A vezérigazgató köszöntője
Kedves imádkozó Barátaim, Kollegáim!
Köszönöm, hogy hűségesen imádkoznak a Lepramisszióért!
Nagy szükségünk van imádságaikra!
A Lepramisszió munkájában folyamatosan sok a kihívás.
Munkatársaink nehéz körülmények között végzik munkájukat,
igen nagy a fizikai és lelki igénybevételük, rengeteget utaznak,
gyakran támadásoknak és fenyegetéseknek vannak kitéve,
anyagilag pedig szerények a körülményeik...
Nagy szükségünk van az Önök imádságaira!
Kérem, forgassák naponta az imakalauzt, hogy együtt
imádkozzunk ennek alapján a nagyvilágban élő
sok-sok támogatónkkal, munkatársunkkal!
Olyan ez, mint egy közös harc, melyet azonban nem
magunkban vívunk, hanem a mi Urunk és Megváltónk:
Jézus Krisztus harcol értünk és velünk.
Nagy szükségünk van imádságaikra a döntéseink meghozatalában!
Sok és nehéz döntést kell nap mint nap meghoznunk. Ezek gyakran munkatársainkat érintik,
mások pedig intézményeinket vagy közösségeinket. Mindezek közben Isten vezetésére van
szükségünk, hogy felelősen és a legjobban tudjunk dönteni mindabban, ami ránk bízatott.
Kérem, hogy könyörögjenek értünk és meghozandó döntéseinkért!
Nagy szükségünk van imádságaikra az egység érdekében!
A Lepramisszió Globális Együttműködés szoros kapcsolatokon alapszik. Alapvetően a támogató és felhasználó országok között működnek a kapcsolatok, akár napi szinten is.
Azt tapasztaljuk, hogy munkánk során szeretetteljes és mély, tisztelettudó kapcsolatokat
sikerült kiépíteni egymás között. Azonban a nagyon soknyelvű, sokszínű és sokféle kultúrájú
közösségben folyamatosan szükség van a kapcsolatok ápolására és erősítésére.
Kérem, hogy imádkozzanak a Lepramisszión belüli további egységért!
Nagy szükségünk van imádságaikra az anyagiak tekintetében!
A földrészeket egyformán érintő globális válság miatt az utóbbi négy esztendő rendkívül nehéz
volt a Nemzetközi Lepramisszió számára is. 2008 óta hozzá kellett nyúlnunk tartalékainkhoz,
valamint számos gyógyító programunkat kellett leállítani. Minden erőnkkel szeretnénk minden
rászorulón segíteni, de ezt csak anyagi háttérrel tudjuk megtenni.
Kérem, hogy imádkozzanak a szükséges anyagi erőforrásainkért is!
Személyes tapasztalatom, hogy miközben másokért imádkozunk, magunk is gazdagszunk.
Ezt a lelki meggazdagodást kívánom minden kedves imádkozó Barátomnak, Kollegámnak
a 2013. év során is!
Geoff Warne
vezérigazgató
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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
· az együttműködésre,
· az emberi méltóság tiszteletére.
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Hol fordul elő napjainkban a leprabetegség?
A Nemzetközi Lepramisszió Jézus Krisztus nevében elkötelezetten kívánja szolgálatát végezni
mindaddig, amíg a világon leprás betegek élnek.

Forrás: WHO 2011
4
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ARCKÉP

Maradandó segítség
A Lepramisszió sok olyan embernek nyújt maradandó és jelentős segítséget,
amilyen Krisna is.

K

risna, a felesége, Kancsi öt gyermekükkel a nepáli Kavre terület egyik
eldugott kis falujában laknak.
A Pancskal nevű kis faluban 32 család és
192 ember él.
Krisnáról 32 éve állapította meg a Lepramisszió házról házra járó szűrőcsoportja,
hogy leprabeteg. Amikor ez kiderült, a
falubeliek nem beszéltek vele többé, és
nem is ettek vele együtt. MDT (kombinált
gyógyszeres) kezelést kapott, és nem lett
semmi maradandó nyoma a betegségének.
A Lepramisszió ezen kívül is hatalmas
segítséget nyújtott a család számára a
legkisebb gyermek iskoláztatásával és az
életkezdő kölcsön által.
Mivel mindez nagyon régen történt,
Krisnának már nem kell a szégyenbélyeg
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Kép: Krisna és néhány családtagja

vagy kirekesztés miatt szenvednie. Bár a
leprával szemben még mindig vannak
előítéletek, Pancskalban ez már nem kérdés.
Nemrégiben Krisna legidősebb lányáról,
Szuntaliról állapították meg, hogy leprabeteg. A férje elküldte otthonról, és Szuntali
nem tehetett mást, minthogy kisgyermekeivel együtt apjánál keresett menedéket.
Ez igen nagy terhet jelent Krisna számára,
aki el sem tudja képzelni, miként fog
eltartani egy ilyen népes családot.
A Lepramisszió abban tud ismét segíteni
neki, hogy kölcsönt ad a családnak, amiből
Krisna bivalyokat tud vásárolni. A tejet a
piacon árulhatja, s ebből reménység szerint
meg tud majd élni a család.

Szuntali és lánya

KRISNA

1. hét: január 1 – 6.

Leprabetegek
A leprabetegekről
Minden évben két- háromszázezer embert diagnosztizálnak leprával, és becslések szerint a világon
három-négymillióan élnek a betegség következményeként valamilyen fogyatékossággal. A leprát egy
microbacterium leprae nevű kórokozó okozza, amely
a tuberkulózist okozó baktérium egyik rokona. Ha
nem kezelik, megtámadja az idegeket, ennek következtében pedig az ember nem érez fájdalmat és
könnyen megsérül. Bénulással is járhat, megakadályozva a szemek becsukását és az ujjak görbületét
okozva. Ezért ha nem kezelik, fogyatékosságot
eredményezhet.
A leprabetegséget nehéz felismerni. A legtöbb ember
természetes módon immunis rá. Egy több komponensű antibiotikumos kúrával gyógyítható. Azonban
ha “meggyógyult” is a beteg, sokszor pusztító lehet a
betegség következményeivel élni. Nagyon sok téves
elképzelés él a betegséggel kapcsolatban, ami félelemmel tölti el az embereket, és emiatt a leprás
betegeket sokszor kitaszítja a családjuk és a tágabb
közösség.
A Lepramisszió nemcsak a betegség testi következményeinek kezelésén dolgozik, hanem megváltoztatja az emberek életét is azáltal, hogy felvilágosító munkát végez a közösségekben a megbélyegzés és a kirekesztő törvények visszaszorítására,
megélhetést biztosít, önsegítő csoportokat hoz létre,

és segít az emberek önértékelésének helyreállításában. A Lepramisszió más eredetű fogyatékkal élőkkel is foglalkozik.
Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk azokért, akiket kitaszít a családjuk vagy a környezetük. Imádkozzunk a Lepramisszió különféle programjaiért, amelyeknek célja
a leprával kapcsolatos tévhitek visszaszorítása
· Kedd: Adjunk hálát azért, hogy a lepra ma már
gyógyítható. Mondjunk köszönetet Istennek azokért a sebészekért, akik helyreállító műtétekkel
csökkenteni tudják a torzulásokat és fogyatékosságokat.
· Szerda: Imádkozzunk azért, hogy sokkal több esetet ismerjenek fel korai stádiumban, és így kevesebb embernek kelljen fogyatékossággal élnie.
· Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a Lepramisszión keresztül több ember ismerje meg Krisztus szeretetét, mert Ő áll a Lepramisszió minden
tevékenységének központjában.
· Péntek: Dícsérjük Istent azért a rengeteg kezdeményezésért, amely a leprás emberek megélhetését igyekszik biztosítani szerte a világban. Adjunk
hálát a szakképzési központokért, amelyek új szakmákat oktatnak, és az önsegítő csoportokért, melyek kölcsönöket nyújtanak az új vállalkozásoknak.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a leprabetegek
megújult önbecsüléséért és azért, hogy értékesnek
érezzék önmagukat és a közösségeik is őket.
Bibliai idézet
Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek
”
legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de
bízzatok: én legyőztem a világot.” (János 16,33)
Fontos események 2013-ban
Január 27 – Leprások Világnapja
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KÉP: Az indiai Delhiből származó leprabeteg Szabitát
a Lepramisszió egyik kórházában kezelik.
A Lepramisszió ösztöndíjat is biztosít a fia taníttatásához.
Asszony a nigériai Kebbi államból

2. hét: január 7 – 13.

Fókuszban: Nepál
A Nepáli Lepramisszió bemutatása
A lepra okainak és következményeinek felszámolása
érdekében a Nepáli Lepramisszió célja, hogy a leprabetegek, a fogyatékkal élők, és a társadalom peremére szorultak élete holisztikus átalakuláson menjen
át, integrálódjanak a közösségükbe, és javuljon az
önbecsülésük. Ennek érdekében a Nepáli Lepramisszió a fogyatékosság megelőzésére koncentrál,
küzd a környezeti korlátok ellen (szegénység, írástudatlanság és higiénia), valamint kutatásokat és
képzéseket támogat.
Projektek:
Anandaban Kórház
Ez a Nepál középső részén található legjelentősebb
leprakórház. A kórház az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja: rekonstrukciós műtétek, a lepra által okozott
reakció kezelése, valamint a fekélyek ellátása. Az
Anandaban Kórháznak Nyugat-Nepálban, Butwalban
is van egy klinikája, és van egy másik klinikája is
Chandranigapurban.
A SER - Társadalmi és Gazdasági Rehabilitáció és
a CEDAR - Közösségi Felhatalmazás, Fejlesztés,
Fogyatékosság és Rehabilitáció projekt
A fenti két kezdeményezés segít a leprabetegeknek
szembeszállni az olyan kihívásokkal, mint pl. a fogyatékosság és a megbélyegzettség. A projektek önsegítő csoportok segítségével biztosítanak kölcsönt
kisvállalkozásoknak, alacsony költségvetéssel működő otthonoknak, valamint oktatási és képzési lehetőségeknek, és nyújtanak támogatást az önellátás terén.
(A Nepáli Lepramisszió és az általa támogatott egyéb
szervezetek programjairól további információkat ld.
az 58. oldalon.)
Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a fogyatékkal élő
leprabetegek tájékoztatást kapjanak az Anandaban
Kórházban végzett rekonstrukciós műtétekről, és
hajlandóak legyenek ezért elmenni a kórházba.
· Kedd: A kórházi személyzet és a betegek minden
kedden összejönnek az Anandaban Kórház munkatársaiból és a betegekből álló gyülekezetben.
Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy a kórház munkatársai és a betegek együtt imádkozhatnak az
Úrhoz, valamint azért a javulásért, amelyet ez az
életükben szociális és lelki szempontból jelent.

· Szerda: Adjunk hálát az Úrnak Bishnu Dhungana
projektvezetőért és a SER és CEDAR projekt többi
tagjáért. Imádkozzunk azért, hogy biztonságban és
jó egészségben tudjanak a közösségi munka végzése érdekében Nepál távoli vidékeire látogatni.
· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy az Úr adjon erőt és
bölcsességet Shovakhar Kandelnek, a Nepáli Lepramisszió ügyvezető igazgatójának, aki a munka
teljes körű vezetését ellátja. Imádkozzunk kötelezettségeiért és a családjáért, mivel igen elfoglalt
ember, aki sokat utazik.
· Péntek: A chandranigapuri (Rautahat körzet) klinikán egyre nő az új leprás megbetegedések száma.
Imádkozzunk az Anandaban Kórház személyzetéért, akik ezeket az új megbetegedéseket kezelik.
· Szombat / vasárnap: Imádkozzunk Dr Indra Napit
orvosigazgatóért és ortopédsebészért, és a másik
ortopédsebészért, Dr Pradip Sapkotáért, akik
évente mintegy 1.200 rekonstrukciós műtétet
végeznek az Anandaban Kórházban.
Idézet: 'Az Anandaban Kórház új életet adott nekem.'
- Sitát az Anandaban Kórházban leprával kezelték.
Sita jól reagált a kezelésre, meggyógyult a betegségből.
Vezető tisztségviselők
Shovakhar Kandel – a Nepáli Lepramisszió ügyvezető igazgatója
Dr Indra B Napit – az Anandaban Kórház orvosigazgatója
Dr Mahesh Shah – bőrgyógyász konzultáns
Kul P Adhikari – adminisztrációs igazgató
Sushil Khatiwada – pénzügyi igazgató
Dr Pradip Sapkota – ortopédsebész
Nirmala Shreshtha – intézetvezető
Bishnu Dhungana – projektvezető, SER és CEDAR
projekt

Kép: Egy család a Nepáli Lepramisszió segítségével megépült új házuk előtt
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3. hét: január 14 – 20.

Fókuszban: Új-Zéland
Az Új-Zélandi Lepramisszió bemutatása
Az Új-Zélandi Lepramisszió az alábbiak segítségével
szeretné felhívni a figyelmet a misszióra és az általa
végzett munkára:
· Az Etnikai Közösségek Hálózata – az Új-Zélandi
Lepramisszió Etnikai Közösségek nagykövete,
Michael Sheppard egy önkéntesekből álló hálózat
kiépítésén fáradozik, hogy kiépüljön az új-zélandi
etnikai közösségek és a Lepramisszió vonatkozó országokban folyó projektjei közötti kapcsolat.
· A regionális önkéntesek helyi támogatókat keresnek, és figyelemfelkeltő akciókat szerveznek a templomokban.
· A Fiatal Támogatók Ösztöndíja révén a misszió
iránt elkötelezett fiatal felnőttek szemtanúi lehetnek a
nepáli misszió munkájának.
· A „Fuss a jogokért” csapat az emberek figyelmét
hívja fel a leprára, valamint adományt gyűjt azáltal,
hogy részt vesz az aucklandi maratonon és más, ÚjZéland-szerte rendezett gyalogló és futóversenyeken.
Az adománygyűjtésen kívül az Új-Zélandi Lepramisszió kormányzati támogatást is kap a lepramiszsziós projektek és munkák céljára azért, hogy misszionáriusaik a lehető legjobb eredményeket érjék el.
Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy sikerüljön a Lepramisszió munkáját népszerűsíteni pl. a média, a
politikusok és keresztény események révén.
· Kedd: Imádkozzunk a januárban rendezendő „Parachute Music Festival” zenei fesztiválra készülő
új-zélandi csapatért. Kiváló lehetőség ez a Lepramisszió számára, hogy egy több mint 20.000 fős
keresztény közönség előtt bemutassák munkájukat.
· Szerda: Imádkozzunk a Matt Halsey és Andrew
Harding által vezetett programcsapatért, akik az
új-zélandi kormánnyal az intézményi támogatásban részesülő projektekről tárgyalnak. Imádkoz-

zunk Matt és Andrew családjáért, mivel mindketten
sokat utaznak.
· Csütörtök: Imádkozzon az Új-Zélandi Lepramisszió
marketing csapatáért (melynek tagjai Gillian,
Bruce, Indira, Tracey, Heather, Carolyn és Ngaira),
és az általuk végzett célzott reklámlevél-felhívások, a személyes, és hagyaték formájában történő adománygyűjtő kampányok sikeréért. Imádkozzunk, hogy az Úr adjon a csapatnak bölcsességet és jó ítélőképességet a jelenlegi és leendő
támogatókkal való kapcsolattartás során.
· Péntek: Imádkozzunk az Új-Zélandi Lepramisszió
pénzügyi és adminisztrációs csapatáért, Martin
Malkaney-ért és Sylvia Massey-Bormanért. Imádkozzunk, hogy az Úr adjon nekik erőt és kitartást a
mindennapi munkájukhoz.
· Szombat / vasárnap: Imádkozzunk az Úrhoz, hogy
adjon Brent Morgannak, az Új-Zélandi Lepramisszió országos igazgatójának bölcsességet és
jövőképet a csapat vezetéséhez 2013-ban.
Bibliai idézet: „Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!” (Példabeszédek könyve
31,8)
Fontosabb események 2013-ban:
· január 27. - a Leprások Világnapja
· február - „Parachute Music Festival” zenei fesztivál, és nepáli ösztöndíj a fiatal támogatók számára
· március és szeptember - az inTouch újság megjelenése
· október - „Fuss a jogokért” maraton
Rejtvény: Melyik partnerszervezet látással kapcsolatos projektjét finanszírozza az új-zélandi Lepramisszió (a választ ld. a 44. oldalon)?
Tisztségviselők:
Brent Morgan – országos igazgató
Tracey Adamson – kommunikációs és marketing
koordinátor
Gillian Whitley – adománygyűjtési igazgató
Martin Malkaney – pénzügyi igazgató

10 Fotók címe: Brent Morgan igazgató családja körében, A Fiatal Támogatói Csoport Nepálban,A „Fuss a jogokért” csapata

4. hét: január 21 – 27.

Fókuszban: Banglades
A Bangladesi Lepramisszió munkájáról:
A Lepramissziónak 21 projektje van Bangadesben.
A Dakkában székelő támogatói irodája felelős a
projektek irányításáért, valamint a világi- és keresztyén civilszervezetekkel és a kormányzati egészségügyi munkatársakkal való kapcsolatépítésért. A
Chittagong régióban működtetett projektek célja a
leprabetegek és fogyatékkal élők életminőségének
javítása önsegítő és öngyógyító csoportokon keresztül, valamint a lepra miatti megbélyegés felszámolása, hogy minél több ember jelentkezzen a
kezelésre.
A Bangladesi Lepramisszió Chittagong távoli, hegyvidékes területén is dolgozik azon, hogy a leprabetegek, fogyatékkal élők és a társadalom perifériájára sodródottak egészségügyi és gazdasági helyzetén javítson. 125 önsegítő csoport nyújt segítséget
kb. 1000 embernek. (A bangladesi Lepramisszió
munkájáról több információ a 27. és 62. oldalon.)
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk az idén befejeződő „Chittagong fenntartható fejlődése” projektért. Imádkozzunk a záró szakasz értékelésért, hiszen ez
mutatja meg a projekt eredményességét.
· Kedd: Imádkozzunk a leprabetegségben szenvedőkért, akik olyan területen élnek, ahol sem a
Bangladesi Lepramisszió, sem más szervezet nem
végez közösségi alapú rehabilitációs munkát.
Imádkozzunk, hogy az Úr rendeljen ki forrásokat,
hogy a Lepramisszió támogatni tudja őket.
· Szerda: Chittagong hegyvidéki területén törzsi
összetűzések folynak. A múltban ezek életeket
követeltek, és a projekttevékenységeket lelassították. Imádkozzunk a Lepramisszió munkatársai
és családjuk biztonságáért.
· Csütörtök: A hegyvidéki terület projektjében új
időszak kezdődött 2012-ben. Imádkozzunk, hogy a

munkatársak megfelelő képzésben részesüljenek,
hogy az új célok eléréséhez megkapják a szükséges szakképzettséget és ösztönzést.
· Péntek: A Lepramisszió azon dolgozik, hogy
előmozdítsa a kormányzati kórházak orvosainak
leprabetegséggel kapcsolatos képzését, hogy ezáltal a lepragyógyítást beépítsék Chittagong városi
területének kormányzati egészségügyi rendszerébe. Imádkozzunk, hogy ez az integráció megvalósuljon 2013-ban.
· Szombat/vasárnap: A Bangladesi Lepramisszió 4
részmunkaidős dolgozót vesz fel, akik Chittagongban tájékoztatást adnak a táplálkozással,
anyasággal és a gyermekek egészséggondozásával, valamint a HIV/AIDS betegséggel kapcsolatosan. Imádkozzunk, hogy megtalálják a megfelelő
embereket, és a közösségek megfelelő tájékoztaást kapjanak.
Bibliai idézet: „A reménység Istene pedig töltsön be
titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy
bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje
által.” (Róma 15,13)
Rejtvény: Melyik adományozó ország támogatja
kiemelten a bangladesi Lepramissziót? (A válasz a
26. oldalon.)
Vezető munkatársak
Chittagong Program
John Samaddar – programvezető
Rajesh Mallick – vezető, Chittagong fenntartható
fejlődés projekt
Dr Sanay Tripura – vezető, Chittagong projekt a
lepraszolgálatért és a megbélyegzés csökkentéséért
Parach Chakma – vezető, Chittagong lepraellenőrzés
és rehabilitáció projekt

Képek: Rally és rehabilitációs projekt a Leprások Világnapján
A Chittagong hegyvidéki terület lepraellenőrzési- és rehabilitációs projektje által szervezett fotókiállítás
a lepraismertség növeléséért

11

5. hét: január 28 – február 3.

Fókuszban: Etiópia
Az Etiópiai Lepramisszió bemutatása
A Lepramisszió etiópiai szervezetét 2011 júliusában
alapították. Ezt megelőzően a Lepramisszió munkáját Etiópiában kizárólag a partnereken, az ENAPALon ( Leprabetegek Etióp Szövetsége) és az ALERTen (Össz-afrikai Lepra, Tuberkolózis, Rehabilitációs
és Kutatási Képzési Központ) keresztül végezték.
Az ENAPAL 63 helyi szövetségen és azok regionális
szervezetein keresztül végzi tevékenységét. Több
mint 15.000 leprabeteg tagja az ENAPAL-nak.
Az ALERT Etiópiában a legjelentősebb kórház, amely
speciális orvosi ellátást nyújt a leprabetegek számára, többek között rekonstrukciós műtéteket, valamint szemsebészeti és bonyolult lepramegbetegedésekkel kapcsolatos kezeléseket végeznek itt. Ezen
kívül ez egy nemzetközi képzési központ is.
Évente mintegy 5.000 új leprás megbetegedést diagnosztizálnak Etiópiában.
Imatémák:
· Hétfő: Adjunk hálát az addis ababai nyomornegyedekkel és két távoli leprafaluval kapcsolatban javasolt új projektekért. A javaslatok közé
tartozik pl. a víz, a szennyvíz, az egészségügyi ellátás és a táplálkozás, valamint alacsony költséggel járó lakhatás biztosítása a leprabetegek és
fogyatékkal élők számára.
· Kedd: Imádkozzunk az Etiópiai Lepramisszió és
más, fogyatékkal élőket képviselő szervezetek közötti hatékony partnerkapcsolatokért, mivel ők
Etiópiában a lepra kérdések zászlóshajói.
· Szerda: Imádkozzunk, hogy a nemzeti civil szervezetek munkája terjedjen ki a leprával és a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre is, különösen
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Kép: Wubitu Abere - országfelelős

az olyan partnerek esetén,
mint pl. a Life
in Abundance
(LIA - Jólétben élni), valamint a PADet - Professzionális Fejlesztési Szövetség.
· Csütörtök: Imádkozzunk az Egyházak Evangéliumi
Közösségével folytatott hatékony kommunikációért
Etiópiában. Szeretnénk biztosítani, hogy az egyházak foglalkozzanak a leprával kapcsolatos kérdésekkel.
· Péntek: Imádkozzunk azért, hogy az Úr áldja meg
Wubitu Aberét komplex munkája, azaz a kapcsolatépítés, a fejlesztési programok kidolgozása, és
a Lepramissziónak az etióp kormánnyal és más
szervezetekkel szemben történő képviselete során.
· Szombat / vasárnap: Imádkozzunk az Egészségügyi Minisztérium Országos Lepra Tanácsadó csoportjáért, amelynek a Lepramisszió etiópiai szervezete is tagja. Imádkozzunk, hogy a tanácsadó
csoport pozitív hatással legyen a leprabetegekre
és más fogyatékkal élőkre.
Bibliai idézet: „Ne aggódjatok semmi miatt! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Kérjétek
Istentõl, amire szükségetek van. De amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát Istennek!” (Filippibeliekhez írt levél 4,6)
Rejtvény: A Lepramisszió etiópiai munkáját a Anglia
és Wales Lepramissziója is támogatja. Hogy hívják
azt az új projektet, amelyben részt vesz Anglia és
Wales (a választ ld. a 15. oldalon)?

Leprások Világnapja Bahir Darbaní

6. hét: február 4 – 10.

Fókuszban: Franciaország
A francia Lepramisszióról
Franciaországban több, mint 60 millió ember él.
A protestáns keresztények aránya a különböző
irányzatokat is beleszámítva körülbelül 2 százalék.
Az evangéliumi egyházak biztató növekedést tapasztaltak az elmúlt években, csakúgy, mint a tengerentúlról, főként Afrikából érkező kisebb közösségek.
Az újabb statisztikák szerint minden 10. napban egy
új gyülekezet jön létre. A franciaországi Lepramisszó
támogatásának nagy részét ezektől az új gyülekezetektől kapja, és céljaként tűzte ki, hogy szoros partneri viszonyt építsen ki ezekkel az új közösségekkel.
A francia Lepramisszió nagygyűlését a különböző
protestáns egyházak képviselői alkotják. Ők jelölik ki
a kuratórium tagjait, melynek elnöke Théo Reiss,
alelnöke Claude Boussemart, és Jean Alvarez a
kincstárnoka.
A Lepramisszió franciországi tevékenységéért Pierre
Geiser a felelős, csakúgy, mint a csapatirányításért
és a nemzetközi kapcsolatokért. Pascal Machefer a
szervezet szóvivője, ő szervezi a különböző alkalmakat, tartja a kapcsolatot a gyülekezetekkel, és ő a
felelőse a negyedévente megjelenő En Action című
magazinnak.
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy Pascal látogatásai
nyomán erős, hosszantartó kapcsolat és sikeres
együttműködés alakuljon ki az új gyülekezetekkel.
· Kedd: Imádkozzunk elkötelezett helyi leprafelelősökért, akik információkat közvetítenek, imádságra
és a leprabeteg emberek ügyének anyagi támogatására ösztönöznek.
· Szerda: Imádkozzunk, hogy támogatóink hasznosítsák újra a használt nyomtatópatronokat, régi
mobiltelefonokat és CD-ket, melyek így eljuthat-

nak a Lepramisszióhoz.
Adjunk hálát,
hogy ezekkel
az eszközökkel is lehetőséget teremtenek a Lepramisszió munkájának megismertetésére.
· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy Isten megfelelő
képességgel és tapasztalattal rendelkező új tagokat vezessen a Lepramisszió franciaországi tagszervezetéhez.
· Péntek: Imádkozzunk azokért az alkalmakért,
melyeket annak megünneplésére rendeznek, hogy
a Lepramisszió 40 éve lett bejegyzett jótékonysági
szervezet Franciaországban.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk új, elkötelezett
és aktív önkéntesekért, akik segítik Pascalt a
francia Lepramisszió kapcsolattartási munkájában.
Bibliai idézet: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
(Római levél 8:31)
Fontos események 2013-ban:
A francia Lepramisszió "Juste Cause" (Igaz Ügy)
címmel koncerteket tervez az egész országban.
A szervezésbe a helyi egyházakat is bevonják.
Megismertetik a Lepramisszió munkáját, és támogatásra ösztönöznek.
Rejtvény: Melyik guineai kórház munkáját támogatja
a franciaországi Lepramisszió? (Megoldás a 38. oldalon)
Vezető munkatársak
Pierre Geiser - a francia Lepramisszió országos
igazgatója
Pascal Machefer - kommunikációért felelős
munkatárs
Delphine Blanchet - irodavezető
Severine Bobéche - könyvelő

Képek: Koncert Chateaudun-ben, 2012 márciusában.
Pierre Geiser (balról a második) a francia Lepramisszió vezetője a Lepramisszió munkatársaival a
Salon de Solidarites elnevezésű, civil szervezeteknek rendezett kiállításon Párizsban.
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7. hét: február 11 – 17.

Fókuszban: A vidéki India
Az Indiai Lepramisszióról
Az Indiai Lepramisszió azon fáradozik, hogy „a
korábbi leprabetegek méltósággal éljenek egy megváltozott közösségben, amely már legyőzte a leprát”.
Ezért nem pusztán egészségügyi területre fókuszálnak, hanem holisztikus megoldást fejlesztenek ki,
és a leprabetegek emberi jogaival is törődnek. Az új
stratégia részét képezik a közvetlen végrehajtó programok, de a leprabetegekkel foglalkozók képzése is.
Az Indiai Lepramisszió 14 kórházon, 6 szakképzőközponton, 11 közösségfejlesztő-projekten és 17
partnerintézeten keresztül dolgozik. Szorosan együttműködik a központi- és tartományi kormányzattal, a
helyi közösségekkel, az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a hasonlóan gondolkodó civil szervezetekkel (nem-kormányzati szervezetekkel) és
egyházakkal is, hogy elképzelését és jövőképét megvalósítsa.
Imatémák:
· Hétfő: Adjunk hálát az Indiai Lepramisszió számos
országos projektjéért.
Imádkozzunk azért, hogy az idei terveket sikeresen
végrehajtsák és céljaikat elérjék.
· Kedd: Adjunk hálát az Úrnak az Indiai Lepramisszió munkatársainak kemény és áldozatos
munkájáért. Külön imádkozzunk a nemzeti igazgatóért, Dr Sunil Anandért, aki a munkatársakat
irányítja.
· Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az Úr rendelje ki
a szükséges anyagiakat és a szükséges egyéb
forrásokat, hogy az Indiai Lepramisszió elvégezhesse az idei évre tervezett munkáját.
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· Csütörtök: Imádkozzunk a leprabetegeknek szakképesítést nyújtó szakképzőközpontokért, aminek
köszönhetően a betegek munkát találnak és
gondoskodni tudnak magukról és családjukról.
· Péntek: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió pártfogói munkájáért, különösen a CALL (lepraellenes
törvények elleni) projektért
· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az Indiai Lepramisszió partnereiért. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy
az idei év hozzon sok lehetőséget új partnerkapcsolatok kialakítására, és a meglevők továbbfejlesztésére.
Idézet: „A Lepramisszió nagyszerű munkát végzett.
Kulcsfontosságú szerepe volt abban, hogy segítsen
nekünk (a közösségnek) megállni a saját lábunkon.”
A Lepramisszió Csitrának (aki a „Remény Falva”
elnevezésű leprakolóniából jött Delhiből) hitelt biztosított egy riksa vásárlásához, és ezzel lehetőséget
kapott fuvarozó üzletének elindítására.
Rejtvény: A Lepramisszió Nashik Szakképző Központjának tanulói között milyen arányban vannak
azok, akik leprasújtotta háttérből jöttek? (válasz a 29.
oldalon)
Vezető munkatársak:
Dr Sunil Anand – a Lepramisszió országos igazgatója
Dr PLN Raju – a szervezeti hatákonyságért felelős
igazgatóhelyettes
Dr Mary Verghese – a programokért felelős
igazgatóhelyettes

Képek: Csitra a riksában, amit a Lepramissziótól kapott hitelből vásárolt
Dr. Sunil Anand, az indiai Lepramisszió vezetője beszél egy tavalyi, svájci értekezleten

8. hét: február 18 – 24.

Fókuszban: Anglia és Wales
A Lepramisszió munkája Angliában és Walesben
Az Angliai és Walesi Lepramisszió feladata elsősorban az adománygyűjtés, az imádságos háttér
biztosítása, és a helyi szervezetekkel való együttműködés a missziós programok megvalósításának
érdekében. Ez a projektek fejlesztésében, nyomon
követésében és a kapacitás bővítésében testesül
meg.
A misszió hazai és nemzetközi támogató akciókban
vesz részt.
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy az angliai és walesi
szervezet új és innovatív utakat találjon az
egyházakkal való együttműködésben, ezáltal segítséget nyújtva a Lepramissziónak abban, hogy
minél több ember figyelmét felhívják a betegségre.
Kérjük Istent, hogy növelje a misszió támogatóinak
számát.
· Kedd: Imádkozzunk az irodai munkatársakért,
hogy munkájukat továbbra is a szokott rendben és
felelősséggel végezzék, valamint gyorsan tudjanak
alkalmazkodni az új feladatokhoz, szerepekhez.
· Szerda: Imádkozzunk Louise Timminsért, aki a
főbb adományozókkal való új kapcsolatok kialakításán dolgozik. Kérjük Istent, hogy sikerüljön
felkelteni érdeklődésüket a misszió és az elesett
emberek támogatása iránt.
· Csütörtök: Imádkozzunk az angliai és walesi
misszió által elindított új projekt: a „Nyomortanyák
Fejlesztése Etiópiában” sikeréért. Imádkozzunk
könyörületért és érzékenységért, amivel a szolgáló
munkacsoport elébe megy a betegek szük-

ségeinek, és
megoldásokat dolgoz ki
életük átformálására.
· Péntek: Kérjük Istent, hogy adjon világos vezetést,
és a missziós tervek gördülékenyen megvalósuljanak.
· Szombat / Vasárnap: Imádkozzunk tiszta látásért
és útmutatásért az angliai és walesi szervezet új
adománygyűjtő stratégiáihoz. Imádkozzunk, hogy
befolyjon a leprások ellátásához, segítéséhez
szükséges anyagi támogatás.
Bibliai idézet: „Mindenre van erőm a Krisztusban,
aki megerősít.” (Filippi 4,13)
Főbb események 2013-ban:
Május – Kréta és Spinalonga (korábbi lepratelep)
meglátogatása
2013-ban folyamatosan: “Virrasztás” (egész éjszakás
virrasztás és imádság 13-18 évesekkel és fiatal
felnőttekkel)
Rejtvény: Mikor tartják a lepra-vasárnapot
Mianmarban? (válasz a .18. oldalon)
Vezető munkatársak:
Peter Walker – a Lepramisszió országos igazgatója
az országos adománygyűjtés vezetője : (a pozíció
betöltője kiválasztás alatt)
Sian Arulanantham – programkoordinációs vezető
Rosalyn Palmer – marketing- és kommunikációs
vezető

A képen: Peter Walker (jobbszélen), az angol Lepramisszió igazgatója, látogatóban az indiai Mumbaiban.
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ARCKÉP

„Megtapasztaltam Isten kegyelmét”
A 16 éves Tanimoune a Lepramisszió által támogatott nigeri Danja kórház
területén él.

6

évvel ezelőtt Tanimounenál leprát diagnosztizált a misszió egyik egészségügyi
dolgozója, aki felkereste a Danjatól 100
kilométerre levő falut. Tanimoune már egy
évvel korábban piros foltokat vett észre a
karján, de nem törődött velük.
A többi gyerek bántotta az iskolában, mert a
lepra következtében szemhéjának izmai
meggyengültek. Ezért nem akart visszatérni
régi életébe, és úgy döntött, hogy Danjaban
marad a kezelés után is. A kórház látja el
Tanimounet élelemmel és szállással.
Tanimounet támogatják azzal is, hogy a
helyi iskolába járhat és angolt tanulhat. Még
mindig baj van a jobb szemével, bár
gyakorlatokat végez, hogy a pislogó
mechanizmust erősítse.
16

Azt mondta: „A barátaim elutasítottak
engem, és boldogtalan voltam. Amikor a
kórházba érkeztem, a bal lábam fekélyes
volt, és ha nem kezelték volna, vérmérgezést kaphattam volna. A leprakezelés
kiváltotta ellenhatás miatt is kaptam kezelést. Az elején boldogtalan voltam itt, de
azután néhány, közelben lakó gyerekkel
összebarátkoztam.
Ha nem jöttem volna Danjaba, lehet, hogy
elvesztettem volna az ujjaimat, lábujjaimat,
és a barátaimat. Remélem, más gyerekek
is megkapják azt a lehetőséget, amit én
kaptam. Megtapasztaltam Isten kegyelmét.”
Annak ellenére, amin keresztülment,
Tanimoune egyetemi végzettséget szeretne
szerezni, és 21 éves korára tanár szeretne
lenni.

9. hét: február 25 – március 3.

Fókuszban: Szudán és Dél-Szudán
2011 júliusában Dél-Szudán egy népszavazás következtében külön országgá vált.
(Észak-) Szudán bemutatása
A Szudáni Lepramisszió elsősorban a kormány lepraellenőrzési tevékenységeit, valamint az egészségügyi
dolgozók leprakezeléssel kapcsolatos képzését támogatja. Emellett segít a Fogyatékkal Élők Szervezetének (amelyhez a leprabetegek is tartoznak) a
kapacitásbővítésben, valamint a lepra iránti figyelemfelhívásban.
2013. január 1-jén Kartúm állam került Szudánban a
lepramissziós munka figyelmének középpontjába.
A projektvégi értékelés eredményétől és a projekt
javaslataitól függően lehetséges, hogy a Nemzetközi
Lepramisszió a későbbiekben már nem támogatja a
Dárfúrban és Kordufanban végzett lepramissziós
munkát.
Kartúm államban a szudáni Lepramisszió legfőbb
partnere a szudáni episzkopális egyház, amelynek
segítségével az állam a legfontosabb lepraklinikát
(Aburoff) üzemelteti.
Dél-Szudán bemutatása
A Lepramissziót nemzetközi szervezetként jegyezték
be Dél-Szudánban 2012 júliusában.
A Lepramisszió reményei szerint 2013-ban más felekezetekhez tartozó szervezetekkel együtt szeretne
projekteket kidolgozni.
Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy jó legyen a kapcsolat a szudáni kormánnyal, miközben a Nemzetközi Lepramisszió fokozatosan kivonja projektjeit
Dárfúrból és Kordufanból, és egyre inkább Kartúm
államra koncentrál.
· Kedd: Imádkozzunk azért, hogy John Kuk, Kartúm
lepramissziós ellenőre az általa végzett adminisztratív munka során bölcsen és bátran járjon el.
Imádkozzon továbbá Seela Kajo Shalukáért, aki az
Aburoff Klinikán végzett munkája mellett betölti a
Lepramisszió pénzügyi vezetői posztját is Kartúmban.
· Szerda: Imádkozzunk Dr Yousif Deng lepramiszsziós országfelelősért, hogy meg tudjon küzdeni
azzal a kihívással, amit két ország irányítása
jelent.
Kép: Dr Yousif Deng országfelelős

· Csütörtök:
Dr Wilson a
Szudáni
Lepramisszió
működési vezetője. Imádkozzon Dr Wilson munkájáért, amint új partnerkapcsolati lehetőségeket keres, új projekteket dolgoz ki, és nyomon követi a
Lepramisszió munkáját.
· Péntek: A Lepramisszió dél-szudáni munkájára vonatkozóan új tervek készültek. Kérjük az Úr segítségét ahhoz, hogy a Lepramisszió megvesse a
lábát Dél-Szudánban.
· Szombat / vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a
Lepramisszió munkatársai és Szudán és Dél-Szudán Nemzeti Lepraprogramjai között produktív
legyen a kapcsolat.
Bibliai vers/idézet: „Békességet hagyok néktek; az
én békességemet adom néktek: nem úgy adom én
néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, se ne féljen!” (János 14,27)
Rejtvény: Melyik az a Szudánban és Dél-Szudánban
folyó munkát támogató lepramissziós ország, mely
idén imaéjszakákat szervez a fiatalok számára (a
választ ld. a 15. oldalon)?
Tisztségviselők:
Dr Yousif Deng Riak Deng – a Lepramisszió országfelelőse
Dr Wilson Lado Santo – működési vezető
Sella Kajo Shaloka – az Aburoff Klinika vezetője
John Kuku – Kartúm állam lepra ellenőre
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10. hét: március 4 – 10.

Fókuszban: Mianmar
A Mianmari Lepramisszió bemutatása
Az utóbbi években a Mianmari Lepramissziós program nagyságrendileg nőtt, és már a kormány, az
ENSZ és a nemzetközi civil szervezetek is elismerik,
hogy a Lepramisszió a legfőbb fogyatékkal élőkkel
foglalkozó szervezet Mianmarban.
2012 júliusában a Mianmari Lepramisszió szándéknyilatkozatot írt alá a Szociális Jóléti Minisztériummal.
Ez a megállapodás is jelzi a Lepramisszió és a kormány közötti együttműködés jelentőségét. A Mianmari Lepramissziót a Belügyminisztérium július 3-án
jegyezte be ötéves időtartamra.
A Mianmari Lepramisszió céljai a következők: kapacitásbővítés a leprabetegeknek és fogyatékkal élőknek nyújtandó szolgáltatások terén; a leprabetegek
és fogyatékkal élők közösségi alapú rehabilitációjának megvalósítása és támogatása a DRC - Erőforrásközpont a Fogyatékkal Élők Számára - hálózat
révén; a fogyatékosság megelőzésével foglalkozó
programok széles körben történő elterjesztésének
támogatása a DRC-kben, valamint a leprabetegség
következtében kialakult fogyatékokkal élők többségi
programokba történő bevonásának ösztönzése;
együttműködés más civil szervezetekkel olyan témákban, mint pl. a sérülékeny csoportok, az élelmiszerbiztonság és az oktatás, ezáltal elősegítve a fogyatékkal élők teljes körű beilleszkedését; továbbá a
DRC-k lefedettségének megháromszorozása a stratégiai területeken.
Imatémák:
· Hétfő: Adjunk hálát az Úrnak Dr Maung Maung
Kyiért, aki helyreállító műtéteket végez a Yanathari Leprakórházban. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy
adjon neki bölcsességet és erőt, és hogy a
rekonstrukciós műtéten átesettek élete pozitív
irányba változzon.
· Kedd: A legtöbb fogyatékkal élő gyerek nem tud
iskolába járni. Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal
élő gyerekeknek több joguk legyen, és szélesebb
körben befogadják őket a többségi iskolákba.
· Szerda: Adjunk hálát a fogyatékkal élők által kézzel készített termékekért, amelyek segítségével
bevételhez tudnak jutni. Imádkozzunk, hogy új
piacokra találjanak ezen kézzel készült tárgyak
számára.
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Kép: Egy fogyatékkal élőkből álló osztály

· Csütörtök: A Mianmari Lepramisszió öngondoskodásra neveli a leprabetegeket. Ez segít a fogyatékosság és a fekélyek megelőzésében. Imádkozzunk, hogy a leprabetegek a gyakorlatban is használják az általuk tanultakat az egészségük javítása
érdekében.
· Péntek: Elindult a fogyatékkal élőknek szóló Alkalmazkodás a közösséghez (országhatárokon átnyúló) projekt Monywában. Ez az egyik olyan település, ahol a legtöbb leprabeteg él. Imádkozzunk,
hogy a projektnek köszönhetően az emberek
jobban odafigyeljenek a fogyatékkal élőkre, és segítsenek a leprabetegeknek jó kapcsolatot kialakítani a közösségükkel.
· Szombat / vasárnap: Imádkozzon a Mianmari Lepramisszióért és az általa végzett munkáért, mellyel
megpróbálják a fogyatékkal élő tanulók számára
elérhetőbbé tenni az oktatást úgy, hogy támogatják
az utak és létesítmények javítását.
Fontosabb események 2013-ban:
· szeptember 8 - a templomokban megtartják a Leprások Vasárnapját
· december 3 - a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Napja. A Mianmari Lepramisszió tervezi, hogy a figyelemfelkeltő munkája során együttműködik a
hasonló gondolkodású civil szervezetekkel és a
kormánnyal.
Rejtvény:
A svéd Lepramisszió támogatja a lepramissziós munkát Mianmarban. Mióta működik a Lepramisszió
Svédországban (a választ ld. a 47. oldalon)?
Vezető tisztségviselők:
Dr Zaw Moe Aung – országfelelős
Talen Nawnkhar – a Lepramisszió mianmari működésért felelős országigazgató

11. hét: március 11 – 17.

Önbecsülés
„Félénk voltam, de most büszke vagyok, és van
önbizalmam”
A bangladesi Adbul a Lepramisszió önsegítő csoportjának kölcsönéből élelmiszerboltot nyitott .
Hogy vesz részt a Lepramisszió az önbecsülés
helyreállításában?
A Lepramisszió gazdaságilag, fizikailag és társadalmilag is segít a leprabetegeknek megváltoztatni
az életüket. A Lepramisszió önsegítő csoportjai képessé teszik a leprabetegeket arra, hogy saját maguknak és másoknak is segíteni tudjanak. A csoporton belül a tagok pénzt takarítanak meg, amit
kölcsönként kiosztanak egymás között, és ezáltal
lehetőséget adnak az embereknek, hogy megkeressék a megélhetésre valót. Az önsegítő csoportok
arra ösztönzik a leprabetegeket, hogy megoldást
találjanak saját fizikai szükségleteik kielégítésére,
míg a szakképző központok ellátják őket a szükséges
szakképesítéssel, hogy munkát találjanak.
Amikor valakinél leprát diagnosztizálnak, ez gyakran
negatívan hat az önbecsülésére. Arra biztatjuk a
leprabetegeket, hogy úgy tekintsenek magukra, mint
akiket Isten saját képmására teremtett, és megérdemlik a tiszteletet. Azáltal, hogy értékelik saját
magukat, a betegek bízni tudnak abban, hogy jobbá
tehetik az életüket. A környezetüket is tájékoztatjuk a
leprabetegségről, hogy a megbélyegzést csökkentsük
és a leprabetegeknek visszaadjuk a megérdemelt
önbecsülésüket.

Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió önsegítő csoportjai világszerte továbbra is a támogatás
és ösztönzés forrásai legyenek. Dicsőítsük Istent
azért, hogy sok leprabeteg ember életébe igazi
változást tudtak hozni.
· Kedd: Imádkozzunk a kisvállalkozásokért, amelyeket az idén indítanak el a leprabetegek. Imádkozzunk, hogy sikerüljön minden anyagi szükségüket betölteni.
· Szerda: Adjunk hálát a visszakapott méltóságért,
amely egyrészt a javuló megélhetésnek köszönhető, másrészt annak, hogy a LM széles körű
tájékoztatást ad a leprabetegségről.
· Csütörtök: Imádkozzunk az önsegítő csoportok
tagjaiért. Imádkozzunk azért, hogy a tanultakat
teljes mértékben hasznosítani tudják, és ez javuló
egészséget és csökkenő rokkantságot eredményezzen.
· Péntek: Imádkozzunk a leprabetegség-, rokkantság-, életkor-, nem-, vagy szegénység miatt a
társadalom szélére sodródottakért. Imádkozzunk,
hogy ezeket az embereket a közösségük egyenrangúként kezelje.
· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Lepramisszió
szakképző központjaiért, és imádkozzunk elegendő anyagi forrásért, hogy sokkal több leprabetegnek adhassanak lehetőséget az idén.
Rejtvény
Hány szakképzőközpontja van a Lepramissziónak
Indiában? (Válasz a 14. oldalon.)

Kép: Egy asszony és egy gyermek résztvevő a Lepramisszió önsegítő csoportjában
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12. hét: március 18 – 24.

Fókuszban: Hollandia
A Hollandiai Lepramisszióról
A Hollandiai Lepramissziót (LEPRAzending Nederland) az 1980-as években alapították, hogy adományokkal, imádsággal és emberi erőforrással
támogassák a Nemzetközi Lepramissziót. Az iroda
Apeldoornban működik 8 alkalmazottal és 4 önkéntessel. A Hollandiai Lepramisszió 2 holland szociális munkást is támogat: Geeske Zijp-et Csádban és
Tanny Hagenst Indonéziában. Piet Both, a Nemzetközi Lepramisszió Bangladesért felelős munkatársának munkáját is ők segítik.

esztendőben is, és kérjük Istent, hogy adjon neki
mindig bölcsességet döntéseiben.
· Péntek: Adjunk hálát a misszió által végzett múlt
évi iskolalátogatásokért. Imádkozzunk, hogy ezek
az alkalmak maradandó hatást gyakoroljanak a
gyermekekre és fiatalokra, és közülük egyre
többen érezzenek indíttatást, hogy jobban
megismerjék a betegséget és a misszió munkáját.
· Szombat / Vasárnap: Imádkozzunk a holland
misszió további jó belföldi- és nemzetközi
kapcsolataiért és misszionáriusaiért.

A holland Lepramisszió azon fáradozik, hogy erősítse
a rehabilitációs szolgáltatásokat, és segítséget nyújtson a betegek életkörülményeinek javításában Indiában, Indonéziában, Bangladesben, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Mianmarban és Csádban.

Bibliai idézet: „Éppen ezért meg vagyok győződve
arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi
a Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1,6)

Imatémák:
· Hétfő: 2012-ben a holland misszió több
munkatársa, illetve családtagja betegedett meg.
Imádkozzunk felépülésükért és valamennyiük jó
egészségéért.
· Kedd: A Hollandiai Lepramisszió irodája 2013
júniusáig elköltözik. Imádkozzunk egy új, megfelelő
irodáért és a gördülékeny átköltözésért.
· Szerda: Imádkozzunk, hogy az adománygyűjtést
szolgáló új kezdeményezések eredményeként
nagyobb lehessen a 2013. évi bevétel.
· Csütörtök: Könyörögjünk, hogy Henno Couprie
országos vezető munkáján áldás legyen ebben az
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Rejtvény: Melyik partnerszervezettel készül együttműködni 2013-ban az Indonéziai Lepramisszió?
(Válasz az 55. oldalon.)
Vezető munkatársak:
Henno Couprie – a Lepramisszió országos igazgatója
Cor van Leeuwen – az adománygyűjtés koordinátora
Ingrid Peters – adminisztrátor
Wim Veenemans – pénzügyi adminisztrátor
Jan Willem Klaver
Nico Zwemstra – program-koordinációs vezető
Heidi Hoogvliet – adomány- és programfelügyeleti
munkatárs
Wendy Moes – ügyvezető titkár

Kép: A holland Lepramisszió munkatársai. Henno Couprie igazgató a jobbszélen.

13. hét: március 25 – 31.

Fókuszban: Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
A Kongói Lepramisszió azt szeretné, hogy az orvosi
rendelőket és egyéb közösségeket magába foglaló,
közösségen alapuló rehabilitáció legyen tevékenysége középpontjában. A cél: minél korábban felderíteni a leprával fertőzötteket, megelőzni és kezelni
a rokkantakat, elősegíteni a leprabetegek, a más
betegségekben szenvedők és rokkantak integrációját, megtanítani a betegeket, családokat és közösségeket: hogyan tudnak védekezni a lepra és szegénység ellen, valamint bátorítani a leprával érintett embereket a társadalomba való integrálódásra. Ennek
elérese érdekében a Kongói Lepramisszió célja, hogy
a kormány, a civil szervezetek, és az egyházak
partnerévé váljon.
2012-ben a Kongói Lepramisszió Maniema tartomány
három egészségügyi területén belül olyan projektet
indított, melyben megpróbálják a leprával és burulival (ez is egy elhanyagolt trópusi betegség)
fertőzötteket integrálni.
Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk a Kongói Lepramisszió kinshasai irodájának dolgozóiért. Olyan új kollegákra
van szükség, akik képesek segíteni a Kongói
Lepramissziót céljainak elérésében. Imádkozzunk
vezetésért, bölcsességért és az Úr munkájában
való hűségért.
· Kedd: Imádkozzunk azért, hogy az év minden
egyes munkatársunk számára eredményes legyen.
Imádkozzunk azért a sokezer kedvezményezettért,
akik abban az öt tartományban élnek, ahol a
Kongói Lepramisszió tevékenykedik. Az öt terület:
Alsó-Kongó, Kelet-Kasai (Sankuru) , Nyugat-Kasai
(Tshikapa), Maniema és Észak Kivu.
· Szerda: Köszönjük meg az Úrnak, hogy
Mingwangwa területén (Nyugat-Kasai) a Kongói
Lepramisszió révén modern egészségügyi központ
épülhetett. Imádkozzunk, hogy az egészségügyi
központ elérhető legyen a környék lakói számára.
Valamint olyan központ legyen, mely összefogja a
falvak lakosságát abban, hogy közösen munkálkodjanak a környező falvak fejlődéséért.
· Csütörtök: A legtöbb lepramissziós projekt területe
csak légi úton érhető el, és amint köztudott,
Kongóban a légi közlekedés nem biztonságos.
Kérjük imatámogatásukat munkatársaink és a központi irodában dolgozók biztonságos közlekedéséért.

· Péntek: Imádkozzunk a helyi partnerszervezetért,
a Krisztus Egyházáért, annak elnökéért és munkatársaiért Kinshasában. Imádkozzunk, hogy az Úr
szava egységben és hűségesen legyen hirdetve,
és a Szentlélek áldása áradjon ki az Úr szolgáin
keresztül a Kongói Demokratikus Köztársaságra.
· Szombat/Vasárnap: Imádkozzunk a kongói kormányért, mivel társadalmi nyomással és az ország
keleti térsége felől lázadással kell szembenéznie.
Imádkozzunk, hogy a politikai vezetőknek legyen
bölcsessége és őszintesége.
Bibliai idézet: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, szeretet és a józanság
lelkét.” (2 Timóteus 1,7)
Fontos események 2013-ban: szeptember - a
Kongói Lepramisszió éves országos képzése szeptember – a kormány által szervezett országos lepra TBC találkozó
Rejtvény: Melyik országban ünnepelte a múlt évben
a Lepramisszió a 40. évfordulóját? (válasz a 24.
oldalon)
Vezető munkatársak
Louis Paluku Sabuni – országos vezető
Jean Felly Mukalay – projektvezető, Nyugat-Kasai és
Sankaru térség
Angelika Piefer – fogyatékossági szaktanácsadó
(Kongó és Niger)
Christian Bulambo – pénzügyi és informatikai
tanácsadó
Didier Muhima – projektvezető – Dél-Kivu és
Maniema
Doris Ndombe – logisztikai vezető és adminsztratív
tanácsadó
Különleges imaalkalom: Húsvét
Adjunk hálát Jézus Krisztus haláláért és feltámadásáért, és általa elhozott örök élet reménységéért.

Kép: Louis Paluku Sabuni, a Kongói Lepramisszió országos vezetője
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14. hét: április 1 – 7.

Fókuszban: Németország
A Németországi Lepramisszióról
A német Lepramisszió a Svájci Lepramisszióval
együttműködve egy negyedéves újságot ad ki és küld
szét támogatóinak. Az idén a támogatók számát
szeretnék növelni azzal, hogy a szunnyadó adományozóknak kétszer küldenek belőle.
A német Lepramisszió a helyi egyházközségekkel is
kapcsolatot tart, és az idén még több egyházközséget szeretne elérni.
A német Lepramisszió tagja a német Missziós Szövetségnek, alkalmi adománygyűjtő eseményeket
szervez, és standja van a Kirchentagon, mely egy
protestáns fesztivál Hamburgban.
A német Lepramisszió lelkileg és anyagilag támogatja
Angelika Piefert, a Lepramisszió Kongóban és Nigerben dolgozó kultúraközi munkatársát is.

vetkező periódusáról dönt. Imádkozzunk, hogy
továbbra is kapjon adományt a német kormánytól
és a CFI-től ( Nemzetközi Keresztyén Alkalmazottak Szervezetétől). Adjunk hálát az otthoni
háttérgyülekezetéből jövő támogatásáért, és kérjük
Isten segítségét számára a más templomokban
tartott előadásai során is.
· Péntek: Imádkozzunk jó munkakapcsolatért a
német Lepramisszió kuratóriuma és a tanácstestület között. Könyörögjünk új tagokért és új
látásért, mert szeretnék a német Lepramisszió
munkáját bővíteni.
· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a német Lepramisszió támogatóiért, és imádkozzunk, hogy egyre
többen váljanak rendszeres támogatóvá a felhívások eredményeképpen.

Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk a német Lepramisszió azon
törekvéseiért, amelyekkel még több embert szeretnének elérni és megnyerni a Lepramisszió támogatására.
· Kedd: Imádkozzunk a német Lepramissziónak a
Kirchentag protestáns fesztiválon való részvételéért. Imádkozzunk, hogy sok ember szánjon időt
arra, hogy többet megtudjon a lepráról és a
Lepramisszióról.
· Szerda: Adjunk hálát Silke Gerlinger-Ehler országos igazgatóért és Dr Johannes Schäferért, az
igazgatóság elnökéért. Kérjük, hogy Isten továbbra
is áldja meg munkájukat.
· Csütörtök: Imádkozzunk Angelika Piefer technikai
tanácsadóért, aki lepramissziós szolgálatának kö-

Bibliai idézet: „A reménység Istene pedig töltsön be
titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy
bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje
által.” (Róm 15,13)
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Fontos események 2013-ban
május 3-6.: Kirchentag (protestáns fesztivál) Hamburgban
Rejtvény: Hány helyreállító sebészeti műtétet végeznek évente a nepáli Anandaban Kórházban?
(válasz a 9. oldalon)
Vezető munkatársak:
Silke Gerlinger-Ehrler – a Lepramisszió országos
igazgatója
Dr Johannes Schäfer – az igazgatóság elnöke

Képek: Dr. Johannes Schäfer (elől balra), a német Lepramisszió elnöke
Koncert a Leprások Világnapján.

15. hét: április 8 – 14.

Fókuszban: Közép-India
Chhattisgarh állam
A Lepramisszió közép-indiai munkájáról
India középső régiójában a Lepramisszió Chhattisgarh államban dolgozik. Itt a legmagasabb az új
lepramegbetegedések száma. Idén tervezik, hogy
még több tanulót vesznek fel a Lepramisszió champai
Szakképzőközpontjába. Az Indiai Lepramisszió aktívan együttműködik a kormányzattal a leprabetegség
felkutatása, illetve a leprabetegek szakorvoshoz irányítása kérdésében, valamint a képzés- és gyógykezelés területén is.
Projektek:
Bethesda Lepraotthon- és Kórház, Champa;
Chhattisgarh Szakképzőközpont, Champa; Chandkhuri Leprakórház; önsegélyezést elősegítő csoportprojekt, Chhattisgarh; lepraellenes törvények ellen
tiltakozó projekt, Uttar Pradesh / Chhattisgarh; a
megbélyegzést elítélő iskolák, Chhattisgarh
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy Isten vezesse a Lepramisszió indiai kórházainak munkatársait, akik munkájuk végzése közben kénytelenek a változó kormányzati előírásokhoz igazodni.
· Kedd: Kérjük Isten gyógyítását a Lepramisszió
kórházainak minden betege számára. Adjunk hálát
a kórházak munkatársaiért, akik gondoskodnak a
leprabetegekről.
· Szerda: Dicsőítsük Istent, hogy többszázan kapnak
szakképesítést a Lepramisszió szakképzőközpontjaiban. Kérjünk számukra munkalehetőséget és jó
egészséget.

· Csütörtök: A szakképzőközpontok hivatalos tanfolyamait a kormányzat is elismeri. Imádkozzunk,
hogy a jelenleg hivatalosan még nem-elismert
képzések is megkapják a hivatalos elismerést; és
több hivatalosan elismert szakmai képzést indíthassanak.
· Péntek: Kérjünk holisztikus hozzáállást a Chhattisgarh Desk (a Lepramisszió projektjeit képviselő
csoport) részére, akik a szociálgazdasági diszkriminációval sújtott leprabetegek szükségeit mérik
fel és keresik a megoldást.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk hogy a kórházak
és közösségi programok a lehető legtöbbet
hozhassák ki a leprabetegek számára elérhető
kormányzati tervezetből.
Idézet: „A képzés előtt nem volt semmilyen képesítésem és munkám sem.... most örülök a munkámnak.” - Mahendra (Champa), akit a Lepramisszió
képzett ki, és most kórházi sofőrként dolgozik.
Rejtvény: Mi a Snehalaya? (válasz a 37.oldalon)
Vezető munkatársak:
Dr Sandeep Kumar – főigazgató, Champa kórház
Dr Archana Kumar – a főigazgató helyettese,
Champa kórház
Dr Manotosh Elkana – főigazgató, Chandkhuri kórház
Suchita Lal – igazgató, Chandkhuri kórház
Vizia Vardhan Patta – igazgató, Szakképzőközpont,
Champa
Kismat Nanda – programigazgató helyettes,
Önsegélyezést Elősegítő Csoportprojekt

Kép: A 20 éves Mahendra munkát kapott az Indiai Lepramisszió által biztosított szakképzésnek köszönhetően
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16. hét: április 15 – 21.

Fókuszban: Belgium
A Lepramisszió belgiumi szolgálatáról
A belga Lepramisszió 2012-ben ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját. Ez idő alatt megkeresték
az egyházakat, hogy felhívják a keresztyének figyelmét a leprások helyzetére, problémáira, és új,
adománygyűjtő programokat szerveztek.
A protestánsok kisebbségben vannak Belgiumban, de
az adományok jó része a lélekszámban kicsi, mégis
elkötelezett egyházközségektől, illetve gyülekezeti
tagoktól érkezik.
Évekkel ezelőtt a Belgiumi Lepramisszió és a Protestáns Szolidaritás (civil szervezet) útjára indított egy
projektet Alsó-Kongó tartományban. A projektet a
belga kormány anyagilag támogatja. A Lepramisszió
Kínában, Jünnan tartományban is támogat projekteket Franciaország, Magyarország, Svájc és Olaszország lepramissziós szervezeteivel együtt. A belgiumi Lepramisszió Hollandiával és Franciaországgal
karöltve közösen ad ki több kiadványt, többek között
a belga misszió havonta megjelenő és a francia
misszió negyedéves magazinját.
A Belgiumi Lepramissziót önkéntesek vezetik, akik
nagylelkűen szánják oda idejüket a missziónak.
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy minél több önkéntes
keresse fel Flandria, Brüsszel és Vallónia egy-
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házait, és hívja fel a gyülekezetek figyelmét a lepra
betegségre és a Belgiumi Lepramisszióra.
Kedd: Imádkozzunk, hogy az igazgatótanács és a
munkacsoportok növekedjenek és virágozzanak.
Szerda: Adjunk hálát az önkéntesekért és az adományozókért, akik idejüket és pénzüket szánják a
belga missziónak.
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy erősödjön az
együttműködés és kommunikáció a Lepramissziót
támogató többi országgal.
Péntek: Könyörögjünk, hogy minél több egyház
nyisson ajtót a Belgiumi Lepramisszió önkénteseinek ebben az esztendőben.
Szombat / Vasárnap: Imádkozzunk, hogy a Belgiumi Lepramisszió több adományt kapjon, hogy
minél több leprás betegen segíteni tudjon.

Bibliai idézet: „Semmiért ne aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben mindenkor tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely
minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
(Filippi 4,6-7)
Rejtvény: Hány leprás betegről tudunk Kínában?
(Megoldás a 44. oldalon)
Vezető munkatársak:
Reneé Simons-Hugaerts, elnök
Samuel Simons lelkész, tiszteletbeli elnök

A képen: Reneé Simons-Hugaerts, a belga Lepramisszió elnöke és Samuel Simons lelkész, tiszteletbeli elnök

ARCKÉP

Mantasha története
Mantasha elmeséli történetét.
A 10 éves indiai Mantashat leprával kezelték a Lepramisszió naini
kórházában.

„10

éves vagyok, és a Lepramisszió
kórházához közeli faluból, Nainiből jöttem. Szüleim 6 gyermeke közül én
vagyok a harmadik. Édesapám kőműves,
és idősebb bátyám nemrég kezdett dolgozni egy bútorboltban. Az ő keresetükből
élünk.
Amikor 2. osztályos voltam, a szüleim fehér
foltot vettek észre a bal kezemen, ami érzéketlen volt. Túl kicsi voltam, ahhoz, hogy
tudjam, mi az, és a szüleim sem tudták.
Próbálkoztak homeopátiás gyógyszerekkel,
és helyi, falusi gyógykezeléssel egy évig,
de nem segített, és a jobb kezem begörbült
(a leprabetegséggel gyakran járó károsodás, amikor valaki nem tudja teljesen kinyújtani az ujjait). A szüleimnek megvolt a
maguk elképzelése a dologról: azt hitték,
hogy a gonosz szellemekkel van összefüggésben. Az édesapám tudott a kórházról, de nem vitt el, amíg a többi falubeli nem
követelte. Ott leprát diagnosztizáltak nálam,
és (összetett gyógyszeres) kezelést kaptam
egy évig. Azt is javasolták, hogy vessem
alá magam helyreállító sebészeti műtétnek.
Nem féltem attól, hogy gyógyszert szedjek,
de a műtéttől megrémültem.

nekem meleg ruhát és egy gyönyörű játékbabát.
Szeretek iskolába járni, de a kezelés, és a
begörbült ujjaim miatt sok osztályt kihagytam. Egy hónappal ezelőtt műtöttek meg,
és nagyon boldog vagyok, hogy ökölbe
tudom szorítani a kezem és meg tudom
fogni a tárgyakat. Most normálisan néz ki a
kezem. Alig várom, hogy visszamenjek az
iskolába. A szüleimen kívül senki nem tudja,
hogy pontosan milyen betegségem volt. A
szüleim nem akarnak róla beszélni. Az
öcsém is leprás, és összetett gyógyszeres
kezelést kap a Lepramissziótól Nainiben.”
Mantasha szülei nagyon megkönnyebbültek, hogy lányuknak semmi látható károsodása nincs, mert az sok szempontból befolyásolná az életét, mint pl. a tanulását és
a férjhezmenési lehetőségeit. Különösen a
házasság miatt aggódtak. Most, a helyreállító sebészeti beavatkozásnak köszönhetően, ez nem lehet probléma.

Sok segítséget kaptam a kórházi dolgozóktól, akik különös gonddal vettek körül, és
megnyugtattak a műtéttel kapcsolatosan.
Nagyon kedvesek és szeretetteljesek voltak. Télen voltam a kórházban, és adtak
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17. hét: április 22 – 28.

Fókuszban: Dánia
A Dániai Lepramisszióról
A Dániai Lepramissziónak egy részmunkaidős alkalmazottja és kb. 1 000 támogatója van. Abban a szerencsés helyzetben van a szervezet, hogy a dán
egészségügyi kormányzattól rendszeres támogatást
kapnak bangladesi kórházuk működtetésére. Az adománygyűjtést az évente öt alkalommal megjelenő
folyóiratukon, hatszor megjelenő hírlevelükön és kb.
tíz adománygyűjtő kampányukon keresztül végzik.
Minden adományt a bangladesi kórházuk működtetésére fordítanak, mint fenntartók.
Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a 2013. év során
növekedjen a támogatók száma, és a bevételkiadás egyensúly javuljon.
· Kedd: Adjunk hálát azért, hogy a Dán Állam
támogatja a Lepramisszió bangladesi munkáját.
Imádkozzunk azért, hogy 2013-ban is folytassák
ezt.
· Szerda: Adjunk hálát Klaus Leonhardt szolgálatáért, imádkozzunk azért, hogy új ötletekkel és
erővel tudja vezetni a Dániai Lepramissziót.
· Csütörtök: Imádkozzunk több önkéntesért, akik
szívesen adnak idejükből, erejükből a Lepramisszió javára.
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· Péntek: Adjunk hálát a
nehéz munkájukat kiválóan végző bangladesi munkatársakért.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk bölcsességért
mind az elnökség, mind a munkatársak számára.
Bibliai idézet: „Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik
szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és
énekelve adok néki hálát”'(Zsoltárok 28,7)
Fontos események 2013-ban
· Öt képes magazin
· Öt körlevél
· Négy vagy öt elnökségi ülés
Rejtvény: Banglades Chittagong régiójában hány
önsegítő csoportot támogat a Lepramisszió? (a válasz a 11. oldalon olvasható)
Vezető munkatárs:
Klaus Leonhardt – a Dániai Lepramisszió vezetője

Kép: Klaus Leonhardt, a dániai Lepramisszió igazgatója Bangladesben meglátogatja a támogatott projekteket

18. hét: április 29 – május 5.

Fókuszban: Banglades
A Lepramissziónak Bangladesben 21 programja és
egy központi irodája van a fővárosban. Közösségi
alapú rehabilitáció keretében működnek a programok, melyek a következők:
· leprabetegség miatt kivetett, vagy erőszakos veszélyeztetettség miatt a Hágár Otthonokban menedéket kereső asszonyok közötti szolgálat,
· a leprabetegek körében a mélyszegénység elleni
küzdelem,
· önsegítő csoportok létrehozása, hogy a tagok egymást segítsék a leprabetegség következményeinek megszüntetésében, megélhetési tevékenységekben, különösen is a lepra által erősen veszélyeztetett területeken,
· a leprabetegek emberi jogaiért való küzdelem és
annak védelme,
· az állami egészségügyben és a civilszervezetekben leprával foglalkozó dolgozók képzése.
A Gaibandha és Jaipurhat kerületekben összefogott
lepraellenőrzési és közösségi alapú rehabilitációs
programok működnek. A Lepramisszió ugyanitt partnereivel is tevékenykedik az éhínség ellen, a megélhetés javításán, különösen is a férfi nélküli családok
esetében.
Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk a Hágár Otthonokban menedéket talált nőkért, hogy legyen megfelelő jogi
védelmük, amikor bíróság elé kerül sorsuk.
· Kedd: Imádkozzunk a szegénységi küszöb alatt
élőkért. Könyörögjünk azért, hogy sokuk élete változhasson meg a Lepramisszió EPIP (A Szegénységi Küszöb Alatt Élők Felemelése) és más projektjei által.
· Szerda: Adjunk hálát „Vessünk véget a leprabetegek megbélyegzésének és megkülönböztetésének!” – felhívás bangla nyelvű fordításáért és
széles körben való terjesztéséért.
· Csütörtök: Imádkozzunk a Lepramisszió nilphamari
kórházának munkatársaiért, az ott folyó képzésekért és azért, hogy a képzésben részesültek
hasznosítani tudják munkájuk során a tanultakat.
· Péntek: A dakkai Lepraellenőrző Projekt 136 önsegítő csoporttal és 1 572 taggal végzi munkáját.

Adjunk hálát a project által megnyíló élelmezési
lehetőségekért, a csoportokon belül szeretetteljes
egységért.
· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a DANIDA (Dán
Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség) támogatási
programjának második szakaszáért, melyet a közösségalapú rehabilitációhoz nyújtanak. Adjunk hálát Isten gondviseléséért, és könyörögjünk további
gondoskodásáért.
A Lepramisszió bangladesi munkájáról a 11. és 62.
oldalon olvashat még többet.
Településfejlesztési Programok
Suren Singh – programvezető
Noel Manna Dey – pénzügyi vezető
Ambor Khisim – Rendkívüli Szegénység Elleni Projekt vezetője
Promila Hembrom – Hágár Projekt
Delwar Hossain – közösségalapú rehabilitációs projektek vezetője
Pranoj Rosario – közösségalapú rehabilitációs projektek
Kolpona Kishpotta – Nilphamari Kórház Képzési Központ vezetője
Vezető munkatársak
Gaibandha-Jaipurhat Lepraprogram és Rendkívül
Szegény Nők Élelmezésének Programja
Salamon Sumon Halder – programvezető
Dr. Hunayun Kabir – területi orvos
Daniek Chowdhury – lepraellenőr
Keshob Roy – lepragondozó
Anwar Hossain – koordinátor
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19. hét: május 6 – 12.

Fókuszban: A szégyenbélyeg
Hogyan küzd a Lepramisszió a szégyenbélyeg
ellen?
·
A megbélyegzés több „arcát” is mutathatja. Lehet burkolt, különösen eleinte, amikor valakiről elkezdenek
pletykálni. A másik véglet a nyílt, nyilvánvalóan negatív viselkedés, amit gyakran diszkriminációnak nevezünk. Diszkriminálhat a kormány, a közösség, az
egészségügyi szakember, sőt még a leprás beteg saját családja, barátai.
Sajnos a legtöbb országban, ahol dolgozunk, a leprásokat megbélyegzés, diszkrimináció éri. A Lepramisszió célkitűzése, hogy csökkentse ezeket azáltal,
hogy ráirányítja a figyelmet a betegség valójára,
eloszlat félreértéseket, és ahol szükséges, szembeszáll a diszkriminatív törvényekkel. Dolgozunk azon,
hogy a leprát is bekapcsoljuk az egészségügy fő
áramvonalába és különböző civil projektekbe. A megbélyegzést azzal is csökkenthetjük, ha javítjuk a betegek társadalmi és gazdasági helyzetét, körülményeit, – pl. ha javítjuk lakhatási körülményeiket,
akkor bátrabban meglátogatják őket, és a közösség
ezáltal jobban érzékeli gondjaikat.
A Lepramisszió részt vett a lepra-sújtotta betegek és
családjaik megkülönböztetésének kiküszöbölésére
hozott ENSZ-alapelvek megalkotásában.
Néhány munkatársunk tagja az ICRAAS szervezetnek is.
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió projektjeinek segítségével a leprások integrálódhassanak
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Képen: Leprabeteg asszony - Delhi, India

·
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·

·

a társadalomba és észrevehető legyen közreműködésük a társadalom életében.
Kedd: Imádkozzunk olyan nem-lepramissziós civil
szervezetekkel való együttműködésért, amelyeknek munkájába a betegek is bekapcsolódhatnak.
Szerda: Kérjük Istent, hogy a Lepramisszió által
képzett egészségügyi szakemberek előítéletei
csökkenjenek, és ugyanolyan gonddal és odaadással kezeljék a leprásokat, mint más betegeket.
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy az egyházak közbenjáró szolgálatával a betegek elfogadást, bátorító szeretetet tapasztalhassanak, és növekedhessen önbecsülésük.
Péntek: Adjunk hálát a Lepramisszió törekvéseiért,
hogy a betegeket bevonják a döntésekbe. Dicsérjük Istent azért, amit ez a felhatalmazás jelent a
betegeknek, valamint a lehetőségért, hogy hallathatják hangjukat.
Szombat / Vasárnap: Imádkozzunk azokért a leprásokért, akiket családjuk megtagadott. Könyörögjünk, hogy a misszió segítségével megváltozzon
elutasító magatartásuk és megértőbbek legyenek.

Idézet: „Az emberek ma már nem fordulnak el, és
nem néznek rám rosszallóan.” - Aleya Bangladesből,
aki a Lepramisszió segítségével győzte le környezete
elutasítását.
Rejtvény: Mi a neve az angliai és walesi Lepramisszió fiatalokat mozgósító kampányának (válasz a
35. oldalon)

20. hét: május 13 – 19.

Fókuszban: Nyugat-India
Maharashtra and Karnataka államok
A Lepramisszió nyugat-indiai munkájáról
A Lepramisszió Maharashtra és Karnataka államokban dolgozik: egészségügyi szolgáltatást nyújtanak,
közösségfejlesztést végeznek, és támogatják az
ILEP-et (a leprabetegség elleni szervezetek szövetségét). A két kórház Kotharaban és Mirajban leprabeteg-ellátást és általános egészségügyi szolgáltatást is nyújt. A Lepramisszió nashiki szakképzőközpontjában tanulók 80 %-a leprabeteg-háttérből
jött. Az Integrált Egészségfejlesztő projekt a törzsi
népesség körében dolgozik Melghatban, Kotharahoz
közel.
Projektek:
A Lepramisszió közkórháza - Kothara; Richardson
Leprakórház - Miraj; a Lepramisszió Szakképzőközpontja - Nashik; Rokkantság és Károsodás-megelőzés Megismeretetése; Integrált Egészségfejlesztő
Projekt - Kothara; Átfogó Rehabilitációs Projekt .
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk a kormányzattal való jobb hálózati kapcsolatért, hogy több leprabeteget irányítsanak a Lepramisszió indiai kórházaiba helyreállító
sebészeti műtétre és egyéb kezelésre.
· Kedd: Imádkozzunk a kormányzati egészségügyi
programok megerősödéséért, különösen a rokkantság-megelőzésért.
· Szerda: Imádkozzunk a kórházak adománygyűjtési
programjaiért és a környékbeli egyházakkal való
gyümölcsöző együttműködésért.
· Csütörtök: Az Indiai Lepramisszió kórházai helyreállító sebészeti kampányokat tartanak az idén,

ahol több mint 300 leprabeteget műtenek meg.
Imádkozzunk, hogy ezáltal javuljanak az életlehetőségeik, és a közösség jobban elfogadja őket.
· Péntek: Imádkozzunk, hogy az Indiai Lepramisszió
hatékony keresztyén tanúságtevő lehessen beszédük és a leprabetegeknek nyújtott szolgáltatásaik
által.
· Szombat/Vasárnap: Kérjük Isten bölcsességét a
Fenntartható Megélhetés Projekten dolgozó munkatársak és önkéntesek részére, hogy munkájuk
rehabilitálást, fejlődést, a leprabetegek és közösségük átalakulását eredményezze.
Idézet: „Hálás vagyok a Lepramissziónak és a miraji
Richardson Leprakórház minden munkatársának,
hogy testi és lelki értelemben is átalakították az
életemet.” (Gurubassappa, 64 éves, akit a családja
kiközösített a leprabetegsége miatt. A Lepramisszió
miraji kórházában kezelték, majd 15 év után hazatérhetett, és a családja visszafogadta.)
Rejtvény: Melyik közép-indiai államban fordul elő a
legtöbb leprás megbetegedés? (válasz a 23. oldalon)
Vezető munkatársak:
Dr Paul D Madhale – főigazgató, Miraj Kórház
Dr U K Hembrom – főigazgató, Kothara Kórház
J D Chopade – igazgató, Nashik Szakképzőközpont
Harsha Gudasalamani – programigazgató, Átfogó
Rehabilitációs Projekt
Suresh Dhonge – programigazgató, Integrált Egészségfejlesztő Program

Kép: Saraswatin (jobbra) hályogműtétet végeztek a Kothara közkórházban, és most tisztán lát.
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21. hét: május 20 – 26.

Fókuszban: Spanyolország és Portugália
A Lepramisszió spanyolországi munkájáról
A Lepramissziót egyének és egyházak támogatják az
országban. Az adományokat főképp egy könyv eladásából kapják. A történet egy leprás kisgyermekről
szól. Nemrégiben egy cikket jelentettek meg „Lepra a
Bibliában” címmel, hogy az emberek ismereteit
felkeltsék a téma iránt. Szeretnének minél több
egyházi közösséget és iskolát felkeresni, valamint
önkénteseik számát növelni.
A Lepramisszió portugáliai szolgálatáról
Már 22 éve létezik egy kis támogató csoport
Portugáliában. Ezidő alatt az adományok egyénektől
és egyházaktól érkeztek. A Portugáliai Lepramisszió
szeretné az imatámogatást is kérni.
Imatémák
· Hétfő: A Spanyolországi Lepramissziónak új honlapja van. Adjunk hálát azokért, akik ezt elkészítették, és imádkozzunk azért, hogy a lakosság tudjon meg többet a Lepramisszióról ezáltal.
· Kedd: Imádkozzunk a Lepramisszió munkatársaiért, miközben a gyülekezeteket látogatják. Könyörögjünk anyagi támogatókért, akik a gazdasági
nehézségek ellenére is adakoznak.
· Szerda: Adjunk hálát a spanyolországi kis munkacsoportért, és kérjük, hogy továbbra is egységben
és szeretetben tudjanak munkálkodni.
· Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramissziót támogató
spanyol egyházakért és azokért a közösségekért,
melyek vállalták a Lepramisszió munkájának népszerűsítését.
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Kép: Miguel Torralba, a spanyol Lepramisszió elnöke

· Péntek:
Adjunk hálát
Patricia Bento-ért, aki a
portugáliai lepramissziós munkát vezeti a Laikus
Keresztények szervezeten és más jótékonysági
szervezeten keresztül.
· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azokért, akik Portugáliában támogatják a Lepramissziót. Könyörögjünk az anyagi helyzet javulásáért és azért, hogy
mind itt, mind Spanyolországban minél többek támogassák imádságaikkal és anyagilag is a Lepramisszió munkáját.
Bibliai idézet:
„Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok
hozzám, akkor meghallgatlak benneteket!” (Jeremiás
29,11)
Rejtvény
Mikor volt idén a Leprások Világnapja? (válasz a 8.
oldalon)
Munkatársak
Spanyolország
Miguel Torralba – elnök
José Manuel Carballo – alelnök
Ines Roca – titkárságvezető
Portugália
Patricia Bento – igazgató

22. hét: május 27 – június 2.

Fókuszban: Pápua-Új-Guinea
A Lepramisszió pápua új-guineai munkájának bemutatása
A Lepramisszió az 1960-as évek közepén kezdte el
tevékenységét Pápua Új-Guineában. A Lepramisszió
munkatársakat biztosított a Pápua Új-Guinea Southern Highlands Province tartományában található Tari
nevű település leprakórháza számára. 1980-ban a
lepramissziós iroda átköltözött Madang tartományba,
és ekkor a kórházi alapfokú ellátásról a hangsúly áttevődött az egészségügyi dolgozók lepra-szakirányú
képzésére, valamint a kórházon kívül végzett munkával kapcsolatosan összeállított programokra.
A Lepramisszió az Egészségügyi Minisztériummal és
más, pápua új-guineai hatóságokkal karöltve végzi
tevékenységét. Az egészségügyi dolgozók oktatása
és képzése segít azonosítani és kezelni a lepra által
esetlegesen okozott fogyatékosságokat.
Kundiawa falu, Simbu: A Lepramisszió munkatársai
Pápua Új-Guinea-szerte együtt dolgoznak a helyi
egészségügyi szakemberekkel a lepra által érintett
közösségek segítésében, valamint oktatást biztosítanak a szakemberek számára a lepra gyógyításával
és ellátásával kapcsolatosan.
A felföldön található Kundiawa faluban a Lepramisszió Pápua Új-Guinea egyetlen leprakolóniájában
élő, lepra következtében fogyatékossá vált emberek
egy csoportjával dolgozik együtt. A Lepramisszió
munkatársai segítenek a csoportnak megélhetést
biztosító projekteket létrehozni.
BHCP - Bougainville-i Egészséges Közösségek
Program célja, hogy ösztönözze egy közösségi alapú
és közösségi tulajdonban lévő egészségügyi alapellátást biztosító rendszer kidolgozását. A program
célja, hogy 2014-re Bougainville mind a 13 körzetét
lefedjék.
Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk Tweedy Malagianért, aki 2012
januárjában a Lepramisszió pápua új-guineai or-

szágfelelőse lett. Adjunk hálát eddigi munkájáért,
és imádkozzunk az Úrhoz, hogy áldja meg Tweedy
Malagian idei munkáját.
· Kedd: Adjunk hálát a Lepramisszió és Pápua
Új-Guinea Egészségügyi Minisztériuma közötti
együttműködésért, valamint azért az előnyért,
amelyet ez sok leprabeteg számára jelentett.
· Szerda: Imádkozzunk az Úrhoz azokért a megélhetést biztosító projektekért, amelyek segítségével a leprabetegek gondoskodni tudnak magukról
ahelyett, hogy segélyen élnének. Imádkozzunk
ezeknek a projekteknek a folyamatos sikeréért, és
azért, hogy minél többen részesülhessenek ebből
a sikerből.
· Csütörtök: A BHCP-nek köszönhetően a falvakban
több, mint 700 egészségügyi önkéntes részesült
képzésben. Adjunk hálát azért, hogy a közösségek
és családok már felelősséget tudnak vállalni a
saját egészségükért és jólétükért.
· Péntek: Imádkozzunk a Kundiawa faluban élő, lepra következtében fogyatékossá vált emberekért,
akiket kiközösítettek, így nem tudnak visszatérni a
közösségükhöz. Adjunk hálát a Lepramisszió által
nekik nyújtott támogatásért, és imádkozzunk azért,
hogy a pápua új-guineaiak elfogadóbbak legyenek
a leprabetegekkel szemben.
· Szombat / vasárnap: Adjon hálát az Ausztráliai és
Új-zélandi Lepramisszió által a pápua új-guineai
projekteknek nyújtott támogatásért, valamint az
általuk összegyűjtött adományokért.
Rejtvény: Az InTouch melyik olyan lepramissziós országnak a hivatalos lapja, amely támogatja Pápua
Új-Guineában a leprával kapcsolatos munkát (a
választ ld. a 10. oldalon)?
Tisztségviselők:
Tweedy Malagian - országfelelős
Yuek Ming Poon – kapacitásnövelésért felelős tanácsadó

Kép: Pápua új-guineai gyerekek, Tweedy Malagian országfelelős
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23. hét: június 3 – 9.

Fókuszban: Nigéria
A Nigériai Lepramisszióról
2011-ben 3223 újonnan regisztrált leprást jelentettek
NIgériában. Ezen a számon túl még találhatók olyan
területek, ahol magas arányban lelhetők fel újabb
fertőzöttek, főként Ebonyiban és Taraba államban.
A gyermekek 10%-a fertőzött leprával. Nigériában
számosan érintettek a lepra okozta rokkantsággal.
Erős a betegekkel szembeni megkülönböztetés, míg
a betegségtudat hiányzik.
A Nigériai Lepramisszió feladatköre a kórházi ellátás,
a lepraterjedés felügyelete, szemészeti gondozás, fogyatékosság megelőzése, szakmai tréningek, mikrohitelek nyújtása, lakhatási támogatás, településtámogatás, egészségnevelés és kutatások. A nemzeti
koordinációs iroda Minnából áthelyezte irodáját Nigéria fővárosába, Abujába. A nigériai Lepramissziónak a leprásokkal végzett munkája mellett kiépített
pénzgyűjtési stratégiája is van, így együttműködnek
egyházakkal, egyéni adományozókkal es cégekkel,
hogy adományokat gyűjthessenek és felhívják a figyelmet a Lepramisszió munkájára Nigériában.
Imatémák
· Hétfő: Ez év januárjában a Nigériai Lepramisszió
nemzeti koordinációs irodája Abujába költözött.
Imádkozzunk Dr Sunday Udoért, a Lepramisszió
országos vezetőjéért és munkatársaiért, hogy sikeresen berendezkedjenek az új irodába. Kérjük
az imatámogatást ahhoz, hogy a fővárosba költözés teljesen kihasználhatóvá váljon a misszió
számára.
· Kedd: Imádkozzunk az alkalmazottakért, akik az
Abujában található új iroda környékére költöztek.
Imádkozzunk, hogy biztonságos és lakható környéken élhessenek.
· Szerda: Adjunk hálát a 2013-as januári Lepra
Világnap ünnepségeiért. Adjunk hálát az egyházakkal és partnerszervezetekkel való kapcsolatokért. Imádkozzunk, hogy az Úr adjon olyan
személyeket és szervezeteket, akik készek a
lepra-elleni küzdelemre.
· Csütörtök: 2013 szeptember 1-30-ig áttekintjük
projektjeinket mindazon államokban, ahol a Nigériai Lepramisszió működik. Imádkozzunk minden
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alkalmazott
biztonságos
utazásáért,
akik a Lepramisszió segítségének jelenlegi hatását tekintik
át a kedvezményezettekkel és közreműködőkkel.
Imádkozzunk, hogy a tapasztalatoknak további jó
hatása legyen a Lepramisszió szolgálatára nézve.
· Péntek: Áprilisban munkatársi konferenciát tartott a
Nigériai Lepramisszió. Adjunk hálát azért a szellemi megújulásért, amit a konferencia adott az
igazgatótanács tagjainak, alkalmazottaknak és önkénteseknek. Adjunk hálát az Úrban megújult elköteleződésért, mellyel a leprával érintett személyek
életét megjobbítják.
· Szombat/vasárnap: A Nigériai Lepramisszió igazgatótanácsa áprilisi ülése után novemberben jön
ismét össze. Imádkozzunk böcsességért, kegyelemért és előrelátásért minden egyes résztvevő számára, mivel a nigériai misszóval kapcsolatos döntések itt születnek meg.
Bibliai idézet: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik
Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő
végzése szerint elhívottak.” (Római levél 8:28)
Főbb események 2013-ban
· Október: a Nigériai Lepramisszió országos képzése
· November: az igazgatótanács második ülése
Rejtvény: Melyik ország bátorítja hármas jelszóval
(G.A.P) a támogatókat arra, hogy adakozzanak,
cselekedjenek, imádkozzanak a leprabetegek javára?
(válasz a 33. oldalon)
Vezető munkatársak
Dr Sunday Udo – országos vezető
Dr Moses Onoh – technikai tanácsadó
Mrs Elizabeth Adeniji – pénzügyi igazgató
Ms Tennessee Dioru – belső számvevő
Mr Terver Anyor – adománygyűjtési szakértő
Mr Pius Ogbu Sunday – üzemeltetési vezető
Mrs Ugo Ude – adminsztrációs vezető

Kép: Sunday Udo, a nigériai Lepramisszió országos vezetője, Lepratelepen élő gyermek Nigériában

24. hét: június 10 – 16.

Fókuszban: Skócia
A Skóciai Lepramisszióról
A Skóciai Lepramisszió célja, hogy az ország minden
részén magánszemélyeket, csoportokat, gyülekezeteket megismertessen a leprabetegekkel és azzal a
munkával, amit a Lepramisszió végezhet a gyógyításukban.
A Skóciai Lepramisszió
helyi és országos gyűjtéseket szervez, akár emailben
is, vagy különböző alkalmak rendez, ahol a betegekért imádkoznak és másokat is erre buzdítanak az
egész országban.
Gyülekezeteket és egyesületeket keresnek fel, hogy
a gyógyulás lehetőségét hirdessék.
Minden egyéb tevékenységben is részt vállalnak,
hogy Skócia lakosait belevonják ebbe a munkába, és
felszámolják a leprabetegség okait és következményeit.
A Skóciai Lepramisszió azt kéri a skót lakosságtól,
hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz azáltal, hogy
adnak, tesznek és imádkoznak a leprabetegekért, és
hogy legyenek részesei Isten munkájának a Lepramisszión keresztül.
Imatémák
· Hétfő: Egyre nehezebbé válik bevonni a munkába
az egyházakat és felkelteni érdeklődésüket a
Lepramisszó munkája iránt. Imádkozzunk olyan új
lehetőségekért, melyek lehetővé teszik azt, hogy a
Lepramisszió szélesebb körű kapcsolatot építhessen ki a gyülekezetekkel. Imádkozzunk azért is,
hogy a Lepramisszió bölcsen tudja vonzóvá tenni
a tevékenységét országszerte.
· Kedd: Adjunk hálát azokért, akik 2012-ben a
Lepramissziót annak hármas jelszavának megfelelően támogatták, vagyis adtak, tettek és imádkoztak. Imádkozzunk, hogy ebben az évben is így
tegyenek, és hogy minél többen kövessék a példájukat.
· Szerda: Imádkozzunk azért, hogy Isten küldjön önkénteseket, akik tehetségüket felhasználva új területeken tudnak hozzájárulni a Lepramisszió támogatásához. Imádkozzunk, hogy az önkéntesek lelkesedése követendő példává váljon a többiek számára.

Képaláírás: Linda Todd, a skót Lepramisszió vezetője

· Csütörtök:
Imádkozzunk
bölcsességért és jó elképzelésekért, hogy a Lepramisszió hatékonyan
tudjon támogatást szerezni munkájához az egyházaktól. Adjunk hálát azokért a változtatásokért,
melyeket az elmúlt évben tettünk, hogy javítsunk
az adománygyűjtési és kommunikációs módszereken, és imádkozzunk, hogy idén ezeket sikerüljön
még hatékonyabbá tenni.
· Péntek: Imádkozzunk a Skóciai Lepramisszió munkatársaiért, Isten vezetéséért abban, hogy miként
szolgálják Őt hatékonyan lepramissziós munkájukon keresztül. Imádkozzunk, hogy felismerjék:
hogyan használhatják legjobban erőforrásaikat
Skóciában, hogy a legnagyobb hatással tudjanak
besegíteni a partnerprogramokba világszerte.
· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a tavaly őszi
„Skócia a Szegényekért” című kiállításért. Adjunk
hálát Istennek a Skóciai Lepramisszó szolgálatáért
és ezáltal a lehetőségért, hogy a lakosság megismerje a Lepramisszió munkáját.
Fontosabb események 2013-ban
· Június: nagygyűlés
· Adománygyűjtő programok egész évben
Bibliai idézet: „Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot
visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az
igaz.” (Zsoltárok 55:22)
Rejtvény: Évente hány új leprabeteget diagnosztizálnak Angolában? (Megoldás az 52. oldalon)
Vezető munkatársak
Linda Todd - a Lepramisszió országos vezetője
Stuart McAra - kommunikációs menedzser
Jill Bain - a Támogatói Szolgálatok menedzsere
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25. hét: június 17 – 23.

Fókuszban: Kelet-Timor
A Lepramisszió kelet – timori munkájáról
A Lepramisszió a következő 5 évben javítani szeretne
a kelet-timori leprabetegek, a fogyatékkal élők és
családtagjaik életminőségén.
A Lepramisszió kelet –timori projektjei:
Közösségalapú Rehabilitációs Projekt, melynek
célja, hogy a leprabetegeket visszavezessék a társadalomba. Jelenleg 24 önsegélyező csoport működik
6 körzetben, azonban még 7 másik körzetre is ki
fogják ezt terjeszteni a Fogyatékosokat Támogató
Projekttel karöltve.
A Teljesítőképesség-növelési Projekt az Egészségügyi Minisztérium országos lepraellenőrzési programjának hatékonyságát szeretné javítani KeletTimor-ban.
Fogyatékosokat Támogató Projekt - a RHTO-val
(Ra'es Hadomi Timor Oan: Fogyatékkal Élők Országos Szervezete) együttműködésben, melynek célja
arról biztosítani az embereket, hogy a fogyatékosokat
elfogadják és jogaikat elismerik. A RHTO alkalmazottai maguk is fogyatékosok vagy leprával érintettek.
Imakérések
· Hétfő: Köszönjük az Úrnak, hogy aláírásra került a
következő 5 éves Egyetértési Nyilatkozat a Lepramisszió és Kelet-Timor kormánya között. Imádkozzunk, hogy Kelet-Timor kormánya ezen keresztül
továbbra is együttműködjön a Lepramisszióval a
gyengék – különösen is a leprások és fogyatékkal
élők – megsegítésében.
· Kedd: Imádkozzunk a három lepramissziós koordinátorért, hogy sikeresen tudjanak együttdolgozni
más szervezetekkel. Imádkozzunk értük, hogy az
Úr vezesse és áldja meg az őket abban, ahogyan
munkájukkal a leprások életét megváltoztatják.
· Szerda: Imádkozzunk a Lepramisszió kelet-timori
munkatársaiért, hogy továbbra is jó kapcsolatban,
együttértéssel és megértéssel tudjanak együtt dolgozni, és továbbra is elkötelezettek tudjanak maradni a Lepramisszió kelet-timori céljaiért.
· Csütörtök: Adjunk hálát az Úrnak, hogy jó irányba
fejlődik a kapcsolat a Lepramisszió és Kelet-Timor
egyházai között. Imádkozzunk, hogy az egyházi
közösségek minél inkább legyenek tisztában a
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Lepramisszió munkájával, és mutassanak érdeklődést is ezirányba.
· Péntek: Adjunk hálát az új munkatársakért a Fogyatékkal Élők Országos Szervezetében. Imádkozzunk folyamatos elköteleződésükért, és hogy
figyelmet tudjanak fordítani a fogyatékosokra.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az új kormányért
és a kelet-timori minisztériumokkal kialakulóban lévő munkakapcsolatokért. Imádkozzunk, hogy elkötelezettek legyenek a nemzet felépítésében, valamint a béke fenntartásában.
Főbb események:
· December 3: Nemzetközi Fogyatékossági Nap
· December 10: Az Emberi Jogok Napja
Rejtvény: Melyik lepramissziós ország szervezi a
„Gyalogolj a leprásokért!” mozgalmat, így gyűjtve
pénzt a kelet-timori projektekre? (válasz a 40.
oldalon)
Vezető munkatársak
országos vezető: kinevezés alatt
Afliana (Nona) Lisnahan –adminisztárció, humán
erőforrás- és pénzügyi menedzser
Armando Marques – projekt koordinátor
Marcos Soares – településközpontú rehabilitációs
projektek koordinátora
Joaozito dos Santos – RHTO koordinátor

Kép: A Lepramisszió munkatársai olyan fogyatékkal élőkkel, akiken korábban a Lepramisszió segített

26. hét: június 24 – 30.

Érdekképviselet
Hogyan vesz részt a Lepramisszió az érdekképviseletben?
Az érdekvédelem a hátrányos helyzetű csoportokat
figyelmen kívül hagyó hozzáállásoknak, gyakorlatoknak, elképzeléseknek és politikai irányvonalaknak,
valamint a hatalom és az erőforrások elosztása megváltoztatásának érdekében végzett közös erőfeszítéseket jelenti. A Lepramisszió számos módon vesz
részt az érdekképviseletben annak érdekében, hogy
megváltoztassa az olyan politikai irányvonalakat és a
gyakorlatokat, amelyek figyelmen kívül hagyják a
leprabetegeket és a fogyatékkal élőket. Szinte az
összes projektünk valamilyen mértékben kapcsolódik
az érdekvédelemhez.
Imatémák
· Hétfő: Tavaly változások következtek be a Lepramisszió bangladesi CAN - Érdekképviseleti és
Kapcsolatépítési Koordináció projektjében. Ez a
projekt elkötelezett a leprabetegek emberi jogaiért
folytatott harcban, valamint a leprabetegek emberi
jogainak védelme mellett. Új tervek készültek, és
imádkozzunk új jövőképért és új lehetőségekért a
projekt előrehaladása során.
· Kedd: Adjunk hálát a Anglia és Wales Lepramissziójának „Hangot a leprabetegeknek” kampányáért. A kampány mobilizálta a fiatalokat annak
érdekében, hogy „Álljanak ki, emeljék fel a szavukat, és számolják fel a leprát”. Imádkozzunk,
hogy a kampánynak hosszú távú hatása legyen az
érintettekre.
· Szerda: Imádkozzunk az indiai CALL - Lepraellenes Törvény Hatálytalanítása elnevezésű projekt-

jéért. Adjunk hálát az eddigi eredményekért, és
imádkozzunk, hogy a projektnek köszönhetően
tovább csökkenjen a diszkrimináció, és folytatódjon a leprabetegek egyenlő jogaiért való küzdelem.
· Csütörtök: A nemzetközi finanszírozók egyre több
figyelmet fordítanak azokra a betegségekre, melyeket az Egészségügyi Világszervezet az „elhanyagolt trópusi betegségek” listáján tart nyilván.
Imádkozzunk a Lepramisszió munkatársai által
annak érdekében végzett küzdelemért, hogy a
lepra bekerüljön az „elhanyagolt trópusi betegségek” közé.
· Péntek: Adjunk hálát az angol és walesi Lepramisszió által végzett érdekvédelmi munkáért,
amelynek köszönhetően tavaly az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma felülvizsgálta a bevándorlási iránymutatásait. Ezek korábban diszkriminatívak voltak a leprabetegekkel szemben.
· Szombat / vasárnap: Adjunk hálát az Úrnak a skóciai Lepramisszió „Töröljük el az L betűt” (lepra)
kampányáért. Imádkozzon, hogy az embereknek
világszerte soha többé ne kelljen használniuk a
„lepra” szót, amely megfosztja az embereket a
méltóságuktól, és rossz bánásmódra ösztönöz.
Bibliai idézet: „Az elnyomottak menedéke az ÚR,
menedék a nyomorúság idején. Benned bíznak, akik
ismerik nevedet, nem hagyod el, URam, azokat, akik
hozzád folyamodnak.” (Zsoltárok 9,9)
Rejtvény: Megközelítőleg hány leprabeteget diagnosztizálnak évente (a választ ld. a 8. oldalon)?

Kép: „Leprások Világnapja” feliratú pólót viselő nők a leprára igyekeznek felhívni a figyelmet Mozambikban
A 65 éves Salouhou egy lepra által érintett közösségben él a nigeri Maradi városában, és a kormányon belül
ő képviseli régiója leprabetegeit
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27. hét: július 1 – 7.

Fókuszban: Dél –Afrika és Zimbabwe
A Dél-Afrikai Lepramisszióról
A Dél-Afrikai Lepramisszió 1949 szeptemberében jött
létre. A szervezet adományokat gyűjt a dél-afrikai, és
kisebb részben a namíbiai és szváziföldi leprabetegeket segítő munka finanszírozására. Tevékenységüknek fontos része, hogy felhívják a vallásos közösségekhez tartozók figyelmét rokkant embertársaik
problémáira. Ez a munka alapokat adhat a jövő
terveihez is.

· Péntek: Kérjük Isten áldását, bölcs segítségét az
induló Zimbabwei Lepramisszióra. Imádkozzunk
azért, hogy az egyházak támogassák, a civil szervezetek és a kormányzat pedig fogadja el. Imádkozzunk felkészült és lelkes egészségügyi munkatársakért.
· Szombat / Vasárnap: Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió szolgálata Zimbabwében is a szilárd keresztény hit tanúságtevője lehessen.

Zimbabwéről
A Lepramisszió 1967 óta működik az országban:
adományt gyűjtött és az Egészségügyi Minisztériummal közösen segítette a lepra gyógyítását. Mára a
szervezet tevékenységi köre leszűkült, de születtek
már tervek a helyi szolgálat megújítására. Az országban kevés az új megbetegedés, ám sok a rokkant,
leprával fertőzött ember. A harare-i felvilágosító előadások résztvevői gyakran igényelnek segítséget a
mindennapjaikhoz, hitük megéléséhez is. A Lepramisszió a zimbabwei gyülekezetekkel együttműködve ismeretterjesztő és imacsoport-szervező munkát is
végez.

Fontos események 2013-ban:
· Szeptember 8. – A dél-afrikai templomokban megrendezik a Leprabetegek Vasárnapját: imádkoznak
a betegekért, és támogatják a Lepramisszió munkáját.

Imatémák:
· Hétfő: A Dél-Afrikai Lepramisszió johannesburgi
irodája immár kisebb befogadóképességű, így a
munkatársak egy része otthonából dolgozik. Kérjük
Istent, tegye könnyűvé az átmeneti időszakot,
hogy fennmaradjanak a Lepramisszió támogatói
között lévő szakmai és emberi kapcsolatok.
· Kedd: A Dél-Afrikai Lepramisszió új adatbáziskezelő szoftvert használ. Imádkozzunk azért, legyen
könnyű megtanulni ennek a használatát, mert nagy
segítséget ad a munkához, főként az e-mail kampányokban.
· Szerda: Adjunk hálát az éves, augusztusban esedékes, „Figyelmet a Rokkant Embereknek Vasárnapért”, és a www.rampup.co.za oldal látogatottságáért. Ezek segítik az ismeretterjesztést a helyi
vallásos közösségekben.
· Csütörtök: Továbbra is imádkozzunk a Dél-Afrikai
Lepramisszió munkájáért, hogy bátorítsa és segítse a vidéki egészségügyi intézményeket abban,
hogy felkutassák, kezeljék és gyógyítsák a leprabetegeket.

Munkatársak
Dél-Afrikai Lepramisszió:
Peter Laubscher – a Lepramisszió országos vezetője
Theo de Villiers – vezetőhelyettes
Erna Möller – programkoordinátor
Otto Kingsley – regionális vezető
Goodman Qhosholo – terepmunkatárs
Lucky Kunene – terepmunkatárs
Rika Colyn – könyvelő
Thembi Zuma – titkár, recepciós
Thabitha Mabena – irodai asszisztens
Zimbabwe:
Dan Izzett – a Lepramisszió képviselője

36 Kép: Peter Laubscher, a Lepramisszió helyi vezetője és házastársa, Elizabeth

28. hét: július 8 – 14.

Fókuszban: Észak-India
Delhi, Himachal Pradesh, Jharkland, Nagaland,
Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh államok
A Lepramisszió észak-indiai munkájáról:
A Lepramisszió sok projekten dolgozik északon. A régió egyes helyein a lepra még mindig nagyon gyakori
betegség. Az Indiai Lepramisszió a leprabetegek
szükségleteire koordinált módon igyekszik megoldást
találni. Egészségügyi téren az Indiai Lepramisszió a
leprabetegeket gyógykezelésben részesíti, helyreállító sebészeti műtétet végez, és a fizioterapeutáknak és más egészségügyi munkatársaknak képzést
ad a leprabetegségről. Az Indiai Lepramisszió támogatja a kormányzati egészségügyi munkatársakat is a
Leprabetegség Teljes Megszüntetését Megcélzó
Nemzeti Program keretében (NLEP).
Projektek: kórházak, laboratórium, közösségfejlesztés, idősgondozás, szakképzőközpontok és médiaközpont
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk lelkes és odaszánt orvosokért,
akik szívből szolgálják a Missziót és a leprabetegeket.
· Kedd: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió munkatársainak gyermekei részére jó oktatási létesítményekért, különösen is a vidéki és távoli területeken.
· Szerda: Imádkozzunk a leprát gyógykezelő orvosok sikeres kiképzéséért.
· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a kórházak, szakképzőközpontok és szeretetotthonok (Snehalayas)
adománygyűjtő programjai sikeresek legyenek.
· Péntek: Imádkozzunk a szeretetotthonok időseinek
minőségi ellátásáért és az ott dolgozó munkatársakért.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a családok
és közösségek jobban megismerjék, és pozitívan
álljanak a leprabetegekhez, hogy azok méltósággal és megbecsülten élhessenek.

Rejtvény: Ki kapott munkát kórházi sofőrként a
Lepramissziónak köszönhetően?(válasz a 23. oldalon)
Vezető munkatársak:
Dr Selvasekar Abraham – főigazgató, Delhi
Dr Premal Das – főigazgató, Naini kórház
Dr Timothy Maximus – főigazgató, Faizabad kórház
Shyla Francis – igazgató, Faizabad Szakképzőközpont
Pradeep Failbus – főigazgató, Barabanki kórház
Nikita Sarah Singh – media-és pártfogói vezető, Médiaközpont
Jacob Oommen – csoportvezető, CALL projekt
Biplob Ketan Nayak – programigazgató-helyettes,
megbélyegzést elítélő iskolák
Anand Singh – adminisztrátor, Lepramisszió szeretetháza, Almora
Ranjan Kumar – Integrált Közösségfejlesztő Program, Delhi
Dr Annamma John – koordinátor, Forráskutatási
Központ
Syed Mohd Abbas Rizvi – állami programigazgató,
CALL projekt, Uttar Pradesh
C P Singh – vidéki nők önállóságát segítő program,
Uttar Pradesh, Barabanki

Idézet: „Nagyon hálásak vagyunk az Indiai Lepramissziónak, hogy anyagi segítséget nyújtott a gyermekeink taníttatásához. A Lepramisszió segítsége
nélkül nem tudták volna folytatni tanulmányaikat.” A Lepramisszió támogatta Dalip és Megha három
gyermeke: Pooja, Ashha és Ankit taníttatását.
Kép: Pooja, Ashha és Ankit iskolába járhatnak a Lepramissziónak köszönhetően.
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29. hét: július 15 – 21.

Fókuszban: Csád Köztársaság és Guinea
A Csádi Lepramisszióról
A Lepramisszió 1991 óta dolgozik a Guéra régióban.
A Lepramisszió nemrégiben terjesztette ki munkáját a
fogyatékkal élőkre is. A Lepramisszió támogatásának
köszönhetően a Mongo kórháznak képzett fizioterapeutája és szemészeti ápolónője is van. A Lepramisszió a fogyatékkal élők szervezeteit (DPOs) is
támogatja a Guéra régióban.
Tervek 2013-ra:
· Felvilágosítás a leprabetegségről a Guéra régió
falvainak harmadában.
· A lepraellenőrzést és rokkantság megelőzést végző egészségközpontok munkatársainak képzése.
· A rokkantak ellátása gyógyászati segédeszközökkel.
· A hátrányos helyzetűek szemészeti- és fizioterápiás ellátása.
· A Fogyatékkal Élők Szervezeteinek (DPO) munkatársait kiképezni szervezeteik működtetésére és
továbbfejlesztésére.
A Guineai Lepramisszióról
A Lepramisszió 1982 óta támogatja a Mission
Philafricaine (MPA) macentai kórházában (Forest régió) folyó lepramunkát. A Lepramisszió célja, hogy a
leprabetegek számára a holisztikus ellátást biztosítsa. A kórházban azon fáradoznak, hogy jó minőségű egészségügyi-és sebészeti ellátásban részesítsék a leprabetegeket, és megelőzzék a rokkantságot. A Mission Philafricaine kórház az országos lepraszakkórház Guineaban.
Imatémák
· Hétfő: Bunmi Oluloto 2012 óta a Lepramisszió
csádi országos vezetője. Bunmi Nigerből irányítja a
csádi Lepramissziót. Imádkozzunk jó kommunikációért és biztonságos utazásért, mert Bunmi évente kétszer utazik Csádba.
· Kedd: Adjunk hálát Geeske Zjipért, aki 1992 óta
szolgálja a Lepramissziót Csádban. Imádkozzunk,
hogy Isten védje és irányítsa a munkájában.
· Szerda: A GRACE (Guéra Rehabilitációs- és Közösségi Tevékenység) a Lepramisszió legnagyobb
csádi projektje. Imádkozzunk, hogy megvalósuljon
célkitűzésük és sikerüljön a leprabetegségről szóló
ismereteket növelni, s meggyőzni az embereket a
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korai gyógykezelés fontosságáról.
· Csütörtök: Adjunk hálát az MPA kórházért, és
imádkozzunk, hogy a kormányzattal és a Raoul
Follereau Alapítvánnyal (egy másik lepraszervezet)
való együttműködés révén a leprabetegekkel foglalkozó egészségügyi munkatársak folyamatos
képzésben részesüljenek.
· Péntek: A Mission Philafricaine (MPA) sok partnerrel dolgozik, de közülük némelyek megszüntetik
a kórház támogatását. Imádkozzunk új partnerekért, akik anyagilag támogatnák a kórház tevékenységét.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az MPA kórház
lelkészéért, Jacob Boré lelkipásztorért és munkatársaiért, akik az evangéliumot hirdetik a betegek,
a látogatók és a munkatársak között.
Rejtvény: Melyik városban van a Lepramisszió
hollandiai központja? (válasz a 20. oldalon)
Vezető munkatársak:
Csád
Bunmi Oluloto – a Lepramisszió igazgatója
Geeske Zijp – a Lepramisszió csádi projektigazgatója
Mathieu Kodnguargue – területi leprafelügyelő
(Guéra régió)
Abdel Rahman Gantour – a Fogyatékkal Élők Szervezetének vezetője
Guinea
Dr Stefan Strahm – orvosigazgató - MPA kórház
Dr Eric Bafende – kórházigazgató - MPA kórház

Kép: idegműködés mérése a guineai Macenta Kórház fizioterápiás osztályán

ARCKÉP

A méltóság helyreállítása
Goneshnek a betegség elmúltával legnagyobb gondja a közlekedési korlátozottsága volt. Emellett családja és környezete megbélyegezte és kiközösítette. A Lepramisszió egyik önsegítő csoportja mindezekben Gonesh
mellé állt és segített neki.
Gonesh Bangladesben él. 15 éve meggyógyult leprabetegségéből. Bár már nem számított betegnek, bénultsága miatt nem tudta használni kezét és lábát. Még a gyógyítása során a DBLM –ben (Dániai Lepramisszió kórháza Bangladesben) kerékpárszerelői ismereteket kapott. Így egy kis műhelyt tudott beindítani.
Gonesh felesége is korábban leprabeteg
volt. Mindketten érezték a megbélyegzettséget. Az emberek nem mentek a házukba,
sőt családtagjaik sem. A szomszédok tiltakoztak, amikor a falu kútjára akartak menni
vízért. Ez így ment éveken át. Majd Gonesh
egy önsegítő csoport tagja lett, melyet a
Lepramisszió hozott létre, és melynek tagjai
közösen takarékoskodnak. Gonesh nagyon

Kép: Gonesh a triciklijén

nehezen járt, ami a munkájában is akadályozta. Egyik talpán egy seb is megjelent.
Majd 2011-ben a Lepramissziónak köszönhetően Gonesh egy triciklit kapott. Ettől
kezdve könnyen tud közlekedni és a seb is
begyógyult a talpán.
Gonsehnek járt volna örökségül egy földdarab az édesapja után, de annak nagyobb
részét elvette a bátyja, a többit pedig a
szomszédok foglalták el. Az önsegítő csoport abban is segít, hogy Gonesh jogi védelmet kapjon igazához. Gonesh meg tud
élni a kerékpárjavításból, és most használt
alkatrészek árusítását is tervezi. Így rendeződött Gonesh méltósága és mozgásképessége is.
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30. hét: július 22 – 28.

Fókuszban: Ausztrália
Az Ausztráliai Lepramisszióról
Az Ausztráliai Lepramisszió küldetése, hogy forrásokat találjon és megerősítse azt a világméretű
missziót, melynek célja, hogy visszaadja a leprabetegek életminőségét.
Hogy ezt a célt elérjék, előadásokat, iskolai programokat, kirándulásokat, adománygyűjtő eseményeket
szerveznek. Vannak támogatói, hagyatéki programok,
támogatói csoportok és imaszolgálat is erre a célra.
További fejlesztésre váró területek 2013-ban
Az iskolai programok folytatása az „Extrém Sulikaland” nevű program keretében, melynek célja a
diákok érettségihez segítése.
Promóciós- és adománygyűjtő kezdeményezések
összefogása.
Kapcsolatok fejlesztése az adományozókkal új programok megvalósításával.
DVD-k és promóciós anyagok elkészítése a jótékonysági eseményekre önkéntes nagykövetek bevonásával.
Regionális adománygyűjtő találkozók és események
az Ausztráliai Lepramisszó centenáriumi ünnepségének részeként.
Az Ausztráliai Lepramisszó támogatja a lepramunkát
Indiában, Nepálban, Nigériában, Pápua Új-Guineában, Thaiföldön, Kelet-Timorban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
Imatémák
· Hétfő: Dicsérjük Istent, mert száz éve egyengeti az
Ausztráliai Lepramisszió munkáját. Adjunk hálát a
támogatók hűségéért, akik a jelenlegi pénzügyi
nehézségek idején is kitartanak.
· Kedd: Imádkozzunk a vezetőségért, akik az
Ausztráliai Lepramisszó új, központosított szerkezetét hozzák létre.
· Szerda: Imádkozzunk az új kapcsolattartási menedzserekért, akik az ausztráliai önkéntes hálózatot építik ki.
· Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramisszió szakértő
csapatáért, akik szakértelmükkel állnak a segítséget kérő országok rendelkezésére.
· Péntek: Imádkozzunk az adománygyűjtő kezdeményezések új lehetőségeiért, melyek lehetővé teszik
a Lepramisszió számára, hogy új támogatókat
szólítson meg.
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· Szombat/vasárnap: Adjunk
hálát
azokért, akik
részt vesznek a “Gyalogolj a Leprásokért!”
elnevezésű eseményen, melynek célja, hogy
adományokat gyűjtsön a Kelet-Timorban futó
programok megvalósítására, és imádkozzunk
azokért az emberekért, akik nagylelkű támogatóink
ezekben a munkákban.
Fontosabb események 2013-ban:
Hogy megünnepeljük a Lepramisszió létrejöttének
századik évfordulóját, reginonális- és egész országra
kiterjedő programokat, találkozókat rendezünk, vendégszónokokat hívunk meg a célországokból.
Különleges centenáriumi könyv kiadása.
Júliusban „Tábor a Közösségekért” túra Kelet-Timorban.
Novemberben: 50 kilométeres „Gyalogolj a leprásokért!” túra.
Bibliai idézet: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne
csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek,
sőt, megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ézsaiás 41:10)
Rejtvény: Kivel működik együtt a kelet-timori Lepramisszó, hogy szót emeljen a fogyatékkal élők érdekében? (Megoldás a 34. oldalon)
Vezető munkatársak:
Graham Peck - a Lepramisszió országos vezetője
Helen Nixon - nemzetközi programmenedzser
Mark Richardson – pénzügyi- és adminisztrációs vezető
Tim Davey - nemzeti kapcsolattartási vezető
Glenda Hunt - az országos vezető személyi asszisztense

Képaláírás: az Ausztráliai Lepramisszió dolgozói. Graham Peck igazgató a hátsó sorban balról a harmadik.

31. hét: július 29 – augusztus 4.

Fókuszban: Mozambik
A Mozambiki Lepramisszióról
2013 –ban a Mozambiki Lepramisszió tovább folytatja az ALEMO (a Lepramisszió egyik partnerszervezete) tagjainak támogatását minél több hasznos mezőgazdasági tevékenységben.
A lepra része lett a Mellőzött Trópusi Betegségek
csoportjának, ezért a Mozambiki Lepramisszió 2013.
évi céljai között szerepel, hogy újrafogalmazzák a
szükséges programtevékenységeket. Hálásak azért,
hogy sok tag első igénylésre megkapta az azonosító
okmányokat, és keresik a megoldást arra, hogyan
tudnák ezt a folyamatot a többiek számára is felgyorsítani. A Mozambiki Lepramisszió azt is reméli, hogy
befejezik a hangzó Biblia saját nyelven való felvételeit, és hogy a gyülekezetekben hallgatni is fogják azt.
Imakérések:
· Hétfő: Adjunk hálát Istennek az önsegítő csoportok
szaporodásáért és stabilitásáért az elmúlt 2-3 évben. Imádkozzunk továbbra is a leprabetegekért,
hogy részt vegyenek ezekben a csoportokban, és
hogy önmagukon túl egymáson és a közösségeiken is próbáljanak meg segíteni.
· Kedd: Imádkozzunk, hogy az ALEMO (a Lepramisszió egyik partnerszervezete) vezetőinek és
tagjainak szélesedjen a látásmódja, és törekedjenek arra, hogy minél több leprabeteg csatlakozzon hozzájuk Mozambikban.
· Szerda: 2012 –ben a lepra a Mellőzött Trópusi
Betegségek közé került, (rövidítve NTD). Imád-

kozzunk bölcsességért és újító szándékú emberekért, akik átalakítják a programot és a leprások
ügyét előtérben tartják.
· Csütörtök: Imádkozzunk Isten indíttatásáért azoknak a munkatársaknak számára, akik bibliai történeteket olvasnak fel hangszalagra az önsegítő- és
az ALEMO csoportokban való használatra.
· Péntek: Nagyobb szükség van a helyi egyházakkal
való összefogásra. Imádkozzzunk, hogy lássák
meg a belmisszió lehetőségét, és legyenek indíttatva arra, hogy minél többeket elérjenek a környezetükben.
· Szombat/Vasárnap: Minden mozambiki lepraprogram- és projekt sok utazást igényel. Imádkozzunk
Isten vezetéséért a hosszú és nehéz utakon.
Bibliai idézet: „De a kik az Úrban bíznak, erejök
megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak
és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!”
(Ézsaiás 40: 31)
Rejtvény: Ki az angliai és walesi Lepramisszió
országos vezetője ? (válasz: a 15. oldalon)
Vezető munkatársak:
Dr. Arie Kruiff –országos vezető
Senhor Domingo Nicala – projektmenedzser, leprakontroll és megelőzési projekt
Senhor Belarmino Reich – projektmenedzser,
ALEMO és Iphiro Yohoolo (iskolai ösztöndíj) projektek

Kép: Arie de Kruiff országos vezető családjával a Leprások Világnapja mozambiki ünnepségén
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32. hét: augusztus 5 – 11.

Fókuszban: Észak-Írország
Az Észak-Írországi Lepramisszióról:
Az Észak-Írországi Lepramisszió szándéka az, hogy
felkeltse és növelje az emberek érdeklődését és
bevonja őket ebbe a világméretű krisztusi misszióba,
elősegítse annak működését és fejlődését minden
téren. Az Észak-Írországi Lepramisszió a recesszió
ellenére több, mint egy millió fontot (kb. 360 millió Ft)
gyűjtött össze az elmúlt négy évben.
Imatémák
· Hétfő: Adjunk hálát, hogy 2012-ben a Lepramisszió
az általános kötelezettségei mellett két új projektet
is tudott vállalni: egyik az Ekpene Obom Leprakórház (Nigéria) újrabútorozása, míg a másik,
hogy 23 gyógyszertáros számára tudunk fizetést
biztosítani Indiában.
· Kedd: Imádkozzunk John és Pauline Tuff-ért, akik
Tanzániában, Homboloban dolgoztak a Lepramisszó keretében az 1980-as és 90-es években.
John hazatérésük óta az észak-ír Lepramisszóban
vállalt szolgálatot. Imádkozzunk értük, mivel viszszatérnek Tanzániába, hogy egy árvaházi projekt
vezetését végezzék, és John folytatja egy homboloi építkezési projekt felügyeletét.
· Szerda: Köszönjük meg Istennek azt a 300 főből
álló összekötői hálózatot az egyházban, akik oly
sokat tesznek a Lepramisszó imádsággal való
támogatásának szolgálatában.
· Csütörtök: Adjunk hálát azért, hogy Sovakhar
Kandel, a Nepáli Lepramisszó ügyvezető igazgatója négy hónapot tölthetett egy belfasti Bibliaiskolában.
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·Péntek:
Az Észak-Írországi Lepramisszós Tanácsnak új emberekre van szüksége, hogy pótolják, kiegészítsék a már meglévő erőforrásokat.
Imádkozzunk, hogy meghalljuk Isten szavát. Adjunk hálát azért a hűségért és elhivatottségért,
mellyel Mark Noble és a tanács jelenlegi tagjai a
munkájukat végzik.
· Szombat/vasárnap: Colin Ferguson, a Lepramisszó országos vezetője, 2014-ben, majdnem 27
éves szolgálat után nyugdíjba készül. Imádkozzunk, hogy a Lepramisszó Tanácsa bölcsen tudjon
eljárni, mikor az új jelölt kiválasztásának eljárása
megkezdődik.
Bibliai idézet: „Neki pedig, aki a bennünk működő
erővel mindent megtehet, azon fölül is, amit kértünk
vagy megértünk, dicsőség legyen az egyházban és
Krisztus Jézusban minden nemzedéken át, örökkön
örökké.” (Efézusi levél 3:20, 21)
Rejtvény: Melyik országban segít leprabetegek részére házakat építeni egy észak-írországi csapat?
(Megoldás az 52. oldalon).
Fontosabb események:
· Szeptember: az Észak-Írországi Lepramisszó
nagygyűlése

Képaláírás: Colin Ferguson, az Észak-Írországi Lepramisszió vezetője
Mark Noble, az Észak-Írországi Lepramisszió elnöke

33. hét: augusztus 12 – 18.

Átfogó kép
A Lepramisszió világméretű munkájáról
A Lepramisszió az egész világon kb. 2000 munkatárssal dolgozik, 26 országban 200 lepraprojektet
valósít meg vagy támogat. A Lepramisszió közel 50
országban van jelen. Ez a szám magába foglalja a 26
támogatott országon kívül a támogató (adományozó)
országokat is, amelyek elsősorban a pénzügyi- és
projekttámogatás növelésére törekszenek.
2011-ben 31 ország írta alá a Lepramisszió alapokiratát, kifejezve ezzel egymás iránti elkötelezettségüket egy Átfogó Szövetség keretében. A Lepramisszió Átfogó Szövetségének tagállamai részt vesznek a döntéshozatalban, és a szövetségben egyenrangú partnerekként vállalnak felelősséget egymás
iránt.
A Nemzetközi Lepramisszió főirodája Londonban van
és központként működik: az Átfogó Szövetség
tagállamainak szükségei szerint irányítási-, koordinációs-, és működtetési szolgáltatást nyújt.
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk a Lepramisszió Átfogó Szövetségén belüli egységért és összhangért. Imádkozzunk azért, hogy figyelmesen meg tudjuk hallgatni egymást, tiszteljük egymás kultúráját, és
hogy a szereteten és bizalmon alapuló kapcsolat
elmélyüljön.
· Kedd: A Lepramisszió Átfogó Szövetsége új, átfogó
stratégiát fogad el 2013-ban. A lehetőségek mindig
sokkal nagyobbak, mint a rendelkezésre álló források. Kérjünk tisztánlátást, hogy megértsük az Úr
szerint: mi a Lepramisszió legfontosabb feladata
most.
· Szerda: Imádkozzunk a tagországok vezetőinek találkozójáért és az új országfelelősök szeptemberi
választásáért. Ezek fontos események a szoros
kapcsolatépítés és döntéshozatal szempontjából.
Imádkozzunk eredményes megbeszélésért, nyíltságért, őszinteségért és bölcsességért a döntésekhez.
· Csütörtök: Imádkozzunk a Lepramisszió programtanácsadóiért és a szakmai tanácsadó munkatársakért, akik gyakorlati tanáccsal látják el
elsősorban a támogatott országok vezetőit és
munkatársait. Kérjünk számukra biztonságos uta-

zást, amikor a támogatott országokat meglátogatják, valamint jó kommunikációt, és kapcsolatot.
· Péntek: Kérjünk további jó kapcsolatot és kommunikációt a Nemzetközi Lepramisszió területi munkatársai között, akik a brit-, szingapúri-, Fülöpszigeteki-, indiai- és hollandiai központból vezetik,
koordinálják és segítik a Lepramisszió világméretű
munkáját.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Lepramisszió
vezetőiért. Nagy a nyomás rajtuk, és mindig lehetne még többet tenni, ezért a vezetők elfáradhatnak és elcsüggedhetnek. Kérjünk Istentől megújult erőt, jövőképet és kitartást.
Fontos események 2013-ban
· 2013. szeptember – A Lepramisszió Átfogó Szövetség tagjainak éves találkozója
· 2013. november – a Nemzetközi Lepramisszió elnökségi testületének találkozója
Rejtvény: Mi a Lepramisszió jövőképe? (válasz a ...
oldalon)
Vezető munkatársak:
Geoff Warne – vezérigazgató
Alan Gray – működtetési-és gazdasági igazgató
Raj Patel – a szervezeti hatékonyság igazgatója

Kép: A Nemzetközi Lepramisszió elnökségének tagjai az egyik 2012. évi ülésen
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34. hét: augusztus 19 – 25.

Fókuszban: Kína
Kínában körülbelül 210 000 leprás betegről tudunk.
20 000 idősebb és mozgáskorlátozott leprás beteg
még mindig a 600 rehabilitációs faluban él elkülönítve. A kínai Lepramisszió hat projektben helyi partnerszervezetekkel dolgozik.
A Jünnan tartománybeli négy közös projekt középpontjában a közösségi rehabilitáció áll azzal a szándékkal, hogy a leprabetegek életminőségét javítsák
és csökkentsék a megbélyegzésüket, számkivetettségüket. A Guangdong tartományban futó projekt célja
a szociális-pszichológiai rehabilitáció, valamint a betegek megromlott látásának javítása.
Imatémák:
· Hétfő: Adjunk hálát a projektekben részt vevő partnerekért, és imádkozzunk további együttműködési
lehetőségekért hasonló értékrendű és látású szervezetekkel.
· Kedd: Adjunk hálát Istennek az „Áldd meg Kínát!”
nevű szervezet xishuangbannai rehabilitációs projektjéért, melyet a magyar Lepramisszió támogat.
Imádkozzunk a leprabetegekkel és a helyi közösségeikkel kialakítandó kapcsolatokért.
· Szerda: Imádkozzunk az „Áldd meg Kínát!” nevű
szervezetért, amely a leprabetegséggel küzdő családok gyermekeinek oktatásában nyújt segítséget
Diqing tartományban.
· Csütörtök: Az új-zélandi Lepramisszió a HANDA
nevezetű helyi szervezettel működik együtt. Imádkozzunk az új-zélandi misszió által elindított „Szemünk Világa” projektért, amely a betegség következtében látásromlást szenvedett emberek
kezelését segíti.
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·Péntek:
Imádkozzunk
az „Áldd meg
Kínát!” munkájáért Xishuangbanna tartomány tizenkét, különféle nemzetiségek által lakott falujában. Imádkozzunk a különböző törzsekkel (jao, dai, akha)
való gyümölcsöző együttműködésért és azért,
hogy ők is bővíthessék ismereteiket a leprával
kapcsolatosan.
· Szombat / Vasárnap: Imádkozzunk, hogy a HANDA
minél több önkéntest képezhessen sikeresen
Guangdong és Jünnan tartományokban.
Bibliai idézet: „Maga az Úr megy előtted, ő lesz
veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled.”
(5Móz 31,8)
Rejtvény: Melyik lepramissziós ország (és a kínai
misszió támogatója) adományoz pénzt a „Running 4
Rights”- jótékonysági futóverseny segítségével?
(válasz a 10. oldalon)
Vezető munkatársak:
Rey Coloma – programtanácsadó (Fülöp-szigetek)
Li Wenhua – “Áldd meg Kínát!” (lepramissziós
partnerszervezet), Diqing tartomány, közösségi rehabilitációs projekt
A Bo – „Áldd meg Kínát!” - Xishuangbanna tartomány,
közösségi rehabilitációs projekt
Dr Berry Ding - HANDA (lepramissziós partnerszervezet), látásmegőrző projekt
Ms Meizi – HANDA, Jünnan szociális-pszichológiai
rehabilitációs projekt
Ms Amy Huang – HANDA, Guangdong szociálispszichológiai rehabilitációs projekt

Képen: Leprás és mozgáskorlátozott betegek között dolgozó szociális munkások
Lepra - sújtotta családok gyermekei Diqing tartományból. Oktatásukat a Lepramisszió projektje teszi lehetővé

35. hét: augusztus 26 – szeptember 1.

Fókuszban: Svájc
A Svájci Lepramisszióról
A Svájci Lepramisszió 108 éve végez adománygyűjtő- és ismeretterjesztő munkát az országon belül.
A leprabetegeket segítő projektek kivitelezéséhez
együttműködik a Nemzetközi Lepramissziós Szövetség más tagjaival is.
A Svájci Lepramissziónak az ország francia- és német nyelvterületén egyaránt van irodája. A francia
nyelvterületen működő szervezet eredeti neve
'Mission Evangélique Contre La Lèpre', az irodája
Lausanne közelében, Lonayban van. Német nyelvterületen a szervezet 'Evangelische Lepra-Mission'
névre hallgat, a központja pedig Herzogenbuchseeben található. 2012-ben a teljes menedzsment és
adminisztráció ide költözött át, Lonayból is.
2013-ban a Svájci Lepramisszió fő feladata az új
munkatársi gárda összekovácsolása, így van remény
a hatékonyság növelésére. Új adománygyűjtő stratégiát valósítanak meg, és gondozzák a támogatók és
projektek közötti kapcsolatokat.
Imatémák:
· Hétfő: Dícsérjük Istent, amiért Kathy Fahrni Ritz és
Markus Freudiger, a Lepramisszió társvezetői, sikeresen átvették a feladatokat Eric Chollet-től, a
korábbi igazgatótól.
· Kedd: Adjunk hálát Anne-Claude Jonahért, a Svájci
Lepramisszió munkatársáért, aki a francia-svájci
irodában dolgozik.
· Szerda: Köszönjük meg Istennek a Svájci Lepramisszió jó csapatát, és mondjunk köszönetet a
vezetőség csodálatos támogató munkájáért is.
· Csütörtök: Kérjük Isten bölcsességét az új adománygyűjtő program sikeres megvalósításához, és
hogy mindez növelje a beérkező adományokat.

·P é n t e k :
Imádkozzunk,
hogy Svájc
polgárai tudjanak meg többet a leprabetegségről, a vele járó
szegénységről és megbélyegzettségről. Kérjük,
hogy érjék el, érintsék meg a közvéleményt a
Lepramisszió kiadványaiban szereplő üzenetek.
· Szombat / Vasárnap: Imádkozzunk a Svájci Lepramisszió és a vele együttműködő országok közti
erősödő partnerségért és párbeszédért.
Ige: 'Kegyelmed őrködjék fölöttünk, Uram, ahogy
tebenned remélünk!' (Zsoltárok 33:22)
Főbb események 2013-ban:
· Felhívások
· Aktion Lepra / En Action magazin
· 2013 szeptember – Dan Izzett életrajzának kiadása
(Zimbabwei Lepramisszió)
Rejtvény: A leprabetegek mely közössége áll partneri
kapcsolatban a mozambiki Lepramisszióval (válasz a
41. oldalon)?
Munkatársak:
Katharina Fahrni Ritz – társvezető
Markus Freudiger – társvezető
Anne-Claude Jonah – a Lepramisszió képviselője
Svájc francia anyanyelvű részén
Esther Kuny – gazdasági szakember
Jan Kuny – elnök

Kép: Katharina Fahrni Ritz, társvezető
Marcus Freudiger, társvezető
A Svájci Lepramisszió vezetősége és munkatársai Alan Gray-jel (Nemzetközi Lepramisszió)
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36. hét: szeptember 2 – 8.

Fókuszban: Niger
A Nigeri Lepramisszióról
Korábban a Lepramisszió csak a danjai Missziós
Kórházon keresztül működött (amit a “SIM” Missziós
Szolgálat üzemeltet), és a Maradi régió leprás közösségeinek egészségügyi és rehabilitációs munkájában vett részt.
2011-ben a Lepramisszió külön szervezetet hozott
létre Nigerben, hogy a Maradi régión kívül is kiterjessze a leprabetegek támogatását. Új országos központot nyitottak a fővárosban, Niamey-ben, és a
legfontosabb feladatokat tartalmazó stratégiai dokumentumot állítottak össze a Lepramisszió munkájának irányítására. A Nigeri Lepramisszió célja, hogy
a leprabetegség terheit figyelemfelkeltéssel enyhítse;
hogy magas színvonalú és hozzáférhető ellátást
biztosítson; valamint a leprával fertőzött emberek
életszínvonalát emelje.
Imatémák:
· Hétfő – Imádkozzunk Bunmiért, a Lepramisszió országos vezetőjéért és családjáért, a Nigeri Lepramisszió munkatársaiért, egészségükért és utazásaik biztonságáért
· Kedd – Imádkozzunk Angelika Piefer szakmai tanácsadóért, aki az állami egészségügyi csoport és
a Lepramisszió partnereinek munkáját tervezi meg,
és szakmailag támogatja a Nigeri Lepramisszió
munkatársait. Imádkozzunk Angelika beilleszkedéséért, hiszen munkája miatt Nigerbe költözik.
· Szerda – A Lepramisszió egy új ötéves projektet indított a danjai kórház és a Maradi régió leprabetegséggel kapcsolatos programjának támogatására. Imádkozzunk Isten segítségéért, hogy az
idén indult projekt megkaphassa a szükséges
anyagi és technikai támogatást.
· Csütörtök – Imádkozzunk Isten segítségéért a
Nigerben egyedüliként aktív, leprabetegekkel foglalkozó danjai kórház forrásainak előteremtésében,
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mert a kórháznak adósságai miatt
csökkentenie
kell ellátási tevékenységét. Imádkozzunk hogy
Isten adjon bülcsességet Thomas és Hauwa
Shelwa számára, akik nemrég vették át a kórház
irányítását.
· Péntek – Imádkozzunk a továbbra is fennálló éhínség leküzdéséért Nigerben, különösképpen egy, a
leprabetegek és más fogyatékossággal küzdők
számára kialakítandó élelmiszer-ellátási programért, hiszen ezek az emberek még súlyosabban
érintettek.
· Szombat/vasárnap – A tavalyi évben súlyos
politikai és vallási válság dúlt a Nigerrel szomszédos országokban. Imádkozzunk, hogy Isten
megőrizze Nigert mindezektől a problémáktól, s
hogy a Nigeri Lepramisszió is akadályok nélkül
folytathassa munkáját.
Fontos események 2013-ban
· A Niamey Tilaberi projekt félidei értékelése
Rejtvény: Melyik ország áll lelkiekben, gyakorlati
módon és anyagilag Angelika Piefer szakmai tanácsadó munkája mögött? (válasz a 22. oldalon)
Vezető munkatársak:
Bunmi Oluloto – a Nigeri Lepramisszió országos vezetője
Abdul Yohanna – rehabilitációs és fejlesztési tisztviselő
Ichaya Garba – a Nigeri Lepramisszió adminisztrációs asszisztense
Adamou Idi Kolly – a danjai lepra-kontrolprogram vezetője
Dr. Mark Griffiths – a danjai kórház főorvosa

Képek: Bunmi Oluloto, a Nigeri Lepramisszió országos vezetője
Felnőttképzési projekt Nigerben

37. hét: szeptember 9 – 15.

Fókuszban: Svédország
A Svédországi Lepramisszióról
A Lepramisszió az 1970-es évek közepétől működik
Svédországban.
A Svédországi Lepramisszió munkájának fontos része, hogy minél szélesebb körben megismertesse a
Lepramisszió tevékenységét, felkeltse az érdeklődést
a leprában szenvedő emberek szükségletei iránt, és
rámutasson, hogy a Lepramisszió hogyan tud segíteni ezen életek megváltoztatásában.
A Svédországi Lepramisszió mindezt úgy szeretné
elérni, hogy adománygyűjtő akciókat szervez magánszemélyekkel, szervezetekkel, egyházakkal és más
egyházi intézményekkel együttműködve. Ezen kívül
egy havi megjelenésű hírlapot és az „Uppdrag Lepra”
című negyedéves magazint adják ki, valamint a
leprabetegséggel és annak következményeivel kapcsolatos anyagokat osztanak szét iskolákban, egyetemeken és templomokban.
A Svédországi Lepramisszió anyagilag is támogatja a
Lepramisszió indiai, bangladesi, mianmari, kongói és
nigériai munkáját.
Imádságtémák:
· Hétfő: Imádkozzunk az „Egy közülünk” elnevezésű
kezdeményezés sikeréért, ami magában foglalja
egy film elkészítését és iskolalátogatásokat a
Lepramisszió munkájának megismertetése érdekében.
· Kedd: Imádkozzunk a svéd Lepramisszió munkatársai és az általuk támogatott, leprával érintett
országokban dolgozó projektcsoportok közötti jó
kommunikációért.
· Szerda: Imádkozzunk a svéd társadalom különböző csoportjainak ötletes megszólításáért.

· Csütörtök:
Imádkozzunk
a Svédországi Lepramiszszió és a svéd kormány közötti együttműködésért a
Svéd Missziós Tanács közreműködésével, és
azért, hogy ennek eredményeképpen a Lepramisszió programjait további adományokkal támogassák.
· Péntek: Adjunk hálát az „Uppdrag Lepra” magazinért. Imádkozzunk új ötletekért és további
sikerekért a Lepramisszió támogatói körének
növelésében.
· Szombat/vasárnap: Kérjük Isten áldását a Svédországi Lepramisszió vezetője, Allan Ekstedt munkájára.
Bibliai idézet: „Maga pedig a mi Urunk Jézus
Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket
és kegyel-méből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó
cselekedetben és beszédben.” (2 Thesszalonika
2,16-17)
Rejtvény: Milyen projektet indított a Lepramisszó a
Kongói Demokratikus Köztársaságban 2012-ben?
(válasz a 21. oldalon)
Vezető munkatársak
Allan Ekstedt – a Lepramisszió országos vezetője
Elisabet Carleson – információ és adományok
Karin Ranieli – adminisztráció
Gjon-Marco Berisha – információ és adminisztráció
Leif Agnestrand – programkoordinátor

A svéd Lepramisszió munkatársai (balról jobbra): Gjon-Marco Berisha, Karin Ranieli, Elisabet Carleson és Allan Ekstedt 47

ARCKÉP

„Ismét olyan vagyok, mint bárki más!”
Sada a Lepramisszió jóvoltából koldusból sikeres üzletasszony lett
Sada korábbi leprabeteg, özvegy és édesanya. Egyik fia a Lepramisszió kongói
partnerszervezetétől oktatási ösztöndíjat
kap, hogy ő is olyan rendezett életet élhessen, mint a bátyja.
A leprabetegség nagyon megnehezítette
Sada életét. Koldulni kényszerült a lakhelyéhez közeli piacon. Bár ő is és gyermekei is nagyon szégyellték ezt, más
megoldás nem volt számára a túléléshez.
Majd 2009-ben gyökeresen megváltozott az
életük, amikor a kongói Lepramisszió egy új
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kis házat épített számukra. Emellett 250
dollár induló tőkét is kapott ahhoz, hogy egy
kis üzletet nyithasson, és ne kelljen koldulnia. Ugyanazon a piacon állíthatott fel
egy kis standot, ahol korábban koldulni
kényszerült.
Sada nagyon boldog a kapott segítség
miatt. „Ismét olyan vagyok, mint bárki más!”
- mondja. Már nem koldul, hanem portékáit
árulja a kis piacon. Gyermekei pedig rendkívül büszkék rá!

38. hét: szeptember 16 – 22.

Fókuszban: Kelet - India
Nyugat-Bengál és Bihar államok
„Nem tudtam írni. De most már jól meg fogom tudni
fogni a tollat és más tárgyakat is.” A 17 éves Inderjeet
kezén helyreállító sebészeti műtétet hajtottak végre a
Lepramisszió muzaffarpuri kórházában. Most azt tervezi, hogy beiratkozik a Lepramisszió bankurai szakképzőközpontjába.

·

·
A Lepramisszió kelet-indiai munkájáról
A lepra még mindig nagyon gyakori betegség NyugatBengál és Bihar egyes részein. A Lepramisszió a
leprabetegek ügyeit összehangolt módon intézi. Az itt
nyújtott szolgáltatások magukba foglalják a betegség
kezelését, a helyreállító sebészetet, szemsebészetet,
és a fizikoterapeuták és a leprabetegséggel foglalkozó más egészségügyi munkatársak képzését.
Projektek:
Premananda Memorial Kórház - Kalkutta; Purulia
Lepraotthon-és Kórház - Purulia; Snehalaya
(szeretetház) - Purulia; Bill Edgar Szakképzőközpont
(VTC) - Bankura; a Lepramisszió kórháza Muzaffarpur.
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy Isten gondoskodjon a
kórház infrastruktuális szükségleteiről, különösen a
járóbeteg osztályok, kórtermek, és a munkatársak
szobáinak tatarozásáról.
· Kedd: Imádkozzunk a leprabetegség felszámolásáért a régió minden kerületében (a „felszámolás”

·

·

a WHO /Egészségügyi Világszervezet szerint azt
jelenti, hogy minden 10.000 emberre kevesebb,
mint 1 leprabeteg jut).
Szerda: Imádkozzunk az iskolákban végzett adománygyűjtó akciókért, melyek lehetővé teszik,
hogy a Lepramisszió megismertesse a gyerekekkel a leprabetegség okait és következményeit,
illetve a Lepramisszió munkáját.
Csütörtök: Még mindig nagyszámú új lepra-megbetegedést észlelnek minden évben. Imádkozzunk
azokért, akiket a közelmúltban diagnosztizáltak
leprával, és átfogó gyógyszeres kezelést (MDT)
kapnak.
Péntek: Imádkozzunk a szakképzőközpont rokkant
diákjaiért. Imádkozzunk az orvosokért, ápolókért
és más munkatársakért, akiktől kezelést, tanácsot
és önellátásra felkészítést kapnak.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk jó kapcsolatért
az egyházakkal, hiszen a Lepramisszió különleges
„lepra-vasárnapok” alkalmával megkeresi őket.

Rejtvény: Melyik lepramissziós kórház ünnepli századik évfordulóját? (válasz a 60. oldalon)
Vezető munkatársak:
Dr Helen Roberts – főigazgató, Kakutta
Dr Alomani Kerketta – főigazgató, Muzaffarpur
Dr Famkima Darlong – főigazgató, Purulia
Angshuman Biswas – igazgató, szakképzőközpont Bankura

Képek: Inderjeed a Lepramisszió muzaffarpuri kórházában.
Sumintra (jobb szélen) egy muzaffarpuri önsegélyező csoport tagja.
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39. hét: szeptember 23 – 29.

Fókuszban: Dél-Korea és Szingapúr
A Szingapúri Lepramisszióról
Szingapúrban 2004-ben alakult egy támogatói csoport, amely anyagi támogatást nyújt a Lepramissziónak és imádságra buzdítja az embereket.
Ezeken keresztül növeli a leprabetegség és a Lepramisszió ismertségét Szingapúrban. Elkötelezetten
gyűjtik az adományoka a Kelet-Timorban levő
leprabetegek megsegítésére a 2011 és 2015 közötti
időszakban.
A Dél-Koreai Lepramisszióról
Bár kevés új leprabeteget diagnosztizálnak DélKoreában, még mindig sok idős ember él fogyatékkal
leprabetegség következtében. Néhányan továbbra is
lepra-rehabilitációs falvakban élnek, a közösségtől
elszigetelten. A Dél-Koreai Lepramisszió támogatja
ezeket az idős embereket, valamint növelni igyekszik
az anyagi- és imatámogatást.
Imatémák:
Dél-Korea:
· Hétfő: A Dél-Koreai Lepramisszió egyik fő programja egy 80-ágyas öregek otthona idős leprabetegek és rokkantak számára, amelyet 2013-ban
nyitottak meg újra a 2012-es bővítés után.
Imádkozzunk a munkatársakért és az újonnan
felvett bennlakókért, és hogy ez a hely továbbra is
a Jézus nevében nyújtott szeretetteljes törődés
helye maradjon.
· Kedd: Imádkozzunk Jaewoong Choi koordinátorért
és Dr Nan Hee Kim orvosigazgatóért, akik a
Lepramisszió Jézus Kórházát irányítják Daeguban.
Itt többek között egy nagyon forgalmas bőrgyógyászat és bőrápolási központ is üzemel.
· Szerda: Adjunk hálát a dél-koreai leprás megbetegedések drámai csökkenéséért. Imádkozzunk
az ország középső részén lévő leprafalvakban
élők eléréséért.
Szingapúr:
· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a Szingapúri Lepramisszió elérje a kitűzött célt: évente 50.000 dollár
gyűjtését a Kelet-Timort támogató projektjéhez.
Ennek célja az „egészséghelyreállítás, élet-rehabilitáció, munkaképesség helyreállítása és forrástámogatás”.
· Péntek: Adjunk hálát Dr George Seowért, az
Igazgatótanács elnökéért, Stephen Chua lelké50

szért, a Tanácskozótestület titkáráért, és Canon
Louis Tay és Iris Chua bizottsági tagokért, akik
önkéntesként adják idejüket a Szingapúri Lepramissziónak.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Szingapúri
Lepramisszió nemzeti bizottságáért, akik azért
imádkoznak és azon gondolkodnak, hogy megértsék: mit akar Isten rajtuk keresztül elérni a
következő években.
Bibliai idézet: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni
minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint
dicsőséggel a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,19)
Rejtvény: A Lepramisszió közösségalapú rehabilitációs projektje Kelet-Timorban a leprabetegek közösségbe való visszavezetését tűzte ki célul. Hány
önsegítő csoport vesz részt ebben a projektben?
(Válasz a 34. oldalon.)
Vezető munkatársak:
Dél-Korea
Dr Nan Hee Kim – a Dél-Koreai Lepramisszió igazgatója
Jaewoong Choi – koordinátor
Szingapúr
Dr George Seow lelkész

Kép: Dr Nan Hee Kim, a Dél-Koreai Lepramisszió igazgatója egy dél-koreai leprabeteggel

40. hét: szeptember 30 – október 6.

Fókuszban: Thaiföld és Srí Lanka
A Lepramisszió thaiföldi munkájáról
A Lepramisszió az 1908-ban alapított és az ÉszakThaiföldi Egyház tulajdonában lévő chiang mai
McKean Rehabilitációs Központban segít a leprabetegek ellátásában. A McKean nemcsak leprabetegekkel, hanem mozgássérültekkel és időskorúakkal is
foglalkozik. A Lepramisszió az új leprabetegek felkutatásában, a közösségalapú rehabilitációban és a a
társadalom peremére sodródottak, valamint mozgássérültek felkarolásában segít.
A Lepramisszió srí lankai munkájáról
Srí Lankán a Lepramisszió partnereivel együtt fáradozik a leprabetegek és mozgássérültek sorsának
javításán. Kolomboban, Batticalore-ben és Galle-ben
a Lepramisszió mikrohiteles projekteket futtat. Ez azt
jelenti, hogy anyagilag lehetetlen helyzetben lévő
családok kölcsönt kapnak valamilyen megélhetési
tevékenység elkezdéséhez, mint pl. halászás, famunkák, szövés, kerékpár-javítás. Jaffnában és más városokban a Lepramisszió kecsketenyésztő farmot
indított be. Nincstelen családok egy-egy pár kecskét
kapnak, majd a szaporulatot továbbhasznosítják a tej
eladásán felül megélhetésük biztosítására.
A Lepramisszió önsegítő csoportokat is létrehozott,
valamint diákok között a „Fiatalon érd el őket!”
kampány keretében oktatási támogatásokat nyújt.
Imatémák
· Hétfő: Jaffna Lepraprojekt Srí Lankán: Imádkozzunk a projektet vezető T.S. Joshua lelkészért,
valamint az ifjúsági munkatársakért. Adjunk hálát

Kép: Srí Lankai önsegítő csoport összejövetele

·

·

·

·

·

munkájukért és azért a pozitív hatásért, melyet a
leprabetegekre és mozgássérültekre gyakorolnak.
Kedd: Imádkozzunk a Srí Lanka északi részére
kiterjesztendő lepra- és más egészségügyi tevékenységért. Kérjük Istent, hogy nyisson új lehetőségeket és adja meg az anyagi szükségleteket.
Szerda: Imádkozzunk a már beindított mikrovállalkozásokért. Kérjük Istent azért, hogy ezek a kisvállalkozások biztos megélhetést jelentsenek sok
egyén és család számára.
Csütörtök: Imádkozzunk azokért az idős, korábbi
leprabetegekért, akik a thaiföldi McKean Központ
gondozásában élnek. Adjunk hálát a számukra
biztosított kiváló gondoskodásért.
Péntek: Adjunk hálát azért, hogy a McKean Központ rehabilitációs kézművességéből gyönyörű termékek kerülnek ki a betegek kezéből, melyeknek
eladása révén szép bevételhez jut a központ.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a McKean Központ munkatársaiért, akik az állami egészségügyi
oktatás keretében a leprafelismerésben segítenek
az állami egészségügyi dolgozóknak.

Rejtvény
Melyik lepramissziós ország szervez Extrém Sulikaland elnevezésű utakat főiskolás csoportok számára, melynek keretében a McKean Központot is
felkeresik?
(válasz a 40.oldalon)
Munkatársak
Heather Smith – a Lepramisszió képviselője
Thaiföldön
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41. hét: október 7 – 13.

Fókuszban: Angola és Tanzánia
A Lepramisszió Angolában végzett munkájának
bemutatása
Angolában évente mintegy 1.000 az új lepramegbetegedéses esetek száma. A Lepramisszió Benguelában működik, és a munkatársak kapacitásbővítésével
és önsegítő csoportok kialakításával támogatja a
leprabetegek szövetségét, az ARPAL-t , mely Leprabetegek Reintegrációjával Foglalkozó Szövetség.
A Lepramisszió ezen kívül támogatja a POID - Károsodások és Fogyatékok Megelőzése elnevezésű
projektet, amelynek célja a lepra által okozott fogyatékosságok visszaszorítása. A Lepramisszió leprával kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányokat végez a falvakban.
A SOLE (Solidariedade Evangélica) egy Angolában
bejegyzett keresztény szervezet, amelynek segítségével folyik a Lepramisszióval és az egyházzal közös
lepramunka.
A Lepramisszió Tanzániában végzett munkájának
bemutatása
Az elmúlt hét évben az észak-írországi Lepramisszió
finanszírozta a Közösségi Egészségügyi Oktatási
Programot Tanzánia Hombolo régiójában. A Homboloi
Leprakórházat 1994-ig sok éven keresztül a Lepramisszió finanszírozta. Az elmúlt nyolc év során
Észak-Írországból több csapat ellátogatott Tanzániába, hogy segítsenek házat építeni a lepra által
érintett családok számára.
Imatémák:
· Hétfő: Idén az ARPAL nyolc önkormányzathoz és
négy tartományba szándékozik ellátogatni Angolában, hogy felhívja a figyelmet a leprára. Imádkozzunk a csapat biztonságos utazásáért, és hogy
nagy hatást gyakoroljanak az általuk meglátogatott
iskolákra és közösségekre.
· Kedd: Az angolai Benguela városában a POID projekt képzési modellként szolgál a központok szá-
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mára. Adjunk hálát az Úrnak Castelho Filipe főnővérnek a leprával kapcsolatos komplikációk
csökkentése iránti elkötelezettségéért.
· Szerda: Imádkozzon Jean-Pierre Bréchetért, aki a
Lepramisszió országfelelősként és orvosi tanácsadóként végzi tevékenységét. Ennek során angolai
orvosokat von be a leprával kapcsolatos projektek
fenntartásába Angolában. Adjunk hálát azért, hogy
ő Isten gyógyító erejének keresztény szemtanúja.
· Csütörtök: Adjunk hálát a tanzániai Hombolo Kórházért. Kérük, hogy ismét jelentős szerepet tölthessen be a lepra okai és következményei elleni
harcban. Adjunk hálát az Úrnak azokért az önkéntesekért, akik faluról falura járnak, és új leprás
és más komoly megbetegedéseket keresnek.
· Péntek: Adjunk hálát Brian Atkinsért, Közép-Tanganyika püspökéért, akinek az egyházmegyéjében
található a Hombolo Kórház. A püspöknek komoly
jövőképe van a Lepramisszió munkájával kapcsolatban, és mélyen együtt érez a szenvedőkkel és a
társadalom peremére szorultakkal.
· Szombat / vasárnap: Imádkozzunk az észak-ír csapatért, akik évente ellátogatnak egy, a tanzániai
Hombolo melletti faluba, hogy folytassák a hét
évvel ezelőtt elkezdett házépítési projektet. Adjunk
hálát lelkesedésükért és elkötelezettségükért, és
imádkozzunk, hogy sose szenvedjenek hiányt
imában és pénzügyi támogatásban, és így folytathassák a munkájukat.
Vezető tisztségviselők:
Angola
Dr Jean-Pierre Bréchet – orvosi tanácsadó és projektvezető
Castelho Filipe – a rehabilitációs központért felelős
nővér
Natalia Marçal – az ARPAL elnöke

Kép: Jean-Pierre Bréchet (jobbra), a Lepramisszió országfelelőse, Angola
Az észak-ír Lepramisszió által Tanzániában támogatott házépítési projekt keretében épült egyik ház

42. hét: október 14 – 20.

Mit tesz a Lepramisszió és a mozgáskorlátozottakért?
Mi a Lepramisszió és a mozgáskorlátozottság
kapcsolata?
A Lepramisszió olyan emberekkel is foglalkozik, akik
a lepra vagy más okok miatt korlátozottak mozgásukban. Sajnos sok leprabeteget későn diagnosztizálnak, ezért már kialakult károsodásokkal kell
élniük. A leprabetegség immunreakciói (bőr-, ideg- és
szemgyulladás) is idegrendszeri kársosodásokat
okozhatnak, ami mozgáskorlátozottsághoz vezethet.
A Lepramisszió legtöbb programja tartalmaz olyan
elemeket, ami a mozgáskorlátozottsággal foglalkozik,
legyen az orvosi rehabilitáció vagy a mozgáskorlátozottak jogaiért való küzdelem. Ezeken kívül a
Lepramisszió más szervezetekkel is együttműködik a
témában, hiszen tagja a Nemzetközi Mozgáskorlátozottakért és Fejlesztésért Konzorciumnak (IDDC).
Imatémák:
· Hétfő: 2011-ben a projektjeink által segített leprabetegek csaknem harmadának volt valamilyen
látható egészségkárosodása. Imádkozzunk, hogy
a leprabetegség korai felismerése révén sok
ember esetében elkerülhető legyen a károsodás.
· Kedd: Átlagosan minden második percben fedeznek fel egy újabb leprás esetet a Földön.
Imádkozzunk azokért, akikkel ma közlik a hírt,
hogy leprával fertőződtek.
· Szerda: Adjunk hálát Istennek a Lepramisszió
IDDC-beli tagságáért. Köszönjük meg azokat a
lehetőségeket, amiket ezáltal kap a Lepramisszió,
hogy a lepráról és mozgáskorlátozottságról nemzeti és nemzetközi szinten is beszéljen, valamint
befolyásolja a szabályozásokat és a gyakorlatot.

· Csütörtök: Becslések szerint körülbelül egymilliárd
ember él valamilyen mozgáskorlátozottsággal
szerte a világon. Imádkozzunk, hogy a mozgáskorlátozott emberek kapcsolatba kerülhessenek a
Lepramisszióval és partnereivel, különösen azért,
mert a Lepramisszió a mozgáskorlátozottságuk
miatt kitaszított emberek szociális integrációját is
segíti.
· Péntek: A Dél-Afrikai Lepramisszió egy projektje a
mozgáskolátozottak egyházi szerepvállalását ünnepli. Imádkozzunk Erna Möllerért, aki Barbara
Watt-tal (a „Disability Connexion” szervezetből)
közösen irányítja a projektet.
· Szombat/vasárnap: 2011-ben a Lepramisszió
24 318 embernek segített valamilyen védőcipővel
vagy más segítő eszközzel (mint kesztyű vagy
napszemüveg). Adjunk hálát Istennek azokért az
emberekért, akik ezeket az eszközöket készítik, és
imádkozzunk olyan megújult külsejű lábbelikért,
amelyek nem fokozzák a megbélyegzettséget.
Bibliai idézet: „A reménység Istene pedig töltsön be
titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy
bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje
által.” (Róm 15,13)
Rejtvény: Melyik évben alapították a McKean
Rehabilitációs Központot Thaiföldön? (válasz az 51.
oldalon)
Vezető munkatárs:
Jannine Ebenso – mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos programok tanácsadója

Képek: Bakaullah (az indiai Delhiből) a Lepramissziótól kapott kölcsönt egy riksára
Jannine Ebenso, mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos programok tanácsadója a Lepramisszió egy önsegítő csoportjával
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43. hét: október 21 – 27.

Fókuszban: Magyarország
A Lepramisszió Magyarországon
1974-ben indult meg Magyarországon a Lepramissziót támogató tevékenység. Azóta egyéneket,
csoportokat, közösségeket igyekeznek megnyerni a
Lepramisszió támogatására. Szeretnék minél több
ember szívét megérinteni a legnyomorultabb leprabetegek gyógyításának, életrendezésének, felemelésének ügyében.
Az „Imafonál” című imakalauzt lefordítják és kérésre
elküldik a támogatóknak. A Lepramisszió iskolákban,
egyházakban, klubokban és egyesületekben tart
meghívásra képes előadást, melyen keresztül ismeretterjesztő-, figyelemfelkeltő-és adománygyűjtő tevékenységüket szélesítik ki. A sajtóban reklámokat,
szórólapos kampányokat szerveznek, valamint jótékonysági rendezvényeket tartanak a misszió javára.
Karácsonyi felhívásuk, a „+Plusz 1 fő” során arra
kérik támogatóikat, hogy jelképesen hívjanak meg
ünnepi asztalukhoz egy leprabeteget, és ajánlják fel
ebédjének árát a misszió javára. Szeretnék a magyar
lakosság együttérzését és felelősségét felkelteni a
szenvedő, beteg embertársaink iránti segítségre.
Imatémák:
· Hétfő: Adjunk hálát azokért a magánszemélyekért
és csoportokért, akik a kezdetektől fogva hűségesen támogatják a Lepramissziót Magyarországon.
· Kedd: Adjunk hálát azokért a fiatalokért, akik elkötelezettek a misszió támogatásában, és tudásukat, szakértelmüket ajánlják fel önkéntes szolgálatul.
· Szerda: Adjunk hálát azokért a gyermekekért és
hitoktatókért, akik hűségesen imádkoznak és gyűj-
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tenek adományt is a
leprabetegek
gyógyítására.
· Csütörtök: Adjunk hálát azokért, akik anyagilag
ugyan nem tudják támogatni a missziót, de imádságaikkal és önkéntes munkájukkat segítenek.
· Péntek: Imádkozzunk az idei adománygyűjtő tevékenységekért, hogy minél több magyar ember
szívét tudjuk megérinteni, és ezáltal elkötelezetté
tenni őket a Lepramisszió támogatására.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a misszió vezetőjéért, hogy mindig kapjon Istentől bölcsességet
és látást a misszió irányításában. Imádkozzunk a
magyarországi Lepramisszió szolgálatáért.
Bibliai idézet: „Ezeket beszéltem el néktek, hogy
békességetek legyen az én nevemben. Evilágon
nyomorúságotok lesz, de bízzatok: én legyőztem a
világot!” (János 16:33)
Fontos események 2013-ban:
· „Szerezz +1 támogatót!” - kampány
· Advent – „+1 fő” karácsonyi ebédmeghívás - felhívás
Rejtvény: Hány új leprabeteget diagnosztizálnak
évente Etiópiában? (a válasz a 12. oldalon olvasható)
Vezető munkatárs:
Riskóné Fazekas Márta igazgató

Kép: Riskóné Fazekas Márta, a magyarországi Lepramisszió vezetője

44. hét: október 28 – november 3.

Fókuszban: Indonézia
A Lepramisszió indonéziai munkájáról
Indonézia igen gazdag a természeti kincsekben,
mégis rengeteg ember él nyomorban, mely a leprabetegség melegágya. Az egyik olyan ország, ahol az
új lepramegbetegedések száma a legmagasabb a
világon.
Az Indonéziai Lepramisszió fő célja, hogy olyan hálózatot építsen ki, melynek segítségével a településeken ki lehet szűrni a leprás megbetegedéseket. Ezt
a célt a PerMaTa rövidítésű keresztény szervezet
segítségével igyekeznek elérni. A PerMaTa indonéziai
civilszervezet, mely szoros kapcsolatban áll a helyi
egyházakkal, és a leprabetegek életminőségét, emberi méltóságát törekszik gondozni.
Imatémák
· Hétfő: Az Indonéziai Lepramisszió új szervezet,
2012-ben hozták létre. Imádkozzunk a kuratóriumon belüli egységért, hogy törekvéseiket és a
szervezet fejlesztését hatékonyan tudják végezni.
· Kedd: Imádkozzunk azért, hogy az indonéziai Lepramisszió a híd szerepét tudja betölteni az állami
egészségügy és a helyi partnerintézmények között. Imádkozzunk a PerMaTa-val való szoros és
tiszteletteljes kapcsolatért.
· Szerda: Kérjünk Istentől elégséges anyagi forrást,
bölcsességet és körültekintést ezeknek felhasználásához.

· Csütörtök:
Az Indonéziai
Lepramisszió
idén választ
új országfelelőst és egy új elnökségi tagot.
Imádkozzunk azért, hogy megfelelő személyek
kerüljenek a megfelelő helyekre, és Isten adjon vezetést a jelölés és választás folyamata során is.
· Péntek: Kérjük Isten vezetését abban, hogy az
indonéziai Lepramisszió felismerje a fontossági
sorrendet, és a helyi egyházakkal, társadalmi szervezetekkel jó kapcsolatban tudjon tevékenykedni a
jó cél érdekében.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Tannyért és kérjünk számára bölcsességet, miközben az új vezető
és elnökségi tag választása történik. Ajánljuk Isten
gondviselő kegyelmébe Tanny további életútját,
amiről jövőre születik döntés.
Rejtvény:
Hány éve gyűjt adományokat a Svájci Lepramisszió
az Indonéziához hasonló országok támogatására
(válasz a 45. oldalon)?

Munkatárs
Tanny Hagens – átmeneti országfelelős 2013. júniusáig

Kép: Leprabetegek számára létesített faluban lakó gyermekek a Lepramisszió segítségével iskolába járhatnak
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45. hét: november 4 – 10.

Fókuszban: Finnország és Olaszország
A Finnországi Lepramisszió
Finnország 1968 óta erősíti a Lepramissziót. 1981ben megalakult a Nemzeti Tanács, 1982 márciusára
befejeződött a szerződéskötési folyamat a finn állammal. A Finnországi Lepramisszió imádsággal és
anyagi támogatással segíti a munkát.
Az Olaszországi Lepramisszió
Olaszországban is 1968-ban kezdődött a Lepramisszió munkájának támogatása. Az azóta eltelt idő
alatt a Lepramisszió elsősorban a protestáns egyházakkal működött együtt tájékoztató munkával, imádsággal, és anyagi segítségnyújtással.
Imatémák:
Finnország
· Hétfő: Adjunk hálát a Finnországi Lepramisszió és
az egyházak jó kapcsolatáért. Imádkozzunk, hogy
a Lepramisszió üzenete igazán eljuthasson a keresztyénekhez.
· Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Lepramisszió
üzenete új csatornákat találjon az emberekhez, és
ezáltal jobban megismerhessék a betegséget és
gyógyítását.
· Szerda: Mondjunk köszönetet Istennek a Finnországi Lepramisszió kitartó támogatóiért. Imádkozzunk, hogy egyre többen vegyenek részt az
adománygyűjtő és támogató munkában.
· Csütörtök: Adjunk hálát az önkéntesekért, akik segítenek a levelezésben, a tájékoztató anyagok
terjesztésében, és reklámozzák a Finnországi Lepramisszió rendezvényeit.

Olaszország
·Péntek:
Imádkozzunk
Katrina Malcolmért, az Olaszországi Lepramisszió vezetőjéért,
aki az új adománygyűjtő kezdeményezések motorja.
· Szombat / Vasárnap: Elia Landi, az Olaszországi
Lepramisszió vezetőségének elnöke. Imádkozzunk
számára és munkatársai számára bölcsességért a
döntésekben.
Bibliai idézet: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik
elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és
tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos
szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.” (Máté
11:28-29)
Főbb események 2013-ban:
· A Finnországi Lepramisszió karácsonyi vásárai
Rejtvény
Igaz vagy hamis?: Minden második percben
diagnosztizálnak egy-egy új leprás megbetegedést
(válasz az 53. oldalon).
Vezető munkatársak:
Finnország
Eeva-Liisa Moilanen – elnök
Ritva Pohti – a Lepramisszió országos vezetője
Olaszország
Katrina Malcolm – a Lepramisszió országos vezetője
Elia Landi – elnök

Képaláírás: Balról jobbra – a Finnországi Lepramisszió vezetősége: Eeva-Liisa Moilanen (elnök),
56 Ritva Pohti (országos vezető) és Eija Kilpi.

46. hét: november 11 – 17.

Fókuszban: a kutatások
Hogyan vesz részt a Lepramisszió a kutatásban?
Bár a Lepramisszió számára a legfontosabb a leprabetegek kezelése és ellátása, a kutatások révén
javulhat a betegek kezelése, és így csökkenhetnek a
betegség negatív hatásai. A kutatások során megtalálhatják, hogyan lehet megelőzni a leprát és a
komplikációkat. A kezelőközpontok révén a jelenlegi
betegek és a korábban leprával kezeltek segíthetnek
a kutatási tanulmányokban. Számos tanulmány
készül több központban, az adatokat pedig központilag összegyűjtik és elemzik, gyakran a delhi RRC Kutatási Erőforrás Központ. Ezen kívül három lepramissziós központ saját kutatási tanulmányokat is
végez. Ezek a bangladesi nilphamari központ és
két, kutatólaboratóriummal rendelkező központ: az
Anandaban Kórház a nepáli Katmandu közelében,
valamint a Shadhara Kórház Delhiben, ahol a Stanley
Browne Laboratórium található.
Imák:
· Hétfő: A jó kutatáshoz jó kezdeményezőkészséggel
és vezetői készségekkel rendelkező, és kíváncsi
emberek kellenek. Imádkozzunk, hogy az Úr ilyen
embereket vezessen a lepramissziói központokba.
· Kedd: Imádkozzunk Dr Annamma Johnért, aki
nemrégiben vette át az RRC vezetését. Adjunk
hálát Dr Sundar Raoért, aki visszavonult ebből a
pozícióból azt követően, hogy az elmúlt 10 évben
jelentősen hozzájárult Indiában a leprakutatáshoz.
· Szerda: A nilphamari központ számos új munkatársat keres. Imádkozzunk, hogy egységes és
hozzáértő csapatot lehessen itt újjáépíteni.

· Csütörtök: Dr Pim Kuipers ausztrál társadalomtudós és rehabilitációs specialista a Lepramisszió
Nemzetközi Kutatási Bizottságának tagja. Dr Pim
Kuipers számos lepramissziói központban segít új
kutatást fejleszteni. Imádkozzunk, hogy ennek
eredményeképpen hatékonyabb legyen a leprabetegek rehabilitációja.
· Péntek: A legfőbb kutatási központokban tudományos tanácsadó bizottságok működnek, amelyek segítenek a munkatársaknak a kutatással
kapcsolatos számos gyakorlati problémát leküzdeni, többek között a támogatások felkutatása
terén is. Adjunk hálát az önkéntes alapon nyújtott
szakértelemért, és imádkozzunk a munkában részt
vevők bölcsességéért.
· Szombat / vasárnap: Imádkozzunk Prof Warwick
Britton munkájáért, amit a Lepramisszió Nemzetközi Kutatóbizottságának elnökeként végez. Imádkozzunk, hogy Prof Warwick Brittonnak és a
bizottság többi tagjának legyenek innovatív ötletei,
és hogy az Úr ösztönözze a munkájukat.
A kutatásban részt vevő legfontosabb személyek:
Prof Warwick Britton – a Lepramisszió Nemzetközi
Kutatóbizottságának elnöke
Dr Paul Saunderson – a Lepramisszió Kutatóbizottságának tagja
Dr Deanna Hagge – az Anandaban Kórház Mikobakteriális Kutatólaboratóriumának vezetője
Dr Annamma John – a delhi Kutatási Erőforrás Központ vezetője, és a delhi Stanley Browne Laboratórium leendő vezetője

Kép: Dr Paul Roche és Prof Warwick Britton, háttérben az Anandaban Kórház képzési egységével.
Paul Roche az Anandaban Mikobakteriális Kutatólaboratórium volt vezetője
és a Tudományos Tanácsadó Bizottság tagja.
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47. hét: november 18 – 24.

Fókuszban: Nepál
Az Anandaban kórházon, a CEDAR és SER projekteken kívül a Nepáli Lepramisszió az alábbi projekteket végzi:
Mikrobakteriális Kutatólaboratórium
Az Anandaban kórházban működő laboratórium kutatásokat végez a leprakezelés javításáért és a megelőzésért.
Képzés és technikai támogatás
Az Anandaban kórház évente több, mint 1000 egészségügyi munkatársat képez. Leginkább az állami
egészségügyi dolgozókra koncentrálnak, hogy a
lepragyógyítást beépítsék a állami egészségügyi
rendszerbe.
(További információ a nepáli Lepramisszióról a 9.
oldalon.)
A nepáli Lepramisszió által támogatott további
projektek:
Green Pastures kórház
A Lepramisszió a Nepál nyugati részén található
pokharai Green Pastures kórházban támogatja az
„akció a reakció ellen” elnevezésű projektet.
RECLAIM – keleti fejlődő régió (EDR)
Ezt a projektet a Nepáli Leprások Egyesülete (NLF)
működteti, és a projekt része a „leprabetegek és a
társadalom szélére sodródottak képességének és
energiájának felszabadítása”.
Imatémák
· Hétfő: Adjunk hálát, hogy az Anandaban kórház
képzett munkatársai másokat is kiképeznek, különösen is a kormányzati egészségügyi dolgozókat,
hogy aztán ők is el tudják látni a saját körzetük
leprabetegeit. Könyörögjünk, hogy az egészségügyi dolgozók elkötelezettek legyenek a lepramunka iránt, ezzel biztosítva a lepraellátást hosszútávon.
· Kedd: Adjunk hálát a Mikrobakteriális Kutatólaboratórium helyreállításáért. Az épület tetőzetén
beszivárgott a nedvesség, ami tönkretette a felszerelést. Dicsőítsük Istent, hogy ezek a problémák
megoldódtak, és adjunk hálát az új felszerelésért.
· Szerda: A leprabetegséghez kapcsolódó megbélyegzés és diszkrimináció még mindig létezik
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Kép: Ápolási bemutató

Nepálban. Imádkozzunk, hogy a közeljövőben
szűnjön meg a leprások megbélyegzése.
· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy minél hamarabb
észrevegyék, ha a leprabetegeknél a gyógykezelés ellenreakciót vált ki (bőr-, ideg-, és szemgyulladás), hogy a rokkantság megelőzhető legyen.
A Lepramisszió által támogatott más projektek:
· Péntek: Kérjük a RECLAIM-EDR projektet működtető munkatársak számára Isten bölcsességét és
vezetését.
· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát, hogy a Green
Pastures kórház finanszírozása javult a tavalyi évben. Dicsőítsük Istent a lelkigondozó munkatársakért, akik a kórház leprabetegeit bátorítják és
imádkoznak értük.
Bibliai idézet: „Erős torony az ÚR neve, oda fut az
igaz, és védelmet talál.” (Péld. 18,10)
Rejtvény:
Igaz, vagy hamis?: Az Anandaban a legjelentősebb
kórház Nepál középső régiójában. (válasz a 9. oldalon)
Vezető munkatársak:
nepáli Lepramisszió:
Dr Deanna Hagge – a Mikrobakteriális
Kutatólaboratórium vezetője, Anandaban kórház
Gopal Hari Pokhrel – oktató munkatárs
Green Pastures
Dr Paul Roche – főigazgató
NLF
Andrew Sithling – igazgató

48. hét: november 25 – december 1.

A Lepramisszió Ajándékboltja
A Lepramisszió Ajándékboltjáról
A Lepramisszió Ajándékboltja 1995-ben jött létre kis
naplók és tollak árusítása nyomán. Ma hat munkatárssal működő, önálló irodája van a nagy-britanniai
Peterboroughban. Az Ajándékbolt minden évben három nagy katalógust ad ki, amit világszerte postáz a
vevőknek. 2012-ben új internetes áruházat nyitottak
(www.tlmtrading.com). Az Ajándékbolt sokféle terméket hoz forgalomba: üdvözlőlapokat, naptárakat,
naplókat, minőségi ajándékokat, és egyre nagyobb
kínálatban könyveket is. Az utóbbi években a virtuális
ajándékok – „Életet Ajándékba” néven – eladása növekedett.
A Lepramisszió Ajándékboltjának fő céljai:
· A Lepramisszió támogatására hívó termékek és
szolgálatások biztosítása.
· A Nemzetközi Lepramisszió adománygyűjtő és tájékoztató munkájának segítése.
· A leprabetegségben szenvedő emberek megélhetésének támogatása.
Imatémák:
· Hétfő: Adjunk hálát a 2012-es év eredményeiért:
az új internetes áruházért, az öt új kiadványért, a
megújult katalógusért és az alacsonyabb postázási
költségekért.
· Kedd: Imádkozzunk az Ajándékbolt hűséges vásárlóiért, főként a keresztyén könyvesboltok vevőiért, akik számára a gazdasági válság nagyobb
terhet jelentett.

Kép: A Lepramisszió Ajándékboltjának munkatársai

· Szerda: 2012-ben a Lepramisszió Ajándékboltjának csapata országszerte, kiállítások révén épített kapcsolatokat, amelyek új üzleti kezdeményezéseket tesznek lehetővé. Imádkozzunk, hogy ez
2013-ban és azután növekedést hozzon.
· Csütörtök: Imádkozzunk Jo-Anne Thomsonért, az
Ajándékbolt vezetőjéért, aki a Vezetői Tanáccsal
együttműködve dolgozik – ennek elnöke Stephen
Hammersley.
· Péntek: Adjunk hálát Istennek azokért, akik telefonon fogadják a megrendeléseket, vagy a raktárban, a csomagolási részlegen dolgoznak. Imádkozzunk, hogy a szállítás a munkatársak, és a
vevők számára is zökkenőmentes legyen.
· Szombat / Vasárnap: Adjunk hálát a tengerentúli
partnerekért, akik Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában és Dél-Afrikában, a saját csatornáikon
keresztül értékesítik az Ajándékbolt termékeit.
Bibliai idézet: „Jobb egy nap a te csarnokaidban,
mint ezer nap tetőled távol. Inkább álljak az Isten
háza küszöbén, mint hogy lakjam a bűnösök
hajlékában.” (Zsoltárok 84:11)
Rejtvény: Melyik évben alapították a thaiföldi
McKean Rehabilitációs Központot, a Lepramisszió
partnerintézményét? (válasz a 60. oldalon)

Ajándékárusító pult egy keresztyén rendezvényen
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49. hét: december 2 – 8.

Fókuszban: Dél -India
Andhra Pradesh és Tamil Nadu államok
A Lepramisszió dél-indiai munkája
Tamil Nadu és Andhra Pradesh államban a Lepramisszió három kórházon, két szakképzőközponton,
három közzösségfejlesztő projekten és nemkormányzati szervezetek hálózatán keresztül működik.
A Lepramisszió kórházai közkórházak, és jól ismertek
a leprabeteg- és bőrgyógyászati szolgáltatásaikról.
Ezek a kórházak államilag elismertek a helyreállító
sebészeti és rokkantságmegelőző munkájukról is.
Projektek:
Lepramisszió kórháza - Vadathorasalur; Lepramisszió
kórháza-Dayapuram; Szakképzőközpont (VTC) Vadathorasalur; Kézművesek Méltányos Kereskedelmét Támogató Rehabilitációs Központ (CRAFT) Cuddalore; Rokkantak Jogai - Tiruvannamalai; Lepramisszió kórháza - Salur; Szakképzőközpont - Vizianagaram; Közösségfejlesztő Projekt- Vizianagaram.
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió anyagilag önellátóvá váljon, és minden szükséget betölthessen a régióban.
· Kedd: Imádkozzunk, hogy a Lepramissziónak a
széles közösséget elérő programjai és a kormányzat szakorvosi rendelésre- beutaló rendszere
egyre több leprabeteg számára tegye lehetővé,
hogy a rendelkezésükre álló szolgáltatásokat használják.
· Szerda: Adjunk hálát a Lepramisszió által elindított
iskolai és falusi egészségprogramokért. Imádkoz-
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zunk, hogy sikeresen érjék el a leprabetegeket, és
növeljék a leprabetegség ismertségét a közösségekben.
· Csütörtök: Imádkozzunk a leprások fekélyeit kezelő kormányzati egészségügyi dolgozók és ápolók kiképzéséért, hogy a leprabetegek a falujukban
kaphassák meg a kezelést, ne kelljen utazniuk.
· Péntek: Adjunk hálát Istennek, hogy a dayapurami
lepramissziós kórház századik évfordulóját ünnepelheti az idén (1913-2013). Adjunk hálát a kórházban az elmúlt 100 év során végzett munkáért.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a kormányzati és
nemkormányzati pártfogói munkáért. Imádkozzunk,
hogy ezáltal változzon a leprabetegekkel szembeni
hozzáállás és bánásmód.
Rejtvény: Észak-India mely államainak egyes részein nagyon gyakori még a lepra? (válasz a 49.
oldalon)
Vezető munkatársak:
M Manaksha – igazgató, szakképzőközpont,
Vadathorasalur
Dr Malarvizhi Edwin – főigazgató, Vadathorasalur
kórház
Dr Suresh Verghese – főigazgató, Dayapuram kórház
Jaganathan úr – programigazgató, CRAFT
Jeyabalan úr – tanácsadó, Fogyatékosok Jogai - projekt
Dr Jay P Palla – főigazgató, Salur kórház

Képek: A Lepramisszió vizianagarami szakképzőközpontjának mechanikai képzésén tanuló fiúk
Asszonyok a Lepramisszió saluri kórházában tanulják, hogy kell védeni a kezüket főzés közben

50. hét: december 9 – 15.

Fókuszban: Kanada, Írország és az Amerikai Lepramissziók
Kanadai Lepramisszió
A Kanadai Lepramisszió több, mint 120 éve segít a
leprabetegekre irányítani a figyelmet, valamint támogatni a leprabetegeket. A kanadai oktatási kampányoktól a tengeren túli partneri kapcsolatokig bezárólag a Lepramisszió hálás összes támogatójáért és
azért a munkáért, amelyet nekik köszönhetően végezhet. A Kanadai Lepramisszió lelkesen követi az Úr
útmutatását az elkövetkező évben, amint világszerte
továbbra is szolgálja az Urat.
Írországi Lepramisszió
A leprabetegekkel és számos más betegséggel és
fejlesztési kérdéssel foglalkozik. Céljuk a szegénység, a megbélyegzés, az elnyomás, a társadalom
perifériájára szorulás, az előítélet és az igazságtalanság visszaszorítása. Az ír Lepramisszió partneri
kapcsolatot ápol kormányokkal, helyi közösségekkel,
nemzetközi ügynökségekkel és más civil szervezetekkel.
Amerikai Lepramissziók:
Az Amerikai Lepramissziókat 1906-ban alapították,
így ez a legrégebbi és legnagyobb olyan keresztény
szervezet az Egyesült Államokban, amely a leprabetegek életén és a leprával kapcsolatos feltételeken
igyekszik javítani világszerte. Az Amerikai Lepramissziók több, mint 500.000 embert szolgálnak 15
országban Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában.

· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a Leprások Világnapjának ünnepségei egyre nagyobbak legyenek
Kanadában. Imádkozzon, hogy több egyház vegyen részt a munkában, és hogy a kanadai Lepramisszió elérje a célját, azaz a figyelemfelkeltést és
a közösségi önkéntesek toborzását.
· Péntek: Imádkozzunk a Lepramisszió írországi
munkatársaiért, akik egy nagyon kis csapatban
végzik tevékenységüket, így fontos, hogy jó egészségi állapotban legyenek. Kérjük az Urat, hogy
tartsa meg őket jó egészségben, és adjon nekik
erőt a hatékony munkához.
· Szombat / vasárnap: Adjunk hálát az Írországi Lepramisszió által idén többek között a hagyatékok
felajánlására, valamint és az üzleti körök megnyerésére indított kampányokért. Imádkozzunk, hogy
a kampányok az előttünk álló évben is sikeresek
legyenek.
Vezető tisztségviselők:
Amerikai Lepramissziók
Bill Simmons – elnök-ügyvezető igazgató
Kanada:
Peter Derrick lelkész – ügyvezető igazgató
Írország:
Ken Gibson lelkész – ügyvezető igazgató

Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy az Amerikai Lepramissziók munkatársai bölcsek legyenek és kapjanak iránymutatást, és munkájuknak köszönhetően
a jövő évben erősödjön tovább a szervezet.
· Kedd: Imádkozzunk azért, hogy az Amerikai Lepramissziók programjai sikeresek legyenek Nepálban
és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, amely
két ország az idén előtérbe került.
· Szerda: Imádkozzunk, hogy a Kanadai Lepramisszió leprával foglalkozó iskolai tantervét, a Call
to Care-t (Figyelemfelhívás a leprásokra) Kanadaszerte és az ország határain túl is megismerjék.
Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a tantervet más
nyelvekre is lefordítsák, hogy világszerte felhasználható legyen.
Fotó címe: Bill Simmons, az Amerikai Lepramissziók elnöke és ügyvezető igazgatója,
és Dr Shin Young-soo, a WHO nyugat- csendes-óceáni térségbeli regionális igazgatója.

61

51. hét: december 16 – 22.

Fókuszban: Banglades
A Bangladesi Lepramisszióról
A Bangladesi Lepramissziónak 21 gyógyító programja és egy fővárosi irodája van. A programok a gyógyításon túlmenően jogvédelmet, figyelemfelkeltést, rehabilitációt és a leprabetegek integrálását tartalmazzák.
A dán Lepramisszió által fenntartott DBLM kórház
Nilphamariban található. E gyógyközpont tevékenységi körébe „a leprabetegek minőségi ellátása, mozgássérültekkel való foglalkozás, gyermekek, nők,
szegények felkarolása és tudásmegosztás” tartozik.
Az országban ez az egyetlen, kifejezetten leprabetegekkel foglalkozó olyan intézmény, mely helyreállító sebészeti beavatkozásokat és gyógyászati
segédeszközöket is nyújt a betegeknek. Másutt a
leprabetegeket nem műtik meg.
A Thakurgaon és Panchagarh területeken a Lepramisszió más helyi civilszervezetekkel és kormányzati
szervekkel is együttműködik.
(A Bangladesi Lepramisszió munkájáról még többet a
11. és 27. oldalon olvashat)
Imatémák
· Hétfő: Adjunk hálát a DBLM kórház 2011 októberében átadott új járóbetegszárnyáért!
· Kedd: Adjunk hálát a DBLM kórház szervezésében
végzett három sebészeti kampányért, amikor vidéken is végeztek sebészeti beavatkozásokat mobil
műtőjükkel. Adjunk hálát a sebészekért és azokért
a betegekért, akik a műtétekben részesülhettek!
· Szerda: Imádkozzunk a Lepramisszió Vidéki
Egészségügyi Programjának tervéért, melynek
keretében a lepraellátást az állami egészségügyi
alapellátásba szeretnék integrálni. Imádkozzunk az
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elképzelés megvalósulásáért, és hogy ezáltal több
egészségügyi dolgozó is foglalkozzon a leprabetegekkel.
· Csütörtök: A Lepramissziónak (a nagy túlterheltség
miatt) mindig kevés az orvosa, egészségügyi-és
tudományos munkatársa. Imádkozzunk azért, hogy
tehetséges bangla orvosok érdeklődjenek a lepramissziói állások után.
· Péntek: A DBLM kórház naponta 90 új fekvőbeteget vesz fel. Adjunk hálát az elkötelezett orvosi-és ápolószemélyzetért!
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a lepraellenőrzési projektért, melyet párhuzamosan egy TBC,
malária és AIDS-elleni szervezet is támogat.
A program második üteme tavaly kezdődött és
2016-ig tart. Imádkozzunk Haripada Ray úrért, a
program vezetőjéért, valamint azért, hogy minél
ötbb gyermeket sikerüljön a program során elérni
és gyógyítani.
Vezető munkatársak:
DBLM kórházi program:
Dr. David Khan – programigazgató
David Sarker – pénzügyi vezető
Shimson Biswas – DBLM kórház igazgatója
Bob Bowers – rehabilitációs tanácsadó
Dr. Hemanta Kumar Roy – orvos
Dr. Md al Mamun – orvos
Smriti Kana Samaddar – főnővér
Vidéki egészségügyi program:
Dr. David Pahan – programvezető
James Taposh Adhikary – pénzügyi vezető
Khursed Alam – projektfelelős
Haripada Ray – TBC felelős

Kép: Zorina (balról a második) a Lepramissziótól kezdő kölcsönt kapott kis ruhaüzlete nyitásához
Muhammad fafaragó műhelyet tudott nyitni a missziótól kapott kölcsönből

52. hét: december 23 – 31.

Fókuszban: Anglia és Wales
Az Angliai és Walesi Lepramisszióról
Az adománygyűjtésen és imádságos szolgálaton kívül az angol és walesi Lepramisszió a következőkkel
kíván foglalkozni 2013-ban:
Új támogatók megszólításának új módszerei.
Támogatók megtartásának programja, hogy ne veszítsük el őket.
A szervezetünk által támogatott projektek felügyelete,
támogatása, kapcsolatok elmélyítése.
Jogvédelmi tevékenység mind az Egyesült Királyságban, mind külföldön, beleértve olyan angliai székhelyű nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatfelvételt is, akiket szeretnénk megnyerni a leprabetegek
ügyének bármilyen jellegű pártolására.
Hatékonyság-növelés munkatársaink és önkénteseink között. Ez új forrásoknak, módszereknek alkalmazását jelenti arra nézve, hogy egy szervezet sikeresebben tudja elérni céljait.
Ismeretterjesztő előadások tartása Angliában, Walesben, a Csatorna-szigeteken és a Man–szigeten.
Imatémák:
· Hétfő: Imádkozzunk a Lepramisszió Átfogó Szövetségért, hogy még szorosabbak legyenek a tagok
közötti kapcsolatok. Imádkozzunk azért, hogy meg
tudjuk látni a szükségleteket, és segíteni tudjunk
rajtuk.
· Kedd: Imádkozzunk azért, hogy az Angliai Lepramisszió ki tudja használni Cabo Delgado-ban és
Mozambikban a kormányzat által megnyitott lehetőségeket az egészségnevelés és jogvédelem terén.
· Szerda: Imádkozzunk azért, hogy segíteni tudjunk
sok olyan bangladesi asszonynak, akik betegségük és nemük miatt kiszolgáltatott helyzetben

élnek. Adjunk
hálát Istennek a szemészeti műtétekért.
· Csütörtök: Adjunk hálát a Mianmarban 2011-ben
tartott felvilágosító és fogyatékosság-megelőző
kampányunkért. Adjunk hálát azért, hogy ennek
eredményeként jó kapcsolatokat sikerült az egészségügyi kormányzattal kialakítani.
· Péntek: Imádkozzunk a fejlesztési- és kommunikációs osztályunk munkájáért, különösen is a „Művészetek a Jogvédelemért” elnevezésű kampányukért. Könyörögjünk azért, hogy sikerüljön sokak
támogatását megnyerni.
· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a fiatalokra specializálódott munkacsoportunk tevékenységéért.
Imádkozzunk azért, hogy a munkacsoport tagjai jó
kapcsolatokat tudjanak minél több fiatallal és
fiatalokból álló csoporttal kiépíteni, így vezetve be
őket a Lepramisszió támogatásába,
Kiemelt imatéma: karácsony
Amikor az Úr Jézus születésére emlékezünk, imádkozzunk a Lepramisszió szolgálatáért, melynek során
emberéletek változnak meg és születnek újjá. Könyörögjünk azért, hogy úgy tudjuk látni embertársainkat,
ahogyan Jézus látja mindnyájunkat. Imádkozzunk,
azokért, akik nehéz sorsuk miatt ma is szomorúak.
Bibliai idézet: „Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.” (Zsoltárok 33,20)
Rejtvény: Mikor alakult meg az etiópiai Lepramisszió? (a helyes válasz a 12. oldalon olvasható)

Kép: Su Pollard színésznő az Angliai és Walesi Lepramisszió által szervezett londoni Virágfesztiválon.
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ARCKÉP

Megújult élet
Joel mindössze 26 éves volt, amikor a kelet-timori Dili határában egy súlyos
autóbaleset következtében az egész élete drámaian megváltozott.

A

gerincsérülése miatt deréktől lefelé teljesen megbénult. Emiatt a legnagyobb
félelme az lett, hogy már soha többet nem
tud önálló életet élni.
Édesapja hónapokon át mellette maradt, de
a család többi tagja a Kelet-Timort súlyosan
megosztó, a kelet-nyugati területek közötti
harcok miatt szétszéledt. Joelnek nagyon
hiányzott a családja.
A kórházban a Lepramissziótól kerekesszéket kapott, valamint életmódbeli oktatást. Egyik oktatója, aki ausztrál származású és maga is kerekesszékben él, azzal
bátorította Joelt, hogy hozzá tud majd szokni az önálló élethez – a kerekesszékben is.
A fiatalember számára ez akkora biztatást
jelentett, hogy maga is elkezdte társait
bátorítani. Később a Mozgássérültek Egyesületében – melyet a Lepramisszió támogat – lett munkatárs. Itt vált igazán elkötelezetté a mozgássérülteket is legfájóbban
érintő nehézségek: elsősorban a megbélyegzés elleni harc iránt.
Sokan azt hiszik, hogy egy mozgássérült
nem tud gondoskodni önmagáról, vagy
éppen munkát végezni. Amikor Joel barátai
azt kérték tőle, hogy szerelje meg autójukat
vagy motorjukat (hiszen Joel korábban ezt
tanulta), maguk is meglepődtek azon, hogy
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a férfi tökéletesen el tudta végezni a
feladatot kerekesszékből is. A megbélyegzés része, hogy a taxisofőrök meg sem
állnak Joelnek, és nem viszik el őt. Máskor
barátait megkérdezték más vendégek egy
esküvőn arról, hogy miért kellett egy
mozgássérültet is meghívni, és nekik most
egy ilyen embert kelljen látniuk. Nincsenek
akadálymentesített feljárók sem a hivatalokba, sem a templomokba, sem üzletekbe.
Egész Dili városában egyetlen mozgássérülteknek készített WC van, melyhez oda
kell hívni a karbantartót, és 50 centet fizetni
a használatért...
2011 februárja óta Joel munkaköri feladata,
hogy a mozgássérültek érdekében az
egészséges vízért és egészségügyi szolgáltatásokért harcoljon.
Munkacsoportjuk egész Kelet-Timor területén felkeresi a mozgássérülteket, várandós asszonyokat és időseket, hogy nehézségeik felől tájékozódjon. Nemcsak érdekeiket védik, hanem egyszerű WC-megoldásokat is biztosítanak számukra.
Joel elmondása szerint nagyon sokat tanult
az életről azóta, hogy mozgássérült lett.
Megismerte a mozgássérültek világának
örömeit és bánatát, és most boldog azért,
hogy segíteni is módja van munkáján keresztül rajtuk.

