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A vezérigazgató köszöntője

Kedves imádkozó barátaim és kollegáim!

Az elmúlt hetekben a Nemzetközi Lepramisszió közössége 
rendkívül nagyjelentőségű alkalmakon volt együtt az indiai 
Delhiben. Nemcsak éves értekezleteink, elnökségi tanács-
kozásunk, nagygyűlésünk és különféle bizottsági ülések 
helyszíne volt az indiai főváros, hanem egy nagyszabású 
kifelé-tekintésre: a nagyközönség és a médianyilvánosság 
megszólítására is sor került. Ennek alkalma a 2 napos 
„Gyógyítás, befogadás,méltóság” című fórum volt. Mindhárom  
szó alapvető fontosságú a leprabetegek világában. Nagy-
szerű előadások és előadók ösztönöztek bennünket, 
erősítettek meg küldetésünkben és mutattak a jövő felé. 

Nemcsak tudományos, teológiai ismeretekkel gazdagítottak bennünket, hanem többjük személyes 
életének példájával is. Ennyi évtized után is, melyben a Lepramisszióban szolgálhatok, mindig 
megrendít, amikor azzal szembesülök: a leprabetegség az egész életet felforgatja testi, lelki, szociális 
és társadalmi értelemben egyaránt! Annál nagyobb csodálattal tekintek azokra, akik mindebből ki 
szeretnének és  ki is tudnak törni. 

Az egyik előadó, a nepáli Ashok Adhiari, Lukács evangéliuma 17. részéből a tíz leprás meg-
gyógyításáról beszélt. A gyógyítás, mondotta, Jézus személyéhez tartozik. Ő a Gyógyító. A méltóság a 
meggyógyított betegek személyére vonatkozik, mivel visszakapták emberi méltóságukat. A befogadás 
azonban a mi feladatunk, akik a környezet és a kívülállók vagyunk: nekünk kell ebben példát mutatni! 
Ashok feltette a kérdést: „Csak beszélünk a befogadásról, vagy valóban gyakoroljuk is azt?”

Minden nap áhítatossággal kezdődött a szálloda alagsorában. Csodálatos élmény minden alkalommal, 
amikor együtt imádkozunk 30 országból érkezett férfiakkal és nőkkel, a munkatársainkkal, barátainkkal. 
Mindnyájunkat Isten elhívása és az Ő szolgálata iránti szeretet köt össze, ettől testvérei is vagyunk 
egymásnak. 

Nagyszerű érzés, hogy imádkozó támogatóink világszerte mögénk állnak és hátterül szolgálnak 
könyörgéseikkel, hálaadásukkal! Ezzel mindannyian aktívan hozzájárulnak ahhoz a harchoz, melyet a 
leprabetegség felszámolásában, betegek ezreinek meggyógyításában, életük rendezésében sze-
retnénk megvívni. Hiszünk az imádság erejében!

Köszönöm, hogy velünk imádkozik! Isten áldja meg Önt és imádkozó társainkat a 2015. év során is!
Tisztelettel:

Geoff Warne
vezérigazgató
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Forrás: WHO 2011
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Hol fordul elő napjainkban a leprabetegség?
A Nemzetközi  Lepramisszió Jézus Krisztus nevében elkötelezetten kívánja szolgálatát végezni mindaddig, 
amíg a világon leprás betegek élnek. 
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ARCKÉP

6

mikor Abubakar mindössze 4 éves volt, Atestén világos foltok jelentek meg, és 
karjában tűszúráshoz hasonló égető, szúró 
fájdalmat érzett. 
Aggógó szülei előbb egy helyi gyógyítóhoz vitték 
el, majd egy közeli kórházba, de egyikük sem 
tudott a gyermeken segíteni. 9 éves koráig egyre 
romlott az állapota. Akkor édesanyja elvitte a 
Lepramisszió chanchagai kórházába. Itt állapí-
tották meg róla a leprabetegséget és látták el a 
szükséges kombinált gyógyszerkészítménnyel. 
Hamarosan a világos foltok eltűntek testéről, de 
érzéketlenségek maradtak hátra a kezeletlen 
betegség hosszú évei után. 
Kb. 2 év múlva egyik lábán csúnya sebek je-
lentek meg. Ez váratlan fordulat volt. A sebektől 
nagyon megijedt a fiú, de mivel nem fájtak, ezért 
be sem tudta azonosítani: vajon honnan ered-
tek? Abubakar azonban nem késlekedett a 
tettekkel! Mivel a kórházi önsegítő csoportban 
már hallott a sebek kezeléséről, tudta, mit kell 
tennie. Azonnal visszament Chanchagába, és ott 
maradt, amíg a sebek be nem gyógyultak. 

Abubakar nem késlekedett a tettekkel!

Jelenleg újra a kórházban van Abubakar. 
Ugyanis egy másik seb keletkezett a testén. 
Édesanyjának haza kellett mennie a többi gye-
mekéhez. Abubakar azonban nem bánkódik 
azon, hogy egyedül kell a kórházban maradnia. 
A kórház minden dolgozója kedves hozzá, 
szeretettel ellátják, és Abubakar tudja, hogy  
addig kell a kórházban maradnia, amíg a seb el 
nem tűnik. 
A fiú alig várja, hogy a kezelések 
befejeződjenek és újra járhasson iskolába. Bár 
tornázni nem tud, de iskolába nagyon szeret 
járni. És annak ellenére, hogy kezén látszik az 
erőtlenség, a falubeliek nem tudják, hogy ez a 
korábbi lep-rabetegség miatt van. Sem 
falujában, sem az iskolában nem bélyegzik 
meg. 
Nagy segítség lesz számára a helyreállító  se-
bészeti műtét, mellyel rendbehozzák a kezét. 
Imádkozzunk azért, hogy erre a műtétre minél 
előbb sor kerüljön, és Abubakar még boldogabb 
jövő felé nézhessen utána!

Abubakar egy nigériai fiatalember, akinek  még távolról sem fejeződött be
története a leprával.
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1. hét: január 1 – 4. 2. hét: január 5 – 11.
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IndiaÉrdekképviselet

Az Indiai Lepramisszióról
Az Indiai Lepramisszió jelenleg 14 kórházat, 10 kö-
zösségi projektet, 6 szakképzési központot és 5 sze-
retetotthont működtet. A projektek felölelik az egész-
ségügy, a fejlesztés, a képviselet és a közösség-
építés területét. Az Indiai Lepramisszió együttdol-
gozik a kormányzatokkal, a helyi közösségekkel, a 
WHO-val, az ILEP tagjaival, a stratégiai partner-intéz-
ményekkel, az egyházakkal, és más szervezetekkel, 
hogy küldetését beteljesítse.
Szervezeti felépítés
Az Indiai Lepramisszió hosszú távú jövőképe, hogy „a 
leprafertőzött emberek olyan közösségekben élhes-
senek méltóságteljes életet, amelyek már túljutottak a 
betegségen.” Az Indiai Lepramisszió céljai lényegre 
törőek, hatékonyak, és mind abba az irányba mutat-
nak, hogy ez a jövőkép  valósággá váljon. A csapat 
felismerte, hogy tanulószervezetre van szükség, 
amely – ha az eddigiek megvalósultak – új célokat 
tűz ki maga elé. Az Indiai Lepramisszió igazgatója a 
szervezet országos vezetője, az ő munkáját két he-
lyettes (a programokért és a szervezeti hatékonysá-
gért felelős) igazgató, illetve nyolc tartományi igaz-
gató segíti.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük meg Istennek az indiai veze-
tőség rátermettségét! Imádkozzunk Isten útmutatá-
sáért Sunil Anand, az Indiai Lepramisszió igazga-
tója számára, aki a kijelölt országstratégiát folytat-
va vezeti a csapatot!
Kedd: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió prog-
ramvezetőiért, akik úgy jelölik ki az aktuális tevé-
kenységek irányát, hogy azok látható folytonos-
ságot mutassanak az Indiai Lepramisszió általános 
céljaival.
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az Indiai Lepra-
misszió megtalálja, használja és fejlessze a helyi 
jótékonysági törekvéseket, hogy ezekkel a forrá-
sokkal támogathassa a kórházakat, a szakképzési 
központokat és a szeretetotthonokat. Imádkozzunk 
a megfelelő vezető munkatársak kiválasztásáért is!
Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramisszió bizottsá-
gáért, annak elnökéért, George Koshiért, és az 
Indiai Lepramissziót vezető testület tagjaiért! Isten 
adjon nekik látást a jóra, és sok fókuszált figyelmet 
a bonyolult jogi, gazdasági, vagy ingatlanügyekkel 
kapcsolatos feladatokhoz!

·

·

·

·

Az érdekképviseletről
Az egyik legnagyobb korlátozó tényező a leprával 
érintett személyek számára a szégyenbélyeg, ami 
gyakran kíséri a lepra diagnózisát. A közösségekben 
a félretájékoztatás vagy a megértés hiánya hatalmas 
társadalmi és érzelmi nyomást gyakorol azokra, 
akiknek a lepra által okozott fizikai kihívásokkal is 
szembe kell nézniük.
Az érdekképviselet összetett tevékenysége magában 
foglal számos összehangolt erőfeszítést annak 
érdekében, hogy megváltozzon a hátrányos helyzetű 
csoportokat kizáró hozzáállás, gyakorlat, gondolko-
dásmód, politika, hatalom és az erőforrások elosz-
tása. Az érdekképviselet a szegénység és az egyen-
lőtlenség kiváltó okát célozza, és eredménye az 
alapvető, hosszú távú és fenntartható változás, amely 
életeket alakít át. A Lepramisszió számos különböző 
módon vesz részt az érdekképviseletben helyi, nem-
zeti és nemzetközi szinten is, hogy megváltoztassa 
azt a politikát és gyakorlatot, amely kizárja a leprával 
és fogyatékossággal érintett személyeket. Szinte 
minden projektekünk magában foglal bizonyos fokú 
érdekképviselet.
A Lepramisszió 2014-ben végzett érdekképviseleti 
tevékenysége közé tartozott a mianmari kormány 
segítése abban, hogy a népszámlálásukban a nem-
zetközi szabványok meghatározásait használják a 
fogyatékosságra vonatkozóan. Továbbá nemzetközi 
szinten javasolta a Lepramisszió, hogy az Ezredfor-
duló Utáni Fejlesztési Célok fejlesztési listájában 
szerepeljenek fogyatékossággal kapcsolatos tételek, 
illetve Dél-Szudánban élő leprabetegeket támogattak 
azzal, hogy közbenjártak a helyi kormánynál a 
földjeikkel kapcsolatos jogok kérdésében.

Képek: Az Angliai és Walesi Lepramisszió új, fiatalok számára készített logójának, „Ébredés” bevezetése 
Egy lepráról tájékoztató újságíró a Bangladesi Lepramisszióban a nyomtatott és elektronikus média számára készít jelentéseket

·

·

Péntek: Az Indiai Lepramisszió munkatársainak 
számos tevékenysége áll kapcsolatban a fertőzött 
betegekkel, illetve a környezetükkel. Imádkozzunk 
azért, hogy a munkatársak Jézus tanúi lehesse-
nek, szóval és tettel egyaránt!
Szombat/vasárnap: 2015-ben Indiában várhatóan 
400 új leprás megbetegedést diagnosztizálnak 
majd naponta! Imádkozzunk a betegség korai fel-
fedezéséért, a megfelelő orvosi kezelésért, és ad-
junk hálát azért, hogy a Lepramisszió – több, mint 
140 év után – idén is kész az indiai szolgálatra!

Fontos események 2015-ben:
Január/február – a Leprások Világnapja – ünnepségek 
Január/február – az Operatív Munkacsoport megbeszélése
Február – Az Indiai Lepramisszió vezetőinek éves beszá-
molója és tanácskozása
Március – az Indiai Lepramisszió vezetőségi találkozója
Július/augusztus – évközi programértékelés
Szeptember – az Indiai Lepramisszió vezetőségi- és évi 
rendes találkozója
Október – a szakmai irodák vezetőinek műhelye
November – az országos oktatási program éves áttekintése
November/december - az Operatív Munkacsoport megbe-
szélése
Bibliai idézet:
„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, 
aki hozzá menekül.” (Zsoltárok 34, 9)
Vezető munkatársak:
Dr. Sunil Anand – az Indiai Lepramisszió igazgatója
Dr. P. L. N. Raju – helyettes igazgató – szervezeti 
hatékonyság
Dr. Mary Verghese – helyettes igazgató – programok
Dr. Shyamala Anand – vezető (oktatás és fejlesztés)
Dr. Jerry Joshua – vezető (egészségügyi programok)
Samuel V. Thomas – vezető (gazdaság)
Benison Solomon – vezető (ellenőrzés és kockázatkezelés)
Tina Mendia – vezető (életfeltételek és megerősítés)
Dr. Annamma John – vezető (kutatás)
Nikita Sarah – vezető (képviselet és kommunikáció)
Melvin Moras – vezető (emberi erőforrás)

Kép: Dr. Sunil Anand, az Indiai Lepramisszió igazgatója

Imatémák
Csütörtök: Imádkozzunk bölcsességért a Lepra-
misszió munkacsoportjai számára, hogy el tudja-
nak érni olyan fiatalokat, akik elköteleződnek a 
leprabetegek számára történő társadalmi igaz-
ságosság érdekképviselete iránt! Imádkozzunk, 
hogy az ecélú kezdeményezések sikeresek le-
gyenek, és hogy a fiatalok lelkesedése nőjön, 
terjedjen és cselekvéshez vezessen!
Péntek: Imádkozzunk a kormányokat befolyásolni 
igyekvő erőfeszítésekért, hogy módosítsák az 
elavult és diszkriminatív jogszabályokat és gya-
korlatokat. Még amikor van hajlandóság a válto-
zásra, akkor is lehet, hogy ez egy hosszú és bo-
nyolult folyamat, ahol sok akadályt kell leküzdeni. 
Imádkozzunk kitartásért és rugalmasságért az 
érintettek számára, és hogy Isten mozgassa a 
megfelelő embereket, akik véghez tudják vinni a 
pozitív változtatásokat!
Szombat/vasárnap: A további diszkriminációtól 
való félelem elriaszthatja a leprabetegeket attól, 
hogy a tapasztalataikról beszéljenek, pedig ők nél-
külözhetetlenek abban, hogy a leprával kapcso-
latos társadalmi felfogás változzon. Adjunk hálát és 
kérjünk megerősítő tapasztalatokat azok számára, 
akik bátran vállalják ezt a kockázatot és ösztönöz-
nek másokat, hogy jelentkezzenek kezelésre, és a 
közösségeikben növelik a leprával kapcsolatos 
ismereteket!

Bibliai idézet: „Nyisd meg szádat a némáért, a mu-
landó emberek ügyéért! Nyisd meg szádat, ítélkezz 
igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a 
szegényt!” (Példabeszédek 31,8-9)

·

·

·
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1. hét: január 1 – 4. 2. hét: január 5 – 11.

9

IndiaÉrdekképviselet

Az Indiai Lepramisszióról
Az Indiai Lepramisszió jelenleg 14 kórházat, 10 kö-
zösségi projektet, 6 szakképzési központot és 5 sze-
retetotthont működtet. A projektek felölelik az egész-
ségügy, a fejlesztés, a képviselet és a közösség-
építés területét. Az Indiai Lepramisszió együttdol-
gozik a kormányzatokkal, a helyi közösségekkel, a 
WHO-val, az ILEP tagjaival, a stratégiai partner-intéz-
ményekkel, az egyházakkal, és más szervezetekkel, 
hogy küldetését beteljesítse.
Szervezeti felépítés
Az Indiai Lepramisszió hosszú távú jövőképe, hogy „a 
leprafertőzött emberek olyan közösségekben élhes-
senek méltóságteljes életet, amelyek már túljutottak a 
betegségen.” Az Indiai Lepramisszió céljai lényegre 
törőek, hatékonyak, és mind abba az irányba mutat-
nak, hogy ez a jövőkép  valósággá váljon. A csapat 
felismerte, hogy tanulószervezetre van szükség, 
amely – ha az eddigiek megvalósultak – új célokat 
tűz ki maga elé. Az Indiai Lepramisszió igazgatója a 
szervezet országos vezetője, az ő munkáját két he-
lyettes (a programokért és a szervezeti hatékonysá-
gért felelős) igazgató, illetve nyolc tartományi igaz-
gató segíti.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük meg Istennek az indiai veze-
tőség rátermettségét! Imádkozzunk Isten útmutatá-
sáért Sunil Anand, az Indiai Lepramisszió igazga-
tója számára, aki a kijelölt országstratégiát folytat-
va vezeti a csapatot!
Kedd: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió prog-
ramvezetőiért, akik úgy jelölik ki az aktuális tevé-
kenységek irányát, hogy azok látható folytonos-
ságot mutassanak az Indiai Lepramisszió általános 
céljaival.
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az Indiai Lepra-
misszió megtalálja, használja és fejlessze a helyi 
jótékonysági törekvéseket, hogy ezekkel a forrá-
sokkal támogathassa a kórházakat, a szakképzési 
központokat és a szeretetotthonokat. Imádkozzunk 
a megfelelő vezető munkatársak kiválasztásáért is!
Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramisszió bizottsá-
gáért, annak elnökéért, George Koshiért, és az 
Indiai Lepramissziót vezető testület tagjaiért! Isten 
adjon nekik látást a jóra, és sok fókuszált figyelmet 
a bonyolult jogi, gazdasági, vagy ingatlanügyekkel 
kapcsolatos feladatokhoz!

·

·

·

·

Az érdekképviseletről
Az egyik legnagyobb korlátozó tényező a leprával 
érintett személyek számára a szégyenbélyeg, ami 
gyakran kíséri a lepra diagnózisát. A közösségekben 
a félretájékoztatás vagy a megértés hiánya hatalmas 
társadalmi és érzelmi nyomást gyakorol azokra, 
akiknek a lepra által okozott fizikai kihívásokkal is 
szembe kell nézniük.
Az érdekképviselet összetett tevékenysége magában 
foglal számos összehangolt erőfeszítést annak 
érdekében, hogy megváltozzon a hátrányos helyzetű 
csoportokat kizáró hozzáállás, gyakorlat, gondolko-
dásmód, politika, hatalom és az erőforrások elosz-
tása. Az érdekképviselet a szegénység és az egyen-
lőtlenség kiváltó okát célozza, és eredménye az 
alapvető, hosszú távú és fenntartható változás, amely 
életeket alakít át. A Lepramisszió számos különböző 
módon vesz részt az érdekképviseletben helyi, nem-
zeti és nemzetközi szinten is, hogy megváltoztassa 
azt a politikát és gyakorlatot, amely kizárja a leprával 
és fogyatékossággal érintett személyeket. Szinte 
minden projektekünk magában foglal bizonyos fokú 
érdekképviselet.
A Lepramisszió 2014-ben végzett érdekképviseleti 
tevékenysége közé tartozott a mianmari kormány 
segítése abban, hogy a népszámlálásukban a nem-
zetközi szabványok meghatározásait használják a 
fogyatékosságra vonatkozóan. Továbbá nemzetközi 
szinten javasolta a Lepramisszió, hogy az Ezredfor-
duló Utáni Fejlesztési Célok fejlesztési listájában 
szerepeljenek fogyatékossággal kapcsolatos tételek, 
illetve Dél-Szudánban élő leprabetegeket támogattak 
azzal, hogy közbenjártak a helyi kormánynál a 
földjeikkel kapcsolatos jogok kérdésében.

Képek: Az Angliai és Walesi Lepramisszió új, fiatalok számára készített logójának, „Ébredés” bevezetése 
Egy lepráról tájékoztató újságíró a Bangladesi Lepramisszióban a nyomtatott és elektronikus média számára készít jelentéseket

·

·

Péntek: Az Indiai Lepramisszió munkatársainak 
számos tevékenysége áll kapcsolatban a fertőzött 
betegekkel, illetve a környezetükkel. Imádkozzunk 
azért, hogy a munkatársak Jézus tanúi lehesse-
nek, szóval és tettel egyaránt!
Szombat/vasárnap: 2015-ben Indiában várhatóan 
400 új leprás megbetegedést diagnosztizálnak 
majd naponta! Imádkozzunk a betegség korai fel-
fedezéséért, a megfelelő orvosi kezelésért, és ad-
junk hálát azért, hogy a Lepramisszió – több, mint 
140 év után – idén is kész az indiai szolgálatra!

Fontos események 2015-ben:
Január/február – a Leprások Világnapja – ünnepségek 
Január/február – az Operatív Munkacsoport megbeszélése
Február – Az Indiai Lepramisszió vezetőinek éves beszá-
molója és tanácskozása
Március – az Indiai Lepramisszió vezetőségi találkozója
Július/augusztus – évközi programértékelés
Szeptember – az Indiai Lepramisszió vezetőségi- és évi 
rendes találkozója
Október – a szakmai irodák vezetőinek műhelye
November – az országos oktatási program éves áttekintése
November/december - az Operatív Munkacsoport megbe-
szélése
Bibliai idézet:
„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, 
aki hozzá menekül.” (Zsoltárok 34, 9)
Vezető munkatársak:
Dr. Sunil Anand – az Indiai Lepramisszió igazgatója
Dr. P. L. N. Raju – helyettes igazgató – szervezeti 
hatékonyság
Dr. Mary Verghese – helyettes igazgató – programok
Dr. Shyamala Anand – vezető (oktatás és fejlesztés)
Dr. Jerry Joshua – vezető (egészségügyi programok)
Samuel V. Thomas – vezető (gazdaság)
Benison Solomon – vezető (ellenőrzés és kockázatkezelés)
Tina Mendia – vezető (életfeltételek és megerősítés)
Dr. Annamma John – vezető (kutatás)
Nikita Sarah – vezető (képviselet és kommunikáció)
Melvin Moras – vezető (emberi erőforrás)

Kép: Dr. Sunil Anand, az Indiai Lepramisszió igazgatója

Imatémák
Csütörtök: Imádkozzunk bölcsességért a Lepra-
misszió munkacsoportjai számára, hogy el tudja-
nak érni olyan fiatalokat, akik elköteleződnek a 
leprabetegek számára történő társadalmi igaz-
ságosság érdekképviselete iránt! Imádkozzunk, 
hogy az ecélú kezdeményezések sikeresek le-
gyenek, és hogy a fiatalok lelkesedése nőjön, 
terjedjen és cselekvéshez vezessen!
Péntek: Imádkozzunk a kormányokat befolyásolni 
igyekvő erőfeszítésekért, hogy módosítsák az 
elavult és diszkriminatív jogszabályokat és gya-
korlatokat. Még amikor van hajlandóság a válto-
zásra, akkor is lehet, hogy ez egy hosszú és bo-
nyolult folyamat, ahol sok akadályt kell leküzdeni. 
Imádkozzunk kitartásért és rugalmasságért az 
érintettek számára, és hogy Isten mozgassa a 
megfelelő embereket, akik véghez tudják vinni a 
pozitív változtatásokat!
Szombat/vasárnap: A további diszkriminációtól 
való félelem elriaszthatja a leprabetegeket attól, 
hogy a tapasztalataikról beszéljenek, pedig ők nél-
külözhetetlenek abban, hogy a leprával kapcso-
latos társadalmi felfogás változzon. Adjunk hálát és 
kérjünk megerősítő tapasztalatokat azok számára, 
akik bátran vállalják ezt a kockázatot és ösztönöz-
nek másokat, hogy jelentkezzenek kezelésre, és a 
közösségeikben növelik a leprával kapcsolatos 
ismereteket!

Bibliai idézet: „Nyisd meg szádat a némáért, a mu-
landó emberek ügyéért! Nyisd meg szádat, ítélkezz 
igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a 
szegényt!” (Példabeszédek 31,8-9)

·

·

·



3. hét: január 12 – 18.

Skócia

10

4. hét: január 19 – 25.

Leprások Világnapja

11

A Skóciai Lepramisszió
Stirlingben lévő központjából az egész ország terüle-
tére kiterjedően azon fáradozik, hogy a leprabetegek 
ügye minél többekhez eljusson, számukra hatékony 
segítséget jelentsen, és  egyének, közösségek, egy-
házak és iskolák megtalálják feladatukat  szenvedő 
embertársaink életének rendezéséhez és helyre-
állításához.
Kislétszámú alkalmazott, nagylétszámú önkéntes fá-
radozik országszerte az adománygyűjtésen és a hát-
terül szolgáló imatámogatás erősítésén. Látogatják 
az egyházakat, előadásokat tartanak és minden le-
hetséges eszközt megragadnak arra, hogy a skót la-
kosság szívére helyezzék a leprabetegek ügyét és 
támogatásának kérdését. 
Állandó felhívásuk a G.A.P. rövidítést viseli (giving, 
acting, praying): Adj, cselekedj, imádkozz! Ezáltal ké-
rik a Lepramisszió támogatását és az adományokat. 
Angola, Banglades, India, Mianmar, Nepál, Nigéria, 
Dél-Szudán leprabetegeit támogatják különféle pro-
jekteken és programokon keresztül. 

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk egy  keresztény  könnyűzenei 
együttes (Revival) előadásainak sikeréért, melye
ket mint a Lepramisszió támogatói adnak majd. 
Könyörögjünk azért, hogy bizonyságtételük és ze
néjük által még többen váljanak a Lepramisszió 
támogatóivá!
Kedd: Könyörögjünk a skót támogatók, adakozók 
mindegyikéért, hogy Isten áldja meg őket nagy
lelkű segítségükért, áldozathozatalukért, azért a 
szeretetért, mellyel a 7 támogatott ország leprabe
tegeinek minden lehetséges módon viszik a gyó
gyulást!
Szerda: Adjunk hálát az önkéntesekért! Idejükből, 
erejükből nagyon sokat adnak azért, hogy a Skó
ciai Lepramisszió eredményesen tudjon tevékeny
kedni. Imádkozzunk még több imatámogatóért, 
adminisztrációs önkéntesért, helyi  képviselőért!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy még több 
egyházi közösségben, iskolában és másutt legyen 
idén lehetőség előadások tartására, a Lepramis
szió szolgálatának bemutatására! Azért szeretnék, 
hogy minél többen halljanak a Lepramisszió mun
kájáról, hogy annyival többen kezdjék el majd 
támogatni azt!

·
-

-

·
-

-
-

·
-
-

·
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A Leprások Világnapjáról

A Leprások Világnapját világszerte minden évben 

január utolsó vasárnapján rendezik meg azzal a 

céllal, hogy növeljék a leprával kapcsolatos is-

mereteket, hangsúlyozzák, hogy a lepra gyógyít-

ható, és csökkenjen a megbélyegzés és a lepra-

betegek társadalom szélére sodródása. A Lepra-

misszión belül egyes országokban különböző te-

vékenységekkel ünneplik ezt a napot. Egyes he-

lyeken, ahol a lepra helyi egészségügyi kérdés is, 

az alkalom a közoktatásról és érdekképviseletről 

szól. Máshol az adománygyűjtésről és olyan prog-

ramokért való imádkozásról, amik a betegség és 

következményei által érintett lakosság támoga-

tására szolgálnak.

Imatémák

Hétfő: Dél-Szudán: Imádkozzunk bölcsességért 

a Dél-Szudáni és Német Lepramisszió számára, 

mert egy közös érdekképviseleti prorgamot 

szerveznek a Leprások Világnapja alkalmából.

Kedd: Nigéria: Imádkozzunk, hogy a Nigériai 

Lepramisszió 2015-ös világnapi ünnepség

sorozata sikeres legyen! Az imanapon lesz 

Lepra Találkozó; iskolai művészeti verseny a 

lepra miatti megbélyegzés és a hátrányos 

megkülönböztetés csökkentésére; és egy 5 km-

es utcai séta, azaz lepra figyelemfelkeltő 

kampány. Imádkozzunk az egyházakkal és más 

partnerekkel létrejövő új kezdeményezésekért 

és elköteleződésért, hogy további támogatást 

tudjanak szerezni a nigériai leprával érintett 

személyek és közösségek számára!

Szerda: Hollandia: Hollandiában a Leprások 

Világnapja alkalmából körülbelül 300 gyüleke

zetben foglalkoznak a leprával valamilyen 

módon. Imádkoznak a leprával érintett sze

mélyekért és a velük dolgozókért; egy bibliai, 

·

·

-

·

-

-

·

-
-

· -

Péntek: Adjunk hálát Timért és Mhairiért, akik 
tavaly óta dolgoznak az irodában. Imádkozzunk 
azért, hogy könnyen megtalálják helyüket, és ké
pességeikkel és szaktudásukkal még inkább segít
hessenek a  munka eredményességében!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Skóciai Lepra
misszió partnereiért, elsősorban Új-Zélandért, 
mely tagországgal együttműködve szeretnék még 
erősebbé tenni munkájukat, eredményesebbé 
adománygyűjtésüket és ismertségüket. 

Főbb események:
Január: Dan és Babs Izzett előadókörútja
Február-május:  Söpörjük el a leprát! – gyermekrajz-
pályázat
Június: nagygyűlés

Bibliai idézet: „Az ember nem azt látja, amit az Úr 
lát, mert az ember azt látja, ami a szeme előtt van, az 
Úr pedig azt látja, ami a szívben van!” (1 Sámuel 
16,7)

Vezető munkatársak:
Linda Todd – igazgató
Stuar McAra – kommunikációs vezető
Jamie McKintosh – egyéni adakozók felelőse
Tim Reed – adatbáziskezelő
Mhairi Dawson – támogatási felelős

leprával kapcsolatos történetről szól a pré

dikáció; leprabetegek történetét osztják meg; 

adományt gyűjtenek lepraprojektekre, stb. 

Imádkozzunk, hogy ez felhívja a figyelmet és 

növelje a Lepramisszió munkája iránti érdek

lődést, az érintett emberek iránti könyörületet!

Csütörtök: Anglia és Wales: Imádkozzunk, 

hogy a Leprások Világnapja alkalmából sok gyü-

lekezet vegyen részt a Segítő Kezek imafelhí-

vásban! Ennek során a résztvevők körülrajzolják 

a kezüket, kivágják és imát írnak rá. Minden 

résztvevő 1£-t adományoz, így 48664 kéz 

szükséges a Mount Everest „megmászásához”! 

Ezzel szeretnék felhívni a figyelmet a Nepálban 

végzett rekonstrukciós kézműtétekre.

Péntek: Banglades: A Leprások Világnapját or

szágszerte megünneplik minden Lepramissziós 

program és tevékenység keretében, hogy az 

egész nemzetet elérjék a lepra-figyelemfelkeltő 

kampánnyal. A szervezést egyéb partnerekkel 

és hasonló gondolkodású szervezetekkel 

együttműködve végzik. Imádkozzunk, hogy Is

ten áldja meg ezt a kezdeményezést a beteg

séggel érintett emberek javára!

Szombat/vasárnap: Niger: A Leprások Világ

napja-ünnepséget Nigerben februárra tervezik, 

a Dosso régióba. A csapat drámát, a rádiót és 

plakátokat fog használni a figyelemfelhívásra, 

együttműködve az ODI-val (Szervezet a 

Befogadó Fejlesztésért), a Regionális Egész

ségügyi Minisztériummal, Szociális Ügyek Mi

nisztériumával és más nem kormányzati szerve

zetekkel. Imádkozzunk, hogy a dosso-i és a 

médián keresztül elért emberek legyenek fo

gékonyak az üzenetre, és hogy ez az együtt

működés megerősítse a Lepramisszió partneri 

kapcsolatait Nigerben!
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3. hét: január 12 – 18.

Skócia

10

4. hét: január 19 – 25.

Leprások Világnapja

11

A Skóciai Lepramisszió
Stirlingben lévő központjából az egész ország terüle-
tére kiterjedően azon fáradozik, hogy a leprabetegek 
ügye minél többekhez eljusson, számukra hatékony 
segítséget jelentsen, és  egyének, közösségek, egy-
házak és iskolák megtalálják feladatukat  szenvedő 
embertársaink életének rendezéséhez és helyre-
állításához.
Kislétszámú alkalmazott, nagylétszámú önkéntes fá-
radozik országszerte az adománygyűjtésen és a hát-
terül szolgáló imatámogatás erősítésén. Látogatják 
az egyházakat, előadásokat tartanak és minden le-
hetséges eszközt megragadnak arra, hogy a skót la-
kosság szívére helyezzék a leprabetegek ügyét és 
támogatásának kérdését. 
Állandó felhívásuk a G.A.P. rövidítést viseli (giving, 
acting, praying): Adj, cselekedj, imádkozz! Ezáltal ké-
rik a Lepramisszió támogatását és az adományokat. 
Angola, Banglades, India, Mianmar, Nepál, Nigéria, 
Dél-Szudán leprabetegeit támogatják különféle pro-
jekteken és programokon keresztül. 

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk egy  keresztény  könnyűzenei 
együttes (Revival) előadásainak sikeréért, melye
ket mint a Lepramisszió támogatói adnak majd. 
Könyörögjünk azért, hogy bizonyságtételük és ze
néjük által még többen váljanak a Lepramisszió 
támogatóivá!
Kedd: Könyörögjünk a skót támogatók, adakozók 
mindegyikéért, hogy Isten áldja meg őket nagy
lelkű segítségükért, áldozathozatalukért, azért a 
szeretetért, mellyel a 7 támogatott ország leprabe
tegeinek minden lehetséges módon viszik a gyó
gyulást!
Szerda: Adjunk hálát az önkéntesekért! Idejükből, 
erejükből nagyon sokat adnak azért, hogy a Skó
ciai Lepramisszió eredményesen tudjon tevékeny
kedni. Imádkozzunk még több imatámogatóért, 
adminisztrációs önkéntesért, helyi  képviselőért!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy még több 
egyházi közösségben, iskolában és másutt legyen 
idén lehetőség előadások tartására, a Lepramis
szió szolgálatának bemutatására! Azért szeretnék, 
hogy minél többen halljanak a Lepramisszió mun
kájáról, hogy annyival többen kezdjék el majd 
támogatni azt!
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A Leprások Világnapjáról

A Leprások Világnapját világszerte minden évben 

január utolsó vasárnapján rendezik meg azzal a 

céllal, hogy növeljék a leprával kapcsolatos is-

mereteket, hangsúlyozzák, hogy a lepra gyógyít-

ható, és csökkenjen a megbélyegzés és a lepra-

betegek társadalom szélére sodródása. A Lepra-

misszión belül egyes országokban különböző te-

vékenységekkel ünneplik ezt a napot. Egyes he-

lyeken, ahol a lepra helyi egészségügyi kérdés is, 

az alkalom a közoktatásról és érdekképviseletről 

szól. Máshol az adománygyűjtésről és olyan prog-

ramokért való imádkozásról, amik a betegség és 

következményei által érintett lakosság támoga-

tására szolgálnak.

Imatémák

Hétfő: Dél-Szudán: Imádkozzunk bölcsességért 

a Dél-Szudáni és Német Lepramisszió számára, 

mert egy közös érdekképviseleti prorgamot 

szerveznek a Leprások Világnapja alkalmából.

Kedd: Nigéria: Imádkozzunk, hogy a Nigériai 

Lepramisszió 2015-ös világnapi ünnepség

sorozata sikeres legyen! Az imanapon lesz 

Lepra Találkozó; iskolai művészeti verseny a 

lepra miatti megbélyegzés és a hátrányos 

megkülönböztetés csökkentésére; és egy 5 km-

es utcai séta, azaz lepra figyelemfelkeltő 

kampány. Imádkozzunk az egyházakkal és más 

partnerekkel létrejövő új kezdeményezésekért 

és elköteleződésért, hogy további támogatást 

tudjanak szerezni a nigériai leprával érintett 

személyek és közösségek számára!

Szerda: Hollandia: Hollandiában a Leprások 

Világnapja alkalmából körülbelül 300 gyüleke

zetben foglalkoznak a leprával valamilyen 

módon. Imádkoznak a leprával érintett sze

mélyekért és a velük dolgozókért; egy bibliai, 
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Péntek: Adjunk hálát Timért és Mhairiért, akik 
tavaly óta dolgoznak az irodában. Imádkozzunk 
azért, hogy könnyen megtalálják helyüket, és ké
pességeikkel és szaktudásukkal még inkább segít
hessenek a  munka eredményességében!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Skóciai Lepra
misszió partnereiért, elsősorban Új-Zélandért, 
mely tagországgal együttműködve szeretnék még 
erősebbé tenni munkájukat, eredményesebbé 
adománygyűjtésüket és ismertségüket. 

Főbb események:
Január: Dan és Babs Izzett előadókörútja
Február-május:  Söpörjük el a leprát! – gyermekrajz-
pályázat
Június: nagygyűlés

Bibliai idézet: „Az ember nem azt látja, amit az Úr 
lát, mert az ember azt látja, ami a szeme előtt van, az 
Úr pedig azt látja, ami a szívben van!” (1 Sámuel 
16,7)

Vezető munkatársak:
Linda Todd – igazgató
Stuar McAra – kommunikációs vezető
Jamie McKintosh – egyéni adakozók felelőse
Tim Reed – adatbáziskezelő
Mhairi Dawson – támogatási felelős

leprával kapcsolatos történetről szól a pré

dikáció; leprabetegek történetét osztják meg; 

adományt gyűjtenek lepraprojektekre, stb. 

Imádkozzunk, hogy ez felhívja a figyelmet és 

növelje a Lepramisszió munkája iránti érdek

lődést, az érintett emberek iránti könyörületet!

Csütörtök: Anglia és Wales: Imádkozzunk, 

hogy a Leprások Világnapja alkalmából sok gyü-

lekezet vegyen részt a Segítő Kezek imafelhí-

vásban! Ennek során a résztvevők körülrajzolják 

a kezüket, kivágják és imát írnak rá. Minden 

résztvevő 1£-t adományoz, így 48664 kéz 

szükséges a Mount Everest „megmászásához”! 

Ezzel szeretnék felhívni a figyelmet a Nepálban 

végzett rekonstrukciós kézműtétekre.

Péntek: Banglades: A Leprások Világnapját or

szágszerte megünneplik minden Lepramissziós 

program és tevékenység keretében, hogy az 

egész nemzetet elérjék a lepra-figyelemfelkeltő 

kampánnyal. A szervezést egyéb partnerekkel 

és hasonló gondolkodású szervezetekkel 

együttműködve végzik. Imádkozzunk, hogy Is

ten áldja meg ezt a kezdeményezést a beteg

séggel érintett emberek javára!

Szombat/vasárnap: Niger: A Leprások Világ

napja-ünnepséget Nigerben februárra tervezik, 

a Dosso régióba. A csapat drámát, a rádiót és 

plakátokat fog használni a figyelemfelhívásra, 

együttműködve az ODI-val (Szervezet a 

Befogadó Fejlesztésért), a Regionális Egész

ségügyi Minisztériummal, Szociális Ügyek Mi

nisztériumával és más nem kormányzati szerve

zetekkel. Imádkozzunk, hogy a dosso-i és a 

médián keresztül elért emberek legyenek fo

gékonyak az üzenetre, és hogy ez az együtt

működés megerősítse a Lepramisszió partneri 

kapcsolatait Nigerben!
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Nigéria –1. 

5. hét: január 26 – február 1.

A Nigériai Lepramisszió
részt vesz országos és területi szinten a lepra- és 
TBC megelőző-, gyógyító- és rehabilitáló egészség-
ügyi programokban, valamint  gondoskodik az ország 
egész területén élő 40 000, kezelés alatt álló lepra-
betegről. Nigériában évente átlagosan 4 000 új lepra-
megbetegedést regisztrálnak. Ezeknek 12%-a 14 év 
alatti gyermek, mely arra utal, hogy a betegség át-
adása igen intenzív a közösségekben. Több, mint 
10%-uk maradandó károsodásokkal kerül gondozás-
ba, mely a késői felismerés jele. Ezek a számadatok 
elszomorítóak. A Nigériai Lepramisszió és partnerei 
nagyon sürgetőnek tartják, hogy minél korábbi stá-
diumban elkezdhessék a betegek gyógyítását, mivel 
enélkül azoknak száma fog egyre növekedni, akik 
maradandó károsodásokkal kénytelenek a gyógyítás 
után is élni. A leprabetegség mellett a szegénység-
nek, mozgássérültségnek és szociális kerekesztés-
nek terhét is magukra kell venniük. 

Imatémák
Hétfő: Nigériában parlamenti választások lesznek 
az idén. A politikai helyzet feszült és kiszámítha
tatlan. Könyörögjünk azért, hogy a választások 
rendben és békességben menjenek végbe, és utá
nuk legyen békesség az országban! Különösen is 
kérjük Istentől ezt az északi országrészre nézve, 
ahol gyakoriak a választások után a lázongások és 
békétlenségek! 
Kedd: A Nigériai Lepramisszió főleg az északi 
országrészben tevékenykedik, ahol  a politikai és 
vallási feszültségek  bizony gyakoriak. Könyörög
jünk  Istenhez békességért és nyugalomért, hogy a 
Lepramisszió munkája, vezetőinek élete és a gon
dozottak mindnyájan biztonságban lehessenek!
Szerda: A rettenetes Ebola virus, mely Nyugat-
Afrikán söpör végig, félelmet és  halált hozott so
kak életébe. Imádkozzunk a Lepramisszió közös
ségéért, hogy Isten óvja meg mindnyájukat a 
vírustól és más súlyos fertőzésektől, hogy mun
kájuk és életük csendben és biztonságban mehes
sen végbe!
Csütörtök: A Nigériai Lepramissziónak a bizton
ság miatt is aggódnia kell, ami a Boko Haram 
terrorszervezet észak-nigériai jelenléte és erősö
dése miatt nap, mint nap félelmetes kihívás. Kö
nyörögjünk Istenhez az érintett államok lakóinak 
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biztonságá
ért, a sok 
s z e n v e d é s  
enyhüléséért, 
a megpróbáltatottak sebeinek gyógyulásáért, hi
szen nagyon sokan mindenüket és mindenkijüket 
elveszítették a terroresemények során. Könyörög
jünk a leprabetegekért és családtagjaiért, hogy 
életük biztonságban lehessen, Isten védelmezze 
meg őket!
Péntek: A Nigériai Lepramisszió tanulmányi nap
jaira áprilisban kerül sor. Ezen a munkatársak szá
mára lelki és szakmai felüdülést kívánnak nyújtani, 
a közös feladatok megbeszélésén és az eszme
cseréken, találkozáson túlmenően. Imádkozzunk 
azért, hogy Isten ajándékozzon meg minden részt
vevőt lelki feltöltekezéssel, hogy a képzésről haza
menve még több elkötelezettséggel és odaadás
sal, hittel és szeretettel tudják végezni nehéz mun
kájukat a leprabetegek életének rendezéséért. 
Szombat/vasárnap: A Nigériai Lepramisszió kura
tóriuma áprilisban és novemberben találkozik. Kö
nyörögjünk Istenhez bölcsességért, tisztánlátásért 
mindannyiuk számára, hogy felelős döntéseiket jól 
tudják meghozni a következő időszakra nézve!

Vezető munkatársak: 
Dr. Sunday Udo – főigazgató
Dr. Moses Onoh – technikai igazgató
Dr. Israel Kehinde Adio – pénzügyi-és gazdasági 
igazgató
Dr. Terver Anyor – adománygyűjtést vezető igazgató
Dr. Pius Ogbu Sunday – operatív vezető
Temitope Ayoola – adminisztrációs munkatárs
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Kép: A Nigériai Lepramisszió munkatársi gárdája. Dr. Sunday Udo igazgató az első sorban középen.

Hogyan ünnepelték meg tavaly a Lepramisszió 
világméretű közösségében a Leprások Világnapját?

Angola

Etiópia

Mozambik

Etiópia
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Kép: A Nigériai Lepramisszió munkatársi gárdája. Dr. Sunday Udo igazgató az első sorban középen.

Hogyan ünnepelték meg tavaly a Lepramisszió 
világméretű közösségében a Leprások Világnapját?
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Új-Zéland
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6. hét: február 2 – 8. 7. hét: február 9 – 15.

15

Az Új-Zélandi Lepramisszió
igyekszik felhívni a figyelmet a Misszióra. Bemutató-
kon, különböző eseményeken és keresztény rádió-
adásokon keresztül dolgozik. 11 teljesidős munkatár-
sa van és rengeteg önkéntese, akik megközelítőleg 
20 000 órát dolgoznak nekik évente. Kb. 10 000 új-
zélandi lakos támogatja rendszeresen a Lepramisszió 
munkáját. 
A Stratégiai Terv (2014-18) részeként az Új-Zélandi 
Lepramissziónak az alábbiak a fő céljai: 
1. Elköteleződésre ösztönözni az új-zélandiakat a 
lepra megszüntetése és az életek átformálása terén.
2. Olyan programok támogatása, melyek gyógyítják, 
gondozzák, helyreállítják a leprabetegek életét.
3. Aktív partneri kapcsolat fenntartása a Nemzetközi 
Lepramisszió közösségével, hogy globálisan véget- 
vethessenek a leprának.

Imatémák
Hétfő: Az Új-Zélandi Lepramissziónak számos 
programja lesz 2015-ben annak érdekében, hogy 
új támogatókat találjon.  Imádkozzunk, hogy ezek 
a tevékenységek sikeresek legyenek és minél 
többen kezdjék el támogatni a munkájukat!
Kedd:  Minden évben 6 felhívást intéznek állandó 
adományozóik felé. Könyörögjünk, hogy ezek a 
megkeresések sikeresek legyenek, a beérkező 
adományok és az éves bevételi szükséglet egyen
súlyban legyenek!
Szerda: Támogatói révén az Új-Zélandi Lepra
misszió évente 20,000 óra önkéntes munka áldá
sában részesül. Ez a sokféle módon és formában 
megnyilvánuló önkéntesség teszi lehetővé, hogy 
munkájuk folyamatos lehessen. Imádkozzunk eze
kért az önkéntesekért, és adjunk hálát azért a 
nagyszerű közreműködésért, amivel a  Lepramis
szió munkájához, életéhez járulnak hozzá!
Csütörtök: Az Új-Zélandi Lepramisszió partneri 
kapcsolatban áll az indiai, kínai, bangladesi, etiópi
ai, pápua-új guineai és nepáli Lepramisszióval. 
Imádkozzun , hogy ezek a kapcsolatok pozitívak 
legyenek és Istent dicsőítsék, és hogy a leprasúj
totta emberek meggyógyuljanak, megfelelően gon
doskodjanak róluk és helyreálljon az életük! 
Péntek: A kuratórium  10 tagú, és nagyon külön
böző hétterű emberekből áll össze. Elnöke Anne 
Ratliff. Imádkozzunk a kuratórium munkájáért! Kö
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A Lepramisszió thaiföldi munkájáról
A Lepramisszió a McKean Rehabilitációs Központon, 
a thaiföldi Krisztus Egyháza szolgáló központján ke-
resztül szolgálja a thaiföldi leprabetegeket. A speciális 
leprakezelésre és rehabilitációra szoruló betegeket a 
közigazgatási dolgozók irányítják a McKean szakren-
delőbe és kórházba, vagy a betegek saját maguk 
jelentkeznek. McKean a lepradiagnosztika-, valamint 
kezelés fő központja, és Chiang Maiban és a határ-
vidéken a projektmunkában nyomon követi a kitaszí-
tott és hátrányos helyzetű leprabetegeket, sőt a nem 
thaiföldi állampolgárokat is. Más kitaszított, fogyaték-
kal élő ember, köztük sok gyerek is részesül a 
McKean rehabilitációs szolgáltatásában. A szakkép-
zések segítenek a betegeknek fenntartható megélhe-
tést biztosítani. Rokkant, kitaszított idős emberek egy 
csoportja évek óta bentlakásos ellátásban és támo-
gatásban részesül McKean Ruam Jai falujában.
A Lepramisszió indonéziai munkájáról
Jelenleg szünetel a Lepramisszió munkája Indonéziá-
ban. A 2014. júniusi határidőig nem történt meg a 
nyilvántartásba vétel, ezért  nem működhet helyi 
szervezetként. Ez kényszerhelyzet, mert Indonézia a 
3. ország a világon, ahol a legtöbb új leprás megbete-
gedés történik. Bár a kormány és más nemzeti és 
nemzetközi szervezet jó munkát végez, úgy hisszük, 
vannak lehetőségek a Lepramisszió számára: köz-
vetlenül együttműködni a partnerekkel, a leprabete-
gekkel, és egyházakkal Indonéziában. Imádkozzunk, 
hogy ebben az országban is megnyíljanak a kapuk a 
Lepramisszió számára!
Imatémák
Thaiföld

Hétfő: 2015 elején kezdi meg munkáját a thai 
nemzeti egyház új vezetősége és az új kuratórium 
tagjai. Imádkozzunk, hogy tiszta látást kapjanak, 
és megértsék Isten vezetését a szolgálatban!
Kedd: 2014-ben a McKean új nyilatkozatot készí
tett a látásukról, küldetésükről és az általuk képvi
selt értékekről. Imádkozzunk, hogy a vezetés és a 
munkatársak a terveket hatékonyan megvalósít
sák  és megtapasztalják a látásuk és a küldetésük 
beteljesülését!
Szerda: A kormányzati változások és törvények a 
kiközösített betegeket még jobban megfélemlítik 
és sebezhetőbbé teszik. Imádkozzunk, hogy a 
kitaszított emberek számára elérhetővé váljanak a 
kezelések!
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Thaiföld és Indonézia

nyörögjünk a 
tagok egész
ségéért, jólé
téért, hiszen 
mindnyájan nagyon elfoglalt emberek, és mégis jó 
szívvel szánják oda idejüket a Misszió munkájára!
Szombat/vasárnap: Az Új-Zélandi Lepramisszió 
nagyon számít a felajánlott adományokra, hogy a 
szükséges évi bevételük meglegyen. Imádkoz
zunk, hogy 2015-ben túl tudják ezt szárnyalni! Kér
jük Istent, hogy a támogatóik is számon tartsák 
ennek jelentőségét!

Főbb események:
Február – ifjúsági jogvédők utazása Nepálba
Március – '100 napos gyógyulás' a “Radio Rhema”-
val
Július – Auckland, utcai felhívás 
Szeptember – támogatók utazása Indiába
Október – Auckland Maraton (“Futás a Jogokért”)

Bibliai idézet: „Nyisd meg a te szádat amellett, aki 
néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszede-
lemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd 
ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!”
 (Példabeszédek 31:8-9)

Vezető munkatársak:
Brent Morgan – igazgató
Gillian Whitley – adománygyűjtésért felelős vezető
Martin Malkaney – pénzügyi  vezető
Bruce Waldin – marketing vezető
Andrew Harding – programvezető
Anne Ratliff – elnök

-
-

·

-
-

Kép: Brent Morgan igazgató Nutan-nal a Muzzafarpur Kórházban, Bihar, India

· -
-
-

·

·

-

Csütörtök: A leprabetegek sajnos a hosszú vára
kozási idő miatt elcsüggednek, és fennáll a veszé
lye az idegi károsodásnak. Imádkozzunk enyhülé
sért, gyógyulásért és bátorításért, és azért, hogy 
időben megkapják a megfelelő segítséget!

Indonézia
Péntek: Imádkozzunk, hogy Isten nyissa meg az 
ajtókat a Lepramisszió előtt, hogy ismét aktívan 
részt vegyen az indonéziai lepramunkában; és 
ugyanakkor az adománygyűjtés lehetőségét is 
nyissa meg számukra!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk ezekben a 
bizonytalan időkben Alexander Fransért (elnök), 
Stanley Prasetyoért (elnök), és a többi helyi bizott
sági tagért Indonéziában!

Vezető munkatársak
Thaiföld
Heather Smith – a Lepramisszió képviselője és igaz-
gatói asszisztens
Achara Chienvichai – ügyvezető igazgató
Rev Trairat Thongsamrit – igazgatói asszisztens
Dr Trevor Smith – orvosi tanácsadó/orvos
Parati Chalermliamthong – főnővér
Kwanhathai Boonma – vezető therapeuta
Indonézia
Tanny Hagens – Lepramisszió -  kapcsolattartó
Alexander Frans – igazgatótanács elnöke
Stanley Prasetyo – ügyvivő Bizottság elnöke
  
Heather Smith, a Lepramisszió thaiföldi képviselője a 
McKean Rehabilitációs Központban és Suay-yal 
(lásd: a következő történet)
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Az Új-Zélandi Lepramisszió
igyekszik felhívni a figyelmet a Misszióra. Bemutató-
kon, különböző eseményeken és keresztény rádió-
adásokon keresztül dolgozik. 11 teljesidős munkatár-
sa van és rengeteg önkéntese, akik megközelítőleg 
20 000 órát dolgoznak nekik évente. Kb. 10 000 új-
zélandi lakos támogatja rendszeresen a Lepramisszió 
munkáját. 
A Stratégiai Terv (2014-18) részeként az Új-Zélandi 
Lepramissziónak az alábbiak a fő céljai: 
1. Elköteleződésre ösztönözni az új-zélandiakat a 
lepra megszüntetése és az életek átformálása terén.
2. Olyan programok támogatása, melyek gyógyítják, 
gondozzák, helyreállítják a leprabetegek életét.
3. Aktív partneri kapcsolat fenntartása a Nemzetközi 
Lepramisszió közösségével, hogy globálisan véget- 
vethessenek a leprának.

Imatémák
Hétfő: Az Új-Zélandi Lepramissziónak számos 
programja lesz 2015-ben annak érdekében, hogy 
új támogatókat találjon.  Imádkozzunk, hogy ezek 
a tevékenységek sikeresek legyenek és minél 
többen kezdjék el támogatni a munkájukat!
Kedd:  Minden évben 6 felhívást intéznek állandó 
adományozóik felé. Könyörögjünk, hogy ezek a 
megkeresések sikeresek legyenek, a beérkező 
adományok és az éves bevételi szükséglet egyen
súlyban legyenek!
Szerda: Támogatói révén az Új-Zélandi Lepra
misszió évente 20,000 óra önkéntes munka áldá
sában részesül. Ez a sokféle módon és formában 
megnyilvánuló önkéntesség teszi lehetővé, hogy 
munkájuk folyamatos lehessen. Imádkozzunk eze
kért az önkéntesekért, és adjunk hálát azért a 
nagyszerű közreműködésért, amivel a  Lepramis
szió munkájához, életéhez járulnak hozzá!
Csütörtök: Az Új-Zélandi Lepramisszió partneri 
kapcsolatban áll az indiai, kínai, bangladesi, etiópi
ai, pápua-új guineai és nepáli Lepramisszióval. 
Imádkozzun , hogy ezek a kapcsolatok pozitívak 
legyenek és Istent dicsőítsék, és hogy a leprasúj
totta emberek meggyógyuljanak, megfelelően gon
doskodjanak róluk és helyreálljon az életük! 
Péntek: A kuratórium  10 tagú, és nagyon külön
böző hétterű emberekből áll össze. Elnöke Anne 
Ratliff. Imádkozzunk a kuratórium munkájáért! Kö
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A Lepramisszió thaiföldi munkájáról
A Lepramisszió a McKean Rehabilitációs Központon, 
a thaiföldi Krisztus Egyháza szolgáló központján ke-
resztül szolgálja a thaiföldi leprabetegeket. A speciális 
leprakezelésre és rehabilitációra szoruló betegeket a 
közigazgatási dolgozók irányítják a McKean szakren-
delőbe és kórházba, vagy a betegek saját maguk 
jelentkeznek. McKean a lepradiagnosztika-, valamint 
kezelés fő központja, és Chiang Maiban és a határ-
vidéken a projektmunkában nyomon követi a kitaszí-
tott és hátrányos helyzetű leprabetegeket, sőt a nem 
thaiföldi állampolgárokat is. Más kitaszított, fogyaték-
kal élő ember, köztük sok gyerek is részesül a 
McKean rehabilitációs szolgáltatásában. A szakkép-
zések segítenek a betegeknek fenntartható megélhe-
tést biztosítani. Rokkant, kitaszított idős emberek egy 
csoportja évek óta bentlakásos ellátásban és támo-
gatásban részesül McKean Ruam Jai falujában.
A Lepramisszió indonéziai munkájáról
Jelenleg szünetel a Lepramisszió munkája Indonéziá-
ban. A 2014. júniusi határidőig nem történt meg a 
nyilvántartásba vétel, ezért  nem működhet helyi 
szervezetként. Ez kényszerhelyzet, mert Indonézia a 
3. ország a világon, ahol a legtöbb új leprás megbete-
gedés történik. Bár a kormány és más nemzeti és 
nemzetközi szervezet jó munkát végez, úgy hisszük, 
vannak lehetőségek a Lepramisszió számára: köz-
vetlenül együttműködni a partnerekkel, a leprabete-
gekkel, és egyházakkal Indonéziában. Imádkozzunk, 
hogy ebben az országban is megnyíljanak a kapuk a 
Lepramisszió számára!
Imatémák
Thaiföld

Hétfő: 2015 elején kezdi meg munkáját a thai 
nemzeti egyház új vezetősége és az új kuratórium 
tagjai. Imádkozzunk, hogy tiszta látást kapjanak, 
és megértsék Isten vezetését a szolgálatban!
Kedd: 2014-ben a McKean új nyilatkozatot készí
tett a látásukról, küldetésükről és az általuk képvi
selt értékekről. Imádkozzunk, hogy a vezetés és a 
munkatársak a terveket hatékonyan megvalósít
sák  és megtapasztalják a látásuk és a küldetésük 
beteljesülését!
Szerda: A kormányzati változások és törvények a 
kiközösített betegeket még jobban megfélemlítik 
és sebezhetőbbé teszik. Imádkozzunk, hogy a 
kitaszított emberek számára elérhetővé váljanak a 
kezelések!
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Thaiföld és Indonézia

nyörögjünk a 
tagok egész
ségéért, jólé
téért, hiszen 
mindnyájan nagyon elfoglalt emberek, és mégis jó 
szívvel szánják oda idejüket a Misszió munkájára!
Szombat/vasárnap: Az Új-Zélandi Lepramisszió 
nagyon számít a felajánlott adományokra, hogy a 
szükséges évi bevételük meglegyen. Imádkoz
zunk, hogy 2015-ben túl tudják ezt szárnyalni! Kér
jük Istent, hogy a támogatóik is számon tartsák 
ennek jelentőségét!

Főbb események:
Február – ifjúsági jogvédők utazása Nepálba
Március – '100 napos gyógyulás' a “Radio Rhema”-
val
Július – Auckland, utcai felhívás 
Szeptember – támogatók utazása Indiába
Október – Auckland Maraton (“Futás a Jogokért”)

Bibliai idézet: „Nyisd meg a te szádat amellett, aki 
néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszede-
lemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd 
ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!”
 (Példabeszédek 31:8-9)

Vezető munkatársak:
Brent Morgan – igazgató
Gillian Whitley – adománygyűjtésért felelős vezető
Martin Malkaney – pénzügyi  vezető
Bruce Waldin – marketing vezető
Andrew Harding – programvezető
Anne Ratliff – elnök
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Kép: Brent Morgan igazgató Nutan-nal a Muzzafarpur Kórházban, Bihar, India
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Csütörtök: A leprabetegek sajnos a hosszú vára
kozási idő miatt elcsüggednek, és fennáll a veszé
lye az idegi károsodásnak. Imádkozzunk enyhülé
sért, gyógyulásért és bátorításért, és azért, hogy 
időben megkapják a megfelelő segítséget!

Indonézia
Péntek: Imádkozzunk, hogy Isten nyissa meg az 
ajtókat a Lepramisszió előtt, hogy ismét aktívan 
részt vegyen az indonéziai lepramunkában; és 
ugyanakkor az adománygyűjtés lehetőségét is 
nyissa meg számukra!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk ezekben a 
bizonytalan időkben Alexander Fransért (elnök), 
Stanley Prasetyoért (elnök), és a többi helyi bizott
sági tagért Indonéziában!

Vezető munkatársak
Thaiföld
Heather Smith – a Lepramisszió képviselője és igaz-
gatói asszisztens
Achara Chienvichai – ügyvezető igazgató
Rev Trairat Thongsamrit – igazgatói asszisztens
Dr Trevor Smith – orvosi tanácsadó/orvos
Parati Chalermliamthong – főnővér
Kwanhathai Boonma – vezető therapeuta
Indonézia
Tanny Hagens – Lepramisszió -  kapcsolattartó
Alexander Frans – igazgatótanács elnöke
Stanley Prasetyo – ügyvivő Bizottság elnöke
  
Heather Smith, a Lepramisszió thaiföldi képviselője a 
McKean Rehabilitációs Központban és Suay-yal 
(lásd: a következő történet)
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8. hét: február 16 – 22.

Banglades

ARCKÉP

uay a Mianmar és Thaiföld közötti határ köze-S lében él. Amikor18 éves korában foltokat vett 
észre a karján, a legközelebbi orvos azt mondta, 
hogy allergiás a vízre. De semmilyen gyógyszer nem 
segített. Egy másik ember, aki észrevette, azt 
javasolta Suaynak, hogy menjen el a Keresztény 
Klinikára Chiang Maiba. Így megtette a hosszú utat a 
McKean Rehabilitációs Központba, ahol a megfelelő 
kezelést megkapta. Sajnos a kezelés komoly aller-
giás ellenhatást váltott ki, és további kórházi kezelést 
igényelt.

Egy év múlva Suayt megkérdezték arról: hogyan 
tudna a Lepramisszió segíteni azoknak az emberek-
nek, akik ugyanazt tapasztalják meg, amit ő.

Azt válaszolta: „Kérem, ugyanúgy segítsenek nekik, 
ahogy nekem segítettek. Senki nem értette meg a 
problémámat. Soha nem tudtam volna megfizetni a 

Bangladesi Lepramisszió
A bangladesi Lepramisszió 23 projektet működtet 24 
körzetben. A dhakai iroda felelős a projektek irányítá-
sáért, a világi és keresztény civilszervezetekkel és a 
kormányzati egészségügyi munkatársakkal való kap-
csolatépítésért. A projektek között van lepraellenőr-
zés és közösség alapú rehabilitáció több körzetben, 
egy leprás szakkórház Nilphamariban, és képviselet 
a déli tartományokban. Kiemelt terepmunka, különö-
sen a Nilphamari térségben, az öt fontos, nemzetközi 
jelentőségű leprakutatási projekt. A munkatársak kép-
zése és fejlesztése lényeges és folyamatos, ezért 
Nilphamariban van egy képzőközpont. A központ ön-
ellátó projektként lepra- és egyéb képzést biztosít a 
kormányzati és civil szervezetek munkatársainak.

A Dán- Banglades Lepramissziós Kórház (DBLM) 
Nilphamariban működik. Célja, hogy magasszintű, 
holisztikus szolgáltató központtá fejlődjön, elsősor-
ban a leprabetegekre koncentrálva, de egyéb rok-
kant betegeket is ellátva, különösen a gyerekeket, 
nőket és szegényeket. További cél, hogy megosszák 
tapasztalataikat másokkal. Ez az egyetlen megbízha-
tó, lepraellátásra szakosodott központ az országban, 
amelynek helyreállító sebészete is van, és gyógyá-
szati segédeszközökkel is ellátja a betegeket. Jelen-
leg a bejáró betegek 30%-ánál nem lepra okozta a 
rokkantságot.

Imátémák
Hétfő:  Márciusban Dr Jerry Joshua segítségével 
tartanak sebészeti táborokat, októberben pedig a 
nepáli Dr Indra Napit-tal. Imádkozzunk, hogy ezek 
a táborok sok embert elérjenek az életeket meg
változtató műtéttel, olyan betegeket, akik egyéb
ként nem részesülhetnének ebben.
Kedd: Imádkozzunk a DBLM kórház bővítésének 
tervezéséért és építéséért, és a gondozó osztály 
munkatársaiért!
Szerda: Kérjük Isten áldását a Lepramisszió 
bangladesi kórházi - és klinikai prjojektjeinek or
vosaira, ápolóira, fizikoterapeutáira, technikusaira 
és tanácsadóira, akik fontos munkát végeznek. 
Kérjük, hogy az általuk kiszolgá t embereknek ál
dássá legyenek!
Csütörtök: Imádkozzunk azokért a betegekért, 
akik a DBLM kórházban és szakrendelőkben ke
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resnek segítséget, hogy megkapják a megfelelő 
kezelést, valamint szükségeikre való odafigyelést, 
tanácsot, és egyéb szükséges támogatást is!
Péntek: Imádkozzunk a bangladesi Lepramisszió 
munkatársaiért, hogy elérjék az országos stratégiai 
tervben előirányzott célkitűzéseket! Különösen 
kérjünk Matthew Halder országos vezető részére 
Istentől bölcsességet és erős vezetést, mivel ő 
irányít minden programot és projektet!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a bangladesi 
Lepramisszió terepen dolgozó munkatársainak és 
a központi, illetve területi irodákban dolgozóknak a 
szakértelméért és teljesítményéért! Imádkozzunk, 
hogy továbbra is fejlődjenek és harmonikusan tud
janak együttműködni, hogy az Istentől kapott fela
datot elvégezhessék!

Vezető munkatársak
Matthew S. Halder – a Bangladeshi Lepramisszió igazgatója
Salomon Sumon Halder – adminisztrációs és pénzügyi 
koordinátor
Jiptha Boiragee – programkoordinátor
Sukla Sangma – emberi erőforrás menedzser
John Dhali – adminisztráció és projekt támogatás vezetője
Joyantee A Baroi - külkapcsolati és irodai támogatás 
vezetője
Andrio Boiragi – pénzügyi vezető
Dr David Khan – egészségügyi koordinátor, DBLM Kórház 
és vidéki egészségügyi program

 
 

·

·

-
-

Figyelmeztess, hogy bizakodó legyek!

kórházi díjat. Úgy megkönnyebbültem, és hálás va-
gyok a támogatásért. Itt maradhatok, nem kell kimen-
nem a földekre, hogy minden betevő falatért kemé-
nyen megdolgozzak; rendszeresen találkozom az or-
vossal és a foglalkozásterapeutával, és megmen-
tették a kezemet a súlyos torzulástól. A kezem gyen-
ge, de mozog ,és várhatóan jövőre megműtik. Olyan 
emberek vesznek körül, akik tudják, mi zajlik le a tes-
temben, akik nyugalomra intenek, és emlékeztetnek 
arra, hogy reménykednem kell. Akik megtanítják, 
hogy tornáztassam az ujjaimat, melyek elerőtlened-
nek, és figyelmeztetnek, hogy folytassam. Ez hosszú 
út és nagy teljesítmény, és lehetetlen lett volna 
anélkül a segítség nélkül, amit kaptam.... Ittlétem alatt 
sokmindent tanultam, amit hazaviszek magammal a 
falumba, és növelhetem vele a jövedelmünket. Adják 
át a Missziónak köszönetemet, és kérem, hogy foly-
tassák, és másokkal is tegyék meg, amit velem 
tettek!”

Kép:  Egy önsegítő csoport tagja, aki egy jövedelemforrást biztosító kezdeményezés részeként fát ültet 
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8. hét: február 16 – 22.

Banglades

ARCKÉP

uay a Mianmar és Thaiföld közötti határ köze-S lében él. Amikor18 éves korában foltokat vett 
észre a karján, a legközelebbi orvos azt mondta, 
hogy allergiás a vízre. De semmilyen gyógyszer nem 
segített. Egy másik ember, aki észrevette, azt 
javasolta Suaynak, hogy menjen el a Keresztény 
Klinikára Chiang Maiba. Így megtette a hosszú utat a 
McKean Rehabilitációs Központba, ahol a megfelelő 
kezelést megkapta. Sajnos a kezelés komoly aller-
giás ellenhatást váltott ki, és további kórházi kezelést 
igényelt.

Egy év múlva Suayt megkérdezték arról: hogyan 
tudna a Lepramisszió segíteni azoknak az emberek-
nek, akik ugyanazt tapasztalják meg, amit ő.

Azt válaszolta: „Kérem, ugyanúgy segítsenek nekik, 
ahogy nekem segítettek. Senki nem értette meg a 
problémámat. Soha nem tudtam volna megfizetni a 

Bangladesi Lepramisszió
A bangladesi Lepramisszió 23 projektet működtet 24 
körzetben. A dhakai iroda felelős a projektek irányítá-
sáért, a világi és keresztény civilszervezetekkel és a 
kormányzati egészségügyi munkatársakkal való kap-
csolatépítésért. A projektek között van lepraellenőr-
zés és közösség alapú rehabilitáció több körzetben, 
egy leprás szakkórház Nilphamariban, és képviselet 
a déli tartományokban. Kiemelt terepmunka, különö-
sen a Nilphamari térségben, az öt fontos, nemzetközi 
jelentőségű leprakutatási projekt. A munkatársak kép-
zése és fejlesztése lényeges és folyamatos, ezért 
Nilphamariban van egy képzőközpont. A központ ön-
ellátó projektként lepra- és egyéb képzést biztosít a 
kormányzati és civil szervezetek munkatársainak.

A Dán- Banglades Lepramissziós Kórház (DBLM) 
Nilphamariban működik. Célja, hogy magasszintű, 
holisztikus szolgáltató központtá fejlődjön, elsősor-
ban a leprabetegekre koncentrálva, de egyéb rok-
kant betegeket is ellátva, különösen a gyerekeket, 
nőket és szegényeket. További cél, hogy megosszák 
tapasztalataikat másokkal. Ez az egyetlen megbízha-
tó, lepraellátásra szakosodott központ az országban, 
amelynek helyreállító sebészete is van, és gyógyá-
szati segédeszközökkel is ellátja a betegeket. Jelen-
leg a bejáró betegek 30%-ánál nem lepra okozta a 
rokkantságot.

Imátémák
Hétfő:  Márciusban Dr Jerry Joshua segítségével 
tartanak sebészeti táborokat, októberben pedig a 
nepáli Dr Indra Napit-tal. Imádkozzunk, hogy ezek 
a táborok sok embert elérjenek az életeket meg
változtató műtéttel, olyan betegeket, akik egyéb
ként nem részesülhetnének ebben.
Kedd: Imádkozzunk a DBLM kórház bővítésének 
tervezéséért és építéséért, és a gondozó osztály 
munkatársaiért!
Szerda: Kérjük Isten áldását a Lepramisszió 
bangladesi kórházi - és klinikai prjojektjeinek or
vosaira, ápolóira, fizikoterapeutáira, technikusaira 
és tanácsadóira, akik fontos munkát végeznek. 
Kérjük, hogy az általuk kiszolgá t embereknek ál
dássá legyenek!
Csütörtök: Imádkozzunk azokért a betegekért, 
akik a DBLM kórházban és szakrendelőkben ke
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resnek segítséget, hogy megkapják a megfelelő 
kezelést, valamint szükségeikre való odafigyelést, 
tanácsot, és egyéb szükséges támogatást is!
Péntek: Imádkozzunk a bangladesi Lepramisszió 
munkatársaiért, hogy elérjék az országos stratégiai 
tervben előirányzott célkitűzéseket! Különösen 
kérjünk Matthew Halder országos vezető részére 
Istentől bölcsességet és erős vezetést, mivel ő 
irányít minden programot és projektet!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a bangladesi 
Lepramisszió terepen dolgozó munkatársainak és 
a központi, illetve területi irodákban dolgozóknak a 
szakértelméért és teljesítményéért! Imádkozzunk, 
hogy továbbra is fejlődjenek és harmonikusan tud
janak együttműködni, hogy az Istentől kapott fela
datot elvégezhessék!

Vezető munkatársak
Matthew S. Halder – a Bangladeshi Lepramisszió igazgatója
Salomon Sumon Halder – adminisztrációs és pénzügyi 
koordinátor
Jiptha Boiragee – programkoordinátor
Sukla Sangma – emberi erőforrás menedzser
John Dhali – adminisztráció és projekt támogatás vezetője
Joyantee A Baroi - külkapcsolati és irodai támogatás 
vezetője
Andrio Boiragi – pénzügyi vezető
Dr David Khan – egészségügyi koordinátor, DBLM Kórház 
és vidéki egészségügyi program
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Figyelmeztess, hogy bizakodó legyek!

kórházi díjat. Úgy megkönnyebbültem, és hálás va-
gyok a támogatásért. Itt maradhatok, nem kell kimen-
nem a földekre, hogy minden betevő falatért kemé-
nyen megdolgozzak; rendszeresen találkozom az or-
vossal és a foglalkozásterapeutával, és megmen-
tették a kezemet a súlyos torzulástól. A kezem gyen-
ge, de mozog ,és várhatóan jövőre megműtik. Olyan 
emberek vesznek körül, akik tudják, mi zajlik le a tes-
temben, akik nyugalomra intenek, és emlékeztetnek 
arra, hogy reménykednem kell. Akik megtanítják, 
hogy tornáztassam az ujjaimat, melyek elerőtlened-
nek, és figyelmeztetnek, hogy folytassam. Ez hosszú 
út és nagy teljesítmény, és lehetetlen lett volna 
anélkül a segítség nélkül, amit kaptam.... Ittlétem alatt 
sokmindent tanultam, amit hazaviszek magammal a 
falumba, és növelhetem vele a jövedelmünket. Adják 
át a Missziónak köszönetemet, és kérem, hogy foly-
tassák, és másokkal is tegyék meg, amit velem 
tettek!”

Kép:  Egy önsegítő csoport tagja, aki egy jövedelemforrást biztosító kezdeményezés részeként fát ültet 
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A Hollandiai Lepramisszió szolgálatáról
A Hollandiai Lepramisszió (Leprazending Nederland) 
az 1980-as években alakult, hogy imádsággal, ado-
mányokkal segítse a Nemzetközi Lepramisszió mun-
káját. A központ Apeldoornban van. Nyolc alkalmazott  
és négy önkéntes munkatárs látja el a feladatokat. A 
Hollandiai Lepramissziónak két tengerentúli munka-
társa Geeske Zijp Csádban és Tanny Hagens Indo-
néziában. Mindketten nagyon átfogó missziói- és 
egészségügyi munkát végeznek hatalmas területen. 
A nemzetközi központban pedig a holland Dr. Piet 
Both  a vezérigazgató tanácsadójaként dolgozik. 
A hollandiai szervezet tevékenységének fókuszában 
India, Banglades, a Kongói Demokratikus Köztársa-
ság, Mianmar, Csád állnak. Ezekben az országokban 
szeretnének minél többet tenni azért, hogy a lepra-
betegek sorsa és jövője megoldódjék segítségük ál-
tal. Az adományokat egyénektől, szervezetektől, egy-
házaktól gyűjtik, valamint számos rendezvényt tar-
tanak, hogy a lakosságból is minél többekhez eljus-
sanak ezáltal. 
Imatémák

Hétfő: Ennek az évnek kiemelt feladata, hogy 
megállítsák a támogatóknak és a támogatásnak 
csökkenését. Sokkal több erőt kívánnak fektetni  
az innovációba, kapcsolatépítésbe, a lakosság be
vonásába. Imádkozzunk azért, hogy törekvéseik 
eredményesek legyenek. 
Kedd: Május végén nagy esemény Hollandiában a 
Pünkösdi Konferencia. Imádkozzunk azért, hogy a 
Hollandiai Lepramisszió jelenléte még több érdek
lődést keltsen fel ügyünk iránt, és minél több új 
támogatót is sikerüljön megnyerni. 
Szerda: Imádkozzunk Henno Courpie országos 
vezetőért, vezetői munkájáért. Imádkozzunk azért, 
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A Nemzetközi Lepramisszió kínai munkájáról
Kínában kb. 220.000 leprabetegről tudunk ezideig, 
és évente kb. 1.200 új beteget regisztrálunk. Mintegy 
20.000 ember korábbi leprakolóniákban él jelenleg is. 
Ezeknek legtöbbje Dél-Kínában található. A leprako-
lóniák elhagyott területeken, nehezen megközelíthető 
helyeken rejtik lakosaikat. Az alapvető egészségügyi 
körülményeknek sem felelnek meg. Idős emberek, 
sok mozgássérült, nagy szegénység és teljes elha-
nyagoltság jellemzi a kolóniákat. Nincs megművel-
hető föld a közelben, az egészségesek által lakott 
közeli falvak lakói pedig súlyos megbélyegzéssel 
tekintenek a leprakolóniák lakóira. Ezek a lelki terhek 
szinte még nagyobbak, mint a fizikaiak. Óriási a szük-
ség arra, hogy rehabilitáljuk, emberi méltóságra, jog-
védettségre segítsük el ezeknek a kolóniáknak sze-
rencsétlen lakóit. A Nemzetközi Lepramisszió 1981 
óta tevékenykedik Kínában. Helyi partnerszerveze-
tekkel karöltve munkálkodunk azon, hogy a lepra-
betegek élete megváltozzék. Guangxi, Jünnan és 
Guangdong tartományokban az „Áldd meg Kínát!” és  
a HANDA szervezetekkel működünk együtt a közös-
ségalapú rehabilitációban, a szégyenbélyeg felszá-
molásában, a jogvédelemben és az egészségügyi-, 
gazdasági- és szociális fejlesztésben. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az „Áldd meg Kínát!”  keresz
tény szervezettel való együttműködésünkért! A dai, 
akha, jao, lahu és wa nemzetiségek között mun
kálkodunk Dél-Kína Xishuangbanna prefektúrájá
ban. Imádkozzunk azért, hogy ezek között nép
csoportok között áldásos legyen tevékenységünk 
mind az egészségügyi, mind pedig a rehabilitációs 
területeken!
Kedd: Március 11. az Emberi Méltóság és Tisztelet 
Világnapja. Ekkor a HANDA szervezet más civil
szervezetekkel együtt figyelemfelkeltő rendezvényt 
tart, hogy a jogfosztottak ügyére világítsanak. 
Imádkozzunk azért, hogy üzenetük: „Mindnyájan 
egyenjogúak  vagyunk!” – valóban előrelépést je-
lentsen a kiszolgáltatottak számára jogaik és mél-
tóságuk érdekében!
Szerda: Imádkozzunk Jünnan tartomány Dicsing 
prefektúrájának leprabetegeiért! Fenn, a magas 
hegyek között élnek. Imádkozzunk életük meg
változásáért, amiért annyi jót tesz az „Áldd meg 
Kínát!” partnerszervezetünk.  Oktatással, orvosi és 
gazdasági intézkedésekkel segítenek nagyon so-
kakon. 
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hogy Isten áldja meg munkáját, családját, és adjon 
neki bölcsességet a döntések meghozatalában. 
Csütörtök: Ebben az évben minél több önkéntest 
szeretnének megnyerni arra, hogy hivatásos mun
katársak számára segítségül legyenek sokféle 
szolgálat elvégzésében. Imádkozzunk azért, hogy 
minél jobb ötletekkel minél több önkéntest sike
rüljön verbuválni.
Péntek:  A szervezet éves auditálása március 2-3-
án fog történni. Imádkozzunk azért, hogy ezt az 
összetett hivatalellenőrzést jól elő tudják készíteni 
és rendben lebonyolítani.
Szombat/vasárnap:  A munkatársak átlagéletkora  
50 év. Imádságainkban kérjünk számukra és cs
ládtagjaik számára jó egészséget, a munkához 
további lelkesedést!

Főbb események
Január:  Leprások Világnapja
Március 2-3:  éves auditálás
Május 22-25: Pünkösdi Konferencia

Bibliai idézet: „Bizony, mondom néktek: ha csak 
eggyel is megtettétek a legkisebbek közül, velem 
tettétek meg!” (Máté 25,40/b)
Vezető munkatársak
Henno Couprie – igazgató
Cor van Leeuwen – kommunikációs-és adománygyűj-
tési igazgató
Ingrid Peters – adiminisztráció
Wim Veenemans – pénzügyi vezető
Nico Zwemstra – programkoordinációs vezető
Heidi Hoogvliet – adománygyűjtési- és program-
igazgató
Wendy Moes –  titkárságvezető
Gert Visscher – kapcsolattartó munkatárs
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Képek:      Henno Couprie igazgató                                                                   A munkatársak csoportja
          

Kép : Kilenc beteg boldogan áll lábra a kapott művégtagoknak köszönhetően.
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Csütörtök: A 
HANDA szer
vezet munká
jában a helyi  
adománygyűjtés igen fontos szerepet játszik. 
Imádkozzunk egy júliusi akciójukért, melyet idős 
leprabetegek javára szerveznek. Imádkozzunk 
azért, hogy a lakosság köréből minél többen ve
gyenek majd részt a rendezvényeken!  
Péntek: Az „Áldd meg Kínát!” szervezet nagyon 
hálás azért, hogy közösségalapú rehabilitációs 
programjuk folytatásához megkapták a szükséges 
engedélyeket mind Xishuangbanna, mind Dicsing 
prefektúrában.  Adjunk hálát ezért!
Szombat/vasárnap: Novemberben a HANDA 
szervezet munkatársai 15 önkéntest visznek is
mertető látogatásra Jünnan néhány korábbi lepra
falujába.  Megmutatják nekik azt a hatalmas válto
zást, mely a lakosok életében történt segítségünk 
által: meghallgatják az élettörténeteket. Imádkoz
zunk azért, hogy az önkéntesek elkötelezettekké 
váljanak a későbbiekben is a leprarehabilitáció 
ügye iránt!

Áldd meg Kínát!
Felicia Chang – szervezési igazgató
Chee Hsiang Liow – szervezési igazgatóhelyettes
Markus zum Felde – projektigazgató - Dicsing
Jaap den Butter – projektigazgató  - Xishuangbanna
Főbb események
HANDA
Március 11: az Emberi Méltóság és Tisztelet Világnapja
Április – HANDA kiterjeszti tevékenységét a civil lakosság 
körébe is. Mottójuk: “Átláthatóság: minél többen ismerjék 
meg munkánkat!”
Július: faültetési akció Longan területen
November – jótékonysági ismerkedő túra önkéntesek 
bevonásával
Vezető munkatársak
HANDA
Dr Michael Chen – főtitkár
Sally Qi – projektfelügyelő
Circle Huang – projektkoordinátor - Guangdong
Zeng Tingmei – projektkoordinátor - Jünnan
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A Hollandiai Lepramisszió szolgálatáról
A Hollandiai Lepramisszió (Leprazending Nederland) 
az 1980-as években alakult, hogy imádsággal, ado-
mányokkal segítse a Nemzetközi Lepramisszió mun-
káját. A központ Apeldoornban van. Nyolc alkalmazott  
és négy önkéntes munkatárs látja el a feladatokat. A 
Hollandiai Lepramissziónak két tengerentúli munka-
társa Geeske Zijp Csádban és Tanny Hagens Indo-
néziában. Mindketten nagyon átfogó missziói- és 
egészségügyi munkát végeznek hatalmas területen. 
A nemzetközi központban pedig a holland Dr. Piet 
Both  a vezérigazgató tanácsadójaként dolgozik. 
A hollandiai szervezet tevékenységének fókuszában 
India, Banglades, a Kongói Demokratikus Köztársa-
ság, Mianmar, Csád állnak. Ezekben az országokban 
szeretnének minél többet tenni azért, hogy a lepra-
betegek sorsa és jövője megoldódjék segítségük ál-
tal. Az adományokat egyénektől, szervezetektől, egy-
házaktól gyűjtik, valamint számos rendezvényt tar-
tanak, hogy a lakosságból is minél többekhez eljus-
sanak ezáltal. 
Imatémák

Hétfő: Ennek az évnek kiemelt feladata, hogy 
megállítsák a támogatóknak és a támogatásnak 
csökkenését. Sokkal több erőt kívánnak fektetni  
az innovációba, kapcsolatépítésbe, a lakosság be
vonásába. Imádkozzunk azért, hogy törekvéseik 
eredményesek legyenek. 
Kedd: Május végén nagy esemény Hollandiában a 
Pünkösdi Konferencia. Imádkozzunk azért, hogy a 
Hollandiai Lepramisszió jelenléte még több érdek
lődést keltsen fel ügyünk iránt, és minél több új 
támogatót is sikerüljön megnyerni. 
Szerda: Imádkozzunk Henno Courpie országos 
vezetőért, vezetői munkájáért. Imádkozzunk azért, 

·

-

·

 -

·

A Nemzetközi Lepramisszió kínai munkájáról
Kínában kb. 220.000 leprabetegről tudunk ezideig, 
és évente kb. 1.200 új beteget regisztrálunk. Mintegy 
20.000 ember korábbi leprakolóniákban él jelenleg is. 
Ezeknek legtöbbje Dél-Kínában található. A leprako-
lóniák elhagyott területeken, nehezen megközelíthető 
helyeken rejtik lakosaikat. Az alapvető egészségügyi 
körülményeknek sem felelnek meg. Idős emberek, 
sok mozgássérült, nagy szegénység és teljes elha-
nyagoltság jellemzi a kolóniákat. Nincs megművel-
hető föld a közelben, az egészségesek által lakott 
közeli falvak lakói pedig súlyos megbélyegzéssel 
tekintenek a leprakolóniák lakóira. Ezek a lelki terhek 
szinte még nagyobbak, mint a fizikaiak. Óriási a szük-
ség arra, hogy rehabilitáljuk, emberi méltóságra, jog-
védettségre segítsük el ezeknek a kolóniáknak sze-
rencsétlen lakóit. A Nemzetközi Lepramisszió 1981 
óta tevékenykedik Kínában. Helyi partnerszerveze-
tekkel karöltve munkálkodunk azon, hogy a lepra-
betegek élete megváltozzék. Guangxi, Jünnan és 
Guangdong tartományokban az „Áldd meg Kínát!” és  
a HANDA szervezetekkel működünk együtt a közös-
ségalapú rehabilitációban, a szégyenbélyeg felszá-
molásában, a jogvédelemben és az egészségügyi-, 
gazdasági- és szociális fejlesztésben. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az „Áldd meg Kínát!”  keresz
tény szervezettel való együttműködésünkért! A dai, 
akha, jao, lahu és wa nemzetiségek között mun
kálkodunk Dél-Kína Xishuangbanna prefektúrájá
ban. Imádkozzunk azért, hogy ezek között nép
csoportok között áldásos legyen tevékenységünk 
mind az egészségügyi, mind pedig a rehabilitációs 
területeken!
Kedd: Március 11. az Emberi Méltóság és Tisztelet 
Világnapja. Ekkor a HANDA szervezet más civil
szervezetekkel együtt figyelemfelkeltő rendezvényt 
tart, hogy a jogfosztottak ügyére világítsanak. 
Imádkozzunk azért, hogy üzenetük: „Mindnyájan 
egyenjogúak  vagyunk!” – valóban előrelépést je-
lentsen a kiszolgáltatottak számára jogaik és mél-
tóságuk érdekében!
Szerda: Imádkozzunk Jünnan tartomány Dicsing 
prefektúrájának leprabetegeiért! Fenn, a magas 
hegyek között élnek. Imádkozzunk életük meg
változásáért, amiért annyi jót tesz az „Áldd meg 
Kínát!” partnerszervezetünk.  Oktatással, orvosi és 
gazdasági intézkedésekkel segítenek nagyon so-
kakon. 
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hogy Isten áldja meg munkáját, családját, és adjon 
neki bölcsességet a döntések meghozatalában. 
Csütörtök: Ebben az évben minél több önkéntest 
szeretnének megnyerni arra, hogy hivatásos mun
katársak számára segítségül legyenek sokféle 
szolgálat elvégzésében. Imádkozzunk azért, hogy 
minél jobb ötletekkel minél több önkéntest sike
rüljön verbuválni.
Péntek:  A szervezet éves auditálása március 2-3-
án fog történni. Imádkozzunk azért, hogy ezt az 
összetett hivatalellenőrzést jól elő tudják készíteni 
és rendben lebonyolítani.
Szombat/vasárnap:  A munkatársak átlagéletkora  
50 év. Imádságainkban kérjünk számukra és cs
ládtagjaik számára jó egészséget, a munkához 
további lelkesedést!

Főbb események
Január:  Leprások Világnapja
Március 2-3:  éves auditálás
Május 22-25: Pünkösdi Konferencia

Bibliai idézet: „Bizony, mondom néktek: ha csak 
eggyel is megtettétek a legkisebbek közül, velem 
tettétek meg!” (Máté 25,40/b)
Vezető munkatársak
Henno Couprie – igazgató
Cor van Leeuwen – kommunikációs-és adománygyűj-
tési igazgató
Ingrid Peters – adiminisztráció
Wim Veenemans – pénzügyi vezető
Nico Zwemstra – programkoordinációs vezető
Heidi Hoogvliet – adománygyűjtési- és program-
igazgató
Wendy Moes –  titkárságvezető
Gert Visscher – kapcsolattartó munkatárs
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Képek:      Henno Couprie igazgató                                                                   A munkatársak csoportja
          

Kép : Kilenc beteg boldogan áll lábra a kapott művégtagoknak köszönhetően.
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Csütörtök: A 
HANDA szer
vezet munká
jában a helyi  
adománygyűjtés igen fontos szerepet játszik. 
Imádkozzunk egy júliusi akciójukért, melyet idős 
leprabetegek javára szerveznek. Imádkozzunk 
azért, hogy a lakosság köréből minél többen ve
gyenek majd részt a rendezvényeken!  
Péntek: Az „Áldd meg Kínát!” szervezet nagyon 
hálás azért, hogy közösségalapú rehabilitációs 
programjuk folytatásához megkapták a szükséges 
engedélyeket mind Xishuangbanna, mind Dicsing 
prefektúrában.  Adjunk hálát ezért!
Szombat/vasárnap: Novemberben a HANDA 
szervezet munkatársai 15 önkéntest visznek is
mertető látogatásra Jünnan néhány korábbi lepra
falujába.  Megmutatják nekik azt a hatalmas válto
zást, mely a lakosok életében történt segítségünk 
által: meghallgatják az élettörténeteket. Imádkoz
zunk azért, hogy az önkéntesek elkötelezettekké 
váljanak a későbbiekben is a leprarehabilitáció 
ügye iránt!

Áldd meg Kínát!
Felicia Chang – szervezési igazgató
Chee Hsiang Liow – szervezési igazgatóhelyettes
Markus zum Felde – projektigazgató - Dicsing
Jaap den Butter – projektigazgató  - Xishuangbanna
Főbb események
HANDA
Március 11: az Emberi Méltóság és Tisztelet Világnapja
Április – HANDA kiterjeszti tevékenységét a civil lakosság 
körébe is. Mottójuk: “Átláthatóság: minél többen ismerjék 
meg munkánkat!”
Július: faültetési akció Longan területen
November – jótékonysági ismerkedő túra önkéntesek 
bevonásával
Vezető munkatársak
HANDA
Dr Michael Chen – főtitkár
Sally Qi – projektfelügyelő
Circle Huang – projektkoordinátor - Guangdong
Zeng Tingmei – projektkoordinátor - Jünnan
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India – Egészségügy

Egészségügy
Az Indiai Lepramisszió egészségügyi stratégiájának 
két fő szempontja a leprabeteg emberek azonnali 
diagnosztizálása és kezelése, a maradandó károso-
dás megakadályozása, és a teljes értékű élet biztosí-
tása számukra; másrészt a betegség következ-
ményeitől szenvedők segítése speciális kezeléssel, 
hogy gyógyulásban és rehabilitációban részesülhes-
senek. Ez a megközelítés specifikus referencia-szol-
gálatot, fogyatékosság-prevenciót, a Nemzeti Lepra-
ellenes Program (NLEP) támogatását, és közösségi 
megjelenést is tartalmaz.
Az Indiai Lepramisszió magas szintű, specifikus ellá-
tást biztosít a leprával fertőzött embereknek 14 városi 
és vidéki kórházában. A szolgáltatás sokszínű: komp-
lex gyógyszeres terápia (MDT), reaktív kezelés, érzé-
ketlen végtagok ellátása, protézisek és gyógyászati 
segédeszközök, egyéni lábbelik, ortopéd eszközök, 
deformitások kezelése helyreállító műtét útján, fiziko-
terápia, szakmai terápia, konzultáció, látásvédelem-
mel és a további károsodás elkerülésével kapcsola-
tos képzés, a szembetegségek kezelése, és általá-
nos egészségvédelem.
Kórházak:
Az Indiai Lepramisszió Kórháza, Vadathorasalur
Az Indiai Lepramisszió Kórháza, Dayapuram
Philadelphia Leprakórház, Salur
Kothara Közösségi Kórház, Kothara
Richardson Leprakórház, Miraj
Bethesda Szeretetotthon és Kórház, Champa
Chhattisgarh Chandkuri Leprakórház, Chandkuri
A Lepramisszió Közösségi Kórháza, Nandnagri, Delhi
A Lepramisszió Kórháza, Barabanki
Faizabad Közösségi Kórház és Szeretetotthon, Faizabad
A Lepramisszió Közösségi Kórháza és Szeretetotthon, Naini
Premananda Emlékkórház, Kolkata
Purulia Szeretetotthon és Kórház, Purulia
A Lepramisszió Kórháza, Muzaffarpur

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk embertársainkért, akiknél 
nemrég fedezték fel a kórt, ezért rendszeres, 
komplex gyógyszeres kezelésre szorulnak. Kérjük 
Istent, hogy a kezelésük folyamatos, és mellék-
hatásoktól mentes legyen!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy az Indiai Lepra-
misszió kórházaiban végzett helyreállító műtétek 
minél több emberen segítsenek; akik megfelelő 
műtéti előkészítésben részesüljenek, és a beavat-
kozástól a legtöbbet kapják meg!

·

·

A Spanyol Lepramisszióról
A Spanyol Lepramisszió egyéni adakozóktól és egy-
házaktól kap támogatást. Ezen kívül egy könyv árusí-
tásából is van bevételük, mely egy kis leprás fiúról 
szól. Bevételeikből főleg Nigériát támogatják, különö-
sen olyan projekteket, amely a fogyatékosság meg-
előzésére helyezi a hangsúlyt. Valamint támogatják 
az orvosi kellékekkel való ellátást, hogy ezzel bizto-
sítsák e munka folytatódását és a leprábetegekről 
való gondoskodást.  
2015-ben a vezetőség azt tervezi, hogy gyülekezete-
ket és iskolákat látogassanak meg, hogy a Lepra-
misszió látását megosszák, és több önkéntest keres-
senek munkájuk segítésére. 
 A Portugál Lepramisszióról
A Portugál Lepramisszió képviselője Patricia Bento 
asszony, aki sok éven keresztül önkéntesként hűsé-
gesen szolgált azért, hogy az egyházakban a leprá-
sokra való gondolást fenntartsa. Egy olyan csoport 
keretében dolgozik (a neve CALL), amely az öt ango-
lul beszélő gyülekezet tagjaiból áll. Őket bátorítják, 
hogy adakozzanak a Lepramisszió javára. Mindez 
egy nagyon kimerült pénzügyi háttérben történik, 
mely a gyülekezetek figyelmét elsősorban a hazai, 
szegény lakosság támogatására irányította. 
Imatémák
Spanyolország

Hétfő: A Lepramisszió régi támogatói közül sokan 
meghaltak mostanában, és nem könnyű új adako
zókat találni Spanyolországban, különösen a jelen 
gazdasági helyzetben. Imádkozzunk, hogy Isten 
nyissa meg a spanyol emberek szemét a más or
szágokban való még nagyobb szükségek látására!
Kedd: Kérjük Istent, hogy áldja meg a Spanyol 
Lepramisszió munkatársait jó egészséggel és le
hetőségekkel arra, hogy gyülekezeteket látogat
hassanak meg, és a misszió munkájának támoga
tására buzdíthassák őket!
Szerda: A Lepramisszió támogatást növelő konfe
renciája 2014 márciusában a Spanyol Lepramis
sziónak sok új ötletet adott, de a munkatársak 
mind önkéntesek, és nincs idejük mindent meg
tenni. Imádkozzunk, hogy Isten Lelke segítse 
Viviant és a munkacsoportot, hogy a legjobb, 
előrevezető ötleteket kövessék!

·
-

-

·
-

 -
-

· -
z-

-

Portugália
Csütör tök:
Adjunk hálát 
Istennek Pat
ricia Bento hűséges szolgálatáért és bizonyság
tételéért és az algarvei angolul beszélő gyüleke
zetek támogatásáért! Kérjük, hogy az otthonukhoz 
közel eső sokféle szükség mellett a gyülekezetek 
válaszoljanak a tengerentúli leprás betegek szük
ségeire!
Péntek: A Lepramisszió három olyan országban 
dolgozik, ahol a portugál nyelvet széles körben be
szélik: Mozambik, Angola és Timor Leste. Fog az 
Úr kapukat nyitni közvetlen kapcsolatokra ezen 
országok és a Portugáliában élő lehetséges tá
mogatók között? Imádkozzunk új lehetőségek látá
sáért!
Szombat/vasárnap: Gondoljunk Jézusra, aki 
megdicsérte az özvegyasszonyt, bár alig tudott 
valamit is adni. Adjunk hálát azért a sok hűséges 
támogatóért, akik szerte a világon szerény anyagi 
körülményekkel rendelkeznek! Isten folytatni fogja 
a kis adományok hatásának megsokszorozását az 
Ő dicsőségére!

Vezetőség:
Spanyolország:
José Manuel Carballo – elnök
Miguel Torralba –elnökhelyettes
Vivian Calderón – ügyvezető igazgató
Portugália
Patricia Bento – igazgató 
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Kép: Miguel Torralba, a spanyol Lepramisszió elnöke
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Szerda: Az Indiai Lepramisszió gyakran utal be be-
tegeket az állami egészségügybe, vagy testvér-
szervezetekhez. Imádkozzunk a beutalások elfo-
gadásáért, hogy a leprával fertőzött emberek jó 
minőségű kezelésben részesülhessenek!
Csütörtök: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió 
kórházainak iskolai- és falusi programjaiért, ame-
lyek a betegek környezetét célozzák meg. Kérjük 
Istent, hogy ezek a programok jelentősen javítsák 
főként a szegények egészségi állapotát!
Péntek: Áldjuk Istent, hogy Tamil Nadu kormánya 
központi szerepet szánt a Lepramisszió Vadatho-
rasaluri Közösségi Kórházának, a leprabetegség-
gel kapcsolatos állami orvos- és egészségügyi 
képzésben, három körzetben! Imádkozzunk, hogy 
az ország egész területén, az állami- és a magán-
szektorban is minél több szakembert képezzenek 
a lepra diagnosztizálására és gyógyítására!
Szombat/vasárnap: Az Indiai Lepramisszió kórhá-
zaiban gyakran van szükség frissen képzett és 
elkötelezett orvosokra. Kérjünk Istentől minél több 
ilyen, a Misszióban szolgáló szakembert!

Vezető munkatársak:
Dr. Jerry Joshua – egészségügyi programvezető
Dr. Helen Roberts – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Kolkata
Dr. U K Hembrom – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Muzaffarpur
Dr. Famkima Darlong – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Purulia
Stephen Levi – igazgató, az Indiai Lepramisszió Kórháza, 
Delhi
Dr. Premal Das – igazgató, az Indiai Lepramisszió Kórháza, 
Naini 
Dr. Timothy Maximus – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Faizabad
Dr. Sandeep Kumar – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Champa 
Dr. Manotosh Elkana – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Chandkuri 
Dr. Paul Madhale – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Miraj
Dr. Malarvizhi Edwin – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Vadathorasalur
Dr. Suresh Herbert – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Dayapuram 
Surjit Pal – igazgató, az Indiai Lepramisszió Kórháza, Salur
Vijay Prathap – helyettes vezető, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Barabanki
Dr. Asha Massey – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Kothara 

Spanyolország és Portugália
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India – Egészségügy

Egészségügy
Az Indiai Lepramisszió egészségügyi stratégiájának 
két fő szempontja a leprabeteg emberek azonnali 
diagnosztizálása és kezelése, a maradandó károso-
dás megakadályozása, és a teljes értékű élet biztosí-
tása számukra; másrészt a betegség következ-
ményeitől szenvedők segítése speciális kezeléssel, 
hogy gyógyulásban és rehabilitációban részesülhes-
senek. Ez a megközelítés specifikus referencia-szol-
gálatot, fogyatékosság-prevenciót, a Nemzeti Lepra-
ellenes Program (NLEP) támogatását, és közösségi 
megjelenést is tartalmaz.
Az Indiai Lepramisszió magas szintű, specifikus ellá-
tást biztosít a leprával fertőzött embereknek 14 városi 
és vidéki kórházában. A szolgáltatás sokszínű: komp-
lex gyógyszeres terápia (MDT), reaktív kezelés, érzé-
ketlen végtagok ellátása, protézisek és gyógyászati 
segédeszközök, egyéni lábbelik, ortopéd eszközök, 
deformitások kezelése helyreállító műtét útján, fiziko-
terápia, szakmai terápia, konzultáció, látásvédelem-
mel és a további károsodás elkerülésével kapcsola-
tos képzés, a szembetegségek kezelése, és általá-
nos egészségvédelem.
Kórházak:
Az Indiai Lepramisszió Kórháza, Vadathorasalur
Az Indiai Lepramisszió Kórháza, Dayapuram
Philadelphia Leprakórház, Salur
Kothara Közösségi Kórház, Kothara
Richardson Leprakórház, Miraj
Bethesda Szeretetotthon és Kórház, Champa
Chhattisgarh Chandkuri Leprakórház, Chandkuri
A Lepramisszió Közösségi Kórháza, Nandnagri, Delhi
A Lepramisszió Kórháza, Barabanki
Faizabad Közösségi Kórház és Szeretetotthon, Faizabad
A Lepramisszió Közösségi Kórháza és Szeretetotthon, Naini
Premananda Emlékkórház, Kolkata
Purulia Szeretetotthon és Kórház, Purulia
A Lepramisszió Kórháza, Muzaffarpur

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk embertársainkért, akiknél 
nemrég fedezték fel a kórt, ezért rendszeres, 
komplex gyógyszeres kezelésre szorulnak. Kérjük 
Istent, hogy a kezelésük folyamatos, és mellék-
hatásoktól mentes legyen!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy az Indiai Lepra-
misszió kórházaiban végzett helyreállító műtétek 
minél több emberen segítsenek; akik megfelelő 
műtéti előkészítésben részesüljenek, és a beavat-
kozástól a legtöbbet kapják meg!
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A Spanyol Lepramisszióról
A Spanyol Lepramisszió egyéni adakozóktól és egy-
házaktól kap támogatást. Ezen kívül egy könyv árusí-
tásából is van bevételük, mely egy kis leprás fiúról 
szól. Bevételeikből főleg Nigériát támogatják, különö-
sen olyan projekteket, amely a fogyatékosság meg-
előzésére helyezi a hangsúlyt. Valamint támogatják 
az orvosi kellékekkel való ellátást, hogy ezzel bizto-
sítsák e munka folytatódását és a leprábetegekről 
való gondoskodást.  
2015-ben a vezetőség azt tervezi, hogy gyülekezete-
ket és iskolákat látogassanak meg, hogy a Lepra-
misszió látását megosszák, és több önkéntest keres-
senek munkájuk segítésére. 
 A Portugál Lepramisszióról
A Portugál Lepramisszió képviselője Patricia Bento 
asszony, aki sok éven keresztül önkéntesként hűsé-
gesen szolgált azért, hogy az egyházakban a leprá-
sokra való gondolást fenntartsa. Egy olyan csoport 
keretében dolgozik (a neve CALL), amely az öt ango-
lul beszélő gyülekezet tagjaiból áll. Őket bátorítják, 
hogy adakozzanak a Lepramisszió javára. Mindez 
egy nagyon kimerült pénzügyi háttérben történik, 
mely a gyülekezetek figyelmét elsősorban a hazai, 
szegény lakosság támogatására irányította. 
Imatémák
Spanyolország

Hétfő: A Lepramisszió régi támogatói közül sokan 
meghaltak mostanában, és nem könnyű új adako
zókat találni Spanyolországban, különösen a jelen 
gazdasági helyzetben. Imádkozzunk, hogy Isten 
nyissa meg a spanyol emberek szemét a más or
szágokban való még nagyobb szükségek látására!
Kedd: Kérjük Istent, hogy áldja meg a Spanyol 
Lepramisszió munkatársait jó egészséggel és le
hetőségekkel arra, hogy gyülekezeteket látogat
hassanak meg, és a misszió munkájának támoga
tására buzdíthassák őket!
Szerda: A Lepramisszió támogatást növelő konfe
renciája 2014 márciusában a Spanyol Lepramis
sziónak sok új ötletet adott, de a munkatársak 
mind önkéntesek, és nincs idejük mindent meg
tenni. Imádkozzunk, hogy Isten Lelke segítse 
Viviant és a munkacsoportot, hogy a legjobb, 
előrevezető ötleteket kövessék!

·
-

-

·
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Portugália
Csütör tök:
Adjunk hálát 
Istennek Pat
ricia Bento hűséges szolgálatáért és bizonyság
tételéért és az algarvei angolul beszélő gyüleke
zetek támogatásáért! Kérjük, hogy az otthonukhoz 
közel eső sokféle szükség mellett a gyülekezetek 
válaszoljanak a tengerentúli leprás betegek szük
ségeire!
Péntek: A Lepramisszió három olyan országban 
dolgozik, ahol a portugál nyelvet széles körben be
szélik: Mozambik, Angola és Timor Leste. Fog az 
Úr kapukat nyitni közvetlen kapcsolatokra ezen 
országok és a Portugáliában élő lehetséges tá
mogatók között? Imádkozzunk új lehetőségek látá
sáért!
Szombat/vasárnap: Gondoljunk Jézusra, aki 
megdicsérte az özvegyasszonyt, bár alig tudott 
valamit is adni. Adjunk hálát azért a sok hűséges 
támogatóért, akik szerte a világon szerény anyagi 
körülményekkel rendelkeznek! Isten folytatni fogja 
a kis adományok hatásának megsokszorozását az 
Ő dicsőségére!

Vezetőség:
Spanyolország:
José Manuel Carballo – elnök
Miguel Torralba –elnökhelyettes
Vivian Calderón – ügyvezető igazgató
Portugália
Patricia Bento – igazgató 
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Kép: Miguel Torralba, a spanyol Lepramisszió elnöke

·

·

·
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Szerda: Az Indiai Lepramisszió gyakran utal be be-
tegeket az állami egészségügybe, vagy testvér-
szervezetekhez. Imádkozzunk a beutalások elfo-
gadásáért, hogy a leprával fertőzött emberek jó 
minőségű kezelésben részesülhessenek!
Csütörtök: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió 
kórházainak iskolai- és falusi programjaiért, ame-
lyek a betegek környezetét célozzák meg. Kérjük 
Istent, hogy ezek a programok jelentősen javítsák 
főként a szegények egészségi állapotát!
Péntek: Áldjuk Istent, hogy Tamil Nadu kormánya 
központi szerepet szánt a Lepramisszió Vadatho-
rasaluri Közösségi Kórházának, a leprabetegség-
gel kapcsolatos állami orvos- és egészségügyi 
képzésben, három körzetben! Imádkozzunk, hogy 
az ország egész területén, az állami- és a magán-
szektorban is minél több szakembert képezzenek 
a lepra diagnosztizálására és gyógyítására!
Szombat/vasárnap: Az Indiai Lepramisszió kórhá-
zaiban gyakran van szükség frissen képzett és 
elkötelezett orvosokra. Kérjünk Istentől minél több 
ilyen, a Misszióban szolgáló szakembert!

Vezető munkatársak:
Dr. Jerry Joshua – egészségügyi programvezető
Dr. Helen Roberts – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Kolkata
Dr. U K Hembrom – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Muzaffarpur
Dr. Famkima Darlong – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Purulia
Stephen Levi – igazgató, az Indiai Lepramisszió Kórháza, 
Delhi
Dr. Premal Das – igazgató, az Indiai Lepramisszió Kórháza, 
Naini 
Dr. Timothy Maximus – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Faizabad
Dr. Sandeep Kumar – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Champa 
Dr. Manotosh Elkana – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Chandkuri 
Dr. Paul Madhale – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Miraj
Dr. Malarvizhi Edwin – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Vadathorasalur
Dr. Suresh Herbert – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Dayapuram 
Surjit Pal – igazgató, az Indiai Lepramisszió Kórháza, Salur
Vijay Prathap – helyettes vezető, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Barabanki
Dr. Asha Massey – igazgató, az Indiai Lepramisszió 
Kórháza, Kothara 

Spanyolország és Portugália



13. hét: március 23 – 29.

Angola, Tanzánia

22

14. hét: március 30 – április 5.

23

A Lepramisszió munkája Angolában
A Lepramisszió Angolában már a polgárháború előtt  
elkezdte támogatni a misszió munkáját.Három tá-
mogató program van az országban a Lepramisszió 
keretein belül: az ARPAL, amely a leprabeteg em-
berek - elsősorban fiatalok- mobilizálását  segíti, hogy 
aktívan részt tudjanak venni az ügyinztézésben és az 
egészségügyi támogatásban. A SOLE Angola évek 
óta részt vesz a Swiss Alliance Mission szervezésé-
ben levő programokon. Az IESA gyülekezet Dél-
Angolában a sérültekért és mozgáskorlátozottakért 
elindított program eszköze a megelőzésben, a leprás 
betegeknek sok reményt és gyógyulást adva szolgá-
latukkal. Nagyon fontos előrelépés az angolai szol-
gálatban, hogy a kormány érdeklődését is felkeltette 
a leprabetegek közötti szolgálat.
TANZÁNIA
A Lepramisszió kapcsolata a Hombolo Leprakórház-
zal 50 évre nyúlik vissza. Homboloban és a környező 
falvakban évente több beteget diagnosztizálnak. A 
leprás betegeket még mindig megbélyegzik a kö-
rülöttük élők, valamint a megélhetésük anyagi kerete 
rendkívül alacsony. Nehezen érnek el bármilyen 
egészségügyi segítségnyújtást. A Hombolo Leprakór-
ház Egészségügyi Oktatási Programját (HH CHEP) 
az Észak-Írországi Lepramisszió alapította. Keresi a 
lehetőségeket, melyekkel segítséget nyújthat elsősor-
ban önsegítő csoportokon keresztül. A cél: olyan se-
gítségnyújtás, amely megteremti az önfenntartó és 
közösség alapú megközelítést a leprával fertőzött 
betegek gondjai felé.
Imatémák
Tanzánia

Hétfő: Imádkozzunk a Hombolo Leprakórház 
Egészségügyi Oktatási Program 2013-2017 
ügyéért, amely segítséget nyújt a megélhetéshez, 
valamint abban, hogy minél kevesebb legyen a 
társadalmi előítélet a leprás betegek felé 2015-
ben.
Kedd: Brian Atkins hűségesen dolgozott nyugdíjba 
vonulásáig a TLM munkatársaként Tanzániában 
körülbelül 15 éven át. Példaértékű volt az elkö
telezettsége a leprások felé, valamint a kapcsolat
tartása az Észak-Írországi Lepramisszióval. Imád
kozzunk utódjáért, aki átveszi a feladatokat 
Tanzániában!

·

·

-
-

 -

A magyar Lepramisszió 2014-ben ünnepelte 40. év-
fordulóját. Ezen az évfordulón együtt ünnepeltek és 
adtak hálát az elmúlt évekért. A Lepramisszió mun-
káját régebben elsősorban protestáns közösségek és 
gyülekezeti csoportok támogatták. Napjainkban a 
megsokszorozódott támogatások már elsősorban az 
egyéni adakozóktól érkeznek. A Lepramisszió minden 
alkalmat bölcsen használ ki a támogatók elérésére, 
például szórólapok, előadások formájában. Előadáso-
kat tartanak iskolákban, gyülekezetekben, hogy minél 
inkább tudatosuljon másokban is a leprabetegség, 
valamint a leprában szenvedők nehéz helyzete, élete, 
kirekesztettsége. A támogatók évi négy alkalommal 
kapnak hírlevelet, valamint az adventi időszakban a 
„+1” elnevezésű felhívást, amelyben a támogatókat 
arra kérik, hogy jelképesen fogadjanak otthonukba és 
ültessenek karácsonyi asztalukhoz egy leprás 
beteget.
Magyarországon a lakosság 70%-a római katolikus 
vallású. A 2015. év egyik fő célja a Lepramisszió szol-
gálata iránti érdeklődés minél tágabb körben való fel-
keltése a lakosságnak e legnépesebb körében, hogy 
a világmisszió ügyét és szenvedő embertársaink 
sorsát minél többen segítő szeretetükbe fogadják. 

A magyar Lepramisszió hat éve vállal részt  a leprá-
sok között végzett gyógyító munkában Xishuang-
bannaban és Dicsingben (Kína). Emellett az indiai 
Shahdara kórház is a támogatás fókuszában van. 

Az Imafonál magyarra fordítása is fontos helyen sze-
repel a Lepramisszió munkájában. Egyházi csopor-
tokban iskolákban, egyének között generálnak ima-
támogatást ennek használata által. A magyar Lepra-
misszió a kezdetektől, 1974 óta, elsődlegesnek tartja  
a világmisszióért való imádság szolgálatát.

Magyarország

Imatémák
Hétfő: Adjunk 
hálát a sok 
önkéntesért, 
azokért az idősekért és fiatalokért, akik folyama
tosan felajánlják segítségüket, imádságukat, idejü
ket, tudásukat ebben a szolgálatban!
Kedd: Adjunk hálát a lelkipásztorokért, a pedagó
gusokért, akik támogatják a Lepramisszióban vég
zett szolgálat üzenetét, és ennek hírét továbbadják 
a maguk környezetében!
Szerda: Imádkozzun , hogy Isten áldja meg az 
adománygyűjtő tevékenységet, hogy bölcsen elő
készítve, a legmegfelelőbb időben és gazdagon 
megáldva történjen!
Csütörtök: Imádkozzunk az igazgatóért, Mártáért, 
és a Római Katolikus Egyházzal összekötő e
kötelezett tanácsadóiért, hogy találják meg az új 
támogatók megnyeréséhez vezető legmegfelelőbb 
utakat!
Péntek: Imádkozzunk a kínai projekt munkatársa
ival való hatékony és áldott kapcsolatért, tapasz
talatcseréért, különösen a projektlátogatás- és 
ellenőrzés során a személyes találkozóért! Imád
kozzunk, hogy ez a kapcsolat, szolgálat az egész 
év folyamán Isten dicsőségére folyjon!
Szombat: Imádkozzunk, hogy Isten továbbra is 
sokféle módon áldja meg Mártát vezetői munká-
jában!

 
Bibliai idézet:  „Mert a teremtett világ sóvárogva vár-
ja az Isten fiainak megjelenését!” (Róma 8,19)

Vezető munkatárs
Riskóné Fazekas Márta - igazgató
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Kép: Helyi lakosok táncolnak és énekelnek a lepráról (jobboldalt Brian Átkins)
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Szerda: Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió part
nere  a DCT  hatékony kapcsolatot tudjon kialakí
tani a helyi egészségügyi intézménnyel, ezzel is 
támogatást szerezve a Hombolo Leprakórház ré
szére! 

Angola
Csütörtök: Áldjuk Istent a SOLE Angolával együtt 
a támogatásokért, valamint imádkozzunk fiatal or
vosokért, akik szívesen dolgoznak a SOLE lepra
missziós programjában!
Péntek: Köszönjük meg Istennek azok lelkesedé
sét és odaszánását, akik a SOLE mu káját segítik! 
Imádkozzunk Paolo Mandavelaért, a Tanácsadó 
Bizottság elnökéért, hogy a SOLE tudja folytatni 
munkáját 2015-ben is!
Szombat/vasárnap: Köszönjük meg Istennek az 
ARPAL tagok munkáját, akiknek nincs semmilyen 
egészségügyi gyakorlatuk, de el tudják magyaráz
ni: mi a lepra, valamint utcai drámajátékon keresz
tül be tudják mutatni a leprával szembeni előíté
leteket. Köszönjük Istennek az ő jelenlétüket és 
szolgálatukat az iskolákban, valamit hálásak va
gyunk azokért, akik munkájukat támogatják.

Fő események
Tanzánia
2015. október – Észak Írországból érkező önkéntesek 
munkája, ami a Samariában zajló HH CHEP 2013-2017 
elnevezésű feladat része
Bibliai idézet: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert 
csodákat tett, Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.” 
(Zsoltárok 98,1)
Vezető munkatársak
Angola
Dr. Jean Pierre Brechet – a Lepramisszió képviselője, 
igazgató
Paulo Mandavela – Tanácsadó Bizottság elnöke
Tanzánia
Brian Atkins – Lepramisszió képviselője
G. Chibanhila – Projektvezető

Riskóné Fazekas Márta - igazgató                        40 éves a magyar Lepramisszió. A résztvevők egy csoportja.



13. hét: március 23 – 29.

Angola, Tanzánia

22

14. hét: március 30 – április 5.

23

A Lepramisszió munkája Angolában
A Lepramisszió Angolában már a polgárháború előtt  
elkezdte támogatni a misszió munkáját.Három tá-
mogató program van az országban a Lepramisszió 
keretein belül: az ARPAL, amely a leprabeteg em-
berek - elsősorban fiatalok- mobilizálását  segíti, hogy 
aktívan részt tudjanak venni az ügyinztézésben és az 
egészségügyi támogatásban. A SOLE Angola évek 
óta részt vesz a Swiss Alliance Mission szervezésé-
ben levő programokon. Az IESA gyülekezet Dél-
Angolában a sérültekért és mozgáskorlátozottakért 
elindított program eszköze a megelőzésben, a leprás 
betegeknek sok reményt és gyógyulást adva szolgá-
latukkal. Nagyon fontos előrelépés az angolai szol-
gálatban, hogy a kormány érdeklődését is felkeltette 
a leprabetegek közötti szolgálat.
TANZÁNIA
A Lepramisszió kapcsolata a Hombolo Leprakórház-
zal 50 évre nyúlik vissza. Homboloban és a környező 
falvakban évente több beteget diagnosztizálnak. A 
leprás betegeket még mindig megbélyegzik a kö-
rülöttük élők, valamint a megélhetésük anyagi kerete 
rendkívül alacsony. Nehezen érnek el bármilyen 
egészségügyi segítségnyújtást. A Hombolo Leprakór-
ház Egészségügyi Oktatási Programját (HH CHEP) 
az Észak-Írországi Lepramisszió alapította. Keresi a 
lehetőségeket, melyekkel segítséget nyújthat elsősor-
ban önsegítő csoportokon keresztül. A cél: olyan se-
gítségnyújtás, amely megteremti az önfenntartó és 
közösség alapú megközelítést a leprával fertőzött 
betegek gondjai felé.
Imatémák
Tanzánia

Hétfő: Imádkozzunk a Hombolo Leprakórház 
Egészségügyi Oktatási Program 2013-2017 
ügyéért, amely segítséget nyújt a megélhetéshez, 
valamint abban, hogy minél kevesebb legyen a 
társadalmi előítélet a leprás betegek felé 2015-
ben.
Kedd: Brian Atkins hűségesen dolgozott nyugdíjba 
vonulásáig a TLM munkatársaként Tanzániában 
körülbelül 15 éven át. Példaértékű volt az elkö
telezettsége a leprások felé, valamint a kapcsolat
tartása az Észak-Írországi Lepramisszióval. Imád
kozzunk utódjáért, aki átveszi a feladatokat 
Tanzániában!
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A magyar Lepramisszió 2014-ben ünnepelte 40. év-
fordulóját. Ezen az évfordulón együtt ünnepeltek és 
adtak hálát az elmúlt évekért. A Lepramisszió mun-
káját régebben elsősorban protestáns közösségek és 
gyülekezeti csoportok támogatták. Napjainkban a 
megsokszorozódott támogatások már elsősorban az 
egyéni adakozóktól érkeznek. A Lepramisszió minden 
alkalmat bölcsen használ ki a támogatók elérésére, 
például szórólapok, előadások formájában. Előadáso-
kat tartanak iskolákban, gyülekezetekben, hogy minél 
inkább tudatosuljon másokban is a leprabetegség, 
valamint a leprában szenvedők nehéz helyzete, élete, 
kirekesztettsége. A támogatók évi négy alkalommal 
kapnak hírlevelet, valamint az adventi időszakban a 
„+1” elnevezésű felhívást, amelyben a támogatókat 
arra kérik, hogy jelképesen fogadjanak otthonukba és 
ültessenek karácsonyi asztalukhoz egy leprás 
beteget.
Magyarországon a lakosság 70%-a római katolikus 
vallású. A 2015. év egyik fő célja a Lepramisszió szol-
gálata iránti érdeklődés minél tágabb körben való fel-
keltése a lakosságnak e legnépesebb körében, hogy 
a világmisszió ügyét és szenvedő embertársaink 
sorsát minél többen segítő szeretetükbe fogadják. 

A magyar Lepramisszió hat éve vállal részt  a leprá-
sok között végzett gyógyító munkában Xishuang-
bannaban és Dicsingben (Kína). Emellett az indiai 
Shahdara kórház is a támogatás fókuszában van. 

Az Imafonál magyarra fordítása is fontos helyen sze-
repel a Lepramisszió munkájában. Egyházi csopor-
tokban iskolákban, egyének között generálnak ima-
támogatást ennek használata által. A magyar Lepra-
misszió a kezdetektől, 1974 óta, elsődlegesnek tartja  
a világmisszióért való imádság szolgálatát.

Magyarország

Imatémák
Hétfő: Adjunk 
hálát a sok 
önkéntesért, 
azokért az idősekért és fiatalokért, akik folyama
tosan felajánlják segítségüket, imádságukat, idejü
ket, tudásukat ebben a szolgálatban!
Kedd: Adjunk hálát a lelkipásztorokért, a pedagó
gusokért, akik támogatják a Lepramisszióban vég
zett szolgálat üzenetét, és ennek hírét továbbadják 
a maguk környezetében!
Szerda: Imádkozzun , hogy Isten áldja meg az 
adománygyűjtő tevékenységet, hogy bölcsen elő
készítve, a legmegfelelőbb időben és gazdagon 
megáldva történjen!
Csütörtök: Imádkozzunk az igazgatóért, Mártáért, 
és a Római Katolikus Egyházzal összekötő e
kötelezett tanácsadóiért, hogy találják meg az új 
támogatók megnyeréséhez vezető legmegfelelőbb 
utakat!
Péntek: Imádkozzunk a kínai projekt munkatársa
ival való hatékony és áldott kapcsolatért, tapasz
talatcseréért, különösen a projektlátogatás- és 
ellenőrzés során a személyes találkozóért! Imád
kozzunk, hogy ez a kapcsolat, szolgálat az egész 
év folyamán Isten dicsőségére folyjon!
Szombat: Imádkozzunk, hogy Isten továbbra is 
sokféle módon áldja meg Mártát vezetői munká-
jában!

 
Bibliai idézet:  „Mert a teremtett világ sóvárogva vár-
ja az Isten fiainak megjelenését!” (Róma 8,19)

Vezető munkatárs
Riskóné Fazekas Márta - igazgató
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Kép: Helyi lakosok táncolnak és énekelnek a lepráról (jobboldalt Brian Átkins)
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Szerda: Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió part
nere  a DCT  hatékony kapcsolatot tudjon kialakí
tani a helyi egészségügyi intézménnyel, ezzel is 
támogatást szerezve a Hombolo Leprakórház ré
szére! 

Angola
Csütörtök: Áldjuk Istent a SOLE Angolával együtt 
a támogatásokért, valamint imádkozzunk fiatal or
vosokért, akik szívesen dolgoznak a SOLE lepra
missziós programjában!
Péntek: Köszönjük meg Istennek azok lelkesedé
sét és odaszánását, akik a SOLE mu káját segítik! 
Imádkozzunk Paolo Mandavelaért, a Tanácsadó 
Bizottság elnökéért, hogy a SOLE tudja folytatni 
munkáját 2015-ben is!
Szombat/vasárnap: Köszönjük meg Istennek az 
ARPAL tagok munkáját, akiknek nincs semmilyen 
egészségügyi gyakorlatuk, de el tudják magyaráz
ni: mi a lepra, valamint utcai drámajátékon keresz
tül be tudják mutatni a leprával szembeni előíté
leteket. Köszönjük Istennek az ő jelenlétüket és 
szolgálatukat az iskolákban, valamit hálásak va
gyunk azokért, akik munkájukat támogatják.

Fő események
Tanzánia
2015. október – Észak Írországból érkező önkéntesek 
munkája, ami a Samariában zajló HH CHEP 2013-2017 
elnevezésű feladat része
Bibliai idézet: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert 
csodákat tett, Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.” 
(Zsoltárok 98,1)
Vezető munkatársak
Angola
Dr. Jean Pierre Brechet – a Lepramisszió képviselője, 
igazgató
Paulo Mandavela – Tanácsadó Bizottság elnöke
Tanzánia
Brian Atkins – Lepramisszió képviselője
G. Chibanhila – Projektvezető

Riskóné Fazekas Márta - igazgató                        40 éves a magyar Lepramisszió. A résztvevők egy csoportja.



közi pénzügyek terén, illetve számos támogatott 
ország pénzügyeinek irányítása terén is. Kö
nyörögjünk erőért az adminisztrációs munkát vég
zők számára, akik napi feladataik mellett az éves 
nemzetközi rendezvények teljes előkészítését is 
végzik.
Csütörtök: Imádkozzunk Helen Eyers-ért, aki a 
humánerőforrás ügyekért felelős vezető, és 
Heather Warne kommunikációs munkatársért! 
Mindketten sokrétű feladatkört látnak el. Kérjük 
Istent, hogy ruházza fel  őket szükséges erővel és 
bölcsességgel.
Péntek: Ma Jannine Ebenso-ért imádkozzunk, aki 
számára egészen új feladatot lát el, mint minő
ségbiztosítási- és ellenőrzési vezető. Imádkozzunk 
Jonathan Tsang-ért, aki az egész Lepramisszió in
formatikai ügyeiért felel, a világszervezetre kiterje
dően. Mindketten komplex feladatokkal bánnak, 
szükségük van sok erőre és világos látásra. Kérjük 
ezt Istentől számukra!
Szombat/vasárnap: Ma a nemzetközi elnökségért 
imádkozzunk, és a nemzetközi elnök: Ken Martin 
szolgálatáért! Különösen is azokban az országok
ban végzett irányításért könyörögjünk, melyeknek 
nincs saját kuratóriumuk, így a nemzetközi elnök
ség látja el vezetésüket. Országonként annyira kü
lönböző a helyzet: könyörögjünk bölcsességért a 
nemzetközi elnökség számára, hogy ezeket a tag
országokat nekik megfelelő módon tudják vezetni!

Vezető munkatársak
Geoff Warne – vezérigazgató
Jannine Ebenso – minőségbiztosítási-és ellenőrzési vezető
Gladstone Worthington – pénzügyi vezető
Pete Garratt – operatív támogatási vezető
Helen Eyers – humánerőforrás-vezető
Piet Both – a vezérigazgató tanácsadója

 -
-

·

·
-

 
-
-

·

 -

-
-

-

15. hét: április 6 – 12.

Nemzetközi Lepramisszió
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16. hét: április 13 – 19.

A Nemzetközi Lepramisszió vezetője Geoff Warne 
vezérigazgató. 20 fős munkatársi gárda segíti munká-
ját. Közülük 17 dolgozik a brentfordi (Egyesült Király-
ság, Londontól nyugatra) központban. 
3 fő pedig Szingapúrból, Hollandiából, Dél-Afrikából 
végzi feladatait. A Nemzetközi Lepramisszió a 32 tag-
országtól kapja feladatait, melyek anyagilag fenntart-
ják a szervezetet. A központ feladatköre az alábbiak-
ban foglalható össze:

 általános felügyelet, mely az ellenőrzést végzi a 
tagországok tevékenysége felett,

 a tagországok operatív munkájának koordinálása 
és segítése adminisztratív és más eszközökkel,

 a működés átláthatóságának biztosítása minden 
téren,

 olyan típusú általános szolgáltatások, melyek egy 
központi helyről könnyebben megvalósíthatók, mint 
helyileg. 

Geoff Warne és munkatársai a nemzetközi elnökség-
nek számolnak be, mely 10 fős testületet a tagorszá-
gok választanak. A 10 fő jelenleg  a világ 9 különböző 
országából származik. Az elnökség évente kétszer 
ülésezik. Felelőssége a döntéshozatal, nemcsak a 
Nemzetközi Lepramisszió egészére nézve, hanem 
arra  a jelenleg 12 országra nézve is, melyeknek 
pillanatnyilag még nincs saját döntéshozó testületük.  
A  nemzetközi elnökség tehát nagy felelősséget visel 
magán. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a 2014-ben felállt igazgatói 
csapatért, és könyörögjünk azért, hogy Geoff, 
Jannine, Gladstone, Helen és Pete továbbra is 
egységben és megértésben munkálkodjanak egy
mással is, másokkal is! Imádkozzunk Piet Both-ért, 
aki általános és technikai tanácsadóként dolgozik 
Hollandiából. Könyörögjünk Geoff Warne vezér
igazgató óriási felelősséggel járó munkájáért!
Kedd: A brentfordi munkatársaknak  a felhasználó  
(támogatott) országok irányában is nagyon sok a 
tennivalójuk, miközben saját létszámuk a leépí
tések miatt lecsökkent. Imádkozzunk azért, hogy 
legyen a támogatott országok lepramissziós egy
ségeiben mind több olyan szakember, akik helyi 
szinten többet tudnak ellátni a rájuk vonatkozó 
ügyekből! 
Szerda: Imádkozzunk a pénzügyi osztályon dol
gozókért! Nagy munkateher hárul rájuk a nemzet
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A német Lepramisszió
alapja egy baráti kör, akik Angelika Piefer missziói 
munkáját támogatják imádságaikkal és anyagilag. An-
gelika jelenleg két országban: Nigerben és Kongóban 
dolgozik. A kis munkatársi kör igyekszik mind többe-
ket bevonni a támogató szolgálatba, hogy a missziói 
projektek egyre bővülhessenek és egyre többekhez 
juthasson el a német emberek által is a gyógyulás. 
A német lepramissziós bizottság tagjai különféle fe-
lekezetekből származnak, mindnyájan önkéntesek. 
Többféle jótékonysági rendezvényt szerveznek, hogy 
a bevétel által  Niger, Kongó, India és Csád lepra-
missziós tevékenységét támogassák. 

A finn Lepramisszió
Jelentős változáson ment át 2014-ben, miután lekö-
szönt a korábbi elnök és alelnök. Új kuratórium állt 
fel, melynek tagja többek között a svéd Lepramisszió 
igazgatója is. Munkájával és tanácsaival segíti az 
önkéntesekből álló finn munkacsoport az új struktúra 
kialakításában. A két ország közötti együttműkö-
désnek jó alapja más mellett a közös projektek is: 
Finnországnak is régi kapcsolata van Kongóval. Egy-
házak látogatásával, egyénekhez és közösségekhez 
küldött körlevelek által, egy „A nagyvilág a faluba jön” 
nevű fesztivál bevételével próbálják az adománygyűj-
tést intenzívebbé tenni az országban. 

Imatémák
Németország:

Hétfő: Adjunk hálát Istennek azért, hogy védel
mezi Angelika Piefert és munkatársait! Adjunk há
lát a megnyíló lehetőségekért Indiában, Csádban, 
Kongóban, Nigerben, mely országokban mind több 
leprabeteghez, mozgássérülthöz jut el a Lepra
misszió segítsége.
Kedd: Imádkozzunk kreatív ötletekért, hogy minél 
többekhez elérjen a hívó szó és serkentse őket 
segítésre, adakozásra Németországban. Könyö
rögjünk azért, hogy a német Lepramisszió hatéko
nyan tudjon hozzájárulni a Nemzetközi Lepra
misszió munkájához!
Szerda: Adjunk hálát a német és a svájci Lepra
misszió közötti jó kapcsolatért! Adjunk hálát az új 
irodahelyiségért és a német támogatók elkötele
zettségéért!
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Németország és Finnország

Kép: a vezetőség tagjai  (balról): Jannine, Geoff, Helen, Gladstone, Pete.
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Csütörtök: 
Finnország

Adjunk hálát Eeva-Liisa Moilanen elnök és Ritva 
Kirra alelnök több évtizedes szolgálatáért, akik ne-
páli és indonéziai misszionáriusi munkájuk után 
tevékenykedtek hazájuk lepramissziós munkájá-
ban 2014-ig. Imádkozzunk az új kuratóriumi tago-
kért és kérjünk áldást munkájukra!
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy Isten munkál
kodjon minél több finn ember szívében, serkentse 
a Lepramisszió támogatására őket, és a folyamat
ban lévő kongói projekthez legyen meg a szüksé
ges anyagi forrás!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát „A nagyvilág a 
faluba jön” májusban megtartott fesztivál sikeréért, 
hogy sokakat tudjanak megszólítani és megérin-
teni támogatásra. 

Bibliai idézet: „Ti vagytok a világ világosága!” (Máté 
5,14)

Vezető munkatársak: 
Németország
Dr. Johannes Schafer – elnök
Bettina Merz – titkár
Finnország
Dr. Aki Hietaharju – elnök
Eija Kilpi lelkésznő – alelnök
Ritva Pohti – titkár

Kép: Ritva Pohti a májusi fesztivál standjánál



közi pénzügyek terén, illetve számos támogatott 
ország pénzügyeinek irányítása terén is. Kö
nyörögjünk erőért az adminisztrációs munkát vég
zők számára, akik napi feladataik mellett az éves 
nemzetközi rendezvények teljes előkészítését is 
végzik.
Csütörtök: Imádkozzunk Helen Eyers-ért, aki a 
humánerőforrás ügyekért felelős vezető, és 
Heather Warne kommunikációs munkatársért! 
Mindketten sokrétű feladatkört látnak el. Kérjük 
Istent, hogy ruházza fel  őket szükséges erővel és 
bölcsességgel.
Péntek: Ma Jannine Ebenso-ért imádkozzunk, aki 
számára egészen új feladatot lát el, mint minő
ségbiztosítási- és ellenőrzési vezető. Imádkozzunk 
Jonathan Tsang-ért, aki az egész Lepramisszió in
formatikai ügyeiért felel, a világszervezetre kiterje
dően. Mindketten komplex feladatokkal bánnak, 
szükségük van sok erőre és világos látásra. Kérjük 
ezt Istentől számukra!
Szombat/vasárnap: Ma a nemzetközi elnökségért 
imádkozzunk, és a nemzetközi elnök: Ken Martin 
szolgálatáért! Különösen is azokban az országok
ban végzett irányításért könyörögjünk, melyeknek 
nincs saját kuratóriumuk, így a nemzetközi elnök
ség látja el vezetésüket. Országonként annyira kü
lönböző a helyzet: könyörögjünk bölcsességért a 
nemzetközi elnökség számára, hogy ezeket a tag
országokat nekik megfelelő módon tudják vezetni!

Vezető munkatársak
Geoff Warne – vezérigazgató
Jannine Ebenso – minőségbiztosítási-és ellenőrzési vezető
Gladstone Worthington – pénzügyi vezető
Pete Garratt – operatív támogatási vezető
Helen Eyers – humánerőforrás-vezető
Piet Both – a vezérigazgató tanácsadója
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15. hét: április 6 – 12.

Nemzetközi Lepramisszió

24 25

16. hét: április 13 – 19.

A Nemzetközi Lepramisszió vezetője Geoff Warne 
vezérigazgató. 20 fős munkatársi gárda segíti munká-
ját. Közülük 17 dolgozik a brentfordi (Egyesült Király-
ság, Londontól nyugatra) központban. 
3 fő pedig Szingapúrból, Hollandiából, Dél-Afrikából 
végzi feladatait. A Nemzetközi Lepramisszió a 32 tag-
országtól kapja feladatait, melyek anyagilag fenntart-
ják a szervezetet. A központ feladatköre az alábbiak-
ban foglalható össze:

 általános felügyelet, mely az ellenőrzést végzi a 
tagországok tevékenysége felett,

 a tagországok operatív munkájának koordinálása 
és segítése adminisztratív és más eszközökkel,

 a működés átláthatóságának biztosítása minden 
téren,

 olyan típusú általános szolgáltatások, melyek egy 
központi helyről könnyebben megvalósíthatók, mint 
helyileg. 

Geoff Warne és munkatársai a nemzetközi elnökség-
nek számolnak be, mely 10 fős testületet a tagorszá-
gok választanak. A 10 fő jelenleg  a világ 9 különböző 
országából származik. Az elnökség évente kétszer 
ülésezik. Felelőssége a döntéshozatal, nemcsak a 
Nemzetközi Lepramisszió egészére nézve, hanem 
arra  a jelenleg 12 országra nézve is, melyeknek 
pillanatnyilag még nincs saját döntéshozó testületük.  
A  nemzetközi elnökség tehát nagy felelősséget visel 
magán. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a 2014-ben felállt igazgatói 
csapatért, és könyörögjünk azért, hogy Geoff, 
Jannine, Gladstone, Helen és Pete továbbra is 
egységben és megértésben munkálkodjanak egy
mással is, másokkal is! Imádkozzunk Piet Both-ért, 
aki általános és technikai tanácsadóként dolgozik 
Hollandiából. Könyörögjünk Geoff Warne vezér
igazgató óriási felelősséggel járó munkájáért!
Kedd: A brentfordi munkatársaknak  a felhasználó  
(támogatott) országok irányában is nagyon sok a 
tennivalójuk, miközben saját létszámuk a leépí
tések miatt lecsökkent. Imádkozzunk azért, hogy 
legyen a támogatott országok lepramissziós egy
ségeiben mind több olyan szakember, akik helyi 
szinten többet tudnak ellátni a rájuk vonatkozó 
ügyekből! 
Szerda: Imádkozzunk a pénzügyi osztályon dol
gozókért! Nagy munkateher hárul rájuk a nemzet
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A német Lepramisszió
alapja egy baráti kör, akik Angelika Piefer missziói 
munkáját támogatják imádságaikkal és anyagilag. An-
gelika jelenleg két országban: Nigerben és Kongóban 
dolgozik. A kis munkatársi kör igyekszik mind többe-
ket bevonni a támogató szolgálatba, hogy a missziói 
projektek egyre bővülhessenek és egyre többekhez 
juthasson el a német emberek által is a gyógyulás. 
A német lepramissziós bizottság tagjai különféle fe-
lekezetekből származnak, mindnyájan önkéntesek. 
Többféle jótékonysági rendezvényt szerveznek, hogy 
a bevétel által  Niger, Kongó, India és Csád lepra-
missziós tevékenységét támogassák. 

A finn Lepramisszió
Jelentős változáson ment át 2014-ben, miután lekö-
szönt a korábbi elnök és alelnök. Új kuratórium állt 
fel, melynek tagja többek között a svéd Lepramisszió 
igazgatója is. Munkájával és tanácsaival segíti az 
önkéntesekből álló finn munkacsoport az új struktúra 
kialakításában. A két ország közötti együttműkö-
désnek jó alapja más mellett a közös projektek is: 
Finnországnak is régi kapcsolata van Kongóval. Egy-
házak látogatásával, egyénekhez és közösségekhez 
küldött körlevelek által, egy „A nagyvilág a faluba jön” 
nevű fesztivál bevételével próbálják az adománygyűj-
tést intenzívebbé tenni az országban. 

Imatémák
Németország:

Hétfő: Adjunk hálát Istennek azért, hogy védel
mezi Angelika Piefert és munkatársait! Adjunk há
lát a megnyíló lehetőségekért Indiában, Csádban, 
Kongóban, Nigerben, mely országokban mind több 
leprabeteghez, mozgássérülthöz jut el a Lepra
misszió segítsége.
Kedd: Imádkozzunk kreatív ötletekért, hogy minél 
többekhez elérjen a hívó szó és serkentse őket 
segítésre, adakozásra Németországban. Könyö
rögjünk azért, hogy a német Lepramisszió hatéko
nyan tudjon hozzájárulni a Nemzetközi Lepra
misszió munkájához!
Szerda: Adjunk hálát a német és a svájci Lepra
misszió közötti jó kapcsolatért! Adjunk hálát az új 
irodahelyiségért és a német támogatók elkötele
zettségéért!
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Németország és Finnország

Kép: a vezetőség tagjai  (balról): Jannine, Geoff, Helen, Gladstone, Pete.
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Csütörtök: 
Finnország

Adjunk hálát Eeva-Liisa Moilanen elnök és Ritva 
Kirra alelnök több évtizedes szolgálatáért, akik ne-
páli és indonéziai misszionáriusi munkájuk után 
tevékenykedtek hazájuk lepramissziós munkájá-
ban 2014-ig. Imádkozzunk az új kuratóriumi tago-
kért és kérjünk áldást munkájukra!
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy Isten munkál
kodjon minél több finn ember szívében, serkentse 
a Lepramisszió támogatására őket, és a folyamat
ban lévő kongói projekthez legyen meg a szüksé
ges anyagi forrás!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát „A nagyvilág a 
faluba jön” májusban megtartott fesztivál sikeréért, 
hogy sokakat tudjanak megszólítani és megérin-
teni támogatásra. 

Bibliai idézet: „Ti vagytok a világ világosága!” (Máté 
5,14)

Vezető munkatársak: 
Németország
Dr. Johannes Schafer – elnök
Bettina Merz – titkár
Finnország
Dr. Aki Hietaharju – elnök
Eija Kilpi lelkésznő – alelnök
Ritva Pohti – titkár

Kép: Ritva Pohti a májusi fesztivál standjánál



17. hét: április 20 – 26.
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ARCKÉP

A Thakurgaon kerületben élő Peter Hembrom 
60 éves. 30 évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a 
leprát, amikor még  napszámosként dolgozott. 
Érzéketlenségek alakultak ki a lábában, egyik 
lábfeje lógott, amikor az egyik lepramissziós 
intézményben jelentkezett. Azonnal megkezdték 
a gyógyszeres kezelését. 
A diagnózis hallatán Peter teljesen elkesederett. 
Bátyja nem engedte, hogy a közös házban éljen 
tovább, így Peter és felesége a bozótosba me-
nekült. Ettől kezdve ott húzták meg magukat 
otthon nélkül. 
Sok segítséget kapott: például a lógó lábfejének 
megoperálását.  2008-ban a NuPIP projekttől  2 
000 bangladesi taka induló tőkét és egy 
fejőstehenet kapott. Így indult el, és hamarosan 

Kezelés hiányában, a leprabetegség miatt roncsolód-
nak az érző idegek, ami bénuláshoz, sérüléshez, fer-
tőzéshez, és maradandó károsodáshoz vezethet.
A Lepramisszió legtöbb projektje számol a fogyaté-
kossággal: a betegséget minél korábban diagnoszti-
zálják és kezelik, hogy a károsodást megakadályoz-
zák. A további állapotromlás megelőzéséhez egyéni- 
vagy csoportszinten oktatják az ápolás alapjait; szak-
emberek speciális beavatkozásokat, például helyre-
állító műtéteket végeznek; egyéni lábbeliket vagy 
protéziseket biztosítanak. 2013-ban az Indiai Lepra-
misszió 825 önsegítő csoportban 3963 főt támogatott, 
és 30 094 embernek készített lábbelit. A szervezet 
azokat is segíti, akik nem a lepra kórokozója miatt 
élnek fogyatékkal, mert ez hatékony és csökkenti a 
megbélyegzettséget.
A Nemzetközi Lepramisszió a világ összes lepraszer-
vezetének (ILEP) és a fogyatékkal élőket nemzetközi 
szinten segítő szervezetegyüttes (IDDC) tagjaival kö-
zösen segíti a fogyatékkal élő embereket. Az a cé-
lunk, hogy világszerte erősítsük a leprabetegséggel 
és a fogyatékossággal kapcsolatos fejlesztés fontos-
ságát. Az Egészségügyi Világszervezettel együttmű-
ködésben egy internetes közösségi rehabilitációs 
(CBR) képzési programot dolgozunk ki. Továbbra is 
hirdetjük a rehabilitációt, mint a fogyatékkal élők 
komplex fejlesztésének eszközét. A Lepramisszió 
tagszervezetei biztatják az egyházakat a fogyatékkal 
élők integrációjának hirdetésére, tevékenységi és ve-
zetői szinten is.
 Imatémák

Hétfő: A Mianmari Lepramisszió továbbra is nyo-
mást gyakorol a kormányzatra, hogy vegye figye-
lembe a fogyatékkal élők szempontjait. Adjunk 
hálát Istennek, hogy a kérdés bekerült a 2014-es 
népszámlálás témakörei közé; és imádkozzunk a 
fogyatékkal élők érdekeinek további érvényesíté-
séért Mianmarban!
Kedd: Adjunk hálát Istennek a leprabetegség kuta-
tását kezdeményező projektért (LRI), amely idén 
több fogyatékossággal kapcsolatos vizsgálatot tá-
mogat. Számos lepramissziós program foglalkozik 
a leprához köthető fogyatékosság kutatásával, 
ezekhez a forrást az LRI biztosítja. Imádkozzunk 
azért, hogy a kutatás világszerte fejlessze a lepra-
beteg embereknek szánt szolgáltatásokat!
Szerda: A leprabetegség okozta károsodások 

·

·

·

Peter a szegénységi küszöb fölé került Fogyatékkal élők

A NuPIP rövidítésű projekt, mely az ultraszegénység ellen próbál 
felzárkóztatással, különféle intézkedésekkel segíteni, 
Északnyugat-Bangladesben leprabetegek és hozzátartozói között 
is áldással tevékenykedik.

növelni tudta állatállományát: ma már 5 tehene 
van. Mindegyikük napi  2 liter tejet ad, melyet 
Peter el tud adni. Napi bevétele ebből  80 taka. 
Mindezen  felül teljesen tönkrement kis házának 
korszerűsítésére 5 000 taka kölcsönt vehetett 
fel. Peter az önsegítő csoport vezetője. Ráter-
mett módon intézte el, hogy csoportjának min-
den tagja ma már rendelkezik hivatalos sze-
mélyi igazolvánnyal! Továbbá gazdálkodásba is 
fognak a jövőben. 
Peter így a szegénységi küszöb fölé került. Csa-
ládjával együtt naponta kétszer étkeznek. A kö-
zösség elfogadja és tisztelettel néz rá. A Bang-
ladesi Lepramisszió és a NuPIP nélkülözhetet-
len szerepet játszott Peter életének átalakítá-
sában. 

továbbra is kihívást jelentenek a kórházi rehabilitá-
ció és a szociális felzárkóztatás számára. Imád-
kozzunk új, használható ötletekért, amelyek segí-
tenek megelőzni vagy kezelni a károsodást!
Csütörtök: A roncsolódás kezeléséhez sokszor 
műtét szükséges. Imádkozzunk azért, hogy az 
Indiai Lepramisszió 2014-es, a helyreállító sebé-
szetet értékelő projektjének tanulságai segítsék és 
fejlesszék a jövő beavatkozásait!
Péntek: A WHO nemzetközi egészségügyi akció-
tervével és a fenntartható fejlődés új célkitűzé-
seivel világszerte előtérbe kerül a fogyatékkal élők 
ügye. Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők fej-
lesztését segítő, nemzetközi szintű munka a min-
dennapokban is valódi változásokhoz vezessen!
Szombat/vasárnap: A leprabetegség nem vezet 
feltétlenül fogyatékossághoz. Sajnos, éves beszá-
molóink szerint a lepra okozta károsodásokat – 
például a fekélyeket – nehéz megelőzni, ha már 
jelentkeztek a tünetek. Imádkozzunk a lábukban 
érzéketlenséget tapasztaló betegekért, hogy elke-
rüljék a fekélyeket!

Fontos események:
Január 25. – a Leprások Világnapja
Március/április – a Bizottság a Fogyatékkal Élők Jogaiért 13. 
ülése
Május – az IDDC általános ülése
Június – az Egyezmény a Fogyatékkal Élők Jogaiért hatálya 
alá tartozó államok konferenciája
Szeptember/Október – a Bizottság a Fogyatékkal Élők 
Jogaiért 14. ülése
December 3. – a Fogyatékkal Élők Világnapja
Bibliai idézet:
„Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket 
erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a 
sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon.” 
(Zsidók 12, 12-13)
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·

Kép: Felkészítés a 2014-es mianmari népszámlálásra
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lábfeje lógott, amikor az egyik lepramissziós 
intézményben jelentkezett. Azonnal megkezdték 
a gyógyszeres kezelését. 
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beteg embereknek szánt szolgáltatásokat!
Szerda: A leprabetegség okozta károsodások 

·

·

·

Peter a szegénységi küszöb fölé került Fogyatékkal élők

A NuPIP rövidítésű projekt, mely az ultraszegénység ellen próbál 
felzárkóztatással, különféle intézkedésekkel segíteni, 
Északnyugat-Bangladesben leprabetegek és hozzátartozói között 
is áldással tevékenykedik.

növelni tudta állatállományát: ma már 5 tehene 
van. Mindegyikük napi  2 liter tejet ad, melyet 
Peter el tud adni. Napi bevétele ebből  80 taka. 
Mindezen  felül teljesen tönkrement kis házának 
korszerűsítésére 5 000 taka kölcsönt vehetett 
fel. Peter az önsegítő csoport vezetője. Ráter-
mett módon intézte el, hogy csoportjának min-
den tagja ma már rendelkezik hivatalos sze-
mélyi igazolvánnyal! Továbbá gazdálkodásba is 
fognak a jövőben. 
Peter így a szegénységi küszöb fölé került. Csa-
ládjával együtt naponta kétszer étkeznek. A kö-
zösség elfogadja és tisztelettel néz rá. A Bang-
ladesi Lepramisszió és a NuPIP nélkülözhetet-
len szerepet játszott Peter életének átalakítá-
sában. 

továbbra is kihívást jelentenek a kórházi rehabilitá-
ció és a szociális felzárkóztatás számára. Imád-
kozzunk új, használható ötletekért, amelyek segí-
tenek megelőzni vagy kezelni a károsodást!
Csütörtök: A roncsolódás kezeléséhez sokszor 
műtét szükséges. Imádkozzunk azért, hogy az 
Indiai Lepramisszió 2014-es, a helyreállító sebé-
szetet értékelő projektjének tanulságai segítsék és 
fejlesszék a jövő beavatkozásait!
Péntek: A WHO nemzetközi egészségügyi akció-
tervével és a fenntartható fejlődés új célkitűzé-
seivel világszerte előtérbe kerül a fogyatékkal élők 
ügye. Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők fej-
lesztését segítő, nemzetközi szintű munka a min-
dennapokban is valódi változásokhoz vezessen!
Szombat/vasárnap: A leprabetegség nem vezet 
feltétlenül fogyatékossághoz. Sajnos, éves beszá-
molóink szerint a lepra okozta károsodásokat – 
például a fekélyeket – nehéz megelőzni, ha már 
jelentkeztek a tünetek. Imádkozzunk a lábukban 
érzéketlenséget tapasztaló betegekért, hogy elke-
rüljék a fekélyeket!

Fontos események:
Január 25. – a Leprások Világnapja
Március/április – a Bizottság a Fogyatékkal Élők Jogaiért 13. 
ülése
Május – az IDDC általános ülése
Június – az Egyezmény a Fogyatékkal Élők Jogaiért hatálya 
alá tartozó államok konferenciája
Szeptember/Október – a Bizottság a Fogyatékkal Élők 
Jogaiért 14. ülése
December 3. – a Fogyatékkal Élők Világnapja
Bibliai idézet:
„Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket 
erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a 
sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon.” 
(Zsidók 12, 12-13)

 

·

·

·

Kép: Felkészítés a 2014-es mianmari népszámlálásra



18. hét: április 27.  május 3.–

Kelet-Timor
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19. hét: május 4 – 10.

Nepál 

A Nepáli Lepramisszióról
Jelenleg Nepálban 37 000 fogyatékossággal élő 
emberről tudunk, akik a leprabetegség következtében 
váltak fogyatékossá. Évente 3500 új beteget regiszt-
rálnak. A Nemzetközi Lepramisszió partnerei a Nepáli 
Lepraszövetség (NLF) és a Nemzetközi Nepál Szö-
vetség (INF), valamint helyi gyülekezetek, amelyek 
körülbelül 10 programban segítenek.

Szocio-Gazdasági Rehabilitáció (SER) program: a 
fő cél elsősorban abban segíteni, hogy a betegek 
önbizalma, önértékelése javuljon, valamint méltó-
sággal éljék meg mindennapjaikat. Betegként, fo-
gyatékosként értékes és hasznos tagjai legyenek 
egy-egy közösségnek és a társadalomnak.
Közösségtámogatás és – fejlesztés, Fogyatékos-
ság- és Rehabilitációs Projektek (CEDAR): az 
elsődleges cél támogatni és erősíteni a leprás be-
tegeket, valamint a fogyatékossággal élőket, külö-
nösen a nőket.

 A PACED program: egy új program, új szolgálat, 
amelyet 2014 augusztusában indítottak el abból a 
célból, hogy még inkább tudatosítsák és oktassák 
a leprabetegség következményeit három körzet-
ben, Nepál központi régiójában (16 millió lakos-
ság).

Imatémák
Hétfő: 2015 júliusában végéhez ér a Nepáli Lep-
ramisszió megállapodása a kormánnyal. Imád-
kozzunk a Lepramisszió területi vezetőjéért, 
Shovakhar Kandelért, kérjünk bölcsességet, kitar-
tást és vezetést, amikor a következő 5 évre szóló 
megállapodás folytatásáért tárgyal.
Kedd: Adjunk hálát Istennek a Lepramisszió és 
más nepáli szervezetek közötti jól működő kap-

·
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·

·

·

A Lepramisszió Kelet-Timorban a következő  5 évre 
fontos céljául tűzte ki, hogy javítson a leprabeteg-
ségben élő emberek életminőségén.
A Lepramisszió programjában szerepel:

 CBR elnevezésű program, amelynek célja a 
leprával fertőzött emberek visszasegítése eredeti 
közösségeikbe. Jelenleg 24 önsegítő csoportjuk 
van 6 kerületben, ezt szeretnék tovább bővíteni.

 A Lepramisszió együttműködik egészségügyi és 
egyéb klinikai szervezetekkel, hogy egyes körze-
tekben segítse a leprások helyzetét, valamint 
csökkentse a leprás betegeket körülvevő falakat, 
határokat.

Imatémák:
Hétfő: Imádkozzunk a  kormány jó vezetéséért,  
hogy békés és jó fejlődést tudjanak kiépíteni!
Kedd: Imádkozzunk a segítők folyamatos odaszá
násáért!
Szerda: Imádkozzunk az orvosokért, akik a leprás 
betegek között dolgoznak! Imádkozzunk a Timor 
Leste 13 kerületében dolgozó 200 új orvosért!
Csütörtök: Imádkozzunk a Lepramisszióban szol
gáló munkatársak odaszánt életéért!  Imádkoz
zunk, hogy Isten folymatosan erősítse meg őket és 
áldja meg őket minden helyzetben!
Péntek: Imádkozzunk az RHTO DPO munkatár
saiért Timor Leste 13 kerületében!  Imádkozzunk 
bátorításért a szolgálatokhoz! Imádkozzunk a kö
zösségek vezetőiért, hogy tudják képviselni a be
teg embereket!
Szombat: Imádkozzunk az új programok hala
dásáért, valami t a rehabilitációs munkáért, amely 
2015. júniusáig tart!

Főbb események:
Január – Leprások Világnapja
December 3 -  Nemzetközi Fogyatékossági Világnap
December 10 – Emberi Jogok Világnapja
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Bibliai idézet:
„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy mint az 
Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.” (Kol. 3,23)

Vezető munkatársak:
Afliana Lisnahan Reis (Nona) -  országos vezető
Francis da Costa -  forrásfejlesztési coordinator
Nelson da Silva – faluközpontú rehabilitációs 
program koordinátora
Joaozito dos Santos – mozgássérült program 
koordinátora

Képek: Shovakhar Kandel – országos vezető
            Új háza előtt álló asszony – a ház a Lepramisszió támogatásával épült

csolatokért! Imádkozzunk a következő partnere-
kért: az NLF segítse a helyi gyülekezeteket a 
szolgálatban, valamit a rehabilitáció munkájában! 
Az INF folytassa a támogatást Nepál nyugati ré-
szében!
Szerda: Adjunk hálát a 100 önsegítő csoportért, 
amelyek a kormánytól kapnak támogatást! Imád-
kozzunk, hogy Isten áldja meg az új csoportokat, 
különösen a PACED programot, hogy az továbbra 
is tudjon működni!
Csütörtök: Shovakhar Kandel, a Lepramisszió or-
szágos vezetője, irányítja a munkát különböző 
ügynökségekkel, valamint már partnerekkel. Imád-
kozzunk, hogy bölcs vezetője legyen a prog-
ramoknak!
Péntek: Imádkozzunk a nepáli kormányért, vala-
mint a szolgálat hatékonyságáért, hiszen ez nagy-
ban befolyásolja az egész ország jövőjét és hely-
zetét!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a nemzetközi 
önkéntesekért és medikushallgatókért, akik gya-
korlaton vesznek részt az Anandaban Kórházban! 
Imádkozzunk, hogy megértsék a betegség kiala-
kulásának okait, valamint a következményeket is! 
Imádkozzunk azért, hogy a saját környezetükben 
továbbadják a tapasztalataikat, valamint lelkileg is 
gazdagodjanak a leprakórházban!

Bibliai idézet: „…mert Ő mondta: Nem maradok el 
tőled, sem el nem hagylak téged.” (Zsidók 13,5)
Vezető  munkatársak:
Shovakhar Kandel – a Nepáli Lepramisszió országos 
vezetője
Chiranjivi Sharma – Fejlesztési Hivatal
Bishnu Dhungana - projektigazgató, PACED
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váltak fogyatékossá. Évente 3500 új beteget regiszt-
rálnak. A Nemzetközi Lepramisszió partnerei a Nepáli 
Lepraszövetség (NLF) és a Nemzetközi Nepál Szö-
vetség (INF), valamint helyi gyülekezetek, amelyek 
körülbelül 10 programban segítenek.

Szocio-Gazdasági Rehabilitáció (SER) program: a 
fő cél elsősorban abban segíteni, hogy a betegek 
önbizalma, önértékelése javuljon, valamint méltó-
sággal éljék meg mindennapjaikat. Betegként, fo-
gyatékosként értékes és hasznos tagjai legyenek 
egy-egy közösségnek és a társadalomnak.
Közösségtámogatás és – fejlesztés, Fogyatékos-
ság- és Rehabilitációs Projektek (CEDAR): az 
elsődleges cél támogatni és erősíteni a leprás be-
tegeket, valamint a fogyatékossággal élőket, külö-
nösen a nőket.

 A PACED program: egy új program, új szolgálat, 
amelyet 2014 augusztusában indítottak el abból a 
célból, hogy még inkább tudatosítsák és oktassák 
a leprabetegség következményeit három körzet-
ben, Nepál központi régiójában (16 millió lakos-
ság).

Imatémák
Hétfő: 2015 júliusában végéhez ér a Nepáli Lep-
ramisszió megállapodása a kormánnyal. Imád-
kozzunk a Lepramisszió területi vezetőjéért, 
Shovakhar Kandelért, kérjünk bölcsességet, kitar-
tást és vezetést, amikor a következő 5 évre szóló 
megállapodás folytatásáért tárgyal.
Kedd: Adjunk hálát Istennek a Lepramisszió és 
más nepáli szervezetek közötti jól működő kap-

·
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·

·

A Lepramisszió Kelet-Timorban a következő  5 évre 
fontos céljául tűzte ki, hogy javítson a leprabeteg-
ségben élő emberek életminőségén.
A Lepramisszió programjában szerepel:

 CBR elnevezésű program, amelynek célja a 
leprával fertőzött emberek visszasegítése eredeti 
közösségeikbe. Jelenleg 24 önsegítő csoportjuk 
van 6 kerületben, ezt szeretnék tovább bővíteni.

 A Lepramisszió együttműködik egészségügyi és 
egyéb klinikai szervezetekkel, hogy egyes körze-
tekben segítse a leprások helyzetét, valamint 
csökkentse a leprás betegeket körülvevő falakat, 
határokat.

Imatémák:
Hétfő: Imádkozzunk a  kormány jó vezetéséért,  
hogy békés és jó fejlődést tudjanak kiépíteni!
Kedd: Imádkozzunk a segítők folyamatos odaszá
násáért!
Szerda: Imádkozzunk az orvosokért, akik a leprás 
betegek között dolgoznak! Imádkozzunk a Timor 
Leste 13 kerületében dolgozó 200 új orvosért!
Csütörtök: Imádkozzunk a Lepramisszióban szol
gáló munkatársak odaszánt életéért!  Imádkoz
zunk, hogy Isten folymatosan erősítse meg őket és 
áldja meg őket minden helyzetben!
Péntek: Imádkozzunk az RHTO DPO munkatár
saiért Timor Leste 13 kerületében!  Imádkozzunk 
bátorításért a szolgálatokhoz! Imádkozzunk a kö
zösségek vezetőiért, hogy tudják képviselni a be
teg embereket!
Szombat: Imádkozzunk az új programok hala
dásáért, valami t a rehabilitációs munkáért, amely 
2015. júniusáig tart!

Főbb események:
Január – Leprások Világnapja
December 3 -  Nemzetközi Fogyatékossági Világnap
December 10 – Emberi Jogok Világnapja
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Bibliai idézet:
„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy mint az 
Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.” (Kol. 3,23)

Vezető munkatársak:
Afliana Lisnahan Reis (Nona) -  országos vezető
Francis da Costa -  forrásfejlesztési coordinator
Nelson da Silva – faluközpontú rehabilitációs 
program koordinátora
Joaozito dos Santos – mozgássérült program 
koordinátora

Képek: Shovakhar Kandel – országos vezető
            Új háza előtt álló asszony – a ház a Lepramisszió támogatásával épült

csolatokért! Imádkozzunk a következő partnere-
kért: az NLF segítse a helyi gyülekezeteket a 
szolgálatban, valamit a rehabilitáció munkájában! 
Az INF folytassa a támogatást Nepál nyugati ré-
szében!
Szerda: Adjunk hálát a 100 önsegítő csoportért, 
amelyek a kormánytól kapnak támogatást! Imád-
kozzunk, hogy Isten áldja meg az új csoportokat, 
különösen a PACED programot, hogy az továbbra 
is tudjon működni!
Csütörtök: Shovakhar Kandel, a Lepramisszió or-
szágos vezetője, irányítja a munkát különböző 
ügynökségekkel, valamint már partnerekkel. Imád-
kozzunk, hogy bölcs vezetője legyen a prog-
ramoknak!
Péntek: Imádkozzunk a nepáli kormányért, vala-
mint a szolgálat hatékonyságáért, hiszen ez nagy-
ban befolyásolja az egész ország jövőjét és hely-
zetét!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a nemzetközi 
önkéntesekért és medikushallgatókért, akik gya-
korlaton vesznek részt az Anandaban Kórházban! 
Imádkozzunk, hogy megértsék a betegség kiala-
kulásának okait, valamint a következményeket is! 
Imádkozzunk azért, hogy a saját környezetükben 
továbbadják a tapasztalataikat, valamint lelkileg is 
gazdagodjanak a leprakórházban!

Bibliai idézet: „…mert Ő mondta: Nem maradok el 
tőled, sem el nem hagylak téged.” (Zsidók 13,5)
Vezető  munkatársak:
Shovakhar Kandel – a Nepáli Lepramisszió országos 
vezetője
Chiranjivi Sharma – Fejlesztési Hivatal
Bishnu Dhungana - projektigazgató, PACED

·

·

·

·
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20. hét: május 11  17.– 21. hét: május 18 – 24.

Guinea és ZimbabweMianmar

A Lepramisszió mianmari szolgálatáról

Mianmar jelentős politikai átalakuláson megy keresz-
tül az utóbbi években. A 2015. évi választások ennek 
a folyamatnak a visszajelzése lesz. Az ország szá-
mos kihívással néz szembe, de láthatóan orvosolni 
tudja saját gondjait. Akár Ázsia egyik gazdasági cso-
dája is lehet a közeljövőben! Az állami- és civilszerve-
zeteknek nagyon össze kell fogniuk a fejlesztési-, 
mozgássérültség elleni-, közösségalapú rehabilitá-
ciós változtatások érdekében. 
2015 a Lepramisszió életében is stratégiai fontos-
ságú. Lezárul az előző ötéves fejlesztési ciklus, és 
elkezdődik a következő ötéves terv. Komoly gond az 
országban, hogy a mozgássérültekre hagyományo-
san megbélyegzéssel és kirekesztéssel tekintenek. A 
Lepramisszió hatékony segítséget kíván nyújtani a 
kormányzati szerveknek is mind a felvilágosítás te-
rén, mind pedig egy Emberi Jogi Alapmű kidolgo-
zásában.  Remélik, hogy a törvényi szabályozásra is 
hatással tudnak lenni mindezáltal. 

Imatémák
Hétfő: Mianmar demokráciát épít. Eközben etnikai 
konfliktusokkal, egyenlőtlenségekkel és  feszültsé
gekkel kell megküzdeniük az országban. A no
vember/decemberi választások jelentős hatással 
lesznek a lakosság életére. Imádkozzunk azért, 
hogy a demokratikus átalakulások folytatódjanak, 
és tisztességes mederbe kerüljön minden az 
országban!
Kedd: A 2010-2015 közötti  fejlesztés nagy jelen
tőségű a szervezetünk életében. Tanulságait le
vonva az új fejlesztési terv remélhetőleg még több 
változást fog tudni eszközölni. Imádkozzunk azért, 
hogy ezek a jelentős változások kivétel nélkül a 
betegek javát és érdekét szolgálják majd! 
Szerda: A Mozgássérültséggel Foglalkozó Reha
bilitációs Szervezet 2014-ben új munkatársakkal 
bővült: jogvédőket vettek fel, hogy a mozgássé
rültek érdekeit képviseljék. Imádkozzunk azért, 
hogy a „zenekar” össze tudjon hangolódni, és a 
régi, valamint új munkatársak egy ügyért fáradoz
zanak: a mozgássérültek életminőségének javulá
sáért! 

·
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A Lepramisszió guineai munkájáról:
A Lepramisszió több, mint 30 éve működik a 
Philafricaine Misszió (MPA) partnersége által Guineá-
ban. Az MPA orvosi munkájának neve “ProESPOIR” 
(a reményért), és azok felé az emberek felé irányul, 
akiket megfertőzött a lepra, a tuberkolózis és az 
AIDS. A projekt központja a missziós kórház Macen-
tában, közel 100 ággyal. Az MPA ugyancsak támo-
gatja a nemzeti lepra- és tuberkolózis ellenőrző prog-
ramot kb. 400, leprával érintett ember között. Az MPA 
a Guineai Evangéliumi Egyház munkájában is részt 
vesz.
A Lepramisszió zimbabwei munkájáról
Még mindig vannak új leprás esetek Zimbabwében, 
és a Lepramisszió szeretné, ha el tudná érni az újon-
nan diagnosztizált betegeket. Mégis az utóbbi évek 
bajos gazdasági helyzete nehezítette,  hogy a Lepra-
misszió felgyorsítsa a helyi érdekcsoport újraformálá-
sát, vagy hogy pénzt gyűjtsön e munkára. Az elmúlt 
12 hónapban néhány örvendetesebb hír nyomán ott a 
lehetőség, hogy változzon ez a helyzet – különösen, 
hogy új emberek bukkantak föl a lepramunka iránti 
elhívatás érzésével. Dan és Babs Izzetről, akik sok 
éve már az „arca és hangja” a Lepramissziónak Zim-
babwében, egy könyv készült, amelyet 2014 végén 
adnak ki Európában.
Imatémák 
Guinea

Hétfő: Imádkozzunk az Ebola-járvány nyugat-afri-
kai kitörésének végéért. Az egyik első áldozat 
2014 márciusában a macentai kórházunk laborató-
riumának vezetője volt. Nem helyettesítették 2014 
augusztusáig. Imádkozzunk a guineai politikai hely-
zetért, mivel a 2015 végén zajló elnökválasztások 
erőszak kockázatát hordozzák a kormányt támoga-
tók és az ellenzék között.
Kedd: Imádkozzunk bölcsességért és pénzügyi 
változtatásokért 2015-ben, és a kórház jövőjéért. A 
Mission Philafricaine tervezi, hogy több felelőssé-
get ad át a guineai munkatársaknak. Ugyanakkor a 
kórháznak számolni kell azzal, hogy kevesebb tá-
mogatást kap a Nemzetközi Lepramissziótól és 
más támogatóktól.
Szerda: Imádkozzunk erőért és bölcsességért Dr. 
Ismael Beavogui számára kórházigazgatói új meg-
bízatásában. Dr Eric Bafende-t váltja fel, aki 
északra költözik családjával. Imádkozzunk Peepe 
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Csütörtök:  Júniusban kezdődik az a projekt, mely 
a leprabetegséget és mozgássérültséget össze
kapcsolva, kombinált programmal szélesíti ki tevé
kenységünket. Imádkozzunk azért, hogy a moz
gássérültek egész Mianmarban megbecsült és 
egyenlő jogokkal rendelkező emberekké válhas
sanak!
Péntek: 2015-ben a mianmari Lepramisszió támo
gatni fogja a kormánynak a mozgássérültséggel és 
a rávonatkozó törvényhozással kapcsolatos lépé
seit. Imádkozzunk azért, hogy miközben a Lep
ramisszió a kormányhivatalnokokat az ENSZ sza
bályok és alapvető emberi jogok érvényesítésére 
készíti fel, Isten adja meg ezeknek a szív szerinti 
elfogadását is a hivatalnokok szívébe! 
Szombat/vasárnap: Idén 550 olyan települést kí
vánnak elérni, ahol a leprafertőzés is jelentős 
nagyságú a lakosság körében. A mozgássérültség 
elleni küzdelemben kéz a kézben járnak a part
nerszervezetekkel. Imádkozzunk azért, hogy minél 
több szenvedőt sikerüljön elérni és rajtuk segíteni!

Fő események
2015. július – A Mianmari Kormány és a Lepramisszió 
megújítja együttműködési megállapodását
2015. július – A szegénység/lemaradottság/iskolázat-
lanság elleni program féléves értékelése

Bibliai idézet: „Nem erővel, nem hatalommal, 
hanem az én lelkemmel” – mondja a Seregek Ura. 
(Zakariás 4,6) 

Gulavogui-ért is, aki Dakarban (Szenegál) szep-
temberig MBA kurzust végez pénzügyi és igaz-
gatási menedzsment területeken. Imádkozzunk 
Raphael Bilivogui-ért, aki Pepe-t helyettesíti a gaz-
dasági vezetésben.

Zimbabwe
Csütörtök: 2014 szeptemberétől 2015 januárig 
Dan és Babs Izzett nyolc európai országban be-
szélt a lepráról, a Lepramisszióról, és tettek bi-
zonyságot Urukról és Megváltójukról, Jézus 
Krisztusról. Imádkozzunk azért is, hogy mások is 
kapjanak elhívást arra, hogy bekapcsolódjanak a 
„leprára gondolók” nagy táborába, melyet a 
Lepramisszió reménység szerint formál.
Péntek: Imádkozzunk Joyman és Johanna Maka-
mure-ért, fiatal egészségügyi szakemberekért, akik 
elhívást éreznek a lepramunkáért és a Lepra-
misszióért. Kérjük Istent, hogy Lelke által segítse 
őket és a Lepramissziót, hogy megértsék: mi  a 
helyes előrevezető út.
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek a lehe-
tőségért, hogy újonnan diagnosztizált leprásokat 
lehet elérni a hararei nemzeti kórházban. Imádkoz-
zunk a helyes elképzelésekért, hogy miként segít-
sük a lepratelepek kifejezetten szegény és nem kí-
vánatos lakóit.

Bibliai idézet: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - 
így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és 
reményteljes jövőt adok nektek.”  (Jer. 29,11)
Vezető  munkatársak
Guinea
Dr Ismael Beavogui – Egészségügyi Központ - 
kórházigazgató
M Pepe Guilavogui – kórház gazdasági vezető az 
Egészségügyi Központban
Dr Stefan Strahm – orvosigazgató a Philafricaine 
Misszióban
Zimbabwe
Dan Izzett – a Lepramisszió képviselője
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Kép: Babs és Dan Izzett

Kép: Dr Zaw Moe Aung igazgató
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Guinea és ZimbabweMianmar

A Lepramisszió mianmari szolgálatáról

Mianmar jelentős politikai átalakuláson megy keresz-
tül az utóbbi években. A 2015. évi választások ennek 
a folyamatnak a visszajelzése lesz. Az ország szá-
mos kihívással néz szembe, de láthatóan orvosolni 
tudja saját gondjait. Akár Ázsia egyik gazdasági cso-
dája is lehet a közeljövőben! Az állami- és civilszerve-
zeteknek nagyon össze kell fogniuk a fejlesztési-, 
mozgássérültség elleni-, közösségalapú rehabilitá-
ciós változtatások érdekében. 
2015 a Lepramisszió életében is stratégiai fontos-
ságú. Lezárul az előző ötéves fejlesztési ciklus, és 
elkezdődik a következő ötéves terv. Komoly gond az 
országban, hogy a mozgássérültekre hagyományo-
san megbélyegzéssel és kirekesztéssel tekintenek. A 
Lepramisszió hatékony segítséget kíván nyújtani a 
kormányzati szerveknek is mind a felvilágosítás te-
rén, mind pedig egy Emberi Jogi Alapmű kidolgo-
zásában.  Remélik, hogy a törvényi szabályozásra is 
hatással tudnak lenni mindezáltal. 

Imatémák
Hétfő: Mianmar demokráciát épít. Eközben etnikai 
konfliktusokkal, egyenlőtlenségekkel és  feszültsé
gekkel kell megküzdeniük az országban. A no
vember/decemberi választások jelentős hatással 
lesznek a lakosság életére. Imádkozzunk azért, 
hogy a demokratikus átalakulások folytatódjanak, 
és tisztességes mederbe kerüljön minden az 
országban!
Kedd: A 2010-2015 közötti  fejlesztés nagy jelen
tőségű a szervezetünk életében. Tanulságait le
vonva az új fejlesztési terv remélhetőleg még több 
változást fog tudni eszközölni. Imádkozzunk azért, 
hogy ezek a jelentős változások kivétel nélkül a 
betegek javát és érdekét szolgálják majd! 
Szerda: A Mozgássérültséggel Foglalkozó Reha
bilitációs Szervezet 2014-ben új munkatársakkal 
bővült: jogvédőket vettek fel, hogy a mozgássé
rültek érdekeit képviseljék. Imádkozzunk azért, 
hogy a „zenekar” össze tudjon hangolódni, és a 
régi, valamint új munkatársak egy ügyért fáradoz
zanak: a mozgássérültek életminőségének javulá
sáért! 
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A Lepramisszió guineai munkájáról:
A Lepramisszió több, mint 30 éve működik a 
Philafricaine Misszió (MPA) partnersége által Guineá-
ban. Az MPA orvosi munkájának neve “ProESPOIR” 
(a reményért), és azok felé az emberek felé irányul, 
akiket megfertőzött a lepra, a tuberkolózis és az 
AIDS. A projekt központja a missziós kórház Macen-
tában, közel 100 ággyal. Az MPA ugyancsak támo-
gatja a nemzeti lepra- és tuberkolózis ellenőrző prog-
ramot kb. 400, leprával érintett ember között. Az MPA 
a Guineai Evangéliumi Egyház munkájában is részt 
vesz.
A Lepramisszió zimbabwei munkájáról
Még mindig vannak új leprás esetek Zimbabwében, 
és a Lepramisszió szeretné, ha el tudná érni az újon-
nan diagnosztizált betegeket. Mégis az utóbbi évek 
bajos gazdasági helyzete nehezítette,  hogy a Lepra-
misszió felgyorsítsa a helyi érdekcsoport újraformálá-
sát, vagy hogy pénzt gyűjtsön e munkára. Az elmúlt 
12 hónapban néhány örvendetesebb hír nyomán ott a 
lehetőség, hogy változzon ez a helyzet – különösen, 
hogy új emberek bukkantak föl a lepramunka iránti 
elhívatás érzésével. Dan és Babs Izzetről, akik sok 
éve már az „arca és hangja” a Lepramissziónak Zim-
babwében, egy könyv készült, amelyet 2014 végén 
adnak ki Európában.
Imatémák 
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Hétfő: Imádkozzunk az Ebola-járvány nyugat-afri-
kai kitörésének végéért. Az egyik első áldozat 
2014 márciusában a macentai kórházunk laborató-
riumának vezetője volt. Nem helyettesítették 2014 
augusztusáig. Imádkozzunk a guineai politikai hely-
zetért, mivel a 2015 végén zajló elnökválasztások 
erőszak kockázatát hordozzák a kormányt támoga-
tók és az ellenzék között.
Kedd: Imádkozzunk bölcsességért és pénzügyi 
változtatásokért 2015-ben, és a kórház jövőjéért. A 
Mission Philafricaine tervezi, hogy több felelőssé-
get ad át a guineai munkatársaknak. Ugyanakkor a 
kórháznak számolni kell azzal, hogy kevesebb tá-
mogatást kap a Nemzetközi Lepramissziótól és 
más támogatóktól.
Szerda: Imádkozzunk erőért és bölcsességért Dr. 
Ismael Beavogui számára kórházigazgatói új meg-
bízatásában. Dr Eric Bafende-t váltja fel, aki 
északra költözik családjával. Imádkozzunk Peepe 
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Csütörtök:  Júniusban kezdődik az a projekt, mely 
a leprabetegséget és mozgássérültséget össze
kapcsolva, kombinált programmal szélesíti ki tevé
kenységünket. Imádkozzunk azért, hogy a moz
gássérültek egész Mianmarban megbecsült és 
egyenlő jogokkal rendelkező emberekké válhas
sanak!
Péntek: 2015-ben a mianmari Lepramisszió támo
gatni fogja a kormánynak a mozgássérültséggel és 
a rávonatkozó törvényhozással kapcsolatos lépé
seit. Imádkozzunk azért, hogy miközben a Lep
ramisszió a kormányhivatalnokokat az ENSZ sza
bályok és alapvető emberi jogok érvényesítésére 
készíti fel, Isten adja meg ezeknek a szív szerinti 
elfogadását is a hivatalnokok szívébe! 
Szombat/vasárnap: Idén 550 olyan települést kí
vánnak elérni, ahol a leprafertőzés is jelentős 
nagyságú a lakosság körében. A mozgássérültség 
elleni küzdelemben kéz a kézben járnak a part
nerszervezetekkel. Imádkozzunk azért, hogy minél 
több szenvedőt sikerüljön elérni és rajtuk segíteni!

Fő események
2015. július – A Mianmari Kormány és a Lepramisszió 
megújítja együttműködési megállapodását
2015. július – A szegénység/lemaradottság/iskolázat-
lanság elleni program féléves értékelése

Bibliai idézet: „Nem erővel, nem hatalommal, 
hanem az én lelkemmel” – mondja a Seregek Ura. 
(Zakariás 4,6) 

Gulavogui-ért is, aki Dakarban (Szenegál) szep-
temberig MBA kurzust végez pénzügyi és igaz-
gatási menedzsment területeken. Imádkozzunk 
Raphael Bilivogui-ért, aki Pepe-t helyettesíti a gaz-
dasági vezetésben.

Zimbabwe
Csütörtök: 2014 szeptemberétől 2015 januárig 
Dan és Babs Izzett nyolc európai országban be-
szélt a lepráról, a Lepramisszióról, és tettek bi-
zonyságot Urukról és Megváltójukról, Jézus 
Krisztusról. Imádkozzunk azért is, hogy mások is 
kapjanak elhívást arra, hogy bekapcsolódjanak a 
„leprára gondolók” nagy táborába, melyet a 
Lepramisszió reménység szerint formál.
Péntek: Imádkozzunk Joyman és Johanna Maka-
mure-ért, fiatal egészségügyi szakemberekért, akik 
elhívást éreznek a lepramunkáért és a Lepra-
misszióért. Kérjük Istent, hogy Lelke által segítse 
őket és a Lepramissziót, hogy megértsék: mi  a 
helyes előrevezető út.
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek a lehe-
tőségért, hogy újonnan diagnosztizált leprásokat 
lehet elérni a hararei nemzeti kórházban. Imádkoz-
zunk a helyes elképzelésekért, hogy miként segít-
sük a lepratelepek kifejezetten szegény és nem kí-
vánatos lakóit.

Bibliai idézet: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - 
így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és 
reményteljes jövőt adok nektek.”  (Jer. 29,11)
Vezető  munkatársak
Guinea
Dr Ismael Beavogui – Egészségügyi Központ - 
kórházigazgató
M Pepe Guilavogui – kórház gazdasági vezető az 
Egészségügyi Központban
Dr Stefan Strahm – orvosigazgató a Philafricaine 
Misszióban
Zimbabwe
Dan Izzett – a Lepramisszió képviselője

·

·

·

Kép: Babs és Dan Izzett

Kép: Dr Zaw Moe Aung igazgató
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A svéd Lepramisszióról
Svédországban az 1970-es évek óta tevékenykedik a 
Lepramisszió. Ismereteket terjesztenek a betegségről 
és a betegekről, valamint minél szélesebb körben 
igyekeznek adományokat gyűjteni a misszió tevé-
kenységére. Mindeközben felmutatják, hogy miként 
változik meg emberek és közösségek élete a 
Lepramisszió szolgálata nyomán. 
Az adománygyűjtés a lakosság, az egyházak és egy-
házi csoportok körében előadások tartásával történik. 
Havonta jelenik meg az Uppdrag Lepra című képes 
magazin. Ezenkívül iskolákban és intézményekben is 
tartanak előadásokat. A hatalmas ország különböző 
területein lepramissziós „nagykövetek” tartják a 
kapcsolatot a támogatókkal. Különféle keresztény 
rendezvényeken is megjelenik a Lepramisszió, hogy  
munkáját bemutassa. 
A svéd Lepramisszió India, Banglades, Mianmar, a 
Kongói Demokratikus Köztársaság, Nigéria és Dél-
Szudán iránt elkötelezett a támogatásban.

Imatémák
Hétfő:  Imádkozzunk azért, hogy egyre sikeresebb 
legyen az információs és az adománygyűjtési te
vékenység! A nemrég Nigériában és Kongóban 
forgatott film igen jó eszköz mindebben. 
Kedd: Imádkozzunk, hogy a vezetők újabb és 
újabb rétegeket tudjanak elérni a lakosság köré
ben a támogatás érde
kében!  Különösen a fiatal 
nemzedékek felé szeret
nének nyitni. Imádkozzunk 
az egyházakkal való jó 
kapcsolatokért is!
Szerda: Imádkozzunk 
azért, hogy a Svéd Kor
mány és a Lepramisszió 
között továbbra is jó le
gyen a munkakapcsolat, 
és a közvetítő Svéd Mis
sziói Tanács továbbra is jól 
tudja betölteni szerepét! Az 
állami forrásból támogatott 
programok sikeressége 
ezen múlik. 
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A Lepramisszió nigeri munkájáról:
A Nigeri Lepramisszió partnereken (Association of 
Mobilisation de Tous Contre la Lepre) keresztül dol-
gozik a következő projektek megvalósításában: lep-
rásokat ellátó szolgálatok, településfejlesztés, CsL 
Danja Leprakórház, közösség alapú rehabilitáció és 
támogatás az IDEA-nak (leprás betegek szövetsége). 
A Nigeri Lepramisszió három régióban működik: 
Niamey, Tilaberi és Maradi. Egy 2014-es értékelést 
követve egy új 5 éves projekt kezdődik 2015-ben, 
amely három további régiót fed majd le: Dosso, 
Zinder és Tahouha.
A Nigeri Lepramisszió tagja a Keresztény Civilszerve-
zetek és Partnerek Hálózatának, melyek fogyatékkal 
élőkkel, vízellátással és közegészségüggyel foglal-
koznak. 424 új esetet diagnosztizáltak Nigerben 
2013-ban, ebből 75 már látható fogyatékosságú volt. 
Legtöbbjük távol lakik bármilyen egészségügyi köz-
ponttól. A Nigeri Lepramisszió új stratégiai terve meg-
fogalmazza jövőképét: olyan leprával fertőzött embe-
reket lát, akiknek az életét átformálták a fenntartható 
lepra- és közösségi szolgálatok, melyek teljes lehető-
ségre emelik őket, hogy a társadalomban aktívan ve-
gyenek részt.
Imatémák:

Hétfő: A Nigeri Lepramisszió együttműködik és 
összeköt más helyi és nemzetközi  civilszerveze-
teket, melyek a fogyatékossági területen dolgoz-
nak Nigerben azért, hogy a fogyatékkal élők jogait 
előmozdítsák és annak szóvivői legyenek.
Kedd: A Nigeri Lepramisszió támogatja az „IDEA 
Niger” szervezetet, hogy stratégiai tervükből meg-
valósítsanak tevékenységeket. Imádkozzunk mind 
a Lepramisszióért és az IDEA-ért, hogy jó 
partnerek legyenek, és fejlesszék a leprás betegek 
életkörülményeit az országban.
Szerda: A Nigeri Lepramissziónak egy egészség-
ügyi- és rehabilitációs tapasztalattal rendelkező 
projekttisztviselőre van szüksége, hogy 2015 köze-
péig helyettesítse Angelika Piefert. Ez egy nagyon 
fontos állás, és nehéz olyan embert találni az or-
szágban, aki a megfelelő képesítésekkel rendel-
kezik. Imádkozzunk, hogy az Úr segítsen a Lepra-
missziónak megtalálni a megfelelő személyt.
Csütörtök: A Nigeri Lepramisszió egy új, több 
éves projektet fejlesztett ki, amelyben a lepra- 
szolgáltatásokat és a településfejlesztést Niger 

·

·
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·

·
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Csütörtök:  
Imádkozzunk 
a kuratórium 
t a g j a i é r t ,  
hogy szolgálatukat felelősséggel tudják ellátni! 
Imádkozzunk 2015-2020 közötti fejlesztési tervért! 
Péntek: Imádkozzunk a svéd Lepramisszió 30 
éves szolgálatának ünnepi alkalmaiért, s hogy 
ezeken keresztül is mind többeket tudjanak meg
szólítani és megnyerni támogatásra!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk és kérjük Isten 
áldását a munkatársakra! Könyörögjünk számukra 
kitartásért, lelkesedésért és új ötletekért!

Főbb események
A svéd  Lepramisszió különféle rendezvényekkel és 
koncertekkel ünnepli szolgálatának 30 éves 
évfordulóját. 

Bibliai idézet: 
„Nyisd meg szádat  a  némáért, a mulandó emberek 
ügyéért!” (Példabeszédek 31,8)

Vezető munkatársak
Allan Ekstedt – igazgató
Silje Majholm – információ és adománygyújtés
Gjon-Marco Berisha – információ és adminisztráció
Leif Agnestrand – programkoordinátor

Kép: Allan Ekstedt svéd igazgató  a nigériai Owalla leprafalu gyermekei  között

öt régiójára 
terjesztik ki. 
Imádkozzunk, 
hogy jó együtt-
működés valósuljon meg a hazai lepraszolgálat és 
más partnerek között, és hogy a program végre-
hajtása sikeres legyen.
Péntek: Nigerben nagyon kevés az eső és nagyon 
gyenge a termés. Sok a bizonytalanság is a szom-
szédos országokkal való folyamatos konfliktusok 
miatt. Ezeknek negatítv hatása lehet arra, hogy a 
Lepramisszió támogassa a leprával fertőzött em-
bereket. – Imádkozzunk jó esőért és jó aratésért, 
és hogy az Úr adjon békét és védelmet a mun-
kásoknak és kedvezményezetteknek.
Szombat/vasárnap: A SIM tulajdonában álló CSL 
Danja az egyetlen működő leprakórház Nigerben. 
Imádkozzunk Thomas Shelwa-ért, (a CSL Danja 
igazgatója) és az átfogó képzési csoportért, hogy 
egy új stratégiát tudjanak kifejleszteni a fenn-
tarthatóság érdekében, és hogy a kórház lepra-
betegeinek  teljes körű ellátásán gondolkozzanak.

Bibliai idézet: „Jó az ÚR! Menedék a nyomorúság 
idején, gondja van a hozzá folyamodókra.” (Náhum 1,7)
Vezetői személyzet
Bunmi Oluloto – országos  vezető
Abdul Yohanna – programszervező
Angelika Piefer –technikai tanácsadó a CBR & Leprosy 
Services számára
Ichaya Garba –  a  Nigeri Lepramisszió irodájának vezetője
Assoumane Manouga – a Nigeri Lepramisszió Iroda munka-
társa és sofőrje
Adamou Idi Kolly – Danja Leprakontroll  - projektfelügyelő
Muntari Noumaou – Danja rehabilitációs tisztviselő
Dr Mark Griffiths – CSL Danja Kórház - orvostisztviselő
Dr Marc Batumike – CSL Danja Kórház - orvostisztvielő
Rev Thomas Shelwah – CSL Danja Kórház - igazgató

·

·

Kép: A Lepramisszió nigeri csapata – Ichaya, Bunmi, Angelika, Yohanna és Ousmane
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A svéd Lepramisszióról
Svédországban az 1970-es évek óta tevékenykedik a 
Lepramisszió. Ismereteket terjesztenek a betegségről 
és a betegekről, valamint minél szélesebb körben 
igyekeznek adományokat gyűjteni a misszió tevé-
kenységére. Mindeközben felmutatják, hogy miként 
változik meg emberek és közösségek élete a 
Lepramisszió szolgálata nyomán. 
Az adománygyűjtés a lakosság, az egyházak és egy-
házi csoportok körében előadások tartásával történik. 
Havonta jelenik meg az Uppdrag Lepra című képes 
magazin. Ezenkívül iskolákban és intézményekben is 
tartanak előadásokat. A hatalmas ország különböző 
területein lepramissziós „nagykövetek” tartják a 
kapcsolatot a támogatókkal. Különféle keresztény 
rendezvényeken is megjelenik a Lepramisszió, hogy  
munkáját bemutassa. 
A svéd Lepramisszió India, Banglades, Mianmar, a 
Kongói Demokratikus Köztársaság, Nigéria és Dél-
Szudán iránt elkötelezett a támogatásban.

Imatémák
Hétfő:  Imádkozzunk azért, hogy egyre sikeresebb 
legyen az információs és az adománygyűjtési te
vékenység! A nemrég Nigériában és Kongóban 
forgatott film igen jó eszköz mindebben. 
Kedd: Imádkozzunk, hogy a vezetők újabb és 
újabb rétegeket tudjanak elérni a lakosság köré
ben a támogatás érde
kében!  Különösen a fiatal 
nemzedékek felé szeret
nének nyitni. Imádkozzunk 
az egyházakkal való jó 
kapcsolatokért is!
Szerda: Imádkozzunk 
azért, hogy a Svéd Kor
mány és a Lepramisszió 
között továbbra is jó le
gyen a munkakapcsolat, 
és a közvetítő Svéd Mis
sziói Tanács továbbra is jól 
tudja betölteni szerepét! Az 
állami forrásból támogatott 
programok sikeressége 
ezen múlik. 
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A Lepramisszió nigeri munkájáról:
A Nigeri Lepramisszió partnereken (Association of 
Mobilisation de Tous Contre la Lepre) keresztül dol-
gozik a következő projektek megvalósításában: lep-
rásokat ellátó szolgálatok, településfejlesztés, CsL 
Danja Leprakórház, közösség alapú rehabilitáció és 
támogatás az IDEA-nak (leprás betegek szövetsége). 
A Nigeri Lepramisszió három régióban működik: 
Niamey, Tilaberi és Maradi. Egy 2014-es értékelést 
követve egy új 5 éves projekt kezdődik 2015-ben, 
amely három további régiót fed majd le: Dosso, 
Zinder és Tahouha.
A Nigeri Lepramisszió tagja a Keresztény Civilszerve-
zetek és Partnerek Hálózatának, melyek fogyatékkal 
élőkkel, vízellátással és közegészségüggyel foglal-
koznak. 424 új esetet diagnosztizáltak Nigerben 
2013-ban, ebből 75 már látható fogyatékosságú volt. 
Legtöbbjük távol lakik bármilyen egészségügyi köz-
ponttól. A Nigeri Lepramisszió új stratégiai terve meg-
fogalmazza jövőképét: olyan leprával fertőzött embe-
reket lát, akiknek az életét átformálták a fenntartható 
lepra- és közösségi szolgálatok, melyek teljes lehető-
ségre emelik őket, hogy a társadalomban aktívan ve-
gyenek részt.
Imatémák:

Hétfő: A Nigeri Lepramisszió együttműködik és 
összeköt más helyi és nemzetközi  civilszerveze-
teket, melyek a fogyatékossági területen dolgoz-
nak Nigerben azért, hogy a fogyatékkal élők jogait 
előmozdítsák és annak szóvivői legyenek.
Kedd: A Nigeri Lepramisszió támogatja az „IDEA 
Niger” szervezetet, hogy stratégiai tervükből meg-
valósítsanak tevékenységeket. Imádkozzunk mind 
a Lepramisszióért és az IDEA-ért, hogy jó 
partnerek legyenek, és fejlesszék a leprás betegek 
életkörülményeit az országban.
Szerda: A Nigeri Lepramissziónak egy egészség-
ügyi- és rehabilitációs tapasztalattal rendelkező 
projekttisztviselőre van szüksége, hogy 2015 köze-
péig helyettesítse Angelika Piefert. Ez egy nagyon 
fontos állás, és nehéz olyan embert találni az or-
szágban, aki a megfelelő képesítésekkel rendel-
kezik. Imádkozzunk, hogy az Úr segítsen a Lepra-
missziónak megtalálni a megfelelő személyt.
Csütörtök: A Nigeri Lepramisszió egy új, több 
éves projektet fejlesztett ki, amelyben a lepra- 
szolgáltatásokat és a településfejlesztést Niger 
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Csütörtök:  
Imádkozzunk 
a kuratórium 
t a g j a i é r t ,  
hogy szolgálatukat felelősséggel tudják ellátni! 
Imádkozzunk 2015-2020 közötti fejlesztési tervért! 
Péntek: Imádkozzunk a svéd Lepramisszió 30 
éves szolgálatának ünnepi alkalmaiért, s hogy 
ezeken keresztül is mind többeket tudjanak meg
szólítani és megnyerni támogatásra!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk és kérjük Isten 
áldását a munkatársakra! Könyörögjünk számukra 
kitartásért, lelkesedésért és új ötletekért!

Főbb események
A svéd  Lepramisszió különféle rendezvényekkel és 
koncertekkel ünnepli szolgálatának 30 éves 
évfordulóját. 

Bibliai idézet: 
„Nyisd meg szádat  a  némáért, a mulandó emberek 
ügyéért!” (Példabeszédek 31,8)

Vezető munkatársak
Allan Ekstedt – igazgató
Silje Majholm – információ és adománygyújtés
Gjon-Marco Berisha – információ és adminisztráció
Leif Agnestrand – programkoordinátor

Kép: Allan Ekstedt svéd igazgató  a nigériai Owalla leprafalu gyermekei  között

öt régiójára 
terjesztik ki. 
Imádkozzunk, 
hogy jó együtt-
működés valósuljon meg a hazai lepraszolgálat és 
más partnerek között, és hogy a program végre-
hajtása sikeres legyen.
Péntek: Nigerben nagyon kevés az eső és nagyon 
gyenge a termés. Sok a bizonytalanság is a szom-
szédos országokkal való folyamatos konfliktusok 
miatt. Ezeknek negatítv hatása lehet arra, hogy a 
Lepramisszió támogassa a leprával fertőzött em-
bereket. – Imádkozzunk jó esőért és jó aratésért, 
és hogy az Úr adjon békét és védelmet a mun-
kásoknak és kedvezményezetteknek.
Szombat/vasárnap: A SIM tulajdonában álló CSL 
Danja az egyetlen működő leprakórház Nigerben. 
Imádkozzunk Thomas Shelwa-ért, (a CSL Danja 
igazgatója) és az átfogó képzési csoportért, hogy 
egy új stratégiát tudjanak kifejleszteni a fenn-
tarthatóság érdekében, és hogy a kórház lepra-
betegeinek  teljes körű ellátásán gondolkozzanak.

Bibliai idézet: „Jó az ÚR! Menedék a nyomorúság 
idején, gondja van a hozzá folyamodókra.” (Náhum 1,7)
Vezetői személyzet
Bunmi Oluloto – országos  vezető
Abdul Yohanna – programszervező
Angelika Piefer –technikai tanácsadó a CBR & Leprosy 
Services számára
Ichaya Garba –  a  Nigeri Lepramisszió irodájának vezetője
Assoumane Manouga – a Nigeri Lepramisszió Iroda munka-
társa és sofőrje
Adamou Idi Kolly – Danja Leprakontroll  - projektfelügyelő
Muntari Noumaou – Danja rehabilitációs tisztviselő
Dr Mark Griffiths – CSL Danja Kórház - orvostisztviselő
Dr Marc Batumike – CSL Danja Kórház - orvostisztvielő
Rev Thomas Shelwah – CSL Danja Kórház - igazgató

·

·

Kép: A Lepramisszió nigeri csapata – Ichaya, Bunmi, Angelika, Yohanna és Ousmane
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Egy napon át bolondos zoknik viselete által 
gyűjtöttek adományt!

2013 novemberében a Sydney-I Sitherlandshire 
Keresztény Iskola diákjai 1.190 ausztrál dollárt 
gyűjtöttek a lepramissziós munka támogatására! 
Ez nyolc gyermek számára elégséges oktatási 
ösztöndíj ára!

Minden  bolondos zoknit viselő diák egy kicsiny 
aranyfillért vásárolt nevezési díjként (ez az 
Ausztráliai Lepramisszió egyik támogatási 
formája). A bolondos zoknikkal egy napon át 
arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a lepra-
betegség nagyon gyakran a lábat teszi tönkre. 
Miközben a vidám zoknikat viselték, piros 
nyalókát és meggyel töltött csokiszeletet árultak,  

Tudatosság és képviselet
A leprabeteg, fogyatékkal élő embereket sújtó meg-
bélyegzettség, marginalizáció, visszautasítás és izo-
láció sajnos még mindig széles körű. Az Indiai Lepra-
misszió feladata – a betegeket övező fizikai és tár-
sadalmi korlátok lebontásának hirdetésén túl –, hogy 
növelje a leprabetegséggel élő emberek jogtudatos-
ságát, önbizalmát. Helyi és nemzeti szinten is biztat a 
nyomásgyakorlásra, hogy a kormányzati szervek vál-
toztassanak a diszkriminatív jogszabályokon és jog-
gyakorlaton. A szervezet a médiával, a közélettel, a 
diákközösségekkel, a kormányzattal és a civil társa-
dalommal közösen tudatosítja a lakosságban a lepra 
és más betegségek veszélyeit.
A leprabetegség-ellenes törvénykezéssel szembeni 
fellépéssel kapcsolatos CALL projektet Delhiben, 
Uttar Pradesh-ben és Chhattisgarh-ban alapították, 
és a jogszabályalkotókkal együtt küzd az elavult és 
ellenmondásos törvénykezések eltörléséért. Ezek a 
törvények csökkentik a leprabetegek egyenlőségét, 
gyarapodását, és szociális integrációját. A Tamil Na-
duban alapított Képviselet, Kutatás és Felzárkóztató 
Oktatás Partnersége Projekt (PARTI) olyan szemé-
lyeket segít aktívan, akiket lepra vagy fogyatékosság 
miatt utasítottak vissza. Szót emel a diszkrimináció 
ellen, az emberi jogokért, a teljes társadalmi egyen-
lőségért. Mindezt kapcsolatok építésével, a jogokért 
való kiállással, a társadalmi tabuk eloszlatásával, 
hatékony támogatói modellek kutatásával és fejlesz-
tésével, teljesítmény-tréninggel; és fenntartható, az 
alapvető szükségleteket biztosító programokkal éri el.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a családi, és a tá-
gabb közösségekben is figyeljenek oda a lepra-
betegséggel élőkre, szeretettel forduljanak feléjük!

·

Bolondos zoknik napja

Világszerte támogatóink általában kétféle módon segítik a Lepramisszió 
munkáját: imádságaikkal és anyagi áldozatukkal. Most egy egészen 
másfajta támogatásról olvashatunk, melyet az egyik ausztrál támogatói 
csoport talált ki.

mivel évfolyamuk színe a piros. A gyerekek az 
Ausztráliai Lepramissziótól piros és fehér 
karkötőket is kaptak, az iskola környékét pedig 
piros lábnyomokkal matricázták be az esemény 
reklámozásaképpen. 

A nevezetes napon a tanárok az Ausztráliai  
Lepramisszió kisfilmjét mutatták be a diákoknak 
(„Elrejtett emberek”), az áhítat pedig a lepra-
beteg meggyógyításáról szólt az iskolában. A 
kisebb diákok játékos foglalkoztatólapot töltöttek 
ki. Így nemcsak a zoknik viselése, hanem a kü-
lönféle foglalkozások is a leprabetegek ügyére 
hívták fel a figyelmet. 

Micsoda ötlet, mennyi vidámság, és mennyi 
adomány!... 

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió azon 
törekvéséért, hogy a leprával fertőzött emberek kö-
zösségi szinten szerveződve is kiálljanak az őket 
megillető jogokért!
Szerda: Imádkozzunk a családokért, akiket a lepra 
miatt igazságtalanság, diszkrimináció ér! Könyö-
rögjünk azokért a leprabetegekért, akik készen 
állnak arra, hogy kiálljanak az igazságtalanságok 
ellen!
Csütörtök: Kérjük Istentől bölcsességet a jogal-
kotók számára, akik a leprabetegeket segítő stra-
tégiákat készítik és vizsgálják!
Péntek: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió pro-
jektjeiért, munkatársaiért, az önsegítő csoportok 
tagjaiért és vezetőiért; akik napirendre emelik az 
emberi jogokat, igazságot és méltóságot hoznak a 
leprabetegeknek, szót emelnek értük.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Indiai Lepra-
misszió és az egyházak közös munkájának to-
vábbi sikeréért; és azért, hogy a Leprások Vasár-
napja program az örömteli megosztás eseménye 
lehessen, és mind nagyobb könyörülettel fordul-
janak a leprabetegek és a fogyatékkal élők felé!

Bibliai idézet: „Nagy az ereje az igaz ember buzgó 
könyörgésének.” (Jakab 5, 16)
Vezető munkatársak:
Nikita Sarah Singh – a Képviselet és Kommunikációs 
program vezetője
Jacob Oommen – csoportvezető, CALL projekt
Anish Joy – állami programigazgató, CALL projekt
Abbas Rizvi – állami programigazgató, CALL projekt
Bino Berry – programigazgató, PARTI (Képviselet, 
Kutatás és Felzárkóztató Oktatás Partnersége) 
projekt

Képek: A CALL projekt részeként tartott gyűlés
Miután a CALL oktatáson tanult az emberi méltóságról és jogokról, édesanyja beíratta Kailash-t 
az iskolába, hogy a fiú jövője boldogabb legyen
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A Lepramisszió kereskedése
A Lepramisszió kereskedése 1995-ben alakult és 
szerényen indult: határidőnaplókat és tollakat árultak. 
Ma a munkatársak kis csapata működteti a peter-
boroughi  (Egyesült Királyság) irodából. A Lepramisz-
szió kereskedelmi részlege évente három fő kata-
lógust ad ki, melyet postáznak az ügyfeleknek az 
Egyesült Királyságban és szerte a világban. Széles 
termékskálát fejlesztettek ki és árulnak, mint pl. üd-
vözlőlapokat, naptárakat és határidőnaplókat, minő-
ségi ajándékokat és egy mindig bővülő könyvkí-
nálatot. A közelmúltban az „Élet Ajándékai” néven 
ismert virtuális ajándékok eladása nőtt. A Lepramisz-
szió  kereskedésének főbb célkitűzései:

 olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálni, me-
lyek a Lepramisszió támogatására ösztönzik az 
embereket.
segíteni a Lepramisszió tagországait az adomány
gyűjtésben és a leprával kapcsolatos ismeretek  
növelésében
támogatni a leprabetegeket abban, hogy megélhe
tést találjanak

Imatémák
Hétfő: Adjunk hálát a Lepramisszió kereskedelmi 
részlegének sikeres költözéséért 2014 tavaszán, 
és a két új munkatársért! Kérjük, imádkozzanak 
Janért, aki a raktárkészletet kezeli és a beszállí
tókkal tartja a kapcsolatot, és Andrewért, a digitális 
marketing menedzserért!  Mindketten jól beillesz
kedtek a csapatba, és új kezdeményezéseket fej
lesztenek ki saját területükön. 
Kedd: Imádkozzunk Jo-Anne Thomson igazgatóért 
és a Stephen Hammersley vezette igazgatóta
nácsért, akik meghatározzák a Lepramisszió ke
reskedésének stratégiai irányát! Adjunk hálát az 
igazgatótanács minden tagjának egyedülálló 
közreműködéséért és elkötelezettségéért!

Szerda: Adjunk hálát „az Élet Ajándékainak” meg-
növekedett eladásáért! Ezek az ajándékok nagy 
hatással vannak a terepen dolgozók munkájára, és 
sok leprabetegen segítenek a méltányossági ke-
reskedelem ügyfeleinek nagylelkű adományai. Há-
lásak vagyunk Istennek minden életet megváltoz-
tató vásárlásért.

·

· -

· -

·

-

-
-

·
-
-

·

A Szudáni Lepramisszió
A Lepramisszió az Elhanyagolt Trópusi Betegségek 
osztályán keresztül támogatja a Szudáni Szövetségi 
Egészségügyi Minisztérium lepraellenőrzési program-
ját. A Szudáni Lepramisszió arra összpontosít, hogy

 a lepra diagnosztizálásával és kezelésével foglal-
kozó kormányzati munkatársak kapacitását növel-
je Kartúm államban (elsősorban Aburoff és Kartúm 
Bőrgyógyászati Kórházán keresztül).

 a lepra diagnózisához biztosítson egy országos 
referencialaboratóriumot

 a leprabetegek kapacitásfejlesztése a szudáni 
IDEA-n (a leprabetegek jogaiért küzdő szervezet), 
és más, fogyatékkal élőket támogató szerveze-
teken keresztül.

2015-ben a Lepramisszió szeretne még szorosabban 
együttműködni a leprabetegekkel, és támogatja a 
szociogazdasági rehabilitációs munkát Kartúmban.
Dél-szudáni Lepramisszió
A Lepramisszió nyilvántartásba vétette magát az 
Igazságügyi Minisztériumban és a Dél-szudáni Segé-
lyezési Rehabilitációs  Bizottságnál,  valamint kötele-
zettségvállalási nyilatkozatot írt alá a Dél-szudáni 
Nemzeti Egészségügyi Minisztériummal. A 2013. de-
cember végén kitört erőszakos polgári megmozdu-
lások és bizonytalanság a Dél-szudáni Lepramisszió 
munkájának és terveinek nagy részét félbeszakította. 
2014-ben azonban a Lepramisszió két leprás kö-
zösséget gyorssegélyben részesített Jubában és 
Malekban .
A Lepramisszió reméli, hogy sokkal több  leprabe-
teggel léphet kapcsolatba a 2015-ös megélhetési - és 
gazdaságfejlesztési projekteken keresztül.
Imatémák
Szudán

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy jó kapcsolat ala
kuljon ki a szudáni kormányzattal minden szinten! 
Különösen azt kérjük Istentől, hogy tegye lehetővé, 
hogy a Lepramisszió meghosszabbíthassa kor
mányzati nyilvántartásba vételét Szudánban!
Kedd: Kérjük Istent, hogy rendelje ki  Kartúmban a 
megfelelő munkatársat programvezetői munkakör
ben az országos vezetők támogatására, olyan sze
mélyt, aki hatékony kapcsolatot tud kialakítani a 
kormányhatósággal!

·

·

·

· -

-

·
-
-

·

·
-

-

-

· -
-
-
-

-

Csütörtök: Adjunk hálát a sikeres „Just to say” 
könyvsorozatért, amit Judith, a Lepramisszió- ke-
reskedés könyveinek szerkesztője állított össze. 
Ez a sorozat  igazán rabul ejtette  a vásárlók kép-
zeletét, és különösen népszerű a könyvesboltok-
ban. Ne szűnjünk meg imádkozni a Lepramisszió 
által kiadott könyvek folyamatos sikeréért!
Péntek: Imádkozzunk a rehabilitációs műhelyek 
csoportjaiért, akik a Lepramisszió kereskedelmi ka
talógusának gyönyörű, kézzel készített termékeit 
szállítják. Imádkozzunk Fecility termékmenedzse
rért, aki beszerzi a termékeket és jó kapcsolatot 
ápol ezekkel a csoportokkal. Imádkozzunk a meg
rendelések növekedéséért, ami minden csoportnak 
fenntartható megélhetést biztosítana a következő 
hónapokban, években.  
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát, hogy a Lepra
misszió kereskedésének katalógusai növelik az is
mertséget. Nagy szerepük van abban, hogy a vá
sárlók és támogatók figyelmét felhívják a lepra
betegek szenvedéseire, ugyanakkor információs 
eszközként tájékoztatnak a támogatásnak köszön
hetően megváltozott életek sikertörténeteiről.

Bibliai idézet: „Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem 
szűkölködnek az istenfélők.”  (Zsoltárok  34,10)

Vezető munkatársak:
Jo-Anne Thomson – igazgató
Stephen Hammersley – elnök

·

-

·
 -

· -

-

-
-

· -

-

.

S z e r d a :  
Imádkozzunk 
véde lemér t  
és bölcses
ségért John Kuku, Kartúm felügyelője számára, és 
kérjünk erőt és védelmet Seela Kajo Shalluka, az 
Aburoff Klinika igazgatója számára.

Dél-Szudán
Csütörtök: Imádkozzunk békéért és biztonságért 
Dél-Szudánban, és könyörögjünk a polgári zavar
gások által sújtott közösségek gyógyulásáért!
Péntek: Kérjük Isten segítségét, hogy a Lepra
misszió megtalálja a megfelelő partnereket, akikkel 
együtt dolgozhat Dél-Szudánban. Különösen kér
jük, hogy jó kapcsolat alakuljon ki az ILEP-pel 
(Lepraellenes Egyesületek Nemzetközi Szövetsé
gével), az Egészségügyi Minisztériummal, a Né
met Leprasegélyezési Társasággal, akikkel a Dél-
szudáni Lepramisszió közös képviseleti munkát 
remél. Adjunk hálát Istennek, hogy lehetővé tette, 
hogy a Lepramisszió tagja legyen a Nemzetközi 
Civil Szervezetek Fórumának Dél-Szudánban!
Szombat/vasárnap: Kérjünk Dr Yousif Deng or
szágos vezető számára bölcsességet és erőt, 
hogy a dél-szudáni változó helyzettel megbirkóz
hasson, és imádkozzunk a családjáért, hogy jól 
megállják a helyüket az ugandai Kampalaban, ahol 
élnek! Kérjünk bölcsességet és kegyelmet dr  
Wilson Lado, üzemeltetési vezető számára, aki 
leprabeteg emberekkel és partnerekkel dolgozik.

Vezető munkatársak
Szudán:
Dr Yousif Deng Riak Deng – országos vezető
Ms Seela Kajo Shalluka – az Aburoff Klinika igazgatója
Mr John Kuku – Kartúm állam leprafelügyelője 
Dél-Szudán:
Dr Yousif Deng Riak Deng – országos vezető
Dr Wilson Lado Santo – üzemeltetési vezető

Képek:  Jo-Anne Thomson igazgató a Lepramisszió  kereskedelmi  katalógusából való halszálkamintás nyakláncot viseli. 
Karácsonyi készlet, melyet Indonéziában, egy méltányos kereskedelmi műhelyben készítettek és a Lepramisszió kereskedése árul.

Képek:  Dr Wilson Lado Santo Pete Garrattel (Nemzetiközi LM) és leprabetegekkel Jubaban (Dél-Szudán)
             Dr Yousif Deng  országos vezető



25. hét: június 15 – 21.

A Lepramisszió kereskedése Szudán és Dél-Szudán

26. hét: június 22 – 28.
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A Lepramisszió kereskedése
A Lepramisszió kereskedése 1995-ben alakult és 
szerényen indult: határidőnaplókat és tollakat árultak. 
Ma a munkatársak kis csapata működteti a peter-
boroughi  (Egyesült Királyság) irodából. A Lepramisz-
szió kereskedelmi részlege évente három fő kata-
lógust ad ki, melyet postáznak az ügyfeleknek az 
Egyesült Királyságban és szerte a világban. Széles 
termékskálát fejlesztettek ki és árulnak, mint pl. üd-
vözlőlapokat, naptárakat és határidőnaplókat, minő-
ségi ajándékokat és egy mindig bővülő könyvkí-
nálatot. A közelmúltban az „Élet Ajándékai” néven 
ismert virtuális ajándékok eladása nőtt. A Lepramisz-
szió  kereskedésének főbb célkitűzései:

 olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálni, me-
lyek a Lepramisszió támogatására ösztönzik az 
embereket.
segíteni a Lepramisszió tagországait az adomány
gyűjtésben és a leprával kapcsolatos ismeretek  
növelésében
támogatni a leprabetegeket abban, hogy megélhe
tést találjanak

Imatémák
Hétfő: Adjunk hálát a Lepramisszió kereskedelmi 
részlegének sikeres költözéséért 2014 tavaszán, 
és a két új munkatársért! Kérjük, imádkozzanak 
Janért, aki a raktárkészletet kezeli és a beszállí
tókkal tartja a kapcsolatot, és Andrewért, a digitális 
marketing menedzserért!  Mindketten jól beillesz
kedtek a csapatba, és új kezdeményezéseket fej
lesztenek ki saját területükön. 
Kedd: Imádkozzunk Jo-Anne Thomson igazgatóért 
és a Stephen Hammersley vezette igazgatóta
nácsért, akik meghatározzák a Lepramisszió ke
reskedésének stratégiai irányát! Adjunk hálát az 
igazgatótanács minden tagjának egyedülálló 
közreműködéséért és elkötelezettségéért!

Szerda: Adjunk hálát „az Élet Ajándékainak” meg-
növekedett eladásáért! Ezek az ajándékok nagy 
hatással vannak a terepen dolgozók munkájára, és 
sok leprabetegen segítenek a méltányossági ke-
reskedelem ügyfeleinek nagylelkű adományai. Há-
lásak vagyunk Istennek minden életet megváltoz-
tató vásárlásért.
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A Szudáni Lepramisszió
A Lepramisszió az Elhanyagolt Trópusi Betegségek 
osztályán keresztül támogatja a Szudáni Szövetségi 
Egészségügyi Minisztérium lepraellenőrzési program-
ját. A Szudáni Lepramisszió arra összpontosít, hogy

 a lepra diagnosztizálásával és kezelésével foglal-
kozó kormányzati munkatársak kapacitását növel-
je Kartúm államban (elsősorban Aburoff és Kartúm 
Bőrgyógyászati Kórházán keresztül).

 a lepra diagnózisához biztosítson egy országos 
referencialaboratóriumot

 a leprabetegek kapacitásfejlesztése a szudáni 
IDEA-n (a leprabetegek jogaiért küzdő szervezet), 
és más, fogyatékkal élőket támogató szerveze-
teken keresztül.

2015-ben a Lepramisszió szeretne még szorosabban 
együttműködni a leprabetegekkel, és támogatja a 
szociogazdasági rehabilitációs munkát Kartúmban.
Dél-szudáni Lepramisszió
A Lepramisszió nyilvántartásba vétette magát az 
Igazságügyi Minisztériumban és a Dél-szudáni Segé-
lyezési Rehabilitációs  Bizottságnál,  valamint kötele-
zettségvállalási nyilatkozatot írt alá a Dél-szudáni 
Nemzeti Egészségügyi Minisztériummal. A 2013. de-
cember végén kitört erőszakos polgári megmozdu-
lások és bizonytalanság a Dél-szudáni Lepramisszió 
munkájának és terveinek nagy részét félbeszakította. 
2014-ben azonban a Lepramisszió két leprás kö-
zösséget gyorssegélyben részesített Jubában és 
Malekban .
A Lepramisszió reméli, hogy sokkal több  leprabe-
teggel léphet kapcsolatba a 2015-ös megélhetési - és 
gazdaságfejlesztési projekteken keresztül.
Imatémák
Szudán

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy jó kapcsolat ala
kuljon ki a szudáni kormányzattal minden szinten! 
Különösen azt kérjük Istentől, hogy tegye lehetővé, 
hogy a Lepramisszió meghosszabbíthassa kor
mányzati nyilvántartásba vételét Szudánban!
Kedd: Kérjük Istent, hogy rendelje ki  Kartúmban a 
megfelelő munkatársat programvezetői munkakör
ben az országos vezetők támogatására, olyan sze
mélyt, aki hatékony kapcsolatot tud kialakítani a 
kormányhatósággal!
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Csütörtök: Adjunk hálát a sikeres „Just to say” 
könyvsorozatért, amit Judith, a Lepramisszió- ke-
reskedés könyveinek szerkesztője állított össze. 
Ez a sorozat  igazán rabul ejtette  a vásárlók kép-
zeletét, és különösen népszerű a könyvesboltok-
ban. Ne szűnjünk meg imádkozni a Lepramisszió 
által kiadott könyvek folyamatos sikeréért!
Péntek: Imádkozzunk a rehabilitációs műhelyek 
csoportjaiért, akik a Lepramisszió kereskedelmi ka
talógusának gyönyörű, kézzel készített termékeit 
szállítják. Imádkozzunk Fecility termékmenedzse
rért, aki beszerzi a termékeket és jó kapcsolatot 
ápol ezekkel a csoportokkal. Imádkozzunk a meg
rendelések növekedéséért, ami minden csoportnak 
fenntartható megélhetést biztosítana a következő 
hónapokban, években.  
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát, hogy a Lepra
misszió kereskedésének katalógusai növelik az is
mertséget. Nagy szerepük van abban, hogy a vá
sárlók és támogatók figyelmét felhívják a lepra
betegek szenvedéseire, ugyanakkor információs 
eszközként tájékoztatnak a támogatásnak köszön
hetően megváltozott életek sikertörténeteiről.

Bibliai idézet: „Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem 
szűkölködnek az istenfélők.”  (Zsoltárok  34,10)

Vezető munkatársak:
Jo-Anne Thomson – igazgató
Stephen Hammersley – elnök
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S z e r d a :  
Imádkozzunk 
véde lemér t  
és bölcses
ségért John Kuku, Kartúm felügyelője számára, és 
kérjünk erőt és védelmet Seela Kajo Shalluka, az 
Aburoff Klinika igazgatója számára.

Dél-Szudán
Csütörtök: Imádkozzunk békéért és biztonságért 
Dél-Szudánban, és könyörögjünk a polgári zavar
gások által sújtott közösségek gyógyulásáért!
Péntek: Kérjük Isten segítségét, hogy a Lepra
misszió megtalálja a megfelelő partnereket, akikkel 
együtt dolgozhat Dél-Szudánban. Különösen kér
jük, hogy jó kapcsolat alakuljon ki az ILEP-pel 
(Lepraellenes Egyesületek Nemzetközi Szövetsé
gével), az Egészségügyi Minisztériummal, a Né
met Leprasegélyezési Társasággal, akikkel a Dél-
szudáni Lepramisszió közös képviseleti munkát 
remél. Adjunk hálát Istennek, hogy lehetővé tette, 
hogy a Lepramisszió tagja legyen a Nemzetközi 
Civil Szervezetek Fórumának Dél-Szudánban!
Szombat/vasárnap: Kérjünk Dr Yousif Deng or
szágos vezető számára bölcsességet és erőt, 
hogy a dél-szudáni változó helyzettel megbirkóz
hasson, és imádkozzunk a családjáért, hogy jól 
megállják a helyüket az ugandai Kampalaban, ahol 
élnek! Kérjünk bölcsességet és kegyelmet dr  
Wilson Lado, üzemeltetési vezető számára, aki 
leprabeteg emberekkel és partnerekkel dolgozik.

Vezető munkatársak
Szudán:
Dr Yousif Deng Riak Deng – országos vezető
Ms Seela Kajo Shalluka – az Aburoff Klinika igazgatója
Mr John Kuku – Kartúm állam leprafelügyelője 
Dél-Szudán:
Dr Yousif Deng Riak Deng – országos vezető
Dr Wilson Lado Santo – üzemeltetési vezető

Képek:  Jo-Anne Thomson igazgató a Lepramisszió  kereskedelmi  katalógusából való halszálkamintás nyakláncot viseli. 
Karácsonyi készlet, melyet Indonéziában, egy méltányos kereskedelmi műhelyben készítettek és a Lepramisszió kereskedése árul.

Képek:  Dr Wilson Lado Santo Pete Garrattel (Nemzetiközi LM) és leprabetegekkel Jubaban (Dél-Szudán)
             Dr Yousif Deng  országos vezető
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Méltóság

27. hét: június 29  július 5.–

Dél-Afrika

28. hét: július 6 – 12.

Visszanyert méltóság: csökken a megbélyegzés 
Sok embernek a leprabetegség megállapítása és a 
leprabetegként való élés megtapasztalása megrázó 
érzelmi és lelki élményt jelent. A visszautasítás és 
hátrányos megkülönböztetés, vagy az ezektől való fé-
lelem szomorúságot és kétségbeesést, haragot, az 
önbizalom és önbecsülés elvesztését, és a remény-
telenség érzését okozza. Bizonyos hiedelmek bűnös-
ség érzését és szégyenérzetet kelthetnek, mint pél-
dául ha a leprabetegséget az „istenek” büntetésének 
gondolják. Ez hatással van a családi és közösségi 
kapcsolatokra és az egyén részvételére a minden-
napi életben.
A Lepramisszió különböző eszközökkel igyekszik ki-
elégíteni a leprabetegek szellemi és érzelmi szükség-
leteit. Egyes helyeken a Lepramissziónak szakta-
nácsadói vannak, akik meghallgatják és támogatást 
nyújtanak az egyéneknek és családjuknak, hogy ké-
pesek legyenek megbirkózni érzelmeikkel és a lepra - 
okozta kihívásokkal. Más helyeken világi és lelkészi 
lelkigondozók vannak. Olyan kortárscsoportok, akik 
szintén megtapasztalták a leprát, felajánlják támoga-
tásukat.
A Lepramissziónak fontos, hogy minden munkatár-
sunk szeretettel és tisztelettel tudja egymást és a 
többieket meghallgatni, és hogy igazán szeressünk, 
ahogy Jézus szeretett.
Imatémák:

Hétfő: Magasztaljuk Istent, mert  Ő minden egyes, 
az Ő képére teremtett embert szeret! Imádkozzunk 
azokért, akiknek a lepra miatti megbélyegzésből 
érzelmi és szellemi gyógyulásra van szükségük! 
Imádkozzunk azért, hogy értelmet és önbizalmat 
nyerjenek, ami képessé teszi őket arra, hogy teljes 
és termékeny életet éljenek.

·

A Dél-Afrikai Lepramisszió
1949 szeptemberében alakult meg. Az országon be-
lüli lepramunka javára gyűjtenek elsősorban ado-
mányt, de Namíbia és Szváziföld támogatását is vég-
zik hűségesen. Az elmúlt évben a mozambiki Pemba 
lepramissziós projektjét is felvállalták. Mindemellett 
kiemelt fontosságú, hogy a dél-afrikai lakosságnak 
a fogyatékossággal, hátrányos helyzetekkel kapcso-
latos vélekedését megváltoztassák, és emberjogi, 
esélyegyenlőségi intézkedéseket szorgalmazzanak 
az országban. 

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk a leprabetegséggel kapcso
latosan munkálkodó szakemberekért: bőrgyógyá
szokért, gyógytornászokért, az állami egészség
ügy szakembereiért, a regionális és országos 
egészségügyi ellátásban fáradozókért!
Kedd: Imádkozzunk a Dél-Afrikai Lepramisszió 
munkatársaiért, különösen is a „Rámpára fel!” 
programjukért, mely akadálymentesítésekkel 
igyekszik minél több helyen megkönnyíteni a moz-
gássérültek közlekedését. Imádkozzunk Erna 
Möller-ért, aki  az egyházi vezetők felé próbál lob-
bizni atekintetben, hogy a keresztény közösségek 
példát mutassanak a társadalomnak a fogyatékkal 
élők befogadásáról, a velük való szeretetteljes bá-
násmódról,  nekik esély adásáról. 
Szerda:  Imádkozzunk a támogatókkal való még 
szorosabb kapcsolatokért, valamint hogy minél 
többeket sikerüljön új támogatóként megnyerni és 
érzékennyé tenni a rászorulók irányában!

· -
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Kedd: Kérjük Istent, hogy a félelem és félreértés 
helyett szeretetet, megértést, és méltóságot adjon 
a leprabetegek családjában és közösségeiben! 
Imádkozzunk, hogy az emberek támogassák egy
mást és kölcsönösen törődjenek egymással!
Szerda: Imádkozzunk, hogy Isten adjon szeretet , 
megértő szívet a Lepramisszió tanácsadói szá
mára, hogy mindig empátiát és méltóságot 
közvetítsenek a többiek felé!  Imádkozzunk, hogy 
Isten épségben tartsa meg őket és adjon érzelmi 
ellenállóképességet, mivel sok aggasztó történet
ről és érzésről hallanak. A tanácsadók gyakran 
szoros időbeosztás szerint dolgoznak, mert a tisz
teletteljes meghallgatás sok időt vesz igénybe. 
Kérjük Isten áldását és erejét a feladat elvég
zésére!
Csütörtök: Imádkozzunk a Lepramisszió minden 
olyan munkatárs ért, akik leprabetegekkel vannak 
kapcsolatban, hogy mindig tiszteletteljesen odafi
gyeljenek, és  magatartásukkal, viselkedésükkel az 
egyén méltóságát hirdessék!
Péntek: A nőket különösen aránytalanul megbé
lyegzik a családban és a közösségben is, ha lep
rabetegek és rokkantak lesznek. Imádkozzunk az 
olyan projektekért, mint pl. a Hágár Központ Bang
ladesben, amelynek célja, hogy a nőket segítse és 
képessé tegye, hogy újra beépüljenek a családjuk
ba és a társadalomba!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek azért a 
sok emberért, akik megtapasztalhatták a gyógyu
lást és helyreállást, és méltósággal élnek a közös
ségben! Imádkozzunk azért, hogy vállaljanak ve
zető szerepet abban, hogy meghallgatnak, támo
gatnak és reményt adnak másoknak!

Bibliai idézet: „Jézus mondja: én azért jöttem, hogy 
életük legyen, sőt bőségben éljenek.”  (János 10,10)
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Csütörtök: Adjunk hálát a dél-afrikai támogatók 
hűségéért és együttérző szeretetetéért, mellyel a 
mozambiki lepramissziós munkát is támogatják! 
Külön kiemelendő és hálára indító a mozambiki 
munkát irányító, dél-afrikai származású Dr. Arie 
Kruijff és családja iránti szeretetük és elkötelezett
ségük. 
Péntek:  Imádkozzunk a Dél-Afrikai Lepramisszió 
három figyelemfelkeltő napjáért: a Leprások Vi
lágnapja, az augusztusi Mozgássérültek Világnap
ja és a szeptemberi Leprások Vasárnapja meg
ünnepléséért. Imádkozzunk azért, hogy ezek a 
napok valóban figyelmet keltsenek fel a lakosság 
és az illetékesek körében!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az önkéntese
kért, akik időt, erőt áldoznak a szolgálatra! Különö
sen is adjunk hálát Peter Laubscher igazgatóért, 
aki odaadással és sok találkonysággal végzi mun
káját hűségesen. Kérjük Isten áldását rá, csa
ládjára és munkatársaira!

Főbb események
augusztus 23 – Fogyatékossági Világnap
szeptember 13 – Leprások Vasárnapja
Bibliai idézet: „Mily szépek az örömmondónak lábai, 
akik jó hírt hoznak, békességet és üdvösséget 
hirdetnek!” (Ésaiás 52,7)
Vezető munkatársak
Peter Laubscher – igazgató
Theo de Villiers – igazgatóhelyettes
Erna Möller – programvezető
Otto Kingsley – vezető területi igazgató

Képek: A Hágár Központ varrótanfolyama  segített Rinának visszanyernie függetlenségét.
           Hajara élete teljesen felborult a lepra következtében Kép: Peter Laubscher igazgató (jobbról) munkatársai körében
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Méltóság

27. hét: június 29  július 5.–

Dél-Afrika

28. hét: július 6 – 12.
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Sok embernek a leprabetegség megállapítása és a 
leprabetegként való élés megtapasztalása megrázó 
érzelmi és lelki élményt jelent. A visszautasítás és 
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lelem szomorúságot és kétségbeesést, haragot, az 
önbizalom és önbecsülés elvesztését, és a remény-
telenség érzését okozza. Bizonyos hiedelmek bűnös-
ség érzését és szégyenérzetet kelthetnek, mint pél-
dául ha a leprabetegséget az „istenek” büntetésének 
gondolják. Ez hatással van a családi és közösségi 
kapcsolatokra és az egyén részvételére a minden-
napi életben.
A Lepramisszió különböző eszközökkel igyekszik ki-
elégíteni a leprabetegek szellemi és érzelmi szükség-
leteit. Egyes helyeken a Lepramissziónak szakta-
nácsadói vannak, akik meghallgatják és támogatást 
nyújtanak az egyéneknek és családjuknak, hogy ké-
pesek legyenek megbirkózni érzelmeikkel és a lepra - 
okozta kihívásokkal. Más helyeken világi és lelkészi 
lelkigondozók vannak. Olyan kortárscsoportok, akik 
szintén megtapasztalták a leprát, felajánlják támoga-
tásukat.
A Lepramissziónak fontos, hogy minden munkatár-
sunk szeretettel és tisztelettel tudja egymást és a 
többieket meghallgatni, és hogy igazán szeressünk, 
ahogy Jézus szeretett.
Imatémák:

Hétfő: Magasztaljuk Istent, mert  Ő minden egyes, 
az Ő képére teremtett embert szeret! Imádkozzunk 
azokért, akiknek a lepra miatti megbélyegzésből 
érzelmi és szellemi gyógyulásra van szükségük! 
Imádkozzunk azért, hogy értelmet és önbizalmat 
nyerjenek, ami képessé teszi őket arra, hogy teljes 
és termékeny életet éljenek.

·

A Dél-Afrikai Lepramisszió
1949 szeptemberében alakult meg. Az országon be-
lüli lepramunka javára gyűjtenek elsősorban ado-
mányt, de Namíbia és Szváziföld támogatását is vég-
zik hűségesen. Az elmúlt évben a mozambiki Pemba 
lepramissziós projektjét is felvállalták. Mindemellett 
kiemelt fontosságú, hogy a dél-afrikai lakosságnak 
a fogyatékossággal, hátrányos helyzetekkel kapcso-
latos vélekedését megváltoztassák, és emberjogi, 
esélyegyenlőségi intézkedéseket szorgalmazzanak 
az országban. 

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk a leprabetegséggel kapcso
latosan munkálkodó szakemberekért: bőrgyógyá
szokért, gyógytornászokért, az állami egészség
ügy szakembereiért, a regionális és országos 
egészségügyi ellátásban fáradozókért!
Kedd: Imádkozzunk a Dél-Afrikai Lepramisszió 
munkatársaiért, különösen is a „Rámpára fel!” 
programjukért, mely akadálymentesítésekkel 
igyekszik minél több helyen megkönnyíteni a moz-
gássérültek közlekedését. Imádkozzunk Erna 
Möller-ért, aki  az egyházi vezetők felé próbál lob-
bizni atekintetben, hogy a keresztény közösségek 
példát mutassanak a társadalomnak a fogyatékkal 
élők befogadásáról, a velük való szeretetteljes bá-
násmódról,  nekik esély adásáról. 
Szerda:  Imádkozzunk a támogatókkal való még 
szorosabb kapcsolatokért, valamint hogy minél 
többeket sikerüljön új támogatóként megnyerni és 
érzékennyé tenni a rászorulók irányában!
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Kedd: Kérjük Istent, hogy a félelem és félreértés 
helyett szeretetet, megértést, és méltóságot adjon 
a leprabetegek családjában és közösségeiben! 
Imádkozzunk, hogy az emberek támogassák egy
mást és kölcsönösen törődjenek egymással!
Szerda: Imádkozzunk, hogy Isten adjon szeretet , 
megértő szívet a Lepramisszió tanácsadói szá
mára, hogy mindig empátiát és méltóságot 
közvetítsenek a többiek felé!  Imádkozzunk, hogy 
Isten épségben tartsa meg őket és adjon érzelmi 
ellenállóképességet, mivel sok aggasztó történet
ről és érzésről hallanak. A tanácsadók gyakran 
szoros időbeosztás szerint dolgoznak, mert a tisz
teletteljes meghallgatás sok időt vesz igénybe. 
Kérjük Isten áldását és erejét a feladat elvég
zésére!
Csütörtök: Imádkozzunk a Lepramisszió minden 
olyan munkatárs ért, akik leprabetegekkel vannak 
kapcsolatban, hogy mindig tiszteletteljesen odafi
gyeljenek, és  magatartásukkal, viselkedésükkel az 
egyén méltóságát hirdessék!
Péntek: A nőket különösen aránytalanul megbé
lyegzik a családban és a közösségben is, ha lep
rabetegek és rokkantak lesznek. Imádkozzunk az 
olyan projektekért, mint pl. a Hágár Központ Bang
ladesben, amelynek célja, hogy a nőket segítse és 
képessé tegye, hogy újra beépüljenek a családjuk
ba és a társadalomba!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek azért a 
sok emberért, akik megtapasztalhatták a gyógyu
lást és helyreállást, és méltósággal élnek a közös
ségben! Imádkozzunk azért, hogy vállaljanak ve
zető szerepet abban, hogy meghallgatnak, támo
gatnak és reményt adnak másoknak!

Bibliai idézet: „Jézus mondja: én azért jöttem, hogy 
életük legyen, sőt bőségben éljenek.”  (János 10,10)
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Csütörtök: Adjunk hálát a dél-afrikai támogatók 
hűségéért és együttérző szeretetetéért, mellyel a 
mozambiki lepramissziós munkát is támogatják! 
Külön kiemelendő és hálára indító a mozambiki 
munkát irányító, dél-afrikai származású Dr. Arie 
Kruijff és családja iránti szeretetük és elkötelezett
ségük. 
Péntek:  Imádkozzunk a Dél-Afrikai Lepramisszió 
három figyelemfelkeltő napjáért: a Leprások Vi
lágnapja, az augusztusi Mozgássérültek Világnap
ja és a szeptemberi Leprások Vasárnapja meg
ünnepléséért. Imádkozzunk azért, hogy ezek a 
napok valóban figyelmet keltsenek fel a lakosság 
és az illetékesek körében!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az önkéntese
kért, akik időt, erőt áldoznak a szolgálatra! Különö
sen is adjunk hálát Peter Laubscher igazgatóért, 
aki odaadással és sok találkonysággal végzi mun
káját hűségesen. Kérjük Isten áldását rá, csa
ládjára és munkatársaira!

Főbb események
augusztus 23 – Fogyatékossági Világnap
szeptember 13 – Leprások Vasárnapja
Bibliai idézet: „Mily szépek az örömmondónak lábai, 
akik jó hírt hoznak, békességet és üdvösséget 
hirdetnek!” (Ésaiás 52,7)
Vezető munkatársak
Peter Laubscher – igazgató
Theo de Villiers – igazgatóhelyettes
Erna Möller – programvezető
Otto Kingsley – vezető területi igazgató

Képek: A Hágár Központ varrótanfolyama  segített Rinának visszanyernie függetlenségét.
           Hajara élete teljesen felborult a lepra következtében Kép: Peter Laubscher igazgató (jobbról) munkatársai körében
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A Lepramisszió kongói szolgálatáról
A Kongói Lepramisszió folyamatosan fejleszti jelen-
létét és munkáját ebben a hatalmas országban. Je-
lentős a településközpontú rehabilitációs munkájuk, a 
megelőzés, a mozgássérültséggel kapcsolatos tevé-
kenységek, az emberi méltósággal kapcsolatos intéz-
kedéseik, a szegénységi küszöb alatt élőkre vonat-
kozó munkájuk. Fontosnak tartják munkájuk során a 
kapcsolatépítést is. Elsősorban a helyi egyházak kö-
rében jelentős a felvilágosító-és adománygyűjtő tevé-
kenységük, valamint az egyházak jelentenek komoly 
segítséget a szégyenbélyeg elleni küzdelemben is a 
szervezetnek. Szoros munkakapcsolatban állnak a 
TBC-vel foglalkozó kormányzati-és civilszervezetek-
kel is, akikkel kéz a kézben munkálkodnak. A Kongói 
Lepramisszió az Egészségügyi Minisztérium egyik 
alszervezetének: a Fogyatékkal Élők Klaszterének is 
tagja. 

Most folyik a jelenleg is érvényben lévő stratégiai terv 
felülvizsgálata: az eredményeknek, illetve a hiányos-
ságoknak nevesítése. A következő fejlesztési sza-
kasz 2016-18 között lép életbe majd. 
Projektjeik: Dél-Kivuban lepra-és mozgássérültség 
projekt, Kelet-és Nyugat Kasaiban ugyancsak össze-
kapcsolt projekt, Sankuru településfejlesztési projekt, 
vidéken mobilsebészeti tevékenységek. 

Imatémák
Hétfő: Adjunk hálát a Kongói Lepramisszió új épü
letéért! Nagyon hálásak Istennek ezért, melyhez 
az anyagi alapot a francia, svájci, svéd, holland, 
belga és német tagszervezeteink adományozták. 
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a munkacsoport 
és munkatársak elhívásuknak megfelelő hűséggel 
dolgozzanak továbbra is a leprabetegeket érintő 
minden kérdéskörben. Imádkozzunk azért, hogy 
Isten rendelje ki számukra a jövőben is az emberi 
és anyagi forrásokat!
Szerda: Imádkozzunk Kongóért, hogy legyen bé
kesség az országban, tudjanak az újjáépítésre és 
a fejlesztésre koncentrálni a lakosság javának ér
dekében!
Csütörtök: Imádkozzunk az új fejlesztési tervért, 
annak sikerességéért és megvalósulásáért, mind a 
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A Bangladesi Lepramisszióról
A Bangladesi Lepramisszió legtöbb projektjének hely-
színén biztosítja mind a lepraellenőrzést, mind a kö-
zösségalapú rehabilitációs tevékenységeket. Ezek a 
projektek itt találhatók:

Az ország keleti részén a Chittagong területen.
A Chittagong hegyi ösvényeken, mely egy távol 
eső  hegyi terület keleten.

 A Gaibnadha és Jaypurhat kerületek az ország 
közepén.
A Nilphamari terület az ország észak-nyugati ré
szén. 
Dakka, mely Banglades fővárosa.
6 kerület Banglades déli tartományában.

A Bangladesi Lepramisszió közösségalapú rehabilitá-
ciós projektjeinek több vonatkozása van. Az önsegítő 
csoportok kialakítása gondoskodik a támogatásról és 
javítja az egészséget és azok megélhetési lehető-
ségét, akik leprásak lettek és fogyatékkal élnek, külö-
nösen azokon a területeken, ahol a leprást megbé-
lyegzik. Néhány projekt arra koncentrál, hogy le-
győzze a mélyszegénységet a leprabetegek között, 
és partnerekkel együtt dolgozva csökkentse az élel-
mezési bizonytalanságot és javítsa a megélhetést. A 
Hágár Központnak különleges célja, hogy olyan, nyo-
morúságba jutott nőkre gondot viseljen, akiket a lepra 
miatt kivetettek, vagy elmenekültek az őket ért erő-
szak miatt.
Imatémák:

Hétfő: Imádkozzunk az önsegítő csoportok veze
tőiért Észak-Nyugat Bangladesben, akik azért fára
doznak, hogy törvényesen elfogadják Szövetsé
güket, és kiépítsék a szociális-gazdasági feltételek 
fenntarthatóságát mikroprojekteken keresztül, és 
kapacitásukat növeljék az őket érő kihívások 
megoldása érdekében.
Kedd: Imádkozzunk, hogy a Chittagong Hegyi Ös
vényeken, Dakkában és Észak-Nyugat Banglades
ben élő leprások és fogyatékosok erősíthessék 
jogaikat és teljesebb részvételt érjenek el a társa
dalmi és gazdasági életben azáltal, hogy az ön
segítő csoportokban tevékenykedni kezdenek!
Szerda: A Hágár Központ rövid távú menedéket ad 
törékeny és szűkölködő nőknek, akiket kizártak 
családjukból és közösségeikből. Imádkozzunk, 
hogy a Hágár Projekt által nyújtott szolgáltatások 
(lakhatás, élelem, ápolás, jogi tanácsadás, szak
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mai fejlesztési képzés, lelkigondozás és a pozitív 
környezet) segítsék a lakókat abban, hogy saját lá
bukon megálljanak, és teljes önbizalommal élvez
zék társadalmi jogaikat!
Csütörtök: Imádkozzunk a leprával és mélysze
génységgel érintett emberekért, akik még mindig 
kívül esnek a Fenntartható Közösség Alapú Reha
bilitációs Projekt körén Dinajpurban, és hogy a 
Bangladesi Lepramisszió el tudja érni őket a nekik 
szükséges megfelelő szolgáltatásokkal!
Péntek: Imádkozzunk, hogy a Közösségalapú Re
habilitációs Programban levő leprabetegek és fo
gyatékkal élők különböző bevételnövelő tevékeny
ségei sikeresek legyenek, hogy az egész közös
ség önfenntartó lehessen saját bevételeik és forrá
saik által!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a chitta
gongi emberek által vezetett Fejlesztési Projekt 
példaként szolgáljon a lakosság-vezette projektek 
számára, amiken keresztül a Bangladesi Lepra
misszió folytatni tudja munkáját a szövetségi ve
zetőkkel a leprabetegek és fogyatékosok támoga
tásának érdekében!

Bibliai idézet: „De megalázza magát népem, ame-
lyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, ke-
resik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról, 
én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vét-
küket, és meggyógyítom országukat.” ( 2Krón 7,14)
Vezetőség:
Surendra Nath Singh – programvezető, Közösségi  Program
Dalwor Hossain (Delu) – projektigazgató, Közösségalapú 
Rehabilitációs Partner
Ambor Chisim – projektigazgató, Észak-Nyugat Banglades 
Mélyszegénység Első  Projekt és a Hágár Központ
Pranoy Rozario – projektigazgató, Dinajpuri Fenntartható 
Közösség Alapú Rehabilitációs Projekt
Richard Mondal – projektigazgató, Chittagongi Lakossági 
Vezetésű Fejlesztési Projekt
Mallica Halder – projektigazgató, Dakka Közösségalapú 
Rehabilitációs Projekt
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partnerekkel, mind a betegekkel való kapcsolatok 
erősödéséért!
Péntek: Imádkozzunk a helyi sebészek jó felké
szítéséért, hogy a leprabetegséggel kapcsolatos  
sebészeti technikákat jól megtanulják és  minél 
jobban végezzék sok beteg javára!
Szombat/vasárnap: A Kongói Krisztus Egyháza 
központilag arra kéri tagegyházait, hogy támogas
sák a Lepramisszió tevékenységét imádságaikkal 
és rendszeres anyagi áldozatukkal. Ez igen nagy 
jelentőségú, hiszen saját országuk szenvedőiért 
tanítják meg áldozatot hozni a keresztényeket. 
Imádkozzunk Isten áldásának kiáradásáért az 
egyházakra és az egyházak tagjaira!

Bibliai idézet: „Járuljunk tehát bizalommal a ke-
gyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és ke-
gyelmet találjunk, amikor segítségre van szüksé-
günk.” (Zsidókhoz írt level 4,16)

Vezető munkatársak
Louis Paluku Sabuni – igazgató
Jean Ngoy Kitenge – orvosigazgató
Christian Bulambo – pénzügyi vezető
Doris Ndombe – logisztikus és adminisztrációs 
munkatárs
Francois Mbutshitshi' – projektfejlesztési szakember
Didier Muhima – projektmenedzser, Dél-Kivu
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Képek: Dr Sabuni Paluku igazgató, Dr Dunda Barthélémy és Dr Jean Non.
            Mpembele Zayana, aki a leprabetegség miatt súlyosan rokkanttá vált
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vényeken, Dakkában és Észak-Nyugat Banglades
ben élő leprások és fogyatékosok erősíthessék 
jogaikat és teljesebb részvételt érjenek el a társa
dalmi és gazdasági életben azáltal, hogy az ön
segítő csoportokban tevékenykedni kezdenek!
Szerda: A Hágár Központ rövid távú menedéket ad 
törékeny és szűkölködő nőknek, akiket kizártak 
családjukból és közösségeikből. Imádkozzunk, 
hogy a Hágár Projekt által nyújtott szolgáltatások 
(lakhatás, élelem, ápolás, jogi tanácsadás, szak
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mai fejlesztési képzés, lelkigondozás és a pozitív 
környezet) segítsék a lakókat abban, hogy saját lá
bukon megálljanak, és teljes önbizalommal élvez
zék társadalmi jogaikat!
Csütörtök: Imádkozzunk a leprával és mélysze
génységgel érintett emberekért, akik még mindig 
kívül esnek a Fenntartható Közösség Alapú Reha
bilitációs Projekt körén Dinajpurban, és hogy a 
Bangladesi Lepramisszió el tudja érni őket a nekik 
szükséges megfelelő szolgáltatásokkal!
Péntek: Imádkozzunk, hogy a Közösségalapú Re
habilitációs Programban levő leprabetegek és fo
gyatékkal élők különböző bevételnövelő tevékeny
ségei sikeresek legyenek, hogy az egész közös
ség önfenntartó lehessen saját bevételeik és forrá
saik által!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a chitta
gongi emberek által vezetett Fejlesztési Projekt 
példaként szolgáljon a lakosság-vezette projektek 
számára, amiken keresztül a Bangladesi Lepra
misszió folytatni tudja munkáját a szövetségi ve
zetőkkel a leprabetegek és fogyatékosok támoga
tásának érdekében!

Bibliai idézet: „De megalázza magát népem, ame-
lyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, ke-
resik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról, 
én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vét-
küket, és meggyógyítom országukat.” ( 2Krón 7,14)
Vezetőség:
Surendra Nath Singh – programvezető, Közösségi  Program
Dalwor Hossain (Delu) – projektigazgató, Közösségalapú 
Rehabilitációs Partner
Ambor Chisim – projektigazgató, Észak-Nyugat Banglades 
Mélyszegénység Első  Projekt és a Hágár Központ
Pranoy Rozario – projektigazgató, Dinajpuri Fenntartható 
Közösség Alapú Rehabilitációs Projekt
Richard Mondal – projektigazgató, Chittagongi Lakossági 
Vezetésű Fejlesztési Projekt
Mallica Halder – projektigazgató, Dakka Közösségalapú 
Rehabilitációs Projekt
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partnerekkel, mind a betegekkel való kapcsolatok 
erősödéséért!
Péntek: Imádkozzunk a helyi sebészek jó felké
szítéséért, hogy a leprabetegséggel kapcsolatos  
sebészeti technikákat jól megtanulják és  minél 
jobban végezzék sok beteg javára!
Szombat/vasárnap: A Kongói Krisztus Egyháza 
központilag arra kéri tagegyházait, hogy támogas
sák a Lepramisszió tevékenységét imádságaikkal 
és rendszeres anyagi áldozatukkal. Ez igen nagy 
jelentőségú, hiszen saját országuk szenvedőiért 
tanítják meg áldozatot hozni a keresztényeket. 
Imádkozzunk Isten áldásának kiáradásáért az 
egyházakra és az egyházak tagjaira!

Bibliai idézet: „Járuljunk tehát bizalommal a ke-
gyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és ke-
gyelmet találjunk, amikor segítségre van szüksé-
günk.” (Zsidókhoz írt level 4,16)

Vezető munkatársak
Louis Paluku Sabuni – igazgató
Jean Ngoy Kitenge – orvosigazgató
Christian Bulambo – pénzügyi vezető
Doris Ndombe – logisztikus és adminisztrációs 
munkatárs
Francois Mbutshitshi' – projektfejlesztési szakember
Didier Muhima – projektmenedzser, Dél-Kivu

· -

·
-

Képek: Dr Sabuni Paluku igazgató, Dr Dunda Barthélémy és Dr Jean Non.
            Mpembele Zayana, aki a leprabetegség miatt súlyosan rokkanttá vált
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Észak - Írország

31. hét: július 27  2. – augusztus 32. hét: augusztus 3 – 9.

Kutatások

Az Észak-Írországi Lepramisszió saját önmegha-
tározása szerint két nagy feladatot lát maga előtt. Az 
első, hogy Isten nevében elérje a leprabetegeket, 
családtagjaikat, hozzátartozóikat, közösségeiket. Ezt 
azért tudják megtenni, mert erős imaháttér és sok ál-
dozatos adomány van mögöttük a támogatóik jóvol-
tából. – A második pedig az, hogy Észak-Írországban 
ismertessék a Lepramisszió tevékenységét és gyűjt-
senek minél több munkatársat, támogatót az ügy 
számára. Iskolákban, egyházakban, a lakosság kö-
rében beszélnek a misszióról és kérnek támogatást. 
Egészen egyszerűen: az Észak-Írországi Lepramisz-
szió Isten szeretetének csatornája kíván lenni!

Imatémák
Hétfő: Joanne Briggs vette át a nyugalomba vonult 
Colin Fergusontól az igazgatói tisztséget. Imád
kozzunk azért, hogy Joanne a betanuló évében 
átláthassa a feladatokat, kiépíthesse a szükséges 
kapcsolatrendszert, és meg tudja válogatni munka
társait! Kérjünk Istentől bölcsességet, türelmet és 
sok áldást számára ebben a nehéz feladatban! 
Kedd: Imádkozzunk az egyházakkal való kapcso
latokért, a tőlük jövő jelentős támogatásért a to
vábbiakban is! Adjunk hálát a hűséges imádko
zókért, akik Isten előtt hordozzák a szolgálatot! 
Imádkozzunk áldásért azok számára, akik ön
kéntes munkájukkal támogatják a Lepramissziót! 
Szerda: Imádkozzunk az Észak-Írországi Lepra
misszió vezetőiért és munkatársaiért! Sok nehéz
séggel kell megküzdeniük: betegséggel tanulással, 
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A kutatásról
Sok a megválaszolatlan kérdés a lepra területén. A 
terjedés pontos módjától kezdve, azon át, hogy mi az 
oka annak, hogy néhány ember komoly idegkároso-
dást kap a jó kezelés ellenére, addig, hogy mi a 
legjobb módja a lepra miatti megbélyegzés csökken-
tésének egy közösségben. A Lepramissziónak kidol-
gozott kutatási stratégiája van annak érdekében, 
hogy ezeket a kérdéseket megfelelően vizsgálja. 
Ebben igyekszik rangsorolni a témákat és leírja, hogy 
hogyan fogják kivitelezni a kutatást. Mivel a kutatás 
összetett, sokféle erőforrást és képességet igényel. A 
Lepramisszió együttműködik egyetemekkel és más 
kutatócsoportokkal. A Lepramisszió sok leprabeteget 
tud bevonni a vizsgálatokba az egész világra kiter-
jedő programjain keresztül, és központi szerepet ját-
szik a nemzetközi kutatásban. Kutatási területei kö-
zött szerepel a gyógyszerrezisztencia nyomon kö-
vetése és megelőzése, a lepra megelőzése gyógy-
szer vagy védőoltás használatával, és jobb kezelések 
kidolgozása. A kutatásban a helyi kérdések is fonto-
sak, mint például az, hogy emberek miért várnak hó-
napokig vagy évekig, mielőtt kezelésre jelentkeznek. 
Gyakran a helyi hagyományok és hiedelmek döntőek 
az ilyen kérdések megválaszolásában. A Lepramisz-
szió törekszik arra, hogy tanuló szervezet legyen, és 
a kutatás segít, hogy fejlődjünk abban, hogy hogyan 
szolgáljuk a leprabetegeket.

Hétfő: Dicsőítsük Istent azért, hogy a megújult az 
érdeklődés a kutatás iránt a Lepramisszió indiai 
központjaiban, ahol nagy számú beteget látnak el.  
A kutatás átfogó célja, hogy javítsa a leprabetegek 
kezelését  és megelőzze vagy minimalizálja a 
lepra miatti komplikációkat. Imádkozzunk a munkát 
irá nyító dr. Annamma John kutatóorvosnőért!

Kedd: Imádkozzunk a Delhiben levő Stanley 
Browne Laboratóriumban folyó munkáért és veze
tőiért: dr. Utpal Sengupta-ért (tudományos igaz
gató) és dr. Mallika Lavania-ért (laboratórium- 
vezető). A munkájuk egyik célja az, hogy jobban 
értsék a lepra terjedését, és így hatékonyabban 
tudják ezt megakadályozni.

Szerda: Professzor Warwick Britton az elnöke a 
Lepramisszió Nemzetközi Kutatási Bizottságának, 

Imatémák:
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nyugdíjazás
sal, egyre nö
vekvő mun
k a t e h e r r e l .  
Mivel ez az év sok jelentős változást hoz, imádkoz
zunk Istentől jövő békességért, bölcsességért, 
hogy a szolgálat zökkenőmentesen haladhasson! 
Csütörtök: Adjunk hálát a sok önkéntesért, akik 
számos területen segítik a munkát: bélyeggyűjtés
sel, kézimunkázással, pénzadományokkal, kiadvá
nyok terjesztésével, adminisztrációval. Adjunk há
lát azokért, akik rendszeresen imádkoznak a 
misszióért!
Péntek: Adjunk hálát és kérjünk áldást az Észak
Írországi Lepramisszió nigériai munkájára! Külö
nösen is az Ekpene Obom kórház és az 
Ochadamu kórház van segítésük homlokterében.  
Ochadamu-ban jelentős épületfelújítási munkákra 
van szükség, melyre imádsággal és jelentős anya
gi támogatással készül az ír szervezet. 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a tanzániai 
Hombolo javára történő folyamatos projektért, mely 
évente 20 000 beteg sorsát rendezi megnyug
tatóan. Imádkozzunk azért, hogy mindig sikerüljön 
megtalálni a legmegfelelőbb segítési módokat 
nemcsak a Hombolo kórház tekintetében, hanem 
az Észak-Írországi Lepramisszió tanzániai házépí
tési projektjére vonatkozóan is! 

Vezető munkatársak
Joanne Briggs –igazgató
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aminek feladata, hogy irányítsa és ösztönözze a 
Lepramisszióban folyó kutatást. Imádkozzunk, 
hogy valódi támogatást tudjanak nyújtani az or
szágos vezetőknek, miközben mérlegelik, hogy mi
lyen kutatás lenne hasznos az országuk számára.

Csütörtök: Adjunk hálát dr. Pim Kuipers bevoná
sáért, aki számos lepramissziós munkatársnak 
segít abban, hogy kivitelezzen társadalomtudomá
nyi kutatási projekteket. Imádkozzunk, hogy hasz
nálható eredményeket kapjanak az olyan kérdések 
kapcsán, mint: „Miért várnak az új betegek azzal, 
hogy a lepra kezelésére jelentkezzenek?”

Péntek: Nilphamari Észak-Bangladesben régóta 
befolyásos a lepra kutatásában, beleértve a lepra- 
megelőzést célzó törekvéseket és a társadalom
tudományi kutatást is. Jelentős személyi változá
sok történtek az elmúlt évben, ezért imádkozzunk 
értük és dr. Kamran Mehedi-ért, aki az új klinikai 
kutatási koordinátoruk.

Szombat/vasárnap: Dr. Deanna Hagge a vezetője 

2015 e
észében szombatéven lesz: imádkozzunk, hogy a 

munka gördülékenyen folytatódjon a távollétében, 
és hogy a közben folytatott tanulmányai nagy 
lendületet jelentsenek a jövőbeni kutatási 
munkájában!

Bibliai idézet:

Dr. Paul Saunderson - a Lepramisszió tiszteletbeli kutatási 
igazgatója és a Leprosy Review tudományos folyóirat 
szerkesztője
Dr. Deanna Hagge - a
vezetője az Anandaban kórházban
Dr Annamma John  – a  Kutatási Egység vezetője, Delhi
Dr Utpal Sengupta – a Stanley Browne Kutató Laboratórium 
vezetője, Delhi
Dr Mallika Lavania - kutató, Stanley Browne Kutató 
Laboratórium, Delhi
Dr. Kamran Mehedi – klinikai kutatási koordinátor, 
Nilphamari
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a Mycobacteriális Kutató Laboratóriumnak az 
Anandaban Kórházban Nepálban. gy 
r

 „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, 
kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül 
ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jakab 1:5)

Vezető kutató munkacsoport:
Prof. Warwick Britton – a Lepramisszió Nemzetközi Kutatási 
Bizottságának elnöke

 Mycobacteriális Kutató Laboratórium 

Kép: Mark Noble elnök (balról) Joanne Briggs igazgató  and Colin Ferguson korábbi igazgató. 
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Észak - Írország

31. hét: július 27  2. – augusztus 32. hét: augusztus 3 – 9.

Kutatások

Az Észak-Írországi Lepramisszió saját önmegha-
tározása szerint két nagy feladatot lát maga előtt. Az 
első, hogy Isten nevében elérje a leprabetegeket, 
családtagjaikat, hozzátartozóikat, közösségeiket. Ezt 
azért tudják megtenni, mert erős imaháttér és sok ál-
dozatos adomány van mögöttük a támogatóik jóvol-
tából. – A második pedig az, hogy Észak-Írországban 
ismertessék a Lepramisszió tevékenységét és gyűjt-
senek minél több munkatársat, támogatót az ügy 
számára. Iskolákban, egyházakban, a lakosság kö-
rében beszélnek a misszióról és kérnek támogatást. 
Egészen egyszerűen: az Észak-Írországi Lepramisz-
szió Isten szeretetének csatornája kíván lenni!

Imatémák
Hétfő: Joanne Briggs vette át a nyugalomba vonult 
Colin Fergusontól az igazgatói tisztséget. Imád
kozzunk azért, hogy Joanne a betanuló évében 
átláthassa a feladatokat, kiépíthesse a szükséges 
kapcsolatrendszert, és meg tudja válogatni munka
társait! Kérjünk Istentől bölcsességet, türelmet és 
sok áldást számára ebben a nehéz feladatban! 
Kedd: Imádkozzunk az egyházakkal való kapcso
latokért, a tőlük jövő jelentős támogatásért a to
vábbiakban is! Adjunk hálát a hűséges imádko
zókért, akik Isten előtt hordozzák a szolgálatot! 
Imádkozzunk áldásért azok számára, akik ön
kéntes munkájukkal támogatják a Lepramissziót! 
Szerda: Imádkozzunk az Észak-Írországi Lepra
misszió vezetőiért és munkatársaiért! Sok nehéz
séggel kell megküzdeniük: betegséggel tanulással, 
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A kutatásról
Sok a megválaszolatlan kérdés a lepra területén. A 
terjedés pontos módjától kezdve, azon át, hogy mi az 
oka annak, hogy néhány ember komoly idegkároso-
dást kap a jó kezelés ellenére, addig, hogy mi a 
legjobb módja a lepra miatti megbélyegzés csökken-
tésének egy közösségben. A Lepramissziónak kidol-
gozott kutatási stratégiája van annak érdekében, 
hogy ezeket a kérdéseket megfelelően vizsgálja. 
Ebben igyekszik rangsorolni a témákat és leírja, hogy 
hogyan fogják kivitelezni a kutatást. Mivel a kutatás 
összetett, sokféle erőforrást és képességet igényel. A 
Lepramisszió együttműködik egyetemekkel és más 
kutatócsoportokkal. A Lepramisszió sok leprabeteget 
tud bevonni a vizsgálatokba az egész világra kiter-
jedő programjain keresztül, és központi szerepet ját-
szik a nemzetközi kutatásban. Kutatási területei kö-
zött szerepel a gyógyszerrezisztencia nyomon kö-
vetése és megelőzése, a lepra megelőzése gyógy-
szer vagy védőoltás használatával, és jobb kezelések 
kidolgozása. A kutatásban a helyi kérdések is fonto-
sak, mint például az, hogy emberek miért várnak hó-
napokig vagy évekig, mielőtt kezelésre jelentkeznek. 
Gyakran a helyi hagyományok és hiedelmek döntőek 
az ilyen kérdések megválaszolásában. A Lepramisz-
szió törekszik arra, hogy tanuló szervezet legyen, és 
a kutatás segít, hogy fejlődjünk abban, hogy hogyan 
szolgáljuk a leprabetegeket.

Hétfő: Dicsőítsük Istent azért, hogy a megújult az 
érdeklődés a kutatás iránt a Lepramisszió indiai 
központjaiban, ahol nagy számú beteget látnak el.  
A kutatás átfogó célja, hogy javítsa a leprabetegek 
kezelését  és megelőzze vagy minimalizálja a 
lepra miatti komplikációkat. Imádkozzunk a munkát 
irá nyító dr. Annamma John kutatóorvosnőért!

Kedd: Imádkozzunk a Delhiben levő Stanley 
Browne Laboratóriumban folyó munkáért és veze
tőiért: dr. Utpal Sengupta-ért (tudományos igaz
gató) és dr. Mallika Lavania-ért (laboratórium- 
vezető). A munkájuk egyik célja az, hogy jobban 
értsék a lepra terjedését, és így hatékonyabban 
tudják ezt megakadályozni.

Szerda: Professzor Warwick Britton az elnöke a 
Lepramisszió Nemzetközi Kutatási Bizottságának, 
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Mivel ez az év sok jelentős változást hoz, imádkoz
zunk Istentől jövő békességért, bölcsességért, 
hogy a szolgálat zökkenőmentesen haladhasson! 
Csütörtök: Adjunk hálát a sok önkéntesért, akik 
számos területen segítik a munkát: bélyeggyűjtés
sel, kézimunkázással, pénzadományokkal, kiadvá
nyok terjesztésével, adminisztrációval. Adjunk há
lát azokért, akik rendszeresen imádkoznak a 
misszióért!
Péntek: Adjunk hálát és kérjünk áldást az Észak
Írországi Lepramisszió nigériai munkájára! Külö
nösen is az Ekpene Obom kórház és az 
Ochadamu kórház van segítésük homlokterében.  
Ochadamu-ban jelentős épületfelújítási munkákra 
van szükség, melyre imádsággal és jelentős anya
gi támogatással készül az ír szervezet. 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a tanzániai 
Hombolo javára történő folyamatos projektért, mely 
évente 20 000 beteg sorsát rendezi megnyug
tatóan. Imádkozzunk azért, hogy mindig sikerüljön 
megtalálni a legmegfelelőbb segítési módokat 
nemcsak a Hombolo kórház tekintetében, hanem 
az Észak-Írországi Lepramisszió tanzániai házépí
tési projektjére vonatkozóan is! 
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aminek feladata, hogy irányítsa és ösztönözze a 
Lepramisszióban folyó kutatást. Imádkozzunk, 
hogy valódi támogatást tudjanak nyújtani az or
szágos vezetőknek, miközben mérlegelik, hogy mi
lyen kutatás lenne hasznos az országuk számára.

Csütörtök: Adjunk hálát dr. Pim Kuipers bevoná
sáért, aki számos lepramissziós munkatársnak 
segít abban, hogy kivitelezzen társadalomtudomá
nyi kutatási projekteket. Imádkozzunk, hogy hasz
nálható eredményeket kapjanak az olyan kérdések 
kapcsán, mint: „Miért várnak az új betegek azzal, 
hogy a lepra kezelésére jelentkezzenek?”

Péntek: Nilphamari Észak-Bangladesben régóta 
befolyásos a lepra kutatásában, beleértve a lepra- 
megelőzést célzó törekvéseket és a társadalom
tudományi kutatást is. Jelentős személyi változá
sok történtek az elmúlt évben, ezért imádkozzunk 
értük és dr. Kamran Mehedi-ért, aki az új klinikai 
kutatási koordinátoruk.

Szombat/vasárnap: Dr. Deanna Hagge a vezetője 

2015 e
észében szombatéven lesz: imádkozzunk, hogy a 

munka gördülékenyen folytatódjon a távollétében, 
és hogy a közben folytatott tanulmányai nagy 
lendületet jelentsenek a jövőbeni kutatási 
munkájában!

Bibliai idézet:

Dr. Paul Saunderson - a Lepramisszió tiszteletbeli kutatási 
igazgatója és a Leprosy Review tudományos folyóirat 
szerkesztője
Dr. Deanna Hagge - a
vezetője az Anandaban kórházban
Dr Annamma John  – a  Kutatási Egység vezetője, Delhi
Dr Utpal Sengupta – a Stanley Browne Kutató Laboratórium 
vezetője, Delhi
Dr Mallika Lavania - kutató, Stanley Browne Kutató 
Laboratórium, Delhi
Dr. Kamran Mehedi – klinikai kutatási koordinátor, 
Nilphamari

-
-

· -

-
-

·

-
-

·
a Mycobacteriális Kutató Laboratóriumnak az 
Anandaban Kórházban Nepálban. gy 
r

 „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, 
kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül 
ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jakab 1:5)

Vezető kutató munkacsoport:
Prof. Warwick Britton – a Lepramisszió Nemzetközi Kutatási 
Bizottságának elnöke

 Mycobacteriális Kutató Laboratórium 

Kép: Mark Noble elnök (balról) Joanne Briggs igazgató  and Colin Ferguson korábbi igazgató. 
 



33. hét: augusztus 10 – 16. 34. hét: augusztus 17 – 23.

Fókuszban:  NigériaBelgium

44 45

A belga Lepramisszió
A belga Lepramissziót kizárólag önkéntesek működ-
tetik, mindannyian díjazás nélkül dolgoznak. Ennek 
következtében  a  csapat örömmel veszi igénybe más 
lepramissziós támogató ország gyakorlati  tanácsát, 
mint pl. Hollandia, Franciaország, Svájc, Dánia és 
Magyarország.
A belga Lepramisszió jelenlegi tevékenysége:

 Két folyóiratbanban publikáció: „Hart-in-actie” 
(Tevékeny szív) és  „Les mains jointes” (Össze-
kulcsolt kézzel).

 A holland, francia és svájci Lepramisszió által ké-
szített különböző kiadványok terjesztése.

 A Lepramisszió ismertségének növelése, a Leprá-
sok Világnapjának megtartása a belga protestáns 
és evangéliumi   egyházak körében.

 Gyülekezetek látogatása, részvétel a protestáns és 
evangéliumi  egyházak éves konferenciáin, hogy új 
emberek figyelmét hívják fel a leprabetegek ügyére 
a Lepramisszió globális munkáján keresztül.
Egy új, kétnyelvű belga weboldal (franciául és 
flamandul); köszönet a francia Lepramissziónak, 
amely a tervezésben nyújtott segítséget.

A belga Lepramisszió reméli, hogy az Úr segítségével 
és ihletésére, és hatékony együttműködéssel meg-
találják a Lepramisszió szolgálatának növelésére ve-
zető utat és eszközöket. 
Imatémák

Hétfő: A belga Lepramissziónak nagy szüksége 
van arra, hogy lelkes önkéntesek csatlakozzanak 
két munkacsoportjához. Az egyik munkacsoport  
az ország északi,  flamand  nyelvű részén, a másik 
Belgium francia nyelvű déli részén tevékenykedik.
Kedd: Az önkéntesek jelenlegi hiánya miatt a bel
ga Lepramisszió kuratóriumi tagjainak kell elvégez
niük a legalapvetőbb és legegyszerűbb feladatokat 
is. Dicsőítsük érte Istent, hogy ennek ellenére a 
Bizottság tagjai nem veszítették el lelkesedésüket, 
és minden feladatot ellátnak! Imádkozzunk azért, 
hogy Isten áldja meg őket egészséggel és jó 
kedvvel, hogy eredményesen végezhessék tovább 
munkájukat!
Szerda: Régóta megüresedett a kétnyelvű (fran
cia-flamand), díjazás nélküli titkári tisztség. Imád
kozzunk, hogy az üresedés betöltése eredményes 
legyen!

·

·

·

·

·

·

· -
-

· -
-

A Nigériai Lepramisszióról
A Nigériai Lepramisszió saját leprabeteg lakosa-
inak körében szeretne változásokat eszközölni a 
gyógyítással, a szégyenbélyeg megszüntetésével, 
a megélhetési intézkedésekkel, a leprabetegség 
előfordulásának visszaszorításával. Az országon 
belüli projektek a következő nagy területeket ölelik 
fel: egészségügy, fogyatékosság, emberi méltóság 
és megélhetés, oktatás és szakképzés. Ezeket a 
HEAL mozaikszóval jelzett kampányukban hir-
dették meg néhány évvel ezelőtt. A lepramunka 
mellett a Nigériai Lepramisszió maga is gyűjt ado-
mányokat, így egyszerre támogató és támogatott 
ország! Egyházak, egyéni adományozók körében, 
valamint kampányok által  gyűjt adományokat saját 
betegei számára. 

Imatémák

Hétfő: A Nigériai Lepramisszió a hatalmas orto

dox egyházat kereste meg és kérte fel part
nerségre, hogy vegyék be éves programjukba a 
Lepramisszió támogatását, valamint tartsák 
meg országszerte a Leprások Világnapját. Re
mélik, hogy ezzel a lépéssel még szorosabbá 
sikerül fűzni az egyházak iránti kapcsolatokat is 
általánosságban. Adjunk hálát azért, hogy a 
nigériai Anglikán Egyház és a Református 
Egyház is elkötelezett a Lepramisszió irá
nyában!

Kedd:  Szeptember 1-30 között történnek Nigé

ria különböző államaiban a lepramissziós ta
nulmányi napok. Imádkozzunk a hatalmas or
szágban utazó munkatársak testi épségéért, 
eredményes továbbképzéséért, a tisztségvi
selők még jobb felkészüléséért! Imádkozzunk 
azért, hogy áldás áradjon tovább a tanulmányi 
napokon keresztül is a betegekre! 

Szerda: A 2014-ben tartott nagysikerű ado

mánygyűjtési kampány után 2015-ben is szeret
nének hasonlót tartan . Erre a vezetőség hívja 

· -

-

-

-

· -

-
-

-

· -

-
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-

-
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Csütörtök: A belga Lepramissziónak frissítenie és 
bővítenie kell a támogatói és adományozói adat
bázisát. Ha ezt a frissítést, korszerűsítést elvégzik, 
az adatbázis fontos eszköz lesz abban, hogy a tá
mogatók és adományozók csoportjával megerősít
sék a kapcsolatot, és sikeresebb, célzottabb ado
mánygyűjtő akciókat végezhessenek.
Péntek: 2015-ben a belga Lepramisszió reményei 
szerint sikerül egy promóciós és adománygyűjtő 
koncertet szervezniük Belgium francia nyelvű te-
rületén, valószínűleg 2015 őszén. A francia Lepra-
misszió sok támogatást nyújt: publikációkkal segí-
tenek beharangozni az eseményt, és tapasztalt 
zenészcsapatot adnak a koncerthez.
Szombat/vasárnap: 2015 szeptemberében és 
októberben mind a francia, mind a flamand nyelvű 
belga munkacsoportnak el kell készítenie a kö-
vetkező Leprások Világnapjára (2016. január 31-
re) más lepramissziós támogató országok segít-
ségével (Hollandia, Franciaország és Svájc) a Lep-
rások Világnapja-csomagot. Ezután a csomaggal a 
lehető legtöbb egyházat és mindazokat ellátják, aki 
segíteni tudnak az üzenet terjesztésében.

Főbb események
Január – Leprások Világnapjával kapcsolatos tevékenysé-
gek:  egyházak meglátogatása és a Világnap eseményeiben 
segítésük (2015.január)
November – adománygyűjtő/ismertség növelő események: 
részvétel a belga protestáns és evangéliumi egyházak éves 
konferenciáján 
Ősz – jótékonysági koncert Belgium francia ajkú részén

Bibliai idézet
Ujjongva  örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat. 
(Zsoltárok 31,7)

Vezető munkatársak
Paulin Songolea Bakalania igazgató 
Francis Van De Walle – elnök
Renée Simons-Hugaerts – gazdasági vezető 

meg barátait 
és azoknak 
b a r á t a i t ,  
láncszerűen. 
Imádkozzunk azért, hogy ezen érdekes kez
deményezés jó helyszínen és nagy érdeklődés 
mellett történjék ismét, és mind többen váljanak 
elkötelezett támogatóivá a lepraelleni harcnak!

Csütörtök: A Nigériai Lepramisszió petíciót 

kíván felterjeszteni a Nemzetgyűlés elé, mely
ben az ENSZ által 2010-ben már ratifikált 
emberjogi dokumentumnak - „A leprabetegek és 
családtagjaik elleni megkülönböztetésről” - fo-
ganatosítását sürgetik Nigériában. Imádkozzunk 
azért, hogy valóban törvénybe kerüljön a doku-
mentum, és a valóságban is megvalósuljanak a 
benne leírtak! 

Péntek: A Nigériai Lepramisszió gyermekkórus

mozgalmának kezdeményezése nagy reménye
ket ébreszt. Kb. 25 000 gyermekből áll ez a 
hatalmas kórus, akik Nigéria minden részében 
lepra-érintett családokból származnak. Énekük 
és táncuk által próbálnak figyelmet felkelteni 
területi szinten, adományt gyűjteni országszerte. 
Imádkozzunk azért, hogy tanulmányaik mellett 
legyen idejük és erejük a hétvégi próbákra és 
fellépésekre is! Imádkozzunk azért, hogy sok 
egyházközség hívja meg a kórustokat!

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 

novemberi éves tanulmányi napok eredménye
sek legyenek mind a tanulás, mind majd a 
megvalósítás terén! 

Bibliai idézet: „Ne dicsekedjék bölcsességével a 
bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne 
dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki 
dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és 
tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, eki szeretetet, 
jogot és igazságot teremtek a földön, mert 
ezekben telik kedvem!”
(Jeremiás 9,22-23) 

-

·

-

· -

-

·

-

Képek: Songolea Bakalania igazgató 
A belga Lepramisszió  tagjai a Lepramisszió  nemzetközi irodája előtt, balról jobbra: Songolea Bakalania, 
Irène Masika Katselewa, An és Francis Van de Walle.



33. hét: augusztus 10 – 16. 34. hét: augusztus 17 – 23.

Fókuszban:  NigériaBelgium

44 45

A belga Lepramisszió
A belga Lepramissziót kizárólag önkéntesek működ-
tetik, mindannyian díjazás nélkül dolgoznak. Ennek 
következtében  a  csapat örömmel veszi igénybe más 
lepramissziós támogató ország gyakorlati  tanácsát, 
mint pl. Hollandia, Franciaország, Svájc, Dánia és 
Magyarország.
A belga Lepramisszió jelenlegi tevékenysége:

 Két folyóiratbanban publikáció: „Hart-in-actie” 
(Tevékeny szív) és  „Les mains jointes” (Össze-
kulcsolt kézzel).

 A holland, francia és svájci Lepramisszió által ké-
szített különböző kiadványok terjesztése.

 A Lepramisszió ismertségének növelése, a Leprá-
sok Világnapjának megtartása a belga protestáns 
és evangéliumi   egyházak körében.

 Gyülekezetek látogatása, részvétel a protestáns és 
evangéliumi  egyházak éves konferenciáin, hogy új 
emberek figyelmét hívják fel a leprabetegek ügyére 
a Lepramisszió globális munkáján keresztül.
Egy új, kétnyelvű belga weboldal (franciául és 
flamandul); köszönet a francia Lepramissziónak, 
amely a tervezésben nyújtott segítséget.

A belga Lepramisszió reméli, hogy az Úr segítségével 
és ihletésére, és hatékony együttműködéssel meg-
találják a Lepramisszió szolgálatának növelésére ve-
zető utat és eszközöket. 
Imatémák

Hétfő: A belga Lepramissziónak nagy szüksége 
van arra, hogy lelkes önkéntesek csatlakozzanak 
két munkacsoportjához. Az egyik munkacsoport  
az ország északi,  flamand  nyelvű részén, a másik 
Belgium francia nyelvű déli részén tevékenykedik.
Kedd: Az önkéntesek jelenlegi hiánya miatt a bel
ga Lepramisszió kuratóriumi tagjainak kell elvégez
niük a legalapvetőbb és legegyszerűbb feladatokat 
is. Dicsőítsük érte Istent, hogy ennek ellenére a 
Bizottság tagjai nem veszítették el lelkesedésüket, 
és minden feladatot ellátnak! Imádkozzunk azért, 
hogy Isten áldja meg őket egészséggel és jó 
kedvvel, hogy eredményesen végezhessék tovább 
munkájukat!
Szerda: Régóta megüresedett a kétnyelvű (fran
cia-flamand), díjazás nélküli titkári tisztség. Imád
kozzunk, hogy az üresedés betöltése eredményes 
legyen!

·

·

·

·

·

·

· -
-

· -
-

A Nigériai Lepramisszióról
A Nigériai Lepramisszió saját leprabeteg lakosa-
inak körében szeretne változásokat eszközölni a 
gyógyítással, a szégyenbélyeg megszüntetésével, 
a megélhetési intézkedésekkel, a leprabetegség 
előfordulásának visszaszorításával. Az országon 
belüli projektek a következő nagy területeket ölelik 
fel: egészségügy, fogyatékosság, emberi méltóság 
és megélhetés, oktatás és szakképzés. Ezeket a 
HEAL mozaikszóval jelzett kampányukban hir-
dették meg néhány évvel ezelőtt. A lepramunka 
mellett a Nigériai Lepramisszió maga is gyűjt ado-
mányokat, így egyszerre támogató és támogatott 
ország! Egyházak, egyéni adományozók körében, 
valamint kampányok által  gyűjt adományokat saját 
betegei számára. 

Imatémák

Hétfő: A Nigériai Lepramisszió a hatalmas orto

dox egyházat kereste meg és kérte fel part
nerségre, hogy vegyék be éves programjukba a 
Lepramisszió támogatását, valamint tartsák 
meg országszerte a Leprások Világnapját. Re
mélik, hogy ezzel a lépéssel még szorosabbá 
sikerül fűzni az egyházak iránti kapcsolatokat is 
általánosságban. Adjunk hálát azért, hogy a 
nigériai Anglikán Egyház és a Református 
Egyház is elkötelezett a Lepramisszió irá
nyában!

Kedd:  Szeptember 1-30 között történnek Nigé

ria különböző államaiban a lepramissziós ta
nulmányi napok. Imádkozzunk a hatalmas or
szágban utazó munkatársak testi épségéért, 
eredményes továbbképzéséért, a tisztségvi
selők még jobb felkészüléséért! Imádkozzunk 
azért, hogy áldás áradjon tovább a tanulmányi 
napokon keresztül is a betegekre! 

Szerda: A 2014-ben tartott nagysikerű ado

mánygyűjtési kampány után 2015-ben is szeret
nének hasonlót tartan . Erre a vezetőség hívja 
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Csütörtök: A belga Lepramissziónak frissítenie és 
bővítenie kell a támogatói és adományozói adat
bázisát. Ha ezt a frissítést, korszerűsítést elvégzik, 
az adatbázis fontos eszköz lesz abban, hogy a tá
mogatók és adományozók csoportjával megerősít
sék a kapcsolatot, és sikeresebb, célzottabb ado
mánygyűjtő akciókat végezhessenek.
Péntek: 2015-ben a belga Lepramisszió reményei 
szerint sikerül egy promóciós és adománygyűjtő 
koncertet szervezniük Belgium francia nyelvű te-
rületén, valószínűleg 2015 őszén. A francia Lepra-
misszió sok támogatást nyújt: publikációkkal segí-
tenek beharangozni az eseményt, és tapasztalt 
zenészcsapatot adnak a koncerthez.
Szombat/vasárnap: 2015 szeptemberében és 
októberben mind a francia, mind a flamand nyelvű 
belga munkacsoportnak el kell készítenie a kö-
vetkező Leprások Világnapjára (2016. január 31-
re) más lepramissziós támogató országok segít-
ségével (Hollandia, Franciaország és Svájc) a Lep-
rások Világnapja-csomagot. Ezután a csomaggal a 
lehető legtöbb egyházat és mindazokat ellátják, aki 
segíteni tudnak az üzenet terjesztésében.

Főbb események
Január – Leprások Világnapjával kapcsolatos tevékenysé-
gek:  egyházak meglátogatása és a Világnap eseményeiben 
segítésük (2015.január)
November – adománygyűjtő/ismertség növelő események: 
részvétel a belga protestáns és evangéliumi egyházak éves 
konferenciáján 
Ősz – jótékonysági koncert Belgium francia ajkú részén

Bibliai idézet
Ujjongva  örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat. 
(Zsoltárok 31,7)

Vezető munkatársak
Paulin Songolea Bakalania igazgató 
Francis Van De Walle – elnök
Renée Simons-Hugaerts – gazdasági vezető 

meg barátait 
és azoknak 
b a r á t a i t ,  
láncszerűen. 
Imádkozzunk azért, hogy ezen érdekes kez
deményezés jó helyszínen és nagy érdeklődés 
mellett történjék ismét, és mind többen váljanak 
elkötelezett támogatóivá a lepraelleni harcnak!

Csütörtök: A Nigériai Lepramisszió petíciót 

kíván felterjeszteni a Nemzetgyűlés elé, mely
ben az ENSZ által 2010-ben már ratifikált 
emberjogi dokumentumnak - „A leprabetegek és 
családtagjaik elleni megkülönböztetésről” - fo-
ganatosítását sürgetik Nigériában. Imádkozzunk 
azért, hogy valóban törvénybe kerüljön a doku-
mentum, és a valóságban is megvalósuljanak a 
benne leírtak! 

Péntek: A Nigériai Lepramisszió gyermekkórus

mozgalmának kezdeményezése nagy reménye
ket ébreszt. Kb. 25 000 gyermekből áll ez a 
hatalmas kórus, akik Nigéria minden részében 
lepra-érintett családokból származnak. Énekük 
és táncuk által próbálnak figyelmet felkelteni 
területi szinten, adományt gyűjteni országszerte. 
Imádkozzunk azért, hogy tanulmányaik mellett 
legyen idejük és erejük a hétvégi próbákra és 
fellépésekre is! Imádkozzunk azért, hogy sok 
egyházközség hívja meg a kórustokat!

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 

novemberi éves tanulmányi napok eredménye
sek legyenek mind a tanulás, mind majd a 
megvalósítás terén! 

Bibliai idézet: „Ne dicsekedjék bölcsességével a 
bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne 
dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki 
dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és 
tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, eki szeretetet, 
jogot és igazságot teremtek a földön, mert 
ezekben telik kedvem!”
(Jeremiás 9,22-23) 
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Képek: Songolea Bakalania igazgató 
A belga Lepramisszió  tagjai a Lepramisszió  nemzetközi irodája előtt, balról jobbra: Songolea Bakalania, 
Irène Masika Katselewa, An és Francis Van de Walle.
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ary a nyugat-nigériai Chanchagában egy Mleprafaluban látta meg a napvilágot, mivel 
mindkét szülője leprabeteg volt. Gyermekkoráról 
nagy fájdalommal mesél, mivel ő és két lány-
testvére kellett, hogy minden házimunkát vé-
gezzenek súlyosan csonkult édesanyjuk helyett. 
A szülők keservesen küzdöttek a napi meg-
élhetésért, mert fogyatékos testükkel alig tudtak 
valami munkát végezni. 

Miután Mary néhány osztályt elvégzett, a 
Lepramisszió varrótanfolyamra küldte. Ennek 
elvégzése után egy ajándék varrógépet is 
kapott a missziótól, hogy kenyérkereső életét el 
tudja kezdeni általa. A még ennél is nagyobb 
öröm azonban három évvel ezelőtt érte, amikor 
a Lepramisszió egyik munkatársává válhatott: a 
chanchaga-i kórház ortopédiai részlegének  
kisegítő munkatársa lett!

„Mivel egész életemben leprabetegek között 
éltem, ezért sokkal könnyebben szót tudok 

Szép álom – változás egy nemzedék alatt

velük érteni, mint más. Ez nagy segítség most a 
munkámban is. Át tudom érezni, amit ők 
éreznek, és ez hidat ver közénk. Abból a 
munkából, amit most végzek, tisztességgel meg 
tudok élni, és remélem, hogy hamarosan egy 
kis saját varrodát is fogok tudni majd nyitni.”

Mary és nővérei már nem a leprafaluban élnek. 
Mindhárman férjhez tudtak menni olyan férfiak-
hoz, akik bár tudták, hogy milyen háttérből jön a 
feleségük, azt megértéssel és elfogadással te-
kintik. 

Mary idős édesanyja még az elkülönítést, kire-
kesztést, megkülönböztetést élte át a leprafa-
luban. Most azonban lányainak életén keresztül 
megláthatja: a Lepramisszió kitartó felvilágosító-
és rehabilitáló munkájának köszönhetően a 
következő nemzedékekre már egy egészen 
más jövő várhat, mint ami az övé volt nem is 
olyan régen! Reménységgel, méltósággal és 
megbecsültséggel teli jövő!

Önellátó gazdálkodás  –  szervezeti fejlesztések
Az önellátó élelmezési programok lényege, hogy a  
helyi közösségek el tudják látni önmaguk élelmezé-
sét. Az Indiai Lepramisszió különféle programjai a 
leprabetegek és hozzátartozóik számára nyújtanak 
segítséget ehhez. Különféle szakképzésekkel és 
munkavégzési tanácsokkal  biztosítják, hogy a felnőtt 
lakosság gazdálkodási ismeretei javuljanak. Önsegítő 
csoportokon, különféle szövetségeken és szövetke-
zeteken keresztül karolják fel nemcsak a leprabete-
geket és hozzátartozóikat, hanem más, marginalizált 
helyzetben szenvedő csoportot is. 
 
Projektek:

Az önsegítő csoportok hálózatának erősítése.
 „Fiatalon érd el őket!” program, mely leprabeteg 
gyermekek vagy leprabeteg szülők gyermekei szá-
mára biztosít esélyeket a tanuláshoz, képzések-
hez.

 Fogyatékkal Élők Holisztikus Felkarolása Program, 
mely leprabetegek és más fogyatékkal élők szá-
mára jelent utat a társadalomba való visszafoga-
dáshoz, emberi méltósághoz. 
Általános Egészségügyi-, Jogi-, Felkészítési Prog-
ram. Ez a jogvédelem terén jelent komoly segítsé-
get a betegek és családtagjaik számára. Központja 
Miraj-ban található, ahol nemcsak az adminisztrá-
ció, hanem kutatás és koordinálás is történik az 
egész országra kiterjedően. 

 Fejlődő Megélhetés Projekt, mely Tamil Nadu 
állam három kerületében  4 700 marginalizált csa-
lád számára jelent támogatást. 

 
Imatémák

Hétfő:  Az Indiai Lepramisszió munkatársai kapa
citásnövelő képzést tartanak az önsegítő csopor
tok vezetői számára, hogy az anyagi-és termé
szetbeni gazdálkodás alapjaira megtanítsák őket. 
Imádkozzunk azért, hogy ezek a tanfolyamok ser
kentsék a résztvevőket, adjanak kedvet számukra 
saját sorsuk jobbra fordításához, és maradandó 
változásokat eredményezzenek!
Kedd:  Adjunk hálát azokért az önsegítő csopor
tokért, melyek vezetői és tagjai magukévá tették 
már a job  megélhetés érdekében tanított szem
pontokat! Imádkozzunk további ere ményességü
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India – közösségalapú rehabilitáció

kért és azért, hogy az önsegítő csoportok száma 
és létszáma folyamatosan növekedjen!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a leprabetegek 
és más rokkantsággal élők számára tartott kép
zések tartós változásokat hozzanak az érdekeltek 
és hozzátartozóik életébe!
Csütörtök: Adjunk hálát azért a felnőttoktatási 
programért, melynek során több, mint 500 asszony 
tanult meg írni-olvasni!
Péntek: Adjunk hálát az Indiai Lepramisszió kü
lönféle projektjeinek keretében zajló, a mozgás
sérültek és fogyatékkal élők érdekében tett válto
zásokért, melyekkel sok ember életét sikerült alap
vetően rendezni!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az Indiai Lepra
misszió különböző önsegítő csoportjaiért és 
önellátó közösségeiért, melyek leprabetegek és 
más fogyatékkal élők  önsegítő csoportjainak rész
vételével valósítanak meg hatalmas változásokat! 
Imádkozzunk azért, hogy ezeken keresztül minden 
résztvevő megnyugvást és további segítséget is 
kaphasson!

Vezető munkatársak
Tina Mendis – az önellátó gazdálkodási program or-
szágos vezetője
Kismat Nanda – az önsegítő csoportok hálózatának 
fejlesztési vezetője
Harsa Gudasalamani – a „Fiatalon érd el őket!” prog-
ram vezetője
Suresh Dhondge – Fogyatékkal Élők Holisztikus Fel-
karolása program vezetője
Shirish Shegaonkar – Általános Egészségügyi-, Jogi-, 
Felkészítési Program vezetője
David Jaganathan – Fejlődő Megélhetés Projekt 
vezetője
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Kép: Mikrogazdaság kedvezményezettjei
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ary a nyugat-nigériai Chanchagában egy Mleprafaluban látta meg a napvilágot, mivel 
mindkét szülője leprabeteg volt. Gyermekkoráról 
nagy fájdalommal mesél, mivel ő és két lány-
testvére kellett, hogy minden házimunkát vé-
gezzenek súlyosan csonkult édesanyjuk helyett. 
A szülők keservesen küzdöttek a napi meg-
élhetésért, mert fogyatékos testükkel alig tudtak 
valami munkát végezni. 

Miután Mary néhány osztályt elvégzett, a 
Lepramisszió varrótanfolyamra küldte. Ennek 
elvégzése után egy ajándék varrógépet is 
kapott a missziótól, hogy kenyérkereső életét el 
tudja kezdeni általa. A még ennél is nagyobb 
öröm azonban három évvel ezelőtt érte, amikor 
a Lepramisszió egyik munkatársává válhatott: a 
chanchaga-i kórház ortopédiai részlegének  
kisegítő munkatársa lett!

„Mivel egész életemben leprabetegek között 
éltem, ezért sokkal könnyebben szót tudok 

Szép álom – változás egy nemzedék alatt

velük érteni, mint más. Ez nagy segítség most a 
munkámban is. Át tudom érezni, amit ők 
éreznek, és ez hidat ver közénk. Abból a 
munkából, amit most végzek, tisztességgel meg 
tudok élni, és remélem, hogy hamarosan egy 
kis saját varrodát is fogok tudni majd nyitni.”

Mary és nővérei már nem a leprafaluban élnek. 
Mindhárman férjhez tudtak menni olyan férfiak-
hoz, akik bár tudták, hogy milyen háttérből jön a 
feleségük, azt megértéssel és elfogadással te-
kintik. 

Mary idős édesanyja még az elkülönítést, kire-
kesztést, megkülönböztetést élte át a leprafa-
luban. Most azonban lányainak életén keresztül 
megláthatja: a Lepramisszió kitartó felvilágosító-
és rehabilitáló munkájának köszönhetően a 
következő nemzedékekre már egy egészen 
más jövő várhat, mint ami az övé volt nem is 
olyan régen! Reménységgel, méltósággal és 
megbecsültséggel teli jövő!

Önellátó gazdálkodás  –  szervezeti fejlesztések
Az önellátó élelmezési programok lényege, hogy a  
helyi közösségek el tudják látni önmaguk élelmezé-
sét. Az Indiai Lepramisszió különféle programjai a 
leprabetegek és hozzátartozóik számára nyújtanak 
segítséget ehhez. Különféle szakképzésekkel és 
munkavégzési tanácsokkal  biztosítják, hogy a felnőtt 
lakosság gazdálkodási ismeretei javuljanak. Önsegítő 
csoportokon, különféle szövetségeken és szövetke-
zeteken keresztül karolják fel nemcsak a leprabete-
geket és hozzátartozóikat, hanem más, marginalizált 
helyzetben szenvedő csoportot is. 
 
Projektek:

Az önsegítő csoportok hálózatának erősítése.
 „Fiatalon érd el őket!” program, mely leprabeteg 
gyermekek vagy leprabeteg szülők gyermekei szá-
mára biztosít esélyeket a tanuláshoz, képzések-
hez.

 Fogyatékkal Élők Holisztikus Felkarolása Program, 
mely leprabetegek és más fogyatékkal élők szá-
mára jelent utat a társadalomba való visszafoga-
dáshoz, emberi méltósághoz. 
Általános Egészségügyi-, Jogi-, Felkészítési Prog-
ram. Ez a jogvédelem terén jelent komoly segítsé-
get a betegek és családtagjaik számára. Központja 
Miraj-ban található, ahol nemcsak az adminisztrá-
ció, hanem kutatás és koordinálás is történik az 
egész országra kiterjedően. 

 Fejlődő Megélhetés Projekt, mely Tamil Nadu 
állam három kerületében  4 700 marginalizált csa-
lád számára jelent támogatást. 

 
Imatémák

Hétfő:  Az Indiai Lepramisszió munkatársai kapa
citásnövelő képzést tartanak az önsegítő csopor
tok vezetői számára, hogy az anyagi-és termé
szetbeni gazdálkodás alapjaira megtanítsák őket. 
Imádkozzunk azért, hogy ezek a tanfolyamok ser
kentsék a résztvevőket, adjanak kedvet számukra 
saját sorsuk jobbra fordításához, és maradandó 
változásokat eredményezzenek!
Kedd:  Adjunk hálát azokért az önsegítő csopor
tokért, melyek vezetői és tagjai magukévá tették 
már a job  megélhetés érdekében tanított szem
pontokat! Imádkozzunk további ere ményességü
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India – közösségalapú rehabilitáció

kért és azért, hogy az önsegítő csoportok száma 
és létszáma folyamatosan növekedjen!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a leprabetegek 
és más rokkantsággal élők számára tartott kép
zések tartós változásokat hozzanak az érdekeltek 
és hozzátartozóik életébe!
Csütörtök: Adjunk hálát azért a felnőttoktatási 
programért, melynek során több, mint 500 asszony 
tanult meg írni-olvasni!
Péntek: Adjunk hálát az Indiai Lepramisszió kü
lönféle projektjeinek keretében zajló, a mozgás
sérültek és fogyatékkal élők érdekében tett válto
zásokért, melyekkel sok ember életét sikerült alap
vetően rendezni!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az Indiai Lepra
misszió különböző önsegítő csoportjaiért és 
önellátó közösségeiért, melyek leprabetegek és 
más fogyatékkal élők  önsegítő csoportjainak rész
vételével valósítanak meg hatalmas változásokat! 
Imádkozzunk azért, hogy ezeken keresztül minden 
résztvevő megnyugvást és további segítséget is 
kaphasson!

Vezető munkatársak
Tina Mendis – az önellátó gazdálkodási program or-
szágos vezetője
Kismat Nanda – az önsegítő csoportok hálózatának 
fejlesztési vezetője
Harsa Gudasalamani – a „Fiatalon érd el őket!” prog-
ram vezetője
Suresh Dhondge – Fogyatékkal Élők Holisztikus Fel-
karolása program vezetője
Shirish Shegaonkar – Általános Egészségügyi-, Jogi-, 
Felkészítési Program vezetője
David Jaganathan – Fejlődő Megélhetés Projekt 
vezetője
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37. hét: szeptember 7 – 13.

Svájc
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36. hét: augusztus 31 – szeptember 6.

Pápua-Új-Guinea

A Lepramisszió pápua-új-guineai szolgála-

táról
A Lepramisszió az egyetlen, leprával kapcso-
latos  szervezet az országban, mely partnerség-
ben áll az Egészségügyi Minisztériummal. Ilyen 
minőségében jelentős az oktató tevékenysége, 
mellyel egészségügyi dolgozókat képez ki a lep-
rával kapcsolatos tevékenységekre és ismere-
tekre. A kiképzett „követek” egy-egy területen 
végzik átfogóan a leprabetegekre vonatkozó 
minden munkát. Mindezzel a Lepramisszió célja 
az, hogy csökkenjen az ország leprabetegeinek 
és a lepra miatt károsultaknak a száma. 
A Lepramisszió az állami egészségügyi dol-
gozókkal együtt küldi ki munkatársait a legfertő-
zöttebb területekre. Van egy jól kidolgozott kézi-
könyvük, melyben nemcsak az egészségügyi 
ismeretek állnak, hanem a betegekkel és hozzá-
tartozóikkal való bánásmód részletei is. Ezen-
kívül egyházakkal és civilszervezetekkel állnak 
állandó kapcsolatban az ország egész területén, 
hogy segítségükkel végezzék az utógondozás 
kiterjedt feladatkörét. 
A Bougainville Autonóm Területen a Lepra-
misszió egy átfogó egészségügyi programban 
vesz részt („Az Egészséges Bouganville-ért”), 
melynek keretében a legalapvetőbb higiénés 
ismeretektől kezdve a komplikáltabb betegellá-
tási ismeretekig nyújtanak felvilágosítást. 

Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az egészségügyi 

kormányzattal való további jó kapcsolatokért, 
gyümölcsöző együttműködésért! Könyörög
jünk különösen is azért, hogy a lepragyógy
szer elegendő mennyiségben jusson el 
minden egészségügyi egységbe!

·

-
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A svájci Lepramisszióról
A svájci Lepramisszió, mint szervezet, 110 évvel 
ezelőtt  alakult meg. 1905-ben asszonyok egy kis 
csoportja imádsággal és adománygyűjtéssel kezdte 
támogatni a Lepramissziót. Ma a svájci 
Lepramissziónak két irodája van:  egy a francia, egy 
másik pedig az ország német nyelvterületén. 
Folyamatosan azon dolgoznak, hogy az eddigi 
adományozók hűségesen támogassák tovább a 
szervezetet, illetve hogy még több embert nyerjenek 
meg az ügynek. Hogy céljukat elérjék, szponzorációs 
rendszert dolgoztak ki. Feladatuk az is, hogy a svájci 
lakosságot tájékoztassák a lepráról, annak okairól és 
következményeiről. A Nemzetközi  Lepramisszió 
szövetségének más tagjaival is partneri kapcsolatban 
vannak a leprabetegség által érintett emberek között 
indított projektek keretein belül.

Imatémák
Hétfő: Adjunk hálát Istennek hűségéért és az 
adományozók hosszú ideje tartó támogatásáért! 
Imádkozzunk, hogy az új kezdeményezések révén 
a svájci Lepramisszió további támogatókra találjon!
Kedd: Nemrég változások voltak a svájci Lepra
misszió vezetőségében. Imádkozzunk a helytállá
sukért, különösképpen az új munkakörben dolgozó 
Katharináért és Christine-ért!
Szerda: Imádkozzunk, hogy minél többen csatla
kozzanak a svájci Lepramisszió új szponzorációs 
programjához, amelynek célja az adományozás 
rendszerességének biztosítása a nepáli Ananda
ban Kórház dolgozói és munkájuk számára.
Csütörtök: Svájcban sok egyház a saját projektjeit 
támogatja. Imádkozzunk, hogy megnyíljanak a 
Lepramisszió tevékenységének megismerésére is! 
A svájci Lepramisszió reméli az egyházak nagyobb 
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Kedd: Imádkozzunk azért, hogy az egész

ségügyi dolgozók odaadással végezzék a 
leprabetegek közötti munkát, és hogy jól 
használják mindazokat az ismereteket, me
lyeket a kézikönyvből, valamint a képzések 
során a Lepramisszió által kaptak!

Szerda: Imádkozzunk a lepramissziós mun

katársak reggeli áhítatosságaiért, hogy ezek 
a közös csendességek legyenek a lelki meg
erősödésnek, az egymás iránti még nagyobb 
odafigyelésnek és testvéri szeretetközösség
nek az alkalmai!

Csütörtök: Imádkozzunk Jacque projektme

nedzserért, akinek meg kell küzdenie a dol
gozók gyakori késésével, sokszor pontatlan 
munkájával és kényelmességével. Kérjünk 
Istentől türelmet és bölcsességet számára!

Péntek: Imádkozzunk a területi „követekért”, 

akik nemcsak felvilágosító munkát végeznek 
egy-egy nagyobb területet járva, hanem jelzik 
az új betegeket is, összekötőkként járnak el 
mindenféle ügyben. 

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, 

hogy a helyi egyházakkal még jobban ki
épüljenek a kapcsolatok a jogvédelem, szé
gyenbélyeg felszámolása, a betegek és csa
ládtagjaik elfogadása terén. Imádkozzunk 
Maggie-ért, aki szemináriumok tartásával 
szolgál igen hatékonyan. 

Bibliai idézet: „Tekintetem a hegyekre emelem: 
Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól 
jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsoltárok 
121,1-2)

Vezető munkatársak:
Bert van der Waal – igazgató

fokú bevo
nását, külö

ös tekintet
tel Svájc fran
cia nyelvterületén.
Péntek:  Az év során a svájci Lepramisszió hat 
magazin és három felhívó levél kiadását intézi. 
Imádkozzunk azokért a munkatársakért, akik eze
ket létrehozzák, hogy munkájuk révén az emberek 
indíttatást érezzenek a misszió támogatására  és 
nagyobb érdeklődést fordítsanak annak munká
jára!
Szombat/vasárnap: 2014-ben kiadtak egy köny
vet Dan Izzett, egy zimbabwei leprabeteg lelki
pásztor életéről németül.  Imádkozzunk, hogy Dan 
története sok embert megérintsen és a Lepra
misszió támogatására indítson!

Fő események
Április – közgyűlés
Április és november – vezetőségi értekezletek
Évközben – kb. 20 előadás templomokban, ifjúsági 
csoportokban és iskolák
Bibliai idézet: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás 
Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúsá-
gunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat 
minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, 
amellyel az Isten vigasztal minket. (2Kor 1,3-4)
Munkatársak
Markus Freudiger – igazgató
Anne-Claude Jonah – francia nyelvterületi képviselő
Katharina Fahrni Ritz – adománygyűjtés és 
kommunikáció
Esther Kuny – pénzügy
Christine Schneeberger – adminisztráció
Jan Kuny - elnök
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Képek: A svájci Lepramisszió vezetősége és munkatársai
Markus Freudiger (jobbra) egy nepáli út alkalmával a nepáli Lepramisszió országos vezetőjével, Shovakhar Kandel-lel 
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37. hét: szeptember 7 – 13.

Svájc

49

36. hét: augusztus 31 – szeptember 6.

Pápua-Új-Guinea

A Lepramisszió pápua-új-guineai szolgála-

táról
A Lepramisszió az egyetlen, leprával kapcso-
latos  szervezet az országban, mely partnerség-
ben áll az Egészségügyi Minisztériummal. Ilyen 
minőségében jelentős az oktató tevékenysége, 
mellyel egészségügyi dolgozókat képez ki a lep-
rával kapcsolatos tevékenységekre és ismere-
tekre. A kiképzett „követek” egy-egy területen 
végzik átfogóan a leprabetegekre vonatkozó 
minden munkát. Mindezzel a Lepramisszió célja 
az, hogy csökkenjen az ország leprabetegeinek 
és a lepra miatt károsultaknak a száma. 
A Lepramisszió az állami egészségügyi dol-
gozókkal együtt küldi ki munkatársait a legfertő-
zöttebb területekre. Van egy jól kidolgozott kézi-
könyvük, melyben nemcsak az egészségügyi 
ismeretek állnak, hanem a betegekkel és hozzá-
tartozóikkal való bánásmód részletei is. Ezen-
kívül egyházakkal és civilszervezetekkel állnak 
állandó kapcsolatban az ország egész területén, 
hogy segítségükkel végezzék az utógondozás 
kiterjedt feladatkörét. 
A Bougainville Autonóm Területen a Lepra-
misszió egy átfogó egészségügyi programban 
vesz részt („Az Egészséges Bouganville-ért”), 
melynek keretében a legalapvetőbb higiénés 
ismeretektől kezdve a komplikáltabb betegellá-
tási ismeretekig nyújtanak felvilágosítást. 

Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az egészségügyi 

kormányzattal való további jó kapcsolatokért, 
gyümölcsöző együttműködésért! Könyörög
jünk különösen is azért, hogy a lepragyógy
szer elegendő mennyiségben jusson el 
minden egészségügyi egységbe!

·

-
-

A svájci Lepramisszióról
A svájci Lepramisszió, mint szervezet, 110 évvel 
ezelőtt  alakult meg. 1905-ben asszonyok egy kis 
csoportja imádsággal és adománygyűjtéssel kezdte 
támogatni a Lepramissziót. Ma a svájci 
Lepramissziónak két irodája van:  egy a francia, egy 
másik pedig az ország német nyelvterületén. 
Folyamatosan azon dolgoznak, hogy az eddigi 
adományozók hűségesen támogassák tovább a 
szervezetet, illetve hogy még több embert nyerjenek 
meg az ügynek. Hogy céljukat elérjék, szponzorációs 
rendszert dolgoztak ki. Feladatuk az is, hogy a svájci 
lakosságot tájékoztassák a lepráról, annak okairól és 
következményeiről. A Nemzetközi  Lepramisszió 
szövetségének más tagjaival is partneri kapcsolatban 
vannak a leprabetegség által érintett emberek között 
indított projektek keretein belül.

Imatémák
Hétfő: Adjunk hálát Istennek hűségéért és az 
adományozók hosszú ideje tartó támogatásáért! 
Imádkozzunk, hogy az új kezdeményezések révén 
a svájci Lepramisszió további támogatókra találjon!
Kedd: Nemrég változások voltak a svájci Lepra
misszió vezetőségében. Imádkozzunk a helytállá
sukért, különösképpen az új munkakörben dolgozó 
Katharináért és Christine-ért!
Szerda: Imádkozzunk, hogy minél többen csatla
kozzanak a svájci Lepramisszió új szponzorációs 
programjához, amelynek célja az adományozás 
rendszerességének biztosítása a nepáli Ananda
ban Kórház dolgozói és munkájuk számára.
Csütörtök: Svájcban sok egyház a saját projektjeit 
támogatja. Imádkozzunk, hogy megnyíljanak a 
Lepramisszió tevékenységének megismerésére is! 
A svájci Lepramisszió reméli az egyházak nagyobb 
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Kedd: Imádkozzunk azért, hogy az egész

ségügyi dolgozók odaadással végezzék a 
leprabetegek közötti munkát, és hogy jól 
használják mindazokat az ismereteket, me
lyeket a kézikönyvből, valamint a képzések 
során a Lepramisszió által kaptak!

Szerda: Imádkozzunk a lepramissziós mun

katársak reggeli áhítatosságaiért, hogy ezek 
a közös csendességek legyenek a lelki meg
erősödésnek, az egymás iránti még nagyobb 
odafigyelésnek és testvéri szeretetközösség
nek az alkalmai!

Csütörtök: Imádkozzunk Jacque projektme

nedzserért, akinek meg kell küzdenie a dol
gozók gyakori késésével, sokszor pontatlan 
munkájával és kényelmességével. Kérjünk 
Istentől türelmet és bölcsességet számára!

Péntek: Imádkozzunk a területi „követekért”, 

akik nemcsak felvilágosító munkát végeznek 
egy-egy nagyobb területet járva, hanem jelzik 
az új betegeket is, összekötőkként járnak el 
mindenféle ügyben. 

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, 

hogy a helyi egyházakkal még jobban ki
épüljenek a kapcsolatok a jogvédelem, szé
gyenbélyeg felszámolása, a betegek és csa
ládtagjaik elfogadása terén. Imádkozzunk 
Maggie-ért, aki szemináriumok tartásával 
szolgál igen hatékonyan. 

Bibliai idézet: „Tekintetem a hegyekre emelem: 
Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól 
jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsoltárok 
121,1-2)

Vezető munkatársak:
Bert van der Waal – igazgató

fokú bevo
nását, külö

ös tekintet
tel Svájc fran
cia nyelvterületén.
Péntek:  Az év során a svájci Lepramisszió hat 
magazin és három felhívó levél kiadását intézi. 
Imádkozzunk azokért a munkatársakért, akik eze
ket létrehozzák, hogy munkájuk révén az emberek 
indíttatást érezzenek a misszió támogatására  és 
nagyobb érdeklődést fordítsanak annak munká
jára!
Szombat/vasárnap: 2014-ben kiadtak egy köny
vet Dan Izzett, egy zimbabwei leprabeteg lelki
pásztor életéről németül.  Imádkozzunk, hogy Dan 
története sok embert megérintsen és a Lepra
misszió támogatására indítson!

Fő események
Április – közgyűlés
Április és november – vezetőségi értekezletek
Évközben – kb. 20 előadás templomokban, ifjúsági 
csoportokban és iskolák
Bibliai idézet: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás 
Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúsá-
gunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat 
minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, 
amellyel az Isten vigasztal minket. (2Kor 1,3-4)
Munkatársak
Markus Freudiger – igazgató
Anne-Claude Jonah – francia nyelvterületi képviselő
Katharina Fahrni Ritz – adománygyűjtés és 
kommunikáció
Esther Kuny – pénzügy
Christine Schneeberger – adminisztráció
Jan Kuny - elnök
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Képek: A svájci Lepramisszió vezetősége és munkatársai
Markus Freudiger (jobbra) egy nepáli út alkalmával a nepáli Lepramisszió országos vezetőjével, Shovakhar Kandel-lel 
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ARCKÉP

Az 1999-ben alapított díj, melyet a Nemzetközi 
Lepramisszió alapítójának: Wellesley Bailey-nek 
emlékére hoztunk létre, olyan lepra-érintett sze-
mélyek számára jelent kitüntetést, akik rend-
kívüli mértékben járultak hozzá a maguk példá-
jával és eszközeivel a leprával kapcsolatos 
megkülönböztetésnek,  kirekesztésnek felszá-
molásához. Az egyik korábbi díjazott így be-
szélt: „A lepra szégyentelen betörő. Először ki-
kapcsolja az áramot, hogy teljes sötétségben 
tudjon behatolni. A védtelenségedben pedig 
mindentől megfoszt, amitől csak lehet…” Ezen a 
rettenetes élményen úrrá lenni, visszakapasz-
kodni valameddig:  ezek a legnagyobb harcok 
árán lehetségesek csak a betegek és környe-
zetük világában!

A Wellesley Bailey-díj 2014. évi kitüntetettjei

2014-ben 8. alkalommal került sor a díj kiosz-
tására. A nigériai Shehu Sarkin Fada és a bang-
ladesi Matiar Rahman lett a kitüntetés tulaj-
donosa. Matiar Rahman aktivitása nyomán két 
olyan rehabilitációs falu jött létre Bangladesben, 
ahol korábbi leprabetegek és mozgássérültek 
ezrei kapnak védett környezetet életükhöz, vala-
mint a jogvédelem által visszanyert emberi mél-
tóságot és jogokat is. Shehu Sada pedig Nigé-
riában az IDEA nevű jogvédő szervezet tag-
jaként szintén számos intézkedést tudott kihar-
colni, mely javított a korábbi betegek megíté-
lésén és életén. Mindkét díjazott bátorságával 
és kitartásával tudott győzedelmeskedni az 
előítéletek, jogtalanságok felett, és így ösztönző 
példává lettek sorstársaik számára is.  

Kép: Matiar Rahman díjazott (Banglades) 

Átfogó Testvériség

Az Átfogó Testvériség
A Nemzetközi Lepramisszió 1874-ben jött létre, így 
2014-ben már a 140. évfordulót ünnepelhettük! 
Amikor  viszont „Átfogó Testvériség”-ként említjük 
szervezetünket, akkor csak egy 4 évvel ezelőtti  
formációra gondolunk. 2011-ben 33 tagországunk 
vezetője írta alá azt az egyezményt, melyben  a 
résztvevő tagországok  kinyilvánítják, hogy kölcsönös 
testvériségben kívánnak együttmunkálkodni egymás-
sal.  Az Egyezmény bevezetőjében ez áll: 
„A Lepramisszió nemzetközi keresztény szervezet, 
melynek tagjai az Úr Jézust ismerik el Uruknak, egy-
mással  pedig – önállóságukat megtartva – Isten- és 
emberek előtti testvéri szövetségre lépnek. Krisz-
tusközpontú, holisztikus evangéliumhirdetéssel Isten 
munkája részének tekintjük szolgálatunkat, mely vál-
tozást és helyreállítást hoz ebbe a világba. Lep-
rabeteg személyekkel, családokkal és közösségekkel 
foglalkozunk. Munkánk során szoros kapcsolatban 
állunk az Egyházzal és minden olyan szervezettel, 
mely hozzánk hasonló elvek alapján tevékenykedik.”
A kétoldalas egyezményben a tagok kinyilvánítják kö-
zös értékeik iránti elkötelezettségüket, az egymás 
iránti tiszteletet, a teljes átláthatóság biztosítását, az 
egység munkálását és az anyagi források biztosí-
tását. Jelenleg ennek az új szerkezetnek a kimunká-
lásán és megerősítésén dolgozunk, mely sok szép 
felfedezéssel, ugyanakkor sok nehéz feladattal is pá-
rosul. Folyamatosan érezzük, hogy Isten velünk van, 
miközben egy  olyan szervezet  további kiformálásán 
fáradozunk, mely elsősorban az Urat dicséri és ma-
gasztalja. 
 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek azért, hogy a Test
vériségben a tagországok közötti egészséges kap
csolatrendszer működhet még akkor is, ha több
ször hibázunk, vagy nem értjük világosan egymást!
Kedd: A 2014 szeptemberében Delhiben tartott
Gyógyítás, befogadás, méltóság” elnevezésű fó

rum a külvilág felé nyitotta ki a Lepramisszió ka
puit. Imádkozzunk azokért, akik  a fórum során 
született felismerések vagy irányvonalak kimun
kálásán munkálkodnak tovább!
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Szerda: Szeptemberben egynapos költségvetési 
ülést tart a Testvériség, hogy a következő évi 
gazdálkodást készítse elő. Ez mindig nagyon fe
szített, mivel sokkal több mindent szeretnénk meg
valósítani, mint amire az anyagi keretünk adott. 
Könyörögjünk azért, hogy a már meglévő támoga
tóink és az újabbak is világszerte szívügyüknek 
érezzék a további támogatás nyújtását és annak 
növelését!
Csütörtök: 2015-ben tagországvezetőinek képzé
si programját indítja el a Lepramisszió. Könyörög
jünk azért, hogy tagországaink igazgatói folyama
tosan növekedjenek a vezetői ismeretekben, és 
Jézus Krisztust, mint a szolgáló vezető mintaképét 
tekintsék  vezetői eszményül! 
Péntek: Imádkozzunk a Nemzetközi Elnökségért, 
különösen is Ken Martin elnökért, Nalini Abraham 
alelnökért és Gordon Brown kincstárnokért! Az 
irányítás – különösen is egy 32 országból álló 
szervezetben- igen nagy feladat. Könyörögjünk ér
tük és Geoff Warne vezérigazgatóért, hogy nagy 
felelősséggel járó döntéseiket bölcsen és Istentől 
vezetve tudják mindig meghozni!
Szombat/vasárnap: A Lepramissziónak nyolc 
állandó munkabizottsága van, köztük a lelki mun
kára, a stratégiai tervezésre, működésre, ado
mánygyűjtésre vonatkozó munkacsoport. Imádkoz
zunk a bizottságok elnökeiért és tagjaiért, hogy 
napi munkájuk mellett tudják ellátni még a bi
zottsági munka többletfeladatait is, és bölcsen tud
ják elkülöníteni a nagyon fontosat a lényegtelentől!

 

Kép: A magyar Lepramisszió képviseletében Kapi Zoltán elnök és Riskóné Fazekas Márta igazgató (hátsó delegáció) 
        aláírják a Testvéri Egyezményt (2011) 
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Az 1999-ben alapított díj, melyet a Nemzetközi 
Lepramisszió alapítójának: Wellesley Bailey-nek 
emlékére hoztunk létre, olyan lepra-érintett sze-
mélyek számára jelent kitüntetést, akik rend-
kívüli mértékben járultak hozzá a maguk példá-
jával és eszközeivel a leprával kapcsolatos 
megkülönböztetésnek,  kirekesztésnek felszá-
molásához. Az egyik korábbi díjazott így be-
szélt: „A lepra szégyentelen betörő. Először ki-
kapcsolja az áramot, hogy teljes sötétségben 
tudjon behatolni. A védtelenségedben pedig 
mindentől megfoszt, amitől csak lehet…” Ezen a 
rettenetes élményen úrrá lenni, visszakapasz-
kodni valameddig:  ezek a legnagyobb harcok 
árán lehetségesek csak a betegek és környe-
zetük világában!

A Wellesley Bailey-díj 2014. évi kitüntetettjei

2014-ben 8. alkalommal került sor a díj kiosz-
tására. A nigériai Shehu Sarkin Fada és a bang-
ladesi Matiar Rahman lett a kitüntetés tulaj-
donosa. Matiar Rahman aktivitása nyomán két 
olyan rehabilitációs falu jött létre Bangladesben, 
ahol korábbi leprabetegek és mozgássérültek 
ezrei kapnak védett környezetet életükhöz, vala-
mint a jogvédelem által visszanyert emberi mél-
tóságot és jogokat is. Shehu Sada pedig Nigé-
riában az IDEA nevű jogvédő szervezet tag-
jaként szintén számos intézkedést tudott kihar-
colni, mely javított a korábbi betegek megíté-
lésén és életén. Mindkét díjazott bátorságával 
és kitartásával tudott győzedelmeskedni az 
előítéletek, jogtalanságok felett, és így ösztönző 
példává lettek sorstársaik számára is.  

Kép: Matiar Rahman díjazott (Banglades) 

Átfogó Testvériség

Az Átfogó Testvériség
A Nemzetközi Lepramisszió 1874-ben jött létre, így 
2014-ben már a 140. évfordulót ünnepelhettük! 
Amikor  viszont „Átfogó Testvériség”-ként említjük 
szervezetünket, akkor csak egy 4 évvel ezelőtti  
formációra gondolunk. 2011-ben 33 tagországunk 
vezetője írta alá azt az egyezményt, melyben  a 
résztvevő tagországok  kinyilvánítják, hogy kölcsönös 
testvériségben kívánnak együttmunkálkodni egymás-
sal.  Az Egyezmény bevezetőjében ez áll: 
„A Lepramisszió nemzetközi keresztény szervezet, 
melynek tagjai az Úr Jézust ismerik el Uruknak, egy-
mással  pedig – önállóságukat megtartva – Isten- és 
emberek előtti testvéri szövetségre lépnek. Krisz-
tusközpontú, holisztikus evangéliumhirdetéssel Isten 
munkája részének tekintjük szolgálatunkat, mely vál-
tozást és helyreállítást hoz ebbe a világba. Lep-
rabeteg személyekkel, családokkal és közösségekkel 
foglalkozunk. Munkánk során szoros kapcsolatban 
állunk az Egyházzal és minden olyan szervezettel, 
mely hozzánk hasonló elvek alapján tevékenykedik.”
A kétoldalas egyezményben a tagok kinyilvánítják kö-
zös értékeik iránti elkötelezettségüket, az egymás 
iránti tiszteletet, a teljes átláthatóság biztosítását, az 
egység munkálását és az anyagi források biztosí-
tását. Jelenleg ennek az új szerkezetnek a kimunká-
lásán és megerősítésén dolgozunk, mely sok szép 
felfedezéssel, ugyanakkor sok nehéz feladattal is pá-
rosul. Folyamatosan érezzük, hogy Isten velünk van, 
miközben egy  olyan szervezet  további kiformálásán 
fáradozunk, mely elsősorban az Urat dicséri és ma-
gasztalja. 
 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek azért, hogy a Test
vériségben a tagországok közötti egészséges kap
csolatrendszer működhet még akkor is, ha több
ször hibázunk, vagy nem értjük világosan egymást!
Kedd: A 2014 szeptemberében Delhiben tartott
Gyógyítás, befogadás, méltóság” elnevezésű fó

rum a külvilág felé nyitotta ki a Lepramisszió ka
puit. Imádkozzunk azokért, akik  a fórum során 
született felismerések vagy irányvonalak kimun
kálásán munkálkodnak tovább!
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Szerda: Szeptemberben egynapos költségvetési 
ülést tart a Testvériség, hogy a következő évi 
gazdálkodást készítse elő. Ez mindig nagyon fe
szített, mivel sokkal több mindent szeretnénk meg
valósítani, mint amire az anyagi keretünk adott. 
Könyörögjünk azért, hogy a már meglévő támoga
tóink és az újabbak is világszerte szívügyüknek 
érezzék a további támogatás nyújtását és annak 
növelését!
Csütörtök: 2015-ben tagországvezetőinek képzé
si programját indítja el a Lepramisszió. Könyörög
jünk azért, hogy tagországaink igazgatói folyama
tosan növekedjenek a vezetői ismeretekben, és 
Jézus Krisztust, mint a szolgáló vezető mintaképét 
tekintsék  vezetői eszményül! 
Péntek: Imádkozzunk a Nemzetközi Elnökségért, 
különösen is Ken Martin elnökért, Nalini Abraham 
alelnökért és Gordon Brown kincstárnokért! Az 
irányítás – különösen is egy 32 országból álló 
szervezetben- igen nagy feladat. Könyörögjünk ér
tük és Geoff Warne vezérigazgatóért, hogy nagy 
felelősséggel járó döntéseiket bölcsen és Istentől 
vezetve tudják mindig meghozni!
Szombat/vasárnap: A Lepramissziónak nyolc 
állandó munkabizottsága van, köztük a lelki mun
kára, a stratégiai tervezésre, működésre, ado
mánygyűjtésre vonatkozó munkacsoport. Imádkoz
zunk a bizottságok elnökeiért és tagjaiért, hogy 
napi munkájuk mellett tudják ellátni még a bi
zottsági munka többletfeladatait is, és bölcsen tud
ják elkülöníteni a nagyon fontosat a lényegtelentől!

 

Kép: A magyar Lepramisszió képviseletében Kapi Zoltán elnök és Riskóné Fazekas Márta igazgató (hátsó delegáció) 
        aláírják a Testvéri Egyezményt (2011) 
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Etiópia Amerikai Lepramissziók (ALM) és az effect:hope

Sok országban, ahol dolgozunk, a Lepramisszió part-
nere az egyesült államokbeli Amerikai Lepramissziók, 
illetve  az effect:hope kanadai szervezete
Az Amerikai Lepramissziókról
Az 1906-ban alapított Amerikai Lepramissziók (ALM) 
az Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb ke-
resztyén szervezete, amely a leprabetegségben érin-
tett emberek gyógyításával és segítésével foglalko-
zik. Az Amerikai Lepramissziók világszerte több, mint 
négymillió ember életét változtatta meg orvosi segít-
ség és egyéb oktatás, hitterjesztés, mozgáskorláto-
zottság kialakulásának megelőzése, közösségformá-
lás és kutatások révén. Ma a szervezet többszázezer 
embert lát el  11 afrikai és ázsiai országban.
Az effect:hope-ról (Kanadai Lepramisszió)
Az effect:hope, a korábbi Kanadai Lepramisszió egy 
kanadai keresztény szervezet, amelynek fő célja: tar-
tósan pozitív változásokat elérni azon emberek 
életében, akik a leprabetegség okaitól vagy következ-
ményeitől szenvednek, vagy a leprabetegséghez 
kapcsolható körülmények között élnek. A leprabeteg-
ség által érintett emberek között eltöltött 120 évnyi 
figyelemfelkeltő és forrásbiztosító munkára alpozva 
azeffect:hope célja: véget vetni a leprabetegségnek 
és meggyógyítani a betegeket nagylelkű kanadaiak 
és partnerek segítségével a világ minden tájáról. A 
közösség és együttműködés erejével ez a hálózat 
olyan rendszerszintű változásokat igyekszik elérni, 
amelyek a leprabetegség és következményei által 
sújtott emberek életére döntő hatással van.
Imatémák
ALM

Hétfő: Imádkozzunk áldásért és útmutatásért a 
terepen dolgozó munkatársak számára, mint Dr. 
Tin Shwe Mianmarban (képen), akik a leprabeteg
ségben érintett emberekkel és emberekért dolgoz
nak!
Kedd: Kérjük Isten bölcsességét és útmutatását 
az Amerikai Lepramissziók megerősítésén és nö
vekedésén dolgozó csoport számára, hogy képe

·
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sek legyenek a programok és projektek végrehaj
tásához szükséges források növelésére is!
Szerda: Imádkozzunk az ALM utazó munkatár
sainak épségéért, és kérjünk rájuk áldást!

effect:hope
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy az effect:hope el
képzelései, karaktere, célja és munkája egyre több 
adományozó és imával segítő kanadait indítson a 
lepra- és kapcsolódó betegségekben szenvedő 
emberek ügyének szolgálatára!
Péntek: 2014-ben az effect:hope a Trópusi Or
voslás Nemzeti Iskolájával  együtt volt házigazdája 
egy konferenciának a texasi Baylor Orvostudo
mányi Főiskolán. A rendezvény  a leprabetegség 
terjedésének kutatásával foglalkozott. Imádkoz
zunk a résztvevőkért, hogy a konferencián hallot
tak alapján megértsék a leprabetegség terjedésé
nek módját. Az effect:hope célja, hogy ezt kiderítve 
hatékonyan állíthassák meg a fertőzést, ami véget 
vethet a betegség terjedésének!
Szombat/vasárnap: 2014-ben és 2015-ben is új 
munkatársak csatlakoznak az effect:hope szerve
zetéhez. Adjunk hálát a csoport közösségének 
nagyszerű gyarapodásáért, és imádkozzunk áldá
sért a teljes effect:hope csapatának 2015-ös mun
kájára.

Legfontosabb események
ALM
Október – különleges, négynapos adománygyűjtő 
rendezvény
Május és október – Az Amerikai Lepramissziók fél-
éves vezetőségi találkozói
ALM vezetőség:
Bill Simmons – elnök és vezérigazgató
Gary Fischer – fejlesztési főtisztviselő
James Oehrig – programokért felelős főtisztviselő
Beverly Elmore – pénzügyi főigazgató
effect:hope főmunkatárs
Peter Derrick – vezérigazgató
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Képek: Az effect:hope csapata
           Dr. Tin Shwe, az ALM terepen dolgozó munkatársa egyik betegével

 Az Etiópiai Lepramisszió
A szervezetet 2013 júliusában jegyezték be önálló 
jótékonysági szervezetként az országban. Egy ki-
csiny munkatársi gárda végzi a  feladatokat,  a követ-
kező partnerekkel szövetségben együttmunkálkodva: 

ENAPAL: Leprabetegek Etiópiai Nemzeti Szövet-
sége mintegy 15 000 regisztrált taggal. 
ALERT: Összafrikai Lepra-, TBC-, Rehabilitációs-
és Kutató Központ, mely a leprabetegségre vo-
natkozó referenciakórház is egyben, valamint 
nemzetközi továbbképzőközpont. 
A Leprabetegség Áldozatainak Addis Ababai 
Otthona: a fővárosban szállásként működik vidéki 
betegek és hozzátartozóik befogadására. 
Kiteljesedő Élet: keresztény fejlesztési szervezet.
Lepraszakértői Munkacsoport: tanácsadók és 
munkatársak szervezete. Ennek keretében mun-
kálkodik a Nemzetközi Lepramisszió is az or-
szágban. 

Stratégiai irányvonalak: 
 Feltérképezni az ország leprahelyzetét és kijelölni 
a koordinált program irányait.
A lakosságban a leprával kapcsolatos ismereteket 
folyamatosan mélyíteni. 
Az egészségügyben dolgozóknak  a leprával kap
csolatos  tudását és segítőkészségét serkenteni. 
Javítani a  leprabetegség szenvedőinek és más fo-
gyatékkal élőknek társadalmi-gazdasági helyzetét, 
elősegíteni társadalmi befogadottságukat.  

 
Imatémák: 

Hétfő: Könyörögjünk Wubitu Abere igazgatónő és 
munkatársai számára erőért és áldásért, miközben  
nehéz feladataikat végzik, új utakat keresnek, tár
gyalnak és képviselik a Lepramissziót más szerve
zetekben!
Kedd: Imádkozzunk a Woreda 01 nyomornegyed
ben folyó projektünkért, melyet a „Kiteljesedő Élet” 
fejlesztési szervezet segítségével valósítunk meg. 
Szerda: Adjunk hálát Istennek a Lepraszakértői 
Munkacsoportért, mely feltérképezte az etiópiai 
leprahelyzetet! Könyörögjünk azért, hogy a Lep
ramisszió jó döntésekkel  tudja majd összeállítani 
segítségnyújtási programját a felmérés alapján!
Csütörtök: Adjunk hálát Wogene Belachev úrért, 
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aki 2014 óta 
a szervezet 
programigaz
gatójaként te
vékenykedik. Imádkozzunk érte és munkatársa
iért, hogy munkavégzésük során mindig a lep
rabetegek érdekeit tudják szolgálni döntéseikkel, 
tetteikkel!
Péntek: Etiópiában az állami törvények értelmé
ben a civilszervezeteknek rendkívül alacsonyan 
kell tartaniuk a működési költségeiket. Imádkoz
zunk azért, hogy a Lepramisszió működése a 
nagyon szűkös keret ellenére is biztosított legyen!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Lepramisszió 
által finanszírozott ENAPAL projektért! Imádkoz
zunk a Lepramisszió és az ENAPAL további 
együttmunkálkodásáért, a szerény anyagi keret 
ellenére való hatékonyságért!

Főbb események
November: éves szakmai továbbképzési napok

Bibliai idézet: „Annak pedig, aki végtelen hűséggel 
mindeneket megcselekedhet, feljebb, mint kérjük 
vagy elgondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, 
Annak dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban 
nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké! Ámen.” 
(Efézus 3,20)
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Kép: Wubito Abere igazgatónő (középen) Benthun Legesse adminisztrációs munkatárssal (jobbra) 
        és  Wogene Belachev programigazgatóval. 
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Etiópia Amerikai Lepramissziók (ALM) és az effect:hope

Sok országban, ahol dolgozunk, a Lepramisszió part-
nere az egyesült államokbeli Amerikai Lepramissziók, 
illetve  az effect:hope kanadai szervezete
Az Amerikai Lepramissziókról
Az 1906-ban alapított Amerikai Lepramissziók (ALM) 
az Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb ke-
resztyén szervezete, amely a leprabetegségben érin-
tett emberek gyógyításával és segítésével foglalko-
zik. Az Amerikai Lepramissziók világszerte több, mint 
négymillió ember életét változtatta meg orvosi segít-
ség és egyéb oktatás, hitterjesztés, mozgáskorláto-
zottság kialakulásának megelőzése, közösségformá-
lás és kutatások révén. Ma a szervezet többszázezer 
embert lát el  11 afrikai és ázsiai országban.
Az effect:hope-ról (Kanadai Lepramisszió)
Az effect:hope, a korábbi Kanadai Lepramisszió egy 
kanadai keresztény szervezet, amelynek fő célja: tar-
tósan pozitív változásokat elérni azon emberek 
életében, akik a leprabetegség okaitól vagy következ-
ményeitől szenvednek, vagy a leprabetegséghez 
kapcsolható körülmények között élnek. A leprabeteg-
ség által érintett emberek között eltöltött 120 évnyi 
figyelemfelkeltő és forrásbiztosító munkára alpozva 
azeffect:hope célja: véget vetni a leprabetegségnek 
és meggyógyítani a betegeket nagylelkű kanadaiak 
és partnerek segítségével a világ minden tájáról. A 
közösség és együttműködés erejével ez a hálózat 
olyan rendszerszintű változásokat igyekszik elérni, 
amelyek a leprabetegség és következményei által 
sújtott emberek életére döntő hatással van.
Imatémák
ALM

Hétfő: Imádkozzunk áldásért és útmutatásért a 
terepen dolgozó munkatársak számára, mint Dr. 
Tin Shwe Mianmarban (képen), akik a leprabeteg
ségben érintett emberekkel és emberekért dolgoz
nak!
Kedd: Kérjük Isten bölcsességét és útmutatását 
az Amerikai Lepramissziók megerősítésén és nö
vekedésén dolgozó csoport számára, hogy képe
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sek legyenek a programok és projektek végrehaj
tásához szükséges források növelésére is!
Szerda: Imádkozzunk az ALM utazó munkatár
sainak épségéért, és kérjünk rájuk áldást!

effect:hope
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy az effect:hope el
képzelései, karaktere, célja és munkája egyre több 
adományozó és imával segítő kanadait indítson a 
lepra- és kapcsolódó betegségekben szenvedő 
emberek ügyének szolgálatára!
Péntek: 2014-ben az effect:hope a Trópusi Or
voslás Nemzeti Iskolájával  együtt volt házigazdája 
egy konferenciának a texasi Baylor Orvostudo
mányi Főiskolán. A rendezvény  a leprabetegség 
terjedésének kutatásával foglalkozott. Imádkoz
zunk a résztvevőkért, hogy a konferencián hallot
tak alapján megértsék a leprabetegség terjedésé
nek módját. Az effect:hope célja, hogy ezt kiderítve 
hatékonyan állíthassák meg a fertőzést, ami véget 
vethet a betegség terjedésének!
Szombat/vasárnap: 2014-ben és 2015-ben is új 
munkatársak csatlakoznak az effect:hope szerve
zetéhez. Adjunk hálát a csoport közösségének 
nagyszerű gyarapodásáért, és imádkozzunk áldá
sért a teljes effect:hope csapatának 2015-ös mun
kájára.

Legfontosabb események
ALM
Október – különleges, négynapos adománygyűjtő 
rendezvény
Május és október – Az Amerikai Lepramissziók fél-
éves vezetőségi találkozói
ALM vezetőség:
Bill Simmons – elnök és vezérigazgató
Gary Fischer – fejlesztési főtisztviselő
James Oehrig – programokért felelős főtisztviselő
Beverly Elmore – pénzügyi főigazgató
effect:hope főmunkatárs
Peter Derrick – vezérigazgató
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Képek: Az effect:hope csapata
           Dr. Tin Shwe, az ALM terepen dolgozó munkatársa egyik betegével

 Az Etiópiai Lepramisszió
A szervezetet 2013 júliusában jegyezték be önálló 
jótékonysági szervezetként az országban. Egy ki-
csiny munkatársi gárda végzi a  feladatokat,  a követ-
kező partnerekkel szövetségben együttmunkálkodva: 

ENAPAL: Leprabetegek Etiópiai Nemzeti Szövet-
sége mintegy 15 000 regisztrált taggal. 
ALERT: Összafrikai Lepra-, TBC-, Rehabilitációs-
és Kutató Központ, mely a leprabetegségre vo-
natkozó referenciakórház is egyben, valamint 
nemzetközi továbbképzőközpont. 
A Leprabetegség Áldozatainak Addis Ababai 
Otthona: a fővárosban szállásként működik vidéki 
betegek és hozzátartozóik befogadására. 
Kiteljesedő Élet: keresztény fejlesztési szervezet.
Lepraszakértői Munkacsoport: tanácsadók és 
munkatársak szervezete. Ennek keretében mun-
kálkodik a Nemzetközi Lepramisszió is az or-
szágban. 

Stratégiai irányvonalak: 
 Feltérképezni az ország leprahelyzetét és kijelölni 
a koordinált program irányait.
A lakosságban a leprával kapcsolatos ismereteket 
folyamatosan mélyíteni. 
Az egészségügyben dolgozóknak  a leprával kap
csolatos  tudását és segítőkészségét serkenteni. 
Javítani a  leprabetegség szenvedőinek és más fo-
gyatékkal élőknek társadalmi-gazdasági helyzetét, 
elősegíteni társadalmi befogadottságukat.  

 
Imatémák: 

Hétfő: Könyörögjünk Wubitu Abere igazgatónő és 
munkatársai számára erőért és áldásért, miközben  
nehéz feladataikat végzik, új utakat keresnek, tár
gyalnak és képviselik a Lepramissziót más szerve
zetekben!
Kedd: Imádkozzunk a Woreda 01 nyomornegyed
ben folyó projektünkért, melyet a „Kiteljesedő Élet” 
fejlesztési szervezet segítségével valósítunk meg. 
Szerda: Adjunk hálát Istennek a Lepraszakértői 
Munkacsoportért, mely feltérképezte az etiópiai 
leprahelyzetet! Könyörögjünk azért, hogy a Lep
ramisszió jó döntésekkel  tudja majd összeállítani 
segítségnyújtási programját a felmérés alapján!
Csütörtök: Adjunk hálát Wogene Belachev úrért, 
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aki 2014 óta 
a szervezet 
programigaz
gatójaként te
vékenykedik. Imádkozzunk érte és munkatársa
iért, hogy munkavégzésük során mindig a lep
rabetegek érdekeit tudják szolgálni döntéseikkel, 
tetteikkel!
Péntek: Etiópiában az állami törvények értelmé
ben a civilszervezeteknek rendkívül alacsonyan 
kell tartaniuk a működési költségeiket. Imádkoz
zunk azért, hogy a Lepramisszió működése a 
nagyon szűkös keret ellenére is biztosított legyen!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Lepramisszió 
által finanszírozott ENAPAL projektért! Imádkoz
zunk a Lepramisszió és az ENAPAL további 
együttmunkálkodásáért, a szerény anyagi keret 
ellenére való hatékonyságért!

Főbb események
November: éves szakmai továbbképzési napok

Bibliai idézet: „Annak pedig, aki végtelen hűséggel 
mindeneket megcselekedhet, feljebb, mint kérjük 
vagy elgondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, 
Annak dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban 
nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké! Ámen.” 
(Efézus 3,20)
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Kép: Wubito Abere igazgatónő (középen) Benthun Legesse adminisztrációs munkatárssal (jobbra) 
        és  Wogene Belachev programigazgatóval. 
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India: szakképzések
 

41. hét: október 5 – 11. 42. hét: október 12 – 18.

Anglia és Wales 

Az Indiai Lepramisszió szakképzési központjaiban 
államilag elismert  képzést nyújtanak a leprabeteg-
séggel közvetlenül vagy közvetett módon kapcso-
latba került, és amiatt hátrányos helyzetű fiatalok 
számára. A fiatalokat nemcsak szakmával, hanem 
életvezetési ismeretekkel, valamint testük ápolására 
vonatkozó tudással is felruházzák, hogy pl. az eset-
leges sérüléseket el tudják majd kerülni. A Lepra-
misszió ezeknek a fiataloknak az elhelyezkedését is 
segíti partnereinek segítségével, akik védőálózatként 
kínálnak munkát a végzett fiatalok számára. A Lepra-
misszió arra törekszik,  hogy megélhetési biztonságot 
adjon a fiatalok számára. Azokat pedig, akiket a 
szegénységükben még megbélyegzettség is fenye-
get, jogvédelemmel és erkölcsi segítségnyújtással  
lássa el. 
A képzési központok hallgatóinak csak 30%-a lány. 
Sok család, különösen a kiszolgáltatottak közül, nem 
veszi szívesen, hogy lánygyermeke elhagyja az 
otthont és bentlakáson éljen. Ennek eredményeként 
2011 óta a helyi szakképzések szervezésére törek-
szenek mindinkább, hogy falujukban, saját közegük-
ben biztosítsák a fiatal lányok számára a szakma 
megszerzését. 
Az Indiai Lepramissziónak jelenleg hat szakképzési 
központja működik az országban: Bankura, Csampa, 
Faizabad, Nashik, Vadathorasalur és Vizianagaram.
 
Imatémák 

Hétfő: Imádkozzunk azokért a hallgatókért, akik 
betegségük és nehéz helyzetük ellenére még testi 
fogyatékkal is kénytelenek élni! Imádkozzunk 
azért, hogy ezeken a fiatalokon különösen is sok 
szeretettel tudjunk segíteni és számukra a megél
hetéshez vezető szakmát megtanítani!
Kedd: Könyörögjünk azért, hogy minél több fiatalt 
be tudjunk iskolázni a szakképzési központokba, 
és ezáltal emberileg biztos jövőhöz és megélhe
téshez tudjuk segíteni őket és családjaikat!
Szerda: Adjunk hálát Istennek azért, hogy a szak
képzési központjainkban végzett hallgatók nagyon 
jó eredményeket mutatnak fel! A jó eredmény kö
vetkezménye a jobb elhelyezkedés: egy statisztika 
szerint a képzési központjainkból kikerült fiatalok 
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60%-át a rájuk érvényes kategóriában az országos 
átlagnál magasabb fizetésért  alkalmazzák!
Csütörtök: Imádkozzunk a szakmai gyakorlatot 
nyújtani kész mesterek minél nagyobb számáért, 
hogy fiataljainkat a szakma titkaira megtanítsák!
Péntek: Imádkozzunk a hallgatókért, hogy ne csak 
szakmai ismereteket, hanem önbecsülést, életre 
szóló felkészítést is kapjanak a szakoktatóktól!
Szombat/vasárnap: Évente mintegy 600 fiatal vé
gez a szakképzési központokban, közülük 90% 
azonnal kap munkát is! Ez rekorderedmény! 
Adjunk hálát a munkaadókért, a hallgatókért, a jó 
elhelyezkedési arányért, és a saját lábukra állni 
akaró fiatalokért!

 
Vezető munkatársak
Tina Mendis – az önellátó gondoskodási programok 
vezetője
Angshuman Biswas – a bankurai szakképzési 
központ igazgatója
Shyla Francia – a faizabadi szakképzési központ 
igazgatója
Vizia Vandhan Patta – a csampai szakképzési 
központ vezetője
M Manaksha – a vizianagarami szakképzési központ 
vezetője
Gabriel Pani – a vadathorasaluri szakképzési központ 
igazgatója
 
 

·

·
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Kép:  Sampang a vizianagarami szakképzési központban szabászatot tanult

Anglia és Wales Lepramissziójáról
A szervezet fő célja az adománygyűjtés, az imádsá-
gos támogatás erősítése, valamint különféle projek-
tek megvalósítása a helyszíneken. Ennek része a 
projektek előkészítése, ellenőrzése és az eredmé-
nyesség fejlesztése. Emellett hazai és nemzetközi 
jogvédelmi tevékenységet is végeznek: településfej-
lesztést, a megbélyegzés elleni harcot és a lepra-
ellenes intézkedések elleni jogi küzdelmet. Anglia és 
Wales Lepramissziója elkötelezetten szeretné meg-
tanítani minél többeknek, hogy a lepra enyhén fertőző 
és gyógyítható betegség, melynek szenvedőit nem 
megbélyegezni, hanem meggyógyítani kell! Munka-
módszerünk a partnerségen alapul, mely nemcsak a 
velünk együttdolgozó 23 szervezetre vonatkozik, ha-
nem partnernek tekintünk minden egyes embert, aki 
Ázsiában vagy Afrikában az emberi méltóság növelé-
sén és a befogadáson munkálkodik a „Semmit rólunk 
nélkülünk!” – elv alapján. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az Angliai és Walesi Lepra
misszió ötéves fejlesztési tervének második évéért 
(2014)! Imádkozzunk azért, hogy a terv harmadik 
évében, 2015-ben, tovább tudjanak fejlődni a cél 
felé: hogy 2017 végére 5,5 millió font adományt 
gyújtsenek! Kérjük Istentől azt is, hogy a szervezet 
nyitott legyen mindig az esetleg szükséges 
változtatásokra!
Kedd: Adjunk hálát a hűséges és áldozatkész tá
mogatókért! Kérjük Istent, hogy a New Day (Új 
Nap) folyóiratuk regionális számai által az ado
mányozók még közelebb érezzék magukhoz a 
közös ügyet!
Szerda: Imádkozzunk a szervezet védnökéért: 
Prof Ian Mc Coll-ért, elnökéért Peter Waddup-ért, 
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valamint a 
k u r a t ó r i u m  
t a g j a i é r t !  
Imádkozzunk 
azért, hogy jól irányítsák a szervezetet 2015-ben 
is, és jó követei legyenek ennek az ügynek!
Csütörtök: Adjunk hálát a windsori királyi kastély 
területén lévő Fragmore Házban 2014 júniusában 
tartott különleges adománygyűjtő rendezvényért, 
és imádkozzunk azért, hogy Isten készítsen elő 
hasonlóan jelentős újabb alkalmat is!
Péntek: Adjunk hálát az önkéntesekért és az uta
zó előadókért, akik országszerte népszerűsítik a 
Lepramisszió ügyét  és támogatókat, támogatáso
kat gyűjtenek céljaira! Könyörögjünk, hogy Isten 
indítson minél többeket önkéntes szolgálatra! Ad
junk hálát a peterborough-I irodában segítő ön
kéntesek növekvő számáért, hűségükért és sze
retetükért!
Szombat/vasárnap: A partnerek közül több or
szágban bizonytalanságban és félelmek között él
nek. Imádkozzunk a Bangladesben, Etiópiában, 
Mozambikban, Mianmarban, Nepálban, Nigériá
ban, Nigerben, Szudánban, Dél-Szudánban és Srí 
Lankán dolgozó munkatársainkért! Kérjük  Isten 
óvó kegyelmét rájuk, munkájukra, hogy Krisztus 
szeretetének lehessenek közvetítői!

Bibliai idézet: „Kigyógyítalak a te sérülésedből, - azt 
mondja az Úr, - mert számkivetettnek hívtak téged!” 
(Jeremiás 30, 17)
Vezető munkatársak
Peter Walker – igazgató
Zoe Bunter – missziói -fejlesztési igazgató
Sian Arulanantham – a programkoordináció igazga-
tója
Gary Dransfield – hivatalvezető
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Képek: Peter Walker igazgató
           Támogatók a Fragmore Ház parkjában tartott adománygyűjtési rendezvényen. 



54 55

India: szakképzések
 

41. hét: október 5 – 11. 42. hét: október 12 – 18.

Anglia és Wales 

Az Indiai Lepramisszió szakképzési központjaiban 
államilag elismert  képzést nyújtanak a leprabeteg-
séggel közvetlenül vagy közvetett módon kapcso-
latba került, és amiatt hátrányos helyzetű fiatalok 
számára. A fiatalokat nemcsak szakmával, hanem 
életvezetési ismeretekkel, valamint testük ápolására 
vonatkozó tudással is felruházzák, hogy pl. az eset-
leges sérüléseket el tudják majd kerülni. A Lepra-
misszió ezeknek a fiataloknak az elhelyezkedését is 
segíti partnereinek segítségével, akik védőálózatként 
kínálnak munkát a végzett fiatalok számára. A Lepra-
misszió arra törekszik,  hogy megélhetési biztonságot 
adjon a fiatalok számára. Azokat pedig, akiket a 
szegénységükben még megbélyegzettség is fenye-
get, jogvédelemmel és erkölcsi segítségnyújtással  
lássa el. 
A képzési központok hallgatóinak csak 30%-a lány. 
Sok család, különösen a kiszolgáltatottak közül, nem 
veszi szívesen, hogy lánygyermeke elhagyja az 
otthont és bentlakáson éljen. Ennek eredményeként 
2011 óta a helyi szakképzések szervezésére törek-
szenek mindinkább, hogy falujukban, saját közegük-
ben biztosítsák a fiatal lányok számára a szakma 
megszerzését. 
Az Indiai Lepramissziónak jelenleg hat szakképzési 
központja működik az országban: Bankura, Csampa, 
Faizabad, Nashik, Vadathorasalur és Vizianagaram.
 
Imatémák 

Hétfő: Imádkozzunk azokért a hallgatókért, akik 
betegségük és nehéz helyzetük ellenére még testi 
fogyatékkal is kénytelenek élni! Imádkozzunk 
azért, hogy ezeken a fiatalokon különösen is sok 
szeretettel tudjunk segíteni és számukra a megél
hetéshez vezető szakmát megtanítani!
Kedd: Könyörögjünk azért, hogy minél több fiatalt 
be tudjunk iskolázni a szakképzési központokba, 
és ezáltal emberileg biztos jövőhöz és megélhe
téshez tudjuk segíteni őket és családjaikat!
Szerda: Adjunk hálát Istennek azért, hogy a szak
képzési központjainkban végzett hallgatók nagyon 
jó eredményeket mutatnak fel! A jó eredmény kö
vetkezménye a jobb elhelyezkedés: egy statisztika 
szerint a képzési központjainkból kikerült fiatalok 
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60%-át a rájuk érvényes kategóriában az országos 
átlagnál magasabb fizetésért  alkalmazzák!
Csütörtök: Imádkozzunk a szakmai gyakorlatot 
nyújtani kész mesterek minél nagyobb számáért, 
hogy fiataljainkat a szakma titkaira megtanítsák!
Péntek: Imádkozzunk a hallgatókért, hogy ne csak 
szakmai ismereteket, hanem önbecsülést, életre 
szóló felkészítést is kapjanak a szakoktatóktól!
Szombat/vasárnap: Évente mintegy 600 fiatal vé
gez a szakképzési központokban, közülük 90% 
azonnal kap munkát is! Ez rekorderedmény! 
Adjunk hálát a munkaadókért, a hallgatókért, a jó 
elhelyezkedési arányért, és a saját lábukra állni 
akaró fiatalokért!

 
Vezető munkatársak
Tina Mendis – az önellátó gondoskodási programok 
vezetője
Angshuman Biswas – a bankurai szakképzési 
központ igazgatója
Shyla Francia – a faizabadi szakképzési központ 
igazgatója
Vizia Vandhan Patta – a csampai szakképzési 
központ vezetője
M Manaksha – a vizianagarami szakképzési központ 
vezetője
Gabriel Pani – a vadathorasaluri szakképzési központ 
igazgatója
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Kép:  Sampang a vizianagarami szakképzési központban szabászatot tanult

Anglia és Wales Lepramissziójáról
A szervezet fő célja az adománygyűjtés, az imádsá-
gos támogatás erősítése, valamint különféle projek-
tek megvalósítása a helyszíneken. Ennek része a 
projektek előkészítése, ellenőrzése és az eredmé-
nyesség fejlesztése. Emellett hazai és nemzetközi 
jogvédelmi tevékenységet is végeznek: településfej-
lesztést, a megbélyegzés elleni harcot és a lepra-
ellenes intézkedések elleni jogi küzdelmet. Anglia és 
Wales Lepramissziója elkötelezetten szeretné meg-
tanítani minél többeknek, hogy a lepra enyhén fertőző 
és gyógyítható betegség, melynek szenvedőit nem 
megbélyegezni, hanem meggyógyítani kell! Munka-
módszerünk a partnerségen alapul, mely nemcsak a 
velünk együttdolgozó 23 szervezetre vonatkozik, ha-
nem partnernek tekintünk minden egyes embert, aki 
Ázsiában vagy Afrikában az emberi méltóság növelé-
sén és a befogadáson munkálkodik a „Semmit rólunk 
nélkülünk!” – elv alapján. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az Angliai és Walesi Lepra
misszió ötéves fejlesztési tervének második évéért 
(2014)! Imádkozzunk azért, hogy a terv harmadik 
évében, 2015-ben, tovább tudjanak fejlődni a cél 
felé: hogy 2017 végére 5,5 millió font adományt 
gyújtsenek! Kérjük Istentől azt is, hogy a szervezet 
nyitott legyen mindig az esetleg szükséges 
változtatásokra!
Kedd: Adjunk hálát a hűséges és áldozatkész tá
mogatókért! Kérjük Istent, hogy a New Day (Új 
Nap) folyóiratuk regionális számai által az ado
mányozók még közelebb érezzék magukhoz a 
közös ügyet!
Szerda: Imádkozzunk a szervezet védnökéért: 
Prof Ian Mc Coll-ért, elnökéért Peter Waddup-ért, 
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valamint a 
k u r a t ó r i u m  
t a g j a i é r t !  
Imádkozzunk 
azért, hogy jól irányítsák a szervezetet 2015-ben 
is, és jó követei legyenek ennek az ügynek!
Csütörtök: Adjunk hálát a windsori királyi kastély 
területén lévő Fragmore Házban 2014 júniusában 
tartott különleges adománygyűjtő rendezvényért, 
és imádkozzunk azért, hogy Isten készítsen elő 
hasonlóan jelentős újabb alkalmat is!
Péntek: Adjunk hálát az önkéntesekért és az uta
zó előadókért, akik országszerte népszerűsítik a 
Lepramisszió ügyét  és támogatókat, támogatáso
kat gyűjtenek céljaira! Könyörögjünk, hogy Isten 
indítson minél többeket önkéntes szolgálatra! Ad
junk hálát a peterborough-I irodában segítő ön
kéntesek növekvő számáért, hűségükért és sze
retetükért!
Szombat/vasárnap: A partnerek közül több or
szágban bizonytalanságban és félelmek között él
nek. Imádkozzunk a Bangladesben, Etiópiában, 
Mozambikban, Mianmarban, Nepálban, Nigériá
ban, Nigerben, Szudánban, Dél-Szudánban és Srí 
Lankán dolgozó munkatársainkért! Kérjük  Isten 
óvó kegyelmét rájuk, munkájukra, hogy Krisztus 
szeretetének lehessenek közvetítői!

Bibliai idézet: „Kigyógyítalak a te sérülésedből, - azt 
mondja az Úr, - mert számkivetettnek hívtak téged!” 
(Jeremiás 30, 17)
Vezető munkatársak
Peter Walker – igazgató
Zoe Bunter – missziói -fejlesztési igazgató
Sian Arulanantham – a programkoordináció igazga-
tója
Gary Dransfield – hivatalvezető
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Képek: Peter Walker igazgató
           Támogatók a Fragmore Ház parkjában tartott adománygyűjtési rendezvényen. 



Szingapúr és Dél-Korea

43. hét: október 19 – 25.
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ARCKÉP

most 25 éves Hari Ramachandran a 9. Aosztályba járt, amikor mindkét lábán sebek 
jelentek meg. Helyi gyógyítókhoz ment el, akik 
valamilyen kezelést adtak neki. Pár évvel ké-
sőbb egy lepramissziós rendelőben állapították 
meg a fiatalember tényleges betegségét: lepra! 
Azonnal többgyógyszeres kezelést indítottak el 
számára. A sebek miatt azonban nem tudott is-
kolába járni, így tanulása abbaszakadt. Dolgoz-
ni kezdett, de képzettség hiányában alkalmi   
munkás  lett.

Ekkor kezdődött az igazán rendezetlen élet a 
számára. Váltogatta a megélhetését: hol  mező-
gazdaságban, hol biztonsági őrként, hol taka-

A Szingapúri Lepramisszió
2004-ben alakult támogató csoport. Feladata, hogy 
imatámogatást, anyagi segítséget és érdeklődést 
szerezzen a Lepramisszió számára ismeretterjesz-
téssel és felvilágosító munkával. 2011-2015 között a 
kelet-timori leprabetegek kerültek tevékenységük fó-
kuszába. Számukra gyűjtenek anyagi támogatást 
Szingapúrban. 
Dél-Koreai Lepramisszió
Dél-Koreában nagyon kevés az új megbetegedés. 
Azonban igen magas még azoknak az idős szemé-
lyeknek száma, akik halálukig viselik a korábbi lepra-
betegségük maradandó nyomait: mozgássérültséget, 
más testi nyomorúságokat. Többjük továbbra is a ko-
rábbi leprafalvakban lakik, távoleső helyeken. Má-
sokat pedig a Taegu-ban lévő Jézus Kórházunk mel-
letti ápoló otthonban gondoznak. Itt a 80 lakó kiváló 
ellátást, ápolást kap minden téren. 

Imatémák
Szingapúr

Hétfő: A Szingapúri Lepramisszió  5 évre vállalta, 
hogy évi 250 000 szingapúri dollárt gyűjt a kelet-
timori lepramunka javára. Ez a projekt 2015-ben ér 
véget. Adjunk hálát a támogatókért, akik eddig is 
teljesítették a vállalást, és könyörögjünk azért, 
hogy a záró évben is sikerüljön ez!
Kedd: Imádkozzunk a tisztségviselőkért, hogy Is
ten adjon nekik erőt, bölcsességet, egészséget és 
jó kedvet a szolgálat végzéséhez, hogy tudjanak 
mind többeket megnyerni támogatásra!
Szerda: Az elnök üzenete” címmel rendszeresen 
küld ki körlevelet a Szingapúri Lepramisszió az 

·

· -

· „

Jövőt építeni

adakozóknak. Imádkozzunk azért, hogy minél 
többekhez eljusson ez, és minél több új támogató 
és támogatás érkezzen rájuk válaszul! 

South Korea
Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramisszió Jézus 
Kórházáért, az ott folyó szeretetteljes gondosko
dásért, ápolásért, keresztény bizonyságtételért! 
Imádkozzunk mind a dolgozókért, mind a gondo
zottakért, hogy a kórházban és a hozzá tartozó 
ápoló otthonban folyó munka továbbra is Krisztus 
szeretetét sugározza kifelé!
Péntek: A Lepramisszió Jézus Kórháza Taeguban 
nagyon átfogó szolgáltatásokat nyújt: jelentős a 
bőrgyógyászata, plasztikai- és helyreállító sebé
szeti részlege. Főleg olyan betegeken segítenek, 
akiket másutt nem tudtak ellátni. Adjunk hálát ezért 
a nagylelkű és szakszerű intézményért, különösen 
is a vezető: Dr. Nan Hee Kim orvosnőért, az ő 
irányító munkájáért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Jaewoong Choi 
programkoordinátorért, aki egy kórházat, több ápo-
ló otthont és más tevékenységeket irányít. Imád-
kozzunk azért, hogy a Dél-Koreai Lepramisszió el 
tudja látni a leprabetegek szükségleteit mind a 
leprafalvakban, mind a központi intézményekben! 

Vezető munkatársak
Szingapúr
Dr George Seow – elnök
Stephen Chua – elnökségi titkár
Dél-Korea
Jaewoong Choi – programkoordinátor
Dr Nan Hee Kim – orvosigazgató 
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Kép: A Szingapúri Lepramisszió vezetői (balról jobbra): Stephen Chua elnökségi titkár, Iris Chua elnökségi tag, 
        Dr George Seow elnök  and Canon Louis Tay elnökségi tag

rítóként dolgozott valamennyit. Majd a sebeinek 
kezelése miatt a Lepramisszió vadathorasaluri 
kórházába vették fel. Itt ismertették meg azzal, 
miként ápolja, gondozza a sebeit. Ennek hatá-
sára rohamosan javulni kezdett az állapota! Se-
bei fogyatkozni kezdtek! Sőt, a kórházban biz-
tatták, hogy tanuljon szakmát. Így lett villany-
szerelő. 

Ma már Hari a Szt. Lukács Lepraotthonban dol-
gozik villanyszerelőként. Havi keresete 6.000 
rúpia (mintegy 24.000 Ft). Ezen felül lakhatást 
és étkezést is kap juttatásul. Hari most hegesz-
teni tanul, hogy így készüljön fel leendő kis 
vállalkozásának elindítására. 
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most 25 éves Hari Ramachandran a 9. Aosztályba járt, amikor mindkét lábán sebek 
jelentek meg. Helyi gyógyítókhoz ment el, akik 
valamilyen kezelést adtak neki. Pár évvel ké-
sőbb egy lepramissziós rendelőben állapították 
meg a fiatalember tényleges betegségét: lepra! 
Azonnal többgyógyszeres kezelést indítottak el 
számára. A sebek miatt azonban nem tudott is-
kolába járni, így tanulása abbaszakadt. Dolgoz-
ni kezdett, de képzettség hiányában alkalmi   
munkás  lett.

Ekkor kezdődött az igazán rendezetlen élet a 
számára. Váltogatta a megélhetését: hol  mező-
gazdaságban, hol biztonsági őrként, hol taka-

A Szingapúri Lepramisszió
2004-ben alakult támogató csoport. Feladata, hogy 
imatámogatást, anyagi segítséget és érdeklődést 
szerezzen a Lepramisszió számára ismeretterjesz-
téssel és felvilágosító munkával. 2011-2015 között a 
kelet-timori leprabetegek kerültek tevékenységük fó-
kuszába. Számukra gyűjtenek anyagi támogatást 
Szingapúrban. 
Dél-Koreai Lepramisszió
Dél-Koreában nagyon kevés az új megbetegedés. 
Azonban igen magas még azoknak az idős szemé-
lyeknek száma, akik halálukig viselik a korábbi lepra-
betegségük maradandó nyomait: mozgássérültséget, 
más testi nyomorúságokat. Többjük továbbra is a ko-
rábbi leprafalvakban lakik, távoleső helyeken. Má-
sokat pedig a Taegu-ban lévő Jézus Kórházunk mel-
letti ápoló otthonban gondoznak. Itt a 80 lakó kiváló 
ellátást, ápolást kap minden téren. 

Imatémák
Szingapúr

Hétfő: A Szingapúri Lepramisszió  5 évre vállalta, 
hogy évi 250 000 szingapúri dollárt gyűjt a kelet-
timori lepramunka javára. Ez a projekt 2015-ben ér 
véget. Adjunk hálát a támogatókért, akik eddig is 
teljesítették a vállalást, és könyörögjünk azért, 
hogy a záró évben is sikerüljön ez!
Kedd: Imádkozzunk a tisztségviselőkért, hogy Is
ten adjon nekik erőt, bölcsességet, egészséget és 
jó kedvet a szolgálat végzéséhez, hogy tudjanak 
mind többeket megnyerni támogatásra!
Szerda: Az elnök üzenete” címmel rendszeresen 
küld ki körlevelet a Szingapúri Lepramisszió az 

·

· -

· „

Jövőt építeni

adakozóknak. Imádkozzunk azért, hogy minél 
többekhez eljusson ez, és minél több új támogató 
és támogatás érkezzen rájuk válaszul! 

South Korea
Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramisszió Jézus 
Kórházáért, az ott folyó szeretetteljes gondosko
dásért, ápolásért, keresztény bizonyságtételért! 
Imádkozzunk mind a dolgozókért, mind a gondo
zottakért, hogy a kórházban és a hozzá tartozó 
ápoló otthonban folyó munka továbbra is Krisztus 
szeretetét sugározza kifelé!
Péntek: A Lepramisszió Jézus Kórháza Taeguban 
nagyon átfogó szolgáltatásokat nyújt: jelentős a 
bőrgyógyászata, plasztikai- és helyreállító sebé
szeti részlege. Főleg olyan betegeken segítenek, 
akiket másutt nem tudtak ellátni. Adjunk hálát ezért 
a nagylelkű és szakszerű intézményért, különösen 
is a vezető: Dr. Nan Hee Kim orvosnőért, az ő 
irányító munkájáért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Jaewoong Choi 
programkoordinátorért, aki egy kórházat, több ápo-
ló otthont és más tevékenységeket irányít. Imád-
kozzunk azért, hogy a Dél-Koreai Lepramisszió el 
tudja látni a leprabetegek szükségleteit mind a 
leprafalvakban, mind a központi intézményekben! 

Vezető munkatársak
Szingapúr
Dr George Seow – elnök
Stephen Chua – elnökségi titkár
Dél-Korea
Jaewoong Choi – programkoordinátor
Dr Nan Hee Kim – orvosigazgató 

·
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Kép: A Szingapúri Lepramisszió vezetői (balról jobbra): Stephen Chua elnökségi titkár, Iris Chua elnökségi tag, 
        Dr George Seow elnök  and Canon Louis Tay elnökségi tag

rítóként dolgozott valamennyit. Majd a sebeinek 
kezelése miatt a Lepramisszió vadathorasaluri 
kórházába vették fel. Itt ismertették meg azzal, 
miként ápolja, gondozza a sebeit. Ennek hatá-
sára rohamosan javulni kezdett az állapota! Se-
bei fogyatkozni kezdtek! Sőt, a kórházban biz-
tatták, hogy tanuljon szakmát. Így lett villany-
szerelő. 

Ma már Hari a Szt. Lukács Lepraotthonban dol-
gozik villanyszerelőként. Havi keresete 6.000 
rúpia (mintegy 24.000 Ft). Ezen felül lakhatást 
és étkezést is kap juttatásul. Hari most hegesz-
teni tanul, hogy így készüljön fel leendő kis 
vállalkozásának elindítására. 
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Ausztrália

Dániáról
A dán Lepramisszió kicsiny szervezet. Az igazgató-
ság nevében a Leonhard Adománygyűjtő Társaság 
munkatársai vezetik, amelynek tulajdonosa Klaus 
Leonhardt, aki a dán Lepramisszió nemzeti igazgató-
jaként részmunkaidőben dolgozik. A dán Lepramisz-
sziónak mintegy 1000  egyéni adományozója van, és 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy a dán kor-
mánytól kiegészítő támogatást kap bangladesi 
projektjeihez. A Lepramisszió fő célja az adomány-
gyűjtés a bangladesi Lepramisszió számára, akikkel 
partnerségi egyezményt kötöttek.

Imatémák
Hétfő: Adjunk hálát Isten áldásáért, amely az el
múlt 65 évben végigkísérte a dán Lepramisszió 
munkáját.
Kedd: Adjunk hálát a bangladesi és a dán Lepra
misszió partnerségéért, és imádkozzunk Isten ál
dásáért az ottani munkára.
Szerda: 2014-ben a Lepramisszió vezetősége el
határozta, hogy több munkát fektet az adomány
gyűjtésbe és a figyelemfelhívó munkába. Imádkoz
zunk, hogy 2015-ben és azt követően a Lepra
misszió megtapasztalhassa ennek a munkának a 
gyümölcseit.

· -

· -
-

· -
-
-
-

Az Ausztráliai Lepramisszióról
Az Ausztráliai Lepramisszió hivatása „a leprabeteg-
ségben érintett emberek életének helyreállítása cél-
jából a globális misszió szervezetének anyagi se-
gítése”. Ezt Ausztráliában végzett figyelemfelhívó és 
adománygyűjtő munkával  érik el a következő módon: 
„Teljeskörű Leprakezelés” elnevezésű szponzorációs 
programmal, közvetlen postai és elektronikus levél-
felhívásokkal, megnövekedett jelenléttel a szociális 
médiában, különleges események szervezésével, ter-
mékeladásokkal és az Ausztrál Segélyező és Tá-
mogató Csoportokkal ápolt kapcsolatokon keresztül. 
A jövőben az ausztrál Lepramisszió „Hagyaték” és 
„Kiemelkedő adományozók” elnevezésű programjaira 
is kiemelt figyelmet szeretne fordítani.
Az Ausztráliai Lepramisszió munkáját a nepáli, kelet-
timori, nigériai, indiai, thaiföldi és pápua új-guineai 
Lepramissziókkal partnerségben végzi. Támogatnak 
olyan programokat, amelyek az egészségügyi rend-
szerek megerősítésén és a mozgáskorlátozottság 
megelőzésén dolgoznak, valamint egészségtudatos-
ságot növelni célzó akciókat és leprabetegségben 
vagy mozgáskorlátozottságban érintett betegek jogi 
segítségnyújtását is. Ezek a programok azt célozzák, 
hogy a közösségek több figyelmet fordítsanak az 
egészségmegőrzésre és a mozgáskorlátozottság ke-
zelésére oly módon, hogy növelik a helyi befogadó-
képességet, önbizalmat és függetlenséget a sze-
génység és a megbélyegzés enyhítésére. Néhány 
program az Ausztrál Szövetségi Külügyi és Kül-
kereskedelmi Kormányhivatallal partnerségben való-
sulhat meg.
Imatémák:

Hétfő: Adjunk hálát az Ausztráliai Lepramisszió 
személyzete és a támogatott országokbéli lepra
missziók, valamint a partnerszervezetek munka
társai közötti jó viszonyért. Imádkozzunk, hogy 
ezek a kapcsolatok a Lepramisszió globális mun
kája során a jövőben is gyümölcsözőnek bizonyul
janak.
Kedd: Imádkozzunk a csapat munkájáért, amely-
nek célja az auszrál emberek figyelmének felhívá-
sa a leprabetegségre és annak következményeire. 
Könyörögjünk ezért, hogy egyre nagyobb számban 
járuljanak hozzá a Misszió munkájához anyagilag 
és imádságban. Imádkozzunk az ausztrál Lepra-
misszió stratégiai döntéseiért, hogy egyesült erővel 
mozdítsák előre a szervezet munkáját.

·
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Csütör tök :  
Imádkozzunk, 
hogy Isten 
vezesse a 
dán Lepramisszió felelőseit, különös tekintettel az 
új tagokra, és adjon nekik bölcsességet és lelke
sedést új munkájukban.
Péntek: Adjunk hálát a dán Lepramisszió csapa
táért, és imádkozzunk, hogy Isten vezesse, bátorít
sa és szerelje fel őket a szolgálatra.
Szombat/vasárnap:  Imádkozzunk, hogy egyre 
többen lássák meg az életek megváltoztatásának 
szükségét, hogy a Lepramisszió egész családja 
szellemileg és anyagilag is megerősödjön.

Fő események és tevékenységek
A Leprások Világnapjának megrendezése Koppen-
hágában
Weboldal fejlesztése
Négy magazin
Négy igazgatósági megbeszélés
Öt adománykérő  level
Bangladesi látogatás
Hírlevelek e-mailben

Vezető  munkatárs
Klaus Leonhardt –  igazgató

·
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Szerda: 
Imádkozzunk, 
hogy az Auszt-
rál Szövetségi 
Kormány nemzetközi segélyező- és fejlesztő költ-
ségvetésének és célkitűzéseinek 2014-es változá-
sai egy tevőlegesen együttérző, humanitárius se-
gélyprogramot eredményezzen. Imádkozzunk, 
hogy a változásokhoz kapcsolódóan ne csökken-
jen a kormány által éves szinten biztosított támo-
gatás mértéke.
Csütörtök: Adjunk hálát az Ausztráliai Lepramis
szió három új igazgatósági tagjáért, képességei
kért, tudásukért és tapasztalatukért, amit magukkal 
hoznak új feladatkörükbe. Imádkozzunk a vezető
ségért a 2015-re előirányzott célok megvalósítá
sának irányítása során.
Péntek: Imádkozzunk az adománygyűjtő és pro
móciós részlegért, akik az új programokat megter
vezik és kivitelezik arra törekedve, hogy az auszt
rál embereket a Misszió munkájába mind inkább 
bevonják. 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az utazó mun
katársak épségéért, akik Ausztrálián belül a támo
gatókat, a partnerországokban a projektekben 
résztvevőket látogatják rendszeresen.

Fő események:
Január – a Leprások Világnapjához kapcsolódó események, 
melyek fő fókuszpontja az egyházak és közösségek
Az év második felében - stratégiai adománygyűjtő prog-
ramok új ausztrál támogatók megnyerésére
Szeptember – éves országos workshop Melbourne-ben
Október – 2015-ös „Trek for Treatment” út Nepálba
November – „50 km kihívás” elnevezésű, nagyobb ado-
mánygyűjtő esemény 
December – „Extrém iskolások”, végzősök útja Thaiföldre

Ige: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a 
bővizű patak.” (Ámósz 5,24)

Munkatársak
Graham Peck – vezérigazgató
Helen Fernandes – nemzetközi programigazgató
Mark Richardson – pénzügyi és adminisztrációs igazgató

Képek: Klaus Leonhardt, a Lepramisszió országos vezetője  bangladesi látogatáson
            Klaus Leonhardt (jobbról a második) és munkatársai Kép: Graham Peck  vezérigazgató
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Ausztrália

Dániáról
A dán Lepramisszió kicsiny szervezet. Az igazgató-
ság nevében a Leonhard Adománygyűjtő Társaság 
munkatársai vezetik, amelynek tulajdonosa Klaus 
Leonhardt, aki a dán Lepramisszió nemzeti igazgató-
jaként részmunkaidőben dolgozik. A dán Lepramisz-
sziónak mintegy 1000  egyéni adományozója van, és 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy a dán kor-
mánytól kiegészítő támogatást kap bangladesi 
projektjeihez. A Lepramisszió fő célja az adomány-
gyűjtés a bangladesi Lepramisszió számára, akikkel 
partnerségi egyezményt kötöttek.

Imatémák
Hétfő: Adjunk hálát Isten áldásáért, amely az el
múlt 65 évben végigkísérte a dán Lepramisszió 
munkáját.
Kedd: Adjunk hálát a bangladesi és a dán Lepra
misszió partnerségéért, és imádkozzunk Isten ál
dásáért az ottani munkára.
Szerda: 2014-ben a Lepramisszió vezetősége el
határozta, hogy több munkát fektet az adomány
gyűjtésbe és a figyelemfelhívó munkába. Imádkoz
zunk, hogy 2015-ben és azt követően a Lepra
misszió megtapasztalhassa ennek a munkának a 
gyümölcseit.
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Az Ausztráliai Lepramisszióról
Az Ausztráliai Lepramisszió hivatása „a leprabeteg-
ségben érintett emberek életének helyreállítása cél-
jából a globális misszió szervezetének anyagi se-
gítése”. Ezt Ausztráliában végzett figyelemfelhívó és 
adománygyűjtő munkával  érik el a következő módon: 
„Teljeskörű Leprakezelés” elnevezésű szponzorációs 
programmal, közvetlen postai és elektronikus levél-
felhívásokkal, megnövekedett jelenléttel a szociális 
médiában, különleges események szervezésével, ter-
mékeladásokkal és az Ausztrál Segélyező és Tá-
mogató Csoportokkal ápolt kapcsolatokon keresztül. 
A jövőben az ausztrál Lepramisszió „Hagyaték” és 
„Kiemelkedő adományozók” elnevezésű programjaira 
is kiemelt figyelmet szeretne fordítani.
Az Ausztráliai Lepramisszió munkáját a nepáli, kelet-
timori, nigériai, indiai, thaiföldi és pápua új-guineai 
Lepramissziókkal partnerségben végzi. Támogatnak 
olyan programokat, amelyek az egészségügyi rend-
szerek megerősítésén és a mozgáskorlátozottság 
megelőzésén dolgoznak, valamint egészségtudatos-
ságot növelni célzó akciókat és leprabetegségben 
vagy mozgáskorlátozottságban érintett betegek jogi 
segítségnyújtását is. Ezek a programok azt célozzák, 
hogy a közösségek több figyelmet fordítsanak az 
egészségmegőrzésre és a mozgáskorlátozottság ke-
zelésére oly módon, hogy növelik a helyi befogadó-
képességet, önbizalmat és függetlenséget a sze-
génység és a megbélyegzés enyhítésére. Néhány 
program az Ausztrál Szövetségi Külügyi és Kül-
kereskedelmi Kormányhivatallal partnerségben való-
sulhat meg.
Imatémák:

Hétfő: Adjunk hálát az Ausztráliai Lepramisszió 
személyzete és a támogatott országokbéli lepra
missziók, valamint a partnerszervezetek munka
társai közötti jó viszonyért. Imádkozzunk, hogy 
ezek a kapcsolatok a Lepramisszió globális mun
kája során a jövőben is gyümölcsözőnek bizonyul
janak.
Kedd: Imádkozzunk a csapat munkájáért, amely-
nek célja az auszrál emberek figyelmének felhívá-
sa a leprabetegségre és annak következményeire. 
Könyörögjünk ezért, hogy egyre nagyobb számban 
járuljanak hozzá a Misszió munkájához anyagilag 
és imádságban. Imádkozzunk az ausztrál Lepra-
misszió stratégiai döntéseiért, hogy egyesült erővel 
mozdítsák előre a szervezet munkáját.
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Csütör tök :  
Imádkozzunk, 
hogy Isten 
vezesse a 
dán Lepramisszió felelőseit, különös tekintettel az 
új tagokra, és adjon nekik bölcsességet és lelke
sedést új munkájukban.
Péntek: Adjunk hálát a dán Lepramisszió csapa
táért, és imádkozzunk, hogy Isten vezesse, bátorít
sa és szerelje fel őket a szolgálatra.
Szombat/vasárnap:  Imádkozzunk, hogy egyre 
többen lássák meg az életek megváltoztatásának 
szükségét, hogy a Lepramisszió egész családja 
szellemileg és anyagilag is megerősödjön.

Fő események és tevékenységek
A Leprások Világnapjának megrendezése Koppen-
hágában
Weboldal fejlesztése
Négy magazin
Négy igazgatósági megbeszélés
Öt adománykérő  level
Bangladesi látogatás
Hírlevelek e-mailben

Vezető  munkatárs
Klaus Leonhardt –  igazgató
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Szerda: 
Imádkozzunk, 
hogy az Auszt-
rál Szövetségi 
Kormány nemzetközi segélyező- és fejlesztő költ-
ségvetésének és célkitűzéseinek 2014-es változá-
sai egy tevőlegesen együttérző, humanitárius se-
gélyprogramot eredményezzen. Imádkozzunk, 
hogy a változásokhoz kapcsolódóan ne csökken-
jen a kormány által éves szinten biztosított támo-
gatás mértéke.
Csütörtök: Adjunk hálát az Ausztráliai Lepramis
szió három új igazgatósági tagjáért, képességei
kért, tudásukért és tapasztalatukért, amit magukkal 
hoznak új feladatkörükbe. Imádkozzunk a vezető
ségért a 2015-re előirányzott célok megvalósítá
sának irányítása során.
Péntek: Imádkozzunk az adománygyűjtő és pro
móciós részlegért, akik az új programokat megter
vezik és kivitelezik arra törekedve, hogy az auszt
rál embereket a Misszió munkájába mind inkább 
bevonják. 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az utazó mun
katársak épségéért, akik Ausztrálián belül a támo
gatókat, a partnerországokban a projektekben 
résztvevőket látogatják rendszeresen.

Fő események:
Január – a Leprások Világnapjához kapcsolódó események, 
melyek fő fókuszpontja az egyházak és közösségek
Az év második felében - stratégiai adománygyűjtő prog-
ramok új ausztrál támogatók megnyerésére
Szeptember – éves országos workshop Melbourne-ben
Október – 2015-ös „Trek for Treatment” út Nepálba
November – „50 km kihívás” elnevezésű, nagyobb ado-
mánygyűjtő esemény 
December – „Extrém iskolások”, végzősök útja Thaiföldre

Ige: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a 
bővizű patak.” (Ámósz 5,24)

Munkatársak
Graham Peck – vezérigazgató
Helen Fernandes – nemzetközi programigazgató
Mark Richardson – pénzügyi és adminisztrációs igazgató

Képek: Klaus Leonhardt, a Lepramisszió országos vezetője  bangladesi látogatáson
            Klaus Leonhardt (jobbról a második) és munkatársai Kép: Graham Peck  vezérigazgató
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Franciaország

A francia Lepramisszióról
Franciaország nagy ország, melynek több, mint 65 
millió lakosa van. A protestáns keresztények, bele-
értve a különböző felekezeteket, a népesség kb 2 %-
át teszik ki. Az evangéliumi egyházakban reményt 
keltő növekedést tapasztalni az elmúlt években, mivel 
tengerentúli, főleg Afrikából való gyülekezetek ala-
kultak. A legutóbbi statisztikák szerint minden 10. nap 
egy új gyülekezet alakul. A francia Lepramisszió  
támogatóinak többsége  a népesség ezen csoport-
jából származik. 
A francia Lepramisszió kuratóriuma 9 tagból áll, a kü-
lönböző protestáns felekezet képviselőiből. Ez nevezi 
ki a Bizottságot; tagjai: Théo Reiss elnök, Hervé 
Missener alelnök, Claude Boussemart gazdasági ve-
zető és Pierre Geiser titkár.
A munkatársi csapatban Pascal Machefer felel a 
francia Lepramisszió tevékenységéért, beleértve a 
csapat irányítását és a nemzetközi kapcsolatokat is.

Imatémák:
Hétfő: Imádkozzunk az egyházakért, melyek évek 
óta támogatják a Lepramisszió munkáját! Isten 
láttassa meg velük azokat az embereket, akiket 
lepra miatt vagy más okból kiközösítenek! Istent 
dicsőítjük a hívő keresztén ekért, akik támogatják 
a epramissziót.
Kedd: Adjunk hálát Istennek a francia Lepra
misszió kuratáriumának  5 új tagjáért: Geneviève 
Klintzingért, Michel Beghinért, Marie-Jo Mareért, 
Bernard Lehmannért és Josaphat Palukuért! Ezek 
az emberek lelkesedést és energiát hoztak a 
csapatba. Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió Bi
zottsága és Tanácsa továbbra is találjon olyan új 
tagokat, akik megértik a Lepramisszió  küldetését 
és látását, és, ha lehet, még angolul is tudnak 
valamennyire.
Szerda: Franciaország mindig kulcsszerepet ját
szott sok nyugat-afrikai országgal való kapcsolat
tartásban. Imádkozzunk bölcsességért és megér
tésért a „kiemelt patnerekkel” való kapcsolatukban 
Csádban, Guineában, Nigerben és a Kongói DK-
ban! Pénzügyi okból fontos döntést kellett meg-
hozniuk: 2015 után nem támogatják Guineát, he-
lyette Nepálban indítanak egy kis projektet. Imád-
kozzunk sikeres és zökkenőmentes átmenetért!
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A Mozambiki Lepramisszióról
A Mozambiki Lepramisszió szorosan együttműködik 
az Egészségügyi Minisztériummal a lepra megfé-
kezésében Cabo Delgado tartományban. Szoros kap-
csolatot ápol önkéntesekkel és önsegítő csoportokkal 
is. Az ALEMO a leprás betegek szövetsége, melyet a 
Mozambiki Lepramisszió támogat. Azon dolgoznak, 
hogy a leprás betegek megélhetését segítsék kor-
szerű mezőgazdasági módszerekkel, képzéssel, 
pártfogói támogatással. Az Iphiro Yohoolo projektben 
körülbelül 200 gyermek vesz részt. A projekt célja, 
hogy a gyerekek továbbra is iskolába járjanak és 
ezáltal kitörhessenek a szegénység ördögi köréből. 
2015-ben a Mozambiki Lepramisszió tovább építi az 
önsegítő csoportok hálózatát. Remélik, hogy erősebb 
partneri kapcsolatot tudnak kialakítani a helyi 
egyházakkal, és cselekvésre tudják ösztönözni az 
egyháztagokat. A jelenlegi stratégia felülvizsgálata, 
valamint egy többéves projekt kidolgozása 2015-ben 
válik esedékessé. 
Imatémák:

Hétfő: Adjunk hálát azért, hogy az elmúlt eszten
dőben a mozambiki misszió tagjai is megtapasz
talhatták Isten gondoskodó szeretetét és vezeté
sét, különösképpen is az irodájukat elpusztító tűz 
után! Imádkozzunk, hogy Istentől megáldott csa
patmunka folyhasson körükben az idén is!
Kedd: Adjunk hálát az önsegítő csoportok hálóza
tának növekedéséért és a leprás betegekre gyako
rolt pozitív hatásukért! Imádkozzunk, hogy a tagok 
sajátjuknak érezzék a már megalakult csoportokat, 
és újak jöhessenek létre más tartományokban is! 
Szerda: Rendkívül fontos a partnerkapcsolat az 
Egészségügyi Minisztériummal. Imádkozzunk, 
hogy nemzeti szinten elsődleges fontosságú ma
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radjon a leprások támogatása, és hogy a misszió 
kreatív módszerekkel javítani tudja a kapcsolatokat 
az elhanyagolt trópusi betegségek leküzdésében 
is!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a helyi egyházak 
egyre közelebb kerüljenek a leprás betegek közös
ségeihez! Mint a Lepramisszió támogatói, a helyi 
egyházi közösségek ezzel a lépéssel a vidéki kö
zösségek, gyülekezetek integráló szerepét is fel
vállalhatnák. Imádkozzunk lelkes, ihletett munka
társakért! 
Péntek: Ebben az esztendőben az ALEMO és az 
önsegítő csoportok különleges MP3-lejátszókat 
kapnak, melyekre bibliai történeteket vettek fel. 
Imádkozzunk, hogy az evangélium üzenete világos 
legyen számukra és a közösségek keressék és 
megismerjék Istent, és tudjanak meg többet róla!
Szombat/vasárnap: Olyan új források mobilizálá
sához és új kez eményezésekhez, melyekkel a 
leprás betegek életetét kedvezően befolyáso hat
juk, életbevágóan fontosak új stratégiai kapcso
latok. Imádkozzunk, hogy Isten adjon erre alkal
mas embereket és segítse a kapcsolatépítést. Ha 
lankad a leprások iránti figyelem, csökken az érde
kükben felhasználható tudás és ismeret. Imádkoz
zunk, hogy a munkatársak új utakat és eszközöket 
találjanak, hogy felhívják a figyelmet a betegségre. 

Vezető munkatársak
Dr Arie de Kruijff – a Lepramisszió munkájának 
vezetője
Senhor Domingos Nicala – projektmenedzser, Lepra 
felügyelet- és Rokkantság Megelőzési Projekt
Senhor Belarmino Reich – projektmenedzser, 
ALEMO és Iphiro Yohoolo (iskolai ösztöndíj) projektek
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Képek: ALEMO - „Isten szerinti gazdálkodás” projekt                                                Önsegítés
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C s ü t ö r t ö k :  
Imában kér
jünk a francia 
Lepramisszió 
munkájához új támogatókat! A csapat hagyatéki 
adományokra is számít a munka támogatásához. 
Imádkozzunk, hogy a várt hagyatéki eljárások 
zökkenőmentesek legyenek, és hogy a Lepra
misszió régi adományozói végakaratukban a 
Lepramissziót támogassák!
Péntek: A francia Lepramisiszió adminisztratív 
csapatának tagjai: Pascal Machefer igazgató, 
Delphine Blanchet titkárnő, és Séverine Bobèche 
könyvelő. Mindnyájan otthonról dolgoznak. Adjunk 
hálát Istennek, hogy a távolság ellenére jó az 
együttműködés! Köszönjük meg Geneviève 
Klintzing hozzájárulását a párizsi csapat munká-
jához. Nagy segítséget nyújt különböző területe-
ken, különösen az internetes tanítás terén.
Szombat/vasárnap: Dicsőítsük Istent az új önkén
tesekért, akik készek lelkesen együtt dolgozni a 
francia Lepramisszióval és támogatni a leprabete
geket. Mondjunk köszönetet az imára adott vá
laszért!

 
Vezető munkatársak
Pascal Machefer – igazgató
Delphine Blanchet – titkár
Séverine Bobèche – gazdasági vezető

Kép: Pascal Machefer igazgató
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Franciaország

A francia Lepramisszióról
Franciaország nagy ország, melynek több, mint 65 
millió lakosa van. A protestáns keresztények, bele-
értve a különböző felekezeteket, a népesség kb 2 %-
át teszik ki. Az evangéliumi egyházakban reményt 
keltő növekedést tapasztalni az elmúlt években, mivel 
tengerentúli, főleg Afrikából való gyülekezetek ala-
kultak. A legutóbbi statisztikák szerint minden 10. nap 
egy új gyülekezet alakul. A francia Lepramisszió  
támogatóinak többsége  a népesség ezen csoport-
jából származik. 
A francia Lepramisszió kuratóriuma 9 tagból áll, a kü-
lönböző protestáns felekezet képviselőiből. Ez nevezi 
ki a Bizottságot; tagjai: Théo Reiss elnök, Hervé 
Missener alelnök, Claude Boussemart gazdasági ve-
zető és Pierre Geiser titkár.
A munkatársi csapatban Pascal Machefer felel a 
francia Lepramisszió tevékenységéért, beleértve a 
csapat irányítását és a nemzetközi kapcsolatokat is.

Imatémák:
Hétfő: Imádkozzunk az egyházakért, melyek évek 
óta támogatják a Lepramisszió munkáját! Isten 
láttassa meg velük azokat az embereket, akiket 
lepra miatt vagy más okból kiközösítenek! Istent 
dicsőítjük a hívő keresztén ekért, akik támogatják 
a epramissziót.
Kedd: Adjunk hálát Istennek a francia Lepra
misszió kuratáriumának  5 új tagjáért: Geneviève 
Klintzingért, Michel Beghinért, Marie-Jo Mareért, 
Bernard Lehmannért és Josaphat Palukuért! Ezek 
az emberek lelkesedést és energiát hoztak a 
csapatba. Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió Bi
zottsága és Tanácsa továbbra is találjon olyan új 
tagokat, akik megértik a Lepramisszió  küldetését 
és látását, és, ha lehet, még angolul is tudnak 
valamennyire.
Szerda: Franciaország mindig kulcsszerepet ját
szott sok nyugat-afrikai országgal való kapcsolat
tartásban. Imádkozzunk bölcsességért és megér
tésért a „kiemelt patnerekkel” való kapcsolatukban 
Csádban, Guineában, Nigerben és a Kongói DK-
ban! Pénzügyi okból fontos döntést kellett meg-
hozniuk: 2015 után nem támogatják Guineát, he-
lyette Nepálban indítanak egy kis projektet. Imád-
kozzunk sikeres és zökkenőmentes átmenetért!
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A Mozambiki Lepramisszióról
A Mozambiki Lepramisszió szorosan együttműködik 
az Egészségügyi Minisztériummal a lepra megfé-
kezésében Cabo Delgado tartományban. Szoros kap-
csolatot ápol önkéntesekkel és önsegítő csoportokkal 
is. Az ALEMO a leprás betegek szövetsége, melyet a 
Mozambiki Lepramisszió támogat. Azon dolgoznak, 
hogy a leprás betegek megélhetését segítsék kor-
szerű mezőgazdasági módszerekkel, képzéssel, 
pártfogói támogatással. Az Iphiro Yohoolo projektben 
körülbelül 200 gyermek vesz részt. A projekt célja, 
hogy a gyerekek továbbra is iskolába járjanak és 
ezáltal kitörhessenek a szegénység ördögi köréből. 
2015-ben a Mozambiki Lepramisszió tovább építi az 
önsegítő csoportok hálózatát. Remélik, hogy erősebb 
partneri kapcsolatot tudnak kialakítani a helyi 
egyházakkal, és cselekvésre tudják ösztönözni az 
egyháztagokat. A jelenlegi stratégia felülvizsgálata, 
valamint egy többéves projekt kidolgozása 2015-ben 
válik esedékessé. 
Imatémák:

Hétfő: Adjunk hálát azért, hogy az elmúlt eszten
dőben a mozambiki misszió tagjai is megtapasz
talhatták Isten gondoskodó szeretetét és vezeté
sét, különösképpen is az irodájukat elpusztító tűz 
után! Imádkozzunk, hogy Istentől megáldott csa
patmunka folyhasson körükben az idén is!
Kedd: Adjunk hálát az önsegítő csoportok hálóza
tának növekedéséért és a leprás betegekre gyako
rolt pozitív hatásukért! Imádkozzunk, hogy a tagok 
sajátjuknak érezzék a már megalakult csoportokat, 
és újak jöhessenek létre más tartományokban is! 
Szerda: Rendkívül fontos a partnerkapcsolat az 
Egészségügyi Minisztériummal. Imádkozzunk, 
hogy nemzeti szinten elsődleges fontosságú ma
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radjon a leprások támogatása, és hogy a misszió 
kreatív módszerekkel javítani tudja a kapcsolatokat 
az elhanyagolt trópusi betegségek leküzdésében 
is!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a helyi egyházak 
egyre közelebb kerüljenek a leprás betegek közös
ségeihez! Mint a Lepramisszió támogatói, a helyi 
egyházi közösségek ezzel a lépéssel a vidéki kö
zösségek, gyülekezetek integráló szerepét is fel
vállalhatnák. Imádkozzunk lelkes, ihletett munka
társakért! 
Péntek: Ebben az esztendőben az ALEMO és az 
önsegítő csoportok különleges MP3-lejátszókat 
kapnak, melyekre bibliai történeteket vettek fel. 
Imádkozzunk, hogy az evangélium üzenete világos 
legyen számukra és a közösségek keressék és 
megismerjék Istent, és tudjanak meg többet róla!
Szombat/vasárnap: Olyan új források mobilizálá
sához és új kez eményezésekhez, melyekkel a 
leprás betegek életetét kedvezően befolyáso hat
juk, életbevágóan fontosak új stratégiai kapcso
latok. Imádkozzunk, hogy Isten adjon erre alkal
mas embereket és segítse a kapcsolatépítést. Ha 
lankad a leprások iránti figyelem, csökken az érde
kükben felhasználható tudás és ismeret. Imádkoz
zunk, hogy a munkatársak új utakat és eszközöket 
találjanak, hogy felhívják a figyelmet a betegségre. 

Vezető munkatársak
Dr Arie de Kruijff – a Lepramisszió munkájának 
vezetője
Senhor Domingos Nicala – projektmenedzser, Lepra 
felügyelet- és Rokkantság Megelőzési Projekt
Senhor Belarmino Reich – projektmenedzser, 
ALEMO és Iphiro Yohoolo (iskolai ösztöndíj) projektek
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Képek: ALEMO - „Isten szerinti gazdálkodás” projekt                                                Önsegítés
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C s ü t ö r t ö k :  
Imában kér
jünk a francia 
Lepramisszió 
munkájához új támogatókat! A csapat hagyatéki 
adományokra is számít a munka támogatásához. 
Imádkozzunk, hogy a várt hagyatéki eljárások 
zökkenőmentesek legyenek, és hogy a Lepra
misszió régi adományozói végakaratukban a 
Lepramissziót támogassák!
Péntek: A francia Lepramisiszió adminisztratív 
csapatának tagjai: Pascal Machefer igazgató, 
Delphine Blanchet titkárnő, és Séverine Bobèche 
könyvelő. Mindnyájan otthonról dolgoznak. Adjunk 
hálát Istennek, hogy a távolság ellenére jó az 
együttműködés! Köszönjük meg Geneviève 
Klintzing hozzájárulását a párizsi csapat munká-
jához. Nagy segítséget nyújt különböző területe-
ken, különösen az internetes tanítás terén.
Szombat/vasárnap: Dicsőítsük Istent az új önkén
tesekért, akik készek lelkesen együtt dolgozni a 
francia Lepramisszióval és támogatni a leprabete
geket. Mondjunk köszönetet az imára adott vá
laszért!

 
Vezető munkatársak
Pascal Machefer – igazgató
Delphine Blanchet – titkár
Séverine Bobèche – gazdasági vezető

Kép: Pascal Machefer igazgató
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Nepál: Anandaban Kórház

A nepáli Lepramisszió, Anandaban Kórház
A Kathmandu déli részén levő Anandaban Kórház a 
központja a harmadfokú leprakezelésnek Nepálban. 
Anandaban az egyetlen kórház az országnak ezen a 
szegény területén, és így kiterjesztették szolgáltatá-
sukat: a helyi lakosság sérüléseit is kezelik, hogy 
megelőzzék a rokkantságot és helyreállítsák vagy 
optimalizálják a szervi működést azoknál, akiknél a 
lepra vagy egyéb sérülés következtében korlátozott, 
vagy részlegesen akadályozott működést tapasztal-
tak. A kórházi bentlakásos ellátáson kívül járóbeteg 
szakrendelés, helyreállító- és ortopéd sebészet is 
működik; műláb, gyógyászati segédeszközök és 
gyógycipő ellátás, valamint fiziko- és foglalkoztatási 
terápia, tanácsadás és lelkészi támogatás is elérhető.
Anandabanban található a Mikobakteriális Kutató-
laboratórium is, amelyben a lepra okait és hatását 
vizsgáló, kritikus tudományos kérdésekkel foglalkozó 
nemzetközi együttműködési projekteket irányítanak. 
Itt van a Képzési Központ is, mely több, mint 1000 
orvost és rohammentőst képez évente, elsősorban 
lepradiagnosztikai, kezelési és vezetői készségeik 
fejlesztésére fókuszálva. 
Imatémák

Hétfő: Anandabanban egy új, 22 ágyas női kórter
met építenek. Imádkozzunk, hogy ez az épület a 
női betegek lepra-, sürgősségi- és anyasági 
ellátásához szükséges minden modern berende
zéssel felszerelt legyen!
Kedd: Rejtély marad, hogy némely betegnél miért 
vált ki ellenhatást a gyógyszeres terápia, míg má
sok esetében nem. Ezért a Mikobakteriális Kutató 
Laboratórium kísérleteket végez a leprareakcióval 
kapcsolatosan. Imádkozzunk a pozitív eredmé
nyekért, mely segítene az ettől az állapottól szen
vedőknek Nepálban és világszerte!
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Fókuszban: Sri Lanka

A Lepramisszió Sri Lanka-i munkájáról
Az új leprás megbetegedések száma egyre növek-
szik Sri Lankán, bár az északi területeken számos új 
esetet fel sem fedeznek az összetűzések miatt 
szétrombolt lepraszolgáltatás miatt. A Lepramisszió 
az ADT és a Kaveri Kala Manram (KKM) partnerszer-
vezeteken keresztül dolgozik két projekt megvalósítá-
sán. „A közösségek mozgósítása a leprás megbe-
tegedés és a megbélyegzés csökkentése érdeké-
ben” projekt arra ösztönzi az egyházakat egész Sri 
Lankában, hogy a leprás megbetegedések gyakorisá-
gát csökkentsék, és támogassák a már megbete-
gedetteket. Az egyháztagokat arra bátorítják, hogy 
szeretettel szólítsák meg a betegeket, és eszközöket 
biztosítanak számukra, hogy tényleges segítséget 
tudjanak nyújtani a szenvedőknek. Arra ösztönzik a 
hívőket, hogy segítsenek felhívni a figyelmet magára 
a betegségre, valamint a kezelési lehetőségekre.  
Ennek érdekében önkéntesek csoportjait mozgósítják 
a Sri Lanka-i Nemzeti Keresztyén Evangéliumi Szö-
vetség helyi közösségeiből. A Felderített Leprás Be-
tegségek Növekedése és a Leprás Közösségek 
Rehabilitációja Sri Lanka Északi Területein projekt 
célja, hogy a kormányzati egészségügyi szolgáltatá-
sok kapacitásbővítésével elősegítse az északi 
területeken a betegség mind jobb felderítését. A pro-
jekt célja továbbá, hogy különböző közösségekkel és 
intézményekkel karöltve csökkentse a szégyenbélye-
get és elősegítse a közösség alapú rehabilitációt 
Mannar és Jaffna körzetekben. Ennek keretében ja-
vítanának a megélhetési körülményeken, biztosítanák 
a megfelelő minőségű vízellátást, ösztönöznék az 
embereket saját képességeik kiaknázására. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek azokért a jó kapcso
latokért, amelyeket a „Közösségek mozgósítása” 
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Szerda: Az Anandaban Kórházban használt hely
reállító sebészetet nem alkalmazzák széles körben 
a betegeken Nepál más részein. Imádkozzunk, 
hogy a kormányzat egészségügyi dolgozói és a 
leprásokkal foglalkozó civilszervezetek értsék meg 
jobban a helyreállító sebészet jótékony hatását 
(önbizalom és emberi méltóság, működés helyre
állítása és a megbélyegzés csökkenése), és irá
nyítsák a betegeket az Anandaban Kórházba!
Csütörtök: Az Anandaban Kórház a kormányzati 
kórházakkal együttműködve látja el a leprabetege
ket olyan körzetekben, ahol a lepra népbetegség. 
Imádkozzunk a csapattagok épségéért, akik ha
vonta utaznak a partnerklinikákra, hogy a 
leprabetegek ellátását elvégezzék!
Péntek: Kísérleti projektként szakképzésben ré
szesítettek leprabeteget az Anandaban Kórházban 
tartózkodásuk idején. A megszerzett szakképzett
séggel képesek eltartani magukat a kórházból való 
távozásuk után; ugyanakkor ez a stressz levezeté
sét és az önbizalom  megerősödését is szolgálta. 
Imádkozzunk, hogy ilyen képzés folytatódhasson a 
betegek javára a jövőben is! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy az Anan
daban Kórház Képző Központja munkatársainak 
nagyobb befolyása és ráhatása legyen a komp
likált lepraesetek diagnózisával, kezelésével és 
irányításával foglalkozó közegészségügyi dolgozók 
fejlesztésére – nemcsak Nepálban, hanem a dél-
ázsiai szubkontinensen is!

Anandaban vezető munkatársai
Dr Indra B Napit – az Anandaban Kórház orvosigazgatója
Dr Mahesh Shah – bőrgyógyász- és lepraspecialista 
főtanácsadó
Dr Deanna Hagge – a Mikobakteriális Kutatóközpont 
Vezetője
Gopal Hari Pokhrel – vezető tréner
 

 
Kép:  Az Anandaban Kórház munkatársai

projekt kezdetén az ADT alakított ki az Egész-
ségügyi Minisztérium munkatársaival és a kor-
mányzat lepraellenes kampányában dolgozókkal!
Kedd: Imádkozzunk azokért a leprabetegekért, 
akiket most kezelnek Sri Lankában, hogy a 
társadalom elfogadja és visszafogadja őket,  és 
megláthassuk a lepra gyógyítását az országban!
Szerda: Dicsőítsük Istent, hogy egyre több meg
betegedést sikerült felderíteni és a kormányzati 
segítséggel megvalósított KKM-mozgókórházak
ban kezelni!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a mozgósított egy
ház valóban Isten kinyújtott keze legyen Sri Lan
kán a misszióban, és könyörületes szívvel, krisz
tusi szeretettel irányítsák a figyelmet a betegségre! 
Péntek: Adjunk hálát Istennek a Sri Lanka-i pro
jektek növekvő támogatásáért, ami a Lepramisszió 
iránti régóta tartó elkötelezettségnek köszönhető.  
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy Isten to
vábbi áldása kísérje a Lepramisszió partnerszer
vezeteinek mozgósító- és kampánymunkáját; hogy 
a vezetők és a szervezeti hálózat felé megnyíló 
ajtók új lehetőségeket, áldást jelentsenek az 
ország számára! 

Fontos események:
Oktatók területi képzése 
Egyházi felvilágosító, figyelemfelkeltő kampányok 
Vezető munkatársak
Alliance Development Trust
Godfrey Yogarajah – főigazgató
Praveen Gomez – programkoordinátor
Kaveri Kala Manram
Joshua Sivanganam lelkész– igazgató 
Dr Preman Jeyaratnam – bizottsági elnök
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Képek:        Monokraja és Siri az új motorcsónakkal                             A gyermekek oktatása a KKM munkájának része
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Nepál: Anandaban Kórház

A nepáli Lepramisszió, Anandaban Kórház
A Kathmandu déli részén levő Anandaban Kórház a 
központja a harmadfokú leprakezelésnek Nepálban. 
Anandaban az egyetlen kórház az országnak ezen a 
szegény területén, és így kiterjesztették szolgáltatá-
sukat: a helyi lakosság sérüléseit is kezelik, hogy 
megelőzzék a rokkantságot és helyreállítsák vagy 
optimalizálják a szervi működést azoknál, akiknél a 
lepra vagy egyéb sérülés következtében korlátozott, 
vagy részlegesen akadályozott működést tapasztal-
tak. A kórházi bentlakásos ellátáson kívül járóbeteg 
szakrendelés, helyreállító- és ortopéd sebészet is 
működik; műláb, gyógyászati segédeszközök és 
gyógycipő ellátás, valamint fiziko- és foglalkoztatási 
terápia, tanácsadás és lelkészi támogatás is elérhető.
Anandabanban található a Mikobakteriális Kutató-
laboratórium is, amelyben a lepra okait és hatását 
vizsgáló, kritikus tudományos kérdésekkel foglalkozó 
nemzetközi együttműködési projekteket irányítanak. 
Itt van a Képzési Központ is, mely több, mint 1000 
orvost és rohammentőst képez évente, elsősorban 
lepradiagnosztikai, kezelési és vezetői készségeik 
fejlesztésére fókuszálva. 
Imatémák

Hétfő: Anandabanban egy új, 22 ágyas női kórter
met építenek. Imádkozzunk, hogy ez az épület a 
női betegek lepra-, sürgősségi- és anyasági 
ellátásához szükséges minden modern berende
zéssel felszerelt legyen!
Kedd: Rejtély marad, hogy némely betegnél miért 
vált ki ellenhatást a gyógyszeres terápia, míg má
sok esetében nem. Ezért a Mikobakteriális Kutató 
Laboratórium kísérleteket végez a leprareakcióval 
kapcsolatosan. Imádkozzunk a pozitív eredmé
nyekért, mely segítene az ettől az állapottól szen
vedőknek Nepálban és világszerte!

· -

-

·
-

-
-

Fókuszban: Sri Lanka

A Lepramisszió Sri Lanka-i munkájáról
Az új leprás megbetegedések száma egyre növek-
szik Sri Lankán, bár az északi területeken számos új 
esetet fel sem fedeznek az összetűzések miatt 
szétrombolt lepraszolgáltatás miatt. A Lepramisszió 
az ADT és a Kaveri Kala Manram (KKM) partnerszer-
vezeteken keresztül dolgozik két projekt megvalósítá-
sán. „A közösségek mozgósítása a leprás megbe-
tegedés és a megbélyegzés csökkentése érdeké-
ben” projekt arra ösztönzi az egyházakat egész Sri 
Lankában, hogy a leprás megbetegedések gyakorisá-
gát csökkentsék, és támogassák a már megbete-
gedetteket. Az egyháztagokat arra bátorítják, hogy 
szeretettel szólítsák meg a betegeket, és eszközöket 
biztosítanak számukra, hogy tényleges segítséget 
tudjanak nyújtani a szenvedőknek. Arra ösztönzik a 
hívőket, hogy segítsenek felhívni a figyelmet magára 
a betegségre, valamint a kezelési lehetőségekre.  
Ennek érdekében önkéntesek csoportjait mozgósítják 
a Sri Lanka-i Nemzeti Keresztyén Evangéliumi Szö-
vetség helyi közösségeiből. A Felderített Leprás Be-
tegségek Növekedése és a Leprás Közösségek 
Rehabilitációja Sri Lanka Északi Területein projekt 
célja, hogy a kormányzati egészségügyi szolgáltatá-
sok kapacitásbővítésével elősegítse az északi 
területeken a betegség mind jobb felderítését. A pro-
jekt célja továbbá, hogy különböző közösségekkel és 
intézményekkel karöltve csökkentse a szégyenbélye-
get és elősegítse a közösség alapú rehabilitációt 
Mannar és Jaffna körzetekben. Ennek keretében ja-
vítanának a megélhetési körülményeken, biztosítanák 
a megfelelő minőségű vízellátást, ösztönöznék az 
embereket saját képességeik kiaknázására. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek azokért a jó kapcso
latokért, amelyeket a „Közösségek mozgósítása” 
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Szerda: Az Anandaban Kórházban használt hely
reállító sebészetet nem alkalmazzák széles körben 
a betegeken Nepál más részein. Imádkozzunk, 
hogy a kormányzat egészségügyi dolgozói és a 
leprásokkal foglalkozó civilszervezetek értsék meg 
jobban a helyreállító sebészet jótékony hatását 
(önbizalom és emberi méltóság, működés helyre
állítása és a megbélyegzés csökkenése), és irá
nyítsák a betegeket az Anandaban Kórházba!
Csütörtök: Az Anandaban Kórház a kormányzati 
kórházakkal együttműködve látja el a leprabetege
ket olyan körzetekben, ahol a lepra népbetegség. 
Imádkozzunk a csapattagok épségéért, akik ha
vonta utaznak a partnerklinikákra, hogy a 
leprabetegek ellátását elvégezzék!
Péntek: Kísérleti projektként szakképzésben ré
szesítettek leprabeteget az Anandaban Kórházban 
tartózkodásuk idején. A megszerzett szakképzett
séggel képesek eltartani magukat a kórházból való 
távozásuk után; ugyanakkor ez a stressz levezeté
sét és az önbizalom  megerősödését is szolgálta. 
Imádkozzunk, hogy ilyen képzés folytatódhasson a 
betegek javára a jövőben is! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy az Anan
daban Kórház Képző Központja munkatársainak 
nagyobb befolyása és ráhatása legyen a komp
likált lepraesetek diagnózisával, kezelésével és 
irányításával foglalkozó közegészségügyi dolgozók 
fejlesztésére – nemcsak Nepálban, hanem a dél-
ázsiai szubkontinensen is!

Anandaban vezető munkatársai
Dr Indra B Napit – az Anandaban Kórház orvosigazgatója
Dr Mahesh Shah – bőrgyógyász- és lepraspecialista 
főtanácsadó
Dr Deanna Hagge – a Mikobakteriális Kutatóközpont 
Vezetője
Gopal Hari Pokhrel – vezető tréner
 

 
Kép:  Az Anandaban Kórház munkatársai

projekt kezdetén az ADT alakított ki az Egész-
ségügyi Minisztérium munkatársaival és a kor-
mányzat lepraellenes kampányában dolgozókkal!
Kedd: Imádkozzunk azokért a leprabetegekért, 
akiket most kezelnek Sri Lankában, hogy a 
társadalom elfogadja és visszafogadja őket,  és 
megláthassuk a lepra gyógyítását az országban!
Szerda: Dicsőítsük Istent, hogy egyre több meg
betegedést sikerült felderíteni és a kormányzati 
segítséggel megvalósított KKM-mozgókórházak
ban kezelni!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a mozgósított egy
ház valóban Isten kinyújtott keze legyen Sri Lan
kán a misszióban, és könyörületes szívvel, krisz
tusi szeretettel irányítsák a figyelmet a betegségre! 
Péntek: Adjunk hálát Istennek a Sri Lanka-i pro
jektek növekvő támogatásáért, ami a Lepramisszió 
iránti régóta tartó elkötelezettségnek köszönhető.  
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy Isten to
vábbi áldása kísérje a Lepramisszió partnerszer
vezeteinek mozgósító- és kampánymunkáját; hogy 
a vezetők és a szervezeti hálózat felé megnyíló 
ajtók új lehetőségeket, áldást jelentsenek az 
ország számára! 

Fontos események:
Oktatók területi képzése 
Egyházi felvilágosító, figyelemfelkeltő kampányok 
Vezető munkatársak
Alliance Development Trust
Godfrey Yogarajah – főigazgató
Praveen Gomez – programkoordinátor
Kaveri Kala Manram
Joshua Sivanganam lelkész– igazgató 
Dr Preman Jeyaratnam – bizottsági elnök
 
 
 
 

·

· -

-

· -
-
-

· -

· -
-
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50. hét: december 7 – 13. 51. hét: december 14 – 20.

Írország és Olaszország

Az Írországi Lepramisszió
Az Írországi Lepramisszió kiterjedt munkát folytat a 
leprabetegek világában mind a gyógyítás, mind a fej-
lesztési tevékenységek terén. Szegénység elleni küz-
delmük, a szégyenbélyeg és kirekesztés felszámolás-
ra, az igazságtalanság elleni harc mind egyenlő 
fontosságúak stratégiájukban. Kormánytámogatással, 
nemzetközi fejlesztési szervezetekkel együttműködve 
a lakosság és egyházak körében gyűjtik a további 
adományokat. 

Az olasz Lepramisszió 
A Lepramisszió olaszországi szolgálata sajnos az 
utóbbi években lelassult Katrina Malcolm igazgató 
betegsége miatt. Jelenleg ő Ken Gibson írországi 
igazgatóval  együttműködve keresi a megoldást az 
olasz munka fejlesztésére. Munkaidejét Olaszország 
és Írország között osztja meg.  

Imatémák
Írország

Hétfő: Az Írországi Lepramisszió keresi az újabb 
lehetőségeket a szolgálat kibővítésének irányá
ban. Stratégiai tervük elsősorban a világ leprahely
zetét tartja szem előtt, mely szerint még hosszú 
ideig lesz szükség intenzív segítségre. Kérjünk Is
tentől bölcsességet, erőt és világos látást szá
mukra!
Kedd: Az írországi gazdasági helyzet javulása re
ményt ad arra, hogy a lakosság körében több 

·
-
-

-
-

· -

Csád

Csád
A Lepramisszió Csádban helyi szervezetekkel ápol 
kapcsolatot. Közös céljuk a lepra megfékezése, fo-
gyatékosságok megelőzése, valamint a fogyatékkal 
élők jogaira ráirányítani a figyelmet. A Lepramisszió 
együttműködik a „Fogyatékkal Élők Szervezete”-vel 
(Disabled People's Organisation) kapacitásbővítés 
területén.Tevékenységük főbb területei: 

 A megelőzésben, kezelésben és gyógyításban te-
vékenykedő egészségügyi dolgozók képzése

 Az egészségügyi dolgozók szupervíziója Guéra, 
Batha, Salamat, te Ouaddai and Sila területeken
Fizikoterápia és szemészeti ellátás a mélysze
génységben élők részére 
Ortopédiai  ellátás és  segédeszközök biztosítása 
a mozgásszervi problémákkal küzdők számára 
A Fogyatékkal Élők Szervezetében dolgozók ok
tatása és támogatása igazgatási, adminisztrációs, 
pénzügyi és gyártási területeken
A fogyatékkal élők jogi támogatása
Mélyszegények szociális gondozása 

 
A Lepramisszió csádi programja szorosan együtt-
működik a támogatott közösségekkel: leprás bete-
gekkel, fogyatékkal élőkkel, és aktív részvételre buz-
dítja őket céljaik meghatározásában és elérésében. 
 
A GRACE projekt (jelentése: Kegyelem: Guera 
Rehabilitáció és Együttműködés rövidítése) második 
fázisa 2015-ben kezdődik: Közös munkálkodás a 
leprás betegek és fogyatékkal élők méltóságának 
megőrzéséért. 
 
 

·
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anyagi lehetőség nyílik majd a Lepramisszió támo
gatására. Imádkozzunk azért, hogy ez valóban így 
legyen.
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy sikeres legyen 
az Írországi Lepramissziónak azon törekvése, 
hogy magasszintű összekötőket nyerjen meg ado
mánygyűjtési céllal. Imádkozzunk azért, hogy 
minél többen vállalják el ezt a szolgálatot és 
eredményesen tudják azt végezni!

Olaszország
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy az olasz 
Lepramisszió találjon olyan munkatársakat, akik 
körzetenként tudnák ismertebbé tenni a szolgála
tot különösen is az egyházak felé. 
Péntek: Elia  Landi elnök vezetésével az olasz ku
ratórium keresi a jövő felé vezető utat. Mivel az 
olasz  Lepramisszió nagyon visszaesett az utóbbi 
években, ez különösen is nagy feladat most szá
mukra. Imádkozzunk azért, hogy Isten mutasson 
utat a jövő felé. 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a fiatal Katrina 
Malcolm igazgatóért, aki folyamatosan küzd 
egészségügyi problémáival. Könyörögjünk azért, 
hogy Isten ajándékozza meg életét gyógyulással, 
áldással és békességgel.

Vezető munkatársak
Írország
Ken Gibson – igazgató
Olaszország
Katrina Malcolm – igazgató

-
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Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk a csádi misszió jó munkakap-
csolataiért a különböző szervezetekkel, pl. a „Fo-
gyatékkal Élők Szervezetével”, egyházakkal, stb. 
a lepra ellenőrzése és a rokkantság megelőzése 
terén!
Kedd: Kérjük az Urat, hogy a lepra-szupervízorok 
országszerte  céltudatosan és elkötelezetten vé
gezzék munkájukat!
Szerda: Imádkozzunk, hogy visszaszoruljon a sze
génység a fogyatékkal élők között
Csütörtök: Csád hosszú évekig belső konfliktu
sokkal küszködött. Imádkozzunk igazságosságért 
és békességért a nemzet számára, és bölcsessé
gért a hatalmon lévők számára, hogy országuk 
javára lehessenek! 
Péntek: Könyörögjünk, hogy a fogyatékkal élő 
gyermekek jogait elismerjék, és szüleikkel együtt 
támogassák őket a saját közösségeikben!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy Isten ad
jon erőt és bátorságot a csádi misszió munkatár
sainak, hiszen folyamatosan sok kihívással szem
besülnek  életük és munkájuk  során. 

Fontosabb események:
Január – Részvétel a Nemzeti Lepra szupervízori  
Találkozón N'Djamena-ban;
Március–április –Egészségügyi dolgozók képzése a 
lepra ellenőrzése és a rokkantság megelőzése terén. 
Vezető munkatársak:
Dr. Bunmi Oluloto – országos vezető
Geeske Zijp – a Lepramisszió Csád 2015. Prog-
ramjának irányítója
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50. hét: december 7 – 13. 51. hét: december 14 – 20.

Írország és Olaszország
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Imatémák
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Csád
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Imatémák
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52. hét: december 21 – 27. 53. hét: december 28 – 31.

Banglades – ellenőrzés és kutatások India – gondozó otthonok

Idősek gondozása
A gondozó otthonokat olyan korábbi leprabeteg idő-
sek számára tartják fenn, akik általában többféle 
fogyatékossággal élnek, nincs családjuk, vagy bárki, 
aki gondoskodhatna róluk. Az Indiai Lepramisszió 
gondoskodik róluk, hogy fedél legyen a fejük felett, 
megkapják a megfelelő egészségügyi ellátást, táp-
lálékot, ruházatot, és hogy biztonságos és méltó éle-
tet élhessenek az öt gondozó  intézmény egyikén 
keresztül (Faizabad, Naini, Purulia, Bankura és 
Almora). Továbbá azon is munkálkodnak, hogy eze-
ket az idős embereket és családjaikat egyesíthessék.

Imatémák
Hétfő: Áldjuk Istent a kitűnő idősgondozásért, ami
ben a gondozó otthonok lakói részesülhetnek! 
Imádkozzunk az egészségükért is!
Kedd: Imádkozzunk, hogy megfelelő kapcsolatok 
alakuljanak ki a Társadalmi Jóléti Osztállyal, hogy 
a Kormány társadalombiztosítási rendszere a 
gondozó otthonok  lakóira is kiterjedjen!

· -

·

·  
 

·

-

Szerda: Könyörögjünk, hogy legyen áldás a lakók
és családjaikkal való egyesítésére tett törekvé
seken!
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek a különböző 
szabadidős programokért, amelyeken a lakók 
résztvehetnek, s amelyek értelmesen lefoglalják 
őket! Imádkozzunk a lakók közti szoros és tartós 
barátságokért, valamint, hogy érett módon támo
gassák egymást!

Vezetők:
Dr Jerry Joshua – az egészségügyi program vezetője
Dr Famkima Darlong – a puruliai „Kórház és Gon-
dozó Otthon” főigazgatója
Dr Premal Das – a naini „Kórház és Gondozó Otthon” 
főigazgatója
Dr Timothy Maximus – a faizabadi „Kórház és 
Gondozó Otthon”  főigazgatója
Mr Anand Singh – az almorai gondozó otthon 
vezetője
Mr Angshuman Biswas – a bankurai Gondozó Otthon 
és Szakképzési Központ főigazgatója

Képek:                         A naini gondozó otthon lakói                                                       Egy gondozott lakó írás közben

A Bangladesi Lepramisszióról
Bangladesben az ellenőrző tevékenység és a kuta-
tómunka szervesen a közösségalapú rehabilitációs 
tevékenységhez kapcsolódva történik, hogy a folya-
mat teljes egészében követhető legyen. Az ellenőrző 
fázissal a betegség kialakulását és terjedését pró-
bálják meg visszaszorítani. A kutatótevékenység pe-
dig azt szolgálja, hogy munkánk mind orvosilag, mind 
társadalmi értelemben a legmagasabb szintű és 
hatékony legyen. 
A Lepramisszió bangladesi ellenőrző- és kutatási 
programjai a következő területeken valósulnak meg: 
Csittagong, Csittagong-hegyvidék, Gaibandha és 
Jaypurhat területek, Nilphamari, Dhaka és a déli or-
szágrészben hat terület. Felvilágosító munka, jogvé-
delem, minőségi egészségügyi szolgáltatások, a lep-
rabetegeknek a közegészségügybe integrálása jelenti 
elsősorban a tevékenység lényegét. 
 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a már elért kuta
tási eredményeket sikerüljön minél nagyobb mér
tékben beépíteni a napi gyakorlatba mind a gyó
gyításban, mind pedig a közösségalapú rehabilitá
cióban! Imádkozzunk az új kutatásokért, hogy jól 
felépítettek és eredményesek legyenek, valamint 
legyen meg hozzájuk a szükséges anyagi háttér!
Kedd: Imádkozzunk a hazai kutatási  programért, 
mely arra törekszik, hogy a minőség mellett a 
betegek érdekeit a legetikusabban tartsa szem 
előtt!
Szerda: Imádkozzunk a fertőzés terjedésének és a 
betegségnek visszaszorítására vonatkozó kutatá
sokért!

· -
-
-
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·
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-

Csütörtök: Imádkozzunk a  Jogvédelmi- és Felké
szítési Munkacsoportért, akik egészségügyi dol
gozókat képeznek ki a betegség tüneteinek felis
merésére!
Péntek: Imádkozzunk a Nemzeti Lepraprogram 
dolgozóiért,  a  Szociális Ügyek Minisztériumának 
illetékeseiért, akik a Lepramisszió partnereiként 
fáradoznak a leprabetegekért és a leprával kap
csolatos problémaköteg megoldásán!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azokért a  part
nerszervezetekért, akik a Lepramisszió Jogvéde
lem-és Felemelés Projektjében részt vesznek! 
Ezek a munkatársak az ország különböző terüle
tein térképezik fel az új megbetegedéseket és 
irányítják a betegeket vagy  az állami egészség
ügybe, vagy a Lepramisszióba. 

 
Bibliai idézet: „Ti pedig választott nemzetség, királyi 
papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, 
hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a 
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el 
titeket!” (1 Péter 2,9)

Vezető munkatársak
Dr. David Khan – orvosi koordinátor
John Arpar Samaddar – a Dhaka és Csittagong 
projektek vezetője
Surendra Nath Singh – a Gaibandha és Jaypurat 
területek programvezetője
Parath Chakma – lepraellenőrzési programvezető
Thomas Singha – a Dhaka lepraellenőrzési program 
vezetője
Masuma Parwin – a Jogvédelem és Felemelés 
Projekt vezetője
Khorsed Alam – vidékfejlesztési és falurehabilitációs 
projektek
 

Kép: Védőoltáskutatási program
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ARCKÉP

nge Ma férjével és négyéves kislányával Aegy Yangontól távol eső bambuszerdőben 
él Mianmarban. Tízéves korában derült ki róla, 
hogy leprafertőzött. Ma a jobb szemét nem tudja 
teljesen  becsukni. Egyik kézfeje  érzéketlen, és 
mindkettő deformálódott. 

Ange Ma soha nem járt iskolába. Erős fű-
szálakat gyűjt ahhoz, hogy kosarat és matracot 
készítsen belőle. Többször el tud szegődni 
napszámosnak is különféle mezőgazdasági 
munkára. A Lepramisszió segítsége révén 
bambuszt ültetett, melynek bevételéből a kapott 
kölcsönnek több, mint felét vissza is tudta már 
fizetni!

 

Mindez biztonságérzetet is ad neki és csa-
ládjának. „Meg tudok élni, nem szorulok arra, 
hogy magas kamatért kérjek kölcsön az 
ismerősöktől” – mondja.  De nemcsak Ange Ma 
számára biztató a jövő, hanem a kislányának is. 
„Azt szeretném, ha tanulhatna!”- mondja az 
édesanya. 

Ange Ma abban is segítséget kapott a 
Lepramissziótól, hogy kezét miként tornáztassa. 
Ezt sajnos gyakran elfelejti megtenni, pedig a 
Mozgássérültek Szervezete nagyon bátorítja 
erre. Idén a Lepramisszió varrótanfolyamra is 
elküldi, hogy megélhetési esélyei méginkább 
javuljanak. Talán még egy álma megvalósulhat: 
„Nagyon szeretnék a kislányomnak egy fülbe-
valót venni!”

Egy különös álom

Kép: Ange Ma kislánya, Hlaing Thayar (Fotó: Fiona Spence)
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