, és a
Népjóléti Hivatal is készséges
legyen az együttműködésre.

12, hétfő
Fejlődés: Magasztaljuk Istent a
“Törzsi közösségek képességfe-
jlesztő” projektjéért. Karwarban,
Karnataka államban a projekt
nagymértékben hozzájárult a törzsi
közösségekben a társadalmi, gaz-
dasági és egészségügyi kérdések
megoldásához. Imádkozzunk minden
önsegítő csoportért, az ifjúsági cso-
portok tagjaiért, és a falusi bizottsá-
gokért, hogy megerősödjenek és ki
tudjanak állni saját jogaikért.

13, kedd
Hatás: A “Rokkantak jogai a civilsz-
ervezetek hálózatán keresztül”
projekt elősegíti a leprabetegek és
fogyatékkal élők részesedését a
központi erőforrásokból. 105 érdekc-
soport alakult Tamil Nadu Tiruvanna-
malai kerületében. Ezek a csoportok
megismeretetik a tagokkal jogaikat
és a nekik járó kormányzati juttatá-
sokat. Imádkozzunk, hogy ennek a
projektnek hosszútávú hatása legyen
a leprabetegek életminőségére.

14, szerda
Gyógyítás: Adjunk hálát Dr Suresh
Verghesért, aki a Lepramisszió
kórházának főigazgatója a tamil
nadu-i Dayapuramban. Kérjük, hogy
Isten vezesse őt ennek a forgalmas
kórháznak az irányításában. Imádkoz-
zunk azért is, hogy a fiatal keresztyén
orvosok késztetést érezzenek arra,
hogy leprabetegekkel foglalkozzanak.
Imádkozzunk a súlyos szövőd-
ményektől szenvedő leprabetegek
teljes gyógyulásáért.

15, csütörtök
Egészségügy: A Lepramisszió
vadathorasaluri közkórházát Dr
Malarvizhi Edwin orvosigazgató
vezeti. Imádkozzunk, hogy minden
munkatárs élete és munkája Isten
szeretetét és könyörületét tükrözze. A
kórháznak több orvosra van szük-
sége. Imádkozzunk azért, hogy
legyenek olyan elkötelezett és
odaadó orvosok, akik eljönnek erre a
távoli helyre dolgozni.

16, péntek
Adománygyűjtés: A Lepramisszió
vadathorasaluri közkórháza azt ter-
vezi, hogy egy helyi támogató cso-
portot állít fel, hogy a kórház javára
adományokat gyűjtsenek. Imádkoz-
zunk ennek megvalósulásáért, hogy
megtalálják a projekthez a megfelelő
embereket, és a lehetséges helyi
támogatókkal jó kapcsolatot tud-
janak kiépíteni.

17,szombat/18,vasárnap
Tanulók: Imádkozzunk M
Manaksháért, a vadathorasaluri
Szakképző Központ igazgatójáért.
Imádkozzunk, hogy Isten tegye
képessé a munkatársi közösség
vezetésére és a diákok lelkesítésére.
Kérjünk bölcsességet a munkatársak-
nak, hogy önbizalmat tudjanak kife-
jleszteni a diákokban, akik közül
sokan nagyon hátrányos szár-
mazásúak.

50.hét: december 12-1849. hét: december 5-11 

Dél-India
Karnataka és Tamil Nadu

A WHO hivatalos statisztikái szerint Myanmarban a
frissen regisztrált leprabetegek között 13,18% a 2-es
fokozatú mozgássérültségben szenved. Az egész
ország területén összesen 80-90 000 leprabetegre
vonatkozik ez a szám. Komoly terhet jelent ez az 
érintetteknek és hozzátartozóiknak.

“Már megvan a végzettségem és önbizalmam ahhoz,

hogy dolgozzak, pénzt keressek, és méltóságteljes,

tisztes életem legyen. Másokat is tudok irányítani és

ösztönözni is a saját életem példájával.”- Bajubbai, egy

16 éves lány, aki a “Törzsi közösségek képességfe-

jlesztő” projektjének kedvezményezettje.

Myanmar és Thaiföld

TÉNY: 
THAIFÖLDÖN KB. 
160 000 BURMAI
NEMZETISÉGŰ
LAKOS ÉL

Fönt: Sarala a Tamil 
Nadu-beli Viluppuram
önsegítő csoportjának
tagja

Arumugam (balra) 
alacsonyköltségű házat
kapott Viluppuramban
(Tamil Nadu, India)

Fönt: Egy leprabeteg:
Salai Iceedo a
Mawlamyine Keresztény
Leprakórházban 
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Fotó: Peter Lemieux
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51. hét: december 19-25

Kultúrák-közi
munkatársak
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk

az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének

dicsőségét, telve kegyelemmel és 

igazsággal.” János 1,14

63

26, hétfő
Értékek: Minden szempontból
olyanok szeretnénk lenni, mint
Jézus. Imádkozzunk a munkatár-
sainkért, hogy minden
munkájukban Őt tükrözzék vis-
sza; minden munkát: kicsit és
nagyot, Isten tetszésére
végezzenek. Imádkozzunk azért,
hogy mind tettekben, mind
szavakban az Urat szolgáljuk.

27, kedd
Micah hálózat: A Lepramisszió
tagja a Micah hálózatnak. Ez a
hálózat bibliai választ akar adni
a szegények és elnyomottak
szükségleteire. Imádkozzunk
értük, hogy ilyen módon tudjunk
reagálni a leprabetegek szük-
ségére. Minden tettünk alapja
Krisztus legyen.

28, szerda
Együttműködés az egyháza-
kkal: Imádkozzunk a világszerte
rendszeresen templomba járó
hívőkért, hogy segítsenek
megértetni missziói látásunkat,
és minél többen imatámo-
gatóinkká, illetve adomány-
ozóinkká váljanak. Imádkozzunk
világos kommunikációért és
azért, hogy az Úr indítsa az egy-
házakat a Lepramisszió munkája
iránti lelkesedésre.

29,csütörtök
Együttműködés az egyháza-
kkal: Imádkozzunk azokért, akik
a Lepramisszió által támogatott

országokban foglalkoznak az
egyházakkal. Imádkozzunk
Martin Adhikary-ért (Banglades)
és Erna Mollerért (Dél-Afrika),
akik aktív pártfogói munkát
végeznek és segítenek
megértetni az egyházakkal, mire
van szükségük a lepra-
betegeknek.

30,péntek
Lelkigondozók: A Lepramisszió
sok kórházában vannak lelkigon-
dozók, akik segítenek a lepra
által sújtottaknak a hátrányos
megkülönböztetéssel és a lelki
nehézségekkel megbirkózni.
Imádkozzunk a nehéz küldetést
teljesítő lelki tanácsadókért.
Isten adjon nekik irgalmas
szivet, bölcsességet és
éleslátást.

31, szombat/ Újév
Vezetők: Imádkozzunk azokért,
akik a Lepramisszióban vezető
pozíciót töltenek be. Közel kell
maradniuk Jézushoz feszült és
tevékeny életükben. Imádkoz-
zunk, hogy istenfélőként
munkálkodjanak, és életük
másokra lelkesítően hasson.
Kérjük az Urat, hogy védje meg
őket és legyen a Pásztoruk. 

52. hét: december 26-31

Hit és küldetés

“Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy

tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan,

ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által

dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18)

Fönt: Elisa Yule (balról a
második) Bangladesben
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19, hétfő
Kína: A hongkongi származású
Yuek Ming Poon a kinai
Lepramisszió országfelelőse.
Imádkozzunk érte, irányító
munkájáért. Imádkozzunk azért,
hogy kapja meg a megfelelő
támogatást és erőt sok
utazásához. Imádkozzunk
egészségéért, valamint a civilsz-
ervezetekkel való kapcsolatépítő
tevékenységéért.

20, kedd
Kongói Demokratikus Köztár-
saság: A német Angelika Piefer
foglalkoztatás-terapeuta a
Lepramisszió és az állami
egészségügyi szervek fogy-
atékossági tanácsadójaként dol-
gozik Kongóban. Nagyon sok a
feladata. Emellett a Lepramisszió
koordinációs irodájában is segít.
Imádkozzunk azért, hogy Isten
vértezze fel őt mindehhez. Imád-
kozzunk azért, hogy legyen ideje a
pihenésre is.

21, szerda
Banglades: Imádkozzunk az
amerikai Bob és Sheri Bowersért
és három gyermekükért, hogy kol-
legáikkal és szomszédaikkal jó
kapcsolatot alakíthassanak ki.
Bob a nilphamari DBLM kórház
foglalkoztató-terapeutája. Imád-
kozzunk érte, mivel munkája
során nagyon sok különféle
elvárásnak kell eleget tennie. Kér-
jük, hogy Isten adjon mindehhez
bölcsességet neki. 

22, csütörtök
Csád: Adjunk hálát a holland
származású Geeske Zijp-ért, aki
sok éve dolgozik a Lepramissz-
iónál. Lepraellenőrző és fogy-
atékosság-megelőző munkát
végez Csádban. Kérjük Isten
védelmét sok utazása során.
Imádkozzunk azért, hogy legyen
béke az országon belül és a csádi
és szudáni kormányok között is.

23, péntek
Család: Ma azokért a kultúrák-
közötti munkatársainkért imád-
kozzunk, akik családjuktól és bará-
taiktól távol töltik a karácsonyt.
Imádkozzunk azért, hogy tudjanak
pihenni és érezzék meg Isten
jelenlétét. Imádkozzunk azért,
hogy a Lepramisszió munkatársai
szerte a világon frissüljenek fel
lélekben és testben, lehessenek
együtt családjaikkal és a karác-
sony igazi lényegét éljék át. 

24, szombat / 25, vasárnap
Karácsony

Öröm: „Az angyal ezt mondta
nekik: Ne féljetek, mert íme, hird-
etek nektek nagy örömet, mely az
egész nép öröme lesz. Üdvözítő
született ma nektek, aki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.”
Lukács 2,10-11
Adjunk hálát azért, hogy Jézus
emberi testben eljött a földre,
hogy utat készítsen számunkra
Istenhez.
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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.

Angola
6 program
Banglades
17 program
Botswana
1 program
Brazília
3 program
Csád
2 program

Etiópia
2 program
Fülöp-szigetek
2 program
Guinea
2 program
Indonézia
3 program
Kelet-Timor
2 program

Kína
6 program
Kongói DK
8 program
Lesotho
1 program
Mozambik
1 program
Myanmar/Burma
11 program

Nepál
9 program
Niger
1 program
Pápua-Új-Guinea
2 program
Srí Lanka
2 program
Szudán
3 program

Szváziföld
1 program
Tanzánia
1 program
Thaiföld
1 program

Dél-Afrika
5 program
Nemzeti Bizottság
Dél-Korea
1 központ
Támogató Csoport
India
109 program
Nemzeti Bizottság

Nigéria
11 program
Tám ogató Csoport
Zimbabwe
1 program
Támogató Csoport

Támogatott országokTámogató és támogatott ország

Támogató országok

Anglia,Wales,
Csatorna-szigetek és
Man-sziget
Nemzeti Bizottság
Lepramisszió
Kézművesség
Lepramisszió 
Főhivatal
Ausztrália
Nemzeti Bizottság
Belgium
Támogató Csoport
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

Egyes országokban a projektek futnak szövetségben
amerikai lepra Misszió (ALM)
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ALepramisszió nemcsak a
betegség fizikai

következményeivel küzd, hanem az
lelki- és pszichológiai hatásokkal
is, melyek még inkább pusztítóak.
Sokan még a gyógyulás után is
megbélyegzettek maradnak. A
kotharai kórház egyik betege
mondta: “Azt még elviselem, hogy
elveszítsem egy kéz- vagy lábuj-
jam, de a családom megvetését,
vagy hogy a családomat a tár-
sadalom kiközösíti, már nem
tudom elviselni.

Ennek kapcsán a Lepramisszió
lelki tanácsadókat nevez ki minden
kórházba és Képzési Központba,
hogy segítsék a személyzet
egészségügyi képzését, támogatást
nyújtsanak, és ahol kell, lelkigon-
dozásban részesítsék a betegeket
és családtagjaikat. 

Andrew és Elizabeth egy hóna-
pos kotharai kórházi látogatása
alatt abban a megtiszteltetésben
részesültek, hogy részt vehettek
egy missziós tanácsadók számára
tartott négy napos képzése ami
után egy résztvevő azt írta: “Nem
tudom kifejezni, hogy mennyire
felfrissítve érzem magam.”

A képzés ideje alatt Andrew, aki
anglikán lelkész, és Elizabeth, aki
gyermek pszichológus, tanúi lehet-
tek annak, hogy a tanácsadók
gyakran közvetítőként működnek
közre a leprabetegek és családtag-
jaik között, küzdenek a betegséggel
kapcsolatos mítoszok és fél-
reértések ellen, ezzel erősítve a

családokat, hogy maradjanak
együtt. 

Kotharaban Andrew és Elizabeth
nyomon követték Mitalee, egy
kórházi lelkigondozó, munkáját, és
részt vehettek az ápolók és tech-
nikusok számára tartott alaptrénin-
gen. 

Andrew–nak és Elizabeth-nek
volt alkalma beszélgetni lepra-
betegekkel, akik számtalan megbé-
lyegzést szenvedtek el, és Mitalee
segítő munkáján keresztül kaptak
segítséget, támogatást.

Gajanan egy farmer, akinek keze
és lába a lepra következtében tel-
jesen érzéketlenné vált. Kezének
károsodása lehetetlenné tette,
hogy a farmon dolgozzon, ezért
kénytelen volt a feleségére hagyni
az összes fizikai munkát. Gajanan
kórházba került, hogy kikezeljék a
fekélyeket a lábán, és hogy meg-
műtsék a kezét. A betegség miatt
bajok voltak az önbecsülésével és
nagyon rosszul érezte magát attól,
hogy a feleségére kell hagyni az
összes munkát. Mitalee rendszere-
sen beszélgetett vele, lehetőséget
adva, hogy megossza az aggodal-
mait, és bátorítva arra, hogy vegye
fel a kapcsolatot telefonon a
családjával.

A Lepramisszió lelki tanácsadói
létfontosságú tagjai a csapatnak.
Hatalmas feladat a leprabetegek
meghatározó lelki és pszichikai
szükségleteit pártfogolni. Kérünk
titeket, hogy imádkozzatok értük és
munkájukért.

Andrew és Elizabeth Proctor, az angliai-walesi Lepramisszió
támogatói, a kotharai lepramissziós kórházban töltöttek el
egy hónapot Közép-Indiában, hogy tanulmányozzák a 
misszió lelkigondozóinak szolgálatát.

Ápolás és gyógyításA
rc

k
é

p
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