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A vezérigazgató köszöntője

Kedves imádkozó Barátaim, Kollegáim 

a világ minden táján!

A kongói Kimpese-ben írom e sorokat, mely a hatalmas 

ország Alsó-Kongó tartományában található. 

A Lepramisszió évek óta támogatja az itteni egyházak 

és az egészségügyi szervek  szolgálatvégzését a lepra-

betegek között. Ezen a héten KImpese adott otthont szer-

vezetünk „országismertetőjének”, mely továbbképzés során 

áttekintettük: mit végeztünk jól, mi az, amin javítani kell, és 

milyen új utakon kell esetleg elindulnunk a jövőben. 

Minden napot közös áhítattal kezdtünk. Húszfős,  helyi keresztényekből álló hatalmas erejű kórus 

dicsőítette nap mint nap Istent velünk együtt. Majd valaki a Bibliából tartott tanítást, amihez a többiek 

hozzászóltunk. Ezt követően imádkoztunk a projektekért, a személyzet tagjaiért, a betegekért, és 

mindezt a Nemzetközi Lepramisszió közös imakalauzának francia nyelvű kiadása alapján tettük. 

Hasonló áhítatok zajlanak világszerte a Nemzetközi Lepramisszió több, mint 30 tagországában, 

számos egyházban, családi otthonban, lepramissziós irodában. Mi, a nemzetközi vezetőség is a 

brentfordi (Egyesült Királyság) nemzetközi központunkban minden napot áhítattal és közös imádsággal 

kezdünk. Tehát az imádság köt össze naponként bennünket mindazokkal, akik világszerte ugyanezt 

teszik Missziónkért. 

Rendkívül nagy kihívások és feladatok előtt állunk. Imádságos háttér nélkül semmi tartalmasat és 

maradandót nem tudnánk tenni a leprabetegek érdekében. Az Önök imádságainak segítségével 

azonban hatalmas dolgokat végezhetünk el! Emberéletek változhatnak meg!

Kívánom, hogy saját életében is tapasztalja meg a Szentlélek munkáját és az imádság átformáló erejét. 

A kongói lepramissziós munkacsoport és a magam nevében is hálás szeretettel:

Geoff Warne

vezérigazgató
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LÁTÁSUNK:
olyan világ, melyben nincs lepra.

CÉLUNK:
a lepra előzményeinek és következményeinek 
megszüntetése.

ALAPÉRTÉKEINK:
arra törekszünk, hogy

...mint Jézus,
· az evangéliumot hirdessük,
·   együttérző szeretettel érezzünk,

...átfogóan
·   minden embert, családot, közösséget
·   elérjünk munkánkkal,

...szakszerűek legyünk
·   munkánkban, cselekedeteinkben és irányításunkban,
·   gyakorlatunkban,

...nyitottak
·   az együttműködésre,
·   az emberi méltóság tiszteletére.

   

Látásunk és értékeink
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Új-Zéland 57

Zimbabwe 36

Imafonál2014 szerkesztőség 
Kiadja a 140 éves Nemzetközi 
Lepramisszió és a 40 éves 
magyar Lepramisszió 

Felelős szerkesztő: 
Fiona Spence 

A szerkesztő munkatársa: 
Karen Warne 

Írták 
Jannine Ebenso 
Jade Phillips 
Paul Saunderson 
Geoff Warne 
Jocelyn Williams 

Fordították 
B.Pintér Márta 
Biri Ingrid 
Dombiné Borbély Réka 
Kalmár Noémi 
Keresztiné Kövér Dóra 
Lovas Judit 
Nagy Erika 
Riskóné Fazekas Márta 
Urbán-Margittai Réka 
Váriné Márkus Nóra 
Victor Jánosné 

Borítókép 
Thorn Deelstra 

Design 
Mark Knight, MHMGrax 

Fotók 
Michael Bradley 
Thorn Deelstra 
Peter Caton 
TLM munkatársak 

Készült az Apolló Nyomdában 

  

Ó The Leprosy Mission
International 2013



2

LÁTÁSUNK:
olyan világ, melyben nincs lepra.

CÉLUNK:
a lepra előzményeinek és következményeinek 
megszüntetése.

ALAPÉRTÉKEINK:
arra törekszünk, hogy

...mint Jézus,
· az evangéliumot hirdessük,
·   együttérző szeretettel érezzünk,

...átfogóan
·   minden embert, családot, közösséget
·   elérjünk munkánkkal,

...szakszerűek legyünk
·   munkánkban, cselekedeteinkben és irányításunkban,
·   gyakorlatunkban,

...nyitottak
·   az együttműködésre,
·   az emberi méltóság tiszteletére.

   

Látásunk és értékeink

3

A vezérigazgató köszöntője 1

Hol fordul elő lepra a Földön? 4,5

Arcképek

Maradandó segítség 6,7

„Isten akarata volt, hogy meneküljek” 16

A remény újra él 25

Isten szerinti gazdálkodás 39

Misszió vizet adtál nekünk!” 48
”
„Megtesszük, amit lehet” 64,65

„Megtanultam a túlélést”

Imakalauz témák szerint

Jogvédelem 43

Fogyatékosság 27

Nemzetközi elnökség 8

Kutatások 63

Források mozgósítása 55

Nemzetközi Lepramisszió közössége 46

Nemzetközi Lepramisszó 15

Lepramisszió csomagküldő szolgálat 51

Imakalauz országok szerint

Amerikai Egyesült Államok 62

Anglia és Wales 20,58

Angola 10

Ausztrália 18

Banglades 17,31,61

Belgium 30

Csád 52

Dánia 53

Dél-Afrika 32

Dél-Korea 44

Dél-Szudán 59

Etiópia 11

Észak-Írország 36

Finnország 38

Tartalomjegyzék

Franciaország 41

Guinea 52

Hollandia 33

India - középső terület 29

India - vidék 13

India - keleti régió 21

India - északi régió 26

India - déli régió 50

India - nyugati régió 34

Indonézia 54

Írország 62

Kanada 62

Kelet-Timor 49

Kína 19

Kongói Demokratikus Köztársaság 40

Magyarország 47

Mianmar (Burma) 22

Mozambik 35

Nepál 9, 56

Németország 28

Niger 14

Nigéria 42

Olaszország 38

Pápua-Új-Guinea 37

Portugália 23

Skócia 45

Spanyolország 23

Srí Lanka 24

Svájc 60

Svédország 1

Szingapúr 44

Szudán 59

Tanzánia 10

Thaiföld 24

Új-Zéland 57

Zimbabwe 36

Imafonál2014 szerkesztőség 
Kiadja a 140 éves Nemzetközi 
Lepramisszió és a 40 éves 
magyar Lepramisszió 

Felelős szerkesztő: 
Fiona Spence 

A szerkesztő munkatársa: 
Karen Warne 

Írták 
Jannine Ebenso 
Jade Phillips 
Paul Saunderson 
Geoff Warne 
Jocelyn Williams 

Fordították 
B.Pintér Márta 
Biri Ingrid 
Dombiné Borbély Réka 
Kalmár Noémi 
Keresztiné Kövér Dóra 
Lovas Judit 
Nagy Erika 
Riskóné Fazekas Márta 
Urbán-Margittai Réka 
Váriné Márkus Nóra 
Victor Jánosné 

Borítókép 
Thorn Deelstra 

Design 
Mark Knight, MHMGrax 

Fotók 
Michael Bradley 
Thorn Deelstra 
Peter Caton 
TLM munkatársak 

Készült az Apolló Nyomdában 

  

Ó The Leprosy Mission
International 2013



Forrás: WHO 2011

4

Hol fordul elő napjainkban a leprabetegség?
A Nemzetközi Lepramisszió Jézus Krisztus nevében elkötelezetten kívánja szolgálatát végezni
mindaddig, amíg a világon leprás betegek élnek.
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ARCKÉP

Maradandó segítség

Leprabetegsége miatti szégyenében Min Min elbujdosott, míg a 
Lepramisszió új reményt és magabiztosságot nem adott neki.

6

inédzserként a mianmari Min Min nagyon T szeretett úszni a faluja melletti patakban. 
Egy alkalommal elvágta a lábát egy törött 
üvegdarabbal. Nem érzett fájdalmat, ezért 
hamar el is felejtette a dolgot, és folytatta, amit 
éppen csinált. Egy idő múlva azonban a seb a 
lábán elfertőződött és nem mutatta javulás jeleit. 
Ezen kívül érzéketlen, halvány foltokat is 
felfedezett a testén. Végül a szülei elvitték egy 
rendelőbe Dala közigazgatási területén, nem 
messze a falujuktól. A rendelő személyzete egy 
speciális bőrgyógyászati részlegre adott neki 
beutalót a jangoni általános kórházba. Itt 
állapították meg a leprabetegséget.

Min Min nővére, Aye Mar esetében is diagnosz-
tizálták a leprát. Amikor hétéves volt, véletlenül 
forró vizet öntött a karjára, de nem reagált rá – 
nem érezte az égető fájdalmat.

Min Min és Aye Mar is bevették az orvosságot, 
amit felírtak nekik, és teljesen meggyógyultak. 
De a lepra több, mint egy fizikai betegség – 
mindketten azt mondták: szégyellték magukat, 
amikor megállapították a betegségüket, és 
mindketten úgy döntöttek, hogy még az 
otthonukat sem hagyják el hosszú időn át. A 
szégyen érzetét még súlyosbította néhány 
falubéli, akik féltek megközelíteni őket és 
hangosan „leprás”-t kiáltottak, amikor meglátták 
valamelyiküket.

Amikor egyik öccsük megházasodott, a lány 
szülei erősen ellenezték a kapcsolatot; nem 
akarták, hogy olyan családba kerüljön, amely 
érintett a leprabetegségben. A házasság fel is 
bomlott nem sokkal kislányuk születése után, és 
Min Min öccse visszaköltözött a szülői házba a 
kislányával.

A mianmari Lepramisszió közösségi projekteket 
indított Min Min és Aye Mar falujában. Amikor a 
mianmari Lepramisszió munkatársai először 
látogattak el  Min Min házába,  ő elbújt. Fokoza-
tosan, ahogy egyre több látogatást tettek nála, 
elkezdett beszélgetni velük és elmesélte a 
történetét. A csoport azt javasolta neki, hogy 
menjen el a Mawlamyne kórházba a fekélyét 
kezeltetni. Most már sokkal jobb állapotban van 
a sebe, és tudja, hogyan bánjon érzéketlen 
végtagjaival.

Nemcsak testileg javult az állapota, hanem új 
reményt és önbizalmat is kapott. Min Min a 
Lepramisszió egyik önsegítő csoportjába jár – 
most már disznókat tenyészt, ami jövedelmet 
biztosít maga és családja számára. A helyiek is 
sokkal jobban elfogadják Min Min-t és Aye Mar-
t, miután a Lepramisszió sok időt szánt arra, 
hogy felhívja a figyelmet a leprabetegségre, 
ugyanakkor feloldja a betegséggel kapcsolatos 
félelmeiket és leküzdje a mítoszokat. A Lepra-
missziónak köszönhetően már nem érzik úgy, 
hogy bújkálniuk kell.

Kép:  Min Min és testvére
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1. hét: január 1 – 5. 2. hét: január 6 – 12.

9

Fókuszban: Nepál

Képek:  A Nepáli Lepraszövetség csoportmegbeszélése a higiéniáról 
             Sushmá-t a Nepáli Lepramisszió támogatja

A Nemzetközi Lepramisszió vezetősége

A Nemzetközi Lepramisszió vezetőségéről
A Nemzetközi Lepramisszió egy Angliában regisztrált, 
nemzetközi  jótékonysági szervezet. A Lepramisszió 
szervezetében a nemzetközi vezetőségnek két kü-
lönböző felelősségi köre van. Egyrészt különféle, a 
szervezet egészét átfogó szerepeket tölt be a 
tagszervezeteknek nyújtott szolgáltatások formájá-
ban. Ezeket az igényeket a tagok határozzák meg. 
Másrészt a Nemzetközi Lepramisszió vezetőségi 
feladatait is ellátja. Ebben a feladatkörben az angol 
törvények szerinti kötelezettségeit teljesíti, illetve a 
tagországok felé is felelősséggel tartozik. Vezetőségi 
feladatokat tölt be azon lepramissziós tagszervezetek 
számára is, amelyek nem rendelkeznek önálló 
vezetősséggel.

A nemzetközi vezetőség 13 tagú. A tagok önkéntes-
ként áldozzák idejüket a Misszió szolgálatának, és 
évente többször kell vezetőségi gyűlésekre utazniuk.

A tagok: Ken Martin, elnök (Ausztrália), Gordon 
Brown, pénztáros (Egyesült Királyság), Rosalind 
Abashiya (Nigéria), Dr. Nalini Abraham (India), Ashok 
Adhikari (Nepál), Rev Martin Adhikary (Banglades), 
Paul Emans (Hollandia), Dr Premal Das (India), Dr 
Susan Maiava (Új-Zéland), Dr Shem Nuhu (Nigéria), 
Colin Osborne (Egyesült Királyság), Pam Packett 
(Ausztrália), Malcolm Seath (Kanada)

Imatémák
· Szerda: Imádkozzunk a vezetőségi értekezletekért 

(áprilisban és szeptemberben esedékesek), hogy 
minden esemény középpontjában az imádság, 
áhítat és odaszánás álljon. Különösen is foglaljuk 

imáinkba az április 7-11-ig terjedő ülésszakot, me
lyet első ízben tart Magyarországon a Nemzetközi 
Lepramisszió vezetősége!

· Csütörtök: Imádkozzunk Ken Martinért, akit tavaly 
szeptemberben neveztek ki elnökké David Parry 
utódjaként. Imádkozzunk az új vezetőségi tagokért 
is: Shem Nuhuért, Pam Packettért és Paul 
Emansért, hogy hamar beilleszkedjenek és jól  
közreműködjenek a munkában.

· Péntek: Gondoljunk azokra, akik a találkozókat 
gördülékennyé teszik, köztük Geoff Warne-ra; 
azokra a kollégákra, akik a dokumentumokat ké-
szítik elő; Jade Phillips-re (Geoff személyi asszisz-
tense, aki az adminisztratív előkészületeket intézi), 
valamint a Lepramisszió azon munkatársaira és 
tagországaira, akik az értekezleteknek helyszínt 
biztosítanak. 

· Szombat: Imádkozzunk a vezetőség és a tagok 
közötti jó kapcsolatért, beleértve a tagok által 
kinevezett munkacsoportokat (amelyeknek külön-
böző felelősségi körei vannak a misszión belül). 
Imádkozzunk a Felülvizsgálati Munkacsoportért, 
akik azon dolgoznak, hogy a Lepramisszió miként 
tud hatékonyabbank működni. Ezáltal a közös 
felelősségvállalást erősítik. Sokak számára ez új-
donság, ezért imádkozzunk áldásért, bizalomért és 
megértésért.

· Vasárnap: Imádkozzunk a Lepramisszió új szer-
vezeti stratégiájának bevezetéséért  és kommuni-
kációjának hatékonyságáért. 

Bibliai idézet: 
gondolok hajdani csodáira.” (Zsolt 77, 12)

-

„Emlékezem az Úr tetteire, vissza-

A Nepáli Lepramisszióról
A leprabetegség következményeinek és okainak 
megszüntetése érdekében a Nepáli Lepramisszió 
célja, hogy újra integrálják közösségeikbe és fej-
lesszék önbecsülését azoknak, akiknek élete a lepra-
betegség és rokkantság miatt gyökeresen megvál-
tozott, és a társadalom peremére kerültek. Azért, 
hogy ezt elérjék, a Nepáli Lepramisszió tevékenysé-
gének középpontjában a következők állnak: fogyaté-
kosság megelőzése; központi, harmadik szintű lepra-
kórház  létrehozása; környezeti akadályok elhárítása 
(szegénység, írástudatlanság, higiénia); kutatástámo-
gatás és tréningek szervezése.

Projektek: Ananbadan Kórház, benne a Mikrobak-
teriális Kutató Laboratórium és Tréningközponttal; 
Szocio-Gazdasági Rehabilitáció (SER) valamint Kö-
zösségtámogatás és -fejlesztés, Fogyatékosság és 
Rehabilitációs (CEDAR) projektek.
Egyéb olyan partnerek, akiknek orvosi vagy kö-
zösséggel kapcsolatos programjait támogatja a 
Nepáli Lepramisszió: Nemzetközi Nepál Szövetség 
(INF) és Nepáli Lepraszövetség (NLF).

Imatémák
·Hétfő: 2013-ban a Nepáli Lepramisszió vezetősége 

elvállalta a Lepramisszió minden nepáli tevékeny-
ségének koordinálását. Imádkozzunk az elnökért, 
Ashok Adhikariért és a vezetőségi tagokért, kiter-
jesztett szerepkörük betöltéséért.

·Kedd: Imádkozzunk Isten útmutatásáért és böl-
csességért Shovakhar Kandel és családja számá-
ra, hiszen új pozícióban: a Nepáli Lepramisszió 
országos vezetőjeként kezd munkálkodni.

·Szerda: Imádkozzunk, hogy a Dr. Deanna Hagge 
vezetése alatt dolgozó kutatócsoport új ötletekkel 
gazdagodjon, különösen a leprabetegség hatásait 

és a fogyatékossághoz vezető idegrendszeri ká-
rosodásokat illetően. Imádkozzunk azért is, hogy 
erősödjön az együttműködés más kutatókkal, és ez 
gyümölcsöző legyen a leprabetegség kezelésében.

·Csütörtök: Imádkozzunk az Anandaban Kórház 
munkatársaiért, hogy a betegekkel való kapcsola-
tukban Jézus szeretete nyilvánuljon meg mind 
kommunikációjukat, mind pedig szakmai munká-
jukat illetően.

·Péntek: Áldjuk Istent azért a sok, leprabetegségben 
érintett családért, akiknek a SER, CEDAR és más 
partnerek programjai által javult az életminőségük. 
Imádkozzunk a folyamatban lévő munkáért és 
annak kiterjesztéséért más, szükségben lévő terü-
letekre.

·Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Anandabanban 
dolgozó munkatársak szaktudásáért, hogy másokat 
is képezhetnek. Imádkozzunk, hogy az orvosi 
tisztségviselők, állami egészségügyi dolgozók és 
ápolók, akiket a Tréningközpontban képeztek to-
vább, aktívan alkalmazni is tudják a tanultakat 
annak érdekében, hogy egész Nepálban javuljon a 
leprabetegek ellátása.

Bibliai idézet: „Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, 
minden útja igazságos.” (5 Mózes 32, 4)

Fő munkatársak:
Shovakhar Kandel – a Nepáli Lepramisszió országos 
vezetője
Dr. Indra B Napit – az Anandaban Kórház orvosi 
igazgatója
Dr. Deanna Hagge – a Mikrobakteriális Kutatócsoport 
és Laboratórium vezetője
Gopal Hari Pokhrel – Tréningekért felelős munkatárs
Bishnu Dhungana – projektigazgató (SER és 
CEDAR)

Képek:  David Parry leköszönő - és Ken Martin hivatalba lépő elnök.  
            Tanácskozás közben a Nemzetközi Lepramisszió nagygyűlésén.
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1. hét: január 1 – 5. 2. hét: január 6 – 12.

9

Fókuszban: Nepál

Képek:  A Nepáli Lepraszövetség csoportmegbeszélése a higiéniáról 
             Sushmá-t a Nepáli Lepramisszió támogatja

A Nemzetközi Lepramisszió vezetősége

A Nemzetközi Lepramisszió vezetőségéről
A Nemzetközi Lepramisszió egy Angliában regisztrált, 
nemzetközi  jótékonysági szervezet. A Lepramisszió 
szervezetében a nemzetközi vezetőségnek két kü-
lönböző felelősségi köre van. Egyrészt különféle, a 
szervezet egészét átfogó szerepeket tölt be a 
tagszervezeteknek nyújtott szolgáltatások formájá-
ban. Ezeket az igényeket a tagok határozzák meg. 
Másrészt a Nemzetközi Lepramisszió vezetőségi 
feladatait is ellátja. Ebben a feladatkörben az angol 
törvények szerinti kötelezettségeit teljesíti, illetve a 
tagországok felé is felelősséggel tartozik. Vezetőségi 
feladatokat tölt be azon lepramissziós tagszervezetek 
számára is, amelyek nem rendelkeznek önálló 
vezetősséggel.

A nemzetközi vezetőség 13 tagú. A tagok önkéntes-
ként áldozzák idejüket a Misszió szolgálatának, és 
évente többször kell vezetőségi gyűlésekre utazniuk.

A tagok: Ken Martin, elnök (Ausztrália), Gordon 
Brown, pénztáros (Egyesült Királyság), Rosalind 
Abashiya (Nigéria), Dr. Nalini Abraham (India), Ashok 
Adhikari (Nepál), Rev Martin Adhikary (Banglades), 
Paul Emans (Hollandia), Dr Premal Das (India), Dr 
Susan Maiava (Új-Zéland), Dr Shem Nuhu (Nigéria), 
Colin Osborne (Egyesült Királyság), Pam Packett 
(Ausztrália), Malcolm Seath (Kanada)

Imatémák
· Szerda: Imádkozzunk a vezetőségi értekezletekért 

(áprilisban és szeptemberben esedékesek), hogy 
minden esemény középpontjában az imádság, 
áhítat és odaszánás álljon. Különösen is foglaljuk 

imáinkba az április 7-11-ig terjedő ülésszakot, me
lyet első ízben tart Magyarországon a Nemzetközi 
Lepramisszió vezetősége!

· Csütörtök: Imádkozzunk Ken Martinért, akit tavaly 
szeptemberben neveztek ki elnökké David Parry 
utódjaként. Imádkozzunk az új vezetőségi tagokért 
is: Shem Nuhuért, Pam Packettért és Paul 
Emansért, hogy hamar beilleszkedjenek és jól  
közreműködjenek a munkában.

· Péntek: Gondoljunk azokra, akik a találkozókat 
gördülékennyé teszik, köztük Geoff Warne-ra; 
azokra a kollégákra, akik a dokumentumokat ké-
szítik elő; Jade Phillips-re (Geoff személyi asszisz-
tense, aki az adminisztratív előkészületeket intézi), 
valamint a Lepramisszió azon munkatársaira és 
tagországaira, akik az értekezleteknek helyszínt 
biztosítanak. 

· Szombat: Imádkozzunk a vezetőség és a tagok 
közötti jó kapcsolatért, beleértve a tagok által 
kinevezett munkacsoportokat (amelyeknek külön-
böző felelősségi körei vannak a misszión belül). 
Imádkozzunk a Felülvizsgálati Munkacsoportért, 
akik azon dolgoznak, hogy a Lepramisszió miként 
tud hatékonyabbank működni. Ezáltal a közös 
felelősségvállalást erősítik. Sokak számára ez új-
donság, ezért imádkozzunk áldásért, bizalomért és 
megértésért.

· Vasárnap: Imádkozzunk a Lepramisszió új szer-
vezeti stratégiájának bevezetéséért  és kommuni-
kációjának hatékonyságáért. 

Bibliai idézet: 
gondolok hajdani csodáira.” (Zsolt 77, 12)

-

„Emlékezem az Úr tetteire, vissza-

A Nepáli Lepramisszióról
A leprabetegség következményeinek és okainak 
megszüntetése érdekében a Nepáli Lepramisszió 
célja, hogy újra integrálják közösségeikbe és fej-
lesszék önbecsülését azoknak, akiknek élete a lepra-
betegség és rokkantság miatt gyökeresen megvál-
tozott, és a társadalom peremére kerültek. Azért, 
hogy ezt elérjék, a Nepáli Lepramisszió tevékenysé-
gének középpontjában a következők állnak: fogyaté-
kosság megelőzése; központi, harmadik szintű lepra-
kórház  létrehozása; környezeti akadályok elhárítása 
(szegénység, írástudatlanság, higiénia); kutatástámo-
gatás és tréningek szervezése.

Projektek: Ananbadan Kórház, benne a Mikrobak-
teriális Kutató Laboratórium és Tréningközponttal; 
Szocio-Gazdasági Rehabilitáció (SER) valamint Kö-
zösségtámogatás és -fejlesztés, Fogyatékosság és 
Rehabilitációs (CEDAR) projektek.
Egyéb olyan partnerek, akiknek orvosi vagy kö-
zösséggel kapcsolatos programjait támogatja a 
Nepáli Lepramisszió: Nemzetközi Nepál Szövetség 
(INF) és Nepáli Lepraszövetség (NLF).

Imatémák
·Hétfő: 2013-ban a Nepáli Lepramisszió vezetősége 

elvállalta a Lepramisszió minden nepáli tevékeny-
ségének koordinálását. Imádkozzunk az elnökért, 
Ashok Adhikariért és a vezetőségi tagokért, kiter-
jesztett szerepkörük betöltéséért.

·Kedd: Imádkozzunk Isten útmutatásáért és böl-
csességért Shovakhar Kandel és családja számá-
ra, hiszen új pozícióban: a Nepáli Lepramisszió 
országos vezetőjeként kezd munkálkodni.

·Szerda: Imádkozzunk, hogy a Dr. Deanna Hagge 
vezetése alatt dolgozó kutatócsoport új ötletekkel 
gazdagodjon, különösen a leprabetegség hatásait 

és a fogyatékossághoz vezető idegrendszeri ká-
rosodásokat illetően. Imádkozzunk azért is, hogy 
erősödjön az együttműködés más kutatókkal, és ez 
gyümölcsöző legyen a leprabetegség kezelésében.

·Csütörtök: Imádkozzunk az Anandaban Kórház 
munkatársaiért, hogy a betegekkel való kapcsola-
tukban Jézus szeretete nyilvánuljon meg mind 
kommunikációjukat, mind pedig szakmai munká-
jukat illetően.

·Péntek: Áldjuk Istent azért a sok, leprabetegségben 
érintett családért, akiknek a SER, CEDAR és más 
partnerek programjai által javult az életminőségük. 
Imádkozzunk a folyamatban lévő munkáért és 
annak kiterjesztéséért más, szükségben lévő terü-
letekre.

·Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Anandabanban 
dolgozó munkatársak szaktudásáért, hogy másokat 
is képezhetnek. Imádkozzunk, hogy az orvosi 
tisztségviselők, állami egészségügyi dolgozók és 
ápolók, akiket a Tréningközpontban képeztek to-
vább, aktívan alkalmazni is tudják a tanultakat 
annak érdekében, hogy egész Nepálban javuljon a 
leprabetegek ellátása.

Bibliai idézet: „Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, 
minden útja igazságos.” (5 Mózes 32, 4)

Fő munkatársak:
Shovakhar Kandel – a Nepáli Lepramisszió országos 
vezetője
Dr. Indra B Napit – az Anandaban Kórház orvosi 
igazgatója
Dr. Deanna Hagge – a Mikrobakteriális Kutatócsoport 
és Laboratórium vezetője
Gopal Hari Pokhrel – Tréningekért felelős munkatárs
Bishnu Dhungana – projektigazgató (SER és 
CEDAR)

Képek:  David Parry leköszönő - és Ken Martin hivatalba lépő elnök.  
            Tanácskozás közben a Nemzetközi Lepramisszió nagygyűlésén.
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A Tanzániai Lepramisszióról
A Lepramissziónak a Hombolo Leprakórházzal való 
együttműködése 50 éves múltra tekint vissza. Az 
Észak-Írországi Lepramisszió több kisebb projektet is 
indított az elmúlt években. 2013-ban ezeket a kis 
projekteket összevonták egy naggyá, ami magában 
foglalja a közösség egészségügyét és oktatását, a 
leprabetegek által lakott közeli Samaria település 
házainak építését, a Hombolo Kórházban folyó 
munka fenntartását illetve kiterjesztését nyolc közeli 
falura.

A Lepramisszió munkája Angolában
Angolában minden évben megközelítőleg 1000 új 
leprabeteget fedeznek fel. A Lepramisszió Benguela 
és Huila megyében dolgozik egy rehabilitációs köz-
pontban. Támogatja a Sérülés- és Mozgássérültség-
megelőző Projektet, amelynek célja a leprabe-
tegséggel összefüggésben kialakuló mozgássérült-
ség eseteinek visszaszorítása. Ezen kívül  2014-ben 
egy leprásokat támogató szervezetet, az APRAL-t is 
támogatni fogják, amely támogatást nyújt, egészség-
ügyi programokat és önsegítő csoportokat hoz létre 
Angola négy tartományában.
A SOLE (Evangéliumi Szolidaritás) egy Angolában 
regisztrált vallási szervezet, amelyen keresztül a 
Lepramisszió által irányított és egyházi vezetésű 
leprabetegekkel foglalkozó munkát szerveznek.

Imatémák
Angola
·Hétfő: A tavalyi évben az APRAL hat megyében 

105 közösségi munkást képzett ki a leprabeteg-
séggel kapcsolatos egészségügyi oktatás végzé-
sére; 11 önsegítő csoportot hozott létre hat me-
gyében a mozgássérültség megelőzésére; vala-
mint nyolc figyelemfelkeltő kampányt indított kon-
ferenciák szervezésével, szórólapok terjesztésével 
és színházi előadásokkal, melyek témája a meg-
bélyegzés és kirekesztés. Imádkozzunk a hat 
APRAL aktivistáért, akik négy, a betegséggel érin-

Képek:  Előtte – utána: Samaria falu hagyományos építkezése, és az észak-írországi Lepramisszió által épített korszerű épület

tett tartományt fognak meglátogatni ebben az 
évben.

· Kedd: Imádkozzunk az angolai Lepramisszió mun-
katársaiért, akik új stratégiai tervet dolgoznak ki a 
gyorsan változó egészségügyi és gazdasági kör-
nyezetben, és ösztönzik a kormányzatot, hogy 
hozzájáruljon a leprabetegség legyőzéséhez.

· Szerda: Imádkozzunk Dr. Eliane Mboungá-ért, a 
projekt új orvosigazgatójáért és Dr. J-P Bréchet 
országos vezetőhelyettesért. Imádkozzunk, hogy a 
leprabetegséggel érintett emberek maradjanak a 
középpontban, és megőrizzék a betegséggel kap-
csolatos tudásanyagot.

·Csütörtök: Imádkozzunk Natalia Marçal-ért, az 
APRAL elnökéért. Imádkozzunk, hogy a szövetség 
pártfogó tevékenysége növekedhessen, irányíthas-
sa projektjeit és egyre kiterjedtebb tagságát.

Tanzánia
· Péntek: Imádkozzunk a Samariában dolgozó csa-

pat tagjaiért és biztonságos utazásaikért. Imád-
kozzunk, hogy a terület tulajdonlási- és határ-
kérdései barátságosan oldódjanak meg.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Gary Smith-ért 
és a csoport tagjaiért. Kérjük, hogy a csoport kapja 
meg a szükséges erőt és motivációt a munka 
elvégzéséhez.

Vezető munkatársak – Tanzánia
Brian Atkins – Közép-Tanganyika püspökének üzleti tanács-
adója és a Lepramisszió képviselője
G. Chibanhila – Projektvezető
Vezető munkatársak – Angola
Paulo Mandavela – a Tanácsadó Bizottság elnöke
Dr. Jean-Pierre Bréchet – projektvezető orvos
Angola – POID Projekt
Dr. Eliane Mbounga – Igazgató és orvos
Natalia Marçal – Pártfogó és az APRAL elnöke

Az Etiópiai Lepramisszióról
Az Etiópiai Lepramissziót 2013 júliusától külföldi 
jótékonysági szervezetként regisztrálták, ami új le-
hetőségek megnyílását jelenti a munka kiterjeszté-
sében, hiszen a szükség nagy. A Lepramisszió mun-
káját Etiópiában a következő partnerek által végzi:
· A Leprások Etiópiai Nemzeti Szövetsége (ENAPAL) 

több, mint 15 000 lepra által érintett taggal
· Afrikai Lepra, Tüdővész, Rehabilitációs- és Kutatási 

Tréningközpont (ALERT), amely a fő mintakórház a 
leprabetegség kezelésében, és nemzetközi tréning-
központ is egyben.

· Addis Abeba Város Lepraáldozatok és Mozgás-
sérültek Rehabilitációjának Szervezete, amely egy 
szállót működtet. 

· Élet Bőségben (LiA), egy keresztény fejlesztési 
szervezet, amellyel a Lepramisszió egy közös pro-
jektet indít egy városi szegénynegyed fejlesztésére 
Woreda 01-ben. 

Imatémák
· Hétfő: Áldjuk Istent az Etiópiai Lepramisszió be-

jegyzéséért. Imádkozzunk, hogy az országban 
működő nemzetközi civilszervezetek az állami 
szabályozásoknak meg tudjanak felelni.

· Kedd: Imádkozzunk az Úr áldásáért és kegyel-
méért Wubitu Abere, az országos vezető számára, 
hiszen sokrétű feladatokat végez a találkozóktól 
kezdve programszervezésen-, ellenőrzésen-, érté-
kelésen át az iroda képviseletéig az állami szervek 
és más szervezetek előtt. Áldjuk Istent Wubitu 
egészségéért.

· Szerda: Áldjuk Istent az LiA-val közös kezdemé-
nyezésű Woreda 01 Városi Szegénynegyed Fej-
lesztő Projekt elindulásáért, és imádkozzunk ennek 
sikeréért, különösen a leprabetegekre és mozgás-
sérültekre vonatkozóan.

· Csütörtök: Imádkozzunk a hatékony partneri 
együttműködésért annak érdekében, hogy meg-
felelően kezeljék a leprabetegséggel kapcsolatos 
ügyeket Etiópiában. Imádkozzunk az ENAPAL 
2014-2018 közötti időszakra szóló stratégiájának 
kidolgozási folyamatáért. Imádkozzunk bölcsessé-
gért tervükben, hogy kiterjesszék a leprabetegség-
ben érintett emberek támogatását Kokossa terüle-
tére az Oromia régióban.

·
ségügyi Minisztérium Lepraügyi Tanácsadó Cso-
portja hatékonyan segítse a leprában és egyéb 
mozgássérültségben szenvedő emberekért folyó 
munkát.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Etiópiai Egy-
házak Evangéliumi Közösségével kialakítandó ha-
tékony kommunikációért annak érdekében, hogy 
központba kerülhessenek a leprabetegség- és más 
mozgáskorlátozottság ügyei az egyházi és az egy-
házakkal közreműködő programok esetében.

Bibliai idézet: „De akik az Úrban bíznak, erejük 
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és 
nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” 
(Ézsaiás 40,31)

Fő események 2014-ben:
Január 27-28.: A Leprások Világnapjához kapcsolódó 
események
ENAPAL stratégia tervének félidei szemléje (dátum 
később)

Személyzet:
Wubitu Abere –  a Lepramisszió országos vezetője 
(a képen)

Péntek: Imádkozzunk, hogy a Szövetségi Egész-



3. hét: január 13 – 19.

Fókuszban:  Angola és Tanzánia

10

4. hét: január 20 – 26.

Fókuszban: Etiópia

11

A Tanzániai Lepramisszióról
A Lepramissziónak a Hombolo Leprakórházzal való 
együttműködése 50 éves múltra tekint vissza. Az 
Észak-Írországi Lepramisszió több kisebb projektet is 
indított az elmúlt években. 2013-ban ezeket a kis 
projekteket összevonták egy naggyá, ami magában 
foglalja a közösség egészségügyét és oktatását, a 
leprabetegek által lakott közeli Samaria település 
házainak építését, a Hombolo Kórházban folyó 
munka fenntartását illetve kiterjesztését nyolc közeli 
falura.

A Lepramisszió munkája Angolában
Angolában minden évben megközelítőleg 1000 új 
leprabeteget fedeznek fel. A Lepramisszió Benguela 
és Huila megyében dolgozik egy rehabilitációs köz-
pontban. Támogatja a Sérülés- és Mozgássérültség-
megelőző Projektet, amelynek célja a leprabe-
tegséggel összefüggésben kialakuló mozgássérült-
ség eseteinek visszaszorítása. Ezen kívül  2014-ben 
egy leprásokat támogató szervezetet, az APRAL-t is 
támogatni fogják, amely támogatást nyújt, egészség-
ügyi programokat és önsegítő csoportokat hoz létre 
Angola négy tartományában.
A SOLE (Evangéliumi Szolidaritás) egy Angolában 
regisztrált vallási szervezet, amelyen keresztül a 
Lepramisszió által irányított és egyházi vezetésű 
leprabetegekkel foglalkozó munkát szerveznek.

Imatémák
Angola
·Hétfő: A tavalyi évben az APRAL hat megyében 

105 közösségi munkást képzett ki a leprabeteg-
séggel kapcsolatos egészségügyi oktatás végzé-
sére; 11 önsegítő csoportot hozott létre hat me-
gyében a mozgássérültség megelőzésére; vala-
mint nyolc figyelemfelkeltő kampányt indított kon-
ferenciák szervezésével, szórólapok terjesztésével 
és színházi előadásokkal, melyek témája a meg-
bélyegzés és kirekesztés. Imádkozzunk a hat 
APRAL aktivistáért, akik négy, a betegséggel érin-

Képek:  Előtte – utána: Samaria falu hagyományos építkezése, és az észak-írországi Lepramisszió által épített korszerű épület

tett tartományt fognak meglátogatni ebben az 
évben.

· Kedd: Imádkozzunk az angolai Lepramisszió mun-
katársaiért, akik új stratégiai tervet dolgoznak ki a 
gyorsan változó egészségügyi és gazdasági kör-
nyezetben, és ösztönzik a kormányzatot, hogy 
hozzájáruljon a leprabetegség legyőzéséhez.

· Szerda: Imádkozzunk Dr. Eliane Mboungá-ért, a 
projekt új orvosigazgatójáért és Dr. J-P Bréchet 
országos vezetőhelyettesért. Imádkozzunk, hogy a 
leprabetegséggel érintett emberek maradjanak a 
középpontban, és megőrizzék a betegséggel kap-
csolatos tudásanyagot.

·Csütörtök: Imádkozzunk Natalia Marçal-ért, az 
APRAL elnökéért. Imádkozzunk, hogy a szövetség 
pártfogó tevékenysége növekedhessen, irányíthas-
sa projektjeit és egyre kiterjedtebb tagságát.

Tanzánia
· Péntek: Imádkozzunk a Samariában dolgozó csa-

pat tagjaiért és biztonságos utazásaikért. Imád-
kozzunk, hogy a terület tulajdonlási- és határ-
kérdései barátságosan oldódjanak meg.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Gary Smith-ért 
és a csoport tagjaiért. Kérjük, hogy a csoport kapja 
meg a szükséges erőt és motivációt a munka 
elvégzéséhez.

Vezető munkatársak – Tanzánia
Brian Atkins – Közép-Tanganyika püspökének üzleti tanács-
adója és a Lepramisszió képviselője
G. Chibanhila – Projektvezető
Vezető munkatársak – Angola
Paulo Mandavela – a Tanácsadó Bizottság elnöke
Dr. Jean-Pierre Bréchet – projektvezető orvos
Angola – POID Projekt
Dr. Eliane Mbounga – Igazgató és orvos
Natalia Marçal – Pártfogó és az APRAL elnöke

Az Etiópiai Lepramisszióról
Az Etiópiai Lepramissziót 2013 júliusától külföldi 
jótékonysági szervezetként regisztrálták, ami új le-
hetőségek megnyílását jelenti a munka kiterjeszté-
sében, hiszen a szükség nagy. A Lepramisszió mun-
káját Etiópiában a következő partnerek által végzi:
· A Leprások Etiópiai Nemzeti Szövetsége (ENAPAL) 

több, mint 15 000 lepra által érintett taggal
· Afrikai Lepra, Tüdővész, Rehabilitációs- és Kutatási 

Tréningközpont (ALERT), amely a fő mintakórház a 
leprabetegség kezelésében, és nemzetközi tréning-
központ is egyben.

· Addis Abeba Város Lepraáldozatok és Mozgás-
sérültek Rehabilitációjának Szervezete, amely egy 
szállót működtet. 

· Élet Bőségben (LiA), egy keresztény fejlesztési 
szervezet, amellyel a Lepramisszió egy közös pro-
jektet indít egy városi szegénynegyed fejlesztésére 
Woreda 01-ben. 

Imatémák
· Hétfő: Áldjuk Istent az Etiópiai Lepramisszió be-

jegyzéséért. Imádkozzunk, hogy az országban 
működő nemzetközi civilszervezetek az állami 
szabályozásoknak meg tudjanak felelni.

· Kedd: Imádkozzunk az Úr áldásáért és kegyel-
méért Wubitu Abere, az országos vezető számára, 
hiszen sokrétű feladatokat végez a találkozóktól 
kezdve programszervezésen-, ellenőrzésen-, érté-
kelésen át az iroda képviseletéig az állami szervek 
és más szervezetek előtt. Áldjuk Istent Wubitu 
egészségéért.

· Szerda: Áldjuk Istent az LiA-val közös kezdemé-
nyezésű Woreda 01 Városi Szegénynegyed Fej-
lesztő Projekt elindulásáért, és imádkozzunk ennek 
sikeréért, különösen a leprabetegekre és mozgás-
sérültekre vonatkozóan.

· Csütörtök: Imádkozzunk a hatékony partneri 
együttműködésért annak érdekében, hogy meg-
felelően kezeljék a leprabetegséggel kapcsolatos 
ügyeket Etiópiában. Imádkozzunk az ENAPAL 
2014-2018 közötti időszakra szóló stratégiájának 
kidolgozási folyamatáért. Imádkozzunk bölcsessé-
gért tervükben, hogy kiterjesszék a leprabetegség-
ben érintett emberek támogatását Kokossa terüle-
tére az Oromia régióban.

·
ségügyi Minisztérium Lepraügyi Tanácsadó Cso-
portja hatékonyan segítse a leprában és egyéb 
mozgássérültségben szenvedő emberekért folyó 
munkát.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Etiópiai Egy-
házak Evangéliumi Közösségével kialakítandó ha-
tékony kommunikációért annak érdekében, hogy 
központba kerülhessenek a leprabetegség- és más 
mozgáskorlátozottság ügyei az egyházi és az egy-
házakkal közreműködő programok esetében.

Bibliai idézet: „De akik az Úrban bíznak, erejük 
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és 
nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” 
(Ézsaiás 40,31)

Fő események 2014-ben:
Január 27-28.: A Leprások Világnapjához kapcsolódó 
események
ENAPAL stratégia tervének félidei szemléje (dátum 
később)

Személyzet:
Wubitu Abere –  a Lepramisszió országos vezetője 
(a képen)

Péntek: Imádkozzunk, hogy a Szövetségi Egész-
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Fókuszban: A vidéki India

6. hét: február 3 – 9.

Kép: Sugra, a Lepramisszió által alapított általános iskola tanítója, a Remény Faluja Kolóniában, Delhiben

Az Indiai Lepramisszióról
Hosszú távú tervünk, hogy „minden leprabeteg  
méltósággal élhessen olyan közösségekben, ame-
lyek már túljutottak a leprabetegségen.” Ennek 
megvalósításáért az Indiai Lepramisszió átalakul: a 
szolgáltatásokon túl immár mindenre kiterjedő fej-
lődési lehetőséget és jogsegélyt is nyújt a rászo-
rulóknak.

Az Indiai Lepramisszió vezetőjét egy csapat is segíti, 
amely két helyettes vezetőből (projekt-, és szervezeti 
hatékonysági vezető), és nyolc tartományi vezetőből 
(fenntartható megélhetés, jogi képviselet és média, 
egészségügyi programok, tudás- és fejlődés-
menedzsment, ellenőrzés és értékelés, gazdaság, 
emberi erőforrás, könyvelés és kockázatkezelés) áll.

Az Indiai Lepramisszió jelenleg 14 kórházat, hét 
közösségi projektet, hat szakképző műhelyt és öt 
úgynevezett  Snehalayát (ápolási otthont) működtet. 
A projektek átfogják az egészségügyet, a fejlesztést, 
a jogi tanácsadást és a közösségépítést is. A cél 
megvalósítása érdekében együttműködnek a kor-
mánnyal, a tagállami vezetéssel, a helyi közös-
ségekkel, a WHO és az ILEP képviselőivel, a stra-
tégiai partnerekkel, az egyházakkal, és más szerve-
zetekkel.

Imatémák
·

ségéért, hogy mutassanak irányt az Indiában meg-
valósítandó programokhoz.

· Kedd: Kérjünk Istentől bölcsességet az Indiai Lep-
ramisszió munkatársai számára a sokéves tervek 
megvalósításához.

· Szerda: Imádkozzunk azért, hogy erősödjenek a 
kapcsolataik a Lepramisszió tagországaival, külö-
nösen a támogató országokkal.

· Csütörtök: Imádkozzunk az országos program 
tervezett tematikus értékeléséért (az Ellenőrző és 
Értékelő Bizottság munkája), hogy a programok 
megvalósításának szükségessége minél nyilván-
valóbb legyen.

· Péntek: Imádkozzunk, hogy az Indiai Lepramisszió 
kezdeményezéseit a kormány, az ILEP és a WHO 
is támogassa, így az ország összes leprabetege 
számára előnyösen alakulhatnak át a protokollok 
és a programok.

· Szombat/vasárnap: Kérjük Isten áldását az Indiai 
Lepramisszió adománygyűjtő stratégiájának meg-
valósítására. Imádkozzunk, hogy minél több ember 
adakozzon, és a program-kezdeményezések is 
partnerre találjanak.

Bibliai idézet: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne 
a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj 
rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”
(Példabeszédek 3,5-6)

Hétfő: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió vezető-
A svéd Lepramisszióról 
A Lepramisszió szolgálatát az 1970-es évek óta 
végzik Svédországban is. 
Legfontosabb feladatuknak a Lepramisszió tevékeny-
ségének ismertetését, új támogatók megnyerését, a 
leprabetegek számára mind több támogatás gyűjtését 
és továbbítását tartják. Különösen is azzal szeretnék 
a figyelmet felkelteni, hogy mekkora változást esz-
közölhet a Lepramisszió tevékenysége a beteg em-
berek életében! 
A svéd Lepramisszió magánszemélyektől, szerveze-
tektől, egyházaktól és egyházi csoportoktól gyűjt ado-
mányokat. Havilapjuk az „Uppdrag Lepra”, melyben 
történeteket és írásokat közölnek a betegek életéből, 
s melyet egyházakban, iskolákban és kollégiumokban 
terjesztenek. 
A svédországi Lepramisszió Indiában, Bangladesben, 
a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Dél-Szu-
dánban támogat különféle lepramissziós projekteket. 
  
Imatémák 
·Hétfő: Imádkozzunk az „Egy közülünk” című film  

információs- és adománygyűjtési eredményességé-
ért, hogy a kongói és nigériai lepramunkát mind 
többekhez sikerüljön általa közelvinni. 

·Kedd: Imádkozzunk új ötletekért és módszerekért, 
melyekkel az adománygyűjtést minél inkább ki tud-
ják szélesíteni és mind több új támogatót megnyer-
ni a leprabetegek ügyének.
Imádkozzunk azért, hogy a svédországi  egyházak 
fogékonyak legyenek a Lepramisszió üzenete iránt. 

·
svéd kormány közötti jó együttműködésért. Imád-
kozzunk azért, hogy minél több kormánytámogatást 
kaphassanak projektjeikhez. 

·Csütörtök: Imádkozzunk a kuratóriumért, amint a 
következő ötéves tervet dolgozzák ki a 2015 és 
2020 közötti időszakra. 

·Péntek: Imádkozzunk a svéd munkacsoport és a 
felhasználó országokban tevékenykedő kollegák 
közötti jó munkakapcsolatért, jó kommunikációért. 

·Szombat/vasárnap: Kérjük Isten áldását Allan 
Ekstedt igazgatóra és a munkatársaira. Kérjünk 
számukra lelkesedést, elkötelezett és kitartó mun-
kálkodást Istentől. 

Vezető munkatársak: 
Allan Ektedt – igazgató 
Silje Majholm – információ és adománygűjtés 
Karin Ranieli – adminisztráció 
Gjon-Marco Berisha – információ és adminisztráció 
Leif Agnestrand – program koordinátor 
  

Szerda: Imádkozzunk a svéd Lepramisszió és a 

Fókuszban:  Svédország 

Kép: Allan Ekstedt (jobbra) és munkatársai
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Szerda: Imádkozzunk a svéd Lepramisszió és a 

Fókuszban:  Svédország 

Kép: Allan Ekstedt (jobbra) és munkatársai
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Fókuszban: Niger

Képek: Bunmi Oluloto, a Nigeri Lepramisszió vezetője házépítési projektet látogat Niameyben. 
           Bunmi Oluloto és felesége, Loveth14

 7. hét: február 10 – 16.

·
IDEA Niger ar
ra törekszik, 
hogy működé-
sét minél inkább kiterjessze  az országban. 
Néhány fontos vezető 2013-ban elhunyt, ami 
rendkívül kihatott a fejlődésre. Imádkozzunk Issa 
Harounaért, az IDEA Niger elnökéért, és az IDEA 
vezetőiért, kérjünk számukra bölcsességet, és 
iránymutatást.

· Péntek: Imádkozzunk a Nigeri Lepramisszió 2013-
ban kidolgozott stratégiai tervének sikeréért.

· Szombat/vasárnap: A rendszertelen esőzések és a 
sovány talaj miatt Niger mindig komoly éhínség 
van.  Imádkozzunk a folyamatban lévő élelmiszer-
biztonsági intézkedések sikeréért és a Lepra-
misszió jövedelemnövelő projektjeiért, amelyeket a 
Maradi régióban élő leprabetegekért hoztak létre.

Bibliai idézet: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét 
mondom: örüljetek!”  (Filippi 4:4)

Munkatársak:
Dr Bunmi Oluloto – a Nigeri Lepramisszió vezetője
Abdul Yohanna – rehabilitációs és fejlesztési tisztviselő
Angelika Piefer- technikai tanácsadó  
Ichaya Garba – a Nigeri Lepramisszió adminisztratív 
asszisztense
Adamou Idi Kolly – a Danja Leprakontroll-projekt ellenőre
Muntari Noumaou – a Danja Rehabilitáció tisztviselője
Dr. Mark Griffiths – a CSL Danja Kórház egészségügyi 
tisztviselője
Thomas Shelwah lelkész – a CSL Danja Kórház igazgatója

Csütörtök: Az 
-

8. hét: február 17 – 23.
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A Nigeri Lepramisszióról
A Nigeri Lepramisszió a „Tömegmozgósítás a Lepra 
Ellen” (MTCL) helyi szervezeten keresztül tevé-
kenykedik. Az MTCL a Tillabéri és Niamey régiókban 
folyó munka megvalósításáért jött létre, így szolgálja 
a Lepramissziót.
A Maradi régióban a SIM a következőket végzi: a 
Danja Leprakórház támogatása, a Közösségi Reha-
bilitáció és társadalmi-gazdasági fejlesztés a lepra-
betegek közösségeiben. A Nigeri Lepramisszió orszá-
gos és regionális szinten is partneri- és hálózati 
kapcsolatokat épít az Egészségügyi- és a Szociális 
Minisztériummal, illetve más, rokkantakkal foglalkozó 
civilszervezetekkel is. A helyi Lepramisszió az IDEA 
Niger Lepraszövetséget is támogatja, hogy érvénye-
sítse az érintettek jogait, csökkentse a megbélyeg-
zést, és hasznosítsa az egyenlő lehetőségeket.

Imatémák:
· Hétfő: A Nigeri Lepramisszió  más civilszerveze-

tekkel  együtt  szervezeti hálót alkot a rokkantság 
hatásainak kivédésére. Imádkozzunk az akcióter-
vek sikeréért, és ennek a hálózatnak a céljaiért.

· Kedd: A CSL Danja Leprakórház anyagi nehézsé-
gek elé néz. A kórház szűkös költségvetése be-
folyásolja az egészségügyi szolgáltatások minősé-
gét. Imádkozzunk Thomas Shelwah lelkészért, a 
kórház igazgatójáért és munkatársaiért, akik erő-
feszítéseik árán reformokat valósítanak meg. Ezek 
segítenek majd a kórház fenntartásában, és meg-
szüntetik a gazdasági nehézségeket is.

· Szerda: Imádkozzunk a Nigeri Lepramisszió or-
szágos irodájának munkatársaiért. Kérjünk Bunmi, 
Yohanna, Angelika és Ichaya számára sikert azon 
törekvésükben, ahogy a leprabetegeket képviselik, 
és az ő javukra váló projektek megvalósításában 
együttműködnek a kormánnyal és más civilszerve-
zetekkel. 

 A Nemzetközi Lepramisszió
A Nemzetközi Lepramisszió irodája Londonban van, 
és egyfajta „kerékagyként” működik. Biztosítja a 
vezetést, a koordinációt, a támogatást és a működési 
feltételeket  a Nemzetközi Lepramisszió tagszerveze-
teinek igényei szerint.

Imatémák
· Hétfő: Köszönjük Istennek Alan Gray húszéves 

szolgálatát, aki ezidő alatt – gazdasági és operatív 
igazgatóként – egyike volt a Nemzetközi Iroda 
vezető menedzsereinek. Imádkozzunk Alanért és a 
családjáért, hogy a következő hónapokban kitölt-
hesse lepramissziós szolgálatát, és megtalálja az 
új életirányt, amit Isten készít számára.

· Kedd: A Nemzetközi Iroda új munkatársat keres 
Alan Gray helyére. Imádkozzunk, hogy a kivá-
lasztott új munkatárs jól illeszkedjen a csapatba, és 
elkezdje a gyümölcsöző kapcsolatok kiépítését a 
Lepramisszió többi országával.

· Szerda: Köszönjük meg Istennek a Nemzetközi 
Vezetőség frissen megválasztott igazgatósági tag-
jait: Pam Packett (Ausztrália), Shem Nuhu (Nigéria) 
és Paul Emans (Hollandia). Imádkozzunk mind-
hármukért, és Ken Martinért (Ausztrália) új nemzet-

Nemzetközi Lepramisszió

közi elnökért is, hogy új, felelősségteljes felada-
tukat elláthassák.

· Csütörtök: A Nemzetközi Iroda költségeit főként a 
Lepramisszió tagországai finanszírozzák. Az Iroda  
saját bevételei növelésével igyekszik csökkenteni 
ezeket a terheket. Imádkozzunk új, kreatív ötlete-
kért, és azért, hogy képesek legyenek megvaló-
sítani is ezeket.

· Péntek: Minden évben nagy kihívás felismerni, 
hogy a Nemzetközi Iroda miben tudja segíteni a 
Lepramisszió tagországait. A szükségletek különb-
sége az országok méretétől és kapacitásától függ. 
Kérjünk Istentől bölcsességet az odafigyeléshez, a 
prioritások súlyozásához és a szükségletekre adott 
jó válaszokhoz.

· Szombat/vasárnap: A londoni Nemzetközi Iroda 18 
munkatársa közül négyen a világ más részein 
élnek, néhány más munkatárs pedig rendszeresen 
átkel az óceánon. Imádkozzunk azokért, akik fo-
lyamatosan távol dolgoznak a kollégáiktól, valamint 
a fizikai távolságot áthidaló, jó munkakapcsolatért. 

Bibliai idézet: „Ezért mondom nektek: higgyétek, 
hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, 
megkapjátok, és meg is adatik nektek.”  (Márk 11,24)

Kép: A Nemzetközi Iroda munkatársainak csoportja
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Képek: Bunmi Oluloto, a Nigeri Lepramisszió vezetője házépítési projektet látogat Niameyben. 
           Bunmi Oluloto és felesége, Loveth14
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Fókuszban: Banglades

oshim le volt sújtva, amikor leprabe-J tegséget diagnosztizáltak nála. Már 
hosszú ideje beteg volt, míg egyáltalán tu-
domást szerzett volna róla, hogy mi okozza 
a végtagjainak gyengülését, és miért nem 
érez már semmilyen fájdalmat.
Három évvel ezelőtt foltokat fedezett fel a 
testén. Néhány nap pihenőt tartott riksa-
vezetői munkájában, és remélte, hogy meg 
fog gyógyulni. Amikor Joshim le akart vágni 
egy tehenet egy muszlim fesztiválra, elment 
a mészároshoz, aki meglátta a foltokat, és 
nem volt hajlandó kiszolgálni a férfit. 
Joshim aggódni kezdett, hogy elveszítheti 
az utasait, ezért orvoshoz fordult. A szak-
ember allergiás reakciót állapított meg, a 
felírt gyógyszerek pedig hatástalanok ma-
radtak.
Egy nap Joshim szomszédja, korábbi lepra-
beteg, észrevette és felismerte a férfi  
tüneteit. Elkísérte Joshimot a Lepramisszió 
kórházába. Joshim nagyon elszomorodott a 

diagnózis hallatán. „Isten akarata volt, hogy 
megmeneküljek.” - mondja.
Sajnos újabb rossz hírek következtek. 
Amikor a Bangladesi Lepramisszió munka-
társai elmentek Joshim otthonába, meg--
állapították, hogy öt gyermeke közül három 
leprafertőződött, és a felesége is elkapta a 
betegséget. Szerencsére elég korán fel-
ismerték a kórt, és a család tagjai időben 
elkezdték a gyógyszeres kezelést, így ma-
radandó károsodások nélkül léptek a gyó-
gyulás útjára.
Joshim most sajnos munkanélküli. A vég-
tagjai olyan mértékben károsodtak, hogy 
soha többé nem fog tudni riksát vezetni. 
Egy boltot szeretne nyitni, ehhez a Bang-
ladesi Lepramisszióhoz fordul segítségért. 
Az üzleti kölcsönnel el tudja majd indítani a 
vállalkozását.
A Bangladesi Lepramisszió további segítsé-
ge nélkül is meg fog tudni már élni ez a 
család. 

„Isten akarata volt, hogy megmeneküljek”

A leprabetegség diagnózisa mélyen lesújtotta Joshimot, de annál nagyobb 
volt a rossz hírt követő örömhír ereje

A Bangladesi Lepramisszióról
A Lepramissziónak 21 bangladesi projektje van. A 
dhakai koordinációs iroda felelős a projektek átte-
kintéséért, a világi és a keresztény civilszerveze-
tekkel  való együttműködésért, és a kormány egész-
ségügyi szerveivel való kapcsolatépítésért. A pro-
jektek magukban foglalják a leprabetegség szűrését,  
a közösségi rehabilitációt Dhaka, Chittagong, 
Gaibandha és Jaypurhat, illetve Nilphamari területén; 
valamint a Nilphamari Referenciakórházat is.
A terepmunka fókuszában – főként Nilphamari te-
rületén – négy, a leprával kapcsolatos, nemzetközi 
rangú kutatási projekt áll.
Míg a munkacsoport kapacitásának növelése alap-
vetően fontos, Nilphamariban nagy odaadással mű-
ködik egy képzési központ is. Ennek magja egy, a 
leprabetegekről gondoskodó, önszerveződő projekt, 
illetve egyéb képzések a kormány és más civilszer-
vezetek tagjai részére.
A Bangladesi Lepramisszió munkájáról bővebb infor-
máció a 31. oldalon

Imatémák
·Hétfő: Bangladesben az utóbbi időben folyamatos a 

politikai forrongás. Imádkozzunk a Lepramisszió 
munkatársai és családjaik biztonságáért, a kedvez-
ményezettekért és a partnerekért; a programok 
hatékonyságáért. Kérjünk bölcsességet a kormány-
zat tagjai számára.

·Kedd: Kérjünk Istentől bölcsességet és erőt a 
Bangladesi Lepramisszió vezetője, Matthew Halder 
számára. Imádkozzunk az új munkatársak beillesz-
kedéséért és azért, hogy a munkacsoportok gon-
doskodó és támogató hozzáállása jó példát mu-
tasson a közösségekben, amelyekben dolgoznak.

Kép: A Bangladesi Lepramisszió közösségi rehabilitációs csoportjának tagjai

·
szervezetért, amelyek segítenek a lepra elleni 
küzdelemben az ország területén. Imádkozzunk az 
érintettek – a partner civilszervezetek, a ko-
rmányzat, az adományozók, a tágabb szakértői kö-
zösség, a leprával fertőzött emberek és csoportok 
– közötti jó kapcsolatokért. 

·Csütörtök: Imádkozzunk a kutatás gördülékeny-
ségéért és azért, hogy az eredmények egy lepra 
nélküli világhoz vezessenek el. Imádkozzunk a 
kutatás finanszírozásáért is, 2014-ben és 2015-
ben.

·Péntek: Kérjük Isten áldását a Nilphamari Szak-
képző Központ munkatársaira és munkájukra. 
Imádkozzunk, hogy minőségi képzést és szolgála-
tásokat biztosíthassanak, amelyek több résztvevőt 
tudnak bevonni, és ennek eredményeként az 
intézmény anyagi fenntarthatósága folyamatos 
marad.

·Szombat/vasárnap: 2014 júniusában Pártfogói Sze-
mináriumot terveznek a résztvevők és a motivációs 
csoportok számára. Imádkozzunk, hogy ez járuljon 
majd hozzá a betegek tiszteletének és méltóságá-
nak növeléséhez.

Bibliai idézet: „Maga az Úr megy előtted, ő lesz 
veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne 
félj hát, és ne rettegj!”     (5 Mózes 31,8)

Vezető munkatársak:
Matthew S. Halder lelkész – a Lepramisszió országos 
vezetője                                                                                      
Salomon Sumon Halder – adminisztrációs- és gaz-
dasági koordinátor                                                        
Jiptha Boiragee – programsegítő koordinátor                                                                       
Sukla Sangma – emberi erőforrás-menedzser

Szerda: Adjunk hálát azért a sok emberért és 
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Egy nap Joshim szomszédja, korábbi lepra-
beteg, észrevette és felismerte a férfi  
tüneteit. Elkísérte Joshimot a Lepramisszió 
kórházába. Joshim nagyon elszomorodott a 

diagnózis hallatán. „Isten akarata volt, hogy 
megmeneküljek.” - mondja.
Sajnos újabb rossz hírek következtek. 
Amikor a Bangladesi Lepramisszió munka-
társai elmentek Joshim otthonába, meg--
állapították, hogy öt gyermeke közül három 
leprafertőződött, és a felesége is elkapta a 
betegséget. Szerencsére elég korán fel-
ismerték a kórt, és a család tagjai időben 
elkezdték a gyógyszeres kezelést, így ma-
radandó károsodások nélkül léptek a gyó-
gyulás útjára.
Joshim most sajnos munkanélküli. A vég-
tagjai olyan mértékben károsodtak, hogy 
soha többé nem fog tudni riksát vezetni. 
Egy boltot szeretne nyitni, ehhez a Bang-
ladesi Lepramisszióhoz fordul segítségért. 
Az üzleti kölcsönnel el tudja majd indítani a 
vállalkozását.
A Bangladesi Lepramisszió további segítsé-
ge nélkül is meg fog tudni már élni ez a 
család. 

„Isten akarata volt, hogy megmeneküljek”

A leprabetegség diagnózisa mélyen lesújtotta Joshimot, de annál nagyobb 
volt a rossz hírt követő örömhír ereje

A Bangladesi Lepramisszióról
A Lepramissziónak 21 bangladesi projektje van. A 
dhakai koordinációs iroda felelős a projektek átte-
kintéséért, a világi és a keresztény civilszerveze-
tekkel  való együttműködésért, és a kormány egész-
ségügyi szerveivel való kapcsolatépítésért. A pro-
jektek magukban foglalják a leprabetegség szűrését,  
a közösségi rehabilitációt Dhaka, Chittagong, 
Gaibandha és Jaypurhat, illetve Nilphamari területén; 
valamint a Nilphamari Referenciakórházat is.
A terepmunka fókuszában – főként Nilphamari te-
rületén – négy, a leprával kapcsolatos, nemzetközi 
rangú kutatási projekt áll.
Míg a munkacsoport kapacitásának növelése alap-
vetően fontos, Nilphamariban nagy odaadással mű-
ködik egy képzési központ is. Ennek magja egy, a 
leprabetegekről gondoskodó, önszerveződő projekt, 
illetve egyéb képzések a kormány és más civilszer-
vezetek tagjai részére.
A Bangladesi Lepramisszió munkájáról bővebb infor-
máció a 31. oldalon

Imatémák
·Hétfő: Bangladesben az utóbbi időben folyamatos a 

politikai forrongás. Imádkozzunk a Lepramisszió 
munkatársai és családjaik biztonságáért, a kedvez-
ményezettekért és a partnerekért; a programok 
hatékonyságáért. Kérjünk bölcsességet a kormány-
zat tagjai számára.

·Kedd: Kérjünk Istentől bölcsességet és erőt a 
Bangladesi Lepramisszió vezetője, Matthew Halder 
számára. Imádkozzunk az új munkatársak beillesz-
kedéséért és azért, hogy a munkacsoportok gon-
doskodó és támogató hozzáállása jó példát mu-
tasson a közösségekben, amelyekben dolgoznak.

Kép: A Bangladesi Lepramisszió közösségi rehabilitációs csoportjának tagjai

·
szervezetért, amelyek segítenek a lepra elleni 
küzdelemben az ország területén. Imádkozzunk az 
érintettek – a partner civilszervezetek, a ko-
rmányzat, az adományozók, a tágabb szakértői kö-
zösség, a leprával fertőzött emberek és csoportok 
– közötti jó kapcsolatokért. 

·Csütörtök: Imádkozzunk a kutatás gördülékeny-
ségéért és azért, hogy az eredmények egy lepra 
nélküli világhoz vezessenek el. Imádkozzunk a 
kutatás finanszírozásáért is, 2014-ben és 2015-
ben.

·Péntek: Kérjük Isten áldását a Nilphamari Szak-
képző Központ munkatársaira és munkájukra. 
Imádkozzunk, hogy minőségi képzést és szolgála-
tásokat biztosíthassanak, amelyek több résztvevőt 
tudnak bevonni, és ennek eredményeként az 
intézmény anyagi fenntarthatósága folyamatos 
marad.

·Szombat/vasárnap: 2014 júniusában Pártfogói Sze-
mináriumot terveznek a résztvevők és a motivációs 
csoportok számára. Imádkozzunk, hogy ez járuljon 
majd hozzá a betegek tiszteletének és méltóságá-
nak növeléséhez.

Bibliai idézet: „Maga az Úr megy előtted, ő lesz 
veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne 
félj hát, és ne rettegj!”     (5 Mózes 31,8)

Vezető munkatársak:
Matthew S. Halder lelkész – a Lepramisszió országos 
vezetője                                                                                      
Salomon Sumon Halder – adminisztrációs- és gaz-
dasági koordinátor                                                        
Jiptha Boiragee – programsegítő koordinátor                                                                       
Sukla Sangma – emberi erőforrás-menedzser

Szerda: Adjunk hálát azért a sok emberért és 
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Az Ausztráliai Lepramisszióról
Az Ausztráliai Lepramisszió küldetése, hogy „anyagi 
forrásokkal és biztatással segítse a nemzetközi 
missziót, hogy helyreállítsa a leprával fertőzött embe-
rek életét”.
A küldetést az alábbiak segítségével szeretnék tel-
jesíteni: felhívások, a Lepramissziót képviselő önkén-
tesek, kalandtúrák, jótékonysági események, a Tel-
jeskörű Gondoskodás (TLC) szponzori program, 
hagyatéki program, jótékonysági segítők és csopor-
tok, buzgó imádság, és weboldal/közösségi média.

Fejlesztési területek 2014-re:
· Önkéntes nagyköveti program a 'The Hidden 

People' című, új filmmel, amely bemutatja a Lepra-
misszió Timor Leste, Nepál és Nigéria területén 
végzett munkáját.

· A felhívások programjának minél célzottabbá 
tétele, különös tekintettel az AusAID (kormányzati 
adományozás) projektjeire.

· Partnerség az adományozókkal, hogy még több 
lehetőséget biztosítsunk a küldetésnyilatkozatunk 
megvalósításában való részvételre.

· Az Ausztráliai Lepramisszió vezetőségi kapacitá-
sának bővítése.

· Új adománygyűjtő programok, hogy növeljük a 
Lepramisszió támogatóinak számát.

· Az AusAID újabb akkreditációja.
· Tudatosságnövelés és fejlesztés a digitális mé-

diában.
· Az Ausztrál Lepramisszió segíti a munkát Nepál-

ban, Timor Leste-ben, Nigériában, Indiában, a Kon-
gói Demokratikus Köztársaságban, Thaiföldön és 
Pápua Új-Guineában.

Fókuszban: Kína

Képek:  A  leprabetegség ismertségét növelő esemény Kínában,  a Lepramisszió partnere, a HANDA szervezésében
            Leprabetegek összejövetele Kínában

A Kínai Lepramisszió munkájáról
Kínában az ismert leprabetegek száma kb. 210 000. 
Mintegy 20 000 idős és rokkant leprabeteg él 600 
leprarehabilitációs faluban. A Kínai Lepramisszió 
partnerszervezetekkel együttműködve irányítja a pro-
jekteket.

Jünnan tartomány partnerprojektjei a közösségi alapú 
rehabilitációra fókuszálnak, és a leprabetegek élet-
minőségének javítását, a megbélyegzés csökkenté-
sét tűzték ki célul. Egy másik projekt Guangdong 
tartományban szociálpszichológiai rehabilitáción dol-
gozik, és szemészeti gondozást végez a lepra-
rehabilitációs falvakban.

Néhány támogató ország segíti a Kínában végzett 
munkát, különösen a magyar Lepramisszió. 

Imatémák
· Hétfő: Magas szintű lepragyógyászok és hivatal-

nokok dolgoznak a leprabetegség minél korábbi 
stádiumban történő diagnosztizálásán, valamint a 
lepraszolgáltatások javításán. Imádkozzunk, hogy 
megtalálják a rejtett lepraeseteket, és felfedezzék: 
hogyan tudnak a leginkább segíteni a leprabete-
geken ebben a hatalmas országban.

· Kedd: Kína lesz a házigazdája az ILEP (Nemzet-
közi Lepraellenes Szövetség) következő konferen-
ciájának 2016-ban. Már megkezdték az előkészí-
tési munkálatokat. Imádkozzunk, hogy ne csak 
nagy esemény legyen a külvilág számára, hanem a 
leprabetegek hasznára váljon: a megbélyegzés 
csökkenését és az integráció megvalósulását je-
lentse.

·

Szerda: Egy partnerszervezet tanácsadást és lel-
kigondozást kínál leprabetegek számára. Amikor 
az új betegek látják és hallják a volt betegek bi-
zonyságtételét, ez nagy bátorítást jelent a szá-
mukra. Egész falvak hozzáállása megváltozik, a 
megbélyegzésnek és a kiközösítésnek véget vet-
nek. Dicsőítsük Istent azért, hogy akik elutasították, 
most elfogadják és tiszta szívből befogadják.

· Csütörtök: Imádkozzunk a Nemzetközi Bless China 
szervezetért, amely a leprabeteg családok gyer-
mekeit oktatja Diqing területén, Jünnan tartomány-
ban.

· Péntek: Az új-zélandi Lepramisszió szorosan 
együttműködik a HANDA kínai lepraszervezettel. 
Imádkozzunk az Új-zélandi Lepramisszió által 
támogatott látás-projektért,  amely a leprabetegség 
következtében látáskárosultaknak nyújt segítséget.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Xishuang-
banna prefektúra 12, nemzetiségek-lakta falujában  
tevékenykedő Nemzetközi Bless China szerveze-
tért. Imádkozzunk a jiao, dai és akha törzsekkel 
való gyümölcsöző munkakapcsolatért, és hogy 
minél több ismeretet szerezzenek a leprabeteg-
ségről.

Bibliai idézet: „Csak az Úr ad bölcsességet, szá-
jából ismeret és értelem származik.”  (Péld 2,6)

Imatémák
·

Leste lepramissziós országos vezetőinek bátorító 
ausztráliai látogatásért, melyet Centenáriumi Ün-
nepségeink (2013) idején tettek. Áldjuk Istent a sok 
új emberért, akik az ünnepi események révén 
ismerték meg a Missziót.

· Kedd: Áldjuk Istent az új, „Elrejtett emberek”  című 
film sok-sok terjesztőjéért és azért a kívánságukért, 
hogy a Misszió önkéntes nagykövetei lehessenek a 
társadalomban.

· Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az új adomány-
gyűjtő programokkal, az önkéntes nagykövetek 
promóciós munkájával, és a kalandtúrák segítségé-
vel növelhessük a támogatóink számát.

· Csütörtök: Imádkozzunk az Ausztráliai Lepra-
misszió vezetőségi tagjaiért, akik munkájukkal mi-
nél hatékonyabbá teszik a vezetést. Áldjuk Istent a 
három régi vezetőségi tag szolgálatáért, akik a 
szeptemberi nagygyűlés után vonulnak vissza.

· Péntek: Imádkozzunk, hogy az Ausztráliai Lepra-
misszió idén is teljesíthesse anyagi vállalásait a 
Nemzetközi Lepramisszió felé.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy az 
Ausztráliai Lepramisszió munkájában elkötelezett 
keresztyén emberek fáradozzanak együtt a Misszió 
szándékainak és céljainak megvalósításáért.

Hétfő: Dicsérjük az Urat Nepál, India és Timor 
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Az Angliai és Walesi Lepramisszióról 
A szervezet elsődleges szerepe az adománygyűjtés, 
a támogató imádság ösztönzése, és a területi part-
nerekkel való munka, hogy a Lepramisszió program-
jai minél hatékonyabban valósuljanak meg. Ez magá-
ban foglalja a projektfejlesztést, az ellenőrző prog-
ramok- és a kapacitásfejlesztés támogatásának biz-
tosítását is. Ezen kívül részt vesznek országos és 
nemzetközi képviseleti tevékenységekben.
Az Angliai és Walesi Lepramisszió a Bangladesben, 
Etiópiában, Indiában, Mozambikban, Mianmarban, 
Nepálban, Nigériában, Nigerben, Srí Lankán, Szu-
dánban és Dél-Szudánban folyó lepramunkát támo-
gatja.
Az Angliai és Walesi Lepramisszió munkájáról bő-
vebb információ az 58. oldalon

Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk Dr. Ruth Butlinért, az Angliai 

Lepramisszió kultúrközi önkéntes munkatársáért, 
aki 12 hónapot tölt Bangaldesben. Helyi orvosokat 
oktat és a  DBLM Kórházban dolgozik, hogy segít-
se az egészségügyi szolgáltalás fejlesztését.

· Kedd: Adjunk hálát a régóta, nagy hűséggel szol-
gáló vezetőségi tagokért, és  Colin Osborne elnöki 
szolgálatáért. Kérjük Isten útmutatását és bölcses-
ségét a pozíciók meghirdetéséhez, az új megbí-
zottak kinevezéséhez és Colin utódjának megta-
lálásához.

· Szerda: Az Angliai és Walesi Lepramisszió új 
munkatársakat nevezett ki 2013-ban. Imádkoz-
zunk, hogy gyorsan belejöjjenek az új feladataikba.

· Csütörtök: Adjunk hálát a hűséges támogatóért, 
folyamatos és áldozatkész adakozásukért. Imád-
kozzunk új adományozók toborzásáért, akik egy-
aránt támogatóak és elkötelezettek a Lepramisszió 
iránt, és segítenek a rászorulóknak.

· Péntek: Adjunk hálát az angol Lepramisszió ötéves 
stratégiájának első, sikeresen zárt évéért, és imád-
kozzunk, hogy 2014-ben növelhessék a Lepra-
misszió Nemzetközi Közösségének munkájához 
való anyagi hozzájárulást a leprabeteg emberek 
javára.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Angliai és 
Walesi Lepramisszió és a Nemzetközi Közösség 
más partnerei közötti jó munkakapcsolatokért. 
Kérjünk Istentől békét és biztonságot a munka-

Kép:  Peter Walker, az Angliai és Walesi Lepramisszió vezetője

társak és a 
közösségek 
s z á m á r a ,  
amelyekben 
a Lepramisszió dolgozik.

Bibiliai idézet: „Aki pedig mindent megtehet sokkal 
bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, 
a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség 
az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről 
nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.”  
(Efezus 3, 20-21)

Fontos események 2014-ben:
· „Élj a küszöb alatt!”  nevű kampány – marketing és 

kommunikáció. Egy jótékonysági kezdeményezés, 
amely arra biztatja a támogatókat, hogy a napjuk 
egy részében éljenek úgy, mint „a szegénységi 
küszöb alatt élők”

· „A hit számít” a facebookon, blogon és a „New Day” 
kiadványban, ahol népszerű emberekkel készítünk 
interjút a hitükről és arról, mit gondolnak a tár-
sadalmi igazságossággal kapcsolatban

· „Kitéve” - Micah Kihívás. Támogatói petíció indí-
tása. Gondolatébresztő rendezvények a profil bő-
vítéséhez, pl. virrasztás imádságban

Vezető munkatársak
Peter Walker – a Lepramisszió országos vezetője
kinevezés alatt – az országos adománygyűjtés vezetője
Sian Arulanantham – vezető programkoordinátor
Rosalyn Palmer – marketing- és kommunikációs vezető
Gary Dransfield – a támogatói gondozás vezetője
Nick Calland – az Északi Régió adománygyűjtési mened-
zsere
Mike Griffin – a Déli Régió adománygyűjtési menedzsere

Nyugat-Bengál és Bihar államok 

A Lepramisszió kelet-indiai munkájáról 
Nyugat-Bengál és Bihar államok bizonyos területein a 
lepra ma is igen magas számban fordul elő. Itt a Lep-
ramisszió többféle tevékenységet koordinál a lepra-
betegek érdekében: gyógyítást, helyreállító sebészeti 
beavatkozásokat, szemészeti kezeléseket, gyógytor-
nászok képzését. 
Tevékenységük a következő központokban történik: 
· Premananda Memorial Kórház – Kalkutta 
· Purulia Lepraotthon és Leprakórház – Purulia
· Snehalaya (ápoló otthon) – Purulia 
· Bill Edgar Memorial Szakképzési Központ – 

Bankura 
· Muzzafarpur – leprakórház 
  
Imatémák 
· Hétfő: Gyakran nagyon nehéz orvosokat találni. 

Imádkozzunk több olyan indiai orvosért, akik ké-
szek a Lepramisszió alkalmazásában dolgozni. 

· Kedd: Imádkozzunk a Lepramisszió és a helyi 
kormányzat  közötti jó kapcsolatért, hogy együttmű-
ködésben tudjanak segíteni mind több leprabe-
tegen. 

· Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a helyi egyhá-
zakkal sikerüljön jó kapcsolatokat kiépíteni, és a 
különféle felhívások, lepra-vasárnapok és ado-
mánygyűjtési kampányok jó visszhangra találjanak 
a helyi leprabetegek javára! 

Fókuszban:  India – keleti régió 

·
jának,  különösen is a járóbeteg-rendelések épüle-
teinek, illetve a dolgozók szállásainak korszerűsíté-
séért. 

· Péntek: Imádkozzunk a szakképzésekben résztve-
vő diákokért, akik jobbára mozgássérültek. Imád-
kozzunk az orvosok, ápolók és más szakemberek 
munkájáért, a lelkigondozókért és a többi munka-
társért. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az iskolákban fo-
lyó felvilágosító kampányokért, amiknek során 
nagyon sok fiatalhoz juthatunk el a leprabetegség-
ről szóló információkkal, tudatformáló és segítő 
üzenetünkkel. Imédkozzunk azért, hogy belássák, 
elfogadják és használni tudják a hallottakat. 

Idézet: „Hálás vagyok azért, hogy a Lepramisszió 
lehetőséget adott számomra a tanuláshoz és ezzel a 
felelős élethez. Nagyon sokat tanulhattam máris az 
élet szépségéről.” – Buddhaev Nandi, a bankurai 
Szakképző Központ  korábbi hallgatója. 
  
Vezető munkatársak: 
Dr. Helen Roberts igazgató – kalkuttai lepramissziós 
kórház 
Dr. Alomani Kerkatta – igazgató – Muzaffarpur, 
lepramissziós kórház 
Dr. Famkima Darlong – Igazgató – Purulia 
Angshuman Biswas – a bankurai Szakképző Központ 
vezetője 

Csütörtök: Imádkozzunk a kórházak infrastruktúrá-

Képek: A leprabeteg Amar a kalkuttai kórházban.                                        Egy a sok önsegítő csoport közül. 



12. hét: március 17 – 23.

Fókuszban: Anglia és Wales

20

13. hét: március 24 – 30.

21

Az Angliai és Walesi Lepramisszióról 
A szervezet elsődleges szerepe az adománygyűjtés, 
a támogató imádság ösztönzése, és a területi part-
nerekkel való munka, hogy a Lepramisszió program-
jai minél hatékonyabban valósuljanak meg. Ez magá-
ban foglalja a projektfejlesztést, az ellenőrző prog-
ramok- és a kapacitásfejlesztés támogatásának biz-
tosítását is. Ezen kívül részt vesznek országos és 
nemzetközi képviseleti tevékenységekben.
Az Angliai és Walesi Lepramisszió a Bangladesben, 
Etiópiában, Indiában, Mozambikban, Mianmarban, 
Nepálban, Nigériában, Nigerben, Srí Lankán, Szu-
dánban és Dél-Szudánban folyó lepramunkát támo-
gatja.
Az Angliai és Walesi Lepramisszió munkájáról bő-
vebb információ az 58. oldalon

Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk Dr. Ruth Butlinért, az Angliai 

Lepramisszió kultúrközi önkéntes munkatársáért, 
aki 12 hónapot tölt Bangaldesben. Helyi orvosokat 
oktat és a  DBLM Kórházban dolgozik, hogy segít-
se az egészségügyi szolgáltalás fejlesztését.

· Kedd: Adjunk hálát a régóta, nagy hűséggel szol-
gáló vezetőségi tagokért, és  Colin Osborne elnöki 
szolgálatáért. Kérjük Isten útmutatását és bölcses-
ségét a pozíciók meghirdetéséhez, az új megbí-
zottak kinevezéséhez és Colin utódjának megta-
lálásához.

· Szerda: Az Angliai és Walesi Lepramisszió új 
munkatársakat nevezett ki 2013-ban. Imádkoz-
zunk, hogy gyorsan belejöjjenek az új feladataikba.

· Csütörtök: Adjunk hálát a hűséges támogatóért, 
folyamatos és áldozatkész adakozásukért. Imád-
kozzunk új adományozók toborzásáért, akik egy-
aránt támogatóak és elkötelezettek a Lepramisszió 
iránt, és segítenek a rászorulóknak.

· Péntek: Adjunk hálát az angol Lepramisszió ötéves 
stratégiájának első, sikeresen zárt évéért, és imád-
kozzunk, hogy 2014-ben növelhessék a Lepra-
misszió Nemzetközi Közösségének munkájához 
való anyagi hozzájárulást a leprabeteg emberek 
javára.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Angliai és 
Walesi Lepramisszió és a Nemzetközi Közösség 
más partnerei közötti jó munkakapcsolatokért. 
Kérjünk Istentől békét és biztonságot a munka-

Kép:  Peter Walker, az Angliai és Walesi Lepramisszió vezetője

társak és a 
közösségek 
s z á m á r a ,  
amelyekben 
a Lepramisszió dolgozik.

Bibiliai idézet: „Aki pedig mindent megtehet sokkal 
bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, 
a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség 
az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről 
nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.”  
(Efezus 3, 20-21)

Fontos események 2014-ben:
· „Élj a küszöb alatt!”  nevű kampány – marketing és 

kommunikáció. Egy jótékonysági kezdeményezés, 
amely arra biztatja a támogatókat, hogy a napjuk 
egy részében éljenek úgy, mint „a szegénységi 
küszöb alatt élők”

· „A hit számít” a facebookon, blogon és a „New Day” 
kiadványban, ahol népszerű emberekkel készítünk 
interjút a hitükről és arról, mit gondolnak a tár-
sadalmi igazságossággal kapcsolatban

· „Kitéve” - Micah Kihívás. Támogatói petíció indí-
tása. Gondolatébresztő rendezvények a profil bő-
vítéséhez, pl. virrasztás imádságban

Vezető munkatársak
Peter Walker – a Lepramisszió országos vezetője
kinevezés alatt – az országos adománygyűjtés vezetője
Sian Arulanantham – vezető programkoordinátor
Rosalyn Palmer – marketing- és kommunikációs vezető
Gary Dransfield – a támogatói gondozás vezetője
Nick Calland – az Északi Régió adománygyűjtési mened-
zsere
Mike Griffin – a Déli Régió adománygyűjtési menedzsere

Nyugat-Bengál és Bihar államok 

A Lepramisszió kelet-indiai munkájáról 
Nyugat-Bengál és Bihar államok bizonyos területein a 
lepra ma is igen magas számban fordul elő. Itt a Lep-
ramisszió többféle tevékenységet koordinál a lepra-
betegek érdekében: gyógyítást, helyreállító sebészeti 
beavatkozásokat, szemészeti kezeléseket, gyógytor-
nászok képzését. 
Tevékenységük a következő központokban történik: 
· Premananda Memorial Kórház – Kalkutta 
· Purulia Lepraotthon és Leprakórház – Purulia
· Snehalaya (ápoló otthon) – Purulia 
· Bill Edgar Memorial Szakképzési Központ – 

Bankura 
· Muzzafarpur – leprakórház 
  
Imatémák 
· Hétfő: Gyakran nagyon nehéz orvosokat találni. 

Imádkozzunk több olyan indiai orvosért, akik ké-
szek a Lepramisszió alkalmazásában dolgozni. 

· Kedd: Imádkozzunk a Lepramisszió és a helyi 
kormányzat  közötti jó kapcsolatért, hogy együttmű-
ködésben tudjanak segíteni mind több leprabe-
tegen. 

· Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a helyi egyhá-
zakkal sikerüljön jó kapcsolatokat kiépíteni, és a 
különféle felhívások, lepra-vasárnapok és ado-
mánygyűjtési kampányok jó visszhangra találjanak 
a helyi leprabetegek javára! 

Fókuszban:  India – keleti régió 

·
jának,  különösen is a járóbeteg-rendelések épüle-
teinek, illetve a dolgozók szállásainak korszerűsíté-
séért. 

· Péntek: Imádkozzunk a szakképzésekben résztve-
vő diákokért, akik jobbára mozgássérültek. Imád-
kozzunk az orvosok, ápolók és más szakemberek 
munkájáért, a lelkigondozókért és a többi munka-
társért. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az iskolákban fo-
lyó felvilágosító kampányokért, amiknek során 
nagyon sok fiatalhoz juthatunk el a leprabetegség-
ről szóló információkkal, tudatformáló és segítő 
üzenetünkkel. Imédkozzunk azért, hogy belássák, 
elfogadják és használni tudják a hallottakat. 

Idézet: „Hálás vagyok azért, hogy a Lepramisszió 
lehetőséget adott számomra a tanuláshoz és ezzel a 
felelős élethez. Nagyon sokat tanulhattam máris az 
élet szépségéről.” – Buddhaev Nandi, a bankurai 
Szakképző Központ  korábbi hallgatója. 
  
Vezető munkatársak: 
Dr. Helen Roberts igazgató – kalkuttai lepramissziós 
kórház 
Dr. Alomani Kerkatta – igazgató – Muzaffarpur, 
lepramissziós kórház 
Dr. Famkima Darlong – Igazgató – Purulia 
Angshuman Biswas – a bankurai Szakképző Központ 
vezetője 

Csütörtök: Imádkozzunk a kórházak infrastruktúrá-

Képek: A leprabeteg Amar a kalkuttai kórházban.                                        Egy a sok önsegítő csoport közül. 



14. hét: március 31 – április 6.

Fókuszban: Mianmar (Burma)

22

15. hét: április 7 – 13.

Fókuszban: A spanyol és portugál Lepramisszió

23
Kép:  Win Htay a  leprabetegség miatt rokkant meg.  A Mianmari Lepramisszió változtatásokat végzett a házában a 
         könnyebb közlekedés elősegítésére

A Mianmari (burmai )Lepramisszió
Az elmúlt években a Mianmari (burmai) Lepramisszió 
nagy fejlődésnek indult,  és  a kormány, az ENSZ és 
a nemzetközi civilszervezetek is elismerik, mint a 
rokkantak vezető szervezetét. 
2012 júliusában a burmai Lepramisszió együttműkö-
dési megállapodást írt alá a Közjóléti Minisztérium-
mal. Ez a megállapodás kifejezésre juttatja a burmai 
Lepramisszió és a kormány közötti együttműködési 
szándékot.
A burmai Lepramisszió célja: erősíteni a lepra- és 
rokkantsági szolgáltatásokat; megvalósítani, támo-
gatni a leprabetegek és rokkantak közösségi alapú 
rehabilitációját a Rokkantsági Központok Hálózatán 
(DRC) keresztül; támogatni a rokkantságmegelőzési 
programok kiterjesztését a Rokkantsági Központok-
ban, és a leprabetegség következtében rokkanttá 
váltakat bevonni a fő programokba. Együttműködni  
más civilszervezetekkel, például a kiszolgáltatottak-, 
az élelembiztonság- és oktatás ügyében, valamint a 
rokkantak szószólójának lenni, és megfelelő férőhe-
lyet keresni a Rokkantsági Központok Hálózata 
munkatársai számára a 2013. évi Országos Vizsgálat  
ajánlásának megfelelően.

Imatémák
· Hétfő: Tavaly a Területi Hivatal az éves átvizsgá-

láskor sok kiigazító javaslatot kapott. Imádkozzunk, 
hogy a vezetés megerősödjön, és sikerüljön időben 
és teljesen megvalósítaniuk a kapott javaslatokat.

· Kedd: Harman Kool  önkéntes programtanácsadó  
2013 végén kezdődő, hat hónapos burmai tar-
tózkodása alatt kidolgozza a szabványműveleti 

előírást. Imádkozzunk Harmanért és feleségéért, 
Marjáért, hogy jól alkalamazkodjanak a helyi 
kultúrához és megtanulják a nyelvet.

· Szerda: Mawlamyine Keresztyén Leprakórháza 
számos építési javaslatot tett a kórház fejleszté-
sére. Imádkozzunk azokért, akik a lehetséges ado-
mányozók, támogatók felkutatásával foglalkoznak.  
Imádkozzunk a kórház munkatársaiért, hogy konk-
rét üzleti tervet tudjanak kialakítani, melynek 
segítségével a kezdeményezéseket megvalósít-
hatják.

· Csütörtök: A Kelet-Shan állam Lepramissziós csa-
pata folytatja a munkát a Thaifölddel határos, nagy 
kiterjedésű hegyi régiók leprafalvaiban. A munka-
társak többsége mezőgazdasági falvakban van.  
Imádkozzunk, hogy jó kommunikáció legyen a 
terepen dolgozók és a Tachileik városban levő 
vezetőség között.

· Péntek: A burmai Lepramissziónak bővítenie kell  
fizikoterápiás részlegének kapacitását. Imádkoz-
zunk, hogy találjanak valakit, akinek a képessége 
és a gyakorlata is megvan ahhoz, hogy helyi 
fizikoterapeutákat képezzen ki és a szaktudást 
fejlessze.

· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a holland Wim 
Theuvenet által vezetett, 2014 februárjában a 
Mawlamyine Keresztyén Leprakórházban megtar-
tott sebészeti továbbképzésért. Imádkozzunk,  
hogy ez is segítse a helyi orvosokat a helyreállító 
sebészeti beavatkozások elvégzésében.

Vezető munkatársak:
Dr Zaw Moe Aung – a burmai Lapramisszió vezetője
Talen Nawnkhar – a burmai Lepramisszió 
programvezetője

Kép: Miguel Torralba, a spanyol Lepramisszió elnöke

A spanyol Lepramisszió
A spanyol Lepramisszió egyéni adományozóktól és 
egyházaktól kap támogatást. Egy leprás kisfiúról 
szóló gyerekkönyv árusításából is gyűjtenek ado-
mányt, és írtak egy cikket a leprabetegségről és a 
Bibliáról, hogy az emberek betegséggel kapcsolatos 
ismeretét növeljék. Tervezik, hogy templomokat és 
iskolákat látogatnak meg, hogy a Lepramisszió 
szolgálatát megismertessék, és további önkénteseket 
keresnek, akik munkájukkal nyújtanak támogatást.

A portugál Lepramisszió
A portugál Lepramisszió 23 éve nyújt támogatást. 
Ezalatt az idő alatt a Lepramisszió munkája iránt 
érdeklődő egyénektől és egyházaktól kaptak 
adományokat. A portugál Lepramisszió imacsoportok 
felállítását is tervezi.

Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk, a spanyol Lepramisszió mun-

katársaiért, különösen Vivian Calderónért, az új 
vezető titkárnőért.

· Kedd: Imádkozzunk, hogy a spanyol Lepramisszió 
új támogatókat vonzzon, elsősorban az egyhá-
zakból. Imádkozzunk, hogy az emberek készek 
legyenek havonta adományokat adni a Lepra-
misszió munkájának támogatására.

· Szerda: Imádkozzunk, hogy a spanyol Lepra-
misszió jó kapcsolatot építsen ki üzleti és kor-
mányzati képviseletekkel, és hogy ezeken a kap-
csolatokon keresztül is adományok érkezzenek a 
Lepramisszió munkájához. 

·Csütörtök: Imádkozzunk a spanyol Lepramisszióért, 
amely az idén egyházi közösségeket  látogat meg. 
Különösen azért imádkozzunk, hogy az emberek 
nagylelkűen  támogassák a Lepramisszió munkáját 
az ország nehéz pénzügyi helyzete ellenére.

· Péntek: Imádkozzunk Patricia Bentoért, a portugál 
Lepramisszió igazgatójáért, aki a Lepramisszió 
munkáját reklámozza a különböző keresztény  
csoportoknak.

· Szombat/vasárnap: Dicsőítsük Istent azokért, akik 
a spanyol Lepramisszió munkáját támogatják. To-
vábbra is imádkozzunk a portugál pénzügyi helyzet 
javulásáért, és hogy több ima- és anyagi támoga-
tója legyen a Lepramissziónak.

Bibliai idézet: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, 
mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden 
napnak a maga baja.” (Máté 6, 34)

Munkatársak

Spanyolország
Miguel Torralba – elnök
José Manuel Carballo – alelnök
Inés Roca – vezető titkár

Portugália
Patricia Bento - igazgató 
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Kép:  Win Htay a  leprabetegség miatt rokkant meg.  A Mianmari Lepramisszió változtatásokat végzett a házában a 
         könnyebb közlekedés elősegítésére

A Mianmari (burmai )Lepramisszió
Az elmúlt években a Mianmari (burmai) Lepramisszió 
nagy fejlődésnek indult,  és  a kormány, az ENSZ és 
a nemzetközi civilszervezetek is elismerik, mint a 
rokkantak vezető szervezetét. 
2012 júliusában a burmai Lepramisszió együttműkö-
dési megállapodást írt alá a Közjóléti Minisztérium-
mal. Ez a megállapodás kifejezésre juttatja a burmai 
Lepramisszió és a kormány közötti együttműködési 
szándékot.
A burmai Lepramisszió célja: erősíteni a lepra- és 
rokkantsági szolgáltatásokat; megvalósítani, támo-
gatni a leprabetegek és rokkantak közösségi alapú 
rehabilitációját a Rokkantsági Központok Hálózatán 
(DRC) keresztül; támogatni a rokkantságmegelőzési 
programok kiterjesztését a Rokkantsági Központok-
ban, és a leprabetegség következtében rokkanttá 
váltakat bevonni a fő programokba. Együttműködni  
más civilszervezetekkel, például a kiszolgáltatottak-, 
az élelembiztonság- és oktatás ügyében, valamint a 
rokkantak szószólójának lenni, és megfelelő férőhe-
lyet keresni a Rokkantsági Központok Hálózata 
munkatársai számára a 2013. évi Országos Vizsgálat  
ajánlásának megfelelően.

Imatémák
· Hétfő: Tavaly a Területi Hivatal az éves átvizsgá-

láskor sok kiigazító javaslatot kapott. Imádkozzunk, 
hogy a vezetés megerősödjön, és sikerüljön időben 
és teljesen megvalósítaniuk a kapott javaslatokat.

· Kedd: Harman Kool  önkéntes programtanácsadó  
2013 végén kezdődő, hat hónapos burmai tar-
tózkodása alatt kidolgozza a szabványműveleti 

előírást. Imádkozzunk Harmanért és feleségéért, 
Marjáért, hogy jól alkalamazkodjanak a helyi 
kultúrához és megtanulják a nyelvet.

· Szerda: Mawlamyine Keresztyén Leprakórháza 
számos építési javaslatot tett a kórház fejleszté-
sére. Imádkozzunk azokért, akik a lehetséges ado-
mányozók, támogatók felkutatásával foglalkoznak.  
Imádkozzunk a kórház munkatársaiért, hogy konk-
rét üzleti tervet tudjanak kialakítani, melynek 
segítségével a kezdeményezéseket megvalósít-
hatják.

· Csütörtök: A Kelet-Shan állam Lepramissziós csa-
pata folytatja a munkát a Thaifölddel határos, nagy 
kiterjedésű hegyi régiók leprafalvaiban. A munka-
társak többsége mezőgazdasági falvakban van.  
Imádkozzunk, hogy jó kommunikáció legyen a 
terepen dolgozók és a Tachileik városban levő 
vezetőség között.

· Péntek: A burmai Lepramissziónak bővítenie kell  
fizikoterápiás részlegének kapacitását. Imádkoz-
zunk, hogy találjanak valakit, akinek a képessége 
és a gyakorlata is megvan ahhoz, hogy helyi 
fizikoterapeutákat képezzen ki és a szaktudást 
fejlessze.

· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a holland Wim 
Theuvenet által vezetett, 2014 februárjában a 
Mawlamyine Keresztyén Leprakórházban megtar-
tott sebészeti továbbképzésért. Imádkozzunk,  
hogy ez is segítse a helyi orvosokat a helyreállító 
sebészeti beavatkozások elvégzésében.

Vezető munkatársak:
Dr Zaw Moe Aung – a burmai Lapramisszió vezetője
Talen Nawnkhar – a burmai Lepramisszió 
programvezetője

Kép: Miguel Torralba, a spanyol Lepramisszió elnöke

A spanyol Lepramisszió
A spanyol Lepramisszió egyéni adományozóktól és 
egyházaktól kap támogatást. Egy leprás kisfiúról 
szóló gyerekkönyv árusításából is gyűjtenek ado-
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A portugál Lepramisszió
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érdeklődő egyénektől és egyházaktól kaptak 
adományokat. A portugál Lepramisszió imacsoportok 
felállítását is tervezi.

Imatémák
· Hétfő: Imádkozzunk, a spanyol Lepramisszió mun-

katársaiért, különösen Vivian Calderónért, az új 
vezető titkárnőért.

· Kedd: Imádkozzunk, hogy a spanyol Lepramisszió 
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· Szombat/vasárnap: Dicsőítsük Istent azokért, akik 
a spanyol Lepramisszió munkáját támogatják. To-
vábbra is imádkozzunk a portugál pénzügyi helyzet 
javulásáért, és hogy több ima- és anyagi támoga-
tója legyen a Lepramissziónak.

Bibliai idézet: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, 
mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden 
napnak a maga baja.” (Máté 6, 34)

Munkatársak

Spanyolország
Miguel Torralba – elnök
José Manuel Carballo – alelnök
Inés Roca – vezető titkár
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25Kép: A thaiföldi McKean Rehabilitációs Központ fennállásának 105. évfordulójára állított szobor 

A Lepramisszió Thaiföldön végzett munkájának 
bemutatása
Thaiföldön a Lepramisszió a Krisztus Egyháza szol-
gáltató központjával, az 1908-ban alapított McKean 
Rehabilitációs Központtal kialakított partnerkapcsolat 
révén támogatja a leprabetegekkel foglalkozó szol-
gálatot. A McKean Rehabilitációs Központ ellátást 
biztosít a leprabetegek, mozgássérültek és idősek 
részére. A Lepramisszió támogatást nyújt a lepra-
betegek számára szóló szolgáltatások terén, pl. az 
egész közösségre kiterjedő szűrővizsgálat révén 
segít diagnosztizálni a leprabetegeket, valamint részt 
vesz a fogyatékkal élők kezelésében, a fogyaték 
kialakulásának megelőzésében a távoli vidékeken élő 
marginális és hátrányos helyzetű csoportok számára. 

A Lepramisszió Sri Lankán végzett munkájának 
bemutatása 
A Lepramisszió Sri Lankán projektpartnerekkel együtt 
végzi munkáját, melynek célja, hogy javítsák a 
leprabetegek és fogyatékkal élők életminőségét. A 
Lepramisszió Colombóban, Batticaloában és Gallé-
ban egy mikrofinanszírozási projektet támogat, 
amelynek keretében a kiszolgáltatott helyzetben lé-
vők kisebb összegű kölcsönt kapnak, melynek se-
gítségével pl. ácsok, halászok és bicikliszerelők 
kisvállalkozást indíthatnak. Jaffnában és más vá-
rosokban a Lepramisszió segítséget nyújtott egy 
kecsketenyésztéssel foglalkozó projekt beindításá-
ban. A kecskéket megújuló hitel alapon biztosítják: 
amint a kedvezményezett kecskéi ellenek, a gidákat 
továbbadják a következő kedvezményezetteknek. 
  
Imatémák 
· Hétfő: Adjunk hálát azért a szolgálatért, amelyet a 

McKean Rehabilitációs Központ 105 éve végez a 
leprabetegek és a közösség más, szintén rászoruló 
csoportjai érdekében. A 105. évfordulót tavaly 430 
biciklis részvételével, valamint az újjáépített 
McKean Múzeum megnyitójával ünnepelték (oldalt 
látható két még eredeti ház, valamint képek a 
település korai időszakából), ahol a résztvevők régi 
történeteket meséltek egymásnak, és megbeszél-
ték a fiatalokkal a múlt tanulságait.

·
kezelés és egészségügyi ellátás kiterjedjen a 
migráns munkavállalókra és a nem állampolgá-
rokra is, felkészülve a Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetsége (ASEAN) azon terveinek hatására, 
hogy Thaiföld nyissa meg határát Kambodzsa felé. 

· Szerda: Kérjünk az Úrtól iránymutatást, áldást és 
bölcsességet a sri lankai Jaffna Lepraprojekt 
számára. Imádkozzunk, hogy az ott végzett munka 
javítson a leprabetegek és más fogyatékkal élők 
életminőségén. 

· Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a McKean 
Rehabilitációs Központban az új vezetőség és a 
fontos pozíciót betöltő munkatársak hozzáértők 
legyenek, és hogy jó kapcsolatuk alakuljon ki a thai 
egyházzal. 

· Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a McKean Re-
habilitációs Központban az idősek többszintű el-
látása jó irányba fejlődjön, és hogy továbbra is 
elérhetők legyenek a központban a rehabilitációs 
szolgáltatások és a hatékony kezelés a lepra-
betegek és a fogyatékkal élők számára. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azon sri lankai 
kisvállalkozások sikeréért, amelyeket a vállalkozók 
(pl. ácsok, halászok és bicikliszerelők) mikroköl-
csönökből indítanak. 

  
Thaiföld 
Heather Smith - a Nemzetközi Lepramisszió képvi-
selője 

Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a hatékony lepra-

Tizenhárom éves korában Afsana, egy négy-
gyermekes család legidősebb gyermeke, gyak-
ran segített a ház körüli háztartási munkákban 
az iskola előtt és után. Egyik nap tejet forralt a 
tűzhelyen, de amikor a forró tejet ki akarta 
önteni egy csészébe, a tej ráfolyt a kezére, ő 
azonban nem érzett semmilyen fájdalmat. 
Afsana bőre gyorsan felhólyagosodott, ezért a 
szülei elvitték őt egy helyi orvoshoz. Az orvos 
kenőcsöt adott Afsanának, hogy azzal kenje be 
a sérült bőrt. 
Néhány nappal később az orvos meglátogatta 
Afsanát az otthonában, és ekkor elmondta neki, 
hogy lehet: leprabetegsége van. Bár Afsana 
édesanyja sírt, amikor meghallotta a hírt, Afsana 
nem igazán értette, mit is jelent ez a diagnózis. 
Mire Afsanát elvitték kezelésre egy állami 
kórházba, ujjai elkezdtek begörbülni, és egyes 

 A remény újra él

A rekonstrukciós műtétek reményt jelentenek a leprabetegek számára, 
amint azt Afsana példája is bizonyítja. 

tárgyakat nehezére esett megfogni. Afsanának 
ki kellett maradnia az iskolából, mivel már nem 
tudott megfogni egy tollat sem. Számára már az 
is kihívást jelentett, hogy egyedül étkezzen. 
Több gyógyszerrel is kezelték Afsanát az állami 
kórházban, majd ezt követően az India északi 
részén található naini lepramissziós  kórházba 
került. Itt rekonstrukciós műtétet hajtanak majd 
rajta végre, amelynek során kiegyenesítik az 
ujjait, hogy folytathassa iskolai tanulmányait. 
A naini kórházban a Lepramisszió sebésze, Dr. 
Premal Das, nagyon optimista, és bízik abban, 
hogy a műtét sikeres lesz, helyre tudják állítani 
Afsana állapotát, és Afsana leprabetegség által 
eltorzított ujjai már csak a múlté lesznek, amikor 
hazatér családjához. Afsana szintén reményke-
dik a jövőt illetően - alig várja, hogy újra iskolá-
ba járhasson, és folytathassa tanulmányait. 
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Több gyógyszerrel is kezelték Afsanát az állami 
kórházban, majd ezt követően az India északi 
részén található naini lepramissziós  kórházba 
került. Itt rekonstrukciós műtétet hajtanak majd 
rajta végre, amelynek során kiegyenesítik az 
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Premal Das, nagyon optimista, és bízik abban, 
hogy a műtét sikeres lesz, helyre tudják állítani 
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17. hét: április 21 – 27.

Assam, Delhi, Himachal Pradesh, Jharkhand, 
Nagaland, Punjab, Uttarakhand és Uttar Pradesh 
államok 
  
A Lepramisszió Észak-Indiában végzett munkájá-
nak bemutatása 
Indiának ezen részén a Lepramisszió Delhiben és 
Uttar Pradeshben végzi munkáját. Ezeken a terü-
leteken a lepra még mindig igen gyakran előforduló 
betegség. Az Indiai Lepramisszió kezelést és re-
konstrukciós műtéteket biztosít a leprabetegek szá-
mára, a fizioterapeutáknak és az orvosszemélyzet 
más tagjainak képzéseket tart a leprabetegséggel 
kapcsolatban, továbbá a Nemzeti Leprafelszámoló 
Program keretében támogatást biztosít az állami 
orvosszemélyzet számára. 
  
Projektek: 
·A Lepramisszió Közösségi Kórháza, Shahdara, 

Delhi
·Stanley Browne Immunológiai Laboratórium, Delhi
·A Lepramisszió Kórháza, Barabanki
·Az Uttar Pradesh állam távoli vidékein élő nők 

önérvényesítését célzó projekt, Barabanki
·Faizabadi Közösségi Kórház és Snehalaya (ellátást 

biztosító otthon), Faizabad
·Wellesley Bailey Szakképző Központ, Faizabad
·A Lepramisszió Kórháza és Snehalaya (ellátást 

biztosító otthon), Naini 
·Diana Walesi Hercegnő Egészségügyi Oktató és 

Médiaközpont, Noida
· Lepramisszió, Snehalaya (ellátást biztosító otthon), 

Almora
  
Imatémák 
· Hétfő: Imádkozzunk elhivatott orvosokért, akik haj-

landóak szolgálatot végezni a Lepramisszióban. 
· Kedd: Imádkozzunk, hogy a családok és a közös-

ségek figyelmét sikerüljön felhívni a leprabeteg-
ségre, és hogy a családok és közösségek pozití-
van álljanak hozzá a leprabetegekhez, tiszteljék 
őket, és így a leprabetegek méltósággal élhessék 
életüket a közösségen belül. 

· Szerda: Imádkozzunk a Diana Walesi Hercegnő 
Egészségügyi Oktató és Médiaközpont „Gyógyítsd 
meg Indiát” kampányának sikeres elindításáért. 

Kép: Radha rekonstrukciós műtéte után a Lepramisszió naini kórházában 

·
betegséggel kapcsolatos képzéséért, hogy a he-
lyes diagnózis és a megfelelő kezelési és ellátási 
hálózat bővüljön. 

· Péntek: Imádkozzunk, hogy az orvosszemélyzet jó 
minőségű és szeretetteljes fizikai, lelki és szellemi 
ellátást biztosítson az idős betegek számára a 
Snehalayakban (ellátást biztosító otthonok). 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a Lepra-
misszió le tudja küzdeni a kihívásokat, és a kor-
mány és más civil szervezetek biztosítsanak szá-
mára finanszírozást.

 
Idézet: „Most, hogy hazatérek a naini lepramissziós 
kórházból, sok jó dolgot viszek magammal: új 
reményt és  mosolyt, hiszen már gondolhatok a 
jövőre, és egy lépést tettem előre” - mondta a 18 
éves Radha, akin rekonstrukciós műtétet hajtottak 
végre a Lepramisszió naini kórházában. 
  
Vezető tisztségviselők 
Dr. Selvasekar Abraham - kórházigazgató, Delhi 
Dr. Premal Das - kórházigazgató, Naini Kórház 
Dr. Timothy Maximus - igazgató, Faizabadi
Shyla Francis - igazgató, Szakképző Központ, Faizabad
Pradeep Failbus - kórházigazgató, Barabanki Kórház 
Nikita Sarah Singh - média- és érdekérvényesítés felelős, 
Médiaközpont, Noida 
Jacob Oommen - csoportvezető, CALL (Leprabetegség-
ellenes törvénykezéssel szembeni fellépéssel kapcsolatos) 
Projekt, Noida 
Anand Singh - igazgató, Snehalaya, Almora 
Naushad Ansari - programigazgató, Nők Önérvényesítését 
Célzó Projekt, Barabanki 
  

Csütörtök: Imádkozzunk a magánorvosok lepra- Mit tesz a Lepramisszió a fogyatékkal élők érdekében? 
A Lepramisszió foglalkozik a lepra következtében 
vagy más okból kifolyólag fogyatékossá váltakkal. 
Sajnos sok leprabeteget már későn diagnosztizálnak, 
amikor már fellépett náluk az egészségromlás.
A leprabetegség (a bőr, az idegek és a szem gyulla-
dása) idegi károsodást okozhat és fogyatékossághoz 
vezethet. A legtöbb lepramissziós projekt fogyatéko-
sokat is érint, akár orvosi rehabilitáció révén, akár 
úgy, hogy a szervezet fellép a fogyatékkal élők jo-
gaiért. Ezen kívül a Nemzetközi Fogyatékossági és 
Fejlesztési Konzorcium (IDDC) tagjaként a TLM 
együttműködik más szervezetekkel is. 

Imatémák 
·Hétfő: A Nemzetközi Lepramisszió 140 éves fenn-

állását ünnepli - adjunk hálát az Úrnak azért, hogy 
a Lepramisszió több millió emberen tudott már 
segíteni. Imádkozzunk  azokért, akiknek a Lepra-
misszió segített abban, hogy megelőzzék vagy 
megbirkózzanak az egészségromlásukkal és fo-
gyatékukkal. 

·Kedd: A Lepramisszió továbbra is aktívan részt 
vesz a Nemzetközi Fogyatékossági és Fejlesztési 
Konzorcium (IDDC) munkájában azzal a céllal, 
hogy elősegítse, hogy a fejlesztések a fogyaté-
kosokra is kiterjedjenek azokban az országokban, 
ahol tevékenységét végzi. Imádkozzunk Jannine 
Ebensoért, a Lepramisszió nemzetközi porogram-
tanácsadójáért, aki szervezetünket az IDDC talál-
kozóin képviseli. 

·Szerda: Imádkozzon azokért az orvosokért, nővére-
kért és fizioterapeutákért, akik rengeteget fáradoz-
nak azon, hogy a leprabetegséget diagnosztizálják 
és kezeljék. Számos leprabeteg átesik egy akut 

A Lepramisszió tevékenysége a fogyatékkal élők érdekében 

Kép: Aleya Khatun, egy bangladesi önsegítő csoport tagja 

gyulladáson, amely a legfőbb oka az egészség-
romlásnak és a fogyaték kialakulásának. 

·Csütörtök: Több, mint 230 000 új leprás megbete-
gedést diagnosztizáltak 2012-ben, amelyek közül 
6% esetében volt látható a diagnózis felállításakor 
az egészségromlás. Ezeknél az embereknél nagy a 
kockázata annak, hogy további problémák lépnek 
fel, és gyakran bélyegzi meg őket a közösség, 
amelyben élnek. Imádkozzunk, hogy a leprabe-
tegséget korán felismerjék, még mielőtt az idegi 
károsodás fellép, és így megelőzhető legyen az 
egészségromlás és csökkenjen a megbélyegzés. 

·Péntek: A Lepramisszió keményen küzd a fogyaték-
kal élőkkel együtt azért, hogy ők is tagjai le-
hessenek a többségi társadalomnak. Imádkozzunk 
a Mianmarban végzett érdekképviseleti munka si-
keréért, amelynek eredményeképpen sikerült elér-
ni, hogy egyes fogyatékossággal kapcsolatos kér-
dések is szerepeljenek a 2014. évi népszámlá-
lásban. Imádkozzunk a népszámlálás sikeressé-
géért, és hogy olyan adatok érkezzenek be, ame-
lyek segítségével mi és más szervezetek segíteni 
tudunk a mianmari fogyatékkal élők helyzetén. 

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a más keresz-
tény szervezetekkel, mint pl. a CBM-mel és a 
Tearfunddal való partnerkapcsolatunkért, hogy 
ezáltal is elősegítsük a fogyatékkal élőket is be-
fogadó keresztény közösségek kialakulását, és 
hogy a fogyatékosság tantárgyként szerepeljen a 
teológiát oktató intézmények tantervében. 

  
Legfontosabb időpontok: 
·
· december 3.: Fogyatékosok Világnapja 

május 14-16.: IDDC közgyűlés, Cambridge, Egyesült Királyság 
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Program keretében támogatást biztosít az állami 
orvosszemélyzet számára. 
  
Projektek: 
·A Lepramisszió Közösségi Kórháza, Shahdara, 

Delhi
·Stanley Browne Immunológiai Laboratórium, Delhi
·A Lepramisszió Kórháza, Barabanki
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landóak szolgálatot végezni a Lepramisszióban. 
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meg Indiát” kampányának sikeres elindításáért. 
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betegséggel kapcsolatos képzéséért, hogy a he-
lyes diagnózis és a megfelelő kezelési és ellátási 
hálózat bővüljön. 

· Péntek: Imádkozzunk, hogy az orvosszemélyzet jó 
minőségű és szeretetteljes fizikai, lelki és szellemi 
ellátást biztosítson az idős betegek számára a 
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tudunk a mianmari fogyatékkal élők helyzetén. 
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tény szervezetekkel, mint pl. a CBM-mel és a 
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20. hét: május 12 – 18.

Fókuszban: India központi része 

Kép: Shrilata Mirjha (középen), aki nővéri alapismereteket tanult a Champai Szakképző Központban 

A német Lepramisszió bemutatása 
A német Lepramisszió negyedévente magazint je-
lentet meg (a svájci Lepramisszióval együttműködve), 
amelyet szétküldenek az adományozók részére. 
A német Lepramisszió célja, hogy megerősítsék a 
támogatóik és a helyi egyházközségek közötti kap-
csolatot, és támogatóikat jobban be tudják vonni a 
helyi egyházak életébe. A helyi missziós csoport 
tagjaiként a német Lepramisszió ezen kívül speciális 
adománygyűjtő eseményeket is szervez a gyüleke-
zetekben. Pénzügyileg, lelkileg és gyakorlati szem-
pontból is támogatják Angelika Piefert, aki lepra-
missziós munkáját Nigerben és a Kongói Demokra-
tikus Köztársaságban végzi. Idén a német Lepra-
misszióban új országos igazgató kezdi meg a mun-
káját. 
A német Lepramisszió az alábbi országokban folyó 
munkát támogatja: Kongói Demokratikus Köztár-
saság, Niger, Csád és India. 
  
Imatémák 
· Hétfő: Imádkozzunk az Úrhoz, hogy legyen vissz-

hangja a lepra elleni harc világnapja alkalmából 
rendezett koncertnek, valamint néhány kiemelkedő 
támogatást nyújtó egyházközségért. Imádkozzunk 
továbbá azért, hogy a német Lepramisszió által 
végzett összes tevékenységnek köszönhetően az 
embereket megérintse a lepra ügye. 

· Kedd: Imádkozzunk, hogy a német Lepramisszió új 
országos igazgatója jól beilleszkedjen és sok 
támogatásban és biztatásban részesüljön, különö-
sen a svájci Lepramisszióval kialakult erős kapcso-
latnak köszönhetően. 

·
tagokat keres, akik új jövőképet és lelkesedést 
hoznak magukkal a szervezet jövőbeli növekedé-
séhez. Imádkozzunk azért, hogy olyan embereket 
találjunk, akiknek helyén van a szívük, rendelkez-
nek a megfelelő készségekkel, és hajlandóak szol-
gálni az ügyet. 

· Csütörtök: Imádkozzunk az Úr áldásáért és irány-
mutatásáért azzal kapcsolatban, hogy a német 
Lepramisszió keresi a lehetőségeket az adomány-
gyűjtő tevékenységeinek bővítésére. 

· Péntek: Imádkozzunk Angelika Pieferért, aki Niger-
ben és a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
végzi lepramissziós munkáját. Imádkozzon Angeli-
ka Piefer biztonságáért, különösen az utazásai 
kapcsán. Imádkozzunk azért, hogy minél több 
olyan emberhez eljusson a Lepramisszió, akiknek 
szükségük van reményre és átalakulásra. Adjunk 
hálát az Úrnak azokért az adományokért, ame-
lyeket Angelika kap az CFI-től (Christliche 
Fachkräfte International) és a német kormánytól. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
német Lepramisszió igazgatótanácsa és  a testület 
közötti kapcsolat tovább erősödjön. 

Bibliai idézet: 
mind, akik az Úrban reménykedtek!” 
(Zsoltárok 31:24) 

Vezető tisztségviselők: 
Dr. Johannes Schäfer – az igazgatótanács elnöke  

Szerda: A német Lepramisszió új igazgatótanácsi 

„Legyetek erősek és bátor szívűek 

Képek: A német Lepramisszió  által szponzorált futóverseny a Kongói Demokratikus Köztársaságért 
           Angelika Piefer Nigerben, lepramissziós munkatársak között 

Chhattisgarh állam 
A Lepramisszió Közép-Indiában végzett munkájának 
bemutatása 
A Lepramisszió közép-indiai munkája Chhattisgarh 
államra koncentrálódik, ahol nagyon sok az új lepra-
megbetegedés. A terv szerint még több diákot képez-
nének a Lepramisszió Champai Szakképző Központ-
jában Chhattisgarh államban. Az Indiai Lepramisszió 
aktívan együttműködik Chhattisgarh állam kormá-
nyával a leprabetegségre való figyelemfelhívás, a 
lepramegbetegedéses esetek továbbutalása, a kép-
zés és a kezelés terén. 
  
Projektek: 
·
· A Chhattisgarh állambeli Champai Szakképző Központ 
· Chandkhuri Leprakórház, Chandkhuri 
· Megerősítést nyújtó önsegítő csoport projekt, 

Chhattisgarh 
· CALL (Leprabetegség-ellenes törvénykezéssel szembeni 

fellépéssel kapcsolatos) projekt, Uttar Pradesh/ 
Chhattisgar 

  
Imatémák 
· Hétfő: Adjunk hálát a kórház dolgozóiért, és imád-

kozzunk azért, hogy az Úr szeretetéről tanúbizony-
ságot téve végezzék szolgálatukat és lássák el a 
leprabetegeket. Imádkozzon az Úrhoz, hogy gyó-
gyítsa meg a kórházakban kezelt leprabetegeket. 

· Kedd: Jelenleg 140 diák tanul a szakképző köz-
pontokban, és további 290 képzése folyik a közös-
ségben. Imádkozzunk ezen diákok képzéséért, 
majd tanulmányaik sikeres befejezését követő 
elhelyezkedésükért. 

· Szerda: A szakképző központokban a hivatalos 
tanfolyamokat a kormány is elismeri. Imádkozzunk, 
hogy további, nem hivatalos szaktanfolyamok is 
akkreditációt kaphassanak a kormánytól, hogy 
ezen iskolák végzős diákjainak jobbak legyenek az 
elhelyezkedési kilátásaik. 

· Csütörtök: Imádkozzunk az Úr iránymutatásáért a 
Indiai Lepramisszió kórházainak munkatársai szá-
mára, amint megpróbálják az általuk nyújtott szol-
gáltatásokat a kormány változó követelményeihez 
igazítani. 

Bethesda Lepraotthon és Kórház, Champa 

·
port (azok az emberek, akik a Lepramisszió pro-
jektjeit ebben a régióban képviselik) holisztikusan 
határozza meg és elégítse ki a társadalmi és gaz-
dasági diszkriminációval szembesülő leprabetegek 
szükségleteit. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a kórházak és a 
közösségi programok által tett erőfeszítésekért, 
melyek célja, hogy a kormányprogramok előnyeit a 
leprabetegek is élvezhessék. 

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat!” (Máté evangéliuma 5,16) 
  
Vezető tisztségviselők 
Dr. Sandeep Kumar - igazgató, Champai Kórház 
Dr. Manotosh Elkana - igazgató, Chandkhuri Kórház 
Vizia Vardhan Patta - igazgató, Champai Szakképző 

központ 
Kismat Nanda - programigazgató, Megerősítést nyújtó 

önsegítő csoport 
Kishor Digal - állami programigazgató, CALL Projekt, 

Chhattisgarh 
  

Péntek: Imádkozzunk, hogy a Chhattisgarhi Cso-



19. hét: május 5  11.–

Fókuszban:  Németország 
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20. hét: május 12 – 18.

Fókuszban: India központi része 

Kép: Shrilata Mirjha (középen), aki nővéri alapismereteket tanult a Champai Szakképző Központban 

A német Lepramisszió bemutatása 
A német Lepramisszió negyedévente magazint je-
lentet meg (a svájci Lepramisszióval együttműködve), 
amelyet szétküldenek az adományozók részére. 
A német Lepramisszió célja, hogy megerősítsék a 
támogatóik és a helyi egyházközségek közötti kap-
csolatot, és támogatóikat jobban be tudják vonni a 
helyi egyházak életébe. A helyi missziós csoport 
tagjaiként a német Lepramisszió ezen kívül speciális 
adománygyűjtő eseményeket is szervez a gyüleke-
zetekben. Pénzügyileg, lelkileg és gyakorlati szem-
pontból is támogatják Angelika Piefert, aki lepra-
missziós munkáját Nigerben és a Kongói Demokra-
tikus Köztársaságban végzi. Idén a német Lepra-
misszióban új országos igazgató kezdi meg a mun-
káját. 
A német Lepramisszió az alábbi országokban folyó 
munkát támogatja: Kongói Demokratikus Köztár-
saság, Niger, Csád és India. 
  
Imatémák 
· Hétfő: Imádkozzunk az Úrhoz, hogy legyen vissz-

hangja a lepra elleni harc világnapja alkalmából 
rendezett koncertnek, valamint néhány kiemelkedő 
támogatást nyújtó egyházközségért. Imádkozzunk 
továbbá azért, hogy a német Lepramisszió által 
végzett összes tevékenységnek köszönhetően az 
embereket megérintse a lepra ügye. 

· Kedd: Imádkozzunk, hogy a német Lepramisszió új 
országos igazgatója jól beilleszkedjen és sok 
támogatásban és biztatásban részesüljön, különö-
sen a svájci Lepramisszióval kialakult erős kapcso-
latnak köszönhetően. 

·
tagokat keres, akik új jövőképet és lelkesedést 
hoznak magukkal a szervezet jövőbeli növekedé-
séhez. Imádkozzunk azért, hogy olyan embereket 
találjunk, akiknek helyén van a szívük, rendelkez-
nek a megfelelő készségekkel, és hajlandóak szol-
gálni az ügyet. 

· Csütörtök: Imádkozzunk az Úr áldásáért és irány-
mutatásáért azzal kapcsolatban, hogy a német 
Lepramisszió keresi a lehetőségeket az adomány-
gyűjtő tevékenységeinek bővítésére. 

· Péntek: Imádkozzunk Angelika Pieferért, aki Niger-
ben és a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
végzi lepramissziós munkáját. Imádkozzon Angeli-
ka Piefer biztonságáért, különösen az utazásai 
kapcsán. Imádkozzunk azért, hogy minél több 
olyan emberhez eljusson a Lepramisszió, akiknek 
szükségük van reményre és átalakulásra. Adjunk 
hálát az Úrnak azokért az adományokért, ame-
lyeket Angelika kap az CFI-től (Christliche 
Fachkräfte International) és a német kormánytól. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
német Lepramisszió igazgatótanácsa és  a testület 
közötti kapcsolat tovább erősödjön. 

Bibliai idézet: 
mind, akik az Úrban reménykedtek!” 
(Zsoltárok 31:24) 
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Dr. Johannes Schäfer – az igazgatótanács elnöke  

Szerda: A német Lepramisszió új igazgatótanácsi 

„Legyetek erősek és bátor szívűek 

Képek: A német Lepramisszió  által szponzorált futóverseny a Kongói Demokratikus Köztársaságért 
           Angelika Piefer Nigerben, lepramissziós munkatársak között 

Chhattisgarh állam 
A Lepramisszió Közép-Indiában végzett munkájának 
bemutatása 
A Lepramisszió közép-indiai munkája Chhattisgarh 
államra koncentrálódik, ahol nagyon sok az új lepra-
megbetegedés. A terv szerint még több diákot képez-
nének a Lepramisszió Champai Szakképző Központ-
jában Chhattisgarh államban. Az Indiai Lepramisszió 
aktívan együttműködik Chhattisgarh állam kormá-
nyával a leprabetegségre való figyelemfelhívás, a 
lepramegbetegedéses esetek továbbutalása, a kép-
zés és a kezelés terén. 
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· A Chhattisgarh állambeli Champai Szakképző Központ 
· Chandkhuri Leprakórház, Chandkhuri 
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Chhattisgarh 
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Chhattisgar 
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· Hétfő: Adjunk hálát a kórház dolgozóiért, és imád-
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ságot téve végezzék szolgálatukat és lássák el a 
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gyítsa meg a kórházakban kezelt leprabetegeket. 
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pontokban, és további 290 képzése folyik a közös-
ségben. Imádkozzunk ezen diákok képzéséért, 
majd tanulmányaik sikeres befejezését követő 
elhelyezkedésükért. 

· Szerda: A szakképző központokban a hivatalos 
tanfolyamokat a kormány is elismeri. Imádkozzunk, 
hogy további, nem hivatalos szaktanfolyamok is 
akkreditációt kaphassanak a kormánytól, hogy 
ezen iskolák végzős diákjainak jobbak legyenek az 
elhelyezkedési kilátásaik. 

· Csütörtök: Imádkozzunk az Úr iránymutatásáért a 
Indiai Lepramisszió kórházainak munkatársai szá-
mára, amint megpróbálják az általuk nyújtott szol-
gáltatásokat a kormány változó követelményeihez 
igazítani. 

Bethesda Lepraotthon és Kórház, Champa 

·
port (azok az emberek, akik a Lepramisszió pro-
jektjeit ebben a régióban képviselik) holisztikusan 
határozza meg és elégítse ki a társadalmi és gaz-
dasági diszkriminációval szembesülő leprabetegek 
szükségleteit. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a kórházak és a 
közösségi programok által tett erőfeszítésekért, 
melyek célja, hogy a kormányprogramok előnyeit a 
leprabetegek is élvezhessék. 

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat!” (Máté evangéliuma 5,16) 
  
Vezető tisztségviselők 
Dr. Sandeep Kumar - igazgató, Champai Kórház 
Dr. Manotosh Elkana - igazgató, Chandkhuri Kórház 
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központ 
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Chhattisgarh 
  

Péntek: Imádkozzunk, hogy a Chhattisgarhi Cso-
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21. hét: május 19  25.– 22. hét: május 26 – június 1.

Fókuszban: Banglades 

Kép:  Egy önsegítő csoport tagja, aki egy jövedelemforrást biztosító kezdeményezés részeként fát ültet Kép: A belga Lepramisszió kuratóriuma: Renée Simons jobbról a harmadik, Bakalania Songolea balról az első

Fókuszban:  Belgium 

A bela Lepramisszió
Bár Belgium kis ország Északnyugat-Európában, 
három hivatalos nyelve van: a holland, a francia és a 
német. Az adományok és az imádságok főleg az 
egyházi közösségekből érkeznek a belga Lepra-
misszióhoz.
A belga Lepramisszió munkáját néhány önkéntes 
végzi, akik nagylelkűen áldozzák idejüket ennek az 
ügynek. Értékelik azt, hogy csapatként dolgozhatnak 
együtt egy olyan akcióterv kidolgozásán, amelyet 
rendszeresen felülvizsgálnak és szükség esetén 
módosítanak. 
2014-ben a belga Lepramisszió remélhetőleg tovább 
fog fejlődni, és rendszeresen frissíti majd a 2013-ban 
elindított honlapját. A honlap platformja új és 
felhasználóbarátabb, és egyes részei több nyelven is 
olvashatóak. 
A belga Lepramisszió a holland-, francia és svájci 
Lepramisszióval együttműködésben ad ki olyan kiad-
ványokat, mint pl. a belga Lepramisszió időszakosan  
megjelenő imaútmutatója, a francia Lepramisszió ne-
gyedéves magazinja, az En action, valamint a holland 
és svájci lepramissziók naptárai. 
2014-ben a belga Lepramisszió célja, hogy ado-
mánygyűjtéssel és imával két lepramissziós projektet 
támogasson: az egyiket Bas-Congoban, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, egy másikat pedig a 
kínai Diqingben (ez utóbbit a francia Lepramisszióval 
karöltve). 

Vezető tisztségviselők: 
 Renée Simons-Hugaerts - elnök 
 Paulin Songolea Bakalanya - titkár 

Imatémák 
·

mányozóért és önkéntesért, akik idejüket és pén-
züket nem sajnálva támogatják a belga Lepra-
misszió munkáját. 

· Kedd: Adjunk hálát azért, hogy egészségügyi prob-
lémái ellenére a belga Lepramisszió számos ön-
kéntese továbbra is teljes mértékben elkötelezett a 
misszió támogatása és inspirálása mellett. Imád-
kozzunk gyógyulásukért, hogy továbbra is folytat-
hassák a belga Lepramisszió érdekében végzett 
tevékenységüket. 

· Szerda: Imádkozzunk, hogy a belga Lepramisszió 
több önkéntest tudjon találni és motiválni, akik részt 
vesznek a Flandriában, Brüsszelben, Vallóniában 
és a németül beszélő keleti kantonokban szer-
vezett éves egyházi találkozókon, és járnak a 
templomokba és az iskolákba, hogy tájékoztassák 
a híveket és az iskolásokat a leprabetegségről és a 
Lepramisszióról. 

· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy minél több ember-
hez jusson el, és így minél több embert érintsen 
meg a leprabetegek ügye és a Lepramisszió mun-
kája. Imádkozzunk, hogy a szeretetteljes ellátás és 
a remény, amelyben a leprabetegek részesülnek, 
jelentős mértékben javítsa az életüket. 

· Péntek: Adjunk hálát, hogy a többi lepramissziós 
tagországgal jó az együttműködés és a kommu-
nikáció. Imádkozzunk, hogy ez még tovább javuljon 
és erősödjön. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy az ado-
mánygyűjtő tevékenységek nagyobb bevételt hoz-
zanak, amelyre a leprabetegek támogatása ér-
dekében van szükség.   

Hétfő: Adjunk hálát az összes támogatóért, ado-
A Bangladesi Lepramisszió bemutatása 
A Bangladesi Lepramisszió 21 projektet támogat 
dhakai irodájából. 
Az alábbi helyeken működtetnek a leprabetegség 
visszaszorítását célzó és közösségi alapokon nyugvó 
rehabilitációs projekteket: 
· A chittagongi területen az ország keleti részén 
· A chittagongi dombság területén, amely egy távoli, 

hegyes-dombos terület az ország keleti részén 
· A gaibandhai és jaypurhati körzetben az ország 

központi részén 
· A nilphamari területen az ország északnyugati 

részén 
·Dhakában, Banglades fővárosában 
A leprabetegség visszaszorítását célzó projektek az 

alábbiakat foglalják magukban: 
· figyelemfelhívás a leprabetegségre 
·minőségi szolgáltatások nyújtása a leprabetegek 

számára 
· a leprabetegek ellátásának integrálása az általános 

egészségügyi ellátásba 
A közösségi alapokon nyugvó rehabilitáció segítsé-
gével a leprabetegek életét javítani szándékozó pro-
jektek az alábbiakra terjednek ki: 
· a nincstelen nők ellátása, akiket leprabetegségük 

miatt utasítottak el, vagy akik az ellenük elkövetett 
erőszak miatt kerestek menedéket 

· a mélyszegénység leküzdése a leprabetegek köré-
ben, a bizonytalan ételellátás csökkentése és a 
megélhetés javítása, partnerekkel együttműködve 

· önsegítő csoportok alakítása támogatás nyújtása 
és az egészségügyi és megélhetési lehetőségek 
javítása céljából a leprabetegek és fogyatékkal élők 
részére, különösen olyan területeken, ahol a lepra-
betegség megbélyegzéssel jár 

· a leprabetegek emberi jogainak támogatása és 
védelme 

Imatémák 
·Hétfő: A chittagongi és dhakai programok új kör-

zetek irányába terjeszkednek. Imádkozzunk, hogy 
a munkatársak mobilizálni tudják és be tudják vonni 
ebbe a fejlődési folyamatba a közösség tagjait, és 
fenn tudják tartani a jó kapcsolatot a helyi kor-
mánnyal és más érintettekkel. 

·Kedd: Imádkozzunk, hogy a súlyos fekélyekkel küz-
dők meggyógyuljanak. Adjunk hálát az új kezde-
ményezésekért, mint pl. a közösségen belül készült 

lábbelikért, amelyeket így a szükséget szenvedők 
könnyebben megkaphatnak. 

·Szerda: Számos önsegítő csoportot alapítottak, és 
a Bangladesi Lepramisszió közösségi alapon mű-
ködő rehabilitációs csoportja segítenek ezeknek a 
csoportoknak bejegyeztetni magukat a kormánynál. 
Imádkozzunk azért, hogy a bengáli Lepramisszió 
bölcsen járjon el e kihívást jelentő törekvése során. 

·Csütörtök: Imádkozzunk azokért a nincstelen nő-
kért, akik eljönnek a Rangpur körzetben található 
Hágár központba. Imádkozzunk, hogy egyéni szük-
ségleteiket a központ ki tudja elégíteni. Imád-
kozzunk, hogy ezek a nők megújult magabiz-
tossággal és méltósággal ismét részt tudjanak 
venni közösségük életében. 

·Péntek: Dicsérjük az Urat azért, hogy több mint 300 
embernek sikerült kiszakadnia a mélyszegénység-
ből a „Segítsünk a mélyszegényeken” projektnek 
köszönhetően. Imádkozzunk erőforrásokért és böl-
csességért, hogy a Bangladesi Lepramisszió segí-
teni tudjon a régióban a továbbra is mélyszegény-
ségben élő 2000-3000 olyan emberen, akik a  lepra 
által okozott fogyatékkal is kénytelenek együttélni. 

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a projekt 
munkatársai továbbra is elkötelezettek maradjanak, 
és szeretettel és törődéssel szolgálják az embere-
ket. Néhányan közülük távoli helyeken és a hegyvi-
dékeken végzik munkájukat, ahova biciklivel jutnak 
el. Imádkozzunk biztonságukért és az önsegítő 
csoportok számára nyújtott támogatásuk hatékony-
ságáért. 

Vezető tisztségviselők: 
John Samaddar - a chittagongi program vezetője 
Jiptha Boiragee – a dhakai program igazgatója
Salomon Sumon Halder – a gaibandha-jaypurhati program 
vezetője 
Surendra Nath Singh – közösségi programvezető 
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21. hét: május 19  25.– 22. hét: május 26 – június 1.

Fókuszban: Banglades 

Kép:  Egy önsegítő csoport tagja, aki egy jövedelemforrást biztosító kezdeményezés részeként fát ültet Kép: A belga Lepramisszió kuratóriuma: Renée Simons jobbról a harmadik, Bakalania Songolea balról az első

Fókuszban:  Belgium 

A bela Lepramisszió
Bár Belgium kis ország Északnyugat-Európában, 
három hivatalos nyelve van: a holland, a francia és a 
német. Az adományok és az imádságok főleg az 
egyházi közösségekből érkeznek a belga Lepra-
misszióhoz.
A belga Lepramisszió munkáját néhány önkéntes 
végzi, akik nagylelkűen áldozzák idejüket ennek az 
ügynek. Értékelik azt, hogy csapatként dolgozhatnak 
együtt egy olyan akcióterv kidolgozásán, amelyet 
rendszeresen felülvizsgálnak és szükség esetén 
módosítanak. 
2014-ben a belga Lepramisszió remélhetőleg tovább 
fog fejlődni, és rendszeresen frissíti majd a 2013-ban 
elindított honlapját. A honlap platformja új és 
felhasználóbarátabb, és egyes részei több nyelven is 
olvashatóak. 
A belga Lepramisszió a holland-, francia és svájci 
Lepramisszióval együttműködésben ad ki olyan kiad-
ványokat, mint pl. a belga Lepramisszió időszakosan  
megjelenő imaútmutatója, a francia Lepramisszió ne-
gyedéves magazinja, az En action, valamint a holland 
és svájci lepramissziók naptárai. 
2014-ben a belga Lepramisszió célja, hogy ado-
mánygyűjtéssel és imával két lepramissziós projektet 
támogasson: az egyiket Bas-Congoban, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, egy másikat pedig a 
kínai Diqingben (ez utóbbit a francia Lepramisszióval 
karöltve). 

Vezető tisztségviselők: 
 Renée Simons-Hugaerts - elnök 
 Paulin Songolea Bakalanya - titkár 

Imatémák 
·

mányozóért és önkéntesért, akik idejüket és pén-
züket nem sajnálva támogatják a belga Lepra-
misszió munkáját. 

· Kedd: Adjunk hálát azért, hogy egészségügyi prob-
lémái ellenére a belga Lepramisszió számos ön-
kéntese továbbra is teljes mértékben elkötelezett a 
misszió támogatása és inspirálása mellett. Imád-
kozzunk gyógyulásukért, hogy továbbra is folytat-
hassák a belga Lepramisszió érdekében végzett 
tevékenységüket. 

· Szerda: Imádkozzunk, hogy a belga Lepramisszió 
több önkéntest tudjon találni és motiválni, akik részt 
vesznek a Flandriában, Brüsszelben, Vallóniában 
és a németül beszélő keleti kantonokban szer-
vezett éves egyházi találkozókon, és járnak a 
templomokba és az iskolákba, hogy tájékoztassák 
a híveket és az iskolásokat a leprabetegségről és a 
Lepramisszióról. 

· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy minél több ember-
hez jusson el, és így minél több embert érintsen 
meg a leprabetegek ügye és a Lepramisszió mun-
kája. Imádkozzunk, hogy a szeretetteljes ellátás és 
a remény, amelyben a leprabetegek részesülnek, 
jelentős mértékben javítsa az életüket. 

· Péntek: Adjunk hálát, hogy a többi lepramissziós 
tagországgal jó az együttműködés és a kommu-
nikáció. Imádkozzunk, hogy ez még tovább javuljon 
és erősödjön. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy az ado-
mánygyűjtő tevékenységek nagyobb bevételt hoz-
zanak, amelyre a leprabetegek támogatása ér-
dekében van szükség.   

Hétfő: Adjunk hálát az összes támogatóért, ado-
A Bangladesi Lepramisszió bemutatása 
A Bangladesi Lepramisszió 21 projektet támogat 
dhakai irodájából. 
Az alábbi helyeken működtetnek a leprabetegség 
visszaszorítását célzó és közösségi alapokon nyugvó 
rehabilitációs projekteket: 
· A chittagongi területen az ország keleti részén 
· A chittagongi dombság területén, amely egy távoli, 

hegyes-dombos terület az ország keleti részén 
· A gaibandhai és jaypurhati körzetben az ország 

központi részén 
· A nilphamari területen az ország északnyugati 

részén 
·Dhakában, Banglades fővárosában 
A leprabetegség visszaszorítását célzó projektek az 

alábbiakat foglalják magukban: 
· figyelemfelhívás a leprabetegségre 
·minőségi szolgáltatások nyújtása a leprabetegek 

számára 
· a leprabetegek ellátásának integrálása az általános 

egészségügyi ellátásba 
A közösségi alapokon nyugvó rehabilitáció segítsé-
gével a leprabetegek életét javítani szándékozó pro-
jektek az alábbiakra terjednek ki: 
· a nincstelen nők ellátása, akiket leprabetegségük 

miatt utasítottak el, vagy akik az ellenük elkövetett 
erőszak miatt kerestek menedéket 

· a mélyszegénység leküzdése a leprabetegek köré-
ben, a bizonytalan ételellátás csökkentése és a 
megélhetés javítása, partnerekkel együttműködve 

· önsegítő csoportok alakítása támogatás nyújtása 
és az egészségügyi és megélhetési lehetőségek 
javítása céljából a leprabetegek és fogyatékkal élők 
részére, különösen olyan területeken, ahol a lepra-
betegség megbélyegzéssel jár 

· a leprabetegek emberi jogainak támogatása és 
védelme 

Imatémák 
·Hétfő: A chittagongi és dhakai programok új kör-

zetek irányába terjeszkednek. Imádkozzunk, hogy 
a munkatársak mobilizálni tudják és be tudják vonni 
ebbe a fejlődési folyamatba a közösség tagjait, és 
fenn tudják tartani a jó kapcsolatot a helyi kor-
mánnyal és más érintettekkel. 

·Kedd: Imádkozzunk, hogy a súlyos fekélyekkel küz-
dők meggyógyuljanak. Adjunk hálát az új kezde-
ményezésekért, mint pl. a közösségen belül készült 

lábbelikért, amelyeket így a szükséget szenvedők 
könnyebben megkaphatnak. 

·Szerda: Számos önsegítő csoportot alapítottak, és 
a Bangladesi Lepramisszió közösségi alapon mű-
ködő rehabilitációs csoportja segítenek ezeknek a 
csoportoknak bejegyeztetni magukat a kormánynál. 
Imádkozzunk azért, hogy a bengáli Lepramisszió 
bölcsen járjon el e kihívást jelentő törekvése során. 

·Csütörtök: Imádkozzunk azokért a nincstelen nő-
kért, akik eljönnek a Rangpur körzetben található 
Hágár központba. Imádkozzunk, hogy egyéni szük-
ségleteiket a központ ki tudja elégíteni. Imád-
kozzunk, hogy ezek a nők megújult magabiz-
tossággal és méltósággal ismét részt tudjanak 
venni közösségük életében. 

·Péntek: Dicsérjük az Urat azért, hogy több mint 300 
embernek sikerült kiszakadnia a mélyszegénység-
ből a „Segítsünk a mélyszegényeken” projektnek 
köszönhetően. Imádkozzunk erőforrásokért és böl-
csességért, hogy a Bangladesi Lepramisszió segí-
teni tudjon a régióban a továbbra is mélyszegény-
ségben élő 2000-3000 olyan emberen, akik a  lepra 
által okozott fogyatékkal is kénytelenek együttélni. 

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a projekt 
munkatársai továbbra is elkötelezettek maradjanak, 
és szeretettel és törődéssel szolgálják az embere-
ket. Néhányan közülük távoli helyeken és a hegyvi-
dékeken végzik munkájukat, ahova biciklivel jutnak 
el. Imádkozzunk biztonságukért és az önsegítő 
csoportok számára nyújtott támogatásuk hatékony-
ságáért. 

Vezető tisztségviselők: 
John Samaddar - a chittagongi program vezetője 
Jiptha Boiragee – a dhakai program igazgatója
Salomon Sumon Halder – a gaibandha-jaypurhati program 
vezetője 
Surendra Nath Singh – közösségi programvezető 
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A Dél-Afrikai Lepramisszió bemutatása 
A Dél-Afrikai Lepramissziót 1949 szeptemberében 
alapították. A dél-afrikai leprabetegeket segítő mun-
ka finanszírozása érdekében gyűjt adományokat, és 
bár korlátozott mértékben, de Szváziföldön és Namí-
biában is végez tevékenységet. A Dél-Afrikai Lepra-
misszió tevékenységeinek fontos részét teszi ki a 
hívő emberek hozzáállásának változtatása a fogya-
tékkal élőkkel szemben; ezt a tevékenységet a Dél-
Afrikai Lepramisszió remélhetőleg még tovább fogja 
tudni fejleszteni. 

 A Zimbabwei Lepramisszió bemutatása 
A Lepramisszió 1967-ben kezdte meg működését 
Zimbabwéban - adományokat gyűjtött és az egész-
ségügyi minisztériummal együttműködve segített a 
leprabetegeken. Az utóbbi években a Lepramisszió 
jelenléte jelentősen csökkent, de a tervek szerint az 
'Zimbabwei Új Lepramisszió' új életet fog lehelni a 
Lepramisszió szolgálatába. Csupán néhány új lep-
ramegbetegedéses eset van, sokan vannak azonban 
olyanok, akik a leprabetegség következtében lettek 
fogyatékkal élők; a Hararéba továbbutalt leprabe-
tegeknek gyakran gyakorlati és lelki segítségre van 
szükségük. A Lepramisszió célja továbbá, hogy 
együttműködjön a zimbabwei egyházakkal a lepra-
betegség iránti érdeklődés növelése és a Lepra-
misszió munkájáért való imádkozás érdekében. 
  
Imatémák 
· Hétfő: Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy milyen 

fantasztikusan reagáltak az emberek a Dél-Afrikai 
Lepramisszió mozambiki vészhelyzettel kapcso-
latos felhívására a pembai irodát elpusztító tűz-
eset után. Imádkozzunk az e-mailen keresztüli 
kommunikáció fejlődéséért, hogy az ország külön-
böző részein lakó támogatókkal való közvetlen 
kapcsolattartás kiszélesedhessen. 

· Kedd: Továbbra is imádkozzunk a 'Növekedj!' című 
kampányért, amelynek célja a dél-afrikai egyházi 
közösségek fogyatékkal élő tagjainak nehéz hely-
zetére való figyelemfelhívás. Imádkozzunk Erna 
Möllerért, aki kulcsszerepet tölt be a különböző 
egyházi vezetőkkel folytatott tárgyalásokban, me-
lyek célja olyan kezdeményezések felkarolása, 
amelyek biztosítják a szeretetteljes, befogadó és 
önérvényesítő hozzáállást a fogyatékkal élők irá-
nyában, s ami arra ösztönzi a fogyatékkal élőket, 
hogy a passzív szerep helyett inkább aktívan já-
ruljanak hozzá az egyház életéhez. Imádkozzunk 

az augusztusi „Figyelemfelhívó vasárnap a fo-
gyatékkal élőkért” rendezvényért is. 

· Szerda: 2014-ben a Dél-Afrikai Lepramisszió sze-
retné javítani a Mandela Napi tevékenységét. Ez 
az esemény a Robben-szigethez kapcsolódik, ahol 
a korábbi elnök, Nelson Mandela sok éven ke-
resztül raboskodott, és amely sziget leprabetegek 
lakhelyéül is szolgált a múltban. Imádkozzunk 
azért, hogy áttörés következzen be a hatóságokkal 
folytatott tárgyalásokban, hogy egy ilyen jellegű 
eseményt meg lehessen rendezni. 

· Csütörtök: Tervezzük, hogy egy különböző platfo-
rmokra alkalmas rövidfilmsorozat készülne, ame-
lyet az önkéntesek a templomokban tartott tájékoz-
tatók során tudnának használni. Kérjük, imádkoz-
zon, hogy elő tudjuk teremteni az ehhez szükséges 
erőforrásokat, és megtaláljuk a megfelelő film-
készítő céget és olyan alkotókat akik megértik a 
Lepramisszió erkölcsiségét és jövőképét. 

Zimbabwe 
· Péntek: Imádkozzunk az Úr bölcsességéért és ke-

gyelméért a Zimbabwei Lepramisszió újraindulása 
kapcsán. Imádkozzunk, hogy a templomok meg-
nyissák kapuikat, hogy a többi civilszervezet és a 
kormány elfogadjon minket, és hogy nagytudású 
és lelkes orvosi munkatársakra leljünk. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a Zimbab-
wei Lepramisszió lelkészi tevékenysége részeként 
erős keresztény hívői bázist építsen ki. 

            
Vezető tisztségviselők - Dél-Afrikai Lepramisszió 
Peter Laubscher – a Lepramisszió országos igazga-tója
Theo de Villiers - igazgatóhelyettes 
Erna Möller - programigazgató 
Otto Kingsley - a fokvárosi régió igazgatója 
Zimbabwe: Dan Izzett – a Lepramisszió képviselője 

A holland Lepramisszió bemutatása 
A holland Lepramissziót az 1980-as években alapí-
tották azzal a céllal, hogy pénzzel, humán erőforrásal 
és imán keresztül nyújtson támogatást a Nemzetközi 
Lepramisszió számára. Irodája Apeldoornban talál-
ható; itt nyolc munkatárs és négy önkéntes végzi 
munkáját. A holland Lepramisszió két holland szár-
mazású, különböző kultúrák között közvetítő mun-
katárs számára biztosít támogatást: Geeske Zijpnek 
Csádban, valamint Tanny Hagensnek Indonéziában. 
A két holland munkatárson kívül segítik az egyik 
nemzetközi munkatárs, Piet Both országfejlesztési 
igazgatónak a munkáját is. 
A holland Lepramisszió jövőképe, hogy a leprabeteg-
séggel és a rehabilitációval kapcsolatos szolgáltatá-
sok megerősödjenek, és hogy a leprabetegek élete 
Indiában, Indonéziában, Bangladesben, a Kongói De-
mokratikus Köztársaságban, Mianmarban és Csád-
ban gyökeresen megváltozhasson. 

Imatémák 
· Hétfő: A holland Lepramisszió azt tervezte, hogy 

egy kapcsolattartó (adománygyűjtő) vezetőt vesz 
fel 2013 végén. Imádkozzunk, hogy az új kap-
csolattartó vezető új adományozókat, egyházakat, 
alapítványokat és vállalatokat tudjon bevonni, és 
hogy inspirálja őt a Holland Lepramisszió munkája. 
Imádkozzunk azért, hogy jó legyen az együttmű-
ködés. 

· Kedd: Adjunk hálát az Úrnak, hogy kellemes, köz-
ponti fekvésű irodát sikerült találni a szervezet szá-
mára Apeldoornban. A munkatársak nagyon sze-
retnek az új irodában dolgozni. Adjunk hálát az Úr-
nak, hogy a költözés problémamentesen zajlott le. 

· Szerda: Imádkozzunk Henno Couprie-ért, a Lepra-
misszió országvezetőjéért, amint az idei évben a 
csapatot vezeti. Kérjünk áldást Henno Couprie 

munkájára és családjára, és imádkozzunk, hogy 
bölcs döntéseket hozzon. 

· Csütörtök: A Pünkösdi Konferencia jelentős ke-
resztény eseménynek számít Hollandiában, me-
lyen a Lepramisszió is képviselteti magát. Imád-
kozzunk, hogy a konferencián való jelenlétünknek 
köszönhetően fel tudjuk hívni az emberek figyel-
mét a leprabetegségre, és új adományozókat talál-
junk, akik segíteni fogják a munkánkat. 

· Péntek: Más országokhoz hasonlóan a holland 
Lepramisszió is érzi a pénzügyi válság hatásait. 
Imádkozzunk az Úrhoz a munkánkhoz szükséges 
pénzügyi erőforrásokért. 

· Szombat/vasárnap: A holland Lepramisszió egy 
kétnapos rendezvényt szeretne tartani szeptem-
berben, ahol alkalom nyílik majd az adomá-
nyozókkal és a korábbi terepmunkásokkal való ta-
lálkozásra. Imádkozzunk, hogy meg tudjuk erősí-
teni a kapcsolatunkat az adományozókkal. 

„A reménységben örvendezők; a háborúságban 
tűrők; a könyörgésben állhatatosak.” (Róm. 12,12) 

Legfontosabb események 2014-ben 
· Szeptember - rendezvények 
·Pünkösdi Konferencia 

Tisztségviselők: 
Henno Couprie - igazgató
Cor van Leeuwen – adománygyűjtő
Ingrid Peters – adminisztráció
Wim Veenemans – pénzügyi igazgató 
Nico Zwemstra – a program koordinációjáért felelős vezető
Heidi Hoogvliet – forrás- és programellenőr 
Wendy Moes – főtitkár 
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A Dél-Afrikai Lepramisszió bemutatása 
A Dél-Afrikai Lepramissziót 1949 szeptemberében 
alapították. A dél-afrikai leprabetegeket segítő mun-
ka finanszírozása érdekében gyűjt adományokat, és 
bár korlátozott mértékben, de Szváziföldön és Namí-
biában is végez tevékenységet. A Dél-Afrikai Lepra-
misszió tevékenységeinek fontos részét teszi ki a 
hívő emberek hozzáállásának változtatása a fogya-
tékkal élőkkel szemben; ezt a tevékenységet a Dél-
Afrikai Lepramisszió remélhetőleg még tovább fogja 
tudni fejleszteni. 

 A Zimbabwei Lepramisszió bemutatása 
A Lepramisszió 1967-ben kezdte meg működését 
Zimbabwéban - adományokat gyűjtött és az egész-
ségügyi minisztériummal együttműködve segített a 
leprabetegeken. Az utóbbi években a Lepramisszió 
jelenléte jelentősen csökkent, de a tervek szerint az 
'Zimbabwei Új Lepramisszió' új életet fog lehelni a 
Lepramisszió szolgálatába. Csupán néhány új lep-
ramegbetegedéses eset van, sokan vannak azonban 
olyanok, akik a leprabetegség következtében lettek 
fogyatékkal élők; a Hararéba továbbutalt leprabe-
tegeknek gyakran gyakorlati és lelki segítségre van 
szükségük. A Lepramisszió célja továbbá, hogy 
együttműködjön a zimbabwei egyházakkal a lepra-
betegség iránti érdeklődés növelése és a Lepra-
misszió munkájáért való imádkozás érdekében. 
  
Imatémák 
· Hétfő: Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy milyen 

fantasztikusan reagáltak az emberek a Dél-Afrikai 
Lepramisszió mozambiki vészhelyzettel kapcso-
latos felhívására a pembai irodát elpusztító tűz-
eset után. Imádkozzunk az e-mailen keresztüli 
kommunikáció fejlődéséért, hogy az ország külön-
böző részein lakó támogatókkal való közvetlen 
kapcsolattartás kiszélesedhessen. 

· Kedd: Továbbra is imádkozzunk a 'Növekedj!' című 
kampányért, amelynek célja a dél-afrikai egyházi 
közösségek fogyatékkal élő tagjainak nehéz hely-
zetére való figyelemfelhívás. Imádkozzunk Erna 
Möllerért, aki kulcsszerepet tölt be a különböző 
egyházi vezetőkkel folytatott tárgyalásokban, me-
lyek célja olyan kezdeményezések felkarolása, 
amelyek biztosítják a szeretetteljes, befogadó és 
önérvényesítő hozzáállást a fogyatékkal élők irá-
nyában, s ami arra ösztönzi a fogyatékkal élőket, 
hogy a passzív szerep helyett inkább aktívan já-
ruljanak hozzá az egyház életéhez. Imádkozzunk 

az augusztusi „Figyelemfelhívó vasárnap a fo-
gyatékkal élőkért” rendezvényért is. 

· Szerda: 2014-ben a Dél-Afrikai Lepramisszió sze-
retné javítani a Mandela Napi tevékenységét. Ez 
az esemény a Robben-szigethez kapcsolódik, ahol 
a korábbi elnök, Nelson Mandela sok éven ke-
resztül raboskodott, és amely sziget leprabetegek 
lakhelyéül is szolgált a múltban. Imádkozzunk 
azért, hogy áttörés következzen be a hatóságokkal 
folytatott tárgyalásokban, hogy egy ilyen jellegű 
eseményt meg lehessen rendezni. 

· Csütörtök: Tervezzük, hogy egy különböző platfo-
rmokra alkalmas rövidfilmsorozat készülne, ame-
lyet az önkéntesek a templomokban tartott tájékoz-
tatók során tudnának használni. Kérjük, imádkoz-
zon, hogy elő tudjuk teremteni az ehhez szükséges 
erőforrásokat, és megtaláljuk a megfelelő film-
készítő céget és olyan alkotókat akik megértik a 
Lepramisszió erkölcsiségét és jövőképét. 

Zimbabwe 
· Péntek: Imádkozzunk az Úr bölcsességéért és ke-

gyelméért a Zimbabwei Lepramisszió újraindulása 
kapcsán. Imádkozzunk, hogy a templomok meg-
nyissák kapuikat, hogy a többi civilszervezet és a 
kormány elfogadjon minket, és hogy nagytudású 
és lelkes orvosi munkatársakra leljünk. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a Zimbab-
wei Lepramisszió lelkészi tevékenysége részeként 
erős keresztény hívői bázist építsen ki. 

            
Vezető tisztségviselők - Dél-Afrikai Lepramisszió 
Peter Laubscher – a Lepramisszió országos igazga-tója
Theo de Villiers - igazgatóhelyettes 
Erna Möller - programigazgató 
Otto Kingsley - a fokvárosi régió igazgatója 
Zimbabwe: Dan Izzett – a Lepramisszió képviselője 

A holland Lepramisszió bemutatása 
A holland Lepramissziót az 1980-as években alapí-
tották azzal a céllal, hogy pénzzel, humán erőforrásal 
és imán keresztül nyújtson támogatást a Nemzetközi 
Lepramisszió számára. Irodája Apeldoornban talál-
ható; itt nyolc munkatárs és négy önkéntes végzi 
munkáját. A holland Lepramisszió két holland szár-
mazású, különböző kultúrák között közvetítő mun-
katárs számára biztosít támogatást: Geeske Zijpnek 
Csádban, valamint Tanny Hagensnek Indonéziában. 
A két holland munkatárson kívül segítik az egyik 
nemzetközi munkatárs, Piet Both országfejlesztési 
igazgatónak a munkáját is. 
A holland Lepramisszió jövőképe, hogy a leprabeteg-
séggel és a rehabilitációval kapcsolatos szolgáltatá-
sok megerősödjenek, és hogy a leprabetegek élete 
Indiában, Indonéziában, Bangladesben, a Kongói De-
mokratikus Köztársaságban, Mianmarban és Csád-
ban gyökeresen megváltozhasson. 

Imatémák 
· Hétfő: A holland Lepramisszió azt tervezte, hogy 

egy kapcsolattartó (adománygyűjtő) vezetőt vesz 
fel 2013 végén. Imádkozzunk, hogy az új kap-
csolattartó vezető új adományozókat, egyházakat, 
alapítványokat és vállalatokat tudjon bevonni, és 
hogy inspirálja őt a Holland Lepramisszió munkája. 
Imádkozzunk azért, hogy jó legyen az együttmű-
ködés. 

· Kedd: Adjunk hálát az Úrnak, hogy kellemes, köz-
ponti fekvésű irodát sikerült találni a szervezet szá-
mára Apeldoornban. A munkatársak nagyon sze-
retnek az új irodában dolgozni. Adjunk hálát az Úr-
nak, hogy a költözés problémamentesen zajlott le. 

· Szerda: Imádkozzunk Henno Couprie-ért, a Lepra-
misszió országvezetőjéért, amint az idei évben a 
csapatot vezeti. Kérjünk áldást Henno Couprie 

munkájára és családjára, és imádkozzunk, hogy 
bölcs döntéseket hozzon. 

· Csütörtök: A Pünkösdi Konferencia jelentős ke-
resztény eseménynek számít Hollandiában, me-
lyen a Lepramisszió is képviselteti magát. Imád-
kozzunk, hogy a konferencián való jelenlétünknek 
köszönhetően fel tudjuk hívni az emberek figyel-
mét a leprabetegségre, és új adományozókat talál-
junk, akik segíteni fogják a munkánkat. 

· Péntek: Más országokhoz hasonlóan a holland 
Lepramisszió is érzi a pénzügyi válság hatásait. 
Imádkozzunk az Úrhoz a munkánkhoz szükséges 
pénzügyi erőforrásokért. 

· Szombat/vasárnap: A holland Lepramisszió egy 
kétnapos rendezvényt szeretne tartani szeptem-
berben, ahol alkalom nyílik majd az adomá-
nyozókkal és a korábbi terepmunkásokkal való ta-
lálkozásra. Imádkozzunk, hogy meg tudjuk erősí-
teni a kapcsolatunkat az adományozókkal. 

„A reménységben örvendezők; a háborúságban 
tűrők; a könyörgésben állhatatosak.” (Róm. 12,12) 

Legfontosabb események 2014-ben 
· Szeptember - rendezvények 
·Pünkösdi Konferencia 

Tisztségviselők: 
Henno Couprie - igazgató
Cor van Leeuwen – adománygyűjtő
Ingrid Peters – adminisztráció
Wim Veenemans – pénzügyi igazgató 
Nico Zwemstra – a program koordinációjáért felelős vezető
Heidi Hoogvliet – forrás- és programellenőr 
Wendy Moes – főtitkár 
  



34

26. hét: június 23 – 29.

Fókuszban: Nyugat-India - Maharashtra és Karnataka államok

25. hét: június 16  22.–

35Kép: Sunita Mohanale, a miraji kórház helyreállító sebészetének egyik betege, és férje
Kép:  Az „Isten szerint való gazdálkodás” projekt egyik részvevője
        Az Iphiro Yohoolo iskola ösztöndíjrendszer ifjú támogatottja

A Nemzetközi Lepramisszió nyugat- indiai szolgá-
latáról
A Karnataka és Maharashtra államokban is szolgáló 
Nemzetközi Lepramisszió biztosítja az egészségügyi 
ellátást, közösségfejlesztést, illetve támogatja az 
Indiai Lepramissziót a Lepraellenes Szervezetek Szö-
vetsége, az ILEP is. A két kórház Kotharaban és 
Mirajban gondoskodik a közösség leprabetegeinek 
ellátásáról, illetve általános egészségügyi ellátást is 
biztosít. Nashikban a Nemzetközi Lepramisszió Szak-
képző Központjában a diákok közel 80 %-a leprával 
sújtott háttérből érkezik. Az Integráló Egészségügyi 
Intézet projektjével a Kotharához közeli Melghat 
törzsi közösségét segíti.
Projektek:
· Nemzetközi Lepramissziós Közösségi Kórház, 

Kothara
· Richardson Leprakórház, Miraj
· Szakképző Központ, Nashik
· Integrált Egészségügyi Intézeti Tervezet, Kothara
· Széleskörű Rehabilitációs Projekt, Belgaum
· Fenntartható Megélhetés Program, Belgaum

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk a hatásosabb kommunikációs 

kapcsolatért az állammal való együttműködésben, 
hogy még több leprabeteget irányíthassanak a 
Nemzetközi Lepramisszió indiai kórházaiba helyre-
állító műtétekre.

· Kedd: Imádkozzunk az állam egészségügyi prog-
ramjának megerősödéséért, különösképpen a 
rokkantság megelőzése szempontjából.

· Szerda: Imádkozzunk a pénzgyűjtő programokért 
és a régió egyházaival való kiterjedtebb együttmű-
ködésért.

·Csütörtök: 2014-ben a régió kórházai több, mint 
200 leprabetegnek készülnek helyreállító sebészeti 
táborokat biztosítani. Imádkozzunk, hogy ez az 
elhatározás megélhetési lehetőségeket teremthes-
sen majd számukra, és közösségeikben vissza-
fogadásra találhassanak.

· Péntek: Imádkozzunk, hogy a Nemzetközi Lepra-
misszió tagjainak szavai és cselekedetei igazi ke-
resztény bizonyságtételek lehessenek azok között, 
akik felé szolgálnak.

·
és önkéntesek  számára Istentől jövő bölcsessé-
gért a fenntartható megélhetés projektjeihez, hogy 
munkájuk helyreállást, fejlődést és átformálódást 
hozhasson a leprabetegek és közösségeik szá-
mára.

„Hálás vagyok a Nemzetközi Lepramissziónak, amiért 
ezen a helyen is gondoskodnak e nagyszerű szol-
gálatról, és számomra is méltóságteljes életet biz-
tosítottak.” – Sunita, a miraji Richardson Kórház hely-
reállító műtétjeinek egyik megajándékozottja

Vezető munkatársak
Dr. Paul D. Madhale – főorvos, Richardson Lepra-
kórház, Miraj    
Dr. U. K. Hembrom – főorvos, Nemzetközi Lepra-
misszió, Kothara
Clement Muthiah – igazgató, Szakképző Központ, 
Nashik
Harsha Gudasalamani – programigazgató, Széles-
körű Rehabilitációs Projekt

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a munkatársak A Mozambiki Lepramisszió szolgálatáról
2014-ben a Mozambiki Lepramisszió tovább folytatja 
az ALEMO-val (a leprabetegek egyik egyesülete) 
társkapcsolatban a már megvalósult egészségügyi 
munkák és az önsegítő csoportok megszilárdítását.  
A Mozambiki Lepramisszió egyéb tervezett tevé-
kenységei: helyi pénzgyűjtést kezdeményezni az 
ennek megfelelő projektfejlesztéssel, az elmúlt két év 
során készített bibliai hangfelvételeket a közösség 
javára felhasználni, és felülvizsgálni az országos 
szintű stratégiát. A csoport szintén reménnyel tekint 
arra, hogy Isten kegyelméből idén az új irodák építési 
munkái is befejeződnek.  

Imatémák
· Hétfő: Dicsőítsük az Urat a 2013-as tűzvész utáni 

kegyelemteljes gondoskodásáért. Imádkozzunk, 
hogy a Mozambiki Lepramisszió találhasson 
további újító és fenntartható módszereket a még 
kiterjedtebb és átfogóbb eredményesség végett.

· Kedd: Az „Isten szerint való gazdálkodás” lehető-
séget nyújt az ALEMO tagjainak a még fenntart-
hatóbb mezőgazdasági módszerek segítségével 
való magasabb szintű terméshozam elérésében. 
Imádkozzunk, hogy a projekt meggyőzze a lelkes 
tagok kritikus tömegét.

· Szerda: A megfelelő oktatás nélkülözhetetlen ah-
hoz, hogy megtörhessen a szegénység ördögi köre 
Mozambikban. Adjunk hálát az előbbre lépésért az 
Iphiro Yohoolo (iskolai támogatás) projektben, és 

Fókuszban: Mozambik

imádkozzunk, hogy minél több leprabeteg gyermek 
kaphasson motivációt és lehetőséget a nyolc 
osztály befejezését követően is.

· Csütörtök: Az önsegítő csoportok fontos lánc-
szemet képeznek a rokkantság megelőzésében 
(POD), a szövődményes esetek továbbküldésében, 
az újabb esetek felderítésében és az előítéletek 
kezelésében. Imádkozzunk, hogy ez a hihetetlen 
módszer tovább növekedhessen, és Mozambik- 
szerte meggyökerezhessen. 

· Péntek: Mint egy betegekért létrejött szervezetnek, 
az ALEMOnak szükséges sürgősen újraértelmez-
nie stratégiáját és munkamódszerét, hogy még 
fenntarthatóbbá és hasznosabbá válhasson a 
tagjai számára. Imádkozzunk, hogy a tagok saját-
juknak érezhessék e folyamatot.

· Szombat/vasárnap: A Niviriyane projekt 2014-től az 
ALEMOn és az önsegítő csoportokon belül elkezdi 
alkalmazni a bibliai történetek hangfelvételeit. 
Imádkozzunk, hogy Isten Királysága a leprabete-
gekhez is közel kerülhessen, és a Szentírást hall-
gatva valósággá is válhasson számukra.

Vezető munkatársak
Dr. Arie de Kruijff – a Nemzetközi Lepramisszió or-
szágos vezetője
Domingos Nicala – projektigazgató, Leprát Vissza-
szorító és Rokkantságmegelőző Projekt
Belarmino Reich – Projektigazgató, ALEMO és 
IphiroYoohoolo (iskolai ösztöndíj) projekt
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        Az Iphiro Yohoolo iskola ösztöndíjrendszer ifjú támogatottja

A Nemzetközi Lepramisszió nyugat- indiai szolgá-
latáról
A Karnataka és Maharashtra államokban is szolgáló 
Nemzetközi Lepramisszió biztosítja az egészségügyi 
ellátást, közösségfejlesztést, illetve támogatja az 
Indiai Lepramissziót a Lepraellenes Szervezetek Szö-
vetsége, az ILEP is. A két kórház Kotharaban és 
Mirajban gondoskodik a közösség leprabetegeinek 
ellátásáról, illetve általános egészségügyi ellátást is 
biztosít. Nashikban a Nemzetközi Lepramisszió Szak-
képző Központjában a diákok közel 80 %-a leprával 
sújtott háttérből érkezik. Az Integráló Egészségügyi 
Intézet projektjével a Kotharához közeli Melghat 
törzsi közösségét segíti.
Projektek:
· Nemzetközi Lepramissziós Közösségi Kórház, 

Kothara
· Richardson Leprakórház, Miraj
· Szakképző Központ, Nashik
· Integrált Egészségügyi Intézeti Tervezet, Kothara
· Széleskörű Rehabilitációs Projekt, Belgaum
· Fenntartható Megélhetés Program, Belgaum

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk a hatásosabb kommunikációs 

kapcsolatért az állammal való együttműködésben, 
hogy még több leprabeteget irányíthassanak a 
Nemzetközi Lepramisszió indiai kórházaiba helyre-
állító műtétekre.

· Kedd: Imádkozzunk az állam egészségügyi prog-
ramjának megerősödéséért, különösképpen a 
rokkantság megelőzése szempontjából.

· Szerda: Imádkozzunk a pénzgyűjtő programokért 
és a régió egyházaival való kiterjedtebb együttmű-
ködésért.

·Csütörtök: 2014-ben a régió kórházai több, mint 
200 leprabetegnek készülnek helyreállító sebészeti 
táborokat biztosítani. Imádkozzunk, hogy ez az 
elhatározás megélhetési lehetőségeket teremthes-
sen majd számukra, és közösségeikben vissza-
fogadásra találhassanak.

· Péntek: Imádkozzunk, hogy a Nemzetközi Lepra-
misszió tagjainak szavai és cselekedetei igazi ke-
resztény bizonyságtételek lehessenek azok között, 
akik felé szolgálnak.

·
és önkéntesek  számára Istentől jövő bölcsessé-
gért a fenntartható megélhetés projektjeihez, hogy 
munkájuk helyreállást, fejlődést és átformálódást 
hozhasson a leprabetegek és közösségeik szá-
mára.

„Hálás vagyok a Nemzetközi Lepramissziónak, amiért 
ezen a helyen is gondoskodnak e nagyszerű szol-
gálatról, és számomra is méltóságteljes életet biz-
tosítottak.” – Sunita, a miraji Richardson Kórház hely-
reállító műtétjeinek egyik megajándékozottja

Vezető munkatársak
Dr. Paul D. Madhale – főorvos, Richardson Lepra-
kórház, Miraj    
Dr. U. K. Hembrom – főorvos, Nemzetközi Lepra-
misszió, Kothara
Clement Muthiah – igazgató, Szakképző Központ, 
Nashik
Harsha Gudasalamani – programigazgató, Széles-
körű Rehabilitációs Projekt

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a munkatársak A Mozambiki Lepramisszió szolgálatáról
2014-ben a Mozambiki Lepramisszió tovább folytatja 
az ALEMO-val (a leprabetegek egyik egyesülete) 
társkapcsolatban a már megvalósult egészségügyi 
munkák és az önsegítő csoportok megszilárdítását.  
A Mozambiki Lepramisszió egyéb tervezett tevé-
kenységei: helyi pénzgyűjtést kezdeményezni az 
ennek megfelelő projektfejlesztéssel, az elmúlt két év 
során készített bibliai hangfelvételeket a közösség 
javára felhasználni, és felülvizsgálni az országos 
szintű stratégiát. A csoport szintén reménnyel tekint 
arra, hogy Isten kegyelméből idén az új irodák építési 
munkái is befejeződnek.  

Imatémák
· Hétfő: Dicsőítsük az Urat a 2013-as tűzvész utáni 

kegyelemteljes gondoskodásáért. Imádkozzunk, 
hogy a Mozambiki Lepramisszió találhasson 
további újító és fenntartható módszereket a még 
kiterjedtebb és átfogóbb eredményesség végett.

· Kedd: Az „Isten szerint való gazdálkodás” lehető-
séget nyújt az ALEMO tagjainak a még fenntart-
hatóbb mezőgazdasági módszerek segítségével 
való magasabb szintű terméshozam elérésében. 
Imádkozzunk, hogy a projekt meggyőzze a lelkes 
tagok kritikus tömegét.

· Szerda: A megfelelő oktatás nélkülözhetetlen ah-
hoz, hogy megtörhessen a szegénység ördögi köre 
Mozambikban. Adjunk hálát az előbbre lépésért az 
Iphiro Yohoolo (iskolai támogatás) projektben, és 

Fókuszban: Mozambik

imádkozzunk, hogy minél több leprabeteg gyermek 
kaphasson motivációt és lehetőséget a nyolc 
osztály befejezését követően is.

· Csütörtök: Az önsegítő csoportok fontos lánc-
szemet képeznek a rokkantság megelőzésében 
(POD), a szövődményes esetek továbbküldésében, 
az újabb esetek felderítésében és az előítéletek 
kezelésében. Imádkozzunk, hogy ez a hihetetlen 
módszer tovább növekedhessen, és Mozambik- 
szerte meggyökerezhessen. 

· Péntek: Mint egy betegekért létrejött szervezetnek, 
az ALEMOnak szükséges sürgősen újraértelmez-
nie stratégiáját és munkamódszerét, hogy még 
fenntarthatóbbá és hasznosabbá válhasson a 
tagjai számára. Imádkozzunk, hogy a tagok saját-
juknak érezhessék e folyamatot.

· Szombat/vasárnap: A Niviriyane projekt 2014-től az 
ALEMOn és az önsegítő csoportokon belül elkezdi 
alkalmazni a bibliai történetek hangfelvételeit. 
Imádkozzunk, hogy Isten Királysága a leprabete-
gekhez is közel kerülhessen, és a Szentírást hall-
gatva valósággá is válhasson számukra.

Vezető munkatársak
Dr. Arie de Kruijff – a Nemzetközi Lepramisszió or-
szágos vezetője
Domingos Nicala – projektigazgató, Leprát Vissza-
szorító és Rokkantságmegelőző Projekt
Belarmino Reich – Projektigazgató, ALEMO és 
IphiroYoohoolo (iskolai ösztöndíj) projekt
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Az Észak-Írországi Lepramisszióról 
Hálát adnak Istennek a 2013-ban elért csodálatos 
eredményekért. 
· A nigériai Ekpene Obom Kórház épülete felújítási 

munkáinak folytatódásáért, hogy az öt évre 
tervezett 200 000 font értékű munkaprogramból 
már két év megvalósulhatott;

· hogy a tanzániai Samarában még további négy 
épület készülhetett el;

· és a szintén tanzániai Homboloban a Közösségi 
Egészségügyi- és Oktatási Program két további 
falura is kiterjedhetett, mellyel együttvéve már 
nyolc település felé szolgál. 2013-ban több, mint 
25 000 embert vizsgáltak át a lepra jeleit keresve. 

A projekt célzottan erre a feladatra külön igazgatót, 
orvost, egy vezető és egy sofőrt is alkalmaz. 

· Etiópiában számos kisebb projekt is megvalósul-
hatott;

· A Nemzetközi Lepramisszió munkáira befolyó 
adományok éves rekordjáért - hogy Észak-Íror-
szágon keresztül 317 000 font juthatott el a Nem-
zetközi Lepramisszió indiai, nigériai, nepáli, tan-
zániai, etiópiai és bangladesi projektjeire.

Imatémák
· Hétfő: Dicsőítsük az Urat azon projektekért, melyek 

2013-ban az adományoknak köszönhetően meg-
valósulhattak. 

· Kedd: Colin Ferguson, aki több,  mint 28 évig volt 
az Észak-Írországi Lepramisszió országos veze-
tője, 2014 nyarának végén nyugdíjba vonul. Peter 
Hilton szintén távozik itteni munkaköréből, mivel a 
továbbiakban az Írországi Egyháznál vállal teljes 
idejű lelkészi szolgálatot. Adjunk hálát az Úrnak 
mindkettőjük eddigi hűséges szolgálatáért, és 
imádkozzunk életük következő szakaszáért is.

·
kozzunk az 
Észak-Írországi 
Lepramissz ió  
Kuratóriuma számára – Mark Noble vezetése alatt 
– bölcsességért, amint imádságos lelkülettel vá-
lasztják ki Colin utódát, és vezetik a missziót a 
jövőben.

· Csütörtök: Imádkozzunk Sam Smithért, Joy 
Jamiesonért és Lesley Pootsért (Cromie). A Lagan 
House-i (Észak-Írországi Lepramisszió) élet a vál-
tás ideje alatt kissé idegenszerű lesz számukra. 
Imádkozzunk buzgón, hogy Colin utóda megta-
pasztalhassa Isten jelenlétét, amint megkezdi 
szolgálatát az Észak-Írországi Lepramissziónál.

· Péntek: Imádkozzunk azon gyülekezeti felelősökért 
és tagokért, akik felvállalták az egyház és a 
Lepramisszió misszió közötti kapcsolatok fenn-
tartását, szorosabbra vonását. Adjunk hálát az 
Úrnak azért a megtiszteltetésért, hogy előadások 
hangozhatnak el iskolákban, egyetemeken és gyü-
lekezetekben, és kérjük, hogy tovább növeked-
hessen ezen meghívások száma.

· Szombat/vasárnap: Az Észak-Írországi Lepra-
misszió Isten szeretetét árasztja ki a leprában 
szenvedők felé. Imádkozzunk, hogy ez a „csatorna” 
mindig készen álljon a célra, és hogy a tagjai 
imádságos lelkületben továbbra is megmaradjanak 
abban a bizonyosságban, hogy amikor Isten mun-
kálkodik, a forrásokban sem lesz hiány.

Bibliai idézet: „Mert én hűségedben bízom, szívből 
ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az ÚRnak, mert jót tett 
velem.”  ( Zsoltárok 13, 6)

Vezető munkatárs: Colin Ferguson –  igazgató

Szerda: Imád- A Pápua Új-Guineai Lepramisszió
A Lepramisszió az 1960-as évek közepén kezdte 
meg tevékenységét Pápua Új-Guineában. A Lepra-
misszió segített személyzettel ellátni a dél-hegyvidéki 
tartományban lévő Tari leprakórházát. A Lepramisszió 
irodája Madangba költözött, és a kórház-alapú ápo-
lásról áttevődött a hangsúly az egészségügyi dol-
gozók leprával kapcsolatos képzésére és kórházon 
kívüli programok felállítására.
A Lepramisszó továbbra is együttműködik az Egész-
ségügyi Minisztériummal és Pápua Új-Guinea kü-
lönböző képviseleteivel. A Lepramisszió az egész-
ségügyi dolgozóknak oktatást, képzést tart, hogy a 
leprás megbetegedéseket felismerjék. A pápua új-
guineai lepraellenőrzési partnerprojekt 3 évig tart 
(2013-2015).
A Pápua Új-Guineai Lepramisszió célja, hogy csök-
kentsék a lepra miatt a pápua új-guineai társa-
dalomra, a férfiakra, nőkre, lányokra, fiúkra nehezedő 
terhet azáltal, hogy a leprabetegség időtartamát 
lerövidítik az azonnali diagnózissal és hatékony keze-
léssel. Kialakítják a fenntartható minőségi lepradiag-
nózist, megnövelik az egészségügyi épületek kapa-
citását az egész ország területén, és megcélozzák az 
aktív esetek diagnosztizálását a különösen veszé-
lyeztetett helyeken. Partnerkapcsolatokat alakítanak 
ki a helyi közösséggel azokban a tartományokban, 
ahol nagyszámú megbetegedések vannak, valamint  
az egész ország területén a különböző szerveze-
tekkel, hogy ellenőrzés alatt tartsák a betegséget és 
támogatást nyújtsanak a leprabetegségben szenvedő 
közösségeknek. Partnerkapcsolatban vannak Pápua 
Új-Guinea Egészségügyi Minisztériumával és az 
Egészségügyi Világszervezettel (WHO), és a prog-
ram szorosan illeszkedik Pápua Új-Guinea  2011-
2015 közöttre tervezett leprafelszámolási stratégiai 
programjához.

Imatémák:
·Hétfő: Imádkozzunk Malvina-Anne Borneyért, a 

Pápua Új-Guineai Lepramisszió irodavezetőjéért. 
Kérjünk bölcsességet és Isten kegyelmét Malvina-
Anne-ra, és imádkozzunk, hogy feladatait Isten 
áldásával végre tudja hajtani.

· Kedd:  Adjunk hálát a Lepramisszió és a pápua új-
guineai Egészségügyi Minisztérium közötti partner-
kapcsolatért. Imádkozzunk a pápua új-guineai lep-

raellenőrzési partnerprojektért, mely a lepra megfé-
kezésére és a közösségek mozgósítására kon-
centrál.

· Szerda: Imádkozzunk Jacqueline Pil projektvezető-
ért, aki a pápua új-guineai lepraellenőrzési projek-
ten belül a közösségek mozgósítását irányítja.  
Kérjünk erőt Yuek Ming Poon számára, aki a 
Pápua Új-Guineai Lepramisszió és az Egészség-
ügyi Minisztérium  tanácsadója, és imádkozzunk, 
hogy munkáján áldás legyen  Pápua Új-Guine-
ában.

·Csütörtök: Adjunk hálát, hogy elkezdődött a munka 
Pápua Új-Guinea öt olyan tartományában, ahol a 
lepramegbetegedés a legsűrűbben fordul elő. 
Imádkozzunk a Lepramisszió közösség mozgósító 
munkatársaiért minden tartományban, hogy jelenlé-
tük és helyszíni munkájuk áldás legyen a lepra-
betegek számára.

· Péntek: Imádkozzunk az országos leprabeszá-
molóért- és tréningért, melyre az idén kerül sor. 
Imádkozzunk, hogy a tartományok támogassák a 
pápua új-guineai lepraellenőrzési partnerprojektet.

· -
ségének növelését célzó tevékenységekért a pá-
pua új-guineai egyházakban. Imádkozzunk, hogy a 
keresztények elfogadják a felszólítást a lepra-
betegek megbélyegzése elleni harcra. Imádkoz-
zunk Tweedy Malagian országos vezetőért és a 
Pápua Új-Guineai Lepramisszió munkatársaiért,  
akik a programokat irányítják, és tevékenységükön 
keresztül Krisztus szeretetét adják át.

Vezető: Tweedy Malagian - igazgató

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a lepra ismert
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Az Észak-Írországi Lepramisszióról 
Hálát adnak Istennek a 2013-ban elért csodálatos 
eredményekért. 
· A nigériai Ekpene Obom Kórház épülete felújítási 

munkáinak folytatódásáért, hogy az öt évre 
tervezett 200 000 font értékű munkaprogramból 
már két év megvalósulhatott;

· hogy a tanzániai Samarában még további négy 
épület készülhetett el;

· és a szintén tanzániai Homboloban a Közösségi 
Egészségügyi- és Oktatási Program két további 
falura is kiterjedhetett, mellyel együttvéve már 
nyolc település felé szolgál. 2013-ban több, mint 
25 000 embert vizsgáltak át a lepra jeleit keresve. 

A projekt célzottan erre a feladatra külön igazgatót, 
orvost, egy vezető és egy sofőrt is alkalmaz. 

· Etiópiában számos kisebb projekt is megvalósul-
hatott;

· A Nemzetközi Lepramisszió munkáira befolyó 
adományok éves rekordjáért - hogy Észak-Íror-
szágon keresztül 317 000 font juthatott el a Nem-
zetközi Lepramisszió indiai, nigériai, nepáli, tan-
zániai, etiópiai és bangladesi projektjeire.

Imatémák
· Hétfő: Dicsőítsük az Urat azon projektekért, melyek 

2013-ban az adományoknak köszönhetően meg-
valósulhattak. 

· Kedd: Colin Ferguson, aki több,  mint 28 évig volt 
az Észak-Írországi Lepramisszió országos veze-
tője, 2014 nyarának végén nyugdíjba vonul. Peter 
Hilton szintén távozik itteni munkaköréből, mivel a 
továbbiakban az Írországi Egyháznál vállal teljes 
idejű lelkészi szolgálatot. Adjunk hálát az Úrnak 
mindkettőjük eddigi hűséges szolgálatáért, és 
imádkozzunk életük következő szakaszáért is.

·
kozzunk az 
Észak-Írországi 
Lepramissz ió  
Kuratóriuma számára – Mark Noble vezetése alatt 
– bölcsességért, amint imádságos lelkülettel vá-
lasztják ki Colin utódát, és vezetik a missziót a 
jövőben.

· Csütörtök: Imádkozzunk Sam Smithért, Joy 
Jamiesonért és Lesley Pootsért (Cromie). A Lagan 
House-i (Észak-Írországi Lepramisszió) élet a vál-
tás ideje alatt kissé idegenszerű lesz számukra. 
Imádkozzunk buzgón, hogy Colin utóda megta-
pasztalhassa Isten jelenlétét, amint megkezdi 
szolgálatát az Észak-Írországi Lepramissziónál.

· Péntek: Imádkozzunk azon gyülekezeti felelősökért 
és tagokért, akik felvállalták az egyház és a 
Lepramisszió misszió közötti kapcsolatok fenn-
tartását, szorosabbra vonását. Adjunk hálát az 
Úrnak azért a megtiszteltetésért, hogy előadások 
hangozhatnak el iskolákban, egyetemeken és gyü-
lekezetekben, és kérjük, hogy tovább növeked-
hessen ezen meghívások száma.

· Szombat/vasárnap: Az Észak-Írországi Lepra-
misszió Isten szeretetét árasztja ki a leprában 
szenvedők felé. Imádkozzunk, hogy ez a „csatorna” 
mindig készen álljon a célra, és hogy a tagjai 
imádságos lelkületben továbbra is megmaradjanak 
abban a bizonyosságban, hogy amikor Isten mun-
kálkodik, a forrásokban sem lesz hiány.

Bibliai idézet: „Mert én hűségedben bízom, szívből 
ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az ÚRnak, mert jót tett 
velem.”  ( Zsoltárok 13, 6)

Vezető munkatárs: Colin Ferguson –  igazgató

Szerda: Imád- A Pápua Új-Guineai Lepramisszió
A Lepramisszió az 1960-as évek közepén kezdte 
meg tevékenységét Pápua Új-Guineában. A Lepra-
misszió segített személyzettel ellátni a dél-hegyvidéki 
tartományban lévő Tari leprakórházát. A Lepramisszió 
irodája Madangba költözött, és a kórház-alapú ápo-
lásról áttevődött a hangsúly az egészségügyi dol-
gozók leprával kapcsolatos képzésére és kórházon 
kívüli programok felállítására.
A Lepramisszó továbbra is együttműködik az Egész-
ségügyi Minisztériummal és Pápua Új-Guinea kü-
lönböző képviseleteivel. A Lepramisszió az egész-
ségügyi dolgozóknak oktatást, képzést tart, hogy a 
leprás megbetegedéseket felismerjék. A pápua új-
guineai lepraellenőrzési partnerprojekt 3 évig tart 
(2013-2015).
A Pápua Új-Guineai Lepramisszió célja, hogy csök-
kentsék a lepra miatt a pápua új-guineai társa-
dalomra, a férfiakra, nőkre, lányokra, fiúkra nehezedő 
terhet azáltal, hogy a leprabetegség időtartamát 
lerövidítik az azonnali diagnózissal és hatékony keze-
léssel. Kialakítják a fenntartható minőségi lepradiag-
nózist, megnövelik az egészségügyi épületek kapa-
citását az egész ország területén, és megcélozzák az 
aktív esetek diagnosztizálását a különösen veszé-
lyeztetett helyeken. Partnerkapcsolatokat alakítanak 
ki a helyi közösséggel azokban a tartományokban, 
ahol nagyszámú megbetegedések vannak, valamint  
az egész ország területén a különböző szerveze-
tekkel, hogy ellenőrzés alatt tartsák a betegséget és 
támogatást nyújtsanak a leprabetegségben szenvedő 
közösségeknek. Partnerkapcsolatban vannak Pápua 
Új-Guinea Egészségügyi Minisztériumával és az 
Egészségügyi Világszervezettel (WHO), és a prog-
ram szorosan illeszkedik Pápua Új-Guinea  2011-
2015 közöttre tervezett leprafelszámolási stratégiai 
programjához.

Imatémák:
·Hétfő: Imádkozzunk Malvina-Anne Borneyért, a 

Pápua Új-Guineai Lepramisszió irodavezetőjéért. 
Kérjünk bölcsességet és Isten kegyelmét Malvina-
Anne-ra, és imádkozzunk, hogy feladatait Isten 
áldásával végre tudja hajtani.

· Kedd:  Adjunk hálát a Lepramisszió és a pápua új-
guineai Egészségügyi Minisztérium közötti partner-
kapcsolatért. Imádkozzunk a pápua új-guineai lep-

raellenőrzési partnerprojektért, mely a lepra megfé-
kezésére és a közösségek mozgósítására kon-
centrál.

· Szerda: Imádkozzunk Jacqueline Pil projektvezető-
ért, aki a pápua új-guineai lepraellenőrzési projek-
ten belül a közösségek mozgósítását irányítja.  
Kérjünk erőt Yuek Ming Poon számára, aki a 
Pápua Új-Guineai Lepramisszió és az Egészség-
ügyi Minisztérium  tanácsadója, és imádkozzunk, 
hogy munkáján áldás legyen  Pápua Új-Guine-
ában.

·Csütörtök: Adjunk hálát, hogy elkezdődött a munka 
Pápua Új-Guinea öt olyan tartományában, ahol a 
lepramegbetegedés a legsűrűbben fordul elő. 
Imádkozzunk a Lepramisszió közösség mozgósító 
munkatársaiért minden tartományban, hogy jelenlé-
tük és helyszíni munkájuk áldás legyen a lepra-
betegek számára.

· Péntek: Imádkozzunk az országos leprabeszá-
molóért- és tréningért, melyre az idén kerül sor. 
Imádkozzunk, hogy a tartományok támogassák a 
pápua új-guineai lepraellenőrzési partnerprojektet.

· -
ségének növelését célzó tevékenységekért a pá-
pua új-guineai egyházakban. Imádkozzunk, hogy a 
keresztények elfogadják a felszólítást a lepra-
betegek megbélyegzése elleni harcra. Imádkoz-
zunk Tweedy Malagian országos vezetőért és a 
Pápua Új-Guineai Lepramisszió munkatársaiért,  
akik a programokat irányítják, és tevékenységükön 
keresztül Krisztus szeretetét adják át.

Vezető: Tweedy Malagian - igazgató

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a lepra ismert
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Fókuszban: Finnország és Olaszország

29. hét: július 14  20.–

Kép: Balról Eeva-Liisa Moilanen (elnök), Ritva Pohti (igazgató), Eija Kilpi (igazgatósági tag), Mikko Moilanen, 
        Ritva Kirra (alelnök) és Liisa Sirkkola

ARCKÉP

Isten szerinti gazdálkodás

Olyan vidéken, ahol a legtöbb családnak a gazdálkodás a fő bevételi forrása, a mozambiki 
Lepramisszió felfedezte annak a lehetőségét, hogy a leprabetegeknek olyan eredményes 
gazdálkodási módszert tanítson meg, amely által a föld jövedelmezőbb megélhetést 
biztosít számukra.

A finn Lepramisszió
Finnország 1968-ban kezdte támogatni a Lepra-
misszió munkáját. A Nemzeti Tanácsot 1981-ben ala-
pították, és az egyesületet 1982 márciusában vették 
nyilvántartásba. A finn Lepramisszió ima- és pénzügyi 
támogatást nyújt a Lepramisszió világméretű munká-
jához.

Az olasz Lepramisszió
Olaszország  is 1968-ban kezdte meg a Lepramisszió 
támogatását. Hosszú éveken keresztül elsősorban a 
protestáns egyházak támogatásával tették ismertté a 
leprabetegséget és gyűjtöttek ima- és pénzügyi tá-
mogatókat a Nemzetközi Lepramisszió számára.

Imatémák
·Hétfő: Adjunk hálát a hűséges finn támogatókért, 

akik imával és adományukkal támogatják a lep-
ramunkát. 

· Kedd: Imádkozzunk és adjunk hálát a finn Lepra-
misszió igazgatóságáért és az önkéntesekért, akik 
hűségesen és nagylelkűen szánják oda idejüket és 
tehetségüket.  A finn Lepramisszió nem tart fent 
fizetett munkatársakat vagy irodát.

· Szerda: Adjunk hálát a finn Lepramisszió és a kü-
lönböző felekezetek, egyházak közötti jó kapcso-
latért.

· Csütörtök: Májusban a finn Lepramisszió standdal 
jelent meg egy nagy, éves vásáron , ahol több mint 
300 civiszervezet mutatta be munkásságát. 

A vásárnak 
több, mint 
70.000 láto-
gatója volt, 
ezért jelentős kommunikációs csatornát jelentett a 
Lepramisszió ismertségének növelésére. Imádkoz-
zunk, hogy a vásáron szerzett kapcsolatok fenn-
maradjanak és támogatókká váljanak.

· Péntek: Imádkozzunk, hogy azok, akik érdeklődést 
mutatnak, amikor a lepráról és a Lepramisszióról 
hallanak, imapartnerekké és anyagi támogatókká 
váljanak.

· Szombat/vasárnap: Elia Landi az olasz Lepra-
misszió igazgatótanácsának elnöke. Imában kér-
jünk látást és bölcsességet Elia és az igazgatósági 
tagok döntéseihez.

Bibliai idézet: „Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik 
szívem. Ő megsegített.”  (Zsoltárok  28,7)

Az év kiemelt eseményei:
Finnország
Augusztus: levél minden egyház számára, melyben a 
januári Leprások Világnapjára emlékeztetnek

Kulcsmunkatársak
Finnország
Dr. Eeva-Liisa Moilanen – elnök
Ritva Pohti – igazgató

mikor az 56 éves John Mauricet megismertették A az „Isten szerinti gazdálkodással”,  kételkedett. 
„Nem hittem, hogy bármilyen különbséget eredmé-
nyezhet”, mondta. “Régóta gazdálkodó vagyok.”
John fiatal korában leprás lett, de teljesen meg-
gyógyult. 2008-ban csatlakozott az ALEMO-hoz, a 
leprabetegek egyik szervezetéhez Somaban, egy 
észak-mozambiki faluban. Rendszeresen tartanak 
csoporttalálkozót, és a tagok megbeszélik az üzleti 
lehetőségeket és a takarékoskodás módját. 2012-ben 
a Mozambiki Lepramisszió felajánlotta, hogy meg-
tanítja ennek az ALEMO csoportnak az „Isten szerinti 
gazdálkodás” módszerét. Hat tagot választottak ki, 
köztük John Maurice-t is.
Az „Isten szerinti gazdálkodás” bibliai szemléletű 
gazdálkodást jelent. A fenntartható, nagyobb hozamot 
biztosító gazdálkodást tanítják meg, és ugyanakkor 
az emberek figyelmét a Teremtőre irányítják.

Minden résztvevőt arra kértek, hogy fél hektár földet 
különítsenek el, ahol az új alapelvek szerint dolgoz-
nak. John Maurice mondja: „Követtem a kapott irány-
elveket, és még másoknak is tudtam segíteni, akik-
nek nehézséget okozott az új módszer kivitelezése.”
Az eredmény lenyűgözte Johnt. Egy hektáron a 
hagyományos gazdálkodó technikával ültetett kuko-
ricát , és a fél hektáron  az „Isten szerinti gazdálko-
dás” módszerét használta. Viszont azonos mennyisé-
gű kukoricát:  500 kg-ot - takarított be a fele akkora 
telekről is, mint a nagyobbról!  „Nagyon örülök a jó 
eredménynek”, mondja. „Legközelebb két hektáron 
alkalmazom az új technikát, mivel már megtapasz-
taltam az előnyeit.

Ha több információt szeretne megtudni az „Isten 
szerinti gazdálkodásról”, látogassa meg a 
www.farming-gods-way.org weboldalt.



38 39

Fókuszban: Finnország és Olaszország

29. hét: július 14  20.–

Kép: Balról Eeva-Liisa Moilanen (elnök), Ritva Pohti (igazgató), Eija Kilpi (igazgatósági tag), Mikko Moilanen, 
        Ritva Kirra (alelnök) és Liisa Sirkkola

ARCKÉP

Isten szerinti gazdálkodás

Olyan vidéken, ahol a legtöbb családnak a gazdálkodás a fő bevételi forrása, a mozambiki 
Lepramisszió felfedezte annak a lehetőségét, hogy a leprabetegeknek olyan eredményes 
gazdálkodási módszert tanítson meg, amely által a föld jövedelmezőbb megélhetést 
biztosít számukra.

A finn Lepramisszió
Finnország 1968-ban kezdte támogatni a Lepra-
misszió munkáját. A Nemzeti Tanácsot 1981-ben ala-
pították, és az egyesületet 1982 márciusában vették 
nyilvántartásba. A finn Lepramisszió ima- és pénzügyi 
támogatást nyújt a Lepramisszió világméretű munká-
jához.

Az olasz Lepramisszió
Olaszország  is 1968-ban kezdte meg a Lepramisszió 
támogatását. Hosszú éveken keresztül elsősorban a 
protestáns egyházak támogatásával tették ismertté a 
leprabetegséget és gyűjtöttek ima- és pénzügyi tá-
mogatókat a Nemzetközi Lepramisszió számára.

Imatémák
·Hétfő: Adjunk hálát a hűséges finn támogatókért, 

akik imával és adományukkal támogatják a lep-
ramunkát. 

· Kedd: Imádkozzunk és adjunk hálát a finn Lepra-
misszió igazgatóságáért és az önkéntesekért, akik 
hűségesen és nagylelkűen szánják oda idejüket és 
tehetségüket.  A finn Lepramisszió nem tart fent 
fizetett munkatársakat vagy irodát.

· Szerda: Adjunk hálát a finn Lepramisszió és a kü-
lönböző felekezetek, egyházak közötti jó kapcso-
latért.

· Csütörtök: Májusban a finn Lepramisszió standdal 
jelent meg egy nagy, éves vásáron , ahol több mint 
300 civiszervezet mutatta be munkásságát. 

A vásárnak 
több, mint 
70.000 láto-
gatója volt, 
ezért jelentős kommunikációs csatornát jelentett a 
Lepramisszió ismertségének növelésére. Imádkoz-
zunk, hogy a vásáron szerzett kapcsolatok fenn-
maradjanak és támogatókká váljanak.

· Péntek: Imádkozzunk, hogy azok, akik érdeklődést 
mutatnak, amikor a lepráról és a Lepramisszióról 
hallanak, imapartnerekké és anyagi támogatókká 
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· Szombat/vasárnap: Elia Landi az olasz Lepra-
misszió igazgatótanácsának elnöke. Imában kér-
jünk látást és bölcsességet Elia és az igazgatósági 
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Finnország
Augusztus: levél minden egyház számára, melyben a 
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az emberek figyelmét a Teremtőre irányítják.

Minden résztvevőt arra kértek, hogy fél hektár földet 
különítsenek el, ahol az új alapelvek szerint dolgoz-
nak. John Maurice mondja: „Követtem a kapott irány-
elveket, és még másoknak is tudtam segíteni, akik-
nek nehézséget okozott az új módszer kivitelezése.”
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ricát , és a fél hektáron  az „Isten szerinti gazdálko-
dás” módszerét használta. Viszont azonos mennyisé-
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Fókuszban: Franciaország

30. hét: július 21 – 27. 

Fókuszban: Kongói Demokratikus Köztársaság

31. hét: július 28 – augusztus 3. 

Kép: Geoff Warne, a Nemzetközi Lepramisszió vezérigazgatója Kongóban.40 41

A Kongói Demokratikus Köztársaság Lepra-
missziója
A kongói Lepramisszió a közösségi alapú rehabilitá-
cióra helyezte a hangsúlyt, beleértve az egészség-
ügyi központokat és közösségeket. A cél, hogy korai 
korszakban felismerjék a leprabetegséget; megelőz-
zék és kezeljék a rokkantságot; elősegítsék, hogy a 
leprát más betegségekkel és a rokkantsággal együtt 
kezeljék; képessé tegyék a betegeket, családokat és 
közösségeket, hogy megbirkózzanak a lepra és sze-
génység okozta kihívásokkal; támogassák a lepra-
betegek visszakerülését és beépülését a társada-
lomba. Ezek elérése érdekében a kongói Lepra-
misszió partneri kapcsolatra törekszik a kormány-
zattal, a civilszervezetekkel és egyházakkal.
2012-ben a kongói Lepramisszió  egy integrált pro-
jektet indított el a lepra  és buruli fekélybetegségekkel 
(egy másik elhanyagolt trópusi megbetegedéssel) 
kapcsolatosan Maniema tartomány három egész-
ségügyi körzetében.

A kongói Lepramisszió tagja a Szociális és Egész-
ségügyi Minisztérium Fogyatékos alcsoportjának, 
Fogyatékosok Nemzetközi Szervezetének, a CBM-
nek (keresztyén szervezet, mely a mélyszegény-
ségben élő fogyatékosok életminőségének javításáért 
dolgozik), a Vöröskeresztnek és más fogyatékosokkal 
foglalkozó szervezeteknek.

Imatémák
· Hétfő: Adjunk hálát Istennek a projektek látogatása 

során a bizonytalan, nem biztonságos utazások 
alatt  tapasztalt vezetéséért  és védelméért.

· Kedd: Köszönjük meg Istennek, hogy az egész-
ségügyi miniszter sürgette osztályát, hogy véglege-
sítsék a demokratikus Kongónak a Lepramisszió-
val való együttműködését. Imádkozzunk a kor-
mányzattal és a partner civilszervezetekkel való jó 
kapcsolatokért.

· Szerda: Dicsőítsük Istent a  kongói Lepramisszió 
és mások sikeres közbenjárásáért, melynek ered-
ményeképpen ratifikálták az ENSZ megegyezést a 
fogyatékkal élők jogairól. 

· Csütörtök: Imádkozzunk buzgón a Kongói DK szo-
ciális problémáival kapcsolatos változásokért: a 
széles körben elterjedt korrupció és a törvény-
kezési rendszerben tapasztalható vesztegetés mi-

att; az erőszak, és benne a nők elleni erőszak , 
valamint Dél- és Észak-Kivu lázadó csoportjai által 
elkövetett gyermek- és emberrablások miatt.

· Péntek: Imádkozzunk a projektpartnerekért és a 
terepen dolgozó munkatársakért, akik minden nap 
olyan kihívásokkal néznek szembe mint a nem 
megfelelő internet- és telefonkapcsolat, és a velük 
dolgozók eltérő igényei.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk  minden projekt-
munkatárs és a 6 tartományban összehangolt 
lepra-tuberkulózis munka kedvezményezettjei szá-
mára sikeres évért:  Nyugat - Kongó, Kelet- Kongó, 
Tshikapa, Sankuru, Maniema és Dél-Kivu.

Kulcsesemények 2014-ben
A Leprások Világnapján  adománygyűjtést és az is-
mertség növelését tervezik Kinshasaban és azokban 
a tartományokban , melyeket a kongói  Lepramisszió  
olyan érdekes események által támogat, mint pl. VIP 
vacsora.

Vezető munkatársak:
Kongói DK koordinációs irodája
Dr Louis Paluku Sabuni – a Lepramisszió országos 
vezetője
Jean Felly Mukalay – projektmenedzser, Nyugat-
Kasai és Sankuru
Angelika Piefer – fogyatékosok tanácsadója (Kongói 
DK és  Niger)
Christian Bulambo – gazdasági és informatikai 
tanácsadó
Didier Muhima – projektmenedzser, Dél-Kivu és 
Maniema , valamint humán erőforrás tanácsadó
Doris Ndombe – logisztikai tisztviselő és kormányzati 
tanácsadó

A francia Lepramisszió
Franciaország nagy ország, melynek népessége 
több, mint 65 millió. A protestáns keresztyének, min-
den felekezetet beleszámolva, kb. a lakosság két 
százalékát teszik ki.  Az evangéliumi egyház biztató 
növekedést tapasztalt az elmúlt években, mivel új 
templomok nyílnak a tengerentúlról, főleg Afrikából 
érkező híveknek. A francia Lepramisszió támogatá-
sainak nagy része tőlük érkezik. A francia Lepra-
misszió igyekszik erős partneri kapcsolatot kialakítani 
ezekkel az egyházközségekkel. 
2013 szeptemberében egy nagy rendezvény kereté-
ben 18 000 protestáns és evangéliumi hívő gyűlt 
össze Párizsban.
· A francia Lepramisszió vezetősége  9 tagból áll, 

akik a különböző protestáns felekezeteket kép-
viselik. Ez nevezi ki az Igazgatótanácsot, melynek 
tagjai: Théo Reiss elnök, Hervé Missener alelnök 
és  Claude Boussemart pénzügyi vezető.

· A munkatársi csapatban Pascal Machefer felel a 
francia Lepramisszió  teljes működéséért, beleértve 
a csapat irányítását és a nemzetközi kapcsola-
tokat. Pierre Geisertől vette át a munkát januárban; 
Pierre 40 évig szolgált a Misszióban.

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk a Lepramisszió szolgálatát 

évek óta támogató egyházközségekért. Isten adjon 
nekik megújult látást a lepra- és egyéb okból ki-
rekesztettekkel kapcsolatosan. Magasztaljuk Istent 
és imádkozzunk  a Lepramissziót támogató sok 
hívő keresztényért.

· -
kozzunk, hogy 
a Lepramisz-
szió  Igazga-
tótanácsa és a vezetőség  találjon olyan új tagokat, 
akik megértik a Lepramisszió küldetését és látását, 
és  tudnak angolul. 

· Szerda: Franciaországnak mindig kulcsszerepe volt  
a nyugat-afrikai országokkal való kapcsolattartás-
ban. Imádkozzunk bölcsességért és megértésért az 
olyan „kiemelt partnerekkel” való kapcsolatukban 
mint Csád, Guinea, Niger és a Kongói Demok-
ratikus Köztársaság.

·Csütörtök:  Imádkozzunk a francia Lepramisszióval 
együtt, hogy 20 új egyházközség váljon a Lepra-
misszió támogatójává a Nemzetközi Lepramisszió 
140. évfordulójára. Viszonzásul kérjük Isten áldását  
a gyülekezetek helyi szolgálatára.

· Péntek: A francia Lepramisszió végrehajtó csapatá-
nak 3 alkalmazottja van: Pascal Machefer Igazgató, 
Delphine Blanchet titkár, és Séverine Bobèche 
könyvelő. Mindannyian otthonról dolgoznak. Imád-
kozzunk jó együttműködésért a távolság ellenére.

· Szombat/vasárnap: Sok munkát az önkéntesek vé-
geznek. Imádkozzunk több ilyen partnerért, a kép-
zésükért és az összehangolt munkáért. Imádkoz-
zunk hatékony együttműködésért más országok 
lepramisszióival is, különösen azokkal, akikkel a 
közös kommunikációs nyelv a francia.

Bibliai idézet: „Az Úr erőt ad népének, az Úr 
megáldja népét békességgel. (Zsolt 29,11)

Kedd: Imád

Pascal Machefer igazgató 
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több, mint 65 millió. A protestáns keresztyének, min-
den felekezetet beleszámolva, kb. a lakosság két 
százalékát teszik ki.  Az evangéliumi egyház biztató 
növekedést tapasztalt az elmúlt években, mivel új 
templomok nyílnak a tengerentúlról, főleg Afrikából 
érkező híveknek. A francia Lepramisszió támogatá-
sainak nagy része tőlük érkezik. A francia Lepra-
misszió igyekszik erős partneri kapcsolatot kialakítani 
ezekkel az egyházközségekkel. 
2013 szeptemberében egy nagy rendezvény kereté-
ben 18 000 protestáns és evangéliumi hívő gyűlt 
össze Párizsban.
· A francia Lepramisszió vezetősége  9 tagból áll, 

akik a különböző protestáns felekezeteket kép-
viselik. Ez nevezi ki az Igazgatótanácsot, melynek 
tagjai: Théo Reiss elnök, Hervé Missener alelnök 
és  Claude Boussemart pénzügyi vezető.

· A munkatársi csapatban Pascal Machefer felel a 
francia Lepramisszió  teljes működéséért, beleértve 
a csapat irányítását és a nemzetközi kapcsola-
tokat. Pierre Geisertől vette át a munkát januárban; 
Pierre 40 évig szolgált a Misszióban.

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk a Lepramisszió szolgálatát 

évek óta támogató egyházközségekért. Isten adjon 
nekik megújult látást a lepra- és egyéb okból ki-
rekesztettekkel kapcsolatosan. Magasztaljuk Istent 
és imádkozzunk  a Lepramissziót támogató sok 
hívő keresztényért.

· -
kozzunk, hogy 
a Lepramisz-
szió  Igazga-
tótanácsa és a vezetőség  találjon olyan új tagokat, 
akik megértik a Lepramisszió küldetését és látását, 
és  tudnak angolul. 

· Szerda: Franciaországnak mindig kulcsszerepe volt  
a nyugat-afrikai országokkal való kapcsolattartás-
ban. Imádkozzunk bölcsességért és megértésért az 
olyan „kiemelt partnerekkel” való kapcsolatukban 
mint Csád, Guinea, Niger és a Kongói Demok-
ratikus Köztársaság.

·Csütörtök:  Imádkozzunk a francia Lepramisszióval 
együtt, hogy 20 új egyházközség váljon a Lepra-
misszió támogatójává a Nemzetközi Lepramisszió 
140. évfordulójára. Viszonzásul kérjük Isten áldását  
a gyülekezetek helyi szolgálatára.

· Péntek: A francia Lepramisszió végrehajtó csapatá-
nak 3 alkalmazottja van: Pascal Machefer Igazgató, 
Delphine Blanchet titkár, és Séverine Bobèche 
könyvelő. Mindannyian otthonról dolgoznak. Imád-
kozzunk jó együttműködésért a távolság ellenére.

· Szombat/vasárnap: Sok munkát az önkéntesek vé-
geznek. Imádkozzunk több ilyen partnerért, a kép-
zésükért és az összehangolt munkáért. Imádkoz-
zunk hatékony együttműködésért más országok 
lepramisszióival is, különösen azokkal, akikkel a 
közös kommunikációs nyelv a francia.

Bibliai idézet: „Az Úr erőt ad népének, az Úr 
megáldja népét békességgel. (Zsolt 29,11)

Kedd: Imád

Pascal Machefer igazgató 
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Fókuszban: Nigéria 

32. hét: augusztus 4  10. – 33. hét: augusztus 11 – 17.

Kép: A nigériai lepramissziós iroda munkatársai. Középen Dr Sunday Udo, a Misszió vezetője 

Nigériai Lepramisszió
Nigériában a mai napig sok új leprás megbetegedést 
észlelnek, a betegek nagy százaléka gyermek. Az 
országban sokan élnek a betegség okozta fogyaté-
kossággal. Továbbra is kevés figyelmet szentelnek a 
betegségnek, és erős a diszkrimináció.
A Nigériai Lepramisszió projektjei a következő terüle-
teket érintik: kórházi ellátás, kontrollvizsgálat, szemé-
szeti ellátás, megelőzés és fogyatékosságok kezelé-
se, szakképzés, otthonteremtés, pártfogás, tájékozta-
tás, kutatás. A Nigériai Lepramisszió országos kezde-
ményezést indított útjára, melynek ötéves stratégiai 
céljai között szerepel a szégyenbélyeg és diszkrimi-
náció mérséklése, az adománygyűjtés, a partner-kap-
csolatok kiépítése és a figyelemfelkeltés. A kezde-
ményezés neve a HEALing Touch Campaign (Gyó-
gyító Érintés Kampány). Az elnevezés a következő 
tevékenységekre utal: egészség, egészségmegőrzés 
és fogyatékosságok kezelése; felhatalmazás és meg-
élhetés; pártfogás és kommunikáció; tudás és kép-
zés) 

Imatémák
· Hétfő: Dicsérjük Istent a Misszió jó nigériai csapa-

táért és a testület kiváló támogatásáért. Imádkoz-
zunk, hogy az Úr adjon bölcsességet és vezetést 
Dr. Sunday Udonak, a Nigériai Lepramisszió veze-
tőjének a szolgálatához. 

· Kedd: Adjunk hálát Istennek a „Gyógyító érintés” 
kampány kezdeményzéséért, mely lehetőséget 
teremt az embereknek, egyházaknak, kormányok-
nak, vállalatoknak hogy harcba szálljanak a lepra 
ellen, valamint imádkozzunk a szégyenbélyeg és 
diszkrimináció csökkentéséért. Imádkozzunk, hogy 
Isten áldása kísérje a Misszió munkálkodását.  

· Szerda: Imádkozzunk, hogy bölcsesség, előrelátás 
és kegyelem adassék a Misszió vezetőinek dön-
téseikben, a Misszió irányításában. 

· Csütörtök: Imádkozzunk az adománygyűjtő munka-
társakért, hogy Isten ihlesse ötletekeit, melyekkel 
megszólítják az embereket és felkeltik érdeklődé-
süket a Misszió iránt. Imádkozzunk a Nigériai Lep-
ramisszió és a jóakaratú Onyeka Onwenu nagykö-
vet közös figyelemébresztő és adománygyűjtő 
szolgálatáért, melynek nyomán a megszólított sze-
mélyek aktívan segítik a Misszió munkáját. 

·
kozzunk Isten 
vezetéséér t  
az új testületi 
tagok toborzásában, hogy az újonnan választottak 
megfelelő képességekkel és tapasztalattal segít-
hessék a szolgálatot és jobbíthassák a lepra-
betegek és közösségeik életét. 

· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek a Ni-
gériai Lepramisszió támogatóiért és önkénteseiért, 
imádságaikért, a felvilágosító és figyelemfelkeltő 
tájékoztatásért, egyéb segítségükért. Adjon Isten 
további önkénteseket, akik ajándékaikkal és te-
hetségükkel erősítik a Missziót. 

Legfontosabb események 2014-ben
·Október – A Nigériai Lepramisszió éves országos 

munkaértekezlete
·November – A Nigériai Lepramisszió második 

testületi ülése 

Vezető munkatársak:
Dr Sunday Udo – a Lepramisszió  országos vezetője
Dr Moses Onoh – műszaki tanácsadó
Elizabeth Adeniji – pénzügyi vezető
Tennessee Dioru – belsőellenőr
Terver Anyor – forrásfejlesztési vezető
Pius Ogbu Sunday - igazgató
Ugo Ude – adminisztrációs munkatárs

Péntek: Imád- Milyen módon vesz részt a Lepramisszió a jog-
védelemben?
A jogvédelem összetett tevékenység. Magában fog-
lalja a viselkedés-, gyakorlat-, gondolkodásmód-, sza-
bályok- és hatalom megváltoztatását. Továbbá mellé 
áll a védtelen csoportoknak azzal, hogy forrásokat 
biztosít számukra és sorsukat rendezi. A Nemzetközi 
Lepramisszió világméretű közössége széleskörben 
végzi a jogvédelmet, amikor a leprabetegek és 
családjaik, közösségeik kirekesztése, megbélyegzé-
se, jogfosztása ellen tevőlegesen küzd. Nyugodtan 
lehet állítani, hogy minden egyes projektünk magá-
ban foglal valamilyen mértékben jogvédelmet is!

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a leprabetegek ál-

tal megtapasztalt igazságtalanságok és méltány-
talanságok eljussanak a kormányokig, és orvoslás-
ra találjanak. Imádkozzunk azért, hogy az intézke-
dések által lényegesen javuljon a leprabetegek jogi 
státusza több országban is.

·Kedd: Imádkozzunk azért, hogy az Angliai és 
Walesi Lepramisszió kezdeményezését – a lepra-
betegek jogvédelmének érdekében történő figye-
lemfelkeltés- minél több ismert személyiség, neves 
művész is támogassa.

·Szerda: Adjunk hálát  az indiai „Felhívás a változ-
tatásra” elnevezésű kampányért, mellyel az indiai 

Jogvédelem

lakosságot szeretnék elérni és saját leprabetegek 
iránti gondolkodásukat megváltoztatni. Imádkoz-
zunk azért, hogy a kampányban minél több korábbi 
leprabeteg is részt vegyen, élő bizonyságul az 
érvekre.

·Csütörtök: A Lepramisszió világméretű közössége 
azon fáradozik, hogy a leprabetegséget és a moz-
gássérültséget beillesszék a különféle fejlesztési 
tevékenységek és kormányprogramok sorába. 
Imádkozzunk azért, hogy mindig megtaláljuk a 
megfelelő szavakat, a megfelelő érveket és a 
megfelelő személyeket.

·Péntek: Imádkozzunk a Dél-Afrikai Lepramisszió 
azon törekvéséért, hogy elsősorban az egyházi 
közvéleménnyel fogadtassák el a leprabetegeket 
és érjék el számukra, hogy ne csak az egyház tag-
jaiként, hanem akár tisztségviselőkként is befogad-
ják őket.

·Szombat/vasárnap: Számos országban a Lepra-
misszió nem végezhet nyilvánosan jogvédelmet. 
Imádkozzunk azért, hogy ezekben az orzságokban 
különösen is meggyőzőek legyenek cselekedeteink 
és az a szeretet, mellyel a leprabetegekhez lehaj-
lunk.

Bibliai idézet: „Védelmezzétek a nincstelennek és 
az árvának a jogát….” (Zsoltárok 82,3)
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kossággal. Továbbra is kevés figyelmet szentelnek a 
betegségnek, és erős a diszkrimináció.
A Nigériai Lepramisszió projektjei a következő terüle-
teket érintik: kórházi ellátás, kontrollvizsgálat, szemé-
szeti ellátás, megelőzés és fogyatékosságok kezelé-
se, szakképzés, otthonteremtés, pártfogás, tájékozta-
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Dr. Sunday Udonak, a Nigériai Lepramisszió veze-
tőjének a szolgálatához. 
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A jogvédelem összetett tevékenység. Magában fog-
lalja a viselkedés-, gyakorlat-, gondolkodásmód-, sza-
bályok- és hatalom megváltoztatását. Továbbá mellé 
áll a védtelen csoportoknak azzal, hogy forrásokat 
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Lepramisszió világméretű közössége széleskörben 
végzi a jogvédelmet, amikor a leprabetegek és 
családjaik, közösségeik kirekesztése, megbélyegzé-
se, jogfosztása ellen tevőlegesen küzd. Nyugodtan 
lehet állítani, hogy minden egyes projektünk magá-
ban foglal valamilyen mértékben jogvédelmet is!

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a leprabetegek ál-

tal megtapasztalt igazságtalanságok és méltány-
talanságok eljussanak a kormányokig, és orvoslás-
ra találjanak. Imádkozzunk azért, hogy az intézke-
dések által lényegesen javuljon a leprabetegek jogi 
státusza több országban is.
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betegek jogvédelmének érdekében történő figye-
lemfelkeltés- minél több ismert személyiség, neves 
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Jogvédelem
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zunk azért, hogy a kampányban minél több korábbi 
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tevékenységek és kormányprogramok sorába. 
Imádkozzunk azért, hogy mindig megtaláljuk a 
megfelelő szavakat, a megfelelő érveket és a 
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·Péntek: Imádkozzunk a Dél-Afrikai Lepramisszió 
azon törekvéséért, hogy elsősorban az egyházi 
közvéleménnyel fogadtassák el a leprabetegeket 
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jaiként, hanem akár tisztségviselőkként is befogad-
ják őket.

·Szombat/vasárnap: Számos országban a Lepra-
misszió nem végezhet nyilvánosan jogvédelmet. 
Imádkozzunk azért, hogy ezekben az orzságokban 
különösen is meggyőzőek legyenek cselekedeteink 
és az a szeretet, mellyel a leprabetegekhez lehaj-
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Bibliai idézet: „Védelmezzétek a nincstelennek és 
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A skót Lepramisszió önkén-
teseinek egy csoportja

Fókuszban: Dél-Korea és Szingapúr
Szingapúri Lepramisszió
Szingapúrban 2004-ben alakult egy támogatói cso-
port, amely anyagilag segíti a Lepramissziót, valamint 
imádságra hívja az embereket a Misszióért, és 
igyekszik minél többek figyelmét felkelteni mind a 
Szingapúri-, mind a Nemzetközi Lepramisszió iránt. 
Céljuk 2011-2015  között a pénzgyűjtés a Kelet-
Timorban élő leprabetegek javára. 

Koreai Lepramisszió
Bár az utóbbi években Dél-Koreában már csak 
nagyon kevés új leprás megbetegedést észleltek, sok 
idős ember él a leprához köthető fogyatékossággal. 
Néhányan közülük rehabilitációs falvakban, a társa-
dalomtól elkülönülten. A Dél-Koreai Lepramisszió 
anyagi segítséget és imádságos hátteret biztosít 
számukra.  

Imatémák
Szingapúr
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy a Szingapúri Lepra-

misszió teljesíteni tudja évi $50,000 –os kötele-
zettségvállalását a missziós projektekhez. 

· Kedd: Imádkozzunk, hogy az adományozók Isten 
vezetése szerint továbbra is támogatni tudják a 
Missziót. Imádkozzunk, hogy világszerte új adomá-
nyozók is érezzék fontosnak a Misszió támo-
gatását. 

· Szerda: Imádkozzunk a Szingapúri Missziós Bizott-
ságért. Imádkozzunk az idei éves összejöve-
telükért, a tanács tagjaiért és Dr George Seow 
lelkészért. 

Dél-Korea
·

D é l - K o r e a i  
Lepramisszió 
legfontosabb projektje a bővítés után 2013-ban 
újra megnyitott 80 férőhelyes szanatórium, mely-
ben idős leprás, vagy a betegség következtében 
fogyatékos embereket gondoznak. Imádkozzunk 
az ott dolgozókért és az ott lakókért. Könyörögjünk, 
hogy a szanatórium a továbbiakban is a gondos-
kodó szeretet szigete legyen Jézus Krisztus nevé-
ben. 

· Péntek:  Imádkozzunk a Lepramisszió által működ-
tetett daegui Jézus Kórház vezetőiért,  Jaewoong 
Choi koordinátorért és Dr Nan Hee Kim orvos-
igazgatónőért. A kórházban bőrgyógyászati osztály 
és bőrápolási központ működik.  

· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát, hogy jelentős 
mértékben visszaesett a leprás megbetegedések 
száma Dél-Koreában. Imádkozzunk, hogy a közép-
ső országrészben lévő lepratelepeken élő betegek 
minél több őket segítő információhoz jussanak. 

Bibiliai idézet: „Akinek szilárd a jelleme, azt 
megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.”  
(Ézsaiás 26,3) 

Missziós munkatársak:
Dél-Korea
Dr Nan Hee Kim – a Dél-Koreai Lepramisszió veze-
tője
Jaewoong Choi – koordinátor
Szingapúr:  Dr George Seow lelkész

Csütörtök: A 
A Skóciai Lepramisszió
A Skóciai Lepramisszió célja, hogy embereket, egy-
házakat, csoportokat szólítson meg, akik a misszió 
munkatársaiként gyógyulást és igazságszolgaltatást 
adhatnak a leprás betegeknek. 
A Skóciai Lepramisszió: 
· Emailek, események, egyéb tevékenységek révén 

helyi és országos szinten adománygyűjtést szervez
·Ösztönzi az embereket és imádkozik azért, hogy 

Skóciában minél többen részt vegyenek az imák-
ban 

· Egyházakat és csoportokat keres fel, hogy hírét 
vigye a Misszió tevékenységeinek, a gyógyításnak 
és igazságszolgáltatásnak 

·Minden segítséget megad, hogy a skótok minél 
többen csatlakozzanak a Misszióhoz 

A Skóciai Lepramisszió azt kéri a lakosságtól, hogy 
csatlakozzanak a Giving, Acting or Praying (ADJ, 
CSELEKEDJ, IMÁDKOZZ) kezdeményezéshez a lep-
rások megsegítésére.  2014-ben a mozgalom kereté-
ben 140 egyházközséget keresnek a kezdeménye-
zéshez, hogy ezzel emlékezzenek a Skóciai Lepra-
misszió elmúlt 140 esztendejére. 
A Skóciai Lepramisszió az Angolában, Bangladesh-
ben, Indiában, Mianmarban, Nepálban, Nigériában és 
Dél-Szudánban folyó lepramunkát támogatja.

Imatémák:
· Hétfő: Adjunk hálát mindazon egyházakért, ame-

lyek részt vesznek a jubileumi mozgalomban, le-
gyen áldás rajtuk. Imádkozzunk, hogy ajándékaik, 
imáik és tevékenységük révén a Skót Lepramisszió 
további lepra-sújtotta területekre is elérjen. 

·
hálát Isten 
gondoskodá-
sáért, hogy 
az elmúlt esztendőben megjelenhetett egy leprás 
indiai lányról szóló mesekönyv, a Bela. Imádkoz-
zunk, hogy a könyv és az ahhoz kapcsolódó óra-
vázlatok segítségére legyenek a Missziónak az 
iskolai és vasárnapi iskolai munkában. 

· Szerda: Adjunk hálát Jamie McIntoshért, aki tavaly 
csatlakozott a csapathoz, hogy az adománygyűj-
tést irányítsa. Imádkozzunk, hogy ötleteivel minél 
többeket ösztönözzön és bátorítson partnerorszá-
gainkban a leprások támogatására. 

· Csütörtök: Adjunk hálát valamennyi önkéntesért, és 
kérjük Istent, áldja meg őket, amiért idejük oda-
szánásával segítik a Skóciai Lepramissziót. 

· Péntek: Adjunk hálát azért, hogy a skót kormány 
folyamatosan támogatja a bangladesi leprásokat. 
Imádkozzunk, hogy Dhakában minél több embert 
kiemelhessenek a mélynyomorból, és jobb élet-
körülményeket biztosíthassanak nekik.  

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a Skóciai 
Lepramisszió és a többi lepramissziós támogató 
ország munkatársi kapcsolata erősödjön és mé-
lyüljön Isten szolgálata és a közös munkálkodás 
által. 

Vezető munkatársak:
Linda Todd – a Skóciai Lepramisszió vezetője
Stuart McAra – kommunikációs igazgató
Jamie McIntosh – az adománygyűjtés vezetője
Jill Bain – a Segélyszervezet vezetője

Kedd: Adjunk 

De Nen Hee Kim
egy leprabeteggel. 



34. hét: augusztus 18 – 24. 35. hét: augusztus 25 – 31.

Fókuszban: SkóciaFókuszban:  Dél-Korea és Szingapúr
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A skót Lepramisszió önkén-
teseinek egy csoportja

Fókuszban: Dél-Korea és Szingapúr
Szingapúri Lepramisszió
Szingapúrban 2004-ben alakult egy támogatói cso-
port, amely anyagilag segíti a Lepramissziót, valamint 
imádságra hívja az embereket a Misszióért, és 
igyekszik minél többek figyelmét felkelteni mind a 
Szingapúri-, mind a Nemzetközi Lepramisszió iránt. 
Céljuk 2011-2015  között a pénzgyűjtés a Kelet-
Timorban élő leprabetegek javára. 

Koreai Lepramisszió
Bár az utóbbi években Dél-Koreában már csak 
nagyon kevés új leprás megbetegedést észleltek, sok 
idős ember él a leprához köthető fogyatékossággal. 
Néhányan közülük rehabilitációs falvakban, a társa-
dalomtól elkülönülten. A Dél-Koreai Lepramisszió 
anyagi segítséget és imádságos hátteret biztosít 
számukra.  

Imatémák
Szingapúr
· Hétfő: Imádkozzunk, hogy a Szingapúri Lepra-

misszió teljesíteni tudja évi $50,000 –os kötele-
zettségvállalását a missziós projektekhez. 

· Kedd: Imádkozzunk, hogy az adományozók Isten 
vezetése szerint továbbra is támogatni tudják a 
Missziót. Imádkozzunk, hogy világszerte új adomá-
nyozók is érezzék fontosnak a Misszió támo-
gatását. 

· Szerda: Imádkozzunk a Szingapúri Missziós Bizott-
ságért. Imádkozzunk az idei éves összejöve-
telükért, a tanács tagjaiért és Dr George Seow 
lelkészért. 

Dél-Korea
·

D é l - K o r e a i  
Lepramisszió 
legfontosabb projektje a bővítés után 2013-ban 
újra megnyitott 80 férőhelyes szanatórium, mely-
ben idős leprás, vagy a betegség következtében 
fogyatékos embereket gondoznak. Imádkozzunk 
az ott dolgozókért és az ott lakókért. Könyörögjünk, 
hogy a szanatórium a továbbiakban is a gondos-
kodó szeretet szigete legyen Jézus Krisztus nevé-
ben. 

· Péntek:  Imádkozzunk a Lepramisszió által működ-
tetett daegui Jézus Kórház vezetőiért,  Jaewoong 
Choi koordinátorért és Dr Nan Hee Kim orvos-
igazgatónőért. A kórházban bőrgyógyászati osztály 
és bőrápolási központ működik.  

· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát, hogy jelentős 
mértékben visszaesett a leprás megbetegedések 
száma Dél-Koreában. Imádkozzunk, hogy a közép-
ső országrészben lévő lepratelepeken élő betegek 
minél több őket segítő információhoz jussanak. 

Bibiliai idézet: „Akinek szilárd a jelleme, azt 
megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.”  
(Ézsaiás 26,3) 

Missziós munkatársak:
Dél-Korea
Dr Nan Hee Kim – a Dél-Koreai Lepramisszió veze-
tője
Jaewoong Choi – koordinátor
Szingapúr:  Dr George Seow lelkész

Csütörtök: A 
A Skóciai Lepramisszió
A Skóciai Lepramisszió célja, hogy embereket, egy-
házakat, csoportokat szólítson meg, akik a misszió 
munkatársaiként gyógyulást és igazságszolgaltatást 
adhatnak a leprás betegeknek. 
A Skóciai Lepramisszió: 
· Emailek, események, egyéb tevékenységek révén 

helyi és országos szinten adománygyűjtést szervez
·Ösztönzi az embereket és imádkozik azért, hogy 

Skóciában minél többen részt vegyenek az imák-
ban 

· Egyházakat és csoportokat keres fel, hogy hírét 
vigye a Misszió tevékenységeinek, a gyógyításnak 
és igazságszolgáltatásnak 

·Minden segítséget megad, hogy a skótok minél 
többen csatlakozzanak a Misszióhoz 

A Skóciai Lepramisszió azt kéri a lakosságtól, hogy 
csatlakozzanak a Giving, Acting or Praying (ADJ, 
CSELEKEDJ, IMÁDKOZZ) kezdeményezéshez a lep-
rások megsegítésére.  2014-ben a mozgalom kereté-
ben 140 egyházközséget keresnek a kezdeménye-
zéshez, hogy ezzel emlékezzenek a Skóciai Lepra-
misszió elmúlt 140 esztendejére. 
A Skóciai Lepramisszió az Angolában, Bangladesh-
ben, Indiában, Mianmarban, Nepálban, Nigériában és 
Dél-Szudánban folyó lepramunkát támogatja.

Imatémák:
· Hétfő: Adjunk hálát mindazon egyházakért, ame-

lyek részt vesznek a jubileumi mozgalomban, le-
gyen áldás rajtuk. Imádkozzunk, hogy ajándékaik, 
imáik és tevékenységük révén a Skót Lepramisszió 
további lepra-sújtotta területekre is elérjen. 

·
hálát Isten 
gondoskodá-
sáért, hogy 
az elmúlt esztendőben megjelenhetett egy leprás 
indiai lányról szóló mesekönyv, a Bela. Imádkoz-
zunk, hogy a könyv és az ahhoz kapcsolódó óra-
vázlatok segítségére legyenek a Missziónak az 
iskolai és vasárnapi iskolai munkában. 

· Szerda: Adjunk hálát Jamie McIntoshért, aki tavaly 
csatlakozott a csapathoz, hogy az adománygyűj-
tést irányítsa. Imádkozzunk, hogy ötleteivel minél 
többeket ösztönözzön és bátorítson partnerorszá-
gainkban a leprások támogatására. 

· Csütörtök: Adjunk hálát valamennyi önkéntesért, és 
kérjük Istent, áldja meg őket, amiért idejük oda-
szánásával segítik a Skóciai Lepramissziót. 

· Péntek: Adjunk hálát azért, hogy a skót kormány 
folyamatosan támogatja a bangladesi leprásokat. 
Imádkozzunk, hogy Dhakában minél több embert 
kiemelhessenek a mélynyomorból, és jobb élet-
körülményeket biztosíthassanak nekik.  

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a Skóciai 
Lepramisszió és a többi lepramissziós támogató 
ország munkatársi kapcsolata erősödjön és mé-
lyüljön Isten szolgálata és a közös munkálkodás 
által. 

Vezető munkatársak:
Linda Todd – a Skóciai Lepramisszió vezetője
Stuart McAra – kommunikációs igazgató
Jamie McIntosh – az adománygyűjtés vezetője
Jill Bain – a Segélyszervezet vezetője

Kedd: Adjunk 

De Nen Hee Kim
egy leprabeteggel. 



36. hét: szeptember 1 – 7. 37. hét: szeptember 8 – 14.

Fókuszban: Magyarország

46 Riskóné Fazekas Márta igazgató

A Nemzetközi Lepramisszió
Szervezetünk a világban 26, úgynevezett „felhasz-
náló”  országban tevékenykedik mintegy 2 000 alkal-
mazottal,  200 különféle projektben.  Ezek a „támo-
gatott országok”. A Nemzetközi Lepramisszió ezen 
kívül mintegy ugyanennyi “támogató országban”: 
összesen tehát közel 50 országban működik. A tá-
mogató országok gyűjtik össze azokat az adomá-
nyokat, melyekből a felhasználó országokban meg 
tudjuk valósítani a munkát. 
2011-ben ezek közül 31 ország írta alá az Együtt-
működési Megállapodást, mely által még szorosab-
bak lettek a kapcsolatok. A tagországok ebben ki-
fejezték szándékukat a  közös döntéshozatalra, az 
egymás iránti kölcsönös segítségvállalásra.

Imatémák
· Hétfő: Adjunk hálát Istennek az új küldetésnyi-

latkozatunkért: „Jézust követve a Lepramisszió le 
szeretné törni a leprabetegség bilincseit, egész-
ségre, méltóságra és teljes életre szeretné elve-
zetni az embereket. „Imádkozzunk azért, hogy a 
lepramissziós tagországok együttesen és külön-
külön is ezen tudjanak a jövőben is munkálkodni!

· Kedd: Szeptember végén a lepramissziós tagor-
szágok igazgatóinak, elnökeinek és a nemzetközi 
elnökségnek közös tanácskozására kerül sor, mely 
a következő időszak tevékenységét is meghatá-
rozza majd. Kérjük Istent, hogy adja meg a biza-
lomnak, az egységnek és az egymás iránti szeretet 
örömének ajándékát a tanácskozások során min-
den résztvevőnek!

· Szerda: Imdákozzunk a lepramissziós tagországo-
kért, miközben újra elkötelezik magukat az együtt-

érző, igazságos, befogadó, alázatos szolgálat-
végzésre!  Imádkozzunk azért, hogy mindezeknek 
az áldását  érezzék majd meg a munkaév során az 
adományozók, a leprabetegek, családjaik és kö-
zösségeik! 

· Csütörtök: Az új, globális startégia értelmében min-
den lepramissziós tagországnak kötelessége ado-
mányokat gyűjteni.  Ezzel a jövőben megszűnik a 
„támogató” és „támogatott” kategória: ha kicsivel is, 
de a felhasználó országoknak is hozzá kell járul-
niuk betegeik gyógyításához. Imádkozzunk azért, 
hogy egymást ösztönözve tudják elkezdeni az 
adománygyűjtést azokban az országokban is, ahol 
eddig csak felhasználták a kapott támogatást. E 
nagy kihívásban kapjanak erőt és anyagi támo-
gatást is az ott élőktől. 

· Péntek: Adjunk hálát a kilenc munkacsoportért, 
melyek által a világ legkülönbözőbb helyein élő 
munkatársaink – mint tagok-  hozzájárulnak a dön-
téselőkészítéshez és  a Lepramisszió átfogó látá-
sához. Különösen is imádkozzunk a két új munka-
csoport: a Lelki munka és az Adománygyűjtés 
munkacsoportjáért. 

· Szombat/vasárnap:  Nagyszerű dolog a 31 teljesen 
különböző múltú, jelenű és kultúrájú tagországgal 
együttmunkálkodni! Ugyanakkor éppen emiatt fél-
reértések is lehetnek közöttünk. Imádkozzunk Isten 
kegyelméért, krisztusi, szolgáló lelkületért, őszinte 
és készséges nyitottságért egymás iránt!

Idézet: „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, 
de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, 
mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is." (1 Kor 12,12)

A Nemzetközi Lepramisszió és a nemzetközi tanácskozások

A magyar Lepramisszióról
1974-ben indult Magyarországon a Lepramissziót tá-
mogató szolgálat. Azóta egyéneket, csoportokat, egy-
házakat és közösséget szólítanak meg, hogy a lep-
rabetegség és a mélységes szegénység szenvedői 
részére imádságos- és anyagi támogatást gyűjtse-
nek. 
Az „Imafonál”imakalauzt évről évre magyar nyelvre 
lefordítva küldik kérésre támogatóknak és egyházi 
csoportoknak. A magyar Lepramisszió rendszeresen 
látogat meg támogató közösségeket, hogy képes 
előadások által még több ismeretet és ösztönzést 
nyújtsanak a segítségre. Évente több körlevéllel, jó-
tékonysági rendezvények tartásával és különböző 
felhívásokkal szélesítik a támogatottságot és növelik 
támogatói bázisukat. A karácsonyi „Plusz 1” felhívás-
ban arra kérik a támogatókat, hogy jelképesen fogad-
janak otthonukba és ültessenek ünnepi asztalukhoz 
egy-egy leprabeteget, akinek vendéglátása jelentős 
segítség a Misszió számára.  A magyar Lepramisszió 
vágya, hogy minél több magyar ember tekintsen úgy 
a világ szenvedőire és a leprabetegekre, mint test-
vérre.

Imatémák
· Hétfő: Idén 40 éves a magyar Lepramisszió! Ad-

junk hálát a 40 évért, és azért, hogy az  alapító Do-
bos Károly lelkész 1974-ben magas kora, valamint 
a nehéz körülmények ellenére megértette és 
elfogadta Isten indíttatását egy külmisszió elindí-
tására. 

· Kedd: Adjunk hálát azokért, akik kezdettől fogva 
szolgálnak a Lepramisszió javára kezük munká-
jával, tudásukkal, idejükkel, és ébren tartották a 
lángot.

·
Imádkozzunk 
azért, hogy a 
magyar Lep-
ramisszió a jövőben is jól végezze küldetését, ter-
jessze a Lepramisszió üzenetét, és egyre több és 
több új támogatót tudjon megnyerni!

· Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a magyar Lep-
ramisszió vezetője folyamatosan felismerje és ki-
aknázza a még rejtett lehetőségeket, melyek által 
Isten még több támogatás érdekében nyithat ka-
pukat.

· Péntek: Adjunk hálát azokért a lelkészekért, akik a 
különböző felekezetekben szolgálva képviselői a 
Lepramisszió jó ügyének, és akik gyülekezeteik 
tagjai számára is ösztönzést adnak a külmisszió 
szolgálatára mind lelki, mind anyagi értelemben

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
2014. év programjainak és az előadásoknak során 
Isten érintsen meg minél több fiatalt, az új nem-
zedéket, keresztény iskolák és intézmények tagjait 
a támogatásra. Könyörögjünk elkötelezett önkénte-
sekért, akik szívesen adnak idejükből, erejükből, 
tudásukból a rászorulók javára, Isten dicsőségére. 

„Mivel tehát megigazulunk hit által, békességünk van 
Istennel a mi Urunk Jézus által." (Róma 5,1)

Vezető munkatársak:
Riskóné Fazekas Márta országos vezető

S z e r d a :  

47 Őszi csendesnap kínai lepramissziós vendégekkel.



36. hét: szeptember 1 – 7. 37. hét: szeptember 8 – 14.

Fókuszban: Magyarország

46 Riskóné Fazekas Márta igazgató

A Nemzetközi Lepramisszió
Szervezetünk a világban 26, úgynevezett „felhasz-
náló”  országban tevékenykedik mintegy 2 000 alkal-
mazottal,  200 különféle projektben.  Ezek a „támo-
gatott országok”. A Nemzetközi Lepramisszió ezen 
kívül mintegy ugyanennyi “támogató országban”: 
összesen tehát közel 50 országban működik. A tá-
mogató országok gyűjtik össze azokat az adomá-
nyokat, melyekből a felhasználó országokban meg 
tudjuk valósítani a munkát. 
2011-ben ezek közül 31 ország írta alá az Együtt-
működési Megállapodást, mely által még szorosab-
bak lettek a kapcsolatok. A tagországok ebben ki-
fejezték szándékukat a  közös döntéshozatalra, az 
egymás iránti kölcsönös segítségvállalásra.

Imatémák
· Hétfő: Adjunk hálát Istennek az új küldetésnyi-

latkozatunkért: „Jézust követve a Lepramisszió le 
szeretné törni a leprabetegség bilincseit, egész-
ségre, méltóságra és teljes életre szeretné elve-
zetni az embereket. „Imádkozzunk azért, hogy a 
lepramissziós tagországok együttesen és külön-
külön is ezen tudjanak a jövőben is munkálkodni!

· Kedd: Szeptember végén a lepramissziós tagor-
szágok igazgatóinak, elnökeinek és a nemzetközi 
elnökségnek közös tanácskozására kerül sor, mely 
a következő időszak tevékenységét is meghatá-
rozza majd. Kérjük Istent, hogy adja meg a biza-
lomnak, az egységnek és az egymás iránti szeretet 
örömének ajándékát a tanácskozások során min-
den résztvevőnek!

· Szerda: Imdákozzunk a lepramissziós tagországo-
kért, miközben újra elkötelezik magukat az együtt-

érző, igazságos, befogadó, alázatos szolgálat-
végzésre!  Imádkozzunk azért, hogy mindezeknek 
az áldását  érezzék majd meg a munkaév során az 
adományozók, a leprabetegek, családjaik és kö-
zösségeik! 

· Csütörtök: Az új, globális startégia értelmében min-
den lepramissziós tagországnak kötelessége ado-
mányokat gyűjteni.  Ezzel a jövőben megszűnik a 
„támogató” és „támogatott” kategória: ha kicsivel is, 
de a felhasználó országoknak is hozzá kell járul-
niuk betegeik gyógyításához. Imádkozzunk azért, 
hogy egymást ösztönözve tudják elkezdeni az 
adománygyűjtést azokban az országokban is, ahol 
eddig csak felhasználták a kapott támogatást. E 
nagy kihívásban kapjanak erőt és anyagi támo-
gatást is az ott élőktől. 

· Péntek: Adjunk hálát a kilenc munkacsoportért, 
melyek által a világ legkülönbözőbb helyein élő 
munkatársaink – mint tagok-  hozzájárulnak a dön-
téselőkészítéshez és  a Lepramisszió átfogó látá-
sához. Különösen is imádkozzunk a két új munka-
csoport: a Lelki munka és az Adománygyűjtés 
munkacsoportjáért. 

· Szombat/vasárnap:  Nagyszerű dolog a 31 teljesen 
különböző múltú, jelenű és kultúrájú tagországgal 
együttmunkálkodni! Ugyanakkor éppen emiatt fél-
reértések is lehetnek közöttünk. Imádkozzunk Isten 
kegyelméért, krisztusi, szolgáló lelkületért, őszinte 
és készséges nyitottságért egymás iránt!

Idézet: „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, 
de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, 
mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is." (1 Kor 12,12)

A Nemzetközi Lepramisszió és a nemzetközi tanácskozások

A magyar Lepramisszióról
1974-ben indult Magyarországon a Lepramissziót tá-
mogató szolgálat. Azóta egyéneket, csoportokat, egy-
házakat és közösséget szólítanak meg, hogy a lep-
rabetegség és a mélységes szegénység szenvedői 
részére imádságos- és anyagi támogatást gyűjtse-
nek. 
Az „Imafonál”imakalauzt évről évre magyar nyelvre 
lefordítva küldik kérésre támogatóknak és egyházi 
csoportoknak. A magyar Lepramisszió rendszeresen 
látogat meg támogató közösségeket, hogy képes 
előadások által még több ismeretet és ösztönzést 
nyújtsanak a segítségre. Évente több körlevéllel, jó-
tékonysági rendezvények tartásával és különböző 
felhívásokkal szélesítik a támogatottságot és növelik 
támogatói bázisukat. A karácsonyi „Plusz 1” felhívás-
ban arra kérik a támogatókat, hogy jelképesen fogad-
janak otthonukba és ültessenek ünnepi asztalukhoz 
egy-egy leprabeteget, akinek vendéglátása jelentős 
segítség a Misszió számára.  A magyar Lepramisszió 
vágya, hogy minél több magyar ember tekintsen úgy 
a világ szenvedőire és a leprabetegekre, mint test-
vérre.

Imatémák
· Hétfő: Idén 40 éves a magyar Lepramisszió! Ad-

junk hálát a 40 évért, és azért, hogy az  alapító Do-
bos Károly lelkész 1974-ben magas kora, valamint 
a nehéz körülmények ellenére megértette és 
elfogadta Isten indíttatását egy külmisszió elindí-
tására. 

· Kedd: Adjunk hálát azokért, akik kezdettől fogva 
szolgálnak a Lepramisszió javára kezük munká-
jával, tudásukkal, idejükkel, és ébren tartották a 
lángot.

·
Imádkozzunk 
azért, hogy a 
magyar Lep-
ramisszió a jövőben is jól végezze küldetését, ter-
jessze a Lepramisszió üzenetét, és egyre több és 
több új támogatót tudjon megnyerni!

· Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a magyar Lep-
ramisszió vezetője folyamatosan felismerje és ki-
aknázza a még rejtett lehetőségeket, melyek által 
Isten még több támogatás érdekében nyithat ka-
pukat.

· Péntek: Adjunk hálát azokért a lelkészekért, akik a 
különböző felekezetekben szolgálva képviselői a 
Lepramisszió jó ügyének, és akik gyülekezeteik 
tagjai számára is ösztönzést adnak a külmisszió 
szolgálatára mind lelki, mind anyagi értelemben

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
2014. év programjainak és az előadásoknak során 
Isten érintsen meg minél több fiatalt, az új nem-
zedéket, keresztény iskolák és intézmények tagjait 
a támogatásra. Könyörögjünk elkötelezett önkénte-
sekért, akik szívesen adnak idejükből, erejükből, 
tudásukból a rászorulók javára, Isten dicsőségére. 

„Mivel tehát megigazulunk hit által, békességünk van 
Istennel a mi Urunk Jézus által." (Róma 5,1)

Vezető munkatársak:
Riskóné Fazekas Márta országos vezető

S z e r d a :  

47 Őszi csendesnap kínai lepramissziós vendégekkel.
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38. hét: szeptember 15 – 21.

Fókuszban:  Kelet-Timor

Kép: Nona Lisnahan Reis országos vezető 49

manawaában éltem 22 éven át” - Amesélte az 52 éves Aisha Bales. 
„Életünk legfőbb gondja az volt folya-
matosan, hogy honnan szerezzünk vizet.” 
Nap mint nap próbálkoztak kút fúrásával, s 
mivel ez sosem sikerült, hatalmas távol-
ságokat tettek meg a víz beszerzéséért. De 
ez is hiábavaló volt, mert a környéken leg-
feljebb nagyon szennyezett vízre bukkan-
tak. Nem tudtak mást tenni, mint ezt fel-
használni. Nagyon sokan lettek betegek és 
egyre nőtt a különféle bőrbetegségek szá-
ma. 
A Nigériai Lepramisszió hallott a kis közös-
ség nagy gondjáról. A svéd Lepramisszió és 

Az észak-nigériai Sokoto államban egy leprabetegekből álló falu lakói éve-
ken át kétségbeesetten és hiába küzdöttek az egyik legalapvetőbb szük-
ségletért: az ivóvízért, míg a Lepramisszió közbe nem lépett az érdekükben. 
A víz hiánya a kis közösség egész életét és egészségét tönketette. 

a Svéd Missziói Tanács segítségével moto-
ros szivattyút tudtak elhelyezni a falu kö-
zepén, melynek köszönhetően  megoldó-
dott a faluban vízellátás. 
Az ünnepélyes átadáskor az egyik lakó, 
Mallam Idi Holai ezt mondta: „Korábban is 
nagyon sokat tett a Lepramisszió itt, 
Amanawa-ban a lakosság érdekében. De 
ilyen nagy horderejű segítséget, mint a 
vízszivattíú, még nem láttunk. A víz maga 
az élet. Így  Misszió életet adott nekünk!Ha 
mi már nem is leszünk, gyermekeink és 
unokáink is fogják használni és emlékeznek 
majd Önökre. Misszió, vizet adtál nekünk! 
Köszönjük!”

„

A Kelet-Timori Lepramisszióról
A Kelet-Timori Lepramisszió célja, hogy a következő 
5 évben javuljon a leprabetegek és a mozgássérültek 
ellátása és a körülményeik. 
A Kelet-Timori Lepramisszió a következő projekteket 
támogatja. 
· Faluközpontú Rehabilitációs Projekt: a leprabete-

geket vissza szeretné vezetni családjaikba és a 
társadalomba. Pillanatnyilag 24 önsegítő csoport 
működik az ország 6 kerületében. 

· Fenntartható Fejlődés és Kapacitásnövelő Projekt: 
a keleti-timori Egészségügyi Minisztérium által tá-
mogatott projekteket szeretné beépíteni a Lepra-
misszió tevékenységébe.

Mozgássérülteket Támogató Projekt: a Nemzeti 
Fogyatékossági Szervezettel partnerként harcol a 
fogyatékkal élők – köztük a leprabetegek – jogainak 
érvényesítéséért.  
Mozgássérültség és Más Fogyatékok: ez az ernyő-
szervezet koordinálja a kelet-timori hátrányos helyze-
tűekkel foglalkozó szervezeket. Felvilágosító, egész-
ségnevelő munkát végeznek, jogvédelmet és gya-
korlati segítséget biztosítanak a fogyatékkal élők 
számára, valamint munkatársakat képeznek a kö-
zöttük való munkára. 

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk Nona Lisnahan-ért , aki most 

tanul be az országos vezetői munkába. Imádkoz-
zunk számára bölcsességért, erőért és bátorságért, 
hogy munkatársait határozottan tudja irányítani és 
a kormányzati, valamint más szervekkel haté-
konyan tudjon tevékenykedni. 

· Kedd: Imádkozzunk az adminisztrációt végző mun-
katársakért, a pénzügyi és más dolgozókért. 

· Szerda: Imádkozzunk a területi koordinátorokért, 
akik a hétköznapi élet szintjén sok terhet viselnek 
és oldanak meg. Könyörögjünk számukra bizton-
ságos utazásokért, egészségért és az egészség-
ügyi szervekkel való jó kapcsolatokért. 

·Csütörtök: Imádkozzunk öt, leprától erősen érintett 
területen dolgozó munkatársainkért, akik még má-
sik nyolc területen is ellátják az ambuláns kezelé-
seket. Nagy igénybevettségük közben könyörög-
jünk számukra sok erőért. 

· Péntek: Imádkozzunk a gépkocsivezetőkért. Na-
gyon nehéz terepeken és nagyon sokat kell ve-

zetniük. Kérjük Istent, hogy őrizze meg őket és 
utasaikat a veszélyes terepeken, a fárasztó utak és 
körülmények közepette. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Egészségügyi 
Minisztérium tevékenységéért, hogy a leprabete-
gek és más fogyatékkal élők számára hatékony 
segítséget tudjanak nyújtani. Imádkozzuunk az 
ENSZ határozatok végrehajtásáért is, a kormány-
zati szervek korrekt eljárásáért. 

Főbb események 2014-ben 
·December 3: Nemzetközi Fogyatékossági Világnap
·December 10: Emberi Jogok Világnapja

Vezető munkatársak: 
Afliana Lisnahan Reis (Nona) – országos vezető
Laurentina Ximenes – adminisztációs és humánerő-
forrás- munkatárs
Francisco da Costa – forrásfejlesztési koordinátor
Marcos Soares – faluközpontú rehabilitációs vezető
Joaozito dos Santos – jogvédelmi koordinátor
Joaozina da Concecao – pénzügyi vezető
Jonio Soares – mozgássérültségi tanácsadó

 



ARCKÉP

„Misszió, vizet adtál nekünk!”

48

38. hét: szeptember 15 – 21.

Fókuszban:  Kelet-Timor
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manawaában éltem 22 éven át” - Amesélte az 52 éves Aisha Bales. 
„Életünk legfőbb gondja az volt folya-
matosan, hogy honnan szerezzünk vizet.” 
Nap mint nap próbálkoztak kút fúrásával, s 
mivel ez sosem sikerült, hatalmas távol-
ságokat tettek meg a víz beszerzéséért. De 
ez is hiábavaló volt, mert a környéken leg-
feljebb nagyon szennyezett vízre bukkan-
tak. Nem tudtak mást tenni, mint ezt fel-
használni. Nagyon sokan lettek betegek és 
egyre nőtt a különféle bőrbetegségek szá-
ma. 
A Nigériai Lepramisszió hallott a kis közös-
ség nagy gondjáról. A svéd Lepramisszió és 

Az észak-nigériai Sokoto államban egy leprabetegekből álló falu lakói éve-
ken át kétségbeesetten és hiába küzdöttek az egyik legalapvetőbb szük-
ségletért: az ivóvízért, míg a Lepramisszió közbe nem lépett az érdekükben. 
A víz hiánya a kis közösség egész életét és egészségét tönketette. 

a Svéd Missziói Tanács segítségével moto-
ros szivattyút tudtak elhelyezni a falu kö-
zepén, melynek köszönhetően  megoldó-
dott a faluban vízellátás. 
Az ünnepélyes átadáskor az egyik lakó, 
Mallam Idi Holai ezt mondta: „Korábban is 
nagyon sokat tett a Lepramisszió itt, 
Amanawa-ban a lakosság érdekében. De 
ilyen nagy horderejű segítséget, mint a 
vízszivattíú, még nem láttunk. A víz maga 
az élet. Így  Misszió életet adott nekünk!Ha 
mi már nem is leszünk, gyermekeink és 
unokáink is fogják használni és emlékeznek 
majd Önökre. Misszió, vizet adtál nekünk! 
Köszönjük!”

„

A Kelet-Timori Lepramisszióról
A Kelet-Timori Lepramisszió célja, hogy a következő 
5 évben javuljon a leprabetegek és a mozgássérültek 
ellátása és a körülményeik. 
A Kelet-Timori Lepramisszió a következő projekteket 
támogatja. 
· Faluközpontú Rehabilitációs Projekt: a leprabete-

geket vissza szeretné vezetni családjaikba és a 
társadalomba. Pillanatnyilag 24 önsegítő csoport 
működik az ország 6 kerületében. 

· Fenntartható Fejlődés és Kapacitásnövelő Projekt: 
a keleti-timori Egészségügyi Minisztérium által tá-
mogatott projekteket szeretné beépíteni a Lepra-
misszió tevékenységébe.

Mozgássérülteket Támogató Projekt: a Nemzeti 
Fogyatékossági Szervezettel partnerként harcol a 
fogyatékkal élők – köztük a leprabetegek – jogainak 
érvényesítéséért.  
Mozgássérültség és Más Fogyatékok: ez az ernyő-
szervezet koordinálja a kelet-timori hátrányos helyze-
tűekkel foglalkozó szervezeket. Felvilágosító, egész-
ségnevelő munkát végeznek, jogvédelmet és gya-
korlati segítséget biztosítanak a fogyatékkal élők 
számára, valamint munkatársakat képeznek a kö-
zöttük való munkára. 

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk Nona Lisnahan-ért , aki most 

tanul be az országos vezetői munkába. Imádkoz-
zunk számára bölcsességért, erőért és bátorságért, 
hogy munkatársait határozottan tudja irányítani és 
a kormányzati, valamint más szervekkel haté-
konyan tudjon tevékenykedni. 

· Kedd: Imádkozzunk az adminisztrációt végző mun-
katársakért, a pénzügyi és más dolgozókért. 

· Szerda: Imádkozzunk a területi koordinátorokért, 
akik a hétköznapi élet szintjén sok terhet viselnek 
és oldanak meg. Könyörögjünk számukra bizton-
ságos utazásokért, egészségért és az egészség-
ügyi szervekkel való jó kapcsolatokért. 

·Csütörtök: Imádkozzunk öt, leprától erősen érintett 
területen dolgozó munkatársainkért, akik még má-
sik nyolc területen is ellátják az ambuláns kezelé-
seket. Nagy igénybevettségük közben könyörög-
jünk számukra sok erőért. 

· Péntek: Imádkozzunk a gépkocsivezetőkért. Na-
gyon nehéz terepeken és nagyon sokat kell ve-

zetniük. Kérjük Istent, hogy őrizze meg őket és 
utasaikat a veszélyes terepeken, a fárasztó utak és 
körülmények közepette. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Egészségügyi 
Minisztérium tevékenységéért, hogy a leprabete-
gek és más fogyatékkal élők számára hatékony 
segítséget tudjanak nyújtani. Imádkozzuunk az 
ENSZ határozatok végrehajtásáért is, a kormány-
zati szervek korrekt eljárásáért. 

Főbb események 2014-ben 
·December 3: Nemzetközi Fogyatékossági Világnap
·December 10: Emberi Jogok Világnapja

Vezető munkatársak: 
Afliana Lisnahan Reis (Nona) – országos vezető
Laurentina Ximenes – adminisztációs és humánerő-
forrás- munkatárs
Francisco da Costa – forrásfejlesztési koordinátor
Marcos Soares – faluközpontú rehabilitációs vezető
Joaozito dos Santos – jogvédelmi koordinátor
Joaozina da Concecao – pénzügyi vezető
Jonio Soares – mozgássérültségi tanácsadó

 



40. hét: szeptember 29 – október 5.

Lepramisszió  -  csomagküldő szolgálatFókuszban: Dél - India 

39. hét: szeptember 23 – 29.

Képek: Papathiama (ül), a Lepramisszió CRAFT elnevezésű programja jóvoltából egy alacsony költségvetésű ház 
            kedvezményezettje, és családja.  
           Tamil Nadu - szakképzésben részt vevő fiatal50 51Kép: a Lepramisszió csomagküldő szolgálatának csapata Jo-Anne Thomson ügyvezető igazgatóval (balról a második)

Andhra Pradesh és Tamil Nadu államok

A Lepramisszió dél-indiai munkájáról 
Andhra Pradesh és Tamil Nadu államokban a 
Lepramisszió kórházakon, szakmai képzési közpon-
tokon, közösségi fejlesztési programokon keresztül, 
és más civil szervezetekkel karöltve végzi a mun-
káját.  A három, ebben a térségben található kórhá-
zat jól ismerik az itteniek a leprások és más bőr-
gyógyászati kezelésre szorulók jó ellátásáról. Sőt, 
még a kormány is elismerte színvonalas munkájukat 
a helyreállító műtétek és a mozgáskorlátozottság 
megelőzésére irányuló tevékenységük terén.

Projektek:
· Lepramisszió Kórháza, Vadathorasalur
· Lepramisszió Kórháza, Dayapuram
· Szakmai Képzési Központ, Vadathorasalur
·Mozgáskorlátozottak Jogvédelme civil szervezetek-

kel karöltve, Tiruvannamalai
· Lepramisszió Kórháza, Salur 
· Szakmai Képzési Központ , Vizianagaram 

Imatémák 
·Hétfő: Imádkozzunk, hogy a helyi iskolákba terve-

zett egészségügyi ellenőrzések révén tudás és tu-
datosság támadjon az emberekben a lepra tekinte-
tében! 

· Kedd: Könyörögjünk a Lepramisszió saluri kór-
házának fenntarthatóságáért, ugyanis ez az egyet-
len olyan számításba vehető központ a térségben, 
ahol helyreállító műtéteket végeznek és a lepra 
okozta fekélyeket megfelelően kezelni tudják!

·
gekben végzett programok jó hatással legyenek az 
emberekre, és hogy a kormánynak a lehetséges 
leprás eseteket feltáró rendszere hatékonyan mű-
ködjön!

·Csütörtök: Imádkozzunk a dayapurami Lepra-
missziós kórházért, mivel bevételei növelését egyre 
inkább próbálja a helyiek számára nyújtott külön-
féle szolgáltatásokon keresztül elérni, arra fóku-
szálni! 

· Péntek: Imádkozzunk, hogy az Indiai Lepramisszió 
anyagilag önellátó szintre jusson, s hogy finan-
szírozni tudja a programjait ebben a térségben!

· Szombat/vasárnap: Kérjük Istent, hogy a helyi ve-
zetés jóváhagyja azt a képzési programot, amit a  
vizianagarami Szakmai Képzési Központ szervez 
mozgáskorlátozott jelentkezők számára a “Youth 4 
Jobs” (Fiatalok a munkáért) nevű munkaerő fejlesz-
tési szervezettel közösen! 

Bibliai idézet: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni 
minden szükségeteket az Õ gazdagsága szerint 
dicsõségesen a Krisztus Jézusban.”  (Filippi 4,19)

Munkatársak:
M. Manaksha  - a Szakmai Képzési Központ igazga-
tója, Vadathorasalur 
Dr. Malarvizhi Edwin – a Lepramisszió vadathorasalri 
kórházának vezetője
Dr. Suresh Verghese - a Dayapuram Kórház vezetője
Surjit Pal - a Salur Kórház vezetője
Gabriel Pani - a Szakmai Képzési Központ igazga-
tója, Vizianagaram

Szerda: Kérjük az Urat, hogy a helyi közössé- A Lepramisszió csomagküldő szolgálatáról
A Lepramisszió csomagküldő szolgálata 1995-ben 
indult egy kicsinyke kezdettel, jegyzetfüzetek és tollak 
árusításával. Jelenleg egy kisebb csapattal dolgozik, 
melynek irodája Peterborough-ban, az Egyesült Ki-
rályságban van. A Lepramisszió csomagküldő szol-
gálata évente három nagy katalógust bocsát ki az 
országon belüli vásárlók számára és világszerte 
egyaránt. Létrehoznak, fejlesztenek és árusítanak kü-
lönböző képeslapokat, naptárakat és jegyzetfüzete-
ket, naplókat, minőségi ajándéktárgyakat, és könyvek 
folyamatosan bővülő kínálatával is jelen vannak. Az 
elmúlt években az „Életre szóló ajándékok”-ként is-
mert virtuális ajándékok eladása láthatóan megugrott. 
A Lepramisszió csomagküldő szolgálatának fő céljai:

·Olyan termékek és szolgáltatások létrehozása, me-
lyek arra inspirálják az embereket, hogy támogas-
sák a Lepramissziót;

· Támogatni, segíteni a Lepramisszióban résztvevő 
országokat az adománygyűjtésben és a leprához 
való tudatos hozzáállás kialakításában;

· Segíteni a leprától szenvedők és családjaik munká-
ba állását, megélhetését.

Imatémák
·Hétfő: Adjunk hálát a Lepramisszió hűséges vásár-

lóiért, akik sokszor nagylelkűen, többlet-adomá-
nyaikkal is megfejelik a termékek árát! Ez hatalmas 
segítség; az adományaik mértéke eléri az évi 
100,000 fontot. Adjunk hálát az „Életre szóló aján-
dékok” sorozat rendkívüli sikeréért is, ami 150,000 
fonttal támogatta a kivitelező országok programjait 
és kezdeményezéseit!

· Kedd: A Lepramisszió csomagküldő szolgálata 
keddenként tartja megbeszéléseit, ahol a folya-
matban lévő ügyekről, programokról és az előző 

hét áldásairól beszélgetnek. Imádkozzunk, hogy 
mind a mai napon, mind pedig a jövőben hasz-
nosak, gyümölcsözőek és áldottak legyenek a 
megbeszéléseik, kapjanak Istentől bölcsességet és 
inspirációt!

· Szerda: Adjunk hálát a Lepramisszió által kiadott 
könyvek töretlen népszerűségéért és a különleges 
üdvözlő lapokért, karácsonyi képeslapokért, melyek 
felhívják a figyelmet a Lepramisszió munkájára! 
Adjunk hálát Eddie Askew örökségéért, akinek 
könyvei, festményei mind a mai napig rendkívüli 
népszerűségnek örvendenek mind a régi, mind 
pedig az új vásárlók körében!

·Csütörtök: Imádkozzunk Jo-Anne Thomson-ért, a 
Lepramisszió csomagküldő egység igazgatójáért, a 
folyamatosan új eladási lehetőségeket kereső mun-
katársi csapatért és igazgató tanácsáért, akik ne-
gyedévenként találkoznak, hogy értékes útmuta-
tással szolgálhassanak stratégiai szempontból. Ve-
zetőjük Stephen Hammersley. 

· Péntek: Könyörögjünk azért a szabadúszó üzlet-
kötőkből álló csoportért, akik számos könyvesboltot 
körbelátogatnak szerte az Egyesült Királyságban! 
Imádkozzunk, hogy növekedjen az eladás ezen a 
területen és, hogy a keresztyén könyvesboltok ve-
zetői és más árusítóhelyek továbbra is szívesen 
rendeljenek a Lepramisszió katalógusából! 

· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Lepramisszió 
csomagküldő szolgálata és a támogató országok 
közti együttműködés növekedéséért! Imádkozzunk, 
hogy erősödjenek ezek a munkakapcsolatok, és 
növekedjen mind az eladás, mind pedig a Lepra-
misszió munkájának ismertsége!

Vezetőik:
Jo-Anne Thomson – ügyvezető igazgató
Stephen Hammersley –  igazgatótanács elnöke



40. hét: szeptember 29 – október 5.

Lepramisszió  -  csomagküldő szolgálatFókuszban: Dél - India 

39. hét: szeptember 23 – 29.

Képek: Papathiama (ül), a Lepramisszió CRAFT elnevezésű programja jóvoltából egy alacsony költségvetésű ház 
            kedvezményezettje, és családja.  
           Tamil Nadu - szakképzésben részt vevő fiatal50 51Kép: a Lepramisszió csomagküldő szolgálatának csapata Jo-Anne Thomson ügyvezető igazgatóval (balról a második)

Andhra Pradesh és Tamil Nadu államok

A Lepramisszió dél-indiai munkájáról 
Andhra Pradesh és Tamil Nadu államokban a 
Lepramisszió kórházakon, szakmai képzési közpon-
tokon, közösségi fejlesztési programokon keresztül, 
és más civil szervezetekkel karöltve végzi a mun-
káját.  A három, ebben a térségben található kórhá-
zat jól ismerik az itteniek a leprások és más bőr-
gyógyászati kezelésre szorulók jó ellátásáról. Sőt, 
még a kormány is elismerte színvonalas munkájukat 
a helyreállító műtétek és a mozgáskorlátozottság 
megelőzésére irányuló tevékenységük terén.

Projektek:
· Lepramisszió Kórháza, Vadathorasalur
· Lepramisszió Kórháza, Dayapuram
· Szakmai Képzési Központ, Vadathorasalur
·Mozgáskorlátozottak Jogvédelme civil szervezetek-

kel karöltve, Tiruvannamalai
· Lepramisszió Kórháza, Salur 
· Szakmai Képzési Központ , Vizianagaram 

Imatémák 
·Hétfő: Imádkozzunk, hogy a helyi iskolákba terve-

zett egészségügyi ellenőrzések révén tudás és tu-
datosság támadjon az emberekben a lepra tekinte-
tében! 

· Kedd: Könyörögjünk a Lepramisszió saluri kór-
házának fenntarthatóságáért, ugyanis ez az egyet-
len olyan számításba vehető központ a térségben, 
ahol helyreállító műtéteket végeznek és a lepra 
okozta fekélyeket megfelelően kezelni tudják!

·
gekben végzett programok jó hatással legyenek az 
emberekre, és hogy a kormánynak a lehetséges 
leprás eseteket feltáró rendszere hatékonyan mű-
ködjön!

·Csütörtök: Imádkozzunk a dayapurami Lepra-
missziós kórházért, mivel bevételei növelését egyre 
inkább próbálja a helyiek számára nyújtott külön-
féle szolgáltatásokon keresztül elérni, arra fóku-
szálni! 

· Péntek: Imádkozzunk, hogy az Indiai Lepramisszió 
anyagilag önellátó szintre jusson, s hogy finan-
szírozni tudja a programjait ebben a térségben!

· Szombat/vasárnap: Kérjük Istent, hogy a helyi ve-
zetés jóváhagyja azt a képzési programot, amit a  
vizianagarami Szakmai Képzési Központ szervez 
mozgáskorlátozott jelentkezők számára a “Youth 4 
Jobs” (Fiatalok a munkáért) nevű munkaerő fejlesz-
tési szervezettel közösen! 

Bibliai idézet: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni 
minden szükségeteket az Õ gazdagsága szerint 
dicsõségesen a Krisztus Jézusban.”  (Filippi 4,19)

Munkatársak:
M. Manaksha  - a Szakmai Képzési Központ igazga-
tója, Vadathorasalur 
Dr. Malarvizhi Edwin – a Lepramisszió vadathorasalri 
kórházának vezetője
Dr. Suresh Verghese - a Dayapuram Kórház vezetője
Surjit Pal - a Salur Kórház vezetője
Gabriel Pani - a Szakmai Képzési Központ igazga-
tója, Vizianagaram

Szerda: Kérjük az Urat, hogy a helyi közössé- A Lepramisszió csomagküldő szolgálatáról
A Lepramisszió csomagküldő szolgálata 1995-ben 
indult egy kicsinyke kezdettel, jegyzetfüzetek és tollak 
árusításával. Jelenleg egy kisebb csapattal dolgozik, 
melynek irodája Peterborough-ban, az Egyesült Ki-
rályságban van. A Lepramisszió csomagküldő szol-
gálata évente három nagy katalógust bocsát ki az 
országon belüli vásárlók számára és világszerte 
egyaránt. Létrehoznak, fejlesztenek és árusítanak kü-
lönböző képeslapokat, naptárakat és jegyzetfüzete-
ket, naplókat, minőségi ajándéktárgyakat, és könyvek 
folyamatosan bővülő kínálatával is jelen vannak. Az 
elmúlt években az „Életre szóló ajándékok”-ként is-
mert virtuális ajándékok eladása láthatóan megugrott. 
A Lepramisszió csomagküldő szolgálatának fő céljai:

·Olyan termékek és szolgáltatások létrehozása, me-
lyek arra inspirálják az embereket, hogy támogas-
sák a Lepramissziót;

· Támogatni, segíteni a Lepramisszióban résztvevő 
országokat az adománygyűjtésben és a leprához 
való tudatos hozzáállás kialakításában;

· Segíteni a leprától szenvedők és családjaik munká-
ba állását, megélhetését.

Imatémák
·Hétfő: Adjunk hálát a Lepramisszió hűséges vásár-

lóiért, akik sokszor nagylelkűen, többlet-adomá-
nyaikkal is megfejelik a termékek árát! Ez hatalmas 
segítség; az adományaik mértéke eléri az évi 
100,000 fontot. Adjunk hálát az „Életre szóló aján-
dékok” sorozat rendkívüli sikeréért is, ami 150,000 
fonttal támogatta a kivitelező országok programjait 
és kezdeményezéseit!

· Kedd: A Lepramisszió csomagküldő szolgálata 
keddenként tartja megbeszéléseit, ahol a folya-
matban lévő ügyekről, programokról és az előző 

hét áldásairól beszélgetnek. Imádkozzunk, hogy 
mind a mai napon, mind pedig a jövőben hasz-
nosak, gyümölcsözőek és áldottak legyenek a 
megbeszéléseik, kapjanak Istentől bölcsességet és 
inspirációt!

· Szerda: Adjunk hálát a Lepramisszió által kiadott 
könyvek töretlen népszerűségéért és a különleges 
üdvözlő lapokért, karácsonyi képeslapokért, melyek 
felhívják a figyelmet a Lepramisszió munkájára! 
Adjunk hálát Eddie Askew örökségéért, akinek 
könyvei, festményei mind a mai napig rendkívüli 
népszerűségnek örvendenek mind a régi, mind 
pedig az új vásárlók körében!

·Csütörtök: Imádkozzunk Jo-Anne Thomson-ért, a 
Lepramisszió csomagküldő egység igazgatójáért, a 
folyamatosan új eladási lehetőségeket kereső mun-
katársi csapatért és igazgató tanácsáért, akik ne-
gyedévenként találkoznak, hogy értékes útmuta-
tással szolgálhassanak stratégiai szempontból. Ve-
zetőjük Stephen Hammersley. 

· Péntek: Könyörögjünk azért a szabadúszó üzlet-
kötőkből álló csoportért, akik számos könyvesboltot 
körbelátogatnak szerte az Egyesült Királyságban! 
Imádkozzunk, hogy növekedjen az eladás ezen a 
területen és, hogy a keresztyén könyvesboltok ve-
zetői és más árusítóhelyek továbbra is szívesen 
rendeljenek a Lepramisszió katalógusából! 

· Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Lepramisszió 
csomagküldő szolgálata és a támogató országok 
közti együttműködés növekedéséért! Imádkozzunk, 
hogy erősödjenek ezek a munkakapcsolatok, és 
növekedjen mind az eladás, mind pedig a Lepra-
misszió munkájának ismertsége!

Vezetőik:
Jo-Anne Thomson – ügyvezető igazgató
Stephen Hammersley –  igazgatótanács elnöke



Fókuszban: Csád és Guinea

41. hét: október 6 – 12. 42. hét: október 13 – 19.

52 53
Képek: Klaus Leonardt, a dán Lepramisszió vezetője  bangladesi látogatáson 
            A dán Lepramisszió munkatársai 
  

Fókuszban: Dánia 

A dán Lepramisszióról 
Dánia egy kicsi, önállóan működő egység. A 
„Leonhardt jótékonysági alap” dolgozói működtetik. 
Tulajdonosa Klaus Leonhardt, aki részmunkaidőben a 
szervezet igazgatója is. A dán Lepramissziónak kö-
rübelül 1000 fő egyéni adományozói háttere van. 
Abban a szerencsés helyzeben vannak, hogy rend-
szeresen kapnak anyagi támogatást a dán kormány-
tól a bangladesi projektekre. A dán Lepramisszió fő 
célkitűzése a jótékonyság, főként a Bangladesi Lep--
ramisszió javára, akikkel együttműködési egyezményt 
írtak alá. A következőképen valósulnak meg a célki-
tűzések:  évente ötször újság kiadása, 4-6 hírlevél 
kiküldése az adományozóknak, minden évben 5-10 
jótékonysági projekt megtartása Dániában és a 
gyülekezetekben. 

Imatémák 
· Hétfő: Az Úr áldja meg a dán Lepramissziót abban, 

hogy önkénteseket  próbálnak aktivizálni további 
jótékonysági projektekre. Imádkozzunk hogy a 
leprabetegeknek az újságokban, hírlevelekben és 
egyéb fórumokon megjelent történetei megindítsák 
az emberek szívét és motiválttá tegye őket az 
aktívabb részvételre. 

· Kedd: Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg a dán 
és a Bangladesi Lepramisszió kapcsolatát.  Adjunk 
hálát az ott dolgozók kemény munkájáért. 

· Szerda: Áldjuk az Urat, hogy a Bangladesben folyó 
munkákat a dán kormány  is támogatja. 

· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy az Úr adjon böl-
csességet és képességet arra, hogy megfelelő új 
egyéni és üzleti támogatók csatlakozzanak. 

· -
szönjük meg 
Klaus Leon-
hardt munká-
ját. Imádkozzunk érte, hogy legyen ereje, moti-
váltsága a Lepramisszió  dániai szolgálatának to-
vábbvitelében. Imádkozzunk, hogy megtapasztalja 
a Bizottság, valamint a tágabb  lepramissziós kö-
zösség  támogatását. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a dán Lep-
ramisszióban létrejöjjön egy jól működő önkéntes 
program, amely hasznos számukra és  partnerük-
nek, Bangladesnek is. 

Bibliai idézet: „A  hit pedig a remélt dolgok felőli bi-
zonyosság és a nem látott dolgokról való meg-
győződés.” (Zsidókhoz írt level 11,1) 
 
Fő események 2014-ben 
·5 újságszám kiadása 
·5 hírlevél 
·4 bizottsági gyűlés
·2 alkalommal önkéntesek jótékonysági alkalma
· finanszírozási igény elfogadásának kíserlete 

cégektől 
·dományozói látogatások Bangladesben 
·önkéntesek Bangladesben 
 
Munkatárs 
Klaus Leonhardt – a Lepramisszió országos vezetője 
  
  

Péntek: KöA Lepramisszió munkája Csádban
A Lepramisszió 1991 óta támogatja a Guéra régióban 
folyó lepramunkát. A közelmúltban a Lepramisszió 
munkáját kiterjesztette más egészségügyi problémák-
kal, fogyatékkal élő emberek segítésére is. Hála a 
Lepramisszió támogatásának, a Mongo Kórháznak 
felkészült fizioterapeutája és a hályogműtétekre spe-
cializálódott vezető szakembere  is rendelkezésre áll. 
Guéra körzetében a Lepramisszió a fogyatékal élőket 
támogató szervezetekben felkészítő- és követő tré-
ninggel segíti a végrehajtó biztottságok működését, 
valamint a bevételnövelő projektek fejlesztését. Fen-
tiek mellett a Lepramisszió támogatja az alapvető 
emberi jogok érvényesítését a helyi törvényrendszer-
ben, különös tekintettel a fogyatékkal élő, s ezen 
belül is természetesen a leprával fertőzött emberek  
vonatkozásában.

A Lepramisszió munkája Guineában 
A Lepramisszió 1982 óta támogatja a Macentában 
működő Mission Philafricaine (MPA) Kórház tevé-
kenységét, mely Guinea őserdővel borított területén 
található. Itt a cél az, hogy a leprával fertőzötteknek 
minél teljesebb figyelmet szenteljenek. A kórházi 
munka magában foglalja a magas színvonalú orvosi- 
és sebészeti ellátás biztosítását, s ezáltal a fogyaté-
kosság kialakulásának megelőzését. A Mission 
Philafricaine Kórház lett a nemzeti lepraügyi referen-
ciakórház Guineában.

Imatémák
Csád
·Hétfő: Csád olyan félsivatagi ország, amelyben kü-

lönösen küzdelmes feladat a megfelelő mennyisé-
gű élelmiszer biztosítása a közel 12 milliós lakos-
ság számára. Imádkozzunk, hogy a táplálékot biz-
tosító programok folyamatosan fedezzék a szegé-
nyek és hátrányos helyzetűek szükségleteit.

·Kedd: Imádkozzunk az újonnan megalapított Fo-
gyatékkal Élők Szervezete további pozitív kitelje-
sedéséért a Guera régióban. Imádkozzunk, hogy a 
szervezet szolgálatában álló emberek munkájának 
eredményeként a fogyatékkal élők méltósággal él-
hessenek és képessé váljanak arra, hogy gondos-
kodjanak saját megélhetésükről.

·
Imádkoz unk, 
hogy a helyi 
lepraügyi felü-
gyelőknek és rendelőintézetekben dolgozó ápolók-
nak legyen elég motivációjuk ahhoz, hogy kitartóan 
dolgozzanak a gyakran kihívást jelentő helyzetek-
ben is.

·Csütörtök: Imádkozzunk Dr. Bunmi Olulotoért, Csád 
és Niger lepramissziós területi vezetőjéért, aki Ni-
gerből jár Csádba, hogy több találkozón, egyez-
tetésen is részt vegyen. Emellett imádkozzunk a 
Lepramisszió többi, Csádban dolgozó munkatár-
sáért, a civil partnerszervezetekért és a lepra-
ügyekkel foglalkozó kormányzati szervekért is.

Guinea
·Péntek: Imádkozzunk a Gyógyászati Központban 

folyó lelki munkáért, mivel jelenleg nincs helyi 
káplán.

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
Gyógyászati Központ pénzügyi támogatásával kellő 
figyelmet fordítsanak a betegek magas színvonalú 
ellátására annak ellenére is, hogy egyre növekszik 
a segítségre szoruló szegény páciensek száma.

 
Szolgálatot végző vezetők:
Chad
Dr. Bunmi Oluloto –  területi lepramissziós vezető
Geeske Zijp – a Lepramisszió csádi programigaz-
gatója
Guinea
Dr Eric Bafende, a Gyógyászati Központ igazgatója, 
Mission Philafricaine - Macenta

S z e r d a :  
z

Kép: Stefan Strahm feleségével, Rahel-lel.
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szervezet igazgatója is. A dán Lepramissziónak kö-
rübelül 1000 fő egyéni adományozói háttere van. 
Abban a szerencsés helyzeben vannak, hogy rend-
szeresen kapnak anyagi támogatást a dán kormány-
tól a bangladesi projektekre. A dán Lepramisszió fő 
célkitűzése a jótékonyság, főként a Bangladesi Lep--
ramisszió javára, akikkel együttműködési egyezményt 
írtak alá. A következőképen valósulnak meg a célki-
tűzések:  évente ötször újság kiadása, 4-6 hírlevél 
kiküldése az adományozóknak, minden évben 5-10 
jótékonysági projekt megtartása Dániában és a 
gyülekezetekben. 

Imatémák 
· Hétfő: Az Úr áldja meg a dán Lepramissziót abban, 

hogy önkénteseket  próbálnak aktivizálni további 
jótékonysági projektekre. Imádkozzunk hogy a 
leprabetegeknek az újságokban, hírlevelekben és 
egyéb fórumokon megjelent történetei megindítsák 
az emberek szívét és motiválttá tegye őket az 
aktívabb részvételre. 

· Kedd: Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg a dán 
és a Bangladesi Lepramisszió kapcsolatát.  Adjunk 
hálát az ott dolgozók kemény munkájáért. 

· Szerda: Áldjuk az Urat, hogy a Bangladesben folyó 
munkákat a dán kormány  is támogatja. 

· Csütörtök: Imádkozzunk, hogy az Úr adjon böl-
csességet és képességet arra, hogy megfelelő új 
egyéni és üzleti támogatók csatlakozzanak. 

· -
szönjük meg 
Klaus Leon-
hardt munká-
ját. Imádkozzunk érte, hogy legyen ereje, moti-
váltsága a Lepramisszió  dániai szolgálatának to-
vábbvitelében. Imádkozzunk, hogy megtapasztalja 
a Bizottság, valamint a tágabb  lepramissziós kö-
zösség  támogatását. 

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a dán Lep-
ramisszióban létrejöjjön egy jól működő önkéntes 
program, amely hasznos számukra és  partnerük-
nek, Bangladesnek is. 

Bibliai idézet: „A  hit pedig a remélt dolgok felőli bi-
zonyosság és a nem látott dolgokról való meg-
győződés.” (Zsidókhoz írt level 11,1) 
 
Fő események 2014-ben 
·5 újságszám kiadása 
·5 hírlevél 
·4 bizottsági gyűlés
·2 alkalommal önkéntesek jótékonysági alkalma
· finanszírozási igény elfogadásának kíserlete 

cégektől 
·dományozói látogatások Bangladesben 
·önkéntesek Bangladesben 
 
Munkatárs 
Klaus Leonhardt – a Lepramisszió országos vezetője 
  
  

Péntek: KöA Lepramisszió munkája Csádban
A Lepramisszió 1991 óta támogatja a Guéra régióban 
folyó lepramunkát. A közelmúltban a Lepramisszió 
munkáját kiterjesztette más egészségügyi problémák-
kal, fogyatékkal élő emberek segítésére is. Hála a 
Lepramisszió támogatásának, a Mongo Kórháznak 
felkészült fizioterapeutája és a hályogműtétekre spe-
cializálódott vezető szakembere  is rendelkezésre áll. 
Guéra körzetében a Lepramisszió a fogyatékal élőket 
támogató szervezetekben felkészítő- és követő tré-
ninggel segíti a végrehajtó biztottságok működését, 
valamint a bevételnövelő projektek fejlesztését. Fen-
tiek mellett a Lepramisszió támogatja az alapvető 
emberi jogok érvényesítését a helyi törvényrendszer-
ben, különös tekintettel a fogyatékkal élő, s ezen 
belül is természetesen a leprával fertőzött emberek  
vonatkozásában.

A Lepramisszió munkája Guineában 
A Lepramisszió 1982 óta támogatja a Macentában 
működő Mission Philafricaine (MPA) Kórház tevé-
kenységét, mely Guinea őserdővel borított területén 
található. Itt a cél az, hogy a leprával fertőzötteknek 
minél teljesebb figyelmet szenteljenek. A kórházi 
munka magában foglalja a magas színvonalú orvosi- 
és sebészeti ellátás biztosítását, s ezáltal a fogyaté-
kosság kialakulásának megelőzését. A Mission 
Philafricaine Kórház lett a nemzeti lepraügyi referen-
ciakórház Guineában.

Imatémák
Csád
·Hétfő: Csád olyan félsivatagi ország, amelyben kü-

lönösen küzdelmes feladat a megfelelő mennyisé-
gű élelmiszer biztosítása a közel 12 milliós lakos-
ság számára. Imádkozzunk, hogy a táplálékot biz-
tosító programok folyamatosan fedezzék a szegé-
nyek és hátrányos helyzetűek szükségleteit.

·Kedd: Imádkozzunk az újonnan megalapított Fo-
gyatékkal Élők Szervezete további pozitív kitelje-
sedéséért a Guera régióban. Imádkozzunk, hogy a 
szervezet szolgálatában álló emberek munkájának 
eredményeként a fogyatékkal élők méltósággal él-
hessenek és képessé váljanak arra, hogy gondos-
kodjanak saját megélhetésükről.

·
Imádkoz unk, 
hogy a helyi 
lepraügyi felü-
gyelőknek és rendelőintézetekben dolgozó ápolók-
nak legyen elég motivációjuk ahhoz, hogy kitartóan 
dolgozzanak a gyakran kihívást jelentő helyzetek-
ben is.

·Csütörtök: Imádkozzunk Dr. Bunmi Olulotoért, Csád 
és Niger lepramissziós területi vezetőjéért, aki Ni-
gerből jár Csádba, hogy több találkozón, egyez-
tetésen is részt vegyen. Emellett imádkozzunk a 
Lepramisszió többi, Csádban dolgozó munkatár-
sáért, a civil partnerszervezetekért és a lepra-
ügyekkel foglalkozó kormányzati szervekért is.

Guinea
·Péntek: Imádkozzunk a Gyógyászati Központban 

folyó lelki munkáért, mivel jelenleg nincs helyi 
káplán.

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
Gyógyászati Központ pénzügyi támogatásával kellő 
figyelmet fordítsanak a betegek magas színvonalú 
ellátására annak ellenére is, hogy egyre növekszik 
a segítségre szoruló szegény páciensek száma.

 
Szolgálatot végző vezetők:
Chad
Dr. Bunmi Oluloto –  területi lepramissziós vezető
Geeske Zijp – a Lepramisszió csádi programigaz-
gatója
Guinea
Dr Eric Bafende, a Gyógyászati Központ igazgatója, 
Mission Philafricaine - Macenta

S z e r d a :  
z

Kép: Stefan Strahm feleségével, Rahel-lel.
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Fókuszban: Indonézia 

43. hét: október 20 – 26.

Kép:  Tanny Hagens TLM Indonézia országos vezetője 

44. hét: október 27 – november 2. 

Források mozgósítása 

Az Indonéziai Lepramisszióról 
Indonézia a világranglista 3. helyén áll az újonnan 
regisztrált leprabetegek számának tekintetében. Az 
emberek többsége még mindig alapvető ismeretek 
híján van a leprát illetően. 
Az Indonéziai Lepramisszió célja, hogy a leprával 
érintettek élethez való esélyeit növeljék, alapvető 
ismereteik legyenek a leprával kapcsolatban: mit kell 
tenni, hová lehet kezelésért fordulni, hogyan lehet 
megelőzni azokat a testi fogyatékosságokat, amit a 
lepra tud okozni. 
Az Indonéziai Lepramissziónak is a célja, hogy köz-
benjáró legyen a már működő egészségügyi lep-
raszervezetek és a helyi civilszervezetek szolgálatai 
között. Valamint motiválni szeretnék a gyülekeze-
teket, hogy érdeklődők legyenek a Lepramisszió 
munkájra iránt. 
A holland Tanny Hagens jelenleg az ideiglenes 
országos vezető. Folyamatban van, hogy a Lepra-
misszió bejegyzett civilszervezetté váljék Indoné-
ziában. Tanny feladata a program létrehozása és a 
helyi munkatársak kiválasztása. 
  
Imatémák 
· Hétfő: Köszönjük az Úrnak, hogy adott olyan 

bizottsági tagokat, akik elkötelezettek a leprával 
érintettek és közösségeik felé. Imádkozzunk, hogy 
bölcsen tudják irányítani az Indonéziai Lepra-
missziót. 

· Kedd: Imádkozzunk új kezdeményezésért Papua 
szigetén annak érdekében, hogy ottani partnereket 
találjanak. 

·
Imádkozzunk 
az Indonéziai 
Lepramisszió 
partnereiért, hogy a náluk dolgozók mind többet 
tudjanak megtanulni a lepra okairól és következmé-
nyeiről. Imádkozzunk, hogy a leprával kapcsolatos 
új ismereteiket jól megértsék és tovább tudják adni. 

· Csütörtök: Imádkozzunk olyan pártfogói tevékeny-
ségekért, amelynek célja, hogy a társadalom kü-
lönböző rétegei többet tudjanak meg a lepráról, és 
hozzáállásuk megváltozzon a leprabetegek irányá-
ban. 

· Péntek: Imádkozzunk az új tagokért, akik az Indo-
néziai Lepramisszió munkájában serénykednek, 
hogy Jézus szeretetén keresztül motiváltak le-
gyenek azok iránt, akik perifériára kerültek, és 
szószólóikká tudjanak válni azoknak, akik nem 
képesek saját érdekeiket képviselni. 

· Szombat/vasárnap: Indonéziában júliusban elnök-
választást tartottak. Imádkozzunk az új vezetőért. 
Kérjük: az Úr adjon neki bölcsességet és érzé-
kenységet az ország vezetésére.

Bibliai idézet: „Íme, Istenem az én szabadítom! 
Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az 
Úr. Az Úr szabadítómmá lett.” ( Ézsaiás 12,2)  

Munkatárs 
Tanny Hagens – a Lepramisszió országos vezetője 

S z e r d a :  A Lepramisszió tagországai egy új látást fogalmaztak 
meg 2013-ban: új missziói és stratégiai célkitűzé-
sekben egyeztek meg világszinten. Ennek az új 
stratégiának része az is, hogy ezentúl fokozottabban 
figyelnek az olyan források mozgósítására, mint az 
imádság, de amilyen a pénzügyi támogatások is.  Az 
adományok eddig jórészt a támogató országokban 
kerültek összegyűjtésre, s nem ott, ahol a programok 
ténylegesen megvalósultak. A Lepramisszióban azon-
ban egyre világosabbá vált, hogy minden egyes 
tagországnak is tennie kell valamit azért, hogy helyi 
szinten sikerüljön az adományszerzés, akár alapít-
ványokon keresztül, akár kormányzati forrásból vagy 
egyéni adakozóktól. Természetesen változatlanul  az 
imádságot tartjuk a legnagyobb erőforrásunknak; a 
Lepramisszió nagy reménysége, hogy minél több 
partnert, felekezeti csoportot tud bevonni a világmé-
retű imaközösségbe. 
 
Imatémák 
·Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy az elkövetkező hó-

napokban, években minden lepramissziós tagor-
szág hatékony adományszerző stratégiát tudjon ki-
dolgozni annak érdekében, hogy bevételük jelentő-
sen növekedhessen! Könyörögjünk azért, hogy a 
pénzügyi források tervszerűen legyenek felhasznál-
va, szoros együttműködésben a többi tagországgal!

·Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Lepramisszió 
szoros együttműködést fejleszthessen ki más egy-
házakkal és szervezetekkel szerte a világban! Kö-
nyörögjünk, hogy még több alkalom adódjon arra, 
hogy egyházi vezetőkkel, gyülekezeti tagokkal 
megismertethessük a Lepramisszió szolgálatát, 
missziói látását, és minél többen kapjanak indítást 
arra, hogy támogassák munkánkat!

·Szerda: Imádkozzunk a kommunikációért és ado-
mánygyűjtéséért felelős munkatársainkért, hogy si-
kerüljön olyan új utakat találniuk, amelyekkel még 

vonzóbbá tehetik adományozóink számára a Lep-
ramisszió támogatását! Könyörögjünk azokért a 
tagországokért, ahol kis munkatársi gárda, vagy 
esetleg csak egyetlen fizetett alkalmazott látja el a 
szolgálatokat! Imádkozzunk a tagországok közötti 
nagyobb együttműködésért, hogy összefogással 
hatékonyabban gyűjthessenek pénzügyi- és ima-
támogatókat! 

·Csütörtök: Ebben az esztendőben a Lepramisszió 
140 éves jubileumára készülünk. Több tagország 
tervezi ünnepségek tartását, könyv kibocsátását, 
vagy más figyelemfelkeltő akciót. Imádkozzunk, 
hogy a média felfigyeljen ezekre az eseményekre! 
Könyörögjünk, hogy a tagországok hatékonyan 
tudják bemutatni a Lepramisszió gazdag történetét, 
és feltárni: micsoda életváltozásokban játszhatott 
közre az évek során!

·Péntek: Adjunk hálát, hogy sok országban nagyon 
jó kapcsolatot ápolhat a Lepramisszió a keresztény 
felekezetekkel! Imádkozzunk, hogy minél több egy-
házi vezető kapjon indíttatást a Lepramisszió  tá-
mogatására, mert felismerte, hogy a lepra gyógyít-
ható, és látta  az egykor  betegek megváltozott 
életét!

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Adomány-
gyűjtő Munkacsoport tagjaiért: a tagországok veze-
tőiért, testületi tagokért és minden vezető munka-
társért! Ez a munkacsoport rendszeresen találko-
zik, hogy megtárgyalja a stratégia és a hatékony 
sáfárság kérdéseit. Ezen kívül azt vizsgálják meg, 
hogy hogyan lehetne fontossá tenni az adomány-
gyűjtési akciókat a missziói szolgálatok mellett. 
Imádkozzunk a munkacsoport tagjai közötti jó 
együttműködéséért és az előrevivő tárgyalásokért!   

Bibliai idézet: „Ne igazodjatok e világhoz, hanem 
változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, 
ami neki tetsző és tökéletes.”  (Róm.12,2)
 

Kép:  Új-zélandi aktivisták a "Fuss a jogokért!" kampány végén
         Gyógyítsd Indiát! – egy új kampány, amellyel felhívjuk a figyelmet a leprára és támogatjuk az Indiai Lepramissziót 
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Fókuszban: Indonézia 

43. hét: október 20 – 26.

Kép:  Tanny Hagens TLM Indonézia országos vezetője 

44. hét: október 27 – november 2. 

Források mozgósítása 

Az Indonéziai Lepramisszióról 
Indonézia a világranglista 3. helyén áll az újonnan 
regisztrált leprabetegek számának tekintetében. Az 
emberek többsége még mindig alapvető ismeretek 
híján van a leprát illetően. 
Az Indonéziai Lepramisszió célja, hogy a leprával 
érintettek élethez való esélyeit növeljék, alapvető 
ismereteik legyenek a leprával kapcsolatban: mit kell 
tenni, hová lehet kezelésért fordulni, hogyan lehet 
megelőzni azokat a testi fogyatékosságokat, amit a 
lepra tud okozni. 
Az Indonéziai Lepramissziónak is a célja, hogy köz-
benjáró legyen a már működő egészségügyi lep-
raszervezetek és a helyi civilszervezetek szolgálatai 
között. Valamint motiválni szeretnék a gyülekeze-
teket, hogy érdeklődők legyenek a Lepramisszió 
munkájra iránt. 
A holland Tanny Hagens jelenleg az ideiglenes 
országos vezető. Folyamatban van, hogy a Lepra-
misszió bejegyzett civilszervezetté váljék Indoné-
ziában. Tanny feladata a program létrehozása és a 
helyi munkatársak kiválasztása. 
  
Imatémák 
· Hétfő: Köszönjük az Úrnak, hogy adott olyan 

bizottsági tagokat, akik elkötelezettek a leprával 
érintettek és közösségeik felé. Imádkozzunk, hogy 
bölcsen tudják irányítani az Indonéziai Lepra-
missziót. 

· Kedd: Imádkozzunk új kezdeményezésért Papua 
szigetén annak érdekében, hogy ottani partnereket 
találjanak. 

·
Imádkozzunk 
az Indonéziai 
Lepramisszió 
partnereiért, hogy a náluk dolgozók mind többet 
tudjanak megtanulni a lepra okairól és következmé-
nyeiről. Imádkozzunk, hogy a leprával kapcsolatos 
új ismereteiket jól megértsék és tovább tudják adni. 

· Csütörtök: Imádkozzunk olyan pártfogói tevékeny-
ségekért, amelynek célja, hogy a társadalom kü-
lönböző rétegei többet tudjanak meg a lepráról, és 
hozzáállásuk megváltozzon a leprabetegek irányá-
ban. 

· Péntek: Imádkozzunk az új tagokért, akik az Indo-
néziai Lepramisszió munkájában serénykednek, 
hogy Jézus szeretetén keresztül motiváltak le-
gyenek azok iránt, akik perifériára kerültek, és 
szószólóikká tudjanak válni azoknak, akik nem 
képesek saját érdekeiket képviselni. 

· Szombat/vasárnap: Indonéziában júliusban elnök-
választást tartottak. Imádkozzunk az új vezetőért. 
Kérjük: az Úr adjon neki bölcsességet és érzé-
kenységet az ország vezetésére.

Bibliai idézet: „Íme, Istenem az én szabadítom! 
Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az 
Úr. Az Úr szabadítómmá lett.” ( Ézsaiás 12,2)  

Munkatárs 
Tanny Hagens – a Lepramisszió országos vezetője 

S z e r d a :  A Lepramisszió tagországai egy új látást fogalmaztak 
meg 2013-ban: új missziói és stratégiai célkitűzé-
sekben egyeztek meg világszinten. Ennek az új 
stratégiának része az is, hogy ezentúl fokozottabban 
figyelnek az olyan források mozgósítására, mint az 
imádság, de amilyen a pénzügyi támogatások is.  Az 
adományok eddig jórészt a támogató országokban 
kerültek összegyűjtésre, s nem ott, ahol a programok 
ténylegesen megvalósultak. A Lepramisszióban azon-
ban egyre világosabbá vált, hogy minden egyes 
tagországnak is tennie kell valamit azért, hogy helyi 
szinten sikerüljön az adományszerzés, akár alapít-
ványokon keresztül, akár kormányzati forrásból vagy 
egyéni adakozóktól. Természetesen változatlanul  az 
imádságot tartjuk a legnagyobb erőforrásunknak; a 
Lepramisszió nagy reménysége, hogy minél több 
partnert, felekezeti csoportot tud bevonni a világmé-
retű imaközösségbe. 
 
Imatémák 
·Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy az elkövetkező hó-

napokban, években minden lepramissziós tagor-
szág hatékony adományszerző stratégiát tudjon ki-
dolgozni annak érdekében, hogy bevételük jelentő-
sen növekedhessen! Könyörögjünk azért, hogy a 
pénzügyi források tervszerűen legyenek felhasznál-
va, szoros együttműködésben a többi tagországgal!

·Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Lepramisszió 
szoros együttműködést fejleszthessen ki más egy-
házakkal és szervezetekkel szerte a világban! Kö-
nyörögjünk, hogy még több alkalom adódjon arra, 
hogy egyházi vezetőkkel, gyülekezeti tagokkal 
megismertethessük a Lepramisszió szolgálatát, 
missziói látását, és minél többen kapjanak indítást 
arra, hogy támogassák munkánkat!

·Szerda: Imádkozzunk a kommunikációért és ado-
mánygyűjtéséért felelős munkatársainkért, hogy si-
kerüljön olyan új utakat találniuk, amelyekkel még 

vonzóbbá tehetik adományozóink számára a Lep-
ramisszió támogatását! Könyörögjünk azokért a 
tagországokért, ahol kis munkatársi gárda, vagy 
esetleg csak egyetlen fizetett alkalmazott látja el a 
szolgálatokat! Imádkozzunk a tagországok közötti 
nagyobb együttműködésért, hogy összefogással 
hatékonyabban gyűjthessenek pénzügyi- és ima-
támogatókat! 

·Csütörtök: Ebben az esztendőben a Lepramisszió 
140 éves jubileumára készülünk. Több tagország 
tervezi ünnepségek tartását, könyv kibocsátását, 
vagy más figyelemfelkeltő akciót. Imádkozzunk, 
hogy a média felfigyeljen ezekre az eseményekre! 
Könyörögjünk, hogy a tagországok hatékonyan 
tudják bemutatni a Lepramisszió gazdag történetét, 
és feltárni: micsoda életváltozásokban játszhatott 
közre az évek során!

·Péntek: Adjunk hálát, hogy sok országban nagyon 
jó kapcsolatot ápolhat a Lepramisszió a keresztény 
felekezetekkel! Imádkozzunk, hogy minél több egy-
házi vezető kapjon indíttatást a Lepramisszió  tá-
mogatására, mert felismerte, hogy a lepra gyógyít-
ható, és látta  az egykor  betegek megváltozott 
életét!

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Adomány-
gyűjtő Munkacsoport tagjaiért: a tagországok veze-
tőiért, testületi tagokért és minden vezető munka-
társért! Ez a munkacsoport rendszeresen találko-
zik, hogy megtárgyalja a stratégia és a hatékony 
sáfárság kérdéseit. Ezen kívül azt vizsgálják meg, 
hogy hogyan lehetne fontossá tenni az adomány-
gyűjtési akciókat a missziói szolgálatok mellett. 
Imádkozzunk a munkacsoport tagjai közötti jó 
együttműködéséért és az előrevivő tárgyalásokért!   

Bibliai idézet: „Ne igazodjatok e világhoz, hanem 
változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, 
ami neki tetsző és tökéletes.”  (Róm.12,2)
 

Kép:  Új-zélandi aktivisták a "Fuss a jogokért!" kampány végén
         Gyógyítsd Indiát! – egy új kampány, amellyel felhívjuk a figyelmet a leprára és támogatjuk az Indiai Lepramissziót 
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Fókuszban: Nepál

A Nepáli Lepramisszióról
Anandaban kórház
Ez Nepál legnagyobb leprakórháza, ahová az ország-
nak mind a 75 körzetéből utalnak be betegeket. A 
gyógyító szolgáltatások közé tartozik a helyreállító 
sebészeti műtétek végzése, leprás tünetek és fe-
kélyek kezelése. Az Anandaban még két kórházat 
üzemeltet: az egyiket az ország nyugati felén, But-
walban, és egy kisegítő klinikát Chandranigapurban. 
Nemrég kezdték el egy rendelőintézet működtetését 
Patan városában. A Nepáli Lepramisszió pedig egy 
újabb kisegítő klinika megnyitását tervezi ebben az 
évben.
Társadalmi-gazdasági rehabilitáció (SER) és Kö-
zösségbe visszaállító, fejlődést segítő, fogyaté-
kosságot rehabilitáló (CEDAR) projektek  
Ezek a kezdeményezések segítik a leprabetegeket 
abban, hogy sikerrel le tudják küzdeni a fogyatékos-
ságukból és megbélyegzett voltukból eredő nehézsé-
geket. A projektek révén önsegélyező csoportokat 
hoznak létre, amelynek tagjai kölcsönből kis vállal-
kozást indíthatnak el.  A projekt ad lehetőséget nekik 
arra, hogy alacsony költségű otthonokban lakhas-
sanak, tanulhassanak, képzéseken vegyenek részt, 
beleértve az önellátásukhoz szükséges ismeretek 
megszerzését is. 
Mikrobakterális Kutatólaboratórium
Az Anandaban kórházban található laboratóriumban 
folynak azok a kísérletek, amelyek által minél haté-
konyabb kezelést próbálnak találni a lepra gyógyí-
tására, illetve a betegség kialakulásának megakadá-
lyozására.  
Képzés és technikai támogatás
Az Anandaban kórházban évente több, mint 1 000 
orvost és egészségügyi munkatársat képeznek.  Leg-
inkább arra fókuszálnak, hogy az állami egészség-
ügyi dolgozók leprával kapcsolatos ismeretét gya-
rapítsák.  
 
Imatémák
· Hétfő: A Nepáli Lepramisszió az állam által foglal-

koztatott orvosok, sebészek, illetve fizioterapeuták 
tudására épít, és képzi őket, hogy alkalmasak 
legyenek a leprában torzultak helyreállító műtétjét 
végrehajtani  az ország más körzetében is. Így 
minél többen hozzájuthatnak ehhez az ellátáshoz. 
Imádkozzunk, hogy az állami kórházak érdeklődést 

mutassanak eziránt, és minél több orvos legyen 
hajlandó az új tudást elsajátítani!

· Kedd: A leprabetegségnek köszönhetően közel öt-
venezer ember valamiféle testi fogyatékossággal él 
Nepálban. Néhány szervezet, amelyik eddig a lep-
rások között munkálkodott, be kívánja fejezni a 
működését. Adjunk hálát azért, hogy a Lepra-
misszió nem vonul vissza, és elvégzi küldetését 
mindaddig, míg feladatát be nem töltötte! 

· Szerda: A leprabetegséghez értő szakemberek 
száma csökken Nepálban. Rendkívül fontos, hogy 
az Anandaban kórház tovább tudja folytatni magas 
színvonalú gyógyító munkáját a leprabetegek kö-
rében. Imádkozzunk, hogy a gyógyítás mellett 
maradjon ereje és lehetősége a kórház munkatár-
sainak arra, hogy más egészségügyi dolgozókat is 
kiképezzenek! Ne történhessen meg, hogy - 
tudatlanság miatt akár egyetlen leprás beteg ne 
kaphassa meg a számára szükséges kezelést!     

· Csütörtök: A közösség-központú rehabilitációs pro-
jektek 2700 családon segítettek eddig. Ezeknek a 
családoknak a tagjai pénzt kereshettek, életkörül-
ményeiken javíthattak. De a misszió még nem 
tudott minden leprás beteg szükségén enyhíteni. 
Imádkozzunk a Nepáli Lepramisszióért, hogy ezt a 
projektjüket kiterjeszthessék az ország más 
vidékeire is ebben az esztendőben! 

· Péntek: Dicsérjük Istent, hogy a Nepáli Lepra-
misszió 412 diák tanulását segítheti! Imádkozzunk, 
hogy a fiatalok elkötelezett tanárokká váljanak, 
akik új reménységet és jövőt visznek majd csa-
ládjaikba!

· Szombat/vasárnap: Több, mint ezer önsegélyező 
csoportot hozott már létre a Nepáli Lepramisszió. 
Áldjuk Istent azért, hogy a képzésben részt vett 
tagok jövedelemforráshoz jutottak, pártfogásban 
lehet részük, és nem kell kiszolgáltatottan, teljes 
rokkantságban élniük!   

Az Új-Zélandi Lepramisszióról
Az Új-Zélandi Lepramisszió a következő csatornákon 
keresztül hívja fel a figyelmet a missziójára: kérések, 
prezentációk, keresztény rádióadó, adománygyüjtő 
dobozok, diákoknak ösztöndíj, társasági összejöve-
telek, imaláncok. Az Etnikai Közösségek nagy-
követe, Michael Sheppard, önkéntes hálózat kifej-
lesztésén keresztül épít kapcsolatokat az Új-Zélan-
don élő etnikai csoportok és származási országaik  
lepramissziós projektjei között. Területi önkéntesek 
helyi anyagi támogatást és érdeklődést keresnek 
gyülekezetekben és közösségi csoportokban. Ifjúság 
támogató ösztöndíj – a misszió ügyét  szívükön viselő 
fiatal felnőttek a nepáli misszió munkájának lehetnek 
képviselői. Futás a jogokért – kampány: figyelmet és 
anyagi támogatást gyűjtenek olyan gyalogló és futó-
versenyeken való részvételen keresztül, mint az 
aucklandi marathon. Az Új-Zélandi Lepramisszió 
kormánytámogatásokhoz is hozzáférve a következő 
országokban támogatja a lepramunkát: Banglades, 
Kína, Etiópia, India, Nepál és Pápua Új-Ginea.
 
Imatémák
· Hétfő: Dicsőítsük az Urat két új vezetőségi tagért. 

Imádkozzunk Anne Ratliff elnökért, a közös lá-
tásban való egységért, iránymutatásért és a Ve-
zetőség közös fejlődéséért.

· Kedd: Imádkozzunk Brent Morgan, Andrew Harding 
és Matt Halseyért és családjaik egészségéért, 
mivel nagyon sokat utaznak. Imádkozzunk a többi 
lepramissziós tagországgal, kormányzati szervek-
kel és más partnerekkel  való kapcsolatokban a  
kultúrák között jelenlévő különbségek megérté-
séért. 

·
Bang lades i  
származású 
új-zélandiak 
egy csapata látogatást tesz még ezévben Bang-
ladesben, hogy tréningekkel támogassa a projekt-
ben résztvevő tagokat. Imádkozzunk a csapat vé-
delméért és biztonságáért, hogy a tréning a részt-
vevők  javára váljon.

· Csütörtök: Imádkozzunk az Új-Zélandi Lepramisz-
szió által beindított „Egyet gyógyíts meg!” új prog-
ramért.  Imádkozzunk növekvő figyelemért, mely új 
elkötelezett támogatókat toboroz a prog-ramnak.

· Péntek: Imádkozzunk, hogy új és jó kapcsolatok 
alakulhassanak ki az Ejtőernyős Zenei fesztiválon 
jó szívű fiatal pénz- és imatámogatókkal. Imád-
kozzunk olyan fiatal szószólókért, akik Új-Zéland 
különböző származási hátteréből érkeznek, hogy 
mint lelkes fiatal támogatóink, egy hálózattá vál-
hassanak.

· Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a kézse-
bészek, kéz-ergoterapeuták és további más, de 
ehhez kapcsolódó új-zélandi egészségügyi szak-
emberek számára tartott előadások sikeresek le-
gyenek. 

Főbb  események:
November –Futás a jogokért
 
Vezető munkatársak
Brent Morgan – a Lepramisszió országos vezetője
Gillian Whitley – a támogatói bázist fejlesztő vezető
Martin Malkaney – pénzügyi igazgató
Bruce Waldin – marketing igazgató
Andrew Harding –programigazgató
Matt Halsey - programigazgató
 

S z e r d a :  
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Ezek a kezdeményezések segítik a leprabetegeket 
abban, hogy sikerrel le tudják küzdeni a fogyatékos-
ságukból és megbélyegzett voltukból eredő nehézsé-
geket. A projektek révén önsegélyező csoportokat 
hoznak létre, amelynek tagjai kölcsönből kis vállal-
kozást indíthatnak el.  A projekt ad lehetőséget nekik 
arra, hogy alacsony költségű otthonokban lakhas-
sanak, tanulhassanak, képzéseken vegyenek részt, 
beleértve az önellátásukhoz szükséges ismeretek 
megszerzését is. 
Mikrobakterális Kutatólaboratórium
Az Anandaban kórházban található laboratóriumban 
folynak azok a kísérletek, amelyek által minél haté-
konyabb kezelést próbálnak találni a lepra gyógyí-
tására, illetve a betegség kialakulásának megakadá-
lyozására.  
Képzés és technikai támogatás
Az Anandaban kórházban évente több, mint 1 000 
orvost és egészségügyi munkatársat képeznek.  Leg-
inkább arra fókuszálnak, hogy az állami egészség-
ügyi dolgozók leprával kapcsolatos ismeretét gya-
rapítsák.  
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· Hétfő: A Nepáli Lepramisszió az állam által foglal-

koztatott orvosok, sebészek, illetve fizioterapeuták 
tudására épít, és képzi őket, hogy alkalmasak 
legyenek a leprában torzultak helyreállító műtétjét 
végrehajtani  az ország más körzetében is. Így 
minél többen hozzájuthatnak ehhez az ellátáshoz. 
Imádkozzunk, hogy az állami kórházak érdeklődést 

mutassanak eziránt, és minél több orvos legyen 
hajlandó az új tudást elsajátítani!
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rások között munkálkodott, be kívánja fejezni a 
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misszió nem vonul vissza, és elvégzi küldetését 
mindaddig, míg feladatát be nem töltötte! 
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ményeiken javíthattak. De a misszió még nem 
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országokban támogatja a lepramunkát: Banglades, 
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· Péntek: Imádkozzunk, hogy új és jó kapcsolatok 
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S z e r d a :  



47. hét: november 18 – 24.

Fókuszban:  Anglia és Wales

Kép: A Lepramisszió angliai és walesi önkéntesei
        Hadjara Nigériában él, s örömmel használja azt a víztornyot, amit a faluja mellett emeltek a Lepramisszió angliai 
        és walesi munkatársainak segítségével58

48. hét: november 24 – 30.

59Kép: Yousif Deng, a Lepramisszió országos vezetője, gyermekeivel 

Az Angliai és Walesi Lepramisszióról 
Az adománygyűjtés és imacsoport-szervezés mellett 
a következőket tűzték ki célul 2014-re:
·Az önkéntesekben rejlő erőket, ajándékokat fel-

használni, kiaknázni, lehetőséget adva nekik a 
szolgálatra;

·Arra bíztatni az Egyházat, hogy növeljék a lepra-
sújtotta embereknek nyújtott támogatásaikat;

·Elérni a fiatalokat a kommunikációs- és marketing 
csoporton keresztül, hiszen ők, mint jövendő lelki-
és anyagi támogatók, fontos célcsoportot jelen-
tenek;

·Új támogatók felkutatása az „elvesztett” támogatók 
helyére;

·A leprával kapcsolatos tudatosság felébresztése 
újabb közösségekben Angliában, Walesben, a 
Csatorna- Szigeteken és a Man Szigeten;

· Támogató programok fejlesztése, a projektek 
figyelemmel kísérése, értékelése.

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk, hogy Isten vezesse és meg-

áldja az Angliai és Walesi Lepramisszió adomány-
gyűjtő kezdeményezéseit! Kérjük áldását a helyi 
adománygyűjtők munkájára és imádkozzunk a tá-
mogató gyülekezetekért, hogy Jézus szeretete által 
továbbra is jó szívvel vegyenek részt a Lepra-
misszió munkájában, a lepra-sújtotta életek men-
tésében! 

·Kedd: Könyörögjünk önkéntesekért, akik szívesen 
segítenek alkalmak szervezésében és az irodai, 
adminisztratív munkában!

·
Adjunk hálát a 
2013-ban el-
indított új 
weboldalért és az eddig érkezett pozitív vissza-
jelzésekért! Imádkozzunk, hogy minél több láto-
gatót megragadjon az oldal, és bátorítást érezzen 
az imádságos és anyagi támogatásra, a különböző 
programokban való részvételre, és hogy kiálljon a 
leprás betegek ügyéért!

·Csütörtök: Az Angliai és Walesi Lepramisszió el-
indított egy új társadalmi média stratégiát. Imád-
kozzunk, hogy a munkatársak mind örömmel, ma-
gabiztosan vegyenek ebben részt, és hogy ez a 
kezdeményezés példaként szolgálhasson mások-
nak is!

·Péntek: Adjunk hálát az újonnan elkészült DVD-ért!  
Imádkozzunk, hogy jól bemutassa a Lepramisszió 
munkáját, és hogy az esettanulmányok, a támogató 
anyagok továbbra is jó kommunikációs lehetőséget 
szolgáltassanak az adománygyűjtő- és a progra-
mokért felelős csoportok számára!

·Szombat/vasárnap:  Imádkozzunk más civil szerve-
zetekkel és a keresztyén médiával való jó kapcso-
latért, hiszen a marketing csoport keresi annak 
lehetőségét, hogyan adhatna példát azzal, amit 
csinálunk. Szeretné jól kommunikálni mások felé a 
leprás emberek jelenlegi szükségleteit is!

Bibliai idézet: „Azért most légy bátor, ... és 
dolgozzatok, mert én veletek vagyok! - így szól a 
Seregek URa.” (Haggeus 2,4)

S z e r d a :  A Szudáni Lepramisszióról
Szudánban a Lepramisszió támogatja a kormány 
munkáját azokban a tevékenységeiben, melyekkel a 
leprát igyekeznek ellenőrzés alatt tartani, egész-
ségügyi személyzetet képeznek ki a lepra kezelé-
sére, (a lepra sújtotta embereket is magába foglaló) 
Fogyatékkal élők Szervezetét feljesztik, és felhívják a 
figyelmet a leprára.
2013 áprilisában a Lepramisszió és a Nemzeti 
Egészségügyi Szolgálat megújította korábbi meg-
állapodását, s így a Lepramisszió lehetőséget kap 
arra, hogy további 3 évig munkálkodjon Szudánban. 
A Lepramisszió támogatni fogja a kormányt a kiváló 
eredményekkel dolgozó Aburoff leprakórház- és 
klinika működtetésével, a nemzeti képzési progra-
mokban, ellenőrzésben és bizonyos szállítási, logisz-
tikai projektekben. Khartoum államban a Lepra-
misszió legjelentősebb partnere a szudáni Episz-
kopális Egyház, akiken keresztül működtetik a leg-
főbb lepraklinikájukat is Aburoff-ban.
A Dél-Szudáni Lepramisszióról
2012 júliusa óta a Lepramisszió Dél-Szudánban is 
hivatalosan bejegyzett nemzetközi szervezetként 
lehet jelen.
A Lepramisszió Dél-Szudánban is aláírt egy meg-
állapodást a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal, így 
együtt dolgozhat velük és más hasonló partner-
szervezetekkel az országban.
Reménység szerint a Lepramisszió 2014-ben Jonglei 
államban is megkezdheti működését, együtt dolgozva 
más leprásokkal és fekélyesekkel foglalkozó keresz-
tyén programokkal és szervezetekkel.

Imatémák
·Hétfő: Adjunk hálát Istennek a Lepramissziónak a 

szudáni kormánnyal, valamint a Dél-Szudáni Köz-
társaság Nemzeti Egészségügyi Minisztériumával 
létrejött megállapodásaiért! Imádkozzunk jó kap-
csolatokért, hogy a Lepramisszió hatákonyan mun-
kálkodhasson!

·Kedd: Imádkozzunk Dr. Yousif Deng-ért és család-
jáért, hiszen ő vezeti a munkát mindkét országban! 
Kérjük Istent, adjon neki bölcsességet, tisztánlátást 
és erőt, hogy jó döntéseket hozhasson és ered-
ményesen végezhesse a munkát! 

·Szerda: Kérjük Isten oltalmát, kegyelmét John 
Kuku és Sella Kajo életére Khartoum-ban! 

Imádkozzunk 
megújuló erő-
ért, bölcses-
ségért és tisz-
tánlátásért, hogy így kezelhessék a kihívásokat és 
haladhassanak munkájukkal!  

·Csütörtök: Adjunk hálát Istennek, hogy a Lepra-
misszió lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen 
a leprásokért felelős kormánybizottság javaslat-
alkotó munkájában a nemzeti politika fogyatéko-
sokra vonatkozó egységében!

·Péntek: Imádkozzunk Dr. Wilson operációs igaz-
gatóért, hogy bölcsességet és védelmet kapjon! Ő 
különböző partnerekkel dolgozik a projektek fej-
lesztésén és kivitelezésén.  

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk békéért és biz-
tonságért Jonglei államban, és ennek jövőbeli 
hatásáért a Lepramisszió ottani munkájára! Imád-
kozzunk, hogy a Lepramisszió megtalálja a meg-
felelő embereket, akik a jelenlegi csapathoz 
csatlakozhatnának Dél-Szudánban, és imádkoz-
zunk alkalmas munkásokért a szudáni és dél-
szudáni munkához!

Munkacsoport:
Dr. Yousif Deng Riak Deng – a Lepramisszió orszá-
gos vezetője
Dr. Wilson Lado Santo – operációs igazgató
Sella Kajo Shaloka – az Aburoff klinika menedzsere
John Kuku – lepra-szupervízor Khartoum államban

Fókuszban: Szudán és Dél-Szudán



47. hét: november 18 – 24.

Fókuszban:  Anglia és Wales

Kép: A Lepramisszió angliai és walesi önkéntesei
        Hadjara Nigériában él, s örömmel használja azt a víztornyot, amit a faluja mellett emeltek a Lepramisszió angliai 
        és walesi munkatársainak segítségével58

48. hét: november 24 – 30.

59Kép: Yousif Deng, a Lepramisszió országos vezetője, gyermekeivel 

Az Angliai és Walesi Lepramisszióról 
Az adománygyűjtés és imacsoport-szervezés mellett 
a következőket tűzték ki célul 2014-re:
·Az önkéntesekben rejlő erőket, ajándékokat fel-

használni, kiaknázni, lehetőséget adva nekik a 
szolgálatra;

·Arra bíztatni az Egyházat, hogy növeljék a lepra-
sújtotta embereknek nyújtott támogatásaikat;

·Elérni a fiatalokat a kommunikációs- és marketing 
csoporton keresztül, hiszen ők, mint jövendő lelki-
és anyagi támogatók, fontos célcsoportot jelen-
tenek;

·Új támogatók felkutatása az „elvesztett” támogatók 
helyére;

·A leprával kapcsolatos tudatosság felébresztése 
újabb közösségekben Angliában, Walesben, a 
Csatorna- Szigeteken és a Man Szigeten;

· Támogató programok fejlesztése, a projektek 
figyelemmel kísérése, értékelése.

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk, hogy Isten vezesse és meg-

áldja az Angliai és Walesi Lepramisszió adomány-
gyűjtő kezdeményezéseit! Kérjük áldását a helyi 
adománygyűjtők munkájára és imádkozzunk a tá-
mogató gyülekezetekért, hogy Jézus szeretete által 
továbbra is jó szívvel vegyenek részt a Lepra-
misszió munkájában, a lepra-sújtotta életek men-
tésében! 

·Kedd: Könyörögjünk önkéntesekért, akik szívesen 
segítenek alkalmak szervezésében és az irodai, 
adminisztratív munkában!

·
Adjunk hálát a 
2013-ban el-
indított új 
weboldalért és az eddig érkezett pozitív vissza-
jelzésekért! Imádkozzunk, hogy minél több láto-
gatót megragadjon az oldal, és bátorítást érezzen 
az imádságos és anyagi támogatásra, a különböző 
programokban való részvételre, és hogy kiálljon a 
leprás betegek ügyéért!

·Csütörtök: Az Angliai és Walesi Lepramisszió el-
indított egy új társadalmi média stratégiát. Imád-
kozzunk, hogy a munkatársak mind örömmel, ma-
gabiztosan vegyenek ebben részt, és hogy ez a 
kezdeményezés példaként szolgálhasson mások-
nak is!

·Péntek: Adjunk hálát az újonnan elkészült DVD-ért!  
Imádkozzunk, hogy jól bemutassa a Lepramisszió 
munkáját, és hogy az esettanulmányok, a támogató 
anyagok továbbra is jó kommunikációs lehetőséget 
szolgáltassanak az adománygyűjtő- és a progra-
mokért felelős csoportok számára!

·Szombat/vasárnap:  Imádkozzunk más civil szerve-
zetekkel és a keresztyén médiával való jó kapcso-
latért, hiszen a marketing csoport keresi annak 
lehetőségét, hogyan adhatna példát azzal, amit 
csinálunk. Szeretné jól kommunikálni mások felé a 
leprás emberek jelenlegi szükségleteit is!

Bibliai idézet: „Azért most légy bátor, ... és 
dolgozzatok, mert én veletek vagyok! - így szól a 
Seregek URa.” (Haggeus 2,4)

S z e r d a :  A Szudáni Lepramisszióról
Szudánban a Lepramisszió támogatja a kormány 
munkáját azokban a tevékenységeiben, melyekkel a 
leprát igyekeznek ellenőrzés alatt tartani, egész-
ségügyi személyzetet képeznek ki a lepra kezelé-
sére, (a lepra sújtotta embereket is magába foglaló) 
Fogyatékkal élők Szervezetét feljesztik, és felhívják a 
figyelmet a leprára.
2013 áprilisában a Lepramisszió és a Nemzeti 
Egészségügyi Szolgálat megújította korábbi meg-
állapodását, s így a Lepramisszió lehetőséget kap 
arra, hogy további 3 évig munkálkodjon Szudánban. 
A Lepramisszió támogatni fogja a kormányt a kiváló 
eredményekkel dolgozó Aburoff leprakórház- és 
klinika működtetésével, a nemzeti képzési progra-
mokban, ellenőrzésben és bizonyos szállítási, logisz-
tikai projektekben. Khartoum államban a Lepra-
misszió legjelentősebb partnere a szudáni Episz-
kopális Egyház, akiken keresztül működtetik a leg-
főbb lepraklinikájukat is Aburoff-ban.
A Dél-Szudáni Lepramisszióról
2012 júliusa óta a Lepramisszió Dél-Szudánban is 
hivatalosan bejegyzett nemzetközi szervezetként 
lehet jelen.
A Lepramisszió Dél-Szudánban is aláírt egy meg-
állapodást a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal, így 
együtt dolgozhat velük és más hasonló partner-
szervezetekkel az országban.
Reménység szerint a Lepramisszió 2014-ben Jonglei 
államban is megkezdheti működését, együtt dolgozva 
más leprásokkal és fekélyesekkel foglalkozó keresz-
tyén programokkal és szervezetekkel.

Imatémák
·Hétfő: Adjunk hálát Istennek a Lepramissziónak a 

szudáni kormánnyal, valamint a Dél-Szudáni Köz-
társaság Nemzeti Egészségügyi Minisztériumával 
létrejött megállapodásaiért! Imádkozzunk jó kap-
csolatokért, hogy a Lepramisszió hatákonyan mun-
kálkodhasson!

·Kedd: Imádkozzunk Dr. Yousif Deng-ért és család-
jáért, hiszen ő vezeti a munkát mindkét országban! 
Kérjük Istent, adjon neki bölcsességet, tisztánlátást 
és erőt, hogy jó döntéseket hozhasson és ered-
ményesen végezhesse a munkát! 

·Szerda: Kérjük Isten oltalmát, kegyelmét John 
Kuku és Sella Kajo életére Khartoum-ban! 

Imádkozzunk 
megújuló erő-
ért, bölcses-
ségért és tisz-
tánlátásért, hogy így kezelhessék a kihívásokat és 
haladhassanak munkájukkal!  

·Csütörtök: Adjunk hálát Istennek, hogy a Lepra-
misszió lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen 
a leprásokért felelős kormánybizottság javaslat-
alkotó munkájában a nemzeti politika fogyatéko-
sokra vonatkozó egységében!

·Péntek: Imádkozzunk Dr. Wilson operációs igaz-
gatóért, hogy bölcsességet és védelmet kapjon! Ő 
különböző partnerekkel dolgozik a projektek fej-
lesztésén és kivitelezésén.  

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk békéért és biz-
tonságért Jonglei államban, és ennek jövőbeli 
hatásáért a Lepramisszió ottani munkájára! Imád-
kozzunk, hogy a Lepramisszió megtalálja a meg-
felelő embereket, akik a jelenlegi csapathoz 
csatlakozhatnának Dél-Szudánban, és imádkoz-
zunk alkalmas munkásokért a szudáni és dél-
szudáni munkához!

Munkacsoport:
Dr. Yousif Deng Riak Deng – a Lepramisszió orszá-
gos vezetője
Dr. Wilson Lado Santo – operációs igazgató
Sella Kajo Shaloka – az Aburoff klinika menedzsere
John Kuku – lepra-szupervízor Khartoum államban

Fókuszban: Szudán és Dél-Szudán



Fókuszban: Svájc

49. hét: december 1 – 7. 50. hét: december 8 – 14. 

Kép: A Lepramisszió svájci munkacsoportja. Markus Freudiger (jobbról a második) és Katharina Fahrni (jobb- szélen) 
        országos társvezetők.60 61Kép: Pusoruddint elhagyta a felesége, mikor kiderült, leprás, így most a bangladesi Lepramisszió támogatja őt.

A svájci Lepramisszióról
Az elmúlt 109 évben a svájci Lepramisszió ado-
mányokat gyűjtött és tájékoztatta a svájciakat a lep-
ráról, annak okairól és következményeiről. Partner-
ként együtt dolgoznak más lepramissziós közössé-
gekkel, hogy különböző projekteket valósíthassanak 
meg a lepra-sújtotta emberek közt.
A svájci Lepramissziónak két irodája van: egyik az 
ország francia-, másik pedig a német nyelvterületén. 
A francia nyelvterületen a Lepramisszió neve: 
'Mission Évangélique Contre la Lèpre', és 2014-ben 
ezt az irodát át fogják helyezni. A német nyelvterüle-
ten a missziót 'Evangelische Lepra-Mission'-nak 
hívják, s Herzogenbuchsee-ban található. 
A felmérések azt mutatják, hogy a svájci Lepra-
misszió adakozóinak egyötöde 84 év feletti, így 2014-
ben szeretnének bevezetni egy új marketing stra-
tégiát, hogy új elkötelezett adományozókat találjanak.

Imatémák:
·Hétfő: Adjunk hálát a svájci Lepramisszió jó csa-

patáért! Adjunk hálát a köztük lévő egységért, és 
hogy olyan jól kiegészítik egymást!

·Kedd: Köszönjük meg Istennek azt a fantasztikus 
támogatást, amit az igazgatótanács nyújt, valamint 
adjunk hálát az új tagért Valérie Favre szemé-
lyében! Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg a svájci 
Lepramisszióért végzett szolgálataikat! 

·Szerda: Adjunk hálát Markus Freudigerért, aki a 
tavalyi évben sikeresen befejezte menedzsment 
tanulmányait! Diplomamunkája, melyet kereske-
delmi koncepció témakörben írt, nagy segítségére 
lehet a Lepramissziónak.

·Csütörtök: Köszönjük meg Istennek, hogy az új 

adománygyűj
tő stratégia 
kezdeti ered-
ményei jók-
nak bizonyultak! (Bár az adakozók száma idős ko-
ruk miatt csökken, és így a bevételek is csökkentek 
az elmúlt időszakban.) Imádkozzunk Isten veze-
téséért az új marketing stratégia bevezetése kap-
csán, és hogy ennek eredményeként növekedjen 
az érdeklődés és a támogatás is! 

·Péntek: Kérjük Istent, adjon bölcsességet a svájci 
Lepramisszió munkatársainak, akik egy olyan prog-
ramot szeretnének bevezetni, mellyel arra ösz-
tönöznék az adományozókat, hogy elkötelezett, 
rendszeres adakozókká váljanak!

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a francia 
nyelvterület eddigi irodájának elköltöztetését a 
munkatársak jól tudják az emberek felé kommu-
nikálni, s hogy az adományozók hogy jól fogadják a 
változást és továbbra is támogassák a szolgálatot!

Bibliai idézet: „A reménységnek Istene pedig töltsön” 
be titeket minden örömmel és békességgel a hi-
vésben, hogy bővölködjetek a reménységben a 
Szentlélek ereje által.” ( Róma 15,13)

Munkacsoport: 
Katharina Fahrni Ritz – a Lepramisszió országos 
társvezetője
Markus Freudiger – a Lepramisszió országos 
társvezetője
Anne-Claude Jonah  -  a Lepramisszió képviselője 
Francia - Svájcban
Esther Kuny  -  pénzügyes
Jan Kuny  -  elnök

- A Bangladesi Lepramisszióról
A Dán Bangladesi Lepramissziós Kórház (DBLM) 
Nilphamariban található. Célja, hogy 'magas szín-
vonalú, holisztikusan gondoskodó központot hozzon 
létre és biztosítson a leprabetegekre fókuszálva, de 
más, fogyatékkal élő betegek igényeit is figyelembe 
véve, elsőként is gyermekek, nők és szegény sor-
súakat gondozva, ellátva, így a szakmai tudásukat 
mások javára használva.' Ez az egyetlen megbízha-
tó, leprásokra szakosodott gondozási központ az 
országban; végeznek rekonstrukciós műtéteket is, és 
segédeszközökkel is ellátják a betegeket. Jelenleg a 
bejáró betegek 30%-a  nem a lepra következtében 
lett sérült.
Még több információt találhat a bangladesi lepra-
missziós munkával kapcsolatban a 15. és 31. 
oldalon.

Bibliai idézet: „Vessed az Úrra a te terhedet, ő 
gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor 
ingadozzék az igaz.” (Zsoltárok 55,22)

Vezető munkatársak: 
DBLM Kórházi program
Salomon Sumon Halder – programvezető
James Taposh Adhikary – adminisztrációs és pénz-
ügyi munkatárs
Dr. Md. Al Mamun – egészségügyi képviselő
Smriti Kana Samaddar – ápolási képviselő

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk a kórház vezetéséért, hogy 

bölcsen tudják irányítani a DBLM kórházat!
·Kedd: Adjunk hálát az orvosokért és az egész-

ségügyi személyzetért, akik 3 műtéti táborban is 
részt vettek az elmúlt év során! Imádkozzunk a 
teljes kórházi személyzetért, hogy elkötelezettek 
legyen a lepra-sújtotta emberek kezelésében! 

·Szerda: A DBLM kórház hétköznapokon egy külsős 
betegek számára fentartott osztályt (OPD) is 
üzemeltet. Adjunk hálát Istennek, hogy hasznosak 
lehetnek a helyi közösség számára is, s hogy az 
egészségügyi hivatal lehetőséget ad az általános 
gyógyításra is a lepra kezelése mellett. Adjunk 
hálát a kórházért is, ami egy jó reklámként is 
szolgáló, önellátó eszköz a szolgálatban. Kérjük, 
imádkozzanak mind az OPD, mind pedig a DBLM 

munkájáért, hogy egyre több betegen segíthes-
senek nap, mint nap!

· Imádkozzunk a bentlakó betegekért, 
hogy magas színvonalú ellátásban részesülhes-
senek és megtapasztalhassák a gyógyulást! A 
DBLM kórház tervezi bizonyos új bevételi források 
megcélzását, amiből megoldható lenne, hogy az 
arra rászoruló betegeket rehabilitációban részesít-
hessék. Imádkozzunk, hogy megvalósulhassanak 
ezek a tervek!

·Péntek: A DBLM mezőgazdasági részlegén 12 
hektáron különböző gabonaféléket és zöldségeket 
termesztenek. Azok a munkatársak, akik felelősek 
ezért a tevékenységért, mindezt az alapfeladatuk 
mellett végzik. Imádkozzunk értük és a program 
eredményességért is, hogy ezek a tevékenységek 
valós bevételekhez vezethessenek!

·Szombat/vasárnap: A DBLM gazdasági osztálya 
egész évben nagyon elfoglalt, hogy az összes többi 
osztályt támogathassák. Imádkozzunk, hogy Isten 
megáldja ezt a csapatot kezdeményezőkészséggel 
és erővel, hogy hűségesen szolgálhassanak ebben 
a szerepben!

Csütörtök: 

Fókuszban: Banglades 



Fókuszban: Svájc

49. hét: december 1 – 7. 50. hét: december 8 – 14. 

Kép: A Lepramisszió svájci munkacsoportja. Markus Freudiger (jobbról a második) és Katharina Fahrni (jobb- szélen) 
        országos társvezetők.60 61Kép: Pusoruddint elhagyta a felesége, mikor kiderült, leprás, így most a bangladesi Lepramisszió támogatja őt.

A svájci Lepramisszióról
Az elmúlt 109 évben a svájci Lepramisszió ado-
mányokat gyűjtött és tájékoztatta a svájciakat a lep-
ráról, annak okairól és következményeiről. Partner-
ként együtt dolgoznak más lepramissziós közössé-
gekkel, hogy különböző projekteket valósíthassanak 
meg a lepra-sújtotta emberek közt.
A svájci Lepramissziónak két irodája van: egyik az 
ország francia-, másik pedig a német nyelvterületén. 
A francia nyelvterületen a Lepramisszió neve: 
'Mission Évangélique Contre la Lèpre', és 2014-ben 
ezt az irodát át fogják helyezni. A német nyelvterüle-
ten a missziót 'Evangelische Lepra-Mission'-nak 
hívják, s Herzogenbuchsee-ban található. 
A felmérések azt mutatják, hogy a svájci Lepra-
misszió adakozóinak egyötöde 84 év feletti, így 2014-
ben szeretnének bevezetni egy új marketing stra-
tégiát, hogy új elkötelezett adományozókat találjanak.

Imatémák:
·Hétfő: Adjunk hálát a svájci Lepramisszió jó csa-

patáért! Adjunk hálát a köztük lévő egységért, és 
hogy olyan jól kiegészítik egymást!

·Kedd: Köszönjük meg Istennek azt a fantasztikus 
támogatást, amit az igazgatótanács nyújt, valamint 
adjunk hálát az új tagért Valérie Favre szemé-
lyében! Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg a svájci 
Lepramisszióért végzett szolgálataikat! 

·Szerda: Adjunk hálát Markus Freudigerért, aki a 
tavalyi évben sikeresen befejezte menedzsment 
tanulmányait! Diplomamunkája, melyet kereske-
delmi koncepció témakörben írt, nagy segítségére 
lehet a Lepramissziónak.

·Csütörtök: Köszönjük meg Istennek, hogy az új 

adománygyűj
tő stratégia 
kezdeti ered-
ményei jók-
nak bizonyultak! (Bár az adakozók száma idős ko-
ruk miatt csökken, és így a bevételek is csökkentek 
az elmúlt időszakban.) Imádkozzunk Isten veze-
téséért az új marketing stratégia bevezetése kap-
csán, és hogy ennek eredményeként növekedjen 
az érdeklődés és a támogatás is! 

·Péntek: Kérjük Istent, adjon bölcsességet a svájci 
Lepramisszió munkatársainak, akik egy olyan prog-
ramot szeretnének bevezetni, mellyel arra ösz-
tönöznék az adományozókat, hogy elkötelezett, 
rendszeres adakozókká váljanak!

·Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a francia 
nyelvterület eddigi irodájának elköltöztetését a 
munkatársak jól tudják az emberek felé kommu-
nikálni, s hogy az adományozók hogy jól fogadják a 
változást és továbbra is támogassák a szolgálatot!

Bibliai idézet: „A reménységnek Istene pedig töltsön” 
be titeket minden örömmel és békességgel a hi-
vésben, hogy bővölködjetek a reménységben a 
Szentlélek ereje által.” ( Róma 15,13)

Munkacsoport: 
Katharina Fahrni Ritz – a Lepramisszió országos 
társvezetője
Markus Freudiger – a Lepramisszió országos 
társvezetője
Anne-Claude Jonah  -  a Lepramisszió képviselője 
Francia - Svájcban
Esther Kuny  -  pénzügyes
Jan Kuny  -  elnök

- A Bangladesi Lepramisszióról
A Dán Bangladesi Lepramissziós Kórház (DBLM) 
Nilphamariban található. Célja, hogy 'magas szín-
vonalú, holisztikusan gondoskodó központot hozzon 
létre és biztosítson a leprabetegekre fókuszálva, de 
más, fogyatékkal élő betegek igényeit is figyelembe 
véve, elsőként is gyermekek, nők és szegény sor-
súakat gondozva, ellátva, így a szakmai tudásukat 
mások javára használva.' Ez az egyetlen megbízha-
tó, leprásokra szakosodott gondozási központ az 
országban; végeznek rekonstrukciós műtéteket is, és 
segédeszközökkel is ellátják a betegeket. Jelenleg a 
bejáró betegek 30%-a  nem a lepra következtében 
lett sérült.
Még több információt találhat a bangladesi lepra-
missziós munkával kapcsolatban a 15. és 31. 
oldalon.

Bibliai idézet: „Vessed az Úrra a te terhedet, ő 
gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor 
ingadozzék az igaz.” (Zsoltárok 55,22)

Vezető munkatársak: 
DBLM Kórházi program
Salomon Sumon Halder – programvezető
James Taposh Adhikary – adminisztrációs és pénz-
ügyi munkatárs
Dr. Md. Al Mamun – egészségügyi képviselő
Smriti Kana Samaddar – ápolási képviselő

Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk a kórház vezetéséért, hogy 

bölcsen tudják irányítani a DBLM kórházat!
·Kedd: Adjunk hálát az orvosokért és az egész-

ségügyi személyzetért, akik 3 műtéti táborban is 
részt vettek az elmúlt év során! Imádkozzunk a 
teljes kórházi személyzetért, hogy elkötelezettek 
legyen a lepra-sújtotta emberek kezelésében! 

·Szerda: A DBLM kórház hétköznapokon egy külsős 
betegek számára fentartott osztályt (OPD) is 
üzemeltet. Adjunk hálát Istennek, hogy hasznosak 
lehetnek a helyi közösség számára is, s hogy az 
egészségügyi hivatal lehetőséget ad az általános 
gyógyításra is a lepra kezelése mellett. Adjunk 
hálát a kórházért is, ami egy jó reklámként is 
szolgáló, önellátó eszköz a szolgálatban. Kérjük, 
imádkozzanak mind az OPD, mind pedig a DBLM 

munkájáért, hogy egyre több betegen segíthes-
senek nap, mint nap!

· Imádkozzunk a bentlakó betegekért, 
hogy magas színvonalú ellátásban részesülhes-
senek és megtapasztalhassák a gyógyulást! A 
DBLM kórház tervezi bizonyos új bevételi források 
megcélzását, amiből megoldható lenne, hogy az 
arra rászoruló betegeket rehabilitációban részesít-
hessék. Imádkozzunk, hogy megvalósulhassanak 
ezek a tervek!

·Péntek: A DBLM mezőgazdasági részlegén 12 
hektáron különböző gabonaféléket és zöldségeket 
termesztenek. Azok a munkatársak, akik felelősek 
ezért a tevékenységért, mindezt az alapfeladatuk 
mellett végzik. Imádkozzunk értük és a program 
eredményességért is, hogy ezek a tevékenységek 
valós bevételekhez vezethessenek!

·Szombat/vasárnap: A DBLM gazdasági osztálya 
egész évben nagyon elfoglalt, hogy az összes többi 
osztályt támogathassák. Imádkozzunk, hogy Isten 
megáldja ezt a csapatot kezdeményezőkészséggel 
és erővel, hogy hűségesen szolgálhassanak ebben 
a szerepben!

Csütörtök: 

Fókuszban: Banglades 



51. hét: december 15 – 21. 52. hét: december 22 – 28.

62 63
Kép: Bill Simmons (balra), az Amerikai Lepramissziók elnöke és ügyvezető igazgatója Dr. Shin Young-Soo-val
        (középen), a WHO területi igazgatójával (Nyugati Csendes-óceáni régió).

Az Amerikai Lepramissziókról
Az Amerikai Lepramissziók a legrégebbi és legna-
gyobb keresztyén szervezet az Egyesült Államokban, 
amely a lepra-, és az ahhoz kapcsolódó betegségek 
által sújtott emberek gyógyítására kötelezte el magát. 
Az utóbbi időkben több, mint egy tucat országban 
dolgoznak Afrikában, Ázsiában és Amerikában. A 
több, mint 100 éves története alatt az Amerikai Lep-
ramissziók 4 millió embernek nyújtott holisztikus 
gondoskodást világszerte, ide értve az egészségügyi 
ellátást és képzést, fogyatékosságmegelőzést, kö-
zösségfejlesztést és oltási kutatásokat.
A Kanadai Lepramisszióról
Működésének több, mint 120 évében a Kanadai Lep-
ramisszió sokat tett azért, hogy felhívja a figyelmet a 
lepra- sújtotta emberek sorsára, és támogassa őket. 
A Kanadai Lepramisszió hálás mindenkinek, aki 
adománnyal vagy a munkájával segítette szolgála-
tukat betölteni a nevelési kampánytól kezdve a 
külföldi partnerkapcsolatokig. A Lepramisszió munka-
társai kíváncsian várják Isten vezetését az előttük álló 
évben is, hogy továbbra is szolgálhassák Őt szerte a 
világban.
Az Írországi Lepramisszióról: Az ír Lepramisszió 
főképp leprabetegekkel foglalkozik, de igyekszik más 
kórral küzdő betegeken is segíteni, valamint külön-
böző fejlesztésekben is részt vesznek. A szervezet 
célja, hogy csökkentsék a szegénységet, a megbé-
lyegzést, az elnyomást, a társadalom peremére szorí-
tottságot, az előítéletet és az igazságtalanságot. Az ír 
Lepramisszió együttműködik a kormányokkal, a helyi 
közösségekkel, nemzetközi szervezetekkel és más 
civilszervezetekkel is.
Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk, hogy az Amerikai 

Lepramissziók vezetői bölcsességgel tudják vezetni 

a szervezetet és így tudjanak fontos döntéseket 
hozni!

·Kedd: Kérjük Istent, oltalmazza az Amerikai Lep-
ramissziók munkacsoportját utazásaik során szerte 
a világban! Imádkozzunk azért is, hogy megnö-
vekedjenek a bevételeik, s így meg tudják való-
sítani programjaikat, projektjeiket!

·Szerda: A Kanadai Lepramisszió 2014 elején sze-
retné bevezetni új logóját. Imádkozzunk, hogy si-
mán menjen az átállás, és széles körben elfogad-
ják mind az adományozók, az egyházak és általá-
nosságban véve a közösség!

·Csütörtök: A Kanadai Lepramisszió 2014-ben 
ünnepli a Leprások Világnapja meghirdetésének 
60. évfordulóját. Imádkozzunk, hogy mind az egy-
házak, mind pedig az önkéntesek fokozottan 
támogassák ezt a programot!

·Péntek: Könyörögjünk Ken Gibson-ért, az Írországi 
Lepramisszió ügyvezető igazgatójáért,  és Ross 
McMullan-ért, aki kutató, valamint a képviselet és a 
kampányok vezetője! Olyan új kezdeményezése-
ken dolgoznak, melyek miatt „a lepra már csupán 
csak történelem lesz hamarosan”. Imádkozzunk, 
hogy Isten adjon nekik bölcsességet és vezetést!

·Szombat/vasárnap: Új lehetőség nyílt az Írországi 
Lepramisszió számára, hogy jelentős alapítványi 
forrásokat juttassanak el legfontosabb ázsiai és 
afrikai lepra-partnereikhez. Imádkozzunk ennek az 
új kezdeményezésnek a felelőséért, Abena Ame-
dormey-ért, hogy maximálisan ki tudja használni 
ezt a lehetőséget! 

Bibliai idézet: „Szereti az Úr az igazságot és 
törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.” 
(Zsoltárok 33,5)

Amerikai Lepramissziók, Kanada és Írország

Hogyan vesz részt a Lepramisszió a kutatások-
ban?
Bár a Lepramisszió elsődlegesen a lepra-sújtotta be-
tegek gyógyítására és gondozására fókuszál,  igyek-
szik részt venni a kutatásokban is. Ezt azért tartják 
fontosnak a Lepramisszió vezetői és munkatársai, 
mert a kutatások elősegíthetik a betegek új gyógy-
módokkal való kezelését, csökkenthetik a betegség 
káros hatásait, valamint segíthetnek új módszerek 
kidolgozásában, melyek lehetőséget adnak magának 
a leprának komplikációinak elkerülésére. A kutatások 
ugyanakkor információkkal is szolgálnak, melyek 
hasznosak lehetnek a támogatás és az adomány-
gyűjtés területén. Ilyenek például, hogy hol a leg-
elterjedtebb a lepra, vagy hogy hol okozta a legtöbb 
ember sérültté válását.
A gondozási központokon keresztül a jelenlegi bete-
gek és a már korábban lepra miatt kezeltek sokat 
segíthetnek a felmérésekben tapasztalataikkal, vála-
szaikkal. Számos tanulmány készült már különböző 
központokban, ezek adatait központilag elemzik ki, 
általában a Delhiben lévő Kutatási Források Központ-
jában (RRC). Mindemellett másik három lepra-
missziós központ is végez saját kutatásokat: a Ban-
gladesben lévő Nilphamari  központ, Nepálban a 
Kathmandu melletti Kutatólaboratórium, és egy má-
sik, ehhez hasonló intézet, a  Stanley Browne Labo-
ratórium Indiában, Delhiben a Shadhara Kórházon 
belül.
 
Imatémák
·Hétfő: 2013 szeptemberében a Nemzetközi Lepra-

kongresszuson kutatók találkozhattak a világ 
minden tájáról, köztük a Lepramisszióból érkezett 
munkatársak is. Imádkozzunk, hogy az ott szerzett 
új kapcsolatokat és ismereteket jól használhassák, 
s az új projektekben sikeres fejlesztéseket hajthas-
sanak végre!

·Kedd: Bob Bowers jelenleg 2. éves PhD hallgató. 
A közösségalapú rehabilitációt tanulmányozza 
Nilphamariban, Bangladesben. Imádkozzunk, hogy 
értékes információkat, eredményeket hozzon ez a 
tanulmány!

·Szerda: Az elmúlt évben a Lepramisszió Nemzet-
közi Kutatási Bizottsága Nepálban találkozott. Ad-
junk hálát, hogy ez jó párbeszéd lehetett és 
egyúttal bátorító látogatás is az anandabani 
munkatársak, így többek között Dr. Deanna Hagge 

számára is, aki a Mikrobiológiai Kutatási Labo-
ratórium vezetője az ottani kórházban.

·Csütörtök: A bangladesi Nilphamari központ elkö-
zelezett jónéhány fontos kutatásban. Ilyen például, 
amely arra irányul, hogyan előzhető meg a lepra a 
családon belül, vagy egy másik, amely kezelési 
fejlesztéseket tesztel a reakcióikban és idegileg 
már sérült betegek kapcsán. Imádkozzunk vezető 
munkatársi utánpótlásért a Nilphamari központ 
számára!

·Péntek:  Az Indiai Lepramissziónak jó kapcsolata 
van az állami Egészégügyi Kutatások Tanácsával 
és más, az állam által működtetett kutatási egy-
ségekkel. Adjunk hálát az elmúlt évek támoga-
tásaiért, melyeket a lepra kutatására fordítottak, 
különösen is a Stanley Browne Laboratóriumban! 
Imádkozzunk Dr. Annamma John-ért, aki kézben 
tartja, gondozza ezeket a fontos kapcsolatokat és 
koordinálja az Indiai Lepramisszó kutatási munkáit!

·Szombat/vasárnap: A Lepramisszió az Amerikai 
Lepramissziókon keresztül támogatta a lepra elleni 
új vakcina kifejlesztését, amit Seattle-ben az 
Infectious Diseases Research Institute-ban végez-
tek. A cél az lenne, hogy az új vakcinákat csalá-
dokban, otthon használhassák. Imádkozzunk, hogy 
az új vakcina bevezetése 2014 végén beindul-
hasson (lehetőség szerint Nilphamari-ban és más 
központokon keresztül is)!

Vezető kutató munkacsoport:
Prof. Warwick Britton 
Dr. Paul Saunderson 
Dr. Deanna Hagge 
Dr. Annamma John 
Dr. Utpal Sengupta 

Kutatások



51. hét: december 15 – 21. 52. hét: december 22 – 28.

62 63
Kép: Bill Simmons (balra), az Amerikai Lepramissziók elnöke és ügyvezető igazgatója Dr. Shin Young-Soo-val
        (középen), a WHO területi igazgatójával (Nyugati Csendes-óceáni régió).

Az Amerikai Lepramissziókról
Az Amerikai Lepramissziók a legrégebbi és legna-
gyobb keresztyén szervezet az Egyesült Államokban, 
amely a lepra-, és az ahhoz kapcsolódó betegségek 
által sújtott emberek gyógyítására kötelezte el magát. 
Az utóbbi időkben több, mint egy tucat országban 
dolgoznak Afrikában, Ázsiában és Amerikában. A 
több, mint 100 éves története alatt az Amerikai Lep-
ramissziók 4 millió embernek nyújtott holisztikus 
gondoskodást világszerte, ide értve az egészségügyi 
ellátást és képzést, fogyatékosságmegelőzést, kö-
zösségfejlesztést és oltási kutatásokat.
A Kanadai Lepramisszióról
Működésének több, mint 120 évében a Kanadai Lep-
ramisszió sokat tett azért, hogy felhívja a figyelmet a 
lepra- sújtotta emberek sorsára, és támogassa őket. 
A Kanadai Lepramisszió hálás mindenkinek, aki 
adománnyal vagy a munkájával segítette szolgála-
tukat betölteni a nevelési kampánytól kezdve a 
külföldi partnerkapcsolatokig. A Lepramisszió munka-
társai kíváncsian várják Isten vezetését az előttük álló 
évben is, hogy továbbra is szolgálhassák Őt szerte a 
világban.
Az Írországi Lepramisszióról: Az ír Lepramisszió 
főképp leprabetegekkel foglalkozik, de igyekszik más 
kórral küzdő betegeken is segíteni, valamint külön-
böző fejlesztésekben is részt vesznek. A szervezet 
célja, hogy csökkentsék a szegénységet, a megbé-
lyegzést, az elnyomást, a társadalom peremére szorí-
tottságot, az előítéletet és az igazságtalanságot. Az ír 
Lepramisszió együttműködik a kormányokkal, a helyi 
közösségekkel, nemzetközi szervezetekkel és más 
civilszervezetekkel is.
Imatémák
·Hétfő: Imádkozzunk, hogy az Amerikai 

Lepramissziók vezetői bölcsességgel tudják vezetni 

a szervezetet és így tudjanak fontos döntéseket 
hozni!

·Kedd: Kérjük Istent, oltalmazza az Amerikai Lep-
ramissziók munkacsoportját utazásaik során szerte 
a világban! Imádkozzunk azért is, hogy megnö-
vekedjenek a bevételeik, s így meg tudják való-
sítani programjaikat, projektjeiket!

·Szerda: A Kanadai Lepramisszió 2014 elején sze-
retné bevezetni új logóját. Imádkozzunk, hogy si-
mán menjen az átállás, és széles körben elfogad-
ják mind az adományozók, az egyházak és általá-
nosságban véve a közösség!

·Csütörtök: A Kanadai Lepramisszió 2014-ben 
ünnepli a Leprások Világnapja meghirdetésének 
60. évfordulóját. Imádkozzunk, hogy mind az egy-
házak, mind pedig az önkéntesek fokozottan 
támogassák ezt a programot!

·Péntek: Könyörögjünk Ken Gibson-ért, az Írországi 
Lepramisszió ügyvezető igazgatójáért,  és Ross 
McMullan-ért, aki kutató, valamint a képviselet és a 
kampányok vezetője! Olyan új kezdeményezése-
ken dolgoznak, melyek miatt „a lepra már csupán 
csak történelem lesz hamarosan”. Imádkozzunk, 
hogy Isten adjon nekik bölcsességet és vezetést!
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afrikai lepra-partnereikhez. Imádkozzunk ennek az 
új kezdeményezésnek a felelőséért, Abena Ame-
dormey-ért, hogy maximálisan ki tudja használni 
ezt a lehetőséget! 

Bibliai idézet: „Szereti az Úr az igazságot és 
törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.” 
(Zsoltárok 33,5)

Amerikai Lepramissziók, Kanada és Írország

Hogyan vesz részt a Lepramisszió a kutatások-
ban?
Bár a Lepramisszió elsődlegesen a lepra-sújtotta be-
tegek gyógyítására és gondozására fókuszál,  igyek-
szik részt venni a kutatásokban is. Ezt azért tartják 
fontosnak a Lepramisszió vezetői és munkatársai, 
mert a kutatások elősegíthetik a betegek új gyógy-
módokkal való kezelését, csökkenthetik a betegség 
káros hatásait, valamint segíthetnek új módszerek 
kidolgozásában, melyek lehetőséget adnak magának 
a leprának komplikációinak elkerülésére. A kutatások 
ugyanakkor információkkal is szolgálnak, melyek 
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elterjedtebb a lepra, vagy hogy hol okozta a legtöbb 
ember sérültté válását.
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gek és a már korábban lepra miatt kezeltek sokat 
segíthetnek a felmérésekben tapasztalataikkal, vála-
szaikkal. Számos tanulmány készült már különböző 
központokban, ezek adatait központilag elemzik ki, 
általában a Delhiben lévő Kutatási Források Központ-
jában (RRC). Mindemellett másik három lepra-
missziós központ is végez saját kutatásokat: a Ban-
gladesben lévő Nilphamari  központ, Nepálban a 
Kathmandu melletti Kutatólaboratórium, és egy má-
sik, ehhez hasonló intézet, a  Stanley Browne Labo-
ratórium Indiában, Delhiben a Shadhara Kórházon 
belül.
 
Imatémák
·Hétfő: 2013 szeptemberében a Nemzetközi Lepra-

kongresszuson kutatók találkozhattak a világ 
minden tájáról, köztük a Lepramisszióból érkezett 
munkatársak is. Imádkozzunk, hogy az ott szerzett 
új kapcsolatokat és ismereteket jól használhassák, 
s az új projektekben sikeres fejlesztéseket hajthas-
sanak végre!

·Kedd: Bob Bowers jelenleg 2. éves PhD hallgató. 
A közösségalapú rehabilitációt tanulmányozza 
Nilphamariban, Bangladesben. Imádkozzunk, hogy 
értékes információkat, eredményeket hozzon ez a 
tanulmány!

·Szerda: Az elmúlt évben a Lepramisszió Nemzet-
közi Kutatási Bizottsága Nepálban találkozott. Ad-
junk hálát, hogy ez jó párbeszéd lehetett és 
egyúttal bátorító látogatás is az anandabani 
munkatársak, így többek között Dr. Deanna Hagge 

számára is, aki a Mikrobiológiai Kutatási Labo-
ratórium vezetője az ottani kórházban.

·Csütörtök: A bangladesi Nilphamari központ elkö-
zelezett jónéhány fontos kutatásban. Ilyen például, 
amely arra irányul, hogyan előzhető meg a lepra a 
családon belül, vagy egy másik, amely kezelési 
fejlesztéseket tesztel a reakcióikban és idegileg 
már sérült betegek kapcsán. Imádkozzunk vezető 
munkatársi utánpótlásért a Nilphamari központ 
számára!

·Péntek:  Az Indiai Lepramissziónak jó kapcsolata 
van az állami Egészégügyi Kutatások Tanácsával 
és más, az állam által működtetett kutatási egy-
ségekkel. Adjunk hálát az elmúlt évek támoga-
tásaiért, melyeket a lepra kutatására fordítottak, 
különösen is a Stanley Browne Laboratóriumban! 
Imádkozzunk Dr. Annamma John-ért, aki kézben 
tartja, gondozza ezeket a fontos kapcsolatokat és 
koordinálja az Indiai Lepramisszó kutatási munkáit!

·Szombat/vasárnap: A Lepramisszió az Amerikai 
Lepramissziókon keresztül támogatta a lepra elleni 
új vakcina kifejlesztését, amit Seattle-ben az 
Infectious Diseases Research Institute-ban végez-
tek. A cél az lenne, hogy az új vakcinákat csalá-
dokban, otthon használhassák. Imádkozzunk, hogy 
az új vakcina bevezetése 2014 végén beindul-
hasson (lehetőség szerint Nilphamari-ban és más 
központokon keresztül is)!

Vezető kutató munkacsoport:
Prof. Warwick Britton 
Dr. Paul Saunderson 
Dr. Deanna Hagge 
Dr. Annamma John 
Dr. Utpal Sengupta 

Kutatások



ARCKÉP

„Megtesszük, amit lehet...”

Mputu története nagyon jól példázza: hogyan hat egy fiatal életére, jövőjére 
az a szaktudás, mely a leprával szembeszállva segíthet egy elgyengült 
életen.

64

putu egy 10 éves kislány, akinek a M keze jól mutatja, hogy mi történhet, ha 
a leprát rosszul, vagy későn diagnosztizál-
ják, vagy egyszerűen kezeletlenül hagyják, 
tudomást sem véve róla. Mputu a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban él. Mikor 7 
éves volt, aggódó szülei elvitték egy közeli 
nagyváros egészségügyi központjába. A 
vizsgálatok során megállapították a helyt-
álló diagnózist, a leprát, de nem a megfele-
lő kezelést és gyógyszert írták fel neki. 
Két év múlva mindkét kezében elveszítette 
az érzékelési készségét, nem érezte többé 
a hideget, sem a meleget és a fájdalmat 
sem, így időről időre veszélyes helyzetekbe 
került. Szülei újra segítséget kerestek, de 
ezúttal a Lepramisszió klinikáját keresték fel 
Tshikapa-ban. A Lepramisszió munkatársai 
a megfelelő kezelésben részesítették, így a 
kór fejlődését megállíthatták a szervezeté-
ben. Sajnos azonban a már kialakult káro-
sodásokat nem tudták visszafordítani. Így 
olyan számunkra egyszerű feladatok is, 
mint begombolni egy inget, vagy odébb 
tenni egy edényt, számára nehézséget 
jelent. Folyton megkarmolja magát úgy, 
hogy észre sem veszi, hiszen nem érzi. 
A Lepramisszió egyik fizikoterápiás munka-
társa nagy segítségére van Mputu-nak ab-
ban, hogy megtanulhasson bizonyos, min-
den nap használatos mozdulatokat elvégez-
ni anélkül, hogy megsértené magát. 

Mputu, mint bármely másik gyermek, ál-
mokat sző a jövőjéről. Jövőre felsőtago-
zatba megy a Kongói Lepramisszió anyagi 
támogatásával. Nélkülük ez lehetetlen len-
ne a kislány számára. Azután pedig azt ter-
vezi: varrónő lesz. Kezének jelen állapota 
azonban megálljt parancsolhat az álmainak, 
mert Kongóban nincs egyetlen olyan se-
bész sem, aki a számára szükséges korrek-
ciós műtétet végre tudná hajtani. Ez a mű-
tét az ő egyetlen reménye. 
Mikor megfelelő anyagi lehetősége lesz a 
Lepramissziónak, tapasztalt sebészeket 
utaztat majd ki Kongóba, hogy végrehajtsák 
ezeket a speciális műtéteket. A Lepramisz-
szió Mputu esetében is igyekszik mindent 
megtenni annak érdekében, hogy olyan éle-
tet élhessen, amilyenről álmodik. 
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„Megtanultam a túlélést!"

hani Ram nyugodt léptekkel sétálgat a DSnehalaya (ápolási otthon) kertjében. 

Pedig nem látja, hova lép. A leprabetegség 

következményeként ugyanis már régebben 

megvakult.

Egy kis segítségre van csak szüksége. Az 

ápolószemélyzet úgy tekint Dhani-ra, mint 

túlélőre. Szeme világán kívül Dhani Ram 23 

évvel ezelőtt a feleségét is elveszítette. 

Ezután került a faizabadi lepramissziós 

Snehalaya-ba. „A lepra elvette a szememet, 

elvette az orromat, és elvette a családomat 

is, mert el kellett jönnöm Nepálból. A múl- 

tam teljesen megszűnt, a jövőm pedig bi- 

zonytalan volt. Az itteni orvosok és nővérek, 

meg a többi ápolószemélyzet szeretete és 

bátorítása segített ahhoz, hogy felépüljek 

ismét és túléljem mindazt, ami történt ve-

lem.”

Dhani Ram 45 éves volt 1984-ben, amikor 

a Snehalaya-ba került. Annak idején ren-

desen indult az élete Nepálban. Járt isko-

lába, majd a bátyjával a földeken dolgozott. 

Akkor fordult meg minden, amikor kiderült: 

Dhani leprabeteg! Bár nagyon keveset 

tudott a betegségről, nem adta fel, és addig 

járt utána, míg nem talált egy jó orvost. Az 

orvos megállapította, hogy romló látása a 

leprafertőzés következménye.

El is küldte a nepáli határhoz közel eső 

indiai Barabanki lepramissziós kórházába. 

A bátyja elkísérte. Barabankiből Faizabad-

ba küldték, mert ez sokkal nagyobb kórház. 

Tovább romlott a látása, végül már nem 

lehetett megmenteni. Más megoldást nem 

lehetett találni számára, mint a Snehalaya-

ban való elhelyezést, mivel teljes kiszol-

gálásra és gondoskodásra szorult már. „El 

sem tudom képzelni, hogy ha nem itt élnék,  

mi lenne velem. A leprabetegség nagyon 

lenézett dolog. Senki nem törődne velem. 

Közben megismertem Istent, és megtanul-

tam, hogy hálás legyek neki mindenért. Így 

tanultam meg túlélni...” Dhani Ram azóta is 

az ápolási otthon lakója. Kis segítséggel, de 

jól van. Ő tartja az ügyeletet az otthon tele-

fonja mellett, mivel ezt a szolgálatot nagy-

szerűen el tudja látni. Ő maga a „telefon-

központ”. Hálás lélekkel és békességgel 

viseli vakságát.
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„Jézus példája a legnagyobb motiváció”

Neelmani Bense az észak-kelet-indiai Naini-ban lévő lepramissziós kórház 
lelkigondozója. Az alábbiakban megosztja velünk tapasztalatait arról, milyen 
is az élet a világ egyik legforgalmasabb leprakórházában. 

„A Nainiban lévő kórház a legnagyobb 
leprakórház Indiában.”- mondja. “A betegek 
hat vagy hét másik államból utaznak ide. 
Vannak, akik 10, 20, vagy akár 30 órát is 
utaznak, míg ideérnek a kórházba. Ez egy 
jól ismert és elismert kórház.” 
Naponta kb. 400 új beteg érkezik. Ebből 
általában 10-15-nél diagnosztizálnak leprát 
naponta, ez kb. 5-6000 új esetet jelent 
évente. A többi ideérkező betegnek általá-
ban bőrproblémáik vannak, vagy valami 
más egyéb. 
Mindenkinek segíteni szeretnénk, különö-
sen is azoknak, akik olyan sokat utaztak a 
kezelésért. 10 orvos dolgozik a kórházban, 
és mindegyikük kb. 50 beteget vizsgál meg 
egy-egy nap.  
A kórháznak nehézséget okoz, hogy nem 
nagyon vannak új és fiatal orvosaink. Ők 
több fizetést szeretnének, mint amit adni 
tudunk, és a lepra körüli megbélyegzés is 
még mindig annyira erős, hogy nem akarják 
erre áldozni az életüket.
A kórházunk egyre inkább közkórházzá 
válik, mindenféle betegségeket kezelünk, 
így ez segít a lepra miatti megbélyegzés 
alól felszabadulni. 
Sok beteg beszélni sem akar a lepráról. És 
a családok, barátok sem akarnak kapcso-
latot tartani a leprásokkal. Nagyon keveset 
tudnak az emberek erről a betegségről, 
ezért is félnek tőle annyira. Sokan Isten 
büntetésének hiszik a leprát. Úgy hiszik, 
saját hibájukból esnek az emberek ebbe a 

betegségbe, s ha valaki segít rajtuk, Isten 
haragját vonja magára. Mintha azzal, hogy 
segítünk nekik, Isten büntetése, akarata 
ellen dolgoznánk.
Van, hogy a leprásokat rosszul diagnoszti-
zálják, vagy félrekezelik. A legtöbb lepra-
beteg valamelyik lepramissziós kórházban 
köt ki.
Nagyon sok leprás beteg egyedül érzi ma-
gát és szomorú. Sok feszültség van ben-
nük. Gyakran ők maguk az elsők abban, 
hogy elítéljék magukat. Éppen ezért van az, 
hogy a Lepramisszió nemcsak egészség-
ügy, hanem lelki, pszichológiai segítséget is 
igyekszik nyújtani nekik. Én, mint lelkigon-
dozó, foglalkozom a betegekkel, felkészí-
tem őket a rekonstrukciós műtétek előtt, és 
beszélgetek velük az érzéseikről, tapaszta-
lataikról.
A feleségem nővér itt a kórházban, és én is 
elköteleztem magam ebben a munkában, 
szolgálatban. Jézus példája a legnagyobb 
motiváció.
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