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Imádkozzunk egy lepra nélküli világért!

A lepramisszió ima kalauza

A Lepramisszió Imádsága
Szerető mennyei Édesatyánk, életnek adója,
tekints kegyelmesen a leprában szenvedőkre!
Érintsd és gyógyítsd meg őket, ahogyan
Jézus is tette földi élete során!
Adj bölcsességet és kitartást azoknak, akik

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

IMAFONÁL2012 A LEPRAMISSZIÓ IMA KALAUZA

e betegség gyógyításán és megelőzésén
fáradoznak!

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

www.leprosymission.org
A Nemzetközi Lepramisszió kiadványa

Imádkozzunk egy lepra nélküli világért!

Új életlehetőség

A Lepra Mission Világ

A bangladesi Lepramisszió kulcsszerepet játszott abban,
hogy Abdul ismét megélhetéshez jusson

We are a global network active in over 50 countries across the world. We work hand-in-hand with
governments and with local communities, with partner health organisations, WHO,
local Non-Governmental Organisations (NGOs), local churches, Christian partners
and many others to achieve our vision of a world without leprosy.
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Amikor a falubeliek először
vették észre Abdul testén a
leprabetegség jeleit, kegyetlenül
kivetették őt is, családját is maguk
közül. Senki nem akart vásárolni
Abdul zöldségespultjáról, és a
család kénytelen volt a dhakai
nyomornegyedbe húzódni,
ahonnan Abdul koldulni járt a
főváros utcáira. Bár egy állami
kórházban állapították meg róla,
hogy leprabeteg, gyógyszert
azonban nem adtak neki. Nagyon
kevés maradt az esélye.
Egy nap a Lepramisszió egyik
dolgozója látta meg Abdult az
utcán, és természetesen azt is,
hogy a férfi leprás. A Lepramisszió
kórházába vitte, és azonnal
elkezdték a kombinált gyógyszeres
kezelést gyógyulása érdekében.
Mivel azonban Abdul már nagyon
régen leprabeteg volt, közben
kezén és lábán maradandó
fogyatékosságot is szenvedett
közben.
Fönt: Abdul kis unokaöccsével

NIGER CSÁD SZUDÁN

Nemcsak a létfontosságú
gyógyszert kapta meg Abdul a
kórházban, hanem újraindíthatta kis
kereskedését is. A Lepramissziónak
köszönhetően a férfi egy önsegítő
csoport tagja lett, ahol induló
tőkét kapott egy kis vegyesbolt
nyitásához. Ezt feleségével,
Nurzuhannal együtt működteti.
Végtelenül boldog, hogy emberi
méltósággal élhet, és nem kell már
koldulnia.
Abdul szerencsés abban a
tekintetben is, hogy családja nem
hagyta el. A legtöbb leprabeteget
saját hozzátartozói is kirekesztik.
Mivel a Lepramisszió széleskörű
felvilágosító kampányokat szervez
a nyomornegyedekben, falvakban,
Abdult és családját a lakóközösség
is elfogadta.
„Mindig szégyenkeznem kellett”
– mondja Abdul. „De most
már magabiztos és boldog
vagyok. Nagyon köszönöm a
Lepramissziónak a segítségét!”

DÉL-KOREA

KÍNA

BANGLADESBEN

INDIA

MIANMAR
THAIFÖLD

ETIÓPIA

GUINEA

DÉL-SZUDÁN
NIGÉRIA

SRI LANKA

SZINGAPÚR

PÁPUA
ÚJ-GUINEA

RD KONGÓ
INDONÉZIA

TANZANIA
ANGOLA

KELET-TIMOR

MOZAMBIK

ZIMBABWE
BOTSWANA
DÉL-AFRIKA

AUSZTRÁLIA
LESOTHO

ÚJ-ZÉLAND

Afrika
Angola
Mozambik
Botswana
Niger
Csád
Nigéria
Dél-Afrika
RD Kongó
Dél-Szudán
Szudán
Etiópia
Tanzania
Guinea
Zimbabwe
A publication
of The Leprosy Mission International
Lesotho

Ázsia
Bangladesben
Dél-Korea
India
Indonézia
Kelet-Timor
Kína

Európa
Mianmar
Nepál
Sri Lanka
Szingapúr
Thaiföld

Anglia és Wales
Belgium
Dánia
Észak-Írország
Finnország
Franciaország
Hollandia
Írország

Magyarország
Németország
Olaszország
Portugália
Skócia
Spanyolország
Svédország
Svájc

Észak Amerika

Óceánia

Kanada
USA

Ausztrália
Pápua Új-Guinea
új-Zéland

