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A vezérigazgató köszöntője

Kedves imádkozó Barátaim, Kollegáim!

Nepálból írok, ahol még mindig több, mint 2 millió embernek 
van szüksége segítségre a 2015 tavaszán puszító 
földrengések miatt. Láttam Anandaban kórházunkat a 
földrengés után, és örömmel látom most a helyreállítási 
munkálatok végefelé. Mindez az Önök támogatásából vált 
lehetővé! Mélyen meghatott munkatársaink áldozathozatala, 
hogy saját veszteségeiket és rémületüket félretéve, minden 
erejükkel a közösség érdekében munkálkodtak. 

Lehetőségem volt a Katmandu-völgyben egy olyan kis falut is meglátogatni, ahol a Lepramisszió 
önsegítő csoportot indított korábban be. Ezek az önsegítő csoportok olyan embereket hoznak össze 
egymással, akik pl. a leprabetegség miatt a társadalom kivetettjei különben. Semmi esélyük nem lenne 
arra, hogy a szegénység ördögi köréből ki tudjanak kerülni. Az önsegítő csoportok azonban felépített 
programmal a szegények hóna alá nyúlnak és eligazítást adnak számukra az induláshoz. Egy nagyon 
szegény, földrengés-sújtotta családdal is találkoztam. Összedőlt házuk helyett egy kis viskót kalyibáltak 
össze, abban beszélgettünk. Ebben a nyomorúságban mégsem volt szomorú vagy reménytelen a 
találkozás. Hanem örömmel mesélték: az önsegítő csoport támaszukká lett abban, hogy a kalyiba 
helyett egy kis házat építhessenek, mely az esőzéseket és a viharokat is kibírja. A csoport segítsége 
nélkül esélyük nem lenne minderre. A kicsiny törődés azonban életkedvüket és reményüket is 
visszaadta! 

Egy férfi elmesélte, hogyan változott meg az egész élete, amikor kiderült a leprabetegsége. Akkora volt 
a megbélyegzés, hogy amikor a kórházunkba gyógszerért ment, hamis nevet adott meg: nehogy 
falubelijei közül esetleg bárki is megtudja, hogy leprás! Az önsegítő csoport menedék a számára, ahol 
megértik, tanácsolják, sőt ha kell: megfeddik! 

Egy asszony történetéből átéltem, hogy micsoda kiszolgáltatottak az ő kultúrájukban az özvegyek. 
Amikor megkérdeztem: mit kapott az önsegítő csoporttól, válasza ez volt: „Harmóniát!” A kivetettség 
helyett megértést és elfogadást. 

Köszönöm, hogy imádkozik a Lepramisszió szolgálatáért! Amikor imádkozik, adjon hálát Istennek a 
korábbi, meghallgatott imádságaiért! Ugyanezt teszi Isten sokmillió más emberével is! Neki van 
hatalma arra, hogy életeket formáljon át. Imádságainkkal, Jézus nevében, mi is ennek az átformáló 
erőnek válhatunk részeseivé! 

Geoff Warne
vezérigazgató

Nemzetközi Lepramisszió
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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 7

zuma a bangladesi Csittagongban született Snagyon szegény családba. Édesapja lepra-

beteg volt. Szuma csak öt osztályt járhatott, 

mert szülei nem engedhették meg maguknak a 

taníttatását. Életük mindaddig kilátástalan volt, 

amíg Szuma nem került be a Lepramisszió 

Salkat nevű önsegítő csoportjába.

A csoportban Szuma hímezni tanulhatott. Kiké-

pezték a vásárlókkal való kommunikációra: ho-

gyan kell a megrendeléseket felvenni, a kész-

terméket átadni, igényeiket teljesíteni. „A veze-

tési tanfolyamon megtanították nekünk azt, ami 

a csoport vezetéséhez szükséges: bérek kifi-

zetését, elszámolások megírását, könyvelést. 

De megtanultuk azt is, hogy érdekeinket hogyan 

tudjuk képviselni, különösen is mi, nők. A kép-

zés után világosan tudtam: hol a helyem, és ho-

va fordulhatok, ha valami  megkülönböztetés ér 

amiatt, hogy nő vagyok.”

A tanfolyamon Szuma felkészülhetett arra, hogy 

önmagáról gondoskodni tudjon. „A nők szeret-

A jövő csak jobb lehet!

nek szépen lenni, és az én munkám ehhez 

segíti őket! Sok türelmem és sok ötletem van 

ezzek a munkához!” Kb. három napi munkába 

telik, amíg Szuma egy ruhadarabot igényesen 

kihímez. Ezt 800 takáért (kb. 3000 Ft) tudja 

eladni, melyből kb. 400 taka  =kb. 1500 Ft) mard 

neki.

A keresetéből Szuma még egy kicsit félre is tud 

tenni. „Azelőtt soha nem tudtam megvenni, ami-

re vágytam. Most ezt néha már megtehetem.” – 

mondja. Sőt, még életviteli ismeretekre is 

megtanították őket a csoportban: takarékosság, 

jó beosztás, a napi munkák megszervezése.

„Nagyon szeretnék egy kis üzletet nyitni és 

lányokat hímezni tanítani. Remélem, hogy ez is 

valóra fog válni! Hálás vagyok a Lepramisszió 

támogatóinak azért, hogy így megsegítettek 

adományaikon keresztül. Nagyon köszönjük, 

hogy gyermekeket taníttatnak, hogy nekik már 

ne kelljen annyi nehézséggel megküzdeniük, 

mint nekem kellett. A jövő már csak jobb lehet!”
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1. hét: január 1 – 10. 2. hét: január 11 – 17.

9Képek: Az Indiai Lepramisszió országos vezetősége            Hegesztőszakma tanulása az  egyik szakmunkásoktató központban

Az Indiai Lepramisszióról
Az Indiai Lepramissziónak jelenleg 14 kórháza, 10 
közösség alapú projektje, 6 szakmunkásképző 
központja és 5 gondozóháza van. A projektek 
egészségügyi-, fejlesztési- és pártfogó munkát, 
valamint közösségi rehabilitációt is tartalmaznak. 
Céljai eléréséért az Indiai Lepramisszió szorosan 
együttműködik  a kormánnyal, helyi közösségekkel, a 
WHO-val (Egészségügyi Világszervezet), a Lepra-
ellenes Szövetségek Nemzetközi Federációja 
tagjaival, stratégiai partnerintézettekkel, egyházakkal 
és másokkal.
Szervezeti struktúra
Az Indiai Lepramisszió hosszú távú célja, hogy „a 
leprával érintett emberek méltósággal élhessenek 
olyan átformált és befogadó közösségekben, 
amelyek legyőzték a leprát.” Az Indiai Lepramisszió 
programjait úgy szervezik, hogy azok stratégiailag 
helytállóak és hatékonyak legyenek a hosszú távú cél 
elérése érdekében. A munkacsoport felismerte, hogy  
tanulni képes szervezetté kell válniuk és új kihí-
vásokkal is meg kell küzdenie az Indiai Lepra-
missziónak, hogy elérje céljait. Az igazgató, mint 
országos vezető, két helyettes vezető (programok és 
forrásmobilizáció), valamint nyolc területi vezető 
alkotják a vezetőséget.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Isten vezetéséért, hogy sike-
resen végrehajtsák az Indiai Lepramisszió 2016-
18-as országos stratégiáját!
Kedd: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió minden 
programjáért és projektjéért! Vezesse az Úr 
mindegyik új kezdeményezést a leprások javára, 
hogy valóban jó változást tudjunk elérni számukra!
Szerda: Imádkozzunk  azokért az erőfeszítésekért, 
amelyeket a forrásmobilizáció érdekében tettek  

·

·

·

India: Országszerte

helyi és nemzeti szinten, hogy teljesítsék és 
lehetővé tegyék a szervezet különböző szükségeit 
és tevékenységeit!
Csütörtök: Dicsérjük Istent és köszönjük Neki, 
hogy olyan pályázati támogatások érkeztek a jóvá-
hagyott projektekre a különböző támogató szerve-
zetektől, melyek már több mint egy éve késleked-
tek! Imádkozzunk Istentől való bölcsességért és jó 
meglátásokért, s hogy ezek vigyenek minket köze-
lebb a leprabetegség megszüntetéséhez!
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a kutatóprojek-
teket partneri viszonyban elvállalja  a kormány, va-
lamint hogy a civilszervezetekkel való kapcsolatok  
vezessenek a leprabetegek érdekében való még 
hatékonyabb közreműködéshez!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek, hogy 
utazásaik közben tartsa meg biztonságban az 
Indiai Lepramisszió minden munkatársát és 
családjaikat, és áldja meg őket csapatként és 
egyénileg egyaránt!

Vezetőség
Dr Sunil Anand – India lepramissziós igazgatója
Dr P L N Raju – igazgatóhelyettes, forrás mobilizáció
Dr Mary Verghese – igazgatóhelyettes, programok
Dr Shyamala Anand – a képzések és fejlesztés 
vezetője
Dr Jerry Joshua – az egészségügyi  program vezetője
Samuel V Thomas –pénzügyi vezető
Benison Solomon – az ellenőrzés és kockázati 
menedzsment vezetője
Tina Mendis – az élhetőség és felhatalmazás vezetője
Dr Annamma John – a kutatás és képzés vezetője
Nikita Sarah Singh – a pártfogás és kommunikáció 
vezetője
Melvin Moras –  az emberi erőforrások vezetője

·

·

·

Lepramisszió – Új-Zéland
A Lepramisszió szolgálata 1912 óta létezik Új-Zé-
landon. Kb. 11.500 új-zélandi támogatja rendsze-
resen a Lepramisszió munkáját. A szervezet bevé-
teleit mail-kampányokból, hagyatéki programokból, 
személyes adománygyűjtésből, „Gyógyíts meg 
egyet!” - felhívásból, rendszeres adományokból, 
illetve kormányzati támogatásból nyeri.
3 stratégiai prioritásuk 2014-18 között:
- Bevonni az új-zélandiakat a lepra felszámolásába 

és életek átformálásába.
- Forrást teremteni, és a terepen folyó lepra-

gyógyító- és  gondozó munkát támogatni. 
- Aktív partneri viszony fenntartása a Nemzetközi 

Lepramisszió közösségével a lepra globális 
felszámolása érdekében. 

Az Új-Zélandi Lepramisszió egy sor tevékenységet 
vállal fel az országban, melyek:

- Fiatal szószólói rendszer felállítása az egyetemista 
korú fiatal felnőttek körében,

- „Fuss a jogokért!” - csapat az aucklandi mara-
tonon,

- Partnerség a Keresztény Rádióval,
- Együttműködés etnikai közösségekkel Indiában, 

Bangladesben, Kínában és Nepálban,
- Egyházak és más csoportok megszólítása,
- Imaközösségi támogatás 1400 támogatótól.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az Új-Zélandi Lepramisszió 
kuratóriumáért! Imádkozzunk Anne Ratliff elnökért 
és a kuratórium lelki egységéért! Áldjuk az Urat, 
hogy a kuratórium tagjai jelentős mértékben el-
kötelezték magukat a szervezet szolgálatában!
Kedd: Imádkozzunk az Új-Zélandi Lepramisszió 
vezetőségi tagjaiért! Imádkozzunk Brent Morgan 
ügyvezető igazgatóért, aki a szervezetet irányítja! 
Imádkozzunk a munkatársi csapat minden tagjá-
ért, hogy Istennek tetsző módon végezhessék 
feladatukat!
Szerda: Az Új-Zélandi Lepramisszió erőteljesen 
támaszkodik önkénteseire, akik a hivatali munká-
ban különböző feladatokat végeznek. Áldjuk az 
Urat ezen önkéntesek szívéért és szolgálatukért, 
azért a rendkívül fontos szerepért, melyet 
betöltenek a Lepramisszió új-zélandi munkájában!
Csütörtök: Imádkozzunk a szervezet azon erő-
feszítéseiért, hogy új adományozókat nyerjenek 

·

·

·

·

meg 2016-
ban! Az Új-
Z é l a n d i  
Lepramisszió 
számos adománygyűjtő tevékenységet végez 
azért, hogy új adományozókat szerezzen. Imád-
kozzunk, hogy ezek a kezdeményezések gyümöl-
csözőek legyenek és az új adományozók bekap-
csolódjanak a Nemzetközi Lepramisszió munká-
jának támogatásába!
Péntek: Kb. 11.500 új-zélandi támogatja rendsze-
resen a Lepramisszió munkáját. Adjunk hálát 
Istennek mindnyájuk hűségéért az évek során! 
Imádkozzunk, hogy a Misszió képes legyen fo-
lyamatos kapcsolatot fenntartani ezekkel az 
adományozókkal!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy fia-
tal támogatók is csatlakozzanak az Új-Zélandi 
Lepramisszióhoz! Imádkozzunk a 2016. év „Fiatal 
Szószólóiért”, akik  Nepálban és Indiában január – 
februárban tesznek látogatást, majd utána 
szószólói- és adománygyűjtő munkába kezdenek 
az év során.

Bibliai idézet: „Szólaljatok fel azokért, akik nem 
tudnak felszólalni magukért, mindazok jogaiért, akik 
nincstelenek.”
Vezető munkatárs
Brent Morgan – országos igazgató

·

·

Új-Zéland

Képek: Brent Morgan igazgató az indiai Faizabad Szakképzési központban, szakmunkástanulókkal
Az Új-Zélandi Lepramisszió 2015-ös „Fiatal Szószólók”- csoportja Nepálban
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1. hét: január 1 – 10. 2. hét: január 11 – 17.

9Képek: Az Indiai Lepramisszió országos vezetősége            Hegesztőszakma tanulása az  egyik szakmunkásoktató központban

Az Indiai Lepramisszióról
Az Indiai Lepramissziónak jelenleg 14 kórháza, 10 
közösség alapú projektje, 6 szakmunkásképző 
központja és 5 gondozóháza van. A projektek 
egészségügyi-, fejlesztési- és pártfogó munkát, 
valamint közösségi rehabilitációt is tartalmaznak. 
Céljai eléréséért az Indiai Lepramisszió szorosan 
együttműködik  a kormánnyal, helyi közösségekkel, a 
WHO-val (Egészségügyi Világszervezet), a Lepra-
ellenes Szövetségek Nemzetközi Federációja 
tagjaival, stratégiai partnerintézettekkel, egyházakkal 
és másokkal.
Szervezeti struktúra
Az Indiai Lepramisszió hosszú távú célja, hogy „a 
leprával érintett emberek méltósággal élhessenek 
olyan átformált és befogadó közösségekben, 
amelyek legyőzték a leprát.” Az Indiai Lepramisszió 
programjait úgy szervezik, hogy azok stratégiailag 
helytállóak és hatékonyak legyenek a hosszú távú cél 
elérése érdekében. A munkacsoport felismerte, hogy  
tanulni képes szervezetté kell válniuk és új kihí-
vásokkal is meg kell küzdenie az Indiai Lepra-
missziónak, hogy elérje céljait. Az igazgató, mint 
országos vezető, két helyettes vezető (programok és 
forrásmobilizáció), valamint nyolc területi vezető 
alkotják a vezetőséget.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Isten vezetéséért, hogy sike-
resen végrehajtsák az Indiai Lepramisszió 2016-
18-as országos stratégiáját!
Kedd: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió minden 
programjáért és projektjéért! Vezesse az Úr 
mindegyik új kezdeményezést a leprások javára, 
hogy valóban jó változást tudjunk elérni számukra!
Szerda: Imádkozzunk  azokért az erőfeszítésekért, 
amelyeket a forrásmobilizáció érdekében tettek  

·

·

·

India: Országszerte

helyi és nemzeti szinten, hogy teljesítsék és 
lehetővé tegyék a szervezet különböző szükségeit 
és tevékenységeit!
Csütörtök: Dicsérjük Istent és köszönjük Neki, 
hogy olyan pályázati támogatások érkeztek a jóvá-
hagyott projektekre a különböző támogató szerve-
zetektől, melyek már több mint egy éve késleked-
tek! Imádkozzunk Istentől való bölcsességért és jó 
meglátásokért, s hogy ezek vigyenek minket köze-
lebb a leprabetegség megszüntetéséhez!
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a kutatóprojek-
teket partneri viszonyban elvállalja  a kormány, va-
lamint hogy a civilszervezetekkel való kapcsolatok  
vezessenek a leprabetegek érdekében való még 
hatékonyabb közreműködéshez!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek, hogy 
utazásaik közben tartsa meg biztonságban az 
Indiai Lepramisszió minden munkatársát és 
családjaikat, és áldja meg őket csapatként és 
egyénileg egyaránt!

Vezetőség
Dr Sunil Anand – India lepramissziós igazgatója
Dr P L N Raju – igazgatóhelyettes, forrás mobilizáció
Dr Mary Verghese – igazgatóhelyettes, programok
Dr Shyamala Anand – a képzések és fejlesztés 
vezetője
Dr Jerry Joshua – az egészségügyi  program vezetője
Samuel V Thomas –pénzügyi vezető
Benison Solomon – az ellenőrzés és kockázati 
menedzsment vezetője
Tina Mendis – az élhetőség és felhatalmazás vezetője
Dr Annamma John – a kutatás és képzés vezetője
Nikita Sarah Singh – a pártfogás és kommunikáció 
vezetője
Melvin Moras –  az emberi erőforrások vezetője

·

·

·

Lepramisszió – Új-Zéland
A Lepramisszió szolgálata 1912 óta létezik Új-Zé-
landon. Kb. 11.500 új-zélandi támogatja rendsze-
resen a Lepramisszió munkáját. A szervezet bevé-
teleit mail-kampányokból, hagyatéki programokból, 
személyes adománygyűjtésből, „Gyógyíts meg 
egyet!” - felhívásból, rendszeres adományokból, 
illetve kormányzati támogatásból nyeri.
3 stratégiai prioritásuk 2014-18 között:
- Bevonni az új-zélandiakat a lepra felszámolásába 

és életek átformálásába.
- Forrást teremteni, és a terepen folyó lepra-

gyógyító- és  gondozó munkát támogatni. 
- Aktív partneri viszony fenntartása a Nemzetközi 

Lepramisszió közösségével a lepra globális 
felszámolása érdekében. 

Az Új-Zélandi Lepramisszió egy sor tevékenységet 
vállal fel az országban, melyek:

- Fiatal szószólói rendszer felállítása az egyetemista 
korú fiatal felnőttek körében,

- „Fuss a jogokért!” - csapat az aucklandi mara-
tonon,

- Partnerség a Keresztény Rádióval,
- Együttműködés etnikai közösségekkel Indiában, 

Bangladesben, Kínában és Nepálban,
- Egyházak és más csoportok megszólítása,
- Imaközösségi támogatás 1400 támogatótól.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az Új-Zélandi Lepramisszió 
kuratóriumáért! Imádkozzunk Anne Ratliff elnökért 
és a kuratórium lelki egységéért! Áldjuk az Urat, 
hogy a kuratórium tagjai jelentős mértékben el-
kötelezték magukat a szervezet szolgálatában!
Kedd: Imádkozzunk az Új-Zélandi Lepramisszió 
vezetőségi tagjaiért! Imádkozzunk Brent Morgan 
ügyvezető igazgatóért, aki a szervezetet irányítja! 
Imádkozzunk a munkatársi csapat minden tagjá-
ért, hogy Istennek tetsző módon végezhessék 
feladatukat!
Szerda: Az Új-Zélandi Lepramisszió erőteljesen 
támaszkodik önkénteseire, akik a hivatali munká-
ban különböző feladatokat végeznek. Áldjuk az 
Urat ezen önkéntesek szívéért és szolgálatukért, 
azért a rendkívül fontos szerepért, melyet 
betöltenek a Lepramisszió új-zélandi munkájában!
Csütörtök: Imádkozzunk a szervezet azon erő-
feszítéseiért, hogy új adományozókat nyerjenek 

·

·

·

·

meg 2016-
ban! Az Új-
Z é l a n d i  
Lepramisszió 
számos adománygyűjtő tevékenységet végez 
azért, hogy új adományozókat szerezzen. Imád-
kozzunk, hogy ezek a kezdeményezések gyümöl-
csözőek legyenek és az új adományozók bekap-
csolódjanak a Nemzetközi Lepramisszió munká-
jának támogatásába!
Péntek: Kb. 11.500 új-zélandi támogatja rendsze-
resen a Lepramisszió munkáját. Adjunk hálát 
Istennek mindnyájuk hűségéért az évek során! 
Imádkozzunk, hogy a Misszió képes legyen fo-
lyamatos kapcsolatot fenntartani ezekkel az 
adományozókkal!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy fia-
tal támogatók is csatlakozzanak az Új-Zélandi 
Lepramisszióhoz! Imádkozzunk a 2016. év „Fiatal 
Szószólóiért”, akik  Nepálban és Indiában január – 
februárban tesznek látogatást, majd utána 
szószólói- és adománygyűjtő munkába kezdenek 
az év során.

Bibliai idézet: „Szólaljatok fel azokért, akik nem 
tudnak felszólalni magukért, mindazok jogaiért, akik 
nincstelenek.”
Vezető munkatárs
Brent Morgan – országos igazgató

·

·

Új-Zéland

Képek: Brent Morgan igazgató az indiai Faizabad Szakképzési központban, szakmunkástanulókkal
Az Új-Zélandi Lepramisszió 2015-ös „Fiatal Szószólók”- csoportja Nepálban
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S z e r d a :  
Könyörögjünk 
folyamatos lelki 
erőért a nigeri egyházak számára a 2015-ös 
támadások után! Adjunk hálát azért, hogy Isten 
megőrizte a keresztyéneket, és adjunk hálát  az 
anyagi támogatásokért, amelyekkel helyreállíthat-
ták a támadások során tönkrement templomokat!
Csütörtök: Imádkozzunk az egyetlen leprával fog-
lalkozó nigériai kórház, a Danja vezetőségéért! Kö-
nyörögjünk, hogy a kórházat működtető „Serving in 
Mission” nevű szervezet találjon megfelelő em-
bereket az igazgatói és az egészségügyi igazgatói 
pozíciókra, hogy így ez az összetett csapat minő-
ségi szolgáltatást tudjon nyújta a leprával sújtott 
embereknek!
Péntek: A nigeri IDEA kialakított egy stratégiai ter-
vet a munkájukra nézve, és szükségük van egy 
koordinátorra, aki segíti a szervezet helyes műkö-
dését. Imádkozzunk, hogy megtalálják a megfelelő 
embert, és kérjünk bölcsességet Issa Harouna 
IDEA elnök, valamint a szervezet többi vezetője 
részére is!
Szombat/vasárnap: Kérjük Istent, adjon bölcses-
séget és erőt a Nigeri Lepramisszió csapatának a 
más partnerekkel, különösen is a központi és helyi 
kormányhivatalokkal való együttmunkálkodásban! 
Imádkozzunk Bunmi Oluloto országos vezetőért 
(Niger és Csád), valamint családjáért, hogy meg 
tudjanak bírkózni a feladatuk-adta kihívásokkal!

Bibliai idézet: „Bölccsé teszlek és megtanítlak té-
ged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak 
téged.”  Zsoltárok 32:8
Vezetőség
Bunmi Oluloto –  a Lepramisszió országos vezetője
Abdul Yohanna – program-menedzser

A Nigeri Lepramisszióról
2014-ben 403 új leprás esetet diagnosztizáltak Niger-
ben, s ennek  25%-a már 2-es szintű mozgáskorlá-
tozottsággal járt. A Nigeri Lepramisszió szeretné elér-
ni, hogy a leprabetegek  élete megváltozzon az elér-
hető közösségi szolgáltatások révén, melyek fokoz-
zák az érintettek minél aktívabb részvételét a társa-
dalomban. A Nigeri Lepramissziónak 6 régióban van-
nak projektjei, amelyek a fenti célt igyekszenek elérni 
különböző módokon:
- Leprához kapcsolódó szolgáltatások; beleértve az 
egészségügyi dolgozók oktatását, gyakorlati képzé-
sét és szupervízióját az Egészségügyi Miniszté-
riummal együttműködve.
- Közösségfejlesztés; mint például mikrohitel-prog-
ram, megélhetés (mezőgazdaság és üzlet), ivóvíz-
ellátás, illemhelyek építése, higiéniai oktató progra-
mok, lakhatás biztosítása.
- A  munkatársak támogatása és a Danja Leprakór-
házzal való együttműködés. Ez a kórház biztosítja a  
fekélyek kezelését, a rokkantság megelőzési trénin-
get, a remény, a méltóság és az esély helyreállítását.
- Közösségalapú rehabilitáció önsegítő csoportokon 
keresztül, mobilitási segítség és közösségi öngon-
doskodás.
- Támogatás az IDEA nevű egyesületnek, amely  
leprabetegeket fog össze. A segítséget pártfogói kép-
zésen, megerősítésen és közösségi tudatosság létre-
hozásán keresztül végzik.
- A helyi gyülekezetekkel, mozgáskorlátozottakkal 
foglalkozó civilszervezetekkel és kormány intézmé-
nyekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése.
Imatémák:

Hétfő: Észak-kelet Nigerben a biztonság labilis a 
környező országok felől érkező állandó terrortá-
madások miatt. Könyörögjünk azért, hogy az Úr 
adjon békességet, a kormánynak pedig bölcses-
séget ahhoz, hogyan küzdjön meg a terrorista láza-
dásokkal!
Kedd: 2015-ben kevés csapadék hullott Nigerben, 
s ez gyenge aratást ígér 2016-ra. Ez pedig nega-
tívan érinthet olyan leprával küzdő közösségeket, 
ahol a Lepramisszió is dolgozik. Imádkozzunk, 
hogy az Úr segítsen megmenteni az aratást és 
adjon bölcsességet, ha esetleg élelmiszer-segé-
lyekre lenne szükség!

·

·

4. hét: január 25 – 31.

Leprások Világnapja
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A Leprások Világnapjáról

A Leprások Világnapját a WHO felhívására 1954 óta 

minden év januárjának utolsó vasárnapján azért 

tartjuk, hogy ezáltal figyelmet és felelősséget éb-

resszünk a leprabetegek ügye iránt, hirdessük, hogy 

a lepra már gyógyítható, és küzdjünk a kirekesztés, 

megbélyegzés kegyetlenségei ellen. 

A Nemzetközi Lepramisszióban országonként más és 

más módon történnek a megemlékezések és ünnep-

lések. Olyan országokban, ahol a lepra ma is nép-

egészségügyi probléma, a széleskörű felvilágosító 

előadások és jogvédelmi bemutatók a leghaszno-

sabbak. Másutt, ahol adományokat gyűjtünk, a 

különféle programjaink és projektjeink bemutatása 

kerül a középpontba. 

Imatémák

Hétfő: Számos országban a Leprások Világnapja 

nagyszerű lehetőség arra, hogy sok új támogatót 

nyerjünk meg a leprabetegek ügyének. Imádkoz

zunk azért, hogy akik először hallják meg 

üzenetünket, Isten hívásaként éljék meg azt, és 

támogatásukkal, szeretetükkel jár ljanak hozzá 

egy lepramentes világ eléréséhez! 

Kedd: Imádkozzunk az Angolai Lepramisszió 

világnapi rendezvényeiért, melyeket a helyi ARPAL 

civilszervezettel közösen szerveznek!  Angolában 

az Elhanyagolt Trópusi Betegségek Napja van ma, 

mely szintén jó alkalom a leprabetegek ügyének 

középpontba állítására. 

·

-

u

·

·

-

-

-

-

· -

-

-

·

·

-

Szerda: Hollandiában mintegy 300 egyházközség 

tartja meg valamilyen módon a Leprások Világ

napját: imádkoznak a leprabetegekért és a kö

zöttük dolgozókért, leprásokról szóló bibliai Igéről 

hangzik a prédikáció, vagy adományokat gyűj

tenek. Imádkozzunk azért, hogy mindez a lepra

betegek javát mozdítsa elő! 

Csütörtök: A Nigériai Lepramisszió világnapi ren

dezvényei során előadásokat tartanak, sajtóköz

leményt adnak ki, jogvédelmi felhívásokat tesznek 

közzé, és számos gyógyító-rehabilitáló intézményt 

látogatnak meg országszerte. Egyházakkal és más 

partnerekkel fáradoznak aaz együttműködésen a  

további célok megvalósítása érdekében.  Imád

kozzunk azért, hogy a helyi lakosság többet értsen 

meg mindezekből, és maguk is támogatókká 

váljanak saját honfitársaik érdekében!  

Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a Kelet-Timori 

Lepramisszió világnapi rendezvényei eszközzé 

lehessenek a lakosság felvilágosításában, a 

betegek érdekeinek képviseletében!

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy 

miközben a világ minden pontján hivatalosan 

megemlékezünk a leprabetegekről és támogatá

sukra hívunk fel, aközben saját legszűkebb 

családjuk és környezetük is elfogadja őket!

Kép: A Nemzetközi Lepramisszió tagországvezetői és elnökei 2015 szeptemberében.Kép: A Nigeri Lepramisszió munkatársai támogatókkal, partnerekkel az éves országos képzésükön.

Niger
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S z e r d a :  
Könyörögjünk 
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támadások után! Adjunk hálát azért, hogy Isten 
megőrizte a keresztyéneket, és adjunk hálát  az 
anyagi támogatásokért, amelyekkel helyreállíthat-
ták a támadások során tönkrement templomokat!
Csütörtök: Imádkozzunk az egyetlen leprával fog-
lalkozó nigériai kórház, a Danja vezetőségéért! Kö-
nyörögjünk, hogy a kórházat működtető „Serving in 
Mission” nevű szervezet találjon megfelelő em-
bereket az igazgatói és az egészségügyi igazgatói 
pozíciókra, hogy így ez az összetett csapat minő-
ségi szolgáltatást tudjon nyújta a leprával sújtott 
embereknek!
Péntek: A nigeri IDEA kialakított egy stratégiai ter-
vet a munkájukra nézve, és szükségük van egy 
koordinátorra, aki segíti a szervezet helyes műkö-
dését. Imádkozzunk, hogy megtalálják a megfelelő 
embert, és kérjünk bölcsességet Issa Harouna 
IDEA elnök, valamint a szervezet többi vezetője 
részére is!
Szombat/vasárnap: Kérjük Istent, adjon bölcses-
séget és erőt a Nigeri Lepramisszió csapatának a 
más partnerekkel, különösen is a központi és helyi 
kormányhivatalokkal való együttmunkálkodásban! 
Imádkozzunk Bunmi Oluloto országos vezetőért 
(Niger és Csád), valamint családjáért, hogy meg 
tudjanak bírkózni a feladatuk-adta kihívásokkal!

Bibliai idézet: „Bölccsé teszlek és megtanítlak té-
ged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak 
téged.”  Zsoltárok 32:8
Vezetőség
Bunmi Oluloto –  a Lepramisszió országos vezetője
Abdul Yohanna – program-menedzser

A Nigeri Lepramisszióról
2014-ben 403 új leprás esetet diagnosztizáltak Niger-
ben, s ennek  25%-a már 2-es szintű mozgáskorlá-
tozottsággal járt. A Nigeri Lepramisszió szeretné elér-
ni, hogy a leprabetegek  élete megváltozzon az elér-
hető közösségi szolgáltatások révén, melyek fokoz-
zák az érintettek minél aktívabb részvételét a társa-
dalomban. A Nigeri Lepramissziónak 6 régióban van-
nak projektjei, amelyek a fenti célt igyekszenek elérni 
különböző módokon:
- Leprához kapcsolódó szolgáltatások; beleértve az 
egészségügyi dolgozók oktatását, gyakorlati képzé-
sét és szupervízióját az Egészségügyi Miniszté-
riummal együttműködve.
- Közösségfejlesztés; mint például mikrohitel-prog-
ram, megélhetés (mezőgazdaság és üzlet), ivóvíz-
ellátás, illemhelyek építése, higiéniai oktató progra-
mok, lakhatás biztosítása.
- A  munkatársak támogatása és a Danja Leprakór-
házzal való együttműködés. Ez a kórház biztosítja a  
fekélyek kezelését, a rokkantság megelőzési trénin-
get, a remény, a méltóság és az esély helyreállítását.
- Közösségalapú rehabilitáció önsegítő csoportokon 
keresztül, mobilitási segítség és közösségi öngon-
doskodás.
- Támogatás az IDEA nevű egyesületnek, amely  
leprabetegeket fog össze. A segítséget pártfogói kép-
zésen, megerősítésen és közösségi tudatosság létre-
hozásán keresztül végzik.
- A helyi gyülekezetekkel, mozgáskorlátozottakkal 
foglalkozó civilszervezetekkel és kormány intézmé-
nyekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése.
Imatémák:

Hétfő: Észak-kelet Nigerben a biztonság labilis a 
környező országok felől érkező állandó terrortá-
madások miatt. Könyörögjünk azért, hogy az Úr 
adjon békességet, a kormánynak pedig bölcses-
séget ahhoz, hogyan küzdjön meg a terrorista láza-
dásokkal!
Kedd: 2015-ben kevés csapadék hullott Nigerben, 
s ez gyenge aratást ígér 2016-ra. Ez pedig nega-
tívan érinthet olyan leprával küzdő közösségeket, 
ahol a Lepramisszió is dolgozik. Imádkozzunk, 
hogy az Úr segítsen megmenteni az aratást és 
adjon bölcsességet, ha esetleg élelmiszer-segé-
lyekre lenne szükség!

·

·

4. hét: január 25 – 31.

Leprások Világnapja

11

A Leprások Világnapjáról

A Leprások Világnapját a WHO felhívására 1954 óta 

minden év januárjának utolsó vasárnapján azért 

tartjuk, hogy ezáltal figyelmet és felelősséget éb-

resszünk a leprabetegek ügye iránt, hirdessük, hogy 

a lepra már gyógyítható, és küzdjünk a kirekesztés, 

megbélyegzés kegyetlenségei ellen. 

A Nemzetközi Lepramisszióban országonként más és 

más módon történnek a megemlékezések és ünnep-

lések. Olyan országokban, ahol a lepra ma is nép-

egészségügyi probléma, a széleskörű felvilágosító 

előadások és jogvédelmi bemutatók a leghaszno-

sabbak. Másutt, ahol adományokat gyűjtünk, a 

különféle programjaink és projektjeink bemutatása 

kerül a középpontba. 

Imatémák

Hétfő: Számos országban a Leprások Világnapja 

nagyszerű lehetőség arra, hogy sok új támogatót 

nyerjünk meg a leprabetegek ügyének. Imádkoz

zunk azért, hogy akik először hallják meg 

üzenetünket, Isten hívásaként éljék meg azt, és 

támogatásukkal, szeretetükkel jár ljanak hozzá 

egy lepramentes világ eléréséhez! 

Kedd: Imádkozzunk az Angolai Lepramisszió 

világnapi rendezvényeiért, melyeket a helyi ARPAL 

civilszervezettel közösen szerveznek!  Angolában 

az Elhanyagolt Trópusi Betegségek Napja van ma, 

mely szintén jó alkalom a leprabetegek ügyének 

középpontba állítására. 

·

-
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Szerda: Hollandiában mintegy 300 egyházközség 

tartja meg valamilyen módon a Leprások Világ

napját: imádkoznak a leprabetegekért és a kö

zöttük dolgozókért, leprásokról szóló bibliai Igéről 

hangzik a prédikáció, vagy adományokat gyűj

tenek. Imádkozzunk azért, hogy mindez a lepra

betegek javát mozdítsa elő! 

Csütörtök: A Nigériai Lepramisszió világnapi ren

dezvényei során előadásokat tartanak, sajtóköz

leményt adnak ki, jogvédelmi felhívásokat tesznek 

közzé, és számos gyógyító-rehabilitáló intézményt 

látogatnak meg országszerte. Egyházakkal és más 

partnerekkel fáradoznak aaz együttműködésen a  

további célok megvalósítása érdekében.  Imád

kozzunk azért, hogy a helyi lakosság többet értsen 

meg mindezekből, és maguk is támogatókká 

váljanak saját honfitársaik érdekében!  

Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a Kelet-Timori 

Lepramisszió világnapi rendezvényei eszközzé 

lehessenek a lakosság felvilágosításában, a 

betegek érdekeinek képviseletében!

Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy 

miközben a világ minden pontján hivatalosan 

megemlékezünk a leprabetegekről és támogatá

sukra hívunk fel, aközben saját legszűkebb 

családjuk és környezetük is elfogadja őket!

Kép: A Nemzetközi Lepramisszió tagországvezetői és elnökei 2015 szeptemberében.Kép: A Nigeri Lepramisszió munkatársai támogatókkal, partnerekkel az éves országos képzésükön.

Niger
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6. hét: február 8 – 14.5. hét: február 1 – 7.

A Mianmari Lepramisszióról
A Mianmari Lepramisszió folytatja „Az akadály-
mentesített Mianmar” elnevezésű programját, 
beépítve azt a 2016. évi munkatervébe is. Nagyon 
magas a mozgássérültek száma az országban. 
A gyógyult leprabetegek 30%-nak: közel 300.000 
embernek, maradandó mozgássérültsége alakult ki!  
Így a Lepramisszióra különös felelősség hárul a 
mozgássérültséggel kapcsolatos kérdéskör kezelésé-
ben. Célunk, hogy az egészségügyi alapellátásba is 
bevezessük a gyógyult, de mozgássérült leprabe-
tegek ellátásának kötelezettségét, sőt ezen felül 
gondoskodást is kapjanak mind eszközök, mind 
pedig jogszabályi rendezések révén. Továbbá 
harcolunk azért, hogy  a mozgássérültek is részt ve-
hessenek a közoktatásban.   
A Mianmari Lepramisszió alapvető céljai: az akadály-
mentesítés, a mozgássérültek jogainak felkarolása és 
védelme, hangjuk hallhatóvá tétele, élelmezésügyi 
támogatások, az 5 év alatti gyermekek  iránti felelős-
ségteljes bánásmód az UNICEF által szabályzott 
módon, a leprabetegek és családtagjaik iránti szé-
gyenbélyeg eltörlése, kormányzati szinten jogvé-
delem, egyházakkal való együttműködés. Elméleti 
szinten is dolgoznak a „Fogyatékosok a Bibliában” 
tanulmányok, valamint a Mawlamyine Keresztény 
Lepramissziós Kórház fejlesztése által nagyobb 
hangsúlyt kívánnak adni minden tevékenységüknek.  
Mivel a jogvédelem és mozgássérültség a Mianmari 
Lepramisszió két kulcsszava, a helyi szinttől egészen 
a legmagasabb, kormányzati vonalig képviselni 
kívánják ezeket minden lehetséges eszközükkel. 
Imatémák

Hétfő: Wim Theuvenet holland plasztikai sebész
specialista vezeti ebben a hónapban a kézsebé
szeti továbbképzést mianmari orvosok és gyógy
tornászok számára. Imádkozzunk érdeklődő rész
vételért, gördülékeny lebonyolításért, valamint 
azért, hogy akiknek ilyen műtétre lesz majd szük
ségük, áttételesen boldog kedvezményezettjeivé 
váljanak a sebészeti továbbképzésnek! 
Kedd: A múlt évben parlamenti választások voltak 
az országban, és az új kormány márciusban lép 
hivatalba. Imádkozzunk békés átmenetért, a hata
lom kulturált átadásáért, új kezdetért Mianmar 
számára 2016-ban! 
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Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az egyházak és 
hívők jobban értsék a Bibliának a fogyatékosokra 
vonatkozó példáit és tan tását, valamint a lepra
betegekre is úgy tekintsenek, ahogyan arra Jézus 
példát mutatott! Imádkozzunk azért, hogy nyissák 
meg ajtajaikat a fogyatékkal élők előtt is, és jó 
példát mutassanak a társadalom többi része szá
mára azoknak befogadásával, akiket a többiek 
kirekesztenek! 
Csütörtök: A béke még mindig nagyon törékeny 
kérdés Mianmarban. Bár elkészült és elfogadásra 
került egy Tűzszüneti Egyezmény, a valóságban 
azonban mindennaposak a konfliktusok. Imádkoz
zunk azért, hogy közös akarattá váljon a béke 
iránti vágy és annak megvalósítása, és az ország 
túljusson vészterhes időszakain!
Péntek: A Mianmari Lepramisszió hamarosan be
mutatja új stratégiáját. Imádkozzunk ennek elké
szítéséért és elkészítőiért, hogy kretív javaslatok
kal és missziói látással, értékekkel állhassanak elő! 
Szombat/vasárnap: A Mianmari Lepramisszió az 
egészségügyi kormányzattal igyekszik együttmű
ködést találni az ellátás javítására, forrásnövelésre 
és a Mawlamyine Kórház számára. Ez az ország 
csupán két leprakórháza közül az egyik! Imádkoz
zunk azért, hogy sikerüljön kifejleszteni egy reha
bilitációs programot, melynek keretében a lepra
betegek és mozgássérültek valóban hozzájuthat
nak a számukra nélkülözhetetlen segítséghez! 

Bibliai idézet: „Az Úr erőt ad népének, megáldja 
őket békességgel!”  Zsoltárok 29:11
Vezető munkatársak
Dr Zaw Moe Aung – igazgató
Dr Kay Khaing Win – programigazgató

Mianmar (Burma)

Kép: Segítségadás a szökőár után

A Nepáli Lepramisszió
A Lepramisszió kb.  60 éve kezdte el munkáját Nepál-
ban, a központi régióban. Jelenleg a Lepramisszió a 
társadalom perifériájára szorultakat, leprabetegeket, 
súlyos rokkantakat, illetve mélyszegénységben  élő-
ket is segíti szolgáltatásaival:  egészségügyi szolgál-
tatás, közösség alapú rehabilitáció, rokkantság- 
megelőzés,  védnökség, képességfejlesztés, oktatás, 
megbélyegzés csökkentés, és katasztrófakészültség.
Anandaban Kórház
Az Anandaban Kórházat 1957-ben alapították. Ma a 
leprabetegek részére 80 ágyat, a rokkantaknak és 
általános betegeknek 30 ágyat biztosít. A bejáró 
osztályuk jelenleg sürgősségi osztályként is működik  
balesetet szenvedők vagy sürgős ellátást igénylők 
számára.
A leprabetegség okozta komplikációk sürgős és 
hatékony beavatkozást igényelnek, nehogy a betegek 
rokkanttá váljanak, vagy életveszélyes helyzet ala-
kuljon ki. Az Anandaban Kórház rendelkezik szak-
emberekkel, akik azonnali ellátást nyújtanak a szük-
ségben levőknek; magas minőségű helyreállító 
sebészet és fizikoterápia áll a  begörbült ujjú, sérült 
lábú,  orrú és szemű betegek rendelkezésére, amely 
segíti a leprások visszatérését a szégyenbélyeg nél-
küli életbe. A betegek számára minden szolgáltatás 
ingyenes.
Az Anandaban Kórház Mikobakteriális Kutatólabora-
tóriuma  teljes mértékben elkötelezett a legmagasabb 
szintű leprakutatás iránt.  A jelenlegi projektek: klinikai 
kísérletek, diagnosztikai fejlesztés, ellenhatás, ideg-
gyengeség, gyógyszer-rezisztencia és visszaesés, 
átvitel és törzstipizálás, fogadó genetika és hajlam, 
valamint kórlap felülvizsgálata.
Az Anandaban Kórház a nepáli kormányt is támo-
gatja, képzést ajánl fel az egészségügyi dolgozók és 
közösségi önkéntesek számára, akik kulcsfontossá-
gúak a diagnosztikában és a lepra szövődményeinek 
kezelésében.
Imatémák

Hétfő:  A 2015-ös pusztító földrengést követően a 
Nepáli Lepramisszió támogatni kívánja a legsze
gényebb közösségek leggyengébb csoportjait, 
beleértve a leprabetegeket és rokkantakat. Imában 
kérjünk bölcsességet, kitartást és éleslátást 
Shovakhar Kandel és csapata számára, hogy az 
égető szükségben levők megkapják a szükséges 

·
-

Nepál: Anandaban kórház

Kép: Dr Indra B Napit orvosigazgató és csapata a földrengésben megsérülteket látja el

támogatást életük rendbehozatalához, megélheté
sükhöz!
Kedd: Az Anandaban Kórház nemcsak Nepálból, 
hanem a szomszédos Indiából is fogad betegeket. 
Dicsőítsük Istent a Lepramisszió közössége, az 
egyházi képviseletek, egyéni támogatók, imapart
nerek és a nepáli munkatársak elkötelezettségéért 
és támogatásáért, mely fenntartja az Anandaban 
Kórház hírnevét szerte e világon.
Szerda: Az Anandaban Kórház továbbra is ellátja 
a földrengés által sújtott embereket. Imádkozzunk 
az ortopédorvosokért, fizikoterapeutákért, ápoló
kért és Anandaban többi egészségügyi dolgozójá
ért, akik teljes körű egészségügyi rehabilitációban 
részesítik a sérülteket és sebesülteket!
Csütörtök: Az Anandaban Kórház átalakítása a 
Nepáli Lepramisszió legsürgősebb feladata, mely 
szükséges ahhoz, hogy továbbra is hatékony és 
eredményes lepraszolgáltatást tudjanak nyújtani.  
Imádkozzunk, hogy megkapják az épületek átala
kításához és újjáépítéséhez szükséges erőforrá
sokat! Bárcsak nem gátolná semmi az újjáépítést!
Péntek: A földrengés utáni nehézségek ellenére a 
Nepáli Lepramisszió erősödni tudott, és hasonló 
gondolkodású partnerekkel dolgozik együtt. Ked
vező alkalmak adódtak az anyagi támogatáshoz, 
és a Lepramisszió baráti társaság tagságának 
válasza óriási volt. Imádkozzunk, hogy a csapat az 
anyagi javakat és lehetőségeket bölcsen hasz
nálja!
Szombat/vasárnap: A Nemzetközi Nepál Társa
ság Surkhet  „Klinika és Közösség” projektje 2016. 
március végén fejeződik be. Imádkozzunk, hogy a 
kiértékelési folyamat rendben menjen! Dicsőítsük 
Istent gondoskodásáért a projekt ideje alatt is, és 
köszönjük a csapattagoknak, hogy sikerre vitték a 
projektet!

-
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6. hét: február 8 – 14.5. hét: február 1 – 7.
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magas a mozgássérültek száma az országban. 
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hangsúlyt kívánnak adni minden tevékenységüknek.  
Mivel a jogvédelem és mozgássérültség a Mianmari 
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a legmagasabb, kormányzati vonalig képviselni 
kívánják ezeket minden lehetséges eszközükkel. 
Imatémák

Hétfő: Wim Theuvenet holland plasztikai sebész
specialista vezeti ebben a hónapban a kézsebé
szeti továbbképzést mianmari orvosok és gyógy
tornászok számára. Imádkozzunk érdeklődő rész
vételért, gördülékeny lebonyolításért, valamint 
azért, hogy akiknek ilyen műtétre lesz majd szük
ségük, áttételesen boldog kedvezményezettjeivé 
váljanak a sebészeti továbbképzésnek! 
Kedd: A múlt évben parlamenti választások voltak 
az országban, és az új kormány márciusban lép 
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Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az egyházak és 
hívők jobban értsék a Bibliának a fogyatékosokra 
vonatkozó példáit és tan tását, valamint a lepra
betegekre is úgy tekintsenek, ahogyan arra Jézus 
példát mutatott! Imádkozzunk azért, hogy nyissák 
meg ajtajaikat a fogyatékkal élők előtt is, és jó 
példát mutassanak a társadalom többi része szá
mára azoknak befogadásával, akiket a többiek 
kirekesztenek! 
Csütörtök: A béke még mindig nagyon törékeny 
kérdés Mianmarban. Bár elkészült és elfogadásra 
került egy Tűzszüneti Egyezmény, a valóságban 
azonban mindennaposak a konfliktusok. Imádkoz
zunk azért, hogy közös akarattá váljon a béke 
iránti vágy és annak megvalósítása, és az ország 
túljusson vészterhes időszakain!
Péntek: A Mianmari Lepramisszió hamarosan be
mutatja új stratégiáját. Imádkozzunk ennek elké
szítéséért és elkészítőiért, hogy kretív javaslatok
kal és missziói látással, értékekkel állhassanak elő! 
Szombat/vasárnap: A Mianmari Lepramisszió az 
egészségügyi kormányzattal igyekszik együttmű
ködést találni az ellátás javítására, forrásnövelésre 
és a Mawlamyine Kórház számára. Ez az ország 
csupán két leprakórháza közül az egyik! Imádkoz
zunk azért, hogy sikerüljön kifejleszteni egy reha
bilitációs programot, melynek keretében a lepra
betegek és mozgássérültek valóban hozzájuthat
nak a számukra nélkülözhetetlen segítséghez! 

Bibliai idézet: „Az Úr erőt ad népének, megáldja 
őket békességgel!”  Zsoltárok 29:11
Vezető munkatársak
Dr Zaw Moe Aung – igazgató
Dr Kay Khaing Win – programigazgató

Mianmar (Burma)

Kép: Segítségadás a szökőár után

A Nepáli Lepramisszió
A Lepramisszió kb.  60 éve kezdte el munkáját Nepál-
ban, a központi régióban. Jelenleg a Lepramisszió a 
társadalom perifériájára szorultakat, leprabetegeket, 
súlyos rokkantakat, illetve mélyszegénységben  élő-
ket is segíti szolgáltatásaival:  egészségügyi szolgál-
tatás, közösség alapú rehabilitáció, rokkantság- 
megelőzés,  védnökség, képességfejlesztés, oktatás, 
megbélyegzés csökkentés, és katasztrófakészültség.
Anandaban Kórház
Az Anandaban Kórházat 1957-ben alapították. Ma a 
leprabetegek részére 80 ágyat, a rokkantaknak és 
általános betegeknek 30 ágyat biztosít. A bejáró 
osztályuk jelenleg sürgősségi osztályként is működik  
balesetet szenvedők vagy sürgős ellátást igénylők 
számára.
A leprabetegség okozta komplikációk sürgős és 
hatékony beavatkozást igényelnek, nehogy a betegek 
rokkanttá váljanak, vagy életveszélyes helyzet ala-
kuljon ki. Az Anandaban Kórház rendelkezik szak-
emberekkel, akik azonnali ellátást nyújtanak a szük-
ségben levőknek; magas minőségű helyreállító 
sebészet és fizikoterápia áll a  begörbült ujjú, sérült 
lábú,  orrú és szemű betegek rendelkezésére, amely 
segíti a leprások visszatérését a szégyenbélyeg nél-
küli életbe. A betegek számára minden szolgáltatás 
ingyenes.
Az Anandaban Kórház Mikobakteriális Kutatólabora-
tóriuma  teljes mértékben elkötelezett a legmagasabb 
szintű leprakutatás iránt.  A jelenlegi projektek: klinikai 
kísérletek, diagnosztikai fejlesztés, ellenhatás, ideg-
gyengeség, gyógyszer-rezisztencia és visszaesés, 
átvitel és törzstipizálás, fogadó genetika és hajlam, 
valamint kórlap felülvizsgálata.
Az Anandaban Kórház a nepáli kormányt is támo-
gatja, képzést ajánl fel az egészségügyi dolgozók és 
közösségi önkéntesek számára, akik kulcsfontossá-
gúak a diagnosztikában és a lepra szövődményeinek 
kezelésében.
Imatémák

Hétfő:  A 2015-ös pusztító földrengést követően a 
Nepáli Lepramisszió támogatni kívánja a legsze
gényebb közösségek leggyengébb csoportjait, 
beleértve a leprabetegeket és rokkantakat. Imában 
kérjünk bölcsességet, kitartást és éleslátást 
Shovakhar Kandel és csapata számára, hogy az 
égető szükségben levők megkapják a szükséges 

·
-

Nepál: Anandaban kórház

Kép: Dr Indra B Napit orvosigazgató és csapata a földrengésben megsérülteket látja el

támogatást életük rendbehozatalához, megélheté
sükhöz!
Kedd: Az Anandaban Kórház nemcsak Nepálból, 
hanem a szomszédos Indiából is fogad betegeket. 
Dicsőítsük Istent a Lepramisszió közössége, az 
egyházi képviseletek, egyéni támogatók, imapart
nerek és a nepáli munkatársak elkötelezettségéért 
és támogatásáért, mely fenntartja az Anandaban 
Kórház hírnevét szerte e világon.
Szerda: Az Anandaban Kórház továbbra is ellátja 
a földrengés által sújtott embereket. Imádkozzunk 
az ortopédorvosokért, fizikoterapeutákért, ápoló
kért és Anandaban többi egészségügyi dolgozójá
ért, akik teljes körű egészségügyi rehabilitációban 
részesítik a sérülteket és sebesülteket!
Csütörtök: Az Anandaban Kórház átalakítása a 
Nepáli Lepramisszió legsürgősebb feladata, mely 
szükséges ahhoz, hogy továbbra is hatékony és 
eredményes lepraszolgáltatást tudjanak nyújtani.  
Imádkozzunk, hogy megkapják az épületek átala
kításához és újjáépítéséhez szükséges erőforrá
sokat! Bárcsak nem gátolná semmi az újjáépítést!
Péntek: A földrengés utáni nehézségek ellenére a 
Nepáli Lepramisszió erősödni tudott, és hasonló 
gondolkodású partnerekkel dolgozik együtt. Ked
vező alkalmak adódtak az anyagi támogatáshoz, 
és a Lepramisszió baráti társaság tagságának 
válasza óriási volt. Imádkozzunk, hogy a csapat az 
anyagi javakat és lehetőségeket bölcsen hasz
nálja!
Szombat/vasárnap: A Nemzetközi Nepál Társa
ság Surkhet  „Klinika és Közösség” projektje 2016. 
március végén fejeződik be. Imádkozzunk, hogy a 
kiértékelési folyamat rendben menjen! Dicsőítsük 
Istent gondoskodásáért a projekt ideje alatt is, és 
köszönjük a csapattagoknak, hogy sikerre vitték a 
projektet!
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A Bangladesi Lepramisszió
Az ország 23 különböző részén összesen 26 projek-
tet működtetnek. Ezeknek gyógyító, rehabilitáló, 
egészségnevelő, településfejlesztő és oktatási tevé-
kenységét a misszió dakkai irodájából irányítják. Kap-
csolatban állnak számos helyi civilszervezettel, az 
egészségügyi kormányzattal, illetve több külföldi 
missziós társasággal is. Hatalmas munkájukat csak  
összefogással tudják végezni!
Kiemelt intézményük a Nilfamariban található kórház. 
Ezt a Dániai Lepramisszió alapította még a 19. 
század végén, és azóta is az anyagi támogatás jó 
részét ők biztosítsják. Nilfamari nemcsak kiterjedt 
gyógyítómunkát végez, hanem leprológiai referencia-
kórház is, valamint oktatnak is orvosokat, ápolósze-
mélyzetet. Híre és megbecsültsége az egész Lepra-
misszió büszkesége.
A Nilfamari Kórház nemcsak leprabetegeket fogad. 
Ez lehetetlen volna abban a kihívásban, amit a 
tömegével érkező nincstelen betegek jelentenek nap, 
mint nap. Számukra bármilyen orvosi ellátást 
megadunk a misszió kórházaiban, mivel fő célunk az 
Ember segítése, nem pedig csupán egy kórokozóval 
való foglalkozás. Nilfamariban így a járóbetegek 
30%-a nem leprabeteg, hanem általános páciens. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Nilfamari Kórházban több, 
mint egy évszázada folyó munkáért! Imádkozzunk 
az orvosok és az ápolószemélyzet további hűsé-
géért, erőért számukra, hogy nagy nehézségek kö-
zött és óriási munkateherben végezve napi 
feladataikat, helyt tudjanak ezután is állni!

·

Banglades

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk a márciusban tartandó szak-
mai napokért, amikor Banglades minden lepra-
missziós intézményéből összejönnek az orvosok 
éves konzultációra, képzésre. Könyörögjünk ennek 
sikerességéért!
Szerda: A Nilfamari Kórház új szárnyának építése 
anyagi okok miatt megakadt. Könyörögjünk támo-
gatókért és támogatásért, hogy ne szenvedjenek 
addig sem hiányt a betegek!
Csütörtök: A Dán-Bangladesi Lepramisszió közö-
sen szervez évente kétszer ún. „sebészeti körutat”, 
amikor a Nemzetközi Lepramisszió sebészei közül 
többen érkeznek azért, hogy országszerte – járva a 
vidéket – elvégezzenek sebészeti beavatkozá-
sokat. Imádkozzunk ennek a nagyívú programnak 
lebonyolításáért és áldásaiért!
Péntek: Adjunk hálát azért, hogy a nilfamari egész-
ségügyi továbbképző központ anyagi nehézségei 
2015 végére rendeződtek. Így megnyugtatóan tud-
ják folytatni tevékenységüket. 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Banglades bel-
politikai stabilitásáért, hogy 2016-ban nyugalom és 
béke legyen az országban, és a munkát is jó 
légkörben lehessen végezni!

Vezető munkatársak
Sumon Salamon Halder – országos igazgató
James Adhikary – projektigazgató
Joyantee Baroi – adminisztrációs vezető

A Hollandiai Lepramisszióról
A Hollandiai Lepramissziót az 1980-as években ala-
pították abból a célból, hogy anyagiakkal, imád-
ságban és emberi erőforrásokkal támogassa a 
Nemzetközi Lepramissziót. Az iroda Apeldoornban 
van, 8 állandó munkatárssal és 6 önkéntessel. A 
Hollandai Lepramisszió két, külföldön dolgozó 
hollandot is támogat: Geeske Zijp-et, aki Csádban 
munkálkodik és Tanny Hagens-t, aki a Lepramisszió 
több szervezetének is dolgozik.
A Hollandai Lepramisszió látása, hogy a lepra-
betegséghez kapcsolódó és rehabilitációs szolgálatok 
megerősödjenek, valamint a leprabetegségben érin-
tett emberek életében hathatós változások történ-
jenek Inidiában, Bangladesben, a Kongói Demokra-
tikus Köztársaságban, Mianmarban és Csádban. 
Ennek érdekében a Hollandiai Lepramisszió adomá-
nyozók és egyházak támogatásáért dolgozik, vala-
mint olyan eseményeket szervez és támogat, 
amelyek megismertetik az embereket a Lepramisszió 
céljaival.
Imatémák

Hétfő: 2016-tól a Hollandiai Lepramisszió nem fog 
támogatást kapni a holland kormánytól. Ez évi 
450 000 EUR-val kevesebb bevételt jelent, ami  az 
összes bevételük negyedét teszi ki. A Hollandiai 
Lepramisszió mindent megtesz új források és ado
mányozók felkutatására, ami a hiányt pótolhatja. 
Több munkát fektetnek a megújulásba, kapcso
latépítésbe és támogatók bevonásába a leprabe
tegségben érintett emberek megsegítésére. Imád
kozzunk, hogy erőfeszítéseik gyümölcsözőek le
gyenek!
Kedd: A bevételeik csökkenése miatt a Hollandiai 
Lepramisszió szervezeti átalakulásra is kényszerül 
2016-ban. Költségeiket is csökkenteni kell, ami a 
munkatársakat is érinti. Belső és külső folyamata
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Hollandia

ikat is hatékonyabbá kell tenni. Imádkozzunk, hogy 
a munkatársak megbírkózzanak a változásokkal és 
kérjük Isten áldását elhivatottságukra!
Szerda: Imádkozzunk Henno Couprie-ért, a Hollan
diai Lepramisszió országos vezetőjéért! Imádkoz
zunk áldásért munkájában, családjában, és böl
csességért a döntéshozatalban!
Csütörtök: Ebben az évben a Hollandiai Lepra
misszió ténylegesen szeretne előrelépni az önkén
tesek toborzásában, akik a munkatársakat segítik. 
Imádkozzunk jó ötletekért és inspirációért, hogy 
megbízható és jó képességű önkénteseket talál
janak!
Péntek: A Hollandiai Lepramisszió csapata 2016 
tavaszán tervez egy nagy eseményt megrendezni, 
melynek célja új adományozók bevonása. Imád
kozzunk Isten áldásáért és vezetéséért az 
előkészítő munkában és hogy az esemény sikeres 
legyen, miáltal a Hollandiai Lepramisszió sok új 
támogatót köszönthessen!
Szombat/vasárnap: A hollandiai támogatók min
denféle felekezetű emberekből állnak. Adjunk hálát 
Istennek, hogy mindannyian egyek lehetünk a 
közös célért: a leprabetegségben érintett emberek 
megsegítéséért. Adjunk hálát, hogy a Hollandiai 
Lepramissziónak mintegy 200 elhivatott imatá
mogatója van, akik rendszeresen imádkoznak a 
Lepramisszió munkájáért és a betegekért.

Bibliai idézet: „Az Istennek pedig van hatalma arra, 
hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy min-
denütt mindenkor minden szükségessel rendelkezze-
tek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” 
(2Kor 9,8)
Vezető munkatársak:
Henno Couprie – igazgató
Nico Zwemstra – programkoordinátor
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Képek: Henno Couprie, a Hollandiai Lepramisszió országos vezetője,                    A munkatársak csoportjaKép: Sumon Salamon Halder, a Bangladesi Lepramisszió vezetője.
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A Bangladesi Lepramisszió
Az ország 23 különböző részén összesen 26 projek-
tet működtetnek. Ezeknek gyógyító, rehabilitáló, 
egészségnevelő, településfejlesztő és oktatási tevé-
kenységét a misszió dakkai irodájából irányítják. Kap-
csolatban állnak számos helyi civilszervezettel, az 
egészségügyi kormányzattal, illetve több külföldi 
missziós társasággal is. Hatalmas munkájukat csak  
összefogással tudják végezni!
Kiemelt intézményük a Nilfamariban található kórház. 
Ezt a Dániai Lepramisszió alapította még a 19. 
század végén, és azóta is az anyagi támogatás jó 
részét ők biztosítsják. Nilfamari nemcsak kiterjedt 
gyógyítómunkát végez, hanem leprológiai referencia-
kórház is, valamint oktatnak is orvosokat, ápolósze-
mélyzetet. Híre és megbecsültsége az egész Lepra-
misszió büszkesége.
A Nilfamari Kórház nemcsak leprabetegeket fogad. 
Ez lehetetlen volna abban a kihívásban, amit a 
tömegével érkező nincstelen betegek jelentenek nap, 
mint nap. Számukra bármilyen orvosi ellátást 
megadunk a misszió kórházaiban, mivel fő célunk az 
Ember segítése, nem pedig csupán egy kórokozóval 
való foglalkozás. Nilfamariban így a járóbetegek 
30%-a nem leprabeteg, hanem általános páciens. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Nilfamari Kórházban több, 
mint egy évszázada folyó munkáért! Imádkozzunk 
az orvosok és az ápolószemélyzet további hűsé-
géért, erőért számukra, hogy nagy nehézségek kö-
zött és óriási munkateherben végezve napi 
feladataikat, helyt tudjanak ezután is állni!
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Kedd: Imádkozzunk a márciusban tartandó szak-
mai napokért, amikor Banglades minden lepra-
missziós intézményéből összejönnek az orvosok 
éves konzultációra, képzésre. Könyörögjünk ennek 
sikerességéért!
Szerda: A Nilfamari Kórház új szárnyának építése 
anyagi okok miatt megakadt. Könyörögjünk támo-
gatókért és támogatásért, hogy ne szenvedjenek 
addig sem hiányt a betegek!
Csütörtök: A Dán-Bangladesi Lepramisszió közö-
sen szervez évente kétszer ún. „sebészeti körutat”, 
amikor a Nemzetközi Lepramisszió sebészei közül 
többen érkeznek azért, hogy országszerte – járva a 
vidéket – elvégezzenek sebészeti beavatkozá-
sokat. Imádkozzunk ennek a nagyívú programnak 
lebonyolításáért és áldásaiért!
Péntek: Adjunk hálát azért, hogy a nilfamari egész-
ségügyi továbbképző központ anyagi nehézségei 
2015 végére rendeződtek. Így megnyugtatóan tud-
ják folytatni tevékenységüket. 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Banglades bel-
politikai stabilitásáért, hogy 2016-ban nyugalom és 
béke legyen az országban, és a munkát is jó 
légkörben lehessen végezni!

Vezető munkatársak
Sumon Salamon Halder – országos igazgató
James Adhikary – projektigazgató
Joyantee Baroi – adminisztrációs vezető

A Hollandiai Lepramisszióról
A Hollandiai Lepramissziót az 1980-as években ala-
pították abból a célból, hogy anyagiakkal, imád-
ságban és emberi erőforrásokkal támogassa a 
Nemzetközi Lepramissziót. Az iroda Apeldoornban 
van, 8 állandó munkatárssal és 6 önkéntessel. A 
Hollandai Lepramisszió két, külföldön dolgozó 
hollandot is támogat: Geeske Zijp-et, aki Csádban 
munkálkodik és Tanny Hagens-t, aki a Lepramisszió 
több szervezetének is dolgozik.
A Hollandai Lepramisszió látása, hogy a lepra-
betegséghez kapcsolódó és rehabilitációs szolgálatok 
megerősödjenek, valamint a leprabetegségben érin-
tett emberek életében hathatós változások történ-
jenek Inidiában, Bangladesben, a Kongói Demokra-
tikus Köztársaságban, Mianmarban és Csádban. 
Ennek érdekében a Hollandiai Lepramisszió adomá-
nyozók és egyházak támogatásáért dolgozik, vala-
mint olyan eseményeket szervez és támogat, 
amelyek megismertetik az embereket a Lepramisszió 
céljaival.
Imatémák

Hétfő: 2016-tól a Hollandiai Lepramisszió nem fog 
támogatást kapni a holland kormánytól. Ez évi 
450 000 EUR-val kevesebb bevételt jelent, ami  az 
összes bevételük negyedét teszi ki. A Hollandiai 
Lepramisszió mindent megtesz új források és ado
mányozók felkutatására, ami a hiányt pótolhatja. 
Több munkát fektetnek a megújulásba, kapcso
latépítésbe és támogatók bevonásába a leprabe
tegségben érintett emberek megsegítésére. Imád
kozzunk, hogy erőfeszítéseik gyümölcsözőek le
gyenek!
Kedd: A bevételeik csökkenése miatt a Hollandiai 
Lepramisszió szervezeti átalakulásra is kényszerül 
2016-ban. Költségeiket is csökkenteni kell, ami a 
munkatársakat is érinti. Belső és külső folyamata
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ikat is hatékonyabbá kell tenni. Imádkozzunk, hogy 
a munkatársak megbírkózzanak a változásokkal és 
kérjük Isten áldását elhivatottságukra!
Szerda: Imádkozzunk Henno Couprie-ért, a Hollan
diai Lepramisszió országos vezetőjéért! Imádkoz
zunk áldásért munkájában, családjában, és böl
csességért a döntéshozatalban!
Csütörtök: Ebben az évben a Hollandiai Lepra
misszió ténylegesen szeretne előrelépni az önkén
tesek toborzásában, akik a munkatársakat segítik. 
Imádkozzunk jó ötletekért és inspirációért, hogy 
megbízható és jó képességű önkénteseket talál
janak!
Péntek: A Hollandiai Lepramisszió csapata 2016 
tavaszán tervez egy nagy eseményt megrendezni, 
melynek célja új adományozók bevonása. Imád
kozzunk Isten áldásáért és vezetéséért az 
előkészítő munkában és hogy az esemény sikeres 
legyen, miáltal a Hollandiai Lepramisszió sok új 
támogatót köszönthessen!
Szombat/vasárnap: A hollandiai támogatók min
denféle felekezetű emberekből állnak. Adjunk hálát 
Istennek, hogy mindannyian egyek lehetünk a 
közös célért: a leprabetegségben érintett emberek 
megsegítéséért. Adjunk hálát, hogy a Hollandiai 
Lepramissziónak mintegy 200 elhivatott imatá
mogatója van, akik rendszeresen imádkoznak a 
Lepramisszió munkájáért és a betegekért.

Bibliai idézet: „Az Istennek pedig van hatalma arra, 
hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy min-
denütt mindenkor minden szükségessel rendelkezze-
tek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” 
(2Kor 9,8)
Vezető munkatársak:
Henno Couprie – igazgató
Nico Zwemstra – programkoordinátor
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Képek: Henno Couprie, a Hollandiai Lepramisszió országos vezetője,                    A munkatársak csoportjaKép: Sumon Salamon Halder, a Bangladesi Lepramisszió vezetője.
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Imatémák
Hétfő: Mond
junk köszöne
tet a magyaror
szági Lepra
misszió önkéntes hálózatáért, az idősekért és fia
talokért, akik idejüket, szakértelmüket és tudásukat 
ajánlják fel, hogy különböző módon szolgáljanak a 
leprabetegeknek!
Kedd:  Adjunk hálát a lelkészekért, papokért és 
tanárokért, akik meghívják és támogatják a ma
gyarországi Lepramissziót, és terjesztik üzenetét 
egész évben különböző módon az egyházon belül!
Szerda: Kérjük Isten áldását a magyarországi 
Lepramisszió különböző adománygyűjtő tevékeny-
ségére, hogy jó időben elkészüljenek, a tervek 
megvalósuljanak,  az emberek figyelmét felkeltsék,  
és ők nagylelkűen válaszoljanak!
Csütörtök:  Imában kérjünk Istentől bölcsességet 
Riskóné Márta igazgatónak és elkötelezett tanács
adóinak!
Péntek: Imádkozzunk jó és áldott kommuniká
cióért, a kínai projekt felelőseivel és kedvezménye
zettjeivel való további jó kapcsolatokért!
Szombat/vasárnap: Kérjünk áldást Riskó Mártára 
és munkájára! Mondjunk köszönetet a Nemzetközi 
Lepramisszió lelkiségi szolgálatában végzett 
szolgálatáért és a leprabetegek  iránti elkötelezett
ségéért!

Vezető munkatárs
Riskóné Fazekas Márta – a magyarországi Lepra-
misszió Igazgatója
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9. hét: február 29 – március 6.

A magyarországi Lepramisszióról
A magyarországi Lepramisszió 2014-ben ünnepelt  
és adott hálát a 40 éves szolgálatért. A korábbi évek-
ben a Lepramisszió  tevékenysége csak a különböző 
protestáns felekezetek és egyházi csoportok támoga-
tásán alapult; de ma a támogatások többsége ma-
gánszemélyektől  jön,  és ez egyre inkább jellemzővé 
válik. A magyar Lepramisszió rendszeres adomány-
gyűjtő tevékenységén túl 2016-ban a lakosság 70%-
át képviselő Római Katolikus Egyház lesz az ado-
mánygyűjtés  és ismertségnövelés fő célcsoportja. 
A lakosság körébe önkénteseken keresztül juttatnak 
ki országszerte szórólapokat minél több helyre: üz-
letekbe, orvosi rendelőkbe, könyvtárakba, közösségi 
helyekre. A magyarországi Lepramisszió kampányok-
kal, felhívásokkal, szórólapk magazinokba csato-
lásával, valamint templomokban, iskolákban és  
rendezvényeken tartott bemutató előadásokkal növeli 
az ismertséget és gyűjt adományokat. A támogatók 
évente ötször kapnak hírlevelet melléklettel, és 
Advent idején nagyon kedvező  fogadtatásra talált a 
„+ 1 teríték”  kampány is. A magyarra lefordított 
Imafonának köszönhetően növekvő imatámogatást 
kapnak az egyházi csoportoktól, vasárnapi iskoláktól 
és az ország különféle felekezeteinek keresztényei-
től. A magyarországi Lepramisszió a Nemzetközi Lep-
ramisszió átfogó küldetéséhez való hozzájárulás 
fontos elemének tartja az imádságot már a kezde-
tektől, 1974 óta. A magyarországi Lepramisszió 
Xishuangbannaban és Dicsingben  (Dél-Kína és tibeti 
terület) működtet projekteket. Ezen kívül az indiai 
Shahdara lepramissziós kórházat támogatja műkö-
désében. 

Magyarország

Képek: Riskóné Márta igazgató
A régi, hűséges balatonföldvári regionális csoport idős támogatói irgalmasságot tanúsítanak a leprabetegek iránt. 
Takarókat kötnek, eladják, hogy támogathassák a Lepramissziót.
Dad község református vasárnapi iskolás gyermekei azt írták, hogy szeretettel  eltörölhető minden rossz dolog: 
kirekesztés, megbélyegzés, barátságtalanság, szégyen, fájdalom.

10. hét: március 7 – 13.

A Kelet-Timori  Lepramisszióról 
Szeretnék elérni, hogy  a leprában szenvedők és a 
mozgássérültek, valamint családjaik életminősége 
javuljon.
A következő projekteket végzik:
- Közösségalapú társadalmi, gazdasági, egészség-
ügyi és fejlesztési rehabilitáció  -  célja a leprával súj-
tott emberek visszaintegrálása a közösségbe. 
Jelenleg 24 önsegítő csoport működik 6 régióban, de 
a projekt szeretné ezt kibővíteni 7 régióra a „Disability 
Advocacy”, sérülteket pártfogó programmal karöltve.
- A „Better Community Health for Communities 
Affected by Leprosy” project az Egészségügyi 
Minisztériummal és egy klinikai partnerrel közösen 
arra törekszik, hogy a járványok sújtotta területeken 
is kiküszöböljék a leprát és csökkentsék a lepra- 
okozta mozgáskorlátozottság terheit. Jelenleg 3 
súlyosan fertőzött területre koncentrál a project 
(Oecusse, Dili és Baucau), de a kevésbé fertőzött 
körzetekben is végeznek szupervíziót és szűréseket.
- Oecusse-ban program indult a lepra és a sérültség 
visszaszorítására 2015. júliusában. Céljuk, hogy korai 
diagnózis segítségével visszaszorítsák ezeket a 
problémékat ezen a területen, bátorítva az embereket 
megelőzési stratégiák és figyelemfelkeltési közösségi 
programok révén.
- A „Disability Advocacy Project” sérülteket pártfogó, 
támogató program együtt dolgozik a Ra'es Hadomi 
Timor Oan nemzeti mozgássérült egyesülettel. Sze-
retnék szélesebb körben megismertetni és támogatni 
a sérült emberek jogait. A RHTO csapata maga is 
sérült és/vagy leprával küzdő emberekből áll.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nemzetközi Sérültek nap
jáért, amit ez év decemberében rendeznek meg 
Kelet-Timorban, hogy az alkalmaik minél több jó 
publicitási lehetőséget kapjanak és hogy minél több 
kormányzati vezető is ellátogasson ezekre!
Kedd: Könyörögjünk az önsegítő csoportok tag
jaiért, akik igyekeznek segíteni egymást a moz
gáskorlátozottság megelőzésében! Imádkozzunk, 
hogy a tagok megértsék a használt módszereket, 
legyenek motiváltak azok rendszeres és teljeskörű 
alkalmazásában, és hadd tapasztaljanak meg eze
ken keresztül pozitív változásokat az életükben!
Szerda: Imádkozzunk a „Better Community Health 
for Communities Affected by Leprosy” nevű prog-

· -

· -
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-

·

Kelet-Timor

ram folyamatosságáért! A munkatársak felvállalják 
a szűrést a járványok sújtotta területeken, külö-
nösen is Oecusse-ben – Imádkozzunk, hogy a 
szűrés hatékony legyen, minél koraibb diagnózist 
és kezelést adhasson az érintetteknek, s így segít-
hessen elkerülni a mozgássérültség bekövetkez-
tét, vagy előrehaladtát!.
Csütörtök: Adjunk hálát az önsegítő csoportokért, 
melyek bekapcsolódtak az új CBR SEHD projekt-
be! Imádkozzunk, hogy a programon keresztül a 
csoporttagok közösségi részvétele fokozódjon, 
valamint a kapacitásuk és lehetőségeik is az 
elfogadható megélhetésre! 
Péntek: A Kelet-Timori Lepramisszió Sérülteket tá-
mogató projektje ebben az évben véget ér. Imád-
kozzunk, hogy kifejlesszenek egy új programot, 
hogy az eddig már elért jó munka folytatódhasson!
Szombat/vasárnap: Könyörögjünk a szükséges 
két új munkatársért az Oecusse-ben induló új 
projekthez, legyenek lelkesek a munkájukban és  
használhassák a képességeiket a leprával küzdők 
életének megjobbítására! Imádkozzunk, hogy ez a 
projekt az új munkatársi csapattal hosszútávú 
változást hozhasson az Oecusse környéki közös
ségekben!

Vezetőség
Afliana (Nona) Lisnahan Reis – igazgató

·

·

·

-

Képek: Afliana (Nona) Lisnahan Reis igazgató
A Kelet-Timori Lepramisszió 2015-ös Leprások Világnapi ünnepsége.
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9. hét: február 29 – március 6.

A magyarországi Lepramisszióról
A magyarországi Lepramisszió 2014-ben ünnepelt  
és adott hálát a 40 éves szolgálatért. A korábbi évek-
ben a Lepramisszió  tevékenysége csak a különböző 
protestáns felekezetek és egyházi csoportok támoga-
tásán alapult; de ma a támogatások többsége ma-
gánszemélyektől  jön,  és ez egyre inkább jellemzővé 
válik. A magyar Lepramisszió rendszeres adomány-
gyűjtő tevékenységén túl 2016-ban a lakosság 70%-
át képviselő Római Katolikus Egyház lesz az ado-
mánygyűjtés  és ismertségnövelés fő célcsoportja. 
A lakosság körébe önkénteseken keresztül juttatnak 
ki országszerte szórólapokat minél több helyre: üz-
letekbe, orvosi rendelőkbe, könyvtárakba, közösségi 
helyekre. A magyarországi Lepramisszió kampányok-
kal, felhívásokkal, szórólapk magazinokba csato-
lásával, valamint templomokban, iskolákban és  
rendezvényeken tartott bemutató előadásokkal növeli 
az ismertséget és gyűjt adományokat. A támogatók 
évente ötször kapnak hírlevelet melléklettel, és 
Advent idején nagyon kedvező  fogadtatásra talált a 
„+ 1 teríték”  kampány is. A magyarra lefordított 
Imafonának köszönhetően növekvő imatámogatást 
kapnak az egyházi csoportoktól, vasárnapi iskoláktól 
és az ország különféle felekezeteinek keresztényei-
től. A magyarországi Lepramisszió a Nemzetközi Lep-
ramisszió átfogó küldetéséhez való hozzájárulás 
fontos elemének tartja az imádságot már a kezde-
tektől, 1974 óta. A magyarországi Lepramisszió 
Xishuangbannaban és Dicsingben  (Dél-Kína és tibeti 
terület) működtet projekteket. Ezen kívül az indiai 
Shahdara lepramissziós kórházat támogatja műkö-
désében. 

Magyarország

Képek: Riskóné Márta igazgató
A régi, hűséges balatonföldvári regionális csoport idős támogatói irgalmasságot tanúsítanak a leprabetegek iránt. 
Takarókat kötnek, eladják, hogy támogathassák a Lepramissziót.
Dad község református vasárnapi iskolás gyermekei azt írták, hogy szeretettel  eltörölhető minden rossz dolog: 
kirekesztés, megbélyegzés, barátságtalanság, szégyen, fájdalom.

10. hét: március 7 – 13.

A Kelet-Timori  Lepramisszióról 
Szeretnék elérni, hogy  a leprában szenvedők és a 
mozgássérültek, valamint családjaik életminősége 
javuljon.
A következő projekteket végzik:
- Közösségalapú társadalmi, gazdasági, egészség-
ügyi és fejlesztési rehabilitáció  -  célja a leprával súj-
tott emberek visszaintegrálása a közösségbe. 
Jelenleg 24 önsegítő csoport működik 6 régióban, de 
a projekt szeretné ezt kibővíteni 7 régióra a „Disability 
Advocacy”, sérülteket pártfogó programmal karöltve.
- A „Better Community Health for Communities 
Affected by Leprosy” project az Egészségügyi 
Minisztériummal és egy klinikai partnerrel közösen 
arra törekszik, hogy a járványok sújtotta területeken 
is kiküszöböljék a leprát és csökkentsék a lepra- 
okozta mozgáskorlátozottság terheit. Jelenleg 3 
súlyosan fertőzött területre koncentrál a project 
(Oecusse, Dili és Baucau), de a kevésbé fertőzött 
körzetekben is végeznek szupervíziót és szűréseket.
- Oecusse-ban program indult a lepra és a sérültség 
visszaszorítására 2015. júliusában. Céljuk, hogy korai 
diagnózis segítségével visszaszorítsák ezeket a 
problémékat ezen a területen, bátorítva az embereket 
megelőzési stratégiák és figyelemfelkeltési közösségi 
programok révén.
- A „Disability Advocacy Project” sérülteket pártfogó, 
támogató program együtt dolgozik a Ra'es Hadomi 
Timor Oan nemzeti mozgássérült egyesülettel. Sze-
retnék szélesebb körben megismertetni és támogatni 
a sérült emberek jogait. A RHTO csapata maga is 
sérült és/vagy leprával küzdő emberekből áll.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nemzetközi Sérültek nap
jáért, amit ez év decemberében rendeznek meg 
Kelet-Timorban, hogy az alkalmaik minél több jó 
publicitási lehetőséget kapjanak és hogy minél több 
kormányzati vezető is ellátogasson ezekre!
Kedd: Könyörögjünk az önsegítő csoportok tag
jaiért, akik igyekeznek segíteni egymást a moz
gáskorlátozottság megelőzésében! Imádkozzunk, 
hogy a tagok megértsék a használt módszereket, 
legyenek motiváltak azok rendszeres és teljeskörű 
alkalmazásában, és hadd tapasztaljanak meg eze
ken keresztül pozitív változásokat az életükben!
Szerda: Imádkozzunk a „Better Community Health 
for Communities Affected by Leprosy” nevű prog-
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ram folyamatosságáért! A munkatársak felvállalják 
a szűrést a járványok sújtotta területeken, külö-
nösen is Oecusse-ben – Imádkozzunk, hogy a 
szűrés hatékony legyen, minél koraibb diagnózist 
és kezelést adhasson az érintetteknek, s így segít-
hessen elkerülni a mozgássérültség bekövetkez-
tét, vagy előrehaladtát!.
Csütörtök: Adjunk hálát az önsegítő csoportokért, 
melyek bekapcsolódtak az új CBR SEHD projekt-
be! Imádkozzunk, hogy a programon keresztül a 
csoporttagok közösségi részvétele fokozódjon, 
valamint a kapacitásuk és lehetőségeik is az 
elfogadható megélhetésre! 
Péntek: A Kelet-Timori Lepramisszió Sérülteket tá-
mogató projektje ebben az évben véget ér. Imád-
kozzunk, hogy kifejlesszenek egy új programot, 
hogy az eddig már elért jó munka folytatódhasson!
Szombat/vasárnap: Könyörögjünk a szükséges 
két új munkatársért az Oecusse-ben induló új 
projekthez, legyenek lelkesek a munkájukban és  
használhassák a képességeiket a leprával küzdők 
életének megjobbítására! Imádkozzunk, hogy ez a 
projekt az új munkatársi csapattal hosszútávú 
változást hozhasson az Oecusse környéki közös
ségekben!

Vezetőség
Afliana (Nona) Lisnahan Reis – igazgató

·

·

·

-

Képek: Afliana (Nona) Lisnahan Reis igazgató
A Kelet-Timori Lepramisszió 2015-ös Leprások Világnapi ünnepsége.



11. hét: március 14 – 20.
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12. hét: március 21 – 27.
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A Nigériai Lepramisszió
Támogatja a Nemzeti  Tüdővész- és Lepraellenőrzési 
Programot, és  Nigéria különböző közösségeiben élő  
több, mint 40.000 leprabetegnek nyújt segítséget. 
Nigériában körülbelül 3-4000 új lepra megbetegedést 
diagnosztizálnak évente, körülbelül 10%-át 14 év 
alatti gyermekeknél. E számok  a betegségnek a la-
kosságon belüli folyamatos terjedését jelzi.  Ráadásul  
majdnem 15% esetében látható deformáltságot is 
diagnosztizálnak, ami a késői jelentkezést mutatja.  
Ez a két probléma súlyos aggodalomra ad okot.  A 
Nigériai Lepramisszió és partnereinek létfontosságú 
támogatása nélkül ezeknek az eseteknek nagy részét 
nem találták volna meg, és az embereknek a 
betegség következményei miatt elhúzúdó küzdelmet 
kellene elszenvedniük, beleértve a rokkantságot, 
szegénységet és társadalmi kirekesztettséget.
Imatémák

Hétfő: A Nigériai Lepramisszió megújította ötéves 
országos stratégiáját, amely irányt mutat a 2016-
2020 közötti működéshez. Imádkozzunk, hogy Is
ten segítsen világosan megfogalmazni és  irányí
tani a leprabetegek és rokkantak életét befolyásoló 
beavatkozásokat! 
Kedd: A Nigériai Lepramisszió kuratóriuma ápri
lisban ül össze. Imában kérjünk a tagoknak böl
csességet, kegyelmet, előrelátást  a Missziónak a 
nigériai leprások és rokkantak iránti felelősségéről 
hozott döntéseihez!
Szerda: A Nigériai Lepramisszió egy törvényjavas
lat előterjesztését kezdeményezte a Nemzet
gyűlésnek, amely támogatja az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsa 2010-es határozatának meghonosítását  
A leprások és családtagjaik elleni hátrányos meg

különböztetés felszámolásáról” Nigériában. 
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Nigéria: 1. rész

Imádkozzunk, 
hogy a meg
felelő csator
nákon ke
resztül a törvényjavaslat támogatást nyerjen és tör
vénnyé váljon!
Csütörtök: A Nigériai Lepramis zió munkatársai
nak konferenciáját áprilisra tervezték. Ez a szelle
mi felüdülés időszaka a Bizottság tagjai, a mun
katársak és önkéntesek számára. Imádkozzunk, 
hogy Isten helyezze minden résztvevő szívére az ő 
aktuális Igéjét, és hogy mindenki Isten munkája 
iránti megújult eltökéltséggel jöjjön el a csendes
napokról!
Péntek: Nigéria folyamatos biztonsági kihívások
kal néz szembe a Boko Haram terrorista lázadás 
következtében. Imádkozzunk, hogy helyreálljon a 
béke a  zűrzavaros államokban, és Isten gyógyítsa 
be a gyilkosságok és javaik elvesztése miatt sokat 
szenvedett, sérült szíveket!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálá Istennek  a Nigé
riai Lepramisszió támogatóinak és önkénteseinek 
aktív imatámogatásáért, a közösségi kapcsolat
építésért, és anyagi javakért! Imádkozzunk, hogy 
Isten adjon új önkénteseket, akik képességeiket és 
tehetségüket használva növeljék a Nigériai Lepra
misszió támogatottságát!

Vezető munkatársak
Dr Sunday Udo – igazgató
Dr Moses Onoh – műszaki tanácsadó
Israel Kehinde Adio – pénzügyi igazgató
Terver Anyor – befektetési igazgató
Pius Ogbu Sunday – működtetési igazgató
Temitope Ayoola – asszisztens
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Kép: A Nigériai Lepramisszió 
vezetősége

Sok olyan országban, ahol dolgozunk, a Lepra-
misszió partnere az Amerikai Lepramisszió (mely az 
Egyesült Államokban székel) és az effect:hope nevű 
kanadai szervezet.
Az Amerikai Lepramisszióról
Az 1906-ban alapított Amerikai Lepramisszió az 
Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb keresz-
tény szervezete, amely a leprabetegségben és szö-
vődményeiben érintettek gyógyításának és rehabili-
tációjának szenteli tevékenységét. Az Amerikai Lep-
ramisszió világszerte több, mint négymillió ember éle-
tét változtatta meg orvosi kezelés és képzések által, 
keresztény segítségnyújtással, mozgáskorlátozottság 
megelőzésével, közösségek megerősítésével és ku-
tatással.
Az effect:hope-ról
Az effect:hope (korábban Kanadai Lepramisszió) egy 
kanadai keresztény szervezet, amelynek célja  első-
sorban hosszútávú, pozitív változást hozni az elha-
nyagolt trópusi betegségekben - mint pl. lepra és szö-
vődményei - szenvedő emberek életébe. Az 
effect:hope támogatói, munkatársai és partnerei or-
vosi és fejlesztési stratégiák által hosszútávú, kéz-
zelfogható változást jelentenek azoknak, akiknek 
szolgálatában állnak.
Imatémák
Amerikai Lepramisszió

Hétfő: Imádkozzunk a két hétvégén át tartó ado
mánygyűjtő rendezvényért áprilisban és október
ben, hogy a megfelelő emberek vegyenek részt és 
nagylelkűen támogassák a szervezet munkáját!
Kedd: Kérjük az Úr segítségét, hogy adjon böl
csességet és útmutatást az Amerikai Lepramisszió 
számára az ötéves stratégiai programjuk beveze
téséhez, melynek célja, hogy a leprabetegség hatá
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-
-

Amerikai Egyesült Államok  és Kanada

sait csökkentsék és növeljék azok számát, akik 
programjaikon keresztül segítséget kaphatnak.
Szerda: Imádkozzunk az Amerikai Lepramisszió 
munkatársainak biztonságos utazásáért!

effect:hope
Csütörtök: 2015-ben az effect:hope egy olyan 
kutatást kezdeményezett, melynek célja annak 
megértése: miként kerül a mycobacterium leprae (a 
leprát okozó baktérium) az emberi szervezetbe. 
Ezáltal jobban megérthetjük, hogyan lehet meg
akadályozni a fertőzés létrejöttét. Imádkozzunk 
mindazokért, akik részt vesznek és 2016-ban 
vezetik ezt az izgalmas kutatást!
Péntek: Az effect:hope munkáját kanadai és 
nemzetközi partnereinek odaadó és szenvedélyes 
támogatása teszi lehetővé. Imádkozzunk ezeknek 
az értékes kapcsolatoknak a folyamatos erősö
déséért és új kapcsolatok építéséért, hogy minél 
nagyobb hatást érhessenek el azok életében, aki
ket szolgálnak!
Szombat/vasárnap: Dícsérjük Istent a sok áldá
sért és sok odaadó kanadai folyamatos  imádsá
gos és anyagi támogatásáért! Imádkozzunk, hogy 
az effect:hope hatékonyan találjon meg minél több 
új kanadait ebben az évben, és indítson embereket 
arra, hogy jelentős hatást tegyenek a világra rajtuk 
keresztül!
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Képek: Bill Simmons, az Amerikai Lepramisszió elnöke és ügyvezetője kongói látogatása során
Peter Derrick, az effect:hope ügyvezető igazgatója
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A Nigériai Lepramisszió
Támogatja a Nemzeti  Tüdővész- és Lepraellenőrzési 
Programot, és  Nigéria különböző közösségeiben élő  
több, mint 40.000 leprabetegnek nyújt segítséget. 
Nigériában körülbelül 3-4000 új lepra megbetegedést 
diagnosztizálnak évente, körülbelül 10%-át 14 év 
alatti gyermekeknél. E számok  a betegségnek a la-
kosságon belüli folyamatos terjedését jelzi.  Ráadásul  
majdnem 15% esetében látható deformáltságot is 
diagnosztizálnak, ami a késői jelentkezést mutatja.  
Ez a két probléma súlyos aggodalomra ad okot.  A 
Nigériai Lepramisszió és partnereinek létfontosságú 
támogatása nélkül ezeknek az eseteknek nagy részét 
nem találták volna meg, és az embereknek a 
betegség következményei miatt elhúzúdó küzdelmet 
kellene elszenvedniük, beleértve a rokkantságot, 
szegénységet és társadalmi kirekesztettséget.
Imatémák

Hétfő: A Nigériai Lepramisszió megújította ötéves 
országos stratégiáját, amely irányt mutat a 2016-
2020 közötti működéshez. Imádkozzunk, hogy Is
ten segítsen világosan megfogalmazni és  irányí
tani a leprabetegek és rokkantak életét befolyásoló 
beavatkozásokat! 
Kedd: A Nigériai Lepramisszió kuratóriuma ápri
lisban ül össze. Imában kérjünk a tagoknak böl
csességet, kegyelmet, előrelátást  a Missziónak a 
nigériai leprások és rokkantak iránti felelősségéről 
hozott döntéseihez!
Szerda: A Nigériai Lepramisszió egy törvényjavas
lat előterjesztését kezdeményezte a Nemzet
gyűlésnek, amely támogatja az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsa 2010-es határozatának meghonosítását  
A leprások és családtagjaik elleni hátrányos meg

különböztetés felszámolásáról” Nigériában. 
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Imádkozzunk, 
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felelő csator
nákon ke
resztül a törvényjavaslat támogatást nyerjen és tör
vénnyé váljon!
Csütörtök: A Nigériai Lepramis zió munkatársai
nak konferenciáját áprilisra tervezték. Ez a szelle
mi felüdülés időszaka a Bizottság tagjai, a mun
katársak és önkéntesek számára. Imádkozzunk, 
hogy Isten helyezze minden résztvevő szívére az ő 
aktuális Igéjét, és hogy mindenki Isten munkája 
iránti megújult eltökéltséggel jöjjön el a csendes
napokról!
Péntek: Nigéria folyamatos biztonsági kihívások
kal néz szembe a Boko Haram terrorista lázadás 
következtében. Imádkozzunk, hogy helyreálljon a 
béke a  zűrzavaros államokban, és Isten gyógyítsa 
be a gyilkosságok és javaik elvesztése miatt sokat 
szenvedett, sérült szíveket!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálá Istennek  a Nigé
riai Lepramisszió támogatóinak és önkénteseinek 
aktív imatámogatásáért, a közösségi kapcsolat
építésért, és anyagi javakért! Imádkozzunk, hogy 
Isten adjon új önkénteseket, akik képességeiket és 
tehetségüket használva növeljék a Nigériai Lepra
misszió támogatottságát!

Vezető munkatársak
Dr Sunday Udo – igazgató
Dr Moses Onoh – műszaki tanácsadó
Israel Kehinde Adio – pénzügyi igazgató
Terver Anyor – befektetési igazgató
Pius Ogbu Sunday – működtetési igazgató
Temitope Ayoola – asszisztens
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Kép: A Nigériai Lepramisszió 
vezetősége

Sok olyan országban, ahol dolgozunk, a Lepra-
misszió partnere az Amerikai Lepramisszió (mely az 
Egyesült Államokban székel) és az effect:hope nevű 
kanadai szervezet.
Az Amerikai Lepramisszióról
Az 1906-ban alapított Amerikai Lepramisszió az 
Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb keresz-
tény szervezete, amely a leprabetegségben és szö-
vődményeiben érintettek gyógyításának és rehabili-
tációjának szenteli tevékenységét. Az Amerikai Lep-
ramisszió világszerte több, mint négymillió ember éle-
tét változtatta meg orvosi kezelés és képzések által, 
keresztény segítségnyújtással, mozgáskorlátozottság 
megelőzésével, közösségek megerősítésével és ku-
tatással.
Az effect:hope-ról
Az effect:hope (korábban Kanadai Lepramisszió) egy 
kanadai keresztény szervezet, amelynek célja  első-
sorban hosszútávú, pozitív változást hozni az elha-
nyagolt trópusi betegségekben - mint pl. lepra és szö-
vődményei - szenvedő emberek életébe. Az 
effect:hope támogatói, munkatársai és partnerei or-
vosi és fejlesztési stratégiák által hosszútávú, kéz-
zelfogható változást jelentenek azoknak, akiknek 
szolgálatában állnak.
Imatémák
Amerikai Lepramisszió

Hétfő: Imádkozzunk a két hétvégén át tartó ado
mánygyűjtő rendezvényért áprilisban és október
ben, hogy a megfelelő emberek vegyenek részt és 
nagylelkűen támogassák a szervezet munkáját!
Kedd: Kérjük az Úr segítségét, hogy adjon böl
csességet és útmutatást az Amerikai Lepramisszió 
számára az ötéves stratégiai programjuk beveze
téséhez, melynek célja, hogy a leprabetegség hatá
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sait csökkentsék és növeljék azok számát, akik 
programjaikon keresztül segítséget kaphatnak.
Szerda: Imádkozzunk az Amerikai Lepramisszió 
munkatársainak biztonságos utazásáért!

effect:hope
Csütörtök: 2015-ben az effect:hope egy olyan 
kutatást kezdeményezett, melynek célja annak 
megértése: miként kerül a mycobacterium leprae (a 
leprát okozó baktérium) az emberi szervezetbe. 
Ezáltal jobban megérthetjük, hogyan lehet meg
akadályozni a fertőzés létrejöttét. Imádkozzunk 
mindazokért, akik részt vesznek és 2016-ban 
vezetik ezt az izgalmas kutatást!
Péntek: Az effect:hope munkáját kanadai és 
nemzetközi partnereinek odaadó és szenvedélyes 
támogatása teszi lehetővé. Imádkozzunk ezeknek 
az értékes kapcsolatoknak a folyamatos erősö
déséért és új kapcsolatok építéséért, hogy minél 
nagyobb hatást érhessenek el azok életében, aki
ket szolgálnak!
Szombat/vasárnap: Dícsérjük Istent a sok áldá
sért és sok odaadó kanadai folyamatos  imádsá
gos és anyagi támogatásáért! Imádkozzunk, hogy 
az effect:hope hatékonyan találjon meg minél több 
új kanadait ebben az évben, és indítson embereket 
arra, hogy jelentős hatást tegyenek a világra rajtuk 
keresztül!
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Képek: Bill Simmons, az Amerikai Lepramisszió elnöke és ügyvezetője kongói látogatása során
Peter Derrick, az effect:hope ügyvezető igazgatója
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fogyatékos-barát képzésre és munkahelyre köl-
tenek!
Szerda: Adjunk hálát azért a sok gyülekezetért és 
iskoláért, amelyek támogatták az Indiai Lepra-
misszió szakmunkás - programjait  támogatták az 
év folyamán! Imádkozzunk az igazgatók és más 
vezetők lelki erejéért és bölcsességéért, hogy 
hatékony és eredményes szakmunkásoktató prog-
ramokat fejlesszenek ki! Imádkozzunk, hogy a 
leprabetegek lelki szükségei is  ki legyenek elégít-
ve, megtapasztalják Isten békességét, s Ő vigyáz-
zon szívükre és elméjükre!
Csütörtök: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió 
szakmunkásoktató központjainak és közösség-
alapú szakmunkásképzésének felvételi folyamatá-
ért: hogy elérjék azokat, akik a legnagyobb szük-
ségben vannak, sikeresen felvegyenek leprás diá-
kokat a maguk által választott tanfolyamokra, és 
hogy a szakmunkásoktató központok nem-lepra-
beteg diákjainak felvétele növelje az elfogadást és 
csökkentse a megbélyegzést. Imádkozzunk, hogy 
az érintettek lássák értelmét a közösségalapú 
szakmunkásképzés bevezetésének!
Péntek: Imádkozzunk az érintettek utógondozó 
programjáért, hogy az Indiai Lepramisszió sike-
resen célozza meg és oldja meg a pártfogói 
ügyeket (tisztességes munkakörülmények, a lepra 
ill. a fogyaték miatti diszkrimináció) és  felhasználja 
az érintettek visszajelzéseit is a program haté-
konyságának javításában! Imádkozzunk, hogy a 
lányok és fogyatékos végzősök legyőzzék nehéz-
ségeiket és megtarthassák munkájukat a biz-
tonságos munkakörülmények között!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a lehetséges 
partnerekért és pénzügyi támogatásért, amelyek az 
új és a már meglévő termelő- és oktató egységek 
hatékonyságához és karbantartásához szüksége-
sek.

·

·

·

·

13. hét: március 28 – április 3.

21

ARCKÉP

 bajnokságot a Kelet-Timori Mozgássérültek AOrszágos Egyesülete szervezte, és 8 
csapat játszott a nap során egymással. A 
rendezvénnyel a szervezők célja az volt, hogy 
felhívják a média és a lakosság figyelmét a 
mozgássérültek ügyére, támogatókat szerez-
zenek mind erkölcsi-, mind anyagi értelemben.

A lepramissziós csapat a dolgozókból állt, akik 
közül néhányan maguk is mozgássérültek. Az 
első három mérkőzést ők nyerték meg a 
válogatóban, majd a középdöntők végére ez 
romlott, és a döntőben a harmadik helyet tudták 
megszerezni. A döntőre május 9-én került sor az 
Ifjúsági-és Egészségügyi államtitkár, valamint 
több magas rangú vezető jelenlétében. 
Mindannyian nagyon pozitívan és készségesen 

Küzdelem a befogadásért

2015 márciusában a Kelet-Timori Lepramisszió munkatársai és 
gondozottjai nagy kihívásra egyesítették erőiket: kerekesszékes 
kézilabda-mérkőzésen vettek részt!

nyilatkoztak meg nemcsak a rendezvényről, 
hanem a résztvevő szervezetek munkájától is.

A Lepramisszió csapata egy kupát nyert, vala-
mint 500 USA dollárt. Ezt az összeget mara-
déktalanul a nepáli földrengésben súlyosan 
megsérült Anandaban kórház javára ajánlották 
fel.

A Kelet-Timori Mozgássérültek Egyesületét az 
ország függetlenné válása után, 2011-ben hozta 
létre négy szervezet, köztük a Lepramisszió is. 
Mára az ország fogyatékkal élőinek elismert 
szószólójává váltak, akiknek munkáját megbe-
csülés övezi. Ehhez jelentős lépés volt a 
kerekesszékes kézilabdabajnokság is!

Szakmunkásképzés
Az Indiai Lepramisszió hat szakmunkásképző köz-
pontja a leprabetegség által leginkább érintett és 
kiszolgáltatott fiatalokat és felnőtteket oktatja. A lep-
rabetegek sajátosságaival vagy fogyatékával (rok-
kantság, mozgáskorlátozottság) is végezhető szak-
mákra tanítják őket. A rokkantsági felmérés és a 
pályaválasztási terapeuták által egyénre szabott 
rehabilitációs tervek arra bátorítják a tanulókat, hogy  
nekik megfelelő szakmát válasszanak. Mindez ko-
rábban csupán egy meg nem valósult álom volt 
számukra. A központok az elhelyzkedésben is tá-
mogatják a hallgatókat, pályakezdési támogatást  ad-
nak számukra, és pártfogóan elősegítik a kedvező 
munkafeltételeket, biztonságot, a megfelelő munka-
környezetet és felszereléseket. A közösségalapú 
szakmunkásképzés szintén fontos funkciója a fenn-
tartható megélhetés programjának, amely által az In-
diai Lepramisszió még több emberhez ér el. Emberek 
százai (fiatalok és férjezett asszonyok) kaptak már, 
vagy kapnak jelenleg képzést és munkavállalási 
támogatást a gombaültetvényeken, selyem szövé-
szetben, komputereknél, mobiltelefon javításnál és 
szabóságnál. A közösségalapú szakmunkásképzés 
abban  is különleges, hogy mind az önálló, mind az 
alkalmazott munkavállalásban is segítséget nyújt a 
települések lakóinak. Mindezt a legsérülékenyebb kö-
zösségekben teszi, különösen  ott,  ahol nem tudnak 
a már meglevő szakmunkás képzéshez hozzájutni.
Imatémák

Hétfő: India Minőségi Tanácsának ötévenkénti 
akkreditációja szükséges  a  szakmunkás-tanfolya-
mokra nézve. Imádkozzunk, hogy az akkreditációs 
folyamat sikeres legyen, ami által az Indiai Lepra-
misszió felsőbb kategóriába sorolhatja a szak-
munkásoktató központjait, s további egységekkel 
(kiskereskedelem, vendéglátás, orvosi és kiszolgá-
ló szektor) bővítheti az eddigi kurzusokat. Imád-
kozzunk a  szükséges anyagi támogatásért is!
Kedd: Adjunk hálát Istennek azért az 1400 fiatal 
gyógyult leprabetegért, akiket a szakmunkásképző 
programok  támogatnak! Imádkozzunk  jó egészsé-
gükért, minőségi képzésükért, jövedelmező mun-
kavállalásukért és Isten áldásáért a családjukon, 
hogy legyőzzék a leprát gyógyulással és befo-
gadással, s hogy boldogan és méltósággal éljenek 
a társadalomban! Imádkozzunk, hogy az intézetek 
és munkaadók meglássák annak értékét, ha egy 
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fogyatékos-barát képzésre és munkahelyre köl-
tenek!
Szerda: Adjunk hálát azért a sok gyülekezetért és 
iskoláért, amelyek támogatták az Indiai Lepra-
misszió szakmunkás - programjait  támogatták az 
év folyamán! Imádkozzunk az igazgatók és más 
vezetők lelki erejéért és bölcsességéért, hogy 
hatékony és eredményes szakmunkásoktató prog-
ramokat fejlesszenek ki! Imádkozzunk, hogy a 
leprabetegek lelki szükségei is  ki legyenek elégít-
ve, megtapasztalják Isten békességét, s Ő vigyáz-
zon szívükre és elméjükre!
Csütörtök: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió 
szakmunkásoktató központjainak és közösség-
alapú szakmunkásképzésének felvételi folyamatá-
ért: hogy elérjék azokat, akik a legnagyobb szük-
ségben vannak, sikeresen felvegyenek leprás diá-
kokat a maguk által választott tanfolyamokra, és 
hogy a szakmunkásoktató központok nem-lepra-
beteg diákjainak felvétele növelje az elfogadást és 
csökkentse a megbélyegzést. Imádkozzunk, hogy 
az érintettek lássák értelmét a közösségalapú 
szakmunkásképzés bevezetésének!
Péntek: Imádkozzunk az érintettek utógondozó 
programjáért, hogy az Indiai Lepramisszió sike-
resen célozza meg és oldja meg a pártfogói 
ügyeket (tisztességes munkakörülmények, a lepra 
ill. a fogyaték miatti diszkrimináció) és  felhasználja 
az érintettek visszajelzéseit is a program haté-
konyságának javításában! Imádkozzunk, hogy a 
lányok és fogyatékos végzősök legyőzzék nehéz-
ségeiket és megtarthassák munkájukat a biz-
tonságos munkakörülmények között!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a lehetséges 
partnerekért és pénzügyi támogatásért, amelyek az 
új és a már meglévő termelő- és oktató egységek 
hatékonyságához és karbantartásához szüksége-
sek.
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ARCKÉP

 bajnokságot a Kelet-Timori Mozgássérültek AOrszágos Egyesülete szervezte, és 8 
csapat játszott a nap során egymással. A 
rendezvénnyel a szervezők célja az volt, hogy 
felhívják a média és a lakosság figyelmét a 
mozgássérültek ügyére, támogatókat szerez-
zenek mind erkölcsi-, mind anyagi értelemben.

A lepramissziós csapat a dolgozókból állt, akik 
közül néhányan maguk is mozgássérültek. Az 
első három mérkőzést ők nyerték meg a 
válogatóban, majd a középdöntők végére ez 
romlott, és a döntőben a harmadik helyet tudták 
megszerezni. A döntőre május 9-én került sor az 
Ifjúsági-és Egészségügyi államtitkár, valamint 
több magas rangú vezető jelenlétében. 
Mindannyian nagyon pozitívan és készségesen 

Küzdelem a befogadásért

2015 márciusában a Kelet-Timori Lepramisszió munkatársai és 
gondozottjai nagy kihívásra egyesítették erőiket: kerekesszékes 
kézilabda-mérkőzésen vettek részt!

nyilatkoztak meg nemcsak a rendezvényről, 
hanem a résztvevő szervezetek munkájától is.

A Lepramisszió csapata egy kupát nyert, vala-
mint 500 USA dollárt. Ezt az összeget mara-
déktalanul a nepáli földrengésben súlyosan 
megsérült Anandaban kórház javára ajánlották 
fel.

A Kelet-Timori Mozgássérültek Egyesületét az 
ország függetlenné válása után, 2011-ben hozta 
létre négy szervezet, köztük a Lepramisszió is. 
Mára az ország fogyatékkal élőinek elismert 
szószólójává váltak, akiknek munkáját megbe-
csülés övezi. Ehhez jelentős lépés volt a 
kerekesszékes kézilabdabajnokság is!

Szakmunkásképzés
Az Indiai Lepramisszió hat szakmunkásképző köz-
pontja a leprabetegség által leginkább érintett és 
kiszolgáltatott fiatalokat és felnőtteket oktatja. A lep-
rabetegek sajátosságaival vagy fogyatékával (rok-
kantság, mozgáskorlátozottság) is végezhető szak-
mákra tanítják őket. A rokkantsági felmérés és a 
pályaválasztási terapeuták által egyénre szabott 
rehabilitációs tervek arra bátorítják a tanulókat, hogy  
nekik megfelelő szakmát válasszanak. Mindez ko-
rábban csupán egy meg nem valósult álom volt 
számukra. A központok az elhelyzkedésben is tá-
mogatják a hallgatókat, pályakezdési támogatást  ad-
nak számukra, és pártfogóan elősegítik a kedvező 
munkafeltételeket, biztonságot, a megfelelő munka-
környezetet és felszereléseket. A közösségalapú 
szakmunkásképzés szintén fontos funkciója a fenn-
tartható megélhetés programjának, amely által az In-
diai Lepramisszió még több emberhez ér el. Emberek 
százai (fiatalok és férjezett asszonyok) kaptak már, 
vagy kapnak jelenleg képzést és munkavállalási 
támogatást a gombaültetvényeken, selyem szövé-
szetben, komputereknél, mobiltelefon javításnál és 
szabóságnál. A közösségalapú szakmunkásképzés 
abban  is különleges, hogy mind az önálló, mind az 
alkalmazott munkavállalásban is segítséget nyújt a 
települések lakóinak. Mindezt a legsérülékenyebb kö-
zösségekben teszi, különösen  ott,  ahol nem tudnak 
a már meglevő szakmunkás képzéshez hozzájutni.
Imatémák

Hétfő: India Minőségi Tanácsának ötévenkénti 
akkreditációja szükséges  a  szakmunkás-tanfolya-
mokra nézve. Imádkozzunk, hogy az akkreditációs 
folyamat sikeres legyen, ami által az Indiai Lepra-
misszió felsőbb kategóriába sorolhatja a szak-
munkásoktató központjait, s további egységekkel 
(kiskereskedelem, vendéglátás, orvosi és kiszolgá-
ló szektor) bővítheti az eddigi kurzusokat. Imád-
kozzunk a  szükséges anyagi támogatásért is!
Kedd: Adjunk hálát Istennek azért az 1400 fiatal 
gyógyult leprabetegért, akiket a szakmunkásképző 
programok  támogatnak! Imádkozzunk  jó egészsé-
gükért, minőségi képzésükért, jövedelmező mun-
kavállalásukért és Isten áldásáért a családjukon, 
hogy legyőzzék a leprát gyógyulással és befo-
gadással, s hogy boldogan és méltósággal éljenek 
a társadalomban! Imádkozzunk, hogy az intézetek 
és munkaadók meglássák annak értékét, ha egy 
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A Lepramisszió kínai munkájáról
Kínában a regisztrált leprabetegek száma 220.000. 
Ennél sokkal több a tényleges betegek száma. Kö-
zülük 20.000 úgynevezett „leprakolóniában” él. Csak 
Dél-Kínában 600 ilyen elkülönített település létezik. 
Miközben Kína óriási tempóban fejlődik, a leprabe-
tegeket sorsukra hagyták, és mérhetetlen szegény-
ségben, bármiféle alapvető ellátás nélkül tengődnek. 
A gyógyuláshoz nincs hozzáférésük, elhanyagolt álla-
potuk miatt pedig 40%-nál életre szóló károsodások 
alakultak már ki. A szégyenbélyeg és társadalmi meg-
különböztetés is igen elevenen él még Kínában. 
Nemhogy a leprabetegek, de hozzátartozóik sem 
juthatnak sem munkához, sem iskolai oktatáshoz. A 
Lepramisszió ezeknek a „hátrahagyott” betegeknek a 
sorsát szeretné megfordítani. 1980 óta vagyunk jelen 
az országban. Partnereink az „Áldd meg Kínát!” és a 
HANDA szervezetek. Ők valósítják meg a Nemzet-
közi Lepramisszió programjait a dél-kínai Xishuang-
bannában és Dicsingben, melyeket a magyarországi 
Lepramisszió finanszíroz már több éve. Településeket 
fejlesztenek, küzdenek a nyomor ellen, kezelik és 
gyógyítják a leprabetegeket, családtagjaik sorsát 
rendezik mind iskoláztatási, felnőttoktatási progra-
mokkal, mind pedig munkahelyteremtéssel. Bátorítják 
a lakosságot a leprabetegek iránti megértésre és 
könyörületre, valamint felvilágosítással a kirekesztés 
és szégyenbélyeg ellen tesznek hathatósan. Bíznak 
abban, hogy a teljes életre sikerül eljuttatni minél 
többeket!
Imatémák

Hétfő:  A HANDA szervezet 100 leprabeteget sze
retne megszólaltatni, és egy dokumentumkötetben 
kiadni élettörténetüket, a leprakolóniák lakóinak 
szenvedéseit. Imádkozzunk ezért a kezdeménye
zésért, és azért, hogy a betegeknek legyen bátor
ságuk őszintén beszélni, hogy a külvilág rajtuk 
keresztül jusson jobb belátásra. 
Kedd: Imádkozzunk a jünnani Dicsing leprabete
geiért, akik nagyon távoli, magashegyi területen 
élnek, ahol még mindig természetes a leprával 
szembeni minden előítélet és megbélyegzés. 
Imádkozzunk az „Áldd meg Kínát!” partnerszer-
vezetünkért, akik fáradhatatlanul iskolázzák be a 
gyermekeket, tanítják a felnőtteket, képzik szak
mára őket. 
Szerda: Imádkozzunk a xishuangbannai terület 
nyolc leprafalujáért, melyekben a közösségi 
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Kína

rehabilitációt 
v é g e z z ü k !  
Kérjük Isten
től hogy a 
lakosság már ne a szégyen, hanem a gyógyulás 
felől lássa a leprát és érezzenek indíttatást arra, 
hogy maguk is közreműködők legyenek! 
Csütörtök: Kínában a leprabetegek semmit nem 
tudnak jogaikról. A HANDA 2016-ban új programot 
indít a felvilágosítás, jogvédelem, felzárkóztatás 
előmozdítására. Imádkozzunk azért, hogy ezen ke
resztül sok leprabeteget és hozzátartozójukat si
kerüljön az emberi méltóság szintjére emelni! 
Péntek: Imádkozzunk az „Áldd meg Kínát!” part-
nerünk dicsingi munkájáért! Imádkozzunk azért, 
hogy lelki munkájuk előtt nylíjon meg sokaknak a 
szíve,ismerjék meg Jézust, és ahogy eddig is: 
legyenek minél többen, akik elkezdik követni Őt!  
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az önsegítő 
csoportok sikeres munkájáért, hogy jövedelmező 
megélhetési forrásokat találjanak közösen a nagy 
szegénységben élő xishuangbannai leprabetege  
és családtagjaik számára! A legtöbb leprabetegnek 
a kiszolgáltatottság egészen természetes dolog. 
Nehezen értik meg, hogy sorsukon maguk is tud
nak fordítani a misszió segítsége által! Imád
kozzunk értük! 

Vezető munkatársak
HANDA
Dr Michael Chen – főtitkár
Sally Qi – projektigazgató
“Áldd meg Kínát!”
Felicia Chang – ügyvezető igazgató
Chee Hsiang Liow – programigazgató
Markus zum Felde – a dicsingi projekt vezetője
Jaap den Butter – a xishuangbannai projekt vezetője
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A Németországi Lepramisszióról
A Lepramisszió Németországban egy kis helyi baráti 
körként indult, amely Dr. Riedel és felesége köré cso-
portosult. Dr. Riedel az elsők között volt országában, 
aki a lepra ellen küzdött. 1951 és 1997 között a 
Lepramisszióban dolgozott, s múlt nyáron hunyt el 93 
évesen. Az volt a szíve vágya, hogy mindenkihez el-
juttassa Isten szeretetét és hogy láthatóvá tegye 
Isten Országát. A Németországi Lepramisszió igyek-
szik folytatni ezt a szolgálatot, és támogatni a Nem-
zetközi Lepramisszió különböző projektjeit. Az igaz-
gatótanács teljes egészében különböző felekezetek 
önkénteseiből áll. Speciális adománygyűjtő alkalma-
kat rendeznek nigériai, kongói, indiai és csádi pro-
jektek támogatására.
A Finnországi Lepramisszióról
A Lepramisszió támogatása 1968-ban kezdődött 
Finnországban, a nemzeti tanács pedig 1981-ben 
alakult meg. A finn Lepramissziót lelkes  önkéntesek 
működtették, akik adományokat gyűjtöttek a lepra és 
annak következményeinek (pl. mozgássérültség) 
megelőzésére  (kongói  projektek). Továbbá Finnor-
szág-szerte igyekeztek ismeretterjesztéssel szolgálni, 
s felhívni az emberek figyelmét a leprára és az abban 
szenvedőkre. 2016-ra a csapat azt tervezi, hogy 4 
magazint adnak ki 4 magazint finnül és svédül; meg-
látogatnak különböző gyülekezeteket, általános és 
felsőbb iskolákat; felajánlják használatra az új va-
sárnapi iskolás anyagaikat egyházaknak, iskoláknak. 
Az „Egy közülünk”  („One of us”) című DVD-jüket 
különböző gyülekezeteknek, iskoláknak és keresz-
tyén, valamint helyi TV csatornáknak kínálják; és 
készítenek egy rövidebb változatot az ASK ima-
kalauzból.
Imatémák
Németország

Hétfő: Imádkozzunk, hogy Isten megérintse azok
nak szívét, akik részt vesznek a Németországi 

· -

Németország és Finnország

Lepramisszió programjain, többek között a külön
böző gyülekezetekben és önkormányzatoknál 
végzett missziós prezentációjukon!
Kedd: Kérjük Istent, adjon kreatív ötleteket ahhoz, 
hogyan érjék el az embereket, és hogy eredmé
nyesek legyenek az adománygyűjtő alkalmaik! 
Imádkozzunk különösen is az új adományozókért 
és azokért is, akik vagyonuk egy részét végaka
ratként a Lepramisszióra hagyják!
Szerda: A német Lepramisszió néhány éve új iro
dába költözött és új elnökséget választott. Ezek 
pozitív változások voltak, de az új szervezet új csa
pata és rendszere még mindig átmenetben van. 
Adjunk hálát Istennek a motivált, lelkes önkéntese
kért és az új vezetőségért is! Imádkozzunk, hogy 
az átmeneti időszak nehézségei mind megoldód
janak, hogy teljes kapacitással folytathassák a 
munkájukat! 

Finnország
Csütörtök: Adjunk hálát az önkéntesekért, akik 
bekapcsolódtak a finn Lepramisszió munkájába! 
Imádkozzunk, hogy az újak megtalálják a helyüket 
a  közösségben!
Péntek: Adjunk hálát Istennek a Finnországi Lep
ramisszió újraindított magazinjáért – 2015-ben si
került kiadniuk 4 számot finnül, 3-at pedig svédül. 
Imádkozzunk a kiadványok további fejlesztéséért 
és azért, hogy a fogadtatás is eredményes legyen!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a hűséges támo
gatókét, adományozókért! Imádkozzunk, hogy egy 
korszerű, kibővített adatbázist tudjanak létrehozni a 
terveiknek megfelelően!

Vezetőség:
Németország Dr. Johannes Schäfer – elnök
Bettina Merz – menedzser
Finnország Dr. Aki Hietaharju – elnök
Eija Kilpi – Helyettes elnök
Ritva Pohti – titkár
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Képek: A német LM új 
elnöksége 2015             
Ritva Pohti, A finn 
LM titkára, egy fesztiválon 
a LM munkájáról beszél
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A Lepramisszió kínai munkájáról
Kínában a regisztrált leprabetegek száma 220.000. 
Ennél sokkal több a tényleges betegek száma. Kö-
zülük 20.000 úgynevezett „leprakolóniában” él. Csak 
Dél-Kínában 600 ilyen elkülönített település létezik. 
Miközben Kína óriási tempóban fejlődik, a leprabe-
tegeket sorsukra hagyták, és mérhetetlen szegény-
ségben, bármiféle alapvető ellátás nélkül tengődnek. 
A gyógyuláshoz nincs hozzáférésük, elhanyagolt álla-
potuk miatt pedig 40%-nál életre szóló károsodások 
alakultak már ki. A szégyenbélyeg és társadalmi meg-
különböztetés is igen elevenen él még Kínában. 
Nemhogy a leprabetegek, de hozzátartozóik sem 
juthatnak sem munkához, sem iskolai oktatáshoz. A 
Lepramisszió ezeknek a „hátrahagyott” betegeknek a 
sorsát szeretné megfordítani. 1980 óta vagyunk jelen 
az országban. Partnereink az „Áldd meg Kínát!” és a 
HANDA szervezetek. Ők valósítják meg a Nemzet-
közi Lepramisszió programjait a dél-kínai Xishuang-
bannában és Dicsingben, melyeket a magyarországi 
Lepramisszió finanszíroz már több éve. Településeket 
fejlesztenek, küzdenek a nyomor ellen, kezelik és 
gyógyítják a leprabetegeket, családtagjaik sorsát 
rendezik mind iskoláztatási, felnőttoktatási progra-
mokkal, mind pedig munkahelyteremtéssel. Bátorítják 
a lakosságot a leprabetegek iránti megértésre és 
könyörületre, valamint felvilágosítással a kirekesztés 
és szégyenbélyeg ellen tesznek hathatósan. Bíznak 
abban, hogy a teljes életre sikerül eljuttatni minél 
többeket!
Imatémák

Hétfő:  A HANDA szervezet 100 leprabeteget sze
retne megszólaltatni, és egy dokumentumkötetben 
kiadni élettörténetüket, a leprakolóniák lakóinak 
szenvedéseit. Imádkozzunk ezért a kezdeménye
zésért, és azért, hogy a betegeknek legyen bátor
ságuk őszintén beszélni, hogy a külvilág rajtuk 
keresztül jusson jobb belátásra. 
Kedd: Imádkozzunk a jünnani Dicsing leprabete
geiért, akik nagyon távoli, magashegyi területen 
élnek, ahol még mindig természetes a leprával 
szembeni minden előítélet és megbélyegzés. 
Imádkozzunk az „Áldd meg Kínát!” partnerszer-
vezetünkért, akik fáradhatatlanul iskolázzák be a 
gyermekeket, tanítják a felnőtteket, képzik szak
mára őket. 
Szerda: Imádkozzunk a xishuangbannai terület 
nyolc leprafalujáért, melyekben a közösségi 
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Kína

rehabilitációt 
v é g e z z ü k !  
Kérjük Isten
től hogy a 
lakosság már ne a szégyen, hanem a gyógyulás 
felől lássa a leprát és érezzenek indíttatást arra, 
hogy maguk is közreműködők legyenek! 
Csütörtök: Kínában a leprabetegek semmit nem 
tudnak jogaikról. A HANDA 2016-ban új programot 
indít a felvilágosítás, jogvédelem, felzárkóztatás 
előmozdítására. Imádkozzunk azért, hogy ezen ke
resztül sok leprabeteget és hozzátartozójukat si
kerüljön az emberi méltóság szintjére emelni! 
Péntek: Imádkozzunk az „Áldd meg Kínát!” part-
nerünk dicsingi munkájáért! Imádkozzunk azért, 
hogy lelki munkájuk előtt nylíjon meg sokaknak a 
szíve,ismerjék meg Jézust, és ahogy eddig is: 
legyenek minél többen, akik elkezdik követni Őt!  
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az önsegítő 
csoportok sikeres munkájáért, hogy jövedelmező 
megélhetési forrásokat találjanak közösen a nagy 
szegénységben élő xishuangbannai leprabetege  
és családtagjaik számára! A legtöbb leprabetegnek 
a kiszolgáltatottság egészen természetes dolog. 
Nehezen értik meg, hogy sorsukon maguk is tud
nak fordítani a misszió segítsége által! Imád
kozzunk értük! 

Vezető munkatársak
HANDA
Dr Michael Chen – főtitkár
Sally Qi – projektigazgató
“Áldd meg Kínát!”
Felicia Chang – ügyvezető igazgató
Chee Hsiang Liow – programigazgató
Markus zum Felde – a dicsingi projekt vezetője
Jaap den Butter – a xishuangbannai projekt vezetője
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A Németországi Lepramisszióról
A Lepramisszió Németországban egy kis helyi baráti 
körként indult, amely Dr. Riedel és felesége köré cso-
portosult. Dr. Riedel az elsők között volt országában, 
aki a lepra ellen küzdött. 1951 és 1997 között a 
Lepramisszióban dolgozott, s múlt nyáron hunyt el 93 
évesen. Az volt a szíve vágya, hogy mindenkihez el-
juttassa Isten szeretetét és hogy láthatóvá tegye 
Isten Országát. A Németországi Lepramisszió igyek-
szik folytatni ezt a szolgálatot, és támogatni a Nem-
zetközi Lepramisszió különböző projektjeit. Az igaz-
gatótanács teljes egészében különböző felekezetek 
önkénteseiből áll. Speciális adománygyűjtő alkalma-
kat rendeznek nigériai, kongói, indiai és csádi pro-
jektek támogatására.
A Finnországi Lepramisszióról
A Lepramisszió támogatása 1968-ban kezdődött 
Finnországban, a nemzeti tanács pedig 1981-ben 
alakult meg. A finn Lepramissziót lelkes  önkéntesek 
működtették, akik adományokat gyűjtöttek a lepra és 
annak következményeinek (pl. mozgássérültség) 
megelőzésére  (kongói  projektek). Továbbá Finnor-
szág-szerte igyekeztek ismeretterjesztéssel szolgálni, 
s felhívni az emberek figyelmét a leprára és az abban 
szenvedőkre. 2016-ra a csapat azt tervezi, hogy 4 
magazint adnak ki 4 magazint finnül és svédül; meg-
látogatnak különböző gyülekezeteket, általános és 
felsőbb iskolákat; felajánlják használatra az új va-
sárnapi iskolás anyagaikat egyházaknak, iskoláknak. 
Az „Egy közülünk”  („One of us”) című DVD-jüket 
különböző gyülekezeteknek, iskoláknak és keresz-
tyén, valamint helyi TV csatornáknak kínálják; és 
készítenek egy rövidebb változatot az ASK ima-
kalauzból.
Imatémák
Németország

Hétfő: Imádkozzunk, hogy Isten megérintse azok
nak szívét, akik részt vesznek a Németországi 

· -

Németország és Finnország

Lepramisszió programjain, többek között a külön
böző gyülekezetekben és önkormányzatoknál 
végzett missziós prezentációjukon!
Kedd: Kérjük Istent, adjon kreatív ötleteket ahhoz, 
hogyan érjék el az embereket, és hogy eredmé
nyesek legyenek az adománygyűjtő alkalmaik! 
Imádkozzunk különösen is az új adományozókért 
és azokért is, akik vagyonuk egy részét végaka
ratként a Lepramisszióra hagyják!
Szerda: A német Lepramisszió néhány éve új iro
dába költözött és új elnökséget választott. Ezek 
pozitív változások voltak, de az új szervezet új csa
pata és rendszere még mindig átmenetben van. 
Adjunk hálát Istennek a motivált, lelkes önkéntese
kért és az új vezetőségért is! Imádkozzunk, hogy 
az átmeneti időszak nehézségei mind megoldód
janak, hogy teljes kapacitással folytathassák a 
munkájukat! 

Finnország
Csütörtök: Adjunk hálát az önkéntesekért, akik 
bekapcsolódtak a finn Lepramisszió munkájába! 
Imádkozzunk, hogy az újak megtalálják a helyüket 
a  közösségben!
Péntek: Adjunk hálát Istennek a Finnországi Lep
ramisszió újraindított magazinjáért – 2015-ben si
került kiadniuk 4 számot finnül, 3-at pedig svédül. 
Imádkozzunk a kiadványok további fejlesztéséért 
és azért, hogy a fogadtatás is eredményes legyen!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a hűséges támo
gatókét, adományozókért! Imádkozzunk, hogy egy 
korszerű, kibővített adatbázist tudjanak létrehozni a 
terveiknek megfelelően!

Vezetőség:
Németország Dr. Johannes Schäfer – elnök
Bettina Merz – menedzser
Finnország Dr. Aki Hietaharju – elnök
Eija Kilpi – Helyettes elnök
Ritva Pohti – titkár

-

·
-

-

· -

-

-

-

·

· -
-

· -

Képek: A német LM új 
elnöksége 2015             
Ritva Pohti, A finn 
LM titkára, egy fesztiválon 
a LM munkájáról beszél



16. hét: április 18 – 24.
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17. hét: április 25 – május 1.

A Mozambiki Lepramisszióról
Mozambikban a Lepramisszió az Egészségügyi Mi-
nisztériummal karöltve tevékenykedik, különösen is  
Cabo Delgado tartomány lepraellenőrzésében. Szo-
ros a lakossággal is a kapcsolatuk, számos önkéntes 
és önsegítő csoport segíti munkájukat. Az ALEMO 
szervezet a Mozambiki Lepramisszió támogatásával 
a leprától érintettek körében javítja az életkörülmé-
nyeket, biztosít mezőgazdasági tevékenységet a 
hátrányos családok számára, oktat és jogvédelmet lát 
el. Az Iphiro Yoholoo projekt révén mintegy 200 
gyermek járhat iskolába és ezáltal kerülhet ki a 
szegénységi spirálból.
2016-ban a Mozambiki Lepramisszió folytatja az An-
gol Kormány Nemzetközi Fejlesztési Programjának 
megvalósítása keretében 80 olyan település élel-
miszerrel való ellátását, melyben önsegítő csoportok 
működnek már. Körzeti szinten pedig kisebb egysé-
gekben indítják be a lepraellenőrzést, hogy ezáltal 
hatékonyabb legyen az. Az egyházakkal való együtt-
működést továbbra is kiemelt feladatuknak tekintik, 
melyben egyre inkább szeretnének elmélyülni. 
Imatémák

Hétfő: 2015 vége felé 80 településen indították el 
önsegítő csoportok megtakarítási programját és a 
mezőgazdasági termelés korszerűsítését. Imád
kozzunk azért, hogy bölcsen tudják kiválasztani a 
kedvezményezetteket, és Isten áldása legyen a 
sokrétű tevékenységen! 
Kedd: A Mozambiki Lepramisszió számára nagyon 
fontos, hogy lepraellenőrzésük és a megelőzési 
tevékenység jól be legyen a települési kapcso
latokba ágyazva. A korábbi években ez a kapcsolat 
kissé meglazult. Imádkozzunk azért, hogy új utakat 
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találjanak a települések vezetői és lakossága felé, 
bizalmukat meg tudják nyerni és ezáltal a vidéki 
lakosság körében még jobban tudjanak munkál
kodni! 
Szerda: A Mozambiki Lepramisszió nagy öröme, 
hogy számos önsegítő csoport tagjai takarékos
ságba kezdtek. Imádkozzunk azért, hogy ez szol
gáljon a többiek számára is mintául, és a lepra 
miatt érintett lakosság anyagi helyzete javulhasson 
némileg a jó példa követése által! 
Csütörtök: A lakossági szintű kapcsolatok igen 
fontosak. Imádkozzunk azért, hogy minél többen 
megértsék és kövessék a leprabetegek befogadá
sának és elfogadásának alapelvét! 
Péntek: Imádkozzunk a Mozambiki Lepramisszió 
Cabo Delgadoban dolgozó munkatársaiért! Gyak
ran életveszélyes helyzetekben, nagyon nehéz kö
rülmények között végzik munkájukat. Rendsze-
resek a közlekedési balesetek és a malária. Imád-
kozzunk Isten védelméért és azért, hogy az Őiránta 
érzett szeretet segítse át a munkatársakat a sok 
nehézségen! 
Szombat/vasárnap: Az év során helyi nyelvű,
hangzó Bibliákat” fognak osztani a Lepramisszió 

minél több önsegítő csoportjában. Szeretnék az 
egyházközségek tagjait is mozgósítani különféle 
önkéntes tevékenységekre. Imádkozzunk azért, 
hogy az Örömhír minél mélyebben érintse meg a 
leprabetegek szívét!

Vezető munkatársak
Dr Arie de Kruijff – országos igazgató
Senhor Belarmino Reich – projektmenedzser, 
ALEMO and Iphiro Yohoolo projektek
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Képek: A Lepramisszió által beiskolázott kamaszfiúk. 

A pápua új-guineai Lepramisszió
A pápua új-guineai Lepramisszió tréningekkel segíti a 
„Nemzeti Lepra Ellenörzési Társulást” abban a 6 tar-
tományban, ahol a legnagyobb a járvány, és néhány 
más, alacsonyan fertőzött tartományban is. A projekt 
kiadott egy Lepra kézikönyvet, hogy ezzel is támo-
gassák a tréninget, és megszervezte a Közösség 
Mozgósítókat a lepra ismertség növelésére a közös-
ségekben. A Közösség Mozgósítók segítenek az 
egészségügyi munkatársaknak a lepraesetek megta-
lálásában és az ellenörző eljárásban is.  Ahhoz, hogy 
jó legyen a lepraellátás és gondozás, sokat kell javí-
tani az egészségügyi alapellátáson, különösen a 
megbízható jelentéseken. Az Egészégügyi Világszer-
vezet nemzeti programja kiértékelése azt tartal-
mazza, hogy a pápua új-guineai leprabetegek hely-
zete nem javult az elmúlt öt évben. A kormánynak, az 
Egészségügyi Világszervezetnek, és a LM-nak meg 
kell találnia a módját, hogyan változtathatnak ezen az 
erőforrások szűkössége ellenére. Egy augusztusban 
vagy szeptemberben induló új projekt fejlesztésén 
dolgoznak. Bougainville autonóm régiójában a LM az 
Egészségügyi Minisztériummal és más, rehabilitá-
ciós ügynökségekkel együttműködve vezeti be a 
„Bougainville Egészséges Közösség” programot 
Bougainville mind a 13 kerületében. Ez a projekt ja-
vítja az ismertséget, és higiénés gyakorlatot,  támo-
gatva egy közösségi alapú és a közösség tulajdo-
nában levő egészségügyi alapellátást. Kiképzett 
falusi vezetők és falusi egészségügyi önkéntesek 
oktatják Bougainville lakosságát a betegségmegelő-
zésre, egészségügyi gyakorlatokra, és az egész-
ségügyi ellátáshoz való jogukra. A LM támogatja és 
gondozza a Mentális Egészségügyi Programot.
Imatémák

Hétfő: A pápua új-guineai LM irodája valószínűleg 
a fővárosba, Port Moresbybe költözik Madangból, 
ahol az 1970-es évek óta dolgoztak. Imádkozzunk 
a Madangban lakó munkatársakra (Jacque, 
Maggie, Afinini és Monica) gyakorolt hatás miatt. 
Kedd: Imádkozzunk Natalie Smithért, aki 2015 
októberében lett a pápua új-guineai LM vezetője. 
Imádkozzunk bölcsességért, mert nemcsak a 
leprával kapcsolatos kérdésekkel kell foglalkoznia, 
hanem technikai problémákkal is, mint ingatlan-
karbantartás és internet problémák. Imádkozzunk, 
hogy találjon jó barátokat az irodán kívül is. 

·
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Pápua Új-Guinea

Kép:A pápua új-guineai LM munkatársai balról jobbra: Maggie Taupa, Afinini Tawi, Monica James, Jacqueline Pil és Natalie Smith.

· -
-

· -

-
-
-

· -

-
-
-
-

·

-

-
-
-

Szerda: Imádkozzunk Miriam Pahunért és csapa
táért a pápua új-guineai Egészségügyi Miniszté
riumban. Miriam 20 éve hűséges vezetője a lepra 
szektornak. Imádkozzunk a LM és a pápua új-
guineai kormány közötti további jó viszonyért.
Csütörtök: Imádkozzunk a Közösség Mozgósító
kért (Elma, Kevin, Linda és Afeke), akik gyakran 
egyedül képviselik a LM-t a távoli tartományokban. 
Imádkozzunk, hogy hűségesek maradjanak akkor 
is, ha ellenőrizetlenül dolgoznak hosszú ideig, és 
hogy megtalálják a módját, hogy elérjék a közös
ségeket az üzenettel: a lepra gyógyítható, a keze
lés ingyenes, és nem kell félnünk a leprabete
gekkel való érintkezéstől. 
Péntek: A Mentális Egészségügyi Programot kiter
jesztették Torokina kerületre is. Imádkozzunk, hogy 
a geográfiai viszonyok, analfabetizmus, és logisz
tika miatti kihívások ellenére a Mentális Egész
ségügyi Program sikeresen működjön az elkötele
zettség, jó tervezés és kivitelezés, valamint az erő
források bölcs felhasználásának köszönhetően. 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a képzett 
falusi egészségügyi önkéntesek által a 
bougainville-i egészségügyi létesítményekbe na
gyobb számban beutalt, feltételezett leprabeteg 
közül azok, akiknél valóban megállapítják a be
tegséget, azonnali ellátásban és megszakítás nél
küli összetett gyógyszeres kezelésben részesül
hessenek.

Vezető munkatársak
Natalie Smith – Country Leader
Jacqueline Pil – Project Manager
Afinini Tawi – Finance Manager
Vezető munkatársak
Natalie Smith – LM vezetője
Jacqueline Pil – Projekmenedzser
Afinini Tawi – Gazdasági Igazgató
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A Mozambiki Lepramisszióról
Mozambikban a Lepramisszió az Egészségügyi Mi-
nisztériummal karöltve tevékenykedik, különösen is  
Cabo Delgado tartomány lepraellenőrzésében. Szo-
ros a lakossággal is a kapcsolatuk, számos önkéntes 
és önsegítő csoport segíti munkájukat. Az ALEMO 
szervezet a Mozambiki Lepramisszió támogatásával 
a leprától érintettek körében javítja az életkörülmé-
nyeket, biztosít mezőgazdasági tevékenységet a 
hátrányos családok számára, oktat és jogvédelmet lát 
el. Az Iphiro Yoholoo projekt révén mintegy 200 
gyermek járhat iskolába és ezáltal kerülhet ki a 
szegénységi spirálból.
2016-ban a Mozambiki Lepramisszió folytatja az An-
gol Kormány Nemzetközi Fejlesztési Programjának 
megvalósítása keretében 80 olyan település élel-
miszerrel való ellátását, melyben önsegítő csoportok 
működnek már. Körzeti szinten pedig kisebb egysé-
gekben indítják be a lepraellenőrzést, hogy ezáltal 
hatékonyabb legyen az. Az egyházakkal való együtt-
működést továbbra is kiemelt feladatuknak tekintik, 
melyben egyre inkább szeretnének elmélyülni. 
Imatémák

Hétfő: 2015 vége felé 80 településen indították el 
önsegítő csoportok megtakarítási programját és a 
mezőgazdasági termelés korszerűsítését. Imád
kozzunk azért, hogy bölcsen tudják kiválasztani a 
kedvezményezetteket, és Isten áldása legyen a 
sokrétű tevékenységen! 
Kedd: A Mozambiki Lepramisszió számára nagyon 
fontos, hogy lepraellenőrzésük és a megelőzési 
tevékenység jól be legyen a települési kapcso
latokba ágyazva. A korábbi években ez a kapcsolat 
kissé meglazult. Imádkozzunk azért, hogy új utakat 
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találjanak a települések vezetői és lakossága felé, 
bizalmukat meg tudják nyerni és ezáltal a vidéki 
lakosság körében még jobban tudjanak munkál
kodni! 
Szerda: A Mozambiki Lepramisszió nagy öröme, 
hogy számos önsegítő csoport tagjai takarékos
ságba kezdtek. Imádkozzunk azért, hogy ez szol
gáljon a többiek számára is mintául, és a lepra 
miatt érintett lakosság anyagi helyzete javulhasson 
némileg a jó példa követése által! 
Csütörtök: A lakossági szintű kapcsolatok igen 
fontosak. Imádkozzunk azért, hogy minél többen 
megértsék és kövessék a leprabetegek befogadá
sának és elfogadásának alapelvét! 
Péntek: Imádkozzunk a Mozambiki Lepramisszió 
Cabo Delgadoban dolgozó munkatársaiért! Gyak
ran életveszélyes helyzetekben, nagyon nehéz kö
rülmények között végzik munkájukat. Rendsze-
resek a közlekedési balesetek és a malária. Imád-
kozzunk Isten védelméért és azért, hogy az Őiránta 
érzett szeretet segítse át a munkatársakat a sok 
nehézségen! 
Szombat/vasárnap: Az év során helyi nyelvű,
hangzó Bibliákat” fognak osztani a Lepramisszió 

minél több önsegítő csoportjában. Szeretnék az 
egyházközségek tagjait is mozgósítani különféle 
önkéntes tevékenységekre. Imádkozzunk azért, 
hogy az Örömhír minél mélyebben érintse meg a 
leprabetegek szívét!

Vezető munkatársak
Dr Arie de Kruijff – országos igazgató
Senhor Belarmino Reich – projektmenedzser, 
ALEMO and Iphiro Yohoolo projektek
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Képek: A Lepramisszió által beiskolázott kamaszfiúk. 

A pápua új-guineai Lepramisszió
A pápua új-guineai Lepramisszió tréningekkel segíti a 
„Nemzeti Lepra Ellenörzési Társulást” abban a 6 tar-
tományban, ahol a legnagyobb a járvány, és néhány 
más, alacsonyan fertőzött tartományban is. A projekt 
kiadott egy Lepra kézikönyvet, hogy ezzel is támo-
gassák a tréninget, és megszervezte a Közösség 
Mozgósítókat a lepra ismertség növelésére a közös-
ségekben. A Közösség Mozgósítók segítenek az 
egészségügyi munkatársaknak a lepraesetek megta-
lálásában és az ellenörző eljárásban is.  Ahhoz, hogy 
jó legyen a lepraellátás és gondozás, sokat kell javí-
tani az egészségügyi alapellátáson, különösen a 
megbízható jelentéseken. Az Egészégügyi Világszer-
vezet nemzeti programja kiértékelése azt tartal-
mazza, hogy a pápua új-guineai leprabetegek hely-
zete nem javult az elmúlt öt évben. A kormánynak, az 
Egészségügyi Világszervezetnek, és a LM-nak meg 
kell találnia a módját, hogyan változtathatnak ezen az 
erőforrások szűkössége ellenére. Egy augusztusban 
vagy szeptemberben induló új projekt fejlesztésén 
dolgoznak. Bougainville autonóm régiójában a LM az 
Egészségügyi Minisztériummal és más, rehabilitá-
ciós ügynökségekkel együttműködve vezeti be a 
„Bougainville Egészséges Közösség” programot 
Bougainville mind a 13 kerületében. Ez a projekt ja-
vítja az ismertséget, és higiénés gyakorlatot,  támo-
gatva egy közösségi alapú és a közösség tulajdo-
nában levő egészségügyi alapellátást. Kiképzett 
falusi vezetők és falusi egészségügyi önkéntesek 
oktatják Bougainville lakosságát a betegségmegelő-
zésre, egészségügyi gyakorlatokra, és az egész-
ségügyi ellátáshoz való jogukra. A LM támogatja és 
gondozza a Mentális Egészségügyi Programot.
Imatémák

Hétfő: A pápua új-guineai LM irodája valószínűleg 
a fővárosba, Port Moresbybe költözik Madangból, 
ahol az 1970-es évek óta dolgoztak. Imádkozzunk 
a Madangban lakó munkatársakra (Jacque, 
Maggie, Afinini és Monica) gyakorolt hatás miatt. 
Kedd: Imádkozzunk Natalie Smithért, aki 2015 
októberében lett a pápua új-guineai LM vezetője. 
Imádkozzunk bölcsességért, mert nemcsak a 
leprával kapcsolatos kérdésekkel kell foglalkoznia, 
hanem technikai problémákkal is, mint ingatlan-
karbantartás és internet problémák. Imádkozzunk, 
hogy találjon jó barátokat az irodán kívül is. 
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Pápua Új-Guinea

Kép:A pápua új-guineai LM munkatársai balról jobbra: Maggie Taupa, Afinini Tawi, Monica James, Jacqueline Pil és Natalie Smith.

· -
-

· -

-
-
-

· -

-
-
-
-

·

-

-
-
-

Szerda: Imádkozzunk Miriam Pahunért és csapa
táért a pápua új-guineai Egészségügyi Miniszté
riumban. Miriam 20 éve hűséges vezetője a lepra 
szektornak. Imádkozzunk a LM és a pápua új-
guineai kormány közötti további jó viszonyért.
Csütörtök: Imádkozzunk a Közösség Mozgósító
kért (Elma, Kevin, Linda és Afeke), akik gyakran 
egyedül képviselik a LM-t a távoli tartományokban. 
Imádkozzunk, hogy hűségesek maradjanak akkor 
is, ha ellenőrizetlenül dolgoznak hosszú ideig, és 
hogy megtalálják a módját, hogy elérjék a közös
ségeket az üzenettel: a lepra gyógyítható, a keze
lés ingyenes, és nem kell félnünk a leprabete
gekkel való érintkezéstől. 
Péntek: A Mentális Egészségügyi Programot kiter
jesztették Torokina kerületre is. Imádkozzunk, hogy 
a geográfiai viszonyok, analfabetizmus, és logisz
tika miatti kihívások ellenére a Mentális Egész
ségügyi Program sikeresen működjön az elkötele
zettség, jó tervezés és kivitelezés, valamint az erő
források bölcs felhasználásának köszönhetően. 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a képzett 
falusi egészségügyi önkéntesek által a 
bougainville-i egészségügyi létesítményekbe na
gyobb számban beutalt, feltételezett leprabeteg 
közül azok, akiknél valóban megállapítják a be
tegséget, azonnali ellátásban és megszakítás nél
küli összetett gyógyszeres kezelésben részesül
hessenek.

Vezető munkatársak
Natalie Smith – Country Leader
Jacqueline Pil – Project Manager
Afinini Tawi – Finance Manager
Vezető munkatársak
Natalie Smith – LM vezetője
Jacqueline Pil – Projekmenedzser
Afinini Tawi – Gazdasági Igazgató



19. hét: május 9 – 15.
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18. hét: május 2 – 8.

Lepramisszió - Franciaország
A franciaországi Lepramisszió főleg a protestánsokra 
irányítja figyelmét. Egy 2009-es felmérés becslése 
szerint a francia népesség 3-4%-a protestáns. 
Egyharmaduk evangéliumi keresztény. A francia 
Lepramisszió munkáját elismerik – gyakran mondják, 
hogy „szép munkát végeznek”, – de a szervezetet 
nem ismerik széles körben Franciaországban.
Jelenlegi tevékenységük:
- egyházközségek látogatása, a misszió bemutatá-

sa, új támogatók elérése
- az „En action” folyóirat kiadása
- új internetes honlap
- szociális média kihasználása, hírlevél stb.
- különleges események: 2015. júniusban a francia 

Lepramisszió először vett részt a „hősök verse-
nyén”, hat futóval. Minden évben részt vesznek 
nagyszabású  karácsonyi rendezvényeken.

- együttműködés a francia keresztény szervezetek-
kel.

A francia Lepramisszió kuratóriuma kilenc tagból áll, 
akik a különböző protestáns felekezeteket képviselik. 
Ez nevezi ki az Ügyvivő Testületet, melynek tagjai: 
Théo Reiss elnök, Hervé Missener alelnök, Pierre 
Geiser pénztáros és Elisabeth és  James Barnett 
titkárok.Pascal Machefer igazgató felel a francia 
Lepramisszió teljes tevékenységéért. Geneviève 
Klintzing  a kiadványokkal  és a honlappal foglalkozik.
Imatémák

Hétfő: A franciaországi Lepramissziót meghívó 
egyházak jó szívvel vannak a misszió iránt. A csa
pat tervezi, hogy minden évben új egyházköz
ségekben mutatja be a missziót. Reményeik és 
vágyaik szerint ez év folyamán 25 gyülekezetet lá
togatnak meg, ami nagyszerű lehetőség lesz te
vékenységük bemutatására. Imádkozzunk, hogy jó 
kapcsolatokra találjanak, és azok, akik hallják az 
üzenetet, fogékonyak legyenek a Lepramisszió 
ügyére!
Kedd: A francia Lepramissziót támogatók nagy ré
sze elég idős. A fiatalabb generáció felé való kom
munikáció kihívást jelenthet. Imádkozzunk azért, 
hogy találjanak utat fiatalabb támogatók megmoz
dítására, legyenek új adománygyűjtő ötleteik az 
adományok növelésére; és hogy meglegyen a 
költségvetési egyensúly!
Szerda: Adjunk hálát a francia Lepramisszió mun
katársaiért és munkájukért! A kuratórium néhány 
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tagja kész át
adni a staféta
botot. A francia 
Lepramisszió 
azt szeretné, ha fiatalabbak is csatlakoznának 
hozzájuk. Imádkozzunk a csapat megerősödé
séért!
Csütörtök: Imádkozzunk a három állandó munka-
társ: Pascal, Geneviève és Séverine közötti együtt-
működésért, összhangért és hatékonyságért, és  
hogy  támogatást kapjanak munkájukban! Adjunk 
hálát az önkéntesekért, akik a korrektúra-olvasás 
fontos feladatában segítenek.
Péntek: Titkárnő hiányában az állandó munkatár
sak, saját feladatukon felül, elosztják egymás kö
zött a titkárnői munkát is. Imádkozzunk, hogy a 
csapat az irodai feladatokhoz erősítést kapjon 
önkéntesektől, vagy hogy lehetővé váljon egy 
részmunkaidős titkárnő alkalmazása!
Szombat/vasárnap: A francia Lepramisszió 2015-
ben először vett részt egy kihíváson, a hősök ver-
senyén, több mint 200 egyesülettel együtt. Mond-
junk köszönetet a 6 „hősért”, akik a tavalyi futáson 
részt vettek! A csapat az idén is szeretne részt 
venni, 12 hőssel. Imádkozzunk a tervezésért és 
kivitelezésért, és hogy az emberek csatlakozzanak 
a versenyhez!

Bibliai idézet: „Az Istennek pedig van hatalma arra, 
hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy min-
denütt mindenkor minden szükségessel rendel-
kezzetek, és bőségben éljetek minden jó cseleke-
detre.”         2Kor 9,8
Vezető munkatársak
Pascal Machefer - igazgató
Geneviève Klintzing – kommunikációs vezető
Séverine Bobèche – könyvelő
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Franciaország

Képek: A francia Lepramisszió munkatársai      Futók a „hősök versenyén”

A Tanzániai Lepramisszióról 
Tanzániában a Lepramisszió a Hombolo Kórházat és 
annak segítő programjait támogatja. 
Ez a munka a következőket foglalja magában:
- a kórház mobil klinikáján keresztül az olyan falusi 
lakosok azonosítása, kezelése és adatrögzítése, akik 
a leprára, tuberkolózisra, AIDSre vagy a szexuális 
úton terjedő betegségekre utaló jeleket mutatnak.
- az olyan beteg falusi lakosok műszeres vizsgálata, 
akik az állapotuk miatt nem tudnak beutazni a 
kórházba;
- a falusi lakosság és helyi iskolások tájékoztatása 
ezekről a főbb betegségekről és arról, hogyan ke-
rülhetik el őket; 
- a kórház közelében élő, leprában szenvedő em-
berek oktatása és bátorítása hat önsegítő csoporton 
keresztül, különös hangsúlyt helyezve a társadalmi 
biztonságra és a függetlenségre. 
Reméljük, 2016-ban lehetőségünk lesz rá, hogy szak-
mai gyakorlatot szervezzünk lepra-sújtotta emberek 
számára.
A „Mission Philafricaine” munkájáról röviden 
(Guinea):
A „Mission Philafricaine” Egészségügyi Központja 
Macenta-ban korábbi leprabetegekre, valamint tuber-
kolózisos, illetve AIDSes betegekre szakosodott. A 
kórházban az ilyen páciensek egészségügyi és lelki 
támogatást, segítséget kapnak. Gyakran az egész 
ország területéről idejönnek, mert más kórházakban 
nem kapnak megfelelő kezelést. A fizikai sérültség 
megelőzésére és a lepra-sújtotta betegek társadalmi, 
valamint gazdasági rehabilitációjára meghírdetett 
program még mindig folytatódik (bár legaktívabb 
periódusa 2004-2011-ig tartott). A résztvevő családok 
száma már jóval alacsonyabb, mint korábban, mivel 
sokan képesek lettek rá, hogy önellátókká váljanak. 
Ebből kifolyólag már csak egy négyfős személyzetre 
van szükség, akik jelenleg is Guinea erdős területein 
dolgoznak. Gyakori ezen a területen, hogy az ön-
ellátásra képes korábbi leprabetegek a saját otthona-
ikban élnek, vissza tudtak illeszkedni családjaikba is.
Imatémák
Guinea

Hétfő: Minden szerdán találkozik a kórházban egy 
önsegítő csoport, amit egy korábban leprabeteg 
személy vezet. Míg a kórházban tartózkodnak, a 
leprában szenvedő betegeknek bőven van idejük, 
hogy a jövőjükről gondolkozzanak. A hozzájuk ha
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Tanzánia és Guinea

sonló problémával küszködő emberekkel együtt 
töltött idő segít nekik, hogy megtanulják az ön
gondoskodást és saját problémáik kezelését. Imád
kozzunk, hogy a mások példájának leckéje segít
hessen nekik a szükséges készségek elsajátí
tásában és, hogy hajlandóak legyenek majd azokat 
otthon is alkalmazni!
Kedd: Korábbi leprabetegek egy kisebb csoportja 
Macenta-ban együtt dolgozik egy kis kávé-ül
tetvényen, ami a kórház közelében van (Centre 
Médical). Együtt végzik a munkát, a kávé eladását, 
de időnként segítségre és tanácsra van szükségük 
például az admanisztráció terén. Ebben a cso
portban vannak mu zlimok, keresztyének és külön
böző etnikai csoportok tagjai, így igazi kihívást je
lent időnként az együttműködés számukra. Könyö
rögjünk értük! 
Szerda: Imádkozzunk Guinea nemzeti lepraprog
ramjáért! Az ebola járvány súlyosan hatott az 
ország teljes egészségügyi rendszerére. A nemzeti 
lepraprogram lelassult és bizonyos esetekben 
teljesen le is állt. Imádkozzunk, hogy a többi beteg
ség kezelése (különösen is a lepra) se kerüljön 
háttérbe az ebola adta kihívások miatt! 

Tanzánia
Csütörtök: Imádkozzunk a Hombolo Kórház új 
igazgatójáért, Niwagila Tigwela-ért! Niwagila egy 
nagyszerű vezető és energikusan munkálkodik 
azon, hogy megőrizze a kórház épületeit, hogy 
javítson az ellátáson és irányítsa a meglehetősen 
sikeres segítő programjaikat. Imádkozzunk a 
korábbi programigazgatóért G. Chibanhila-ért is, 
aki 2015-ben stroke-on esett át. Lassan gyógyul és 
már heti egy napot dolgozik. Könyörögjük további 
javulásért az állapotában! 
Péntek: Imádkozzunk Dr. Peter Milali-ért, akit nem
rég neveztek ki a Hombolo Kórház vezető orvosá
vá! Igyekszik kiterjeszteni a kórház munkáját és 
közreműködni az okatató programjaik terjeszté
sében.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a kórházhoz 
kapcsolódó önsegítő csoportok működéséért! A 
program a betegek támogatására igyekszik az 
emberi jogok és a társadalmi lehetőségek meg
ismertetése révén, valamint jogi segítséget ad a 
helyi önkormányzati támogatások megpályázására, 
hogy javuljanak a megélhetési lehetőségeik. 
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19. hét: május 9 – 15.
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18. hét: május 2 – 8.

Lepramisszió - Franciaország
A franciaországi Lepramisszió főleg a protestánsokra 
irányítja figyelmét. Egy 2009-es felmérés becslése 
szerint a francia népesség 3-4%-a protestáns. 
Egyharmaduk evangéliumi keresztény. A francia 
Lepramisszió munkáját elismerik – gyakran mondják, 
hogy „szép munkát végeznek”, – de a szervezetet 
nem ismerik széles körben Franciaországban.
Jelenlegi tevékenységük:
- egyházközségek látogatása, a misszió bemutatá-

sa, új támogatók elérése
- az „En action” folyóirat kiadása
- új internetes honlap
- szociális média kihasználása, hírlevél stb.
- különleges események: 2015. júniusban a francia 

Lepramisszió először vett részt a „hősök verse-
nyén”, hat futóval. Minden évben részt vesznek 
nagyszabású  karácsonyi rendezvényeken.

- együttműködés a francia keresztény szervezetek-
kel.

A francia Lepramisszió kuratóriuma kilenc tagból áll, 
akik a különböző protestáns felekezeteket képviselik. 
Ez nevezi ki az Ügyvivő Testületet, melynek tagjai: 
Théo Reiss elnök, Hervé Missener alelnök, Pierre 
Geiser pénztáros és Elisabeth és  James Barnett 
titkárok.Pascal Machefer igazgató felel a francia 
Lepramisszió teljes tevékenységéért. Geneviève 
Klintzing  a kiadványokkal  és a honlappal foglalkozik.
Imatémák

Hétfő: A franciaországi Lepramissziót meghívó 
egyházak jó szívvel vannak a misszió iránt. A csa
pat tervezi, hogy minden évben új egyházköz
ségekben mutatja be a missziót. Reményeik és 
vágyaik szerint ez év folyamán 25 gyülekezetet lá
togatnak meg, ami nagyszerű lehetőség lesz te
vékenységük bemutatására. Imádkozzunk, hogy jó 
kapcsolatokra találjanak, és azok, akik hallják az 
üzenetet, fogékonyak legyenek a Lepramisszió 
ügyére!
Kedd: A francia Lepramissziót támogatók nagy ré
sze elég idős. A fiatalabb generáció felé való kom
munikáció kihívást jelenthet. Imádkozzunk azért, 
hogy találjanak utat fiatalabb támogatók megmoz
dítására, legyenek új adománygyűjtő ötleteik az 
adományok növelésére; és hogy meglegyen a 
költségvetési egyensúly!
Szerda: Adjunk hálát a francia Lepramisszió mun
katársaiért és munkájukért! A kuratórium néhány 
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tagja kész át
adni a staféta
botot. A francia 
Lepramisszió 
azt szeretné, ha fiatalabbak is csatlakoznának 
hozzájuk. Imádkozzunk a csapat megerősödé
séért!
Csütörtök: Imádkozzunk a három állandó munka-
társ: Pascal, Geneviève és Séverine közötti együtt-
működésért, összhangért és hatékonyságért, és  
hogy  támogatást kapjanak munkájukban! Adjunk 
hálát az önkéntesekért, akik a korrektúra-olvasás 
fontos feladatában segítenek.
Péntek: Titkárnő hiányában az állandó munkatár
sak, saját feladatukon felül, elosztják egymás kö
zött a titkárnői munkát is. Imádkozzunk, hogy a 
csapat az irodai feladatokhoz erősítést kapjon 
önkéntesektől, vagy hogy lehetővé váljon egy 
részmunkaidős titkárnő alkalmazása!
Szombat/vasárnap: A francia Lepramisszió 2015-
ben először vett részt egy kihíváson, a hősök ver-
senyén, több mint 200 egyesülettel együtt. Mond-
junk köszönetet a 6 „hősért”, akik a tavalyi futáson 
részt vettek! A csapat az idén is szeretne részt 
venni, 12 hőssel. Imádkozzunk a tervezésért és 
kivitelezésért, és hogy az emberek csatlakozzanak 
a versenyhez!

Bibliai idézet: „Az Istennek pedig van hatalma arra, 
hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy min-
denütt mindenkor minden szükségessel rendel-
kezzetek, és bőségben éljetek minden jó cseleke-
detre.”         2Kor 9,8
Vezető munkatársak
Pascal Machefer - igazgató
Geneviève Klintzing – kommunikációs vezető
Séverine Bobèche – könyvelő

-
-

-

·

· -
-

·

Franciaország

Képek: A francia Lepramisszió munkatársai      Futók a „hősök versenyén”

A Tanzániai Lepramisszióról 
Tanzániában a Lepramisszió a Hombolo Kórházat és 
annak segítő programjait támogatja. 
Ez a munka a következőket foglalja magában:
- a kórház mobil klinikáján keresztül az olyan falusi 
lakosok azonosítása, kezelése és adatrögzítése, akik 
a leprára, tuberkolózisra, AIDSre vagy a szexuális 
úton terjedő betegségekre utaló jeleket mutatnak.
- az olyan beteg falusi lakosok műszeres vizsgálata, 
akik az állapotuk miatt nem tudnak beutazni a 
kórházba;
- a falusi lakosság és helyi iskolások tájékoztatása 
ezekről a főbb betegségekről és arról, hogyan ke-
rülhetik el őket; 
- a kórház közelében élő, leprában szenvedő em-
berek oktatása és bátorítása hat önsegítő csoporton 
keresztül, különös hangsúlyt helyezve a társadalmi 
biztonságra és a függetlenségre. 
Reméljük, 2016-ban lehetőségünk lesz rá, hogy szak-
mai gyakorlatot szervezzünk lepra-sújtotta emberek 
számára.
A „Mission Philafricaine” munkájáról röviden 
(Guinea):
A „Mission Philafricaine” Egészségügyi Központja 
Macenta-ban korábbi leprabetegekre, valamint tuber-
kolózisos, illetve AIDSes betegekre szakosodott. A 
kórházban az ilyen páciensek egészségügyi és lelki 
támogatást, segítséget kapnak. Gyakran az egész 
ország területéről idejönnek, mert más kórházakban 
nem kapnak megfelelő kezelést. A fizikai sérültség 
megelőzésére és a lepra-sújtotta betegek társadalmi, 
valamint gazdasági rehabilitációjára meghírdetett 
program még mindig folytatódik (bár legaktívabb 
periódusa 2004-2011-ig tartott). A résztvevő családok 
száma már jóval alacsonyabb, mint korábban, mivel 
sokan képesek lettek rá, hogy önellátókká váljanak. 
Ebből kifolyólag már csak egy négyfős személyzetre 
van szükség, akik jelenleg is Guinea erdős területein 
dolgoznak. Gyakori ezen a területen, hogy az ön-
ellátásra képes korábbi leprabetegek a saját otthona-
ikban élnek, vissza tudtak illeszkedni családjaikba is.
Imatémák
Guinea

Hétfő: Minden szerdán találkozik a kórházban egy 
önsegítő csoport, amit egy korábban leprabeteg 
személy vezet. Míg a kórházban tartózkodnak, a 
leprában szenvedő betegeknek bőven van idejük, 
hogy a jövőjükről gondolkozzanak. A hozzájuk ha
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Tanzánia és Guinea

sonló problémával küszködő emberekkel együtt 
töltött idő segít nekik, hogy megtanulják az ön
gondoskodást és saját problémáik kezelését. Imád
kozzunk, hogy a mások példájának leckéje segít
hessen nekik a szükséges készségek elsajátí
tásában és, hogy hajlandóak legyenek majd azokat 
otthon is alkalmazni!
Kedd: Korábbi leprabetegek egy kisebb csoportja 
Macenta-ban együtt dolgozik egy kis kávé-ül
tetvényen, ami a kórház közelében van (Centre 
Médical). Együtt végzik a munkát, a kávé eladását, 
de időnként segítségre és tanácsra van szükségük 
például az admanisztráció terén. Ebben a cso
portban vannak mu zlimok, keresztyének és külön
böző etnikai csoportok tagjai, így igazi kihívást je
lent időnként az együttműködés számukra. Könyö
rögjünk értük! 
Szerda: Imádkozzunk Guinea nemzeti lepraprog
ramjáért! Az ebola járvány súlyosan hatott az 
ország teljes egészségügyi rendszerére. A nemzeti 
lepraprogram lelassult és bizonyos esetekben 
teljesen le is állt. Imádkozzunk, hogy a többi beteg
ség kezelése (különösen is a lepra) se kerüljön 
háttérbe az ebola adta kihívások miatt! 

Tanzánia
Csütörtök: Imádkozzunk a Hombolo Kórház új 
igazgatójáért, Niwagila Tigwela-ért! Niwagila egy 
nagyszerű vezető és energikusan munkálkodik 
azon, hogy megőrizze a kórház épületeit, hogy 
javítson az ellátáson és irányítsa a meglehetősen 
sikeres segítő programjaikat. Imádkozzunk a 
korábbi programigazgatóért G. Chibanhila-ért is, 
aki 2015-ben stroke-on esett át. Lassan gyógyul és 
már heti egy napot dolgozik. Könyörögjük további 
javulásért az állapotában! 
Péntek: Imádkozzunk Dr. Peter Milali-ért, akit nem
rég neveztek ki a Hombolo Kórház vezető orvosá
vá! Igyekszik kiterjeszteni a kórház munkáját és 
közreműködni az okatató programjaik terjeszté
sében.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a kórházhoz 
kapcsolódó önsegítő csoportok működéséért! A 
program a betegek támogatására igyekszik az 
emberi jogok és a társadalmi lehetőségek meg
ismertetése révén, valamint jogi segítséget ad a 
helyi önkormányzati támogatások megpályázására, 
hogy javuljanak a megélhetési lehetőségeik. 
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20. hét:  16  22.május –
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21. hét: május 23 – 29.

Anglia és Wales: 1. rész

Fent: Peter Walker igazgató,  A „Feet First”-kampány 

Lepramisszió - Anglia és Wales
Az angol és walesi Lepramisszió feladata elsődle-
gesen az adománygyűjtés, imatámogatás serken-
tése, és a terepen dolgozókkal együttműködve a 
lepramissziós programok hatékony megvalósításának 
biztosítása. Ez magába foglalja a projektme-
nedzsment támogatását, a projektek ellenőrzését és 
a kapacitásmenedzsmentet. Az angol és walesi Lep-
ramisszió bekapcsolódott a nemzeti és nemzetközi 
pártfogói tevékenységbe is, ami a közösségerősítést, 
a megbélyegzés elleni küzdelmet, és a lepra-ellenes 
törvényalkotással szembeni fellépést is magába fog-
lalja. Az angol és walesi Lepramisszió elkötelezetten 
oktatja az embereket, hogy annak lássák a leprát, 
ami az  valójában:  enyhén fertőző, kezelhető beteg-
ség, és nem egy élet beskatulyázása. A partneri 
együttműködés kulcsfontosságú az angol és walesi 
Lepramisszió munkájában. 25 szervezettel és ma-
gánszemélyekkel dolgoznak együtt Ázsiában és Af-
rikában az emberi méltóság és befogadás elő-moz-
dításán.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért az előrelépésért, amit az 
angol és walesi Lepramisszió 5 éves stratégiájá-
nak 3. évében (2015) elért! Imádkozzunk további 
haladásért a 4. évben (2016), hogy az adomány-
gyűjtés kitűzött célját: 5.5 millió £-ot elérjék 2017 
végére! Imádkozzunk azért is, hogy nyitottak le-
gyenek Isten vezetésére, minden adódó lehető-
ségre!
Kedd: Istené a dicsőség azért a lenyűgöző vála
szért, ami 2015. májusában a nepáli földrengés 
miatti felhívásra érkezett. Mondjunk köszönetet a 
Nepáli Lepramisszió munkatársainak, akik az ese
mények miatt fáradtan és rémülten, de mégis 
sürgős orvosi segítségben és egyéb ellátásban 
részesítették a szükségben levőket. Imádkozzunk, 
hogy Isten továbbra is adjon erőt nekik  ebben a 
labilis környezetben végzendő munkájukhoz!
Szerda: Adjunk hálát az új és meglevő támogatók 
csodálatos támogatásáért, amit a 2015-ös fel
hívásokra  adtak. Az angol és walesi  Lepramisszió
„Feet First” felhívása elnyerte az Aid Match 
támogatást (az angol és walesi kormány minden 
font adományt megduplázott), és a támogatók 
rendkívüli nagylelkűségének köszönhetően több, 
mint 25 000 mélyszegénységben élő ember élete 
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változott meg Mozambik
ban. Imában kérjünk támo
gatást és sikert a 2016-os 
kampányokra és felhívá
sokra!
Csütörtök: Imádkozzunk 
az angol és walesi Lepramisszió új elnökéért, al
elnökéért és az igazgatóságért, hogy szenvedélye
sen támogassák a Lepramissziót 2016-ban, és le
gyenek kezdeményező nagykövetei a Lepra
misszió életeket megváltoztató munkájának! Mond
junk köszönetet elkötelezettségükért és támoga
tásukért! Imádkozzunk, hogy az igazgatóság 
bölcsen és jó sáfár módjára teljesítse az angol és 
walesi Lepramisszió vezetői feladatait!
Péntek: Imádkozzunk a munkatársak egészsé
géért és boldogulásáért a támogatott partnerek 
meglátogatása során (Banglades, Etiópia, India, 
Mozambik, Mianmar, Nepál, Niger, Nigéria, Szu
dán, Dél-Szudán és Sri Lanka)! Imádkozzunk a 
partner-munkatársak egészségéért és biztonsá
gáért is! Imádkozzunk, hogy bölcsen döntsenek: 
melyik partnerrel dolgozzanak új projektek kifej
lesztésén, és melyik adományozót keressék meg 
adományért, s hogy  a Szentlélek vezesse minden
ben őket!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk folyamatos kre
ativitásért és ötletekért az adománygyűjtó stratégia 
és rendszer kialakításának fejlesztésében és  a 
támogatói adatbázis  fejlesztése  terén!

Bibliai idézet: „Imádkozom azért, hogy a szeretet 
egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és 
igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a 
helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a 
Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az 
igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten 
dicsőségére és magasztalására.”     Fil.1,9-11
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A Nemzetközi Lepramisszióról 
Geoff Warne vezérigazgató irányítja a 19 fős csa-
patot, melynek 17 tagja Brentfordban dolgozik (Nyu-
gat-London), a másik 2 tag pedig Szingapurban és 
Dél-Afrikában. Az iroda alkalmazottainak feladata, 
hogy a Nemzetközi Lepramisszió közössége szá-
mára minden segítséget biztosítson a munka zavar-
talan végzéséhez. A Nemzetközi Iroda a világot át-
fogó közösség összefogását végzi. Ennek része a 
lelki, befelé irányuló látás is, mellyel a világméretű 
szervezet megfelelő működését igyekeznek segíteni. 
2016 során törekedni szeretnének a kifelé irányuló 
látás erősítésére az átfogó vezetés biztosításával a 
támogatás, pátfogás területén, külső együttmű-
ködésekkel, új kapcsolatokkal, új támogatásgyűjtési 
törekvésekkel és a Nemzetközi Közösség reprezen-
tálásával. Geoff Warne és csapata a Nemzetközi  
elnökségnek tartozik felelősséggel. Ez a  testület 8 
ország 10 képviselőjéből áll (mind észak, mind dél 
képviseltetve van), és kétszer egy évben ülésezik.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Geoff Warne vezérigazgató-
ért, aki év végén nyugdíjba megy. Könyörögjünk 
érte és feleségéért, Karenért, hogy életük új szaka-
szában is Isten áldása kísérje őket!
Kedd: Imádkozzunk a vezetőségért: Jannine 
Ebenso, Helen Eyers, Pete Garratt és Gladstone 
Worthington szakág-igazgatókért! Kérjük, adjon 
Isten örömet, megelégedést a vezetés megterhelő 
feladatai közt is! Különösen is imádkozzunk to
vábbi egységért, erőért és lelkesedésért arra az át
meneti időszakra nézve is, míg Geoff utódja mun
kához láthat!
Szerda: A nemzetközi vezetés és koordinálás 
megterhelő feladat. Legyen szó az alapvető mű
ködtetésről, pénzügyekről, személyzeti munkáról, 
kommunikációról, adminisztrációról, vagy minőség
biztosításról: az egész csapat gyakran jut a telje
sítőképessége határáig. Imádkozzunk értük a 
Lepramisszió közösségét szolgáló tevékenysé gük 
közepette, hogy a különböző feladatokat megért
sék, s jól élvégezhessék a tagok szükségei szerint!
Csütörtök: 2016-ban a Nemzetközi Iroda növekvő 
részt vállal a pártfogás, támogatás területén, az 
átfogó kommunikációnk kiépítésében, a Lepra
misszió munkáját segítő szövetségek kialakítá
sában, valamint új támogatásgyűjtési kampá
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Nemzetközi Lepramisszió

nyokban. Ezek mind nagyszerű fealdatok, de 
ugyanakkor rendkívül időigényesek is. Imádkoz
zunk, hogy a csapat megfelelő sorrendet tudjon 
felállítani magának, és az év végére meg is 
láthassák a munkájuk eredményét!
Péntek: A Nemzetközi Lepramisszió igyekszik erő
síteni és megtartani a a szervezet keresztény 
önazonosságát és lelki elevenségét. Imádkozzunk, 
hogy a Szentlélek munkálkodjon a Lepramisszión 
keresztül, és akárhol is tevékenykedik ez a 
misszió, ott látható legyen a változás az emberek 
életén, hitén! Kérjük, hogy a munkatársak hűek 
tudjanak maradni a Jézustól kapott elhívásukhoz, 
amit a szegények, kitaszítottak  és elnyomottak 
felé kaptak!
Szombat/vasárnap: Ma imádkozzunk a Nemzet
közi Irodáért és Elnökségért, hogy a 32 ország 
vezetőivel jól együtt tudjanak dolgozni! Szeretnénk 
az aktív tá mogatás és a megfelelő elszámoltat
hatóság helyes egyensúlyát megtalálni. Imád
kozzunk a jövőbeni további lépésekért, az orszá
gonkénti helyi bizottságok kialakításáért! Kérjük 
Istent, hogy hitben járó, elkötelezett férfiak és nők 
kerüljenek be az afrikai és ázsiai bizottságokba! 

Bibiliai idézet: „Mert segítségem voltál, és a te 
szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik 
hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat 
engem.”   63. Zsoltár 7-8. v.
Vezetőség:
Geoff Warne – vezérigazgató
Jannine Ebenso – minőségbiztosítási igazgató
Helen Eyers – HR igazgató
Pete Garratt – kommunikációs igazgató
Gladstone Worthington – pénzügyi  igazgató
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A Nemzetközi Lepramisszió csapata a 2015.évi  tanulmányi napon.
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Anglia és Wales: 1. rész

Fent: Peter Walker igazgató,  A „Feet First”-kampány 

Lepramisszió - Anglia és Wales
Az angol és walesi Lepramisszió feladata elsődle-
gesen az adománygyűjtés, imatámogatás serken-
tése, és a terepen dolgozókkal együttműködve a 
lepramissziós programok hatékony megvalósításának 
biztosítása. Ez magába foglalja a projektme-
nedzsment támogatását, a projektek ellenőrzését és 
a kapacitásmenedzsmentet. Az angol és walesi Lep-
ramisszió bekapcsolódott a nemzeti és nemzetközi 
pártfogói tevékenységbe is, ami a közösségerősítést, 
a megbélyegzés elleni küzdelmet, és a lepra-ellenes 
törvényalkotással szembeni fellépést is magába fog-
lalja. Az angol és walesi Lepramisszió elkötelezetten 
oktatja az embereket, hogy annak lássák a leprát, 
ami az  valójában:  enyhén fertőző, kezelhető beteg-
ség, és nem egy élet beskatulyázása. A partneri 
együttműködés kulcsfontosságú az angol és walesi 
Lepramisszió munkájában. 25 szervezettel és ma-
gánszemélyekkel dolgoznak együtt Ázsiában és Af-
rikában az emberi méltóság és befogadás elő-moz-
dításán.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért az előrelépésért, amit az 
angol és walesi Lepramisszió 5 éves stratégiájá-
nak 3. évében (2015) elért! Imádkozzunk további 
haladásért a 4. évben (2016), hogy az adomány-
gyűjtés kitűzött célját: 5.5 millió £-ot elérjék 2017 
végére! Imádkozzunk azért is, hogy nyitottak le-
gyenek Isten vezetésére, minden adódó lehető-
ségre!
Kedd: Istené a dicsőség azért a lenyűgöző vála
szért, ami 2015. májusában a nepáli földrengés 
miatti felhívásra érkezett. Mondjunk köszönetet a 
Nepáli Lepramisszió munkatársainak, akik az ese
mények miatt fáradtan és rémülten, de mégis 
sürgős orvosi segítségben és egyéb ellátásban 
részesítették a szükségben levőket. Imádkozzunk, 
hogy Isten továbbra is adjon erőt nekik  ebben a 
labilis környezetben végzendő munkájukhoz!
Szerda: Adjunk hálát az új és meglevő támogatók 
csodálatos támogatásáért, amit a 2015-ös fel
hívásokra  adtak. Az angol és walesi  Lepramisszió
„Feet First” felhívása elnyerte az Aid Match 
támogatást (az angol és walesi kormány minden 
font adományt megduplázott), és a támogatók 
rendkívüli nagylelkűségének köszönhetően több, 
mint 25 000 mélyszegénységben élő ember élete 
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változott meg Mozambik
ban. Imában kérjünk támo
gatást és sikert a 2016-os 
kampányokra és felhívá
sokra!
Csütörtök: Imádkozzunk 
az angol és walesi Lepramisszió új elnökéért, al
elnökéért és az igazgatóságért, hogy szenvedélye
sen támogassák a Lepramissziót 2016-ban, és le
gyenek kezdeményező nagykövetei a Lepra
misszió életeket megváltoztató munkájának! Mond
junk köszönetet elkötelezettségükért és támoga
tásukért! Imádkozzunk, hogy az igazgatóság 
bölcsen és jó sáfár módjára teljesítse az angol és 
walesi Lepramisszió vezetői feladatait!
Péntek: Imádkozzunk a munkatársak egészsé
géért és boldogulásáért a támogatott partnerek 
meglátogatása során (Banglades, Etiópia, India, 
Mozambik, Mianmar, Nepál, Niger, Nigéria, Szu
dán, Dél-Szudán és Sri Lanka)! Imádkozzunk a 
partner-munkatársak egészségéért és biztonsá
gáért is! Imádkozzunk, hogy bölcsen döntsenek: 
melyik partnerrel dolgozzanak új projektek kifej
lesztésén, és melyik adományozót keressék meg 
adományért, s hogy  a Szentlélek vezesse minden
ben őket!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk folyamatos kre
ativitásért és ötletekért az adománygyűjtó stratégia 
és rendszer kialakításának fejlesztésében és  a 
támogatói adatbázis  fejlesztése  terén!

Bibliai idézet: „Imádkozom azért, hogy a szeretet 
egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és 
igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a 
helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a 
Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az 
igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten 
dicsőségére és magasztalására.”     Fil.1,9-11
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A Nemzetközi Lepramisszióról 
Geoff Warne vezérigazgató irányítja a 19 fős csa-
patot, melynek 17 tagja Brentfordban dolgozik (Nyu-
gat-London), a másik 2 tag pedig Szingapurban és 
Dél-Afrikában. Az iroda alkalmazottainak feladata, 
hogy a Nemzetközi Lepramisszió közössége szá-
mára minden segítséget biztosítson a munka zavar-
talan végzéséhez. A Nemzetközi Iroda a világot át-
fogó közösség összefogását végzi. Ennek része a 
lelki, befelé irányuló látás is, mellyel a világméretű 
szervezet megfelelő működését igyekeznek segíteni. 
2016 során törekedni szeretnének a kifelé irányuló 
látás erősítésére az átfogó vezetés biztosításával a 
támogatás, pátfogás területén, külső együttmű-
ködésekkel, új kapcsolatokkal, új támogatásgyűjtési 
törekvésekkel és a Nemzetközi Közösség reprezen-
tálásával. Geoff Warne és csapata a Nemzetközi  
elnökségnek tartozik felelősséggel. Ez a  testület 8 
ország 10 képviselőjéből áll (mind észak, mind dél 
képviseltetve van), és kétszer egy évben ülésezik.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Geoff Warne vezérigazgató-
ért, aki év végén nyugdíjba megy. Könyörögjünk 
érte és feleségéért, Karenért, hogy életük új szaka-
szában is Isten áldása kísérje őket!
Kedd: Imádkozzunk a vezetőségért: Jannine 
Ebenso, Helen Eyers, Pete Garratt és Gladstone 
Worthington szakág-igazgatókért! Kérjük, adjon 
Isten örömet, megelégedést a vezetés megterhelő 
feladatai közt is! Különösen is imádkozzunk to
vábbi egységért, erőért és lelkesedésért arra az át
meneti időszakra nézve is, míg Geoff utódja mun
kához láthat!
Szerda: A nemzetközi vezetés és koordinálás 
megterhelő feladat. Legyen szó az alapvető mű
ködtetésről, pénzügyekről, személyzeti munkáról, 
kommunikációról, adminisztrációról, vagy minőség
biztosításról: az egész csapat gyakran jut a telje
sítőképessége határáig. Imádkozzunk értük a 
Lepramisszió közösségét szolgáló tevékenysé gük 
közepette, hogy a különböző feladatokat megért
sék, s jól élvégezhessék a tagok szükségei szerint!
Csütörtök: 2016-ban a Nemzetközi Iroda növekvő 
részt vállal a pártfogás, támogatás területén, az 
átfogó kommunikációnk kiépítésében, a Lepra
misszió munkáját segítő szövetségek kialakítá
sában, valamint új támogatásgyűjtési kampá

·  

·

-
-
-

·
-

-
-

-
-

·

-
-
-

Nemzetközi Lepramisszió

nyokban. Ezek mind nagyszerű fealdatok, de 
ugyanakkor rendkívül időigényesek is. Imádkoz
zunk, hogy a csapat megfelelő sorrendet tudjon 
felállítani magának, és az év végére meg is 
láthassák a munkájuk eredményét!
Péntek: A Nemzetközi Lepramisszió igyekszik erő
síteni és megtartani a a szervezet keresztény 
önazonosságát és lelki elevenségét. Imádkozzunk, 
hogy a Szentlélek munkálkodjon a Lepramisszión 
keresztül, és akárhol is tevékenykedik ez a 
misszió, ott látható legyen a változás az emberek 
életén, hitén! Kérjük, hogy a munkatársak hűek 
tudjanak maradni a Jézustól kapott elhívásukhoz, 
amit a szegények, kitaszítottak  és elnyomottak 
felé kaptak!
Szombat/vasárnap: Ma imádkozzunk a Nemzet
közi Irodáért és Elnökségért, hogy a 32 ország 
vezetőivel jól együtt tudjanak dolgozni! Szeretnénk 
az aktív tá mogatás és a megfelelő elszámoltat
hatóság helyes egyensúlyát megtalálni. Imád
kozzunk a jövőbeni további lépésekért, az orszá
gonkénti helyi bizottságok kialakításáért! Kérjük 
Istent, hogy hitben járó, elkötelezett férfiak és nők 
kerüljenek be az afrikai és ázsiai bizottságokba! 

Bibiliai idézet: „Mert segítségem voltál, és a te 
szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik 
hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat 
engem.”   63. Zsoltár 7-8. v.
Vezetőség:
Geoff Warne – vezérigazgató
Jannine Ebenso – minőségbiztosítási igazgató
Helen Eyers – HR igazgató
Pete Garratt – kommunikációs igazgató
Gladstone Worthington – pénzügyi  igazgató
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A Nemzetközi Lepramisszió csapata a 2015.évi  tanulmányi napon.
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India: Egészségügy

Kép: Helyreállító sebészeti műtét az egyik kórházban

Egészségügy
Az Indiai Lepramissziónak 14 kórháza van elszórtan 
India következő 9 államában: Delhi, Uttar Pradesh, 
Uttarakhand, West Bengal, Maharashtra, Bihar, 
Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.
Ezek a kórházak a következő szolgáltatásokat biz-
tosítják: többgyógyszeres kezelés a leprabetegség 
gyógyítására, reakciók- és idegkárosodások keze-
lése, leprából származó fogyatékok kezelése. A kór-
házak gondoskodnak a leprával nem érintett kö-
zösségek részére is különféle szolgáltatásokról: 
bőrbetegségek, szembetegségek, fizikai fogyatékos-
ság, általános orvosi- és sebészeti ellátások. Ezek a 
kórházak évente több, mint 12.000 leprabeteg átfogó 
ellátását végzik minden évben. A környező települé-
sekről több, mint 160.000 ember veszi igénybe 
ezeknek a kórházaknak a szolgálatait.
Az Indiai Lepramisszió új, országos stratégiája által 
tanácsolt változtatásokkal ezeknek a kórházaknak 
még nagyobb szerepük kell, hogy legyen a közös-
ségekben, és folytatni fogják a megkezdett projekt-
munkákat akkor is, amikor a hivatalos projekt már 
lejárt.
Imatémák:

Hétfő: Sok leprás betegtől megtagadják az egész-
ségügyi ellátást a társadalmi megbélyegzettség, 
vagy a velük szembeni közömbösség miatt. Az 
India Lepramisszió kórházai és egészségügyi prog-
ramjai azon fáradoznak, hogy ellátást és jogvé-
delmet nyújtsanak nekik. Az Indiai Lepramisszió 9 
állam területén 14 kórházban és kapcsolódó pro-
jektekben végzi munkáját. Imádkozzunk azért, 
hogy ezek az egységek sikeresek legyenek a 
leprabetegek megsegítésében, és találjanak 
megoldást problémáikra!
Kedd: Az Indiai Lepramisszió kórházai saját ere-
jükből is próbálnak támogatást szerezni minden-
napi munkájukhoz. Keményen dolgoznak azon, 
hogy a hazai társadalmat is felelősségre ébresszék 
és indiai viszonylatban is támogatást szerezzenek 
a lepragyógyításban végzett különféle tevékeny-
ségeikre. Ez rendkívül nehéz. Imádkozzunk a ha-
zai környezet megértéséért és felelősségre ébre-
déséért!
Szerda: Az Indiai Lepramisszió kórházai új, orszá-
gos stratégiát vezettek be a következő három évre. 

·
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Ez olyan tevékenységeket is tartalmaz, amely a 
társadalomban élő emberek hozzáállását és gon-
dolkodását befolyásolja. Valamint befolyásolja az 
egészségügyi kormányzatot és a törvényalkotókat. 
Imádkozzunk azért, hogy tudjanak kapcsolatokat 
kiépíteni, hogy céljaikat megvalósíthassák, és a 
leprabetegeket többé ne szorítsák a társadalom 
peremére!
Csütörtök: Az Indiai Lepramisszió egészségügyi 
programjának munkacsoportja elkötelezett a szer-
vezet nagy célja érdekében: „A leprával érintettek 
méltósággal élhessenek egy megváltozott, befo-
gadó társadalomban, amely már legyőzte a leprát.” 
Imádkozzunk azért, hogy a munkacsoport elkötele-
zett legyen a változtatások meghozatalában!
Péntek: Az Indiai Lepramisszió stábja elkötelezett, 
hogy átfogóan közelítse meg a leprával érintettek 
szükségeit, és ne csak egészségügyi szükségeiket 
vegyék figyelembe. Imádkozzunk azért, hogy a 
leprabetegek személyes, társadalmi, gazdasági és 
lelki szükségeit is szem előtt tartsák továbbra is!
Szombat/vasárnap: Az Indiai Lepramisszió új, or-
szágos stratégiája a szervezet folyamatos felelős-
ségét hangsúlyozza még a projektek lejárta után is 
az adott közösségek felé. A kórházaknak ezért a 
projektek kezdetétől fogva a helyi közösségek éle-
tébe bekapcsolódva kell dolgozni, és folytatni a 
munkát jóval a projektek lejárta után is. Imádkoz-
zunk azért, hogy a közösségekbe való betago-
lódás növekedjen, és a kórházak holisztikus mó-
don tudják a közösségek szükségeit kielégíteni a 
projektek lejárta után még sokáig!
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ARCKÉP

ugustine egy 70 éves férfi Bougainville-ben Alakik 10 gyermekével és 30 unokájával. Hét 
hónappal ezelőtt egy területgondozó munkatárs 
diagnosztizálta a leprabetegségét. Gyógyszere-
ket kapott, amiket azóta is szed. Hála Istennek 
nem alakultak ki nála maradandó károsodások, 
keze, lába épen maradt.

Néhány héttel ezelőtt két unokáján: a tízéves 
Ronni-n és a nyolcéves Fiomena-n fehér bőr-
elváltozásokat vett észre a misszió gondozója. 
Természetesen őket is gyógyszerezni kezdték. 
A családban rajtuk kívül még egy nagybácsiról 
és egy nagynéniről is kiderült a leprafertő-
zöttség.

A korai felismerés előnye

A két kislány csak enyhén fertőzött: ötnél 
kevesebb folt volt a testükön. Kb. féléven át kell 
szedniük a gyógyszert, melyet a lakóhelyüktől 
mindössze  2 km-re eső Gagan klinikán tudnak 
átvenni. Mivel őket is, nagyapjukat is korán 
sikerült diagnosztizálni, nem lesz maradandó 
következménye a betegségüknek.

Augustine boldog, hogy mindez időben derült ki. 
Kicsit szégyelli is, hogy leprabeteg, hiszen 
közösségében ehhez komoly megbélyegzések 
járulnak, de örül, hogy a misszió segítségével 
minden bajtól megmenekülhetnek.
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India: Egészségügy

Kép: Helyreállító sebészeti műtét az egyik kórházban

Egészségügy
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Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.
Ezek a kórházak a következő szolgáltatásokat biz-
tosítják: többgyógyszeres kezelés a leprabetegség 
gyógyítására, reakciók- és idegkárosodások keze-
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ellátását végzik minden évben. A környező települé-
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Az Indiai Lepramisszió új, országos stratégiája által 
tanácsolt változtatásokkal ezeknek a kórházaknak 
még nagyobb szerepük kell, hogy legyen a közös-
ségekben, és folytatni fogják a megkezdett projekt-
munkákat akkor is, amikor a hivatalos projekt már 
lejárt.
Imatémák:

Hétfő: Sok leprás betegtől megtagadják az egész-
ségügyi ellátást a társadalmi megbélyegzettség, 
vagy a velük szembeni közömbösség miatt. Az 
India Lepramisszió kórházai és egészségügyi prog-
ramjai azon fáradoznak, hogy ellátást és jogvé-
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állam területén 14 kórházban és kapcsolódó pro-
jektekben végzi munkáját. Imádkozzunk azért, 
hogy ezek az egységek sikeresek legyenek a 
leprabetegek megsegítésében, és találjanak 
megoldást problémáikra!
Kedd: Az Indiai Lepramisszió kórházai saját ere-
jükből is próbálnak támogatást szerezni minden-
napi munkájukhoz. Keményen dolgoznak azon, 
hogy a hazai társadalmat is felelősségre ébresszék 
és indiai viszonylatban is támogatást szerezzenek 
a lepragyógyításban végzett különféle tevékeny-
ségeikre. Ez rendkívül nehéz. Imádkozzunk a ha-
zai környezet megértéséért és felelősségre ébre-
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Imádkozzunk azért, hogy a munkacsoport elkötele-
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lelki szükségeit is szem előtt tartsák továbbra is!
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keze, lába épen maradt.

Néhány héttel ezelőtt két unokáján: a tízéves 
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Dél-Afrika

Kép: Peter Laubscher, a Dél-Afrikai Lepramisszió vezetője (bal) a konferencia résztvevőivel 

A Dél-Afrikai Lepramisszió
A Dél-Afrikai Lepramisszió 1949 óta működik.  Ado-
mányokat gyűjt  a Dél-Afrika 9 tartományában végzett 
lepramunka finanszírozásához. Az új esetek több-
ségét Mpumalanga, KwaZulu Natal és Eastern Cape 
tartományokban találják.  A Lepramisszió munkájához 
erős anyagi támogatást nyújtanak Pembába és Mo-
zambikba. 2015-ben rendkívüli felhívást tettek közzé:  
adománygyűjtést indítottak a nepáli Lepramisszió 
munkájának megsegítésére az ország földrengés 
sújtotta részein. Hazai  fronton, a folyamatban levő  
lepragondozáson kívül, a nemrégen megtartott beteg-
konferencián jelenlegi és korábbi betegek vettek 
részt, hogy megvitassák: hogyan érhetik el a többi 
leprabeteget a saját közösségükben? Megvitatták an-
nak lehetőségét is, hogy önkéntesként ajánlják fel 
szolgálatukat az ismertség növelésére a klinikákon és 
kórházakban KwaZulu Natal tartományban. Új len-
dületet vesz a „Ramp Up” (Fokozd) program, mely a 
hívő közösségek  hozzáállását segít megváltoztatni a 
fogyatékkal élők iránt, hogy  otthon érezzék magukat 
az egyházban. A Ramp Up program egy munkaérte-
kezletnek adott helyt, ahol párbeszédet indítottak az 
egyházi vezetők között a fogyatékosság megítélésé-
nek megváltoztatására és a fogyatékkal élők felka-
rolására. A „Ramp Up” honlap kitűnő  forrásanyagot 
biztosít.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a 2015-ben kapott több hagya
tékért és a hagyatékozó  életéért! Sok támogató 
visszaigazolta, hogy hagyatékát a Lepramisszióra 
hagyta végrendeletében. Velünk együtt mondjatok 
köszönetet ezekért a hívő barátokért!
Kedd: Dél-Afrika postai levélkézbesítői szolgálta
tása összeomlott 2014-ben, 2015-ben valamennyi
re helyreállt. Adjunk hálát, hogy a szolgáltatás sta
bilizálódott! Még mindig nagyon lassan működik, de 
a levelek végül is elérik a Lepramisszió  támogatóit. 
Imádkozzunk, hogy a problémák ellenére, a postai 
szolgáltatás javuljon 2016-ban!
Szerda: Adjunk hálát a Dél-Afrikai Lepramisszió 
kuratóriumának legújabb tagjáért, Dr. Henoch 
Schoeman-ért!  Dr. Schoeman a CBM területi ta
nácsadója, és gazdag tapasztalatot hoz a Lepra
misszióba a fogyatékosság, oktatás és keresztyén 
misszió területéről. Imádkozzunk, hogy további, 
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hasonló formátumú tanácstagokat tudjanak 
toborozni 2016-ban!
Csütörtök: Mondjunk köszönetet azért a meleg fo
gadtatásért, amit a Dél-Afrikai Lepramisszió kapott 
a leprabetegektől, akik 2015-ben részt vettek a 
konferencián! Az egyik legfontosabb felmerülő kér
dés a lepra korai felismerését elősegítő tovább
képzés szükségessége volt az egészségügyi 
személyzet számára. Imádkozzunk áttörésért az 
Egészségügyi Minisztériummal való egyeztetés
ben, ami lehetővé tenné  a tréning megtartását!
Péntek:  Sok  újító javaslat született a  Ramp Up 
találkozón 2015-ben a fogyatékkal élők egyházba 
történő integrálásával kapcsolatban. Imában kér
jünk bölcsességet a Ramp Up csapatának, hogy 
felismerjék  ezen tervek  megvalósításának legjobb 
módját!
Szombat/vasárnap: A dél-afrikai kormány  évekkel 
ezelőtt javasolta, hogy SAPAD néven hozzák létre 
az Egyesült Királyság Nemzetközi Fejlesztési Mi
nisztériumának helyi megfelelőjét, de eddig még 
nem történt előrelépés ebben az ügyben.  A Dél-Af
rikai Lepramisszió úgy hiszi, hogy a Misszió támo
gatást kapna a SAPAD-tól, ha létrejöhetne. Imád
kozzunk áttörésért 2016-ban!

Bibliai idézet: Jézus akkor így szólt Simonhoz: „Ne 
félj, ezentúl emberhalász leszel!” Erre kivonták a 
hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.
Lk 5,10b-11
Vezető munkatársak
Peter Laubscher –igazgató
Theo de Villiers – igazgatóhelyettes
Erna Möller – programvezető
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A Bangladesi Lepramisszióról
Bangladesben a lepra ellenőrzése és kutatása együtt 
történik a közösségalapú rehabilitációs tevékenysé-
gekkel. Így biztosítják, hogy a lepramissziós projektek 
átfogó választ tudjanak adni a leprabetegek szük-
ségeire. A lepraellenőrzés a betegség terjedését és 
hatását csökkenti, míg a kutatás segít biztosítani a 
Lepramisszió gyógyászati  és szociális területen vég-
zett munkájának megalapozottságát és hatékony-
ságát.A Bangladesi Lepramisszió Chittagongban, 
Chittagong Hill Tracts-ban, Gaibandha és Jaypurhat 
körzeteiben, Nilphamariban, Dhakaban, és a déli tar-
tomány 6 körzetében vállalt fel lepraellenőrzési- és 
kutatási programokat. A lepraellenőrzési programok 
fő céljai: minőségi lepraszolgáltatás nyújtása, a lepra-
fertőzés megállítása, a rokkantság megelőzése, és a 
leprabetegek gondozásának beillesztése az általános 
egészségügyi ellátásba. A Bangladesi Lepramisszió a 
kormányzati egészségügyi szolgáltatásban is segít, 
szakembereket biztosít, és támogatja a rokkantság-
megelőzést, komplikációk kezelését és az ismertség 
növelést. 
Imatémák

Hétfő: A Dhaka Lepraellenőrzés Projekt munkatár-
sai azon dolgoznak, hogy  a kormányzati egész-
ségügyi rendszerrel együttműködve  megerősítsék 
a lepraszolgáltatást Dhakaban és a környező kerü-
letekben. Kérjünk Istentől bölcsességet a számuk-
ra, hogy ez  a munka hatásos és hatékony legyen!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Bangladesi Lep-
ramisszió támogatásával javuljon az állami egész-
ségügyben a leprával foglalkozó orvosok és más 
munkatársak szakértelme, különösen is a kompli-
kációk kezelésére nézve!
Szerda: A „helyszíni leprakutatás Bangladesben” 
elnevezésű projekt (LFRB)  az innovatív, terepen 
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végzett, magas színvonalú lepraellenőrzési progra-
mok keretén belül végzett kutatások lehetőségét 
teremti meg. Imádkozzunk a munkatársaknak böl-
csességért, hogy egyensúlyban tudják tartani a ku-
tatás szükségességét és a betegápolás szükségét!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy további szer-
vezetek és új kutatási projektek is akarják hasz-
nálni a magasan kvalifikált munkatársak és az 
LFRB projektben részt vevő számos leprabeteg 
értékes erőforrását!
Péntek: A Nemzetközi Lepramisszió Kongresszusa 
2016. szeptemberében lesz Kínában. Imádkozzunk 
a Vidéki Egészségprogram (RHP) tagjaiéért, akik a 
kutatás eredményeit ismertetik! Imádkozzunk, hogy 
a megosztott ismeret végül a leprabetegek és 
közösségek hasznát szolgálja!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azokért, akiknél 
a lepra következtében komplikációk lépnek fel, 
hogy pontos diagnózist, minőségi kezelést és 
együttérző figyelmet kapjanak! Imádkozzunk, hogy 
a kutatási eredmények elősegítsék ezeknek az 
állapotoknak a megértését, és a megoldást!

Bibiliai idézet: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mt 5,16
Vezető munkatársak
Dr David Khan – helyettes programvezető, 
GaibandhaJaypurhat Lepragondozó Projekt
John Arpan Samaddar – Dhaka és Chittagong - 
programvezető 
Képek: Felvilágosító előadás a lepráról Dhakaban;  elő-
segíti, hogy az emberek felismerjék a jeleket és tüneteket, 
így a korai diagnózist és kezelést támogatja. © Tom Bradley,  
Hakhola falu lakói lepraellenőrzésen esnek át egy évvel 
azután, hogy próba védőoltást kaptak a RHP-n keresztül. 
© Tom Bradley
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23. hét:  6 június – 12. 24. hét: június 13 – 19.

32 33

Dél-Afrika

Kép: Peter Laubscher, a Dél-Afrikai Lepramisszió vezetője (bal) a konferencia résztvevőivel 

A Dél-Afrikai Lepramisszió
A Dél-Afrikai Lepramisszió 1949 óta működik.  Ado-
mányokat gyűjt  a Dél-Afrika 9 tartományában végzett 
lepramunka finanszírozásához. Az új esetek több-
ségét Mpumalanga, KwaZulu Natal és Eastern Cape 
tartományokban találják.  A Lepramisszió munkájához 
erős anyagi támogatást nyújtanak Pembába és Mo-
zambikba. 2015-ben rendkívüli felhívást tettek közzé:  
adománygyűjtést indítottak a nepáli Lepramisszió 
munkájának megsegítésére az ország földrengés 
sújtotta részein. Hazai  fronton, a folyamatban levő  
lepragondozáson kívül, a nemrégen megtartott beteg-
konferencián jelenlegi és korábbi betegek vettek 
részt, hogy megvitassák: hogyan érhetik el a többi 
leprabeteget a saját közösségükben? Megvitatták an-
nak lehetőségét is, hogy önkéntesként ajánlják fel 
szolgálatukat az ismertség növelésére a klinikákon és 
kórházakban KwaZulu Natal tartományban. Új len-
dületet vesz a „Ramp Up” (Fokozd) program, mely a 
hívő közösségek  hozzáállását segít megváltoztatni a 
fogyatékkal élők iránt, hogy  otthon érezzék magukat 
az egyházban. A Ramp Up program egy munkaérte-
kezletnek adott helyt, ahol párbeszédet indítottak az 
egyházi vezetők között a fogyatékosság megítélésé-
nek megváltoztatására és a fogyatékkal élők felka-
rolására. A „Ramp Up” honlap kitűnő  forrásanyagot 
biztosít.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a 2015-ben kapott több hagya
tékért és a hagyatékozó  életéért! Sok támogató 
visszaigazolta, hogy hagyatékát a Lepramisszióra 
hagyta végrendeletében. Velünk együtt mondjatok 
köszönetet ezekért a hívő barátokért!
Kedd: Dél-Afrika postai levélkézbesítői szolgálta
tása összeomlott 2014-ben, 2015-ben valamennyi
re helyreállt. Adjunk hálát, hogy a szolgáltatás sta
bilizálódott! Még mindig nagyon lassan működik, de 
a levelek végül is elérik a Lepramisszió  támogatóit. 
Imádkozzunk, hogy a problémák ellenére, a postai 
szolgáltatás javuljon 2016-ban!
Szerda: Adjunk hálát a Dél-Afrikai Lepramisszió 
kuratóriumának legújabb tagjáért, Dr. Henoch 
Schoeman-ért!  Dr. Schoeman a CBM területi ta
nácsadója, és gazdag tapasztalatot hoz a Lepra
misszióba a fogyatékosság, oktatás és keresztyén 
misszió területéről. Imádkozzunk, hogy további, 
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hasonló formátumú tanácstagokat tudjanak 
toborozni 2016-ban!
Csütörtök: Mondjunk köszönetet azért a meleg fo
gadtatásért, amit a Dél-Afrikai Lepramisszió kapott 
a leprabetegektől, akik 2015-ben részt vettek a 
konferencián! Az egyik legfontosabb felmerülő kér
dés a lepra korai felismerését elősegítő tovább
képzés szükségessége volt az egészségügyi 
személyzet számára. Imádkozzunk áttörésért az 
Egészségügyi Minisztériummal való egyeztetés
ben, ami lehetővé tenné  a tréning megtartását!
Péntek:  Sok  újító javaslat született a  Ramp Up 
találkozón 2015-ben a fogyatékkal élők egyházba 
történő integrálásával kapcsolatban. Imában kér
jünk bölcsességet a Ramp Up csapatának, hogy 
felismerjék  ezen tervek  megvalósításának legjobb 
módját!
Szombat/vasárnap: A dél-afrikai kormány  évekkel 
ezelőtt javasolta, hogy SAPAD néven hozzák létre 
az Egyesült Királyság Nemzetközi Fejlesztési Mi
nisztériumának helyi megfelelőjét, de eddig még 
nem történt előrelépés ebben az ügyben.  A Dél-Af
rikai Lepramisszió úgy hiszi, hogy a Misszió támo
gatást kapna a SAPAD-tól, ha létrejöhetne. Imád
kozzunk áttörésért 2016-ban!

Bibliai idézet: Jézus akkor így szólt Simonhoz: „Ne 
félj, ezentúl emberhalász leszel!” Erre kivonták a 
hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.
Lk 5,10b-11
Vezető munkatársak
Peter Laubscher –igazgató
Theo de Villiers – igazgatóhelyettes
Erna Möller – programvezető
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A Bangladesi Lepramisszióról
Bangladesben a lepra ellenőrzése és kutatása együtt 
történik a közösségalapú rehabilitációs tevékenysé-
gekkel. Így biztosítják, hogy a lepramissziós projektek 
átfogó választ tudjanak adni a leprabetegek szük-
ségeire. A lepraellenőrzés a betegség terjedését és 
hatását csökkenti, míg a kutatás segít biztosítani a 
Lepramisszió gyógyászati  és szociális területen vég-
zett munkájának megalapozottságát és hatékony-
ságát.A Bangladesi Lepramisszió Chittagongban, 
Chittagong Hill Tracts-ban, Gaibandha és Jaypurhat 
körzeteiben, Nilphamariban, Dhakaban, és a déli tar-
tomány 6 körzetében vállalt fel lepraellenőrzési- és 
kutatási programokat. A lepraellenőrzési programok 
fő céljai: minőségi lepraszolgáltatás nyújtása, a lepra-
fertőzés megállítása, a rokkantság megelőzése, és a 
leprabetegek gondozásának beillesztése az általános 
egészségügyi ellátásba. A Bangladesi Lepramisszió a 
kormányzati egészségügyi szolgáltatásban is segít, 
szakembereket biztosít, és támogatja a rokkantság-
megelőzést, komplikációk kezelését és az ismertség 
növelést. 
Imatémák

Hétfő: A Dhaka Lepraellenőrzés Projekt munkatár-
sai azon dolgoznak, hogy  a kormányzati egész-
ségügyi rendszerrel együttműködve  megerősítsék 
a lepraszolgáltatást Dhakaban és a környező kerü-
letekben. Kérjünk Istentől bölcsességet a számuk-
ra, hogy ez  a munka hatásos és hatékony legyen!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Bangladesi Lep-
ramisszió támogatásával javuljon az állami egész-
ségügyben a leprával foglalkozó orvosok és más 
munkatársak szakértelme, különösen is a kompli-
kációk kezelésére nézve!
Szerda: A „helyszíni leprakutatás Bangladesben” 
elnevezésű projekt (LFRB)  az innovatív, terepen 
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végzett, magas színvonalú lepraellenőrzési progra-
mok keretén belül végzett kutatások lehetőségét 
teremti meg. Imádkozzunk a munkatársaknak böl-
csességért, hogy egyensúlyban tudják tartani a ku-
tatás szükségességét és a betegápolás szükségét!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy további szer-
vezetek és új kutatási projektek is akarják hasz-
nálni a magasan kvalifikált munkatársak és az 
LFRB projektben részt vevő számos leprabeteg 
értékes erőforrását!
Péntek: A Nemzetközi Lepramisszió Kongresszusa 
2016. szeptemberében lesz Kínában. Imádkozzunk 
a Vidéki Egészségprogram (RHP) tagjaiéért, akik a 
kutatás eredményeit ismertetik! Imádkozzunk, hogy 
a megosztott ismeret végül a leprabetegek és 
közösségek hasznát szolgálja!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azokért, akiknél 
a lepra következtében komplikációk lépnek fel, 
hogy pontos diagnózist, minőségi kezelést és 
együttérző figyelmet kapjanak! Imádkozzunk, hogy 
a kutatási eredmények elősegítsék ezeknek az 
állapotoknak a megértését, és a megoldást!

Bibiliai idézet: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mt 5,16
Vezető munkatársak
Dr David Khan – helyettes programvezető, 
GaibandhaJaypurhat Lepragondozó Projekt
John Arpan Samaddar – Dhaka és Chittagong - 
programvezető 
Képek: Felvilágosító előadás a lepráról Dhakaban;  elő-
segíti, hogy az emberek felismerjék a jeleket és tüneteket, 
így a korai diagnózist és kezelést támogatja. © Tom Bradley,  
Hakhola falu lakói lepraellenőrzésen esnek át egy évvel 
azután, hogy próba védőoltást kaptak a RHP-n keresztül. 
© Tom Bradley
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26. hét: június 27 – július 3.
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25. hét:  20 június – 26.

Az Etiópiai Lepramisszió
Az Etiópiai Lepramisszió a Leprabetegek Tanácsadói 
Szakértői Csoportjának (röviden: LEAG) a része, 
amely nemrég látott hozzá a lepra feltérképezéséhez 
az egész országban. Etiópia országos szinten 1999-
ben ugyan elérte, hogy 10.000 lakosra 1 beteg 
jusson, mindazonáltal  bizonyos területeken magas 
számban vannak leprabetegek. Az eredmények fel-
térképezése, a II. kategória 11 %-os maradandó ká-
rosodási arányt mutat az új betegek között, akiknek 
közel 7%-a gyermek volt. A koordinált programot a 
leprával érintett személyeknek tervezték a LEAG  
2016-os indulásakor. Középpontjában egészségügyi 
szakmai képzés, intenzív betegségfelismerés, a lep-
rabetegek közösségi tudatosságának növelése és és 
szociális-gazdasági rehabilitációjuk támogatása áll. 
Az Etiópiai Lepramisszió kis csapata  munkáját a 
következő partnerekkel közösen végzi: 
- Etiópiai Nemzeti Közösség a Leprával Érintett Sze-
mélyeknek (ENAPAL) 15.000 fölötti létszámú, lep-
rával-érintett tagsággal. 2016-ban egy új „Javított 
Konyhai Kemence” projektet indított. 
- Összafrikai Lepra, TBC, Rehabilitáció és Kutató 
Tréning Központ (ALERT), amely a lepra legfőbb 
kórháza és egy nemzetközi kutatóközpont;
- Élet a Jólétben( LiA), keresztyén fejlesztésű szer-
vezet, amely a nyomornegyedekben folytat missziót 
Addis Ababa 1. számú Woreda kerületében.
Imatémák

Hétfő: Magasztaljuk az Urat, hogy a LEAG szer-
vezete a leprát újra Etiópia országos figyelmébe 
tudta vonni! Imádkozzunk legfőbb partnereiért, 
hogy tudjanak együtt egy széleskörű  feltérképező 
programot összeállítani! 
Kedd: Imádkozzunk bölcsességért és tisztánlátá-
sért azoknak, akik megválasztják az  Etiópiai Lep-
ramisszió országos vezetőit kiválasztják! Imád-
kozzunk a szervezet regisztrációjának 2016. júliu-
sában bekövetkező megújulásáért, hogy az eljárás 
olyan gyorsan menjen, ahogyan mi el sem tudjuk 
képzelni! 
Szerda: Imádkozzunk az etiópiai leprabetegekért, 
akik közül sokan a mai napig nyomorúságban él-
nek, s hogy a szociális-gazdasági lehetőségek le-
gyenek adottak számukra a mindennapjaikban! 
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A Csomagküldő Szolgálatról
A Lepramisszió kereskedelmi ága, egy csomagküldő 
cég, amely sokféle ajándéktárgyat, képeslapot és 
könyveket árul. Évente három katalógust állítanak 
össze, tavaszit, nyárit és őszi-télit, amelyek a sze-
zonnak megfelelő kínálatot tartalmazzák. Ezen túl-
menően sikeres internetes áruházat is üzemeltetnek, 
amely minden évben vásárlók ezreit vonzza az inter-
neten keresztül, és ez a szám évről évre növekszik. 
Többféle úgynevezett „életadományokat” is lehet 
vásárolni – ezek virtuális ajándékkártyák, amelyeket 
a vásárlók barátoknak vagy különleges alkalmakkor 
válthatnak ki, ezáltal egy leprabeteg személyt 
támogathatnak. Olyan tételek szerepelnek ezek kö-
zött, mint pl. iskolai felszerelés, szemműtét, vagy 
éppen egy szamárfogat.
A Csomagküldő Szolgálat fő céljai:
- Megélhetést biztosítani a leprabetegségben szen-
vedőknek a forgalmazott termékek segítségével
- Adománygyűjtés a Lepramisszió számára az 
„életadományokon” keresztül, vagy a vásárlók által a 
rendeléshez hozzáadott adományok segítségével
- Felhívni a figyelmet a Lepramisszióra, és segíteni a 
munkájukat a könyvek, képeslapok és egyéb árult 
termékek segítségével.
- Jézus szeretetéből táplálkozva a Csomagküldő 
Szolgálat arra törekszik, hogy szeretetet és együtt-
érzést nyújtson a leprabetegnek, a teljes élet  meg-
élésére segítse el őket, anyagi forrásokat, új tá-
mogatókat, imádságot és tudatosságot biztosítva  a 
Lepramisszió globális szervezetein keresztül.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a sok kitartó, hűséges és nagy
lelkű támogatóért, és azokért is, akik nemrégen 
iratkoztak fel a Csomagküldő Szolgálat levelezőlis
tájára a szervezet toborzó kezdeményezései rév
én! Imádkozzunk ezen kezdeményezések további 
sikereiért is, hogy az eddig tapasztalt jó ered
mények 2016-ban is megjelenjenek!
Kedd: Imádkozzunk a kis munkacsoportért, amely 
a katalógusokat összeállítja és kiküldi a vevőknek! 
A határidők sokszor szűkösek és nyomás alatt van
nak, hogy tartan  tudják a céldátumokat. Imád oz
zunk azért, hogy a Csomagküldő Szolgálat minden 
tevékenységében nagy pontosságot és magas mi
nőséget érjen el! Adjunk hálát Istennek az ügyes 
és hűséges önkéntesekért, akik kisebb levelezé
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C s ü t ö r t ö k :  
Imádkozzunk 
az egészség-
ügyi  dolgo-
zókért, akik képzést kaptak a lepráról az év során, 
hogy új tudásukat, képességüket jó gyakorlatba 
tudják forgatni, és töltse be őket a szeretet és rész-
vét azok iránt, akikre vigyáznak és akikről gondos-
kodnak! 
Péntek: Adjunk hálát az Etiópiai Lepramisszió part-
nereiért, és imádkozzunk bölcsességért a támogató 
csapat és azok számára, akik  az új kapcsolatokat 
és hálózatokat építik! Imádkozzunk a leprabetegek 
gondozására nézve a helyi egyházakkal való part-
neri lehetőségekért! Köszönjük meg az Úrnak az 
ENAPAL közösségi vezetőjének bizonyságtételét, 
aki arról számolt be, hogy a helyi egyházakkal kö-
zösen tett tudatos erőfeszítéseik komoly változá-
sokat eredményeznek a leprabetegek sorsában! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy az 
Úr nyisson ajtót és vezesse az Etiópiai Lepra-
missziót a támogatási lehetőségek megtalálásában!

Bibiliai idézet: Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, 
és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, 
és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és 
megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És 
megadta neki Isten, amit kért.   1Krónikák 4,10
Vezető munkatárs
Tanny Hagens – ideiglenes igazgató

sekben és más projektekben segítenek az év 
során!
Szerda: Imádkozzunk a Csomagküldő Szolgálat 
vezetőjéért, Jo-Anne Thomsonért, valamint a 
Stephen Hammersley által vezetett igazgatóságért, 
amely évente négy alkalommal ül össze a cég 
gazdasági és stratégiai céljainak megbeszélésére! 
Széleskörű tudást és ajándékot jelentenek a 
cégnek, és a munkatársakat erősen támogatják, 
nagy figyelmet szentelve a fő ügyeknek.
Csütörtök: Imádkozzunk a Szolgálat partnereiért 
és a sok keresztény könyvesboltért, amelyeket a 
Csomagküldő Szolgálat szerte az Egyesült Király
ságban ellát! Fontos szerepet játszanak abban, 
hogy a termékeket minél szélesebb körben meg
ismertessék. Adjunk hálát az új standok sikeréért, 
amit most már sok üzletben használnak a képes
lapok terjesztésére. Imádkozzunk különösen azért, 
hogy a boltokat jó helyi döntésekkel támogassák, 
hiszen az elmúlt években sokan visszaesést ta
pasztalhattak a kereskedelemben. 
Péntek: Adjunk hálát David Selley kulcsfontosságú 
munkájáért, aki az 1990-es évek közepén a Cso
magküldő Szolgálat létrejöttében segédkezett, és 
2015-ben e szervezet, valamint az angliai és 
wales-I szervezet igazgatótanácsából is nyugdíjba 
ment!  Imádkozzunk, hogy ő és felesége, Margaret 
hosszú és egészségben eltöltött nyugdíjas éveket 
élvezhessen!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azokért a reha
bilitációs csoportokért, amelyek a Szolgálat kataló
gusában kínált csodálatos, kézzel készült ter
mékeket előállítják! Imádkozzunk a növekvő keres
letért, hogy minél több leprabetegségben érintett 
embernek nyújthasson ez a tevékenység megél
hetést!

Bibliai idézet: „Bízd  az  Úrra dolgaidat, akkor telje-
sülnek szándékaid.” (Példabeszédek 16,3)
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26. hét: június 27 – július 3.
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25. hét:  20 június – 26.

Az Etiópiai Lepramisszió
Az Etiópiai Lepramisszió a Leprabetegek Tanácsadói 
Szakértői Csoportjának (röviden: LEAG) a része, 
amely nemrég látott hozzá a lepra feltérképezéséhez 
az egész országban. Etiópia országos szinten 1999-
ben ugyan elérte, hogy 10.000 lakosra 1 beteg 
jusson, mindazonáltal  bizonyos területeken magas 
számban vannak leprabetegek. Az eredmények fel-
térképezése, a II. kategória 11 %-os maradandó ká-
rosodási arányt mutat az új betegek között, akiknek 
közel 7%-a gyermek volt. A koordinált programot a 
leprával érintett személyeknek tervezték a LEAG  
2016-os indulásakor. Középpontjában egészségügyi 
szakmai képzés, intenzív betegségfelismerés, a lep-
rabetegek közösségi tudatosságának növelése és és 
szociális-gazdasági rehabilitációjuk támogatása áll. 
Az Etiópiai Lepramisszió kis csapata  munkáját a 
következő partnerekkel közösen végzi: 
- Etiópiai Nemzeti Közösség a Leprával Érintett Sze-
mélyeknek (ENAPAL) 15.000 fölötti létszámú, lep-
rával-érintett tagsággal. 2016-ban egy új „Javított 
Konyhai Kemence” projektet indított. 
- Összafrikai Lepra, TBC, Rehabilitáció és Kutató 
Tréning Központ (ALERT), amely a lepra legfőbb 
kórháza és egy nemzetközi kutatóközpont;
- Élet a Jólétben( LiA), keresztyén fejlesztésű szer-
vezet, amely a nyomornegyedekben folytat missziót 
Addis Ababa 1. számú Woreda kerületében.
Imatémák

Hétfő: Magasztaljuk az Urat, hogy a LEAG szer-
vezete a leprát újra Etiópia országos figyelmébe 
tudta vonni! Imádkozzunk legfőbb partnereiért, 
hogy tudjanak együtt egy széleskörű  feltérképező 
programot összeállítani! 
Kedd: Imádkozzunk bölcsességért és tisztánlátá-
sért azoknak, akik megválasztják az  Etiópiai Lep-
ramisszió országos vezetőit kiválasztják! Imád-
kozzunk a szervezet regisztrációjának 2016. júliu-
sában bekövetkező megújulásáért, hogy az eljárás 
olyan gyorsan menjen, ahogyan mi el sem tudjuk 
képzelni! 
Szerda: Imádkozzunk az etiópiai leprabetegekért, 
akik közül sokan a mai napig nyomorúságban él-
nek, s hogy a szociális-gazdasági lehetőségek le-
gyenek adottak számukra a mindennapjaikban! 

·
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Etiópia 

A Csomagküldő Szolgálatról
A Lepramisszió kereskedelmi ága, egy csomagküldő 
cég, amely sokféle ajándéktárgyat, képeslapot és 
könyveket árul. Évente három katalógust állítanak 
össze, tavaszit, nyárit és őszi-télit, amelyek a sze-
zonnak megfelelő kínálatot tartalmazzák. Ezen túl-
menően sikeres internetes áruházat is üzemeltetnek, 
amely minden évben vásárlók ezreit vonzza az inter-
neten keresztül, és ez a szám évről évre növekszik. 
Többféle úgynevezett „életadományokat” is lehet 
vásárolni – ezek virtuális ajándékkártyák, amelyeket 
a vásárlók barátoknak vagy különleges alkalmakkor 
válthatnak ki, ezáltal egy leprabeteg személyt 
támogathatnak. Olyan tételek szerepelnek ezek kö-
zött, mint pl. iskolai felszerelés, szemműtét, vagy 
éppen egy szamárfogat.
A Csomagküldő Szolgálat fő céljai:
- Megélhetést biztosítani a leprabetegségben szen-
vedőknek a forgalmazott termékek segítségével
- Adománygyűjtés a Lepramisszió számára az 
„életadományokon” keresztül, vagy a vásárlók által a 
rendeléshez hozzáadott adományok segítségével
- Felhívni a figyelmet a Lepramisszióra, és segíteni a 
munkájukat a könyvek, képeslapok és egyéb árult 
termékek segítségével.
- Jézus szeretetéből táplálkozva a Csomagküldő 
Szolgálat arra törekszik, hogy szeretetet és együtt-
érzést nyújtson a leprabetegnek, a teljes élet  meg-
élésére segítse el őket, anyagi forrásokat, új tá-
mogatókat, imádságot és tudatosságot biztosítva  a 
Lepramisszió globális szervezetein keresztül.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a sok kitartó, hűséges és nagy
lelkű támogatóért, és azokért is, akik nemrégen 
iratkoztak fel a Csomagküldő Szolgálat levelezőlis
tájára a szervezet toborzó kezdeményezései rév
én! Imádkozzunk ezen kezdeményezések további 
sikereiért is, hogy az eddig tapasztalt jó ered
mények 2016-ban is megjelenjenek!
Kedd: Imádkozzunk a kis munkacsoportért, amely 
a katalógusokat összeállítja és kiküldi a vevőknek! 
A határidők sokszor szűkösek és nyomás alatt van
nak, hogy tartan  tudják a céldátumokat. Imád oz
zunk azért, hogy a Csomagküldő Szolgálat minden 
tevékenységében nagy pontosságot és magas mi
nőséget érjen el! Adjunk hálát Istennek az ügyes 
és hűséges önkéntesekért, akik kisebb levelezé
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C s ü t ö r t ö k :  
Imádkozzunk 
az egészség-
ügyi  dolgo-
zókért, akik képzést kaptak a lepráról az év során, 
hogy új tudásukat, képességüket jó gyakorlatba 
tudják forgatni, és töltse be őket a szeretet és rész-
vét azok iránt, akikre vigyáznak és akikről gondos-
kodnak! 
Péntek: Adjunk hálát az Etiópiai Lepramisszió part-
nereiért, és imádkozzunk bölcsességért a támogató 
csapat és azok számára, akik  az új kapcsolatokat 
és hálózatokat építik! Imádkozzunk a leprabetegek 
gondozására nézve a helyi egyházakkal való part-
neri lehetőségekért! Köszönjük meg az Úrnak az 
ENAPAL közösségi vezetőjének bizonyságtételét, 
aki arról számolt be, hogy a helyi egyházakkal kö-
zösen tett tudatos erőfeszítéseik komoly változá-
sokat eredményeznek a leprabetegek sorsában! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy az 
Úr nyisson ajtót és vezesse az Etiópiai Lepra-
missziót a támogatási lehetőségek megtalálásában!

Bibiliai idézet: Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, 
és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, 
és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és 
megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És 
megadta neki Isten, amit kért.   1Krónikák 4,10
Vezető munkatárs
Tanny Hagens – ideiglenes igazgató

sekben és más projektekben segítenek az év 
során!
Szerda: Imádkozzunk a Csomagküldő Szolgálat 
vezetőjéért, Jo-Anne Thomsonért, valamint a 
Stephen Hammersley által vezetett igazgatóságért, 
amely évente négy alkalommal ül össze a cég 
gazdasági és stratégiai céljainak megbeszélésére! 
Széleskörű tudást és ajándékot jelentenek a 
cégnek, és a munkatársakat erősen támogatják, 
nagy figyelmet szentelve a fő ügyeknek.
Csütörtök: Imádkozzunk a Szolgálat partnereiért 
és a sok keresztény könyvesboltért, amelyeket a 
Csomagküldő Szolgálat szerte az Egyesült Király
ságban ellát! Fontos szerepet játszanak abban, 
hogy a termékeket minél szélesebb körben meg
ismertessék. Adjunk hálát az új standok sikeréért, 
amit most már sok üzletben használnak a képes
lapok terjesztésére. Imádkozzunk különösen azért, 
hogy a boltokat jó helyi döntésekkel támogassák, 
hiszen az elmúlt években sokan visszaesést ta
pasztalhattak a kereskedelemben. 
Péntek: Adjunk hálát David Selley kulcsfontosságú 
munkájáért, aki az 1990-es évek közepén a Cso
magküldő Szolgálat létrejöttében segédkezett, és 
2015-ben e szervezet, valamint az angliai és 
wales-I szervezet igazgatótanácsából is nyugdíjba 
ment!  Imádkozzunk, hogy ő és felesége, Margaret 
hosszú és egészségben eltöltött nyugdíjas éveket 
élvezhessen!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azokért a reha
bilitációs csoportokért, amelyek a Szolgálat kataló
gusában kínált csodálatos, kézzel készült ter
mékeket előállítják! Imádkozzunk a növekvő keres
letért, hogy minél több leprabetegségben érintett 
embernek nyújthasson ez a tevékenység megél
hetést!

Bibliai idézet: „Bízd  az  Úrra dolgaidat, akkor telje-
sülnek szándékaid.” (Példabeszédek 16,3)
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A Szingapúri Lepramisszió 2004-ben alakult kis, 
támogató csoport. Adományokat gyűjt Szingapúrban 
a lepramisszió tevékenységeinek javára, és ima-
támogatást, valamint együttműködést kér. 2011 és 
2015 között a kelet-timori lepramunkát támogatták 
adományaikkal. A következő esztendőkben Nepál ke-
rül a támogatás középpontjába, ahol ráadásul a 
2015-ös földrengés utáni újjáépítés is nagy feladat 
maradt. 
A Dél-Koreai Lepramisszió
Bár a leprabetegség már teljesen legyőzöttnek szá-
mít az országban, és szinte egyáltalán nem fordul 
már elő újabb megbetegedés, a korábbi idők után 
még sok idős él maradandó károsodásokkal. Leg-
többjük rehabilitációs falvakban él rendezett körül-
mények között. A Dél-Koreai Lepramisszió saját 
kórházzal is rendelkezik Daegu-ban („Jézus Kórház”), 
ahol különösen is a bőrgyógyászati osztály, valamint 
a 80 ágyas gondozóház foglalkozik továbbra is a 
korábbi leprabetegekkel. A kórház tevékenysége még  
az adománygyűjtésre is kiterjed, valamint imatámo-
gatást kérnek Dél-Korea-szerte a lepramisszió ügye 
számára. 
Imatémák
Szingapúr

Hétfő: Imádkozzunk a Szingapúri Lepramisszió ve
zetőségéért, hogy jól tudjanak dönteni a következő 
időszak terveire és támogatási projektjeire vonat
kozóan!
Kedd: Imádkozzunk a Szingapúri Lepramisszió tá
mogatóiért! Kérjük Isten áldását rájuk, és könyö
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rögjünk minél több új támogatóért, hogy hathatósan 
tudjanak minél több betegen segíteni! 
Szerda: Imádkozzunk a vezetőségért, hogy Isten 
ajándékozza meg őket egészséggel, hittel és bölcs 
látással! 

Dél-Korea: 
Csütörtök: Dél-Koreában a korábbi leprabetegek 
legtöbbje már nagyon idős. Imádkoz unk azért, 
hogy a Dél-Koreai Lepramisszió gondoskodása 
révén békességet és megnyugvást találjanak 
életük hátralévő idejére!
Péntek: A Dél-Koreai Lepramisszió Jézus Kórháza 
több, mint 400 korábbi leprabeteg és mozgássérült 
gondoskodását végzi az intézményben, valamint a 
környező településeken. Kapcsolatban állnak a 
családokkal, és Daegu körzet leprától korábban 
érintett lakóival. Imádkozzunk, hogy az egyházakon 
keresztül végzett lelki munkájuk áldásos legyen! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Dél-Koreai 
Lepramisszió vezetőiért, kérjük Isten áldását 
életükre és mind a Jézus Kórházban, mind az 
ápoló otthonban végzett munkájukra!  

Vezető munkatársak
Szingapúr
Dr George Seow lelkész – elnök
Stephen Chua  lelkész– titkár
Louis Tay  püspök – bizottsági tag
Dél-Korea
Jaewoong Choi – programkoordinátor
Dr Nan Hee Ki – orvosigazgató
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Szingapúr és Dél-Korea

Lepramisszió - Belgium
Bár Belgiumban a protestáns  közösség a teljes né-
pességnek kevesebb, mint 2%-a, a belga Lepra-
misszió igyekszik a lehető legtöbbjüket elérni.
2016 az első év, amikor a belga Lepramisszió kizá-
rólag önkéntesek hozzájárulásából és közreműkö-
désével működik. Remélik és imádkoznak azért, hogy 
a következő néhány évben növekedni tudjanak az 
egész országra kiterjedő és egyre nagyobb számú 
önkéntesek elkötelezett támogatásán keresztül, 
akiket erős csapatszellem és közös cél köt össze. Az 
elmúlt néhány évben arra a felismerésre jutottak, 
hogy, új célcsoportokat leghatékonyabban a kétirányú 
kommunikációs csatornákon keresztül lehet elérni 
mint pl. telefonhívások. De még eredményesebb, ha 
találkoznak és beszélnek azokkal az emberekkel, 
akiket el akarnak érni a Lepramisszió üzenetével.
A belga Lepramisszió jelenlegi tevékenységei:
- Két folyóirat kiadása: „Hart-in-actie” (Tevékeny szív) 
és „Les mains jointes”  (Összekulcsolt kézzel).
- A holland, francia, svájci Lepramissziótól átvett ki-
adványok terjesztése
- A Lepramisszió ismertségének növelése, és a Lep-
rások Világnapja megtartásának ajánlása az  egyhá-
zak körében.
- Gyülekezetek látogatása, részvétel a protestáns és 
evangéliumi egyházak éves konferenciáin, hogy új 
emberek figyelmét hívják fel a leprabetegek ügyére.
- Egy új, kétnyelvű (francia és flamand) belga web-
oldal, melynek tervezésében a Franciaországi Lep-
ramisszió nyújtott segítséget.
Imatémák

Hétfő: Az elmúlt két évben több régi és új tagunk 
támogatta nagyon aktívan a belga Lepramisszió 
tevékenységét, mint pl. Norbert Ngila Bampunga, 
Sokolowska Bogéna és Orozco-Burgos Evelyn.  
Adjunk hálát az Úrnak ezekért az áldásokért, és 
imádkozzunk mindnyájuk további szolgálataiért!
Kedd: A belga Lepramisszió több munkatársa, akik 
önkéntesként dolgoztak éveken vagy akár évtize
deken keresztül, nyolcvanadik évükhöz közeled
nek, vagy már a nyolcvanas éveikban járnak. 
Imádkozzunk, hogy az idén új, aktív tagok csat
lakozzanak az önkéntes csapatához, dinamizmust 
hozva! Ismerjék meg, hogyan működik a belga  és 
a Nemzetközi Lepramisszió, és pár éven belül tud
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Belgium

janak átvenni néhányat a fő feladatokból, valamint 
a kuratóriumi tagok is közülük kerüljenek ki!
Szerda: Adjunk hálát az Úrnak, hogy a belga Lep
ramisszió a legaktívabb önkénteseit jó egészség
gel áldotta meg, lehetővé téve, hogy hatékonyan 
szolgálják a Lepramissziót! Imádkozzunk azokért, 
akik súlyos egészségügyi problémákkal küzdenek, 
különösen Sam Simons korábbi igazgatóért, aki 
több évtizedig szolgálta a belga Lepramissziót, és 
ma már a nyolcvanas éveiben jár.
Csütörtök: Az aktív önkéntesek továbbra is min
dent megtesznek, hogy növeljék a Lepramisszió is
mertségét a  különböző  felekezetekben. Imádkoz
zunk, hogy az egyházi közösségek meglátoga
tására tett erőfeszítéseiket Isten áldja meg a 
Lepramisszió iránti érdeklődéssel, és nyerjenek 
teljes támogatást a lepra nélküli világért való 
küzdelemnek!
Péntek: Bár családanyaként teljes munkaidőben 
dolgozik  informatikai fejlesztőként, Orozco-Burgos 
Evelyn vállalta, hogy önkéntes alapon kifejleszti a 
belga Lepramisszió kétnyelvű honlapját. Köszönjük 
meg és dicsőtsük az Urat azért, hogy ilyen embe
reket küldött, mint Evelyn, hogy erősítsék a belga 
Lepramissziót és tevékenységét a leprabetegek 
javára!
Szombat/vasárnap: A belga Lepramisszió több lel
kipásztor és minden belga protestáns egyház
község telefonszámát össze akarja gyűjteni, hogy 
mindegyikükkel felvegyék telefonon a kapcsolatot. 
Imádkozzunk, hogy erőfeszítésük gyümölcsöző le
gyen!

Bibliai idézet: „Boldog az, akinek gondja van a 
nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az ÚR. Az ÚR 
megőrzi és életben tartja, boldog lesz a földön; nem 
engedi át ellenségei dühének. Zsolt 41, 1-2
Vezető munkatársak
Paulin Songolea Bakalania – igazgató
Francis Van De Walle – kuratóriumi elnök
Renée Simons-Hugaerts – gazdasági vezető 
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Képek: A Szingapúri Lepramisszió vezetősége (balról jobbra): Stephen Chua, Louis Tay, Dr George Seow. 
A Dél-Koreai Lepramisszió munkatársai Allun Cho korábbi vezetővel a nagyon szeretett korábbi misszionárius: 
Miss Bennett sírjánál. Évente kétszer tartanak emlékező-hálaadó ünnepséget. 

Képek: Paulin Songolea Bakalania  igazgató
A kuratórium tagjai  a zimbabwei Dan és Babs Izzettel   a Damian templomnál
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A Szingapúri Lepramisszió 2004-ben alakult kis, 
támogató csoport. Adományokat gyűjt Szingapúrban 
a lepramisszió tevékenységeinek javára, és ima-
támogatást, valamint együttműködést kér. 2011 és 
2015 között a kelet-timori lepramunkát támogatták 
adományaikkal. A következő esztendőkben Nepál ke-
rül a támogatás középpontjába, ahol ráadásul a 
2015-ös földrengés utáni újjáépítés is nagy feladat 
maradt. 
A Dél-Koreai Lepramisszió
Bár a leprabetegség már teljesen legyőzöttnek szá-
mít az országban, és szinte egyáltalán nem fordul 
már elő újabb megbetegedés, a korábbi idők után 
még sok idős él maradandó károsodásokkal. Leg-
többjük rehabilitációs falvakban él rendezett körül-
mények között. A Dél-Koreai Lepramisszió saját 
kórházzal is rendelkezik Daegu-ban („Jézus Kórház”), 
ahol különösen is a bőrgyógyászati osztály, valamint 
a 80 ágyas gondozóház foglalkozik továbbra is a 
korábbi leprabetegekkel. A kórház tevékenysége még  
az adománygyűjtésre is kiterjed, valamint imatámo-
gatást kérnek Dél-Korea-szerte a lepramisszió ügye 
számára. 
Imatémák
Szingapúr

Hétfő: Imádkozzunk a Szingapúri Lepramisszió ve
zetőségéért, hogy jól tudjanak dönteni a következő 
időszak terveire és támogatási projektjeire vonat
kozóan!
Kedd: Imádkozzunk a Szingapúri Lepramisszió tá
mogatóiért! Kérjük Isten áldását rájuk, és könyö

· -

-

· -
-

rögjünk minél több új támogatóért, hogy hathatósan 
tudjanak minél több betegen segíteni! 
Szerda: Imádkozzunk a vezetőségért, hogy Isten 
ajándékozza meg őket egészséggel, hittel és bölcs 
látással! 

Dél-Korea: 
Csütörtök: Dél-Koreában a korábbi leprabetegek 
legtöbbje már nagyon idős. Imádkoz unk azért, 
hogy a Dél-Koreai Lepramisszió gondoskodása 
révén békességet és megnyugvást találjanak 
életük hátralévő idejére!
Péntek: A Dél-Koreai Lepramisszió Jézus Kórháza 
több, mint 400 korábbi leprabeteg és mozgássérült 
gondoskodását végzi az intézményben, valamint a 
környező településeken. Kapcsolatban állnak a 
családokkal, és Daegu körzet leprától korábban 
érintett lakóival. Imádkozzunk, hogy az egyházakon 
keresztül végzett lelki munkájuk áldásos legyen! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Dél-Koreai 
Lepramisszió vezetőiért, kérjük Isten áldását 
életükre és mind a Jézus Kórházban, mind az 
ápoló otthonban végzett munkájukra!  

Vezető munkatársak
Szingapúr
Dr George Seow lelkész – elnök
Stephen Chua  lelkész– titkár
Louis Tay  püspök – bizottsági tag
Dél-Korea
Jaewoong Choi – programkoordinátor
Dr Nan Hee Ki – orvosigazgató

·

·
z

·

·

Szingapúr és Dél-Korea

Lepramisszió - Belgium
Bár Belgiumban a protestáns  közösség a teljes né-
pességnek kevesebb, mint 2%-a, a belga Lepra-
misszió igyekszik a lehető legtöbbjüket elérni.
2016 az első év, amikor a belga Lepramisszió kizá-
rólag önkéntesek hozzájárulásából és közreműkö-
désével működik. Remélik és imádkoznak azért, hogy 
a következő néhány évben növekedni tudjanak az 
egész országra kiterjedő és egyre nagyobb számú 
önkéntesek elkötelezett támogatásán keresztül, 
akiket erős csapatszellem és közös cél köt össze. Az 
elmúlt néhány évben arra a felismerésre jutottak, 
hogy, új célcsoportokat leghatékonyabban a kétirányú 
kommunikációs csatornákon keresztül lehet elérni 
mint pl. telefonhívások. De még eredményesebb, ha 
találkoznak és beszélnek azokkal az emberekkel, 
akiket el akarnak érni a Lepramisszió üzenetével.
A belga Lepramisszió jelenlegi tevékenységei:
- Két folyóirat kiadása: „Hart-in-actie” (Tevékeny szív) 
és „Les mains jointes”  (Összekulcsolt kézzel).
- A holland, francia, svájci Lepramissziótól átvett ki-
adványok terjesztése
- A Lepramisszió ismertségének növelése, és a Lep-
rások Világnapja megtartásának ajánlása az  egyhá-
zak körében.
- Gyülekezetek látogatása, részvétel a protestáns és 
evangéliumi egyházak éves konferenciáin, hogy új 
emberek figyelmét hívják fel a leprabetegek ügyére.
- Egy új, kétnyelvű (francia és flamand) belga web-
oldal, melynek tervezésében a Franciaországi Lep-
ramisszió nyújtott segítséget.
Imatémák

Hétfő: Az elmúlt két évben több régi és új tagunk 
támogatta nagyon aktívan a belga Lepramisszió 
tevékenységét, mint pl. Norbert Ngila Bampunga, 
Sokolowska Bogéna és Orozco-Burgos Evelyn.  
Adjunk hálát az Úrnak ezekért az áldásokért, és 
imádkozzunk mindnyájuk további szolgálataiért!
Kedd: A belga Lepramisszió több munkatársa, akik 
önkéntesként dolgoztak éveken vagy akár évtize
deken keresztül, nyolcvanadik évükhöz közeled
nek, vagy már a nyolcvanas éveikban járnak. 
Imádkozzunk, hogy az idén új, aktív tagok csat
lakozzanak az önkéntes csapatához, dinamizmust 
hozva! Ismerjék meg, hogyan működik a belga  és 
a Nemzetközi Lepramisszió, és pár éven belül tud

·

·
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-

-

Belgium

janak átvenni néhányat a fő feladatokból, valamint 
a kuratóriumi tagok is közülük kerüljenek ki!
Szerda: Adjunk hálát az Úrnak, hogy a belga Lep
ramisszió a legaktívabb önkénteseit jó egészség
gel áldotta meg, lehetővé téve, hogy hatékonyan 
szolgálják a Lepramissziót! Imádkozzunk azokért, 
akik súlyos egészségügyi problémákkal küzdenek, 
különösen Sam Simons korábbi igazgatóért, aki 
több évtizedig szolgálta a belga Lepramissziót, és 
ma már a nyolcvanas éveiben jár.
Csütörtök: Az aktív önkéntesek továbbra is min
dent megtesznek, hogy növeljék a Lepramisszió is
mertségét a  különböző  felekezetekben. Imádkoz
zunk, hogy az egyházi közösségek meglátoga
tására tett erőfeszítéseiket Isten áldja meg a 
Lepramisszió iránti érdeklődéssel, és nyerjenek 
teljes támogatást a lepra nélküli világért való 
küzdelemnek!
Péntek: Bár családanyaként teljes munkaidőben 
dolgozik  informatikai fejlesztőként, Orozco-Burgos 
Evelyn vállalta, hogy önkéntes alapon kifejleszti a 
belga Lepramisszió kétnyelvű honlapját. Köszönjük 
meg és dicsőtsük az Urat azért, hogy ilyen embe
reket küldött, mint Evelyn, hogy erősítsék a belga 
Lepramissziót és tevékenységét a leprabetegek 
javára!
Szombat/vasárnap: A belga Lepramisszió több lel
kipásztor és minden belga protestáns egyház
község telefonszámát össze akarja gyűjteni, hogy 
mindegyikükkel felvegyék telefonon a kapcsolatot. 
Imádkozzunk, hogy erőfeszítésük gyümölcsöző le
gyen!

Bibliai idézet: „Boldog az, akinek gondja van a 
nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az ÚR. Az ÚR 
megőrzi és életben tartja, boldog lesz a földön; nem 
engedi át ellenségei dühének. Zsolt 41, 1-2
Vezető munkatársak
Paulin Songolea Bakalania – igazgató
Francis Van De Walle – kuratóriumi elnök
Renée Simons-Hugaerts – gazdasági vezető 
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Képek: A Szingapúri Lepramisszió vezetősége (balról jobbra): Stephen Chua, Louis Tay, Dr George Seow. 
A Dél-Koreai Lepramisszió munkatársai Allun Cho korábbi vezetővel a nagyon szeretett korábbi misszionárius: 
Miss Bennett sírjánál. Évente kétszer tartanak emlékező-hálaadó ünnepséget. 

Képek: Paulin Songolea Bakalania  igazgató
A kuratórium tagjai  a zimbabwei Dan és Babs Izzettel   a Damian templomnál
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29. hét: július 18  24.– 30. hét: július 25 – 31.

Az Olaszországi Lepramisszióról
Katrina Malcolm korábbi igazgatónő hosszú beteg-
sége miatt nemrégiben lemondott. Az olasz lepra-
missziós csoport most megpróbálja az egész tevé-
kenységet új alapokra helyezni és új igazgatót vá-
lasztani. 
Az Írországi Lepramisszióról
Az Írországi Lepramisszió támogató tevékenységébe 
elsőrenden leprabetegek, de rajtuk túlmenően bár-
milyen nyomorúságban lévők megsegítése tartozik.
A szervezet küzd a világban előforduló mélyszegény-
ség, járványos betegségek ellen, és nemzetközi 
fejlesztési tevékenységet végez. Kormányzati szer-
vekkel, helyi közösségekkel, nemzetközi szerveze-
tekkel és civilszervezetekkel együttműködve valósítja 
mindezt meg. 
Imatémák
Olaszország

Hétfő: Adjunk hálát az Olaszországi Lepramisszió 
korábbi tevékenységéért! Imádkozzunk azért, hogy 
új igazgatóval megújulhasson a tevékenység! 
Könyörögjünk azért, hogy Isten mutassa meg: ki az 
alkalmas személy arra, hogy újraélessze a Lepra
misszió olaszországi munkáját!   
Kedd: Adjunk hálát az új kuratóriumért, hogy az új 
tagok megértsék és magukévá tegyék a Lepra
misszió céljait, és mindenek előtt a leprabetegek 
végső javát keressék mindenben! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az olaszországi 
egyházakban ébredjen érdeklődés és felelősség a 
világ leprabetegei között végzett munka iránt! 

·

-

·
-
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Az Angolai Lepramisszió
Angolában a Lepramisszió a SOLE partnerszerve-
zeten keresztül tevékenykedik. A SOLE, mint nemzeti 
civilszervezet, igen fontos szerepet játszik a lepra-
kérdés minden területén, mely sajnos a hivatalos 
gondolkodásban nagyon elhanyagolt. Angolában a 
leprabetegség  még ma is nagy számban fordul elő, 
és mivel későn diagnsztizálják, ezért nagyon sok a 
maradandó fogyaték kialakulása. A SOLE munkáját 
segíti az ARPAL szervezet, mely gyakorlatilag lepra-
betegek és a gyógyultak  szövetsége. Jogvédelemért 
harcolnak, felvilágosító kampányokat szerveznek, 
munkatársakat képeznek és a megelőzésen fáradoz-
nak. Az Angolai Lepramisszió számára a fő feladat az 
időben való diagnosztizálás, megfelelő egészségügyi 
személyzet munkába állítása, és a fogyatékok meg-
előzése önsegítő csoportok felvilágosító munkájának 
bevonása által. Egyházakkal és civilszervezetekkel 
próbálják a betegekhez közelvinni az együttérző sze-
retet minden jelét, a gyógyítást és rehabilitálást. A 
Lepramisszió két projektet működtet az országban: a 
Maradandó Fogyaték Kialakulása Ellen elnevezésű, 
valamint az Egészség és Jogvédelem nevű projek-
teket.  
A Zimbabwei Lepramisszió
Képviselője Dan Izzett. Dan és felesége, Babs, ko-
rábban maguk is leprabetegek voltak. A leprások 
ügyének lánglelkű képviselői, akik sokat utaznak, elő-
adásokat tartanak azért, hogy adományokat gyűjtse-
nek a tevékenységre. Emellett a jogvédelemért is bát-
ran küzdenek. Az utóbbi évek nagyon nehéz anyagi 
helyzete miatt nem sikerült még újjászervezni a 
korábban létező támogató csoportot Zimbabwében. 
Nagy szükség lenne megfelelő elkötelezett és vezetői 
képességekkel rendelkező személyekre, akik a jövő-
ben ismét  képviselni tudnák a leprabetegek ügyét e 
hatalmas országban. 
Imatémák
Angola

Hétfő: Imádkozzunk az ARPAL szervezet tevé
kenységéért, akik a leprabetegek hátrányos meg
különböztetése ellen, a tanulásért való jogukért, az 
egészséges és teljes életért küzdenek! Adjunk 
hálát azért, hogy az ARPAL hangja, és ezáltal a 
leprabetegek szava már a médiában is hallatszik!

· -
-

Olaszország és Írország

Kép: Pat Storey püspök és kutyája, Rudi az Írországi Lepramisszió adománygűjtésében kampányolnak. Egy indiai 
gyártmányú autoriksán  járnak be néhány települést és  tartanak felvilágosítást, kérnek adományokat a Lepramisszió javára. 

Angola és Zimbabwe 

Kép: Zimbabve: közösségi rehabilitáció.

Imádkozzunk támogató lelkületű emberekért, kö
zösségekért és támogatásokért!  

Írország
Csütörtök: Az Írországi Lepramisszió kiszélesíti 
adománygyűjtését acélból, hogy minél több támo-
gatást tudjanak szerezni projektjeikhez. Imádkoz-
zunk új ötletekért és megvalósítható kezdménye-
zésekért!
Péntek: Az Írországi Lepramisszió elképzelése, 
hogy afrikai és ázsiai projektjeikből érkezőket   kö
zösségvezetőkké képezzen. A képzés Írországban 
lenne, de afrikai és ázsiai projektjeik helyszínén 
történne a gyakorlati tanfolyam. A cél az, hogy helyi 
lakosokat készítsenek fel arra, hogy saját kör
nyezetükben hatékonyan tudjanak a leprától érin
tett közösségek élére állni. Imádkozzunk ennek a 
kezdeményezésnek eredményes és hatásos meg
valósításáért! 
Szombat/vasárnap: Az Írországi Lepramisszió az
zal próbálkozik, hogy a leprától érintett országokból 
származó írországi lakosok közül is kerüljenek ki 
kuratóriumi tagok. Imádkozzunk e sajátos kezde
ményezés sikeréért, hogy tudják a legmegfelelőbb 
személyeket kiválasztani erre!  

Bibliai idézet: „Minden reggel megújul, nagy a te 
hűséged!”   Jeremiás siralmai 3,23
Vezető munkatársak
Olaszország
Elia Landi  lelkipásztor – elnök
Írország
Ken Gibson – főigazgató
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Kedd: A POID Egészségügyi Program Benguela 
és Huila tartományokban gyógyszeres kezelést, 
rehabiltációt, védő lábbelit biztosít a betegek szá
mára, önsegítő csoportok által pedig további éle
tüket igyekszik rendezni. Imádkozzunk azért, hogy 
mindezeket keresztül Krisztus szeretetét is 
megérezzék a betegek és rászorulók! 
Szerda: Imádkozzunk Moises Chitumba-ért, aki a  
SOLE Angola projektigazgatója! Sok fáradsággal 
és törődéssel próbálja a különféle szolgáltatásokat 
elérhetővé tenni minél több ember számára, egy
bekötve mindezt felvilágosítással, sőt még ado
mánygyűjtéssel is! Imádkozzunk az ARPAL nem
régiben kinevezett új vezetőjéért: Maria Ferreira-
ért, munkájáért, hogy a korábbi leprabetegeket si
kerüljön visszavezetni a társadalomba! 
Csütörtök: Imádkozzunk a szűrőprogramokért és 
a sokat utazó munkatársakért, biztonságukért és a 
távol, elzártan élő betegek megtalálásáért! Imád
kozzunk a Misszió és a helyi egészségügyi szervek 
közötti jó együttműködését! 

Zimbabwe
Péntek:  Imádkozzunk Dan és Babs Izzettért, hogy 
sok adománygyűjtő utazásuk során Isten védel
mezze meg őket és ajándékozza meg őket egész
séggel! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy Is-
ten hozzon elő elhívott embereket, akik a gyógyí-
tás, befogadás és méltóság hármas jelszavát értik, 
érzik és megvalósítják Zimbabwében! 

Bibliai idézet: ”Nyomorúságomban az Urat hívtam 
segítségül. Az Úr meghallgatott, magas térre vitt 
engem.”   Zsoltárok 118,5
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29. hét: július 18  24.– 30. hét: július 25 – 31.

Az Olaszországi Lepramisszióról
Katrina Malcolm korábbi igazgatónő hosszú beteg-
sége miatt nemrégiben lemondott. Az olasz lepra-
missziós csoport most megpróbálja az egész tevé-
kenységet új alapokra helyezni és új igazgatót vá-
lasztani. 
Az Írországi Lepramisszióról
Az Írországi Lepramisszió támogató tevékenységébe 
elsőrenden leprabetegek, de rajtuk túlmenően bár-
milyen nyomorúságban lévők megsegítése tartozik.
A szervezet küzd a világban előforduló mélyszegény-
ség, járványos betegségek ellen, és nemzetközi 
fejlesztési tevékenységet végez. Kormányzati szer-
vekkel, helyi közösségekkel, nemzetközi szerveze-
tekkel és civilszervezetekkel együttműködve valósítja 
mindezt meg. 
Imatémák
Olaszország

Hétfő: Adjunk hálát az Olaszországi Lepramisszió 
korábbi tevékenységéért! Imádkozzunk azért, hogy 
új igazgatóval megújulhasson a tevékenység! 
Könyörögjünk azért, hogy Isten mutassa meg: ki az 
alkalmas személy arra, hogy újraélessze a Lepra
misszió olaszországi munkáját!   
Kedd: Adjunk hálát az új kuratóriumért, hogy az új 
tagok megértsék és magukévá tegyék a Lepra
misszió céljait, és mindenek előtt a leprabetegek 
végső javát keressék mindenben! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az olaszországi 
egyházakban ébredjen érdeklődés és felelősség a 
világ leprabetegei között végzett munka iránt! 

·
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Az Angolai Lepramisszió
Angolában a Lepramisszió a SOLE partnerszerve-
zeten keresztül tevékenykedik. A SOLE, mint nemzeti 
civilszervezet, igen fontos szerepet játszik a lepra-
kérdés minden területén, mely sajnos a hivatalos 
gondolkodásban nagyon elhanyagolt. Angolában a 
leprabetegség  még ma is nagy számban fordul elő, 
és mivel későn diagnsztizálják, ezért nagyon sok a 
maradandó fogyaték kialakulása. A SOLE munkáját 
segíti az ARPAL szervezet, mely gyakorlatilag lepra-
betegek és a gyógyultak  szövetsége. Jogvédelemért 
harcolnak, felvilágosító kampányokat szerveznek, 
munkatársakat képeznek és a megelőzésen fáradoz-
nak. Az Angolai Lepramisszió számára a fő feladat az 
időben való diagnosztizálás, megfelelő egészségügyi 
személyzet munkába állítása, és a fogyatékok meg-
előzése önsegítő csoportok felvilágosító munkájának 
bevonása által. Egyházakkal és civilszervezetekkel 
próbálják a betegekhez közelvinni az együttérző sze-
retet minden jelét, a gyógyítást és rehabilitálást. A 
Lepramisszió két projektet működtet az országban: a 
Maradandó Fogyaték Kialakulása Ellen elnevezésű, 
valamint az Egészség és Jogvédelem nevű projek-
teket.  
A Zimbabwei Lepramisszió
Képviselője Dan Izzett. Dan és felesége, Babs, ko-
rábban maguk is leprabetegek voltak. A leprások 
ügyének lánglelkű képviselői, akik sokat utaznak, elő-
adásokat tartanak azért, hogy adományokat gyűjtse-
nek a tevékenységre. Emellett a jogvédelemért is bát-
ran küzdenek. Az utóbbi évek nagyon nehéz anyagi 
helyzete miatt nem sikerült még újjászervezni a 
korábban létező támogató csoportot Zimbabwében. 
Nagy szükség lenne megfelelő elkötelezett és vezetői 
képességekkel rendelkező személyekre, akik a jövő-
ben ismét  képviselni tudnák a leprabetegek ügyét e 
hatalmas országban. 
Imatémák
Angola

Hétfő: Imádkozzunk az ARPAL szervezet tevé
kenységéért, akik a leprabetegek hátrányos meg
különböztetése ellen, a tanulásért való jogukért, az 
egészséges és teljes életért küzdenek! Adjunk 
hálát azért, hogy az ARPAL hangja, és ezáltal a 
leprabetegek szava már a médiában is hallatszik!

· -
-

Olaszország és Írország

Kép: Pat Storey püspök és kutyája, Rudi az Írországi Lepramisszió adománygűjtésében kampányolnak. Egy indiai 
gyártmányú autoriksán  járnak be néhány települést és  tartanak felvilágosítást, kérnek adományokat a Lepramisszió javára. 

Angola és Zimbabwe 

Kép: Zimbabve: közösségi rehabilitáció.

Imádkozzunk támogató lelkületű emberekért, kö
zösségekért és támogatásokért!  

Írország
Csütörtök: Az Írországi Lepramisszió kiszélesíti 
adománygyűjtését acélból, hogy minél több támo-
gatást tudjanak szerezni projektjeikhez. Imádkoz-
zunk új ötletekért és megvalósítható kezdménye-
zésekért!
Péntek: Az Írországi Lepramisszió elképzelése, 
hogy afrikai és ázsiai projektjeikből érkezőket   kö
zösségvezetőkké képezzen. A képzés Írországban 
lenne, de afrikai és ázsiai projektjeik helyszínén 
történne a gyakorlati tanfolyam. A cél az, hogy helyi 
lakosokat készítsenek fel arra, hogy saját kör
nyezetükben hatékonyan tudjanak a leprától érin
tett közösségek élére állni. Imádkozzunk ennek a 
kezdeményezésnek eredményes és hatásos meg
valósításáért! 
Szombat/vasárnap: Az Írországi Lepramisszió az
zal próbálkozik, hogy a leprától érintett országokból 
származó írországi lakosok közül is kerüljenek ki 
kuratóriumi tagok. Imádkozzunk e sajátos kezde
ményezés sikeréért, hogy tudják a legmegfelelőbb 
személyeket kiválasztani erre!  

Bibliai idézet: „Minden reggel megújul, nagy a te 
hűséged!”   Jeremiás siralmai 3,23
Vezető munkatársak
Olaszország
Elia Landi  lelkipásztor – elnök
Írország
Ken Gibson – főigazgató
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Kedd: A POID Egészségügyi Program Benguela 
és Huila tartományokban gyógyszeres kezelést, 
rehabiltációt, védő lábbelit biztosít a betegek szá
mára, önsegítő csoportok által pedig további éle
tüket igyekszik rendezni. Imádkozzunk azért, hogy 
mindezeket keresztül Krisztus szeretetét is 
megérezzék a betegek és rászorulók! 
Szerda: Imádkozzunk Moises Chitumba-ért, aki a  
SOLE Angola projektigazgatója! Sok fáradsággal 
és törődéssel próbálja a különféle szolgáltatásokat 
elérhetővé tenni minél több ember számára, egy
bekötve mindezt felvilágosítással, sőt még ado
mánygyűjtéssel is! Imádkozzunk az ARPAL nem
régiben kinevezett új vezetőjéért: Maria Ferreira-
ért, munkájáért, hogy a korábbi leprabetegeket si
kerüljön visszavezetni a társadalomba! 
Csütörtök: Imádkozzunk a szűrőprogramokért és 
a sokat utazó munkatársakért, biztonságukért és a 
távol, elzártan élő betegek megtalálásáért! Imád
kozzunk a Misszió és a helyi egészségügyi szervek 
közötti jó együttműködését! 

Zimbabwe
Péntek:  Imádkozzunk Dan és Babs Izzettért, hogy 
sok adománygyűjtő utazásuk során Isten védel
mezze meg őket és ajándékozza meg őket egész
séggel! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy Is-
ten hozzon elő elhívott embereket, akik a gyógyí-
tás, befogadás és méltóság hármas jelszavát értik, 
érzik és megvalósítják Zimbabwében! 

Bibliai idézet: ”Nyomorúságomban az Urat hívtam 
segítségül. Az Úr meghallgatott, magas térre vitt 
engem.”   Zsoltárok 118,5
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„Szeretnék iskolába járni!"

A Spanyolországi Lepramisszió munkájáról
A Spanyolországi Lepramisszió egyéni adakozóktól 
és egyházi közösségektől gyűjt támogatást.  Könyvet, 
pólókat és más termékeket árusítanak, ebből szár-
mazik a bevételük. Az adományokkal a nigériai lepra-
missziós munkát támogatják, különösen is a rok-
kantságmegelőzés és gyógyászati segédeszközökkel 
való ellátás terén. 2015 nehéz esztendő volt a Spa-
nyolországi Lepramisszió számára. Annyira kevés 
volt az adakozó és az adományok összege, hogy már 
attól féltek: fel kell hagyni a misszió munkájával. De 
nagyon hálásak Istennek azért, hogy Ő fordított ezen 
a helyzeten, és évek hosszú sorának romló tenden-
ciája után 20%-kal nőtt a bevételük! A nepáli föld-
rengés után felhívást is közzétettek az Anandaban 
kórház megsegítésére. A válasz 2.000 euro adomány 
lett! Mindez arra bátorította őket, hogy áldozatos ön-
kéntes szolgálatuknak van értelme és jövője! Folytat-
ják tehát a gyülekezetek látogatását, előadások tar-
tását!  
A Portugáliai Lepramisszióról
Sok évvel ezelőtt Patricia Bento indította el a 
Lepramisszió tevékenységét Portugáliában azzal, 
hogy egyházi közösségekben beszélt a misszióról, és 
kért adományokat a támogatására. Ma már a nyolc-
vanas éveiben jár, és szeretné letenni ezt a szol-
gálatot, de a továbbiakban is szolgálni az Urat. 
Bento kiasszony a CALLcsoport keretében végzi 
missziós munkáját. A csoport Portugália öt angol-
nyelvű egyházközségét fogja össze. Körükből keresi 
Bento kisasszony az utódját is, egyelőre eredmény-
telenül. Reméli, hogy a Lepramisszió portugáliai 
munkája nem fog megszakadni, és tudja azt is, hogy 
egyedül az imádság ereje segít ebben a gondban is. 
Imatémák
Spanyolország

Hétfő: Adjunk hálát a spanyol önkéntes csoport 
tagjaiért! Adjunk hálát azért, hogy Jose Manuel 
Carballo elnök súlyos kézműtéte jól sikerült, és 
javulófélben van! A könyvelő, Jos Real családja 
számos veszteségen ment át az elmúlt időszakban 
. Könyörögjünk azért, hogy Isten erősítse meg őket 
ás áldja meg életüket!
Kedd: Imádkozzunk a Spanyolországi Lepra
misszió alelnökéért, Migeul Torralba-ért! Elfoglalt 
lelkipásztora több protestáns gyülekezetnek is 
amellett, hogy kórházi orvosként dolgozik! Sze

·
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Spanyolország és Portugália

mélye élő bi
zonyságtétel 
a hitbeli áldo
zathozatalról 
és a Krisztus iránti szeretetről: adjunk hálát érte! 
Szerda: Imádkozzunk az igazgatói munkát ön
kéntesként végző Vivian Calderónért és férjéért, 
Samuelért! Saját cégük vezetése mellett végzik a 
lepramissziós szolgálatot, sok áldozattal és idővel. 
Adjunk hálát elkötelezettségükért! 
Csütörtök: Nehéz anyagi helyzetben van Spanyol-
ország, így a misszió is. De bíznak Isten gond-
viselésében. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon 
növekedést ennek a kicsiny magnak is!

Portugália
Péntek: Adjunk hálát Patricia Bento többévtizedes, 
hűséges szolgálatáért! Imádkozzunk azért, hogy 
sikerüljön megfelelő személyt találni, aki folytatná 
szolgálatát! Őt pedig áldja meg Isten további éle
tében is! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
nehéz gazdasági helyzetben lévő Portugália 
lakosai is (elsősorban a jobb módú angol betele
pültek)) szívükön viseljék a Lepramisszió szolgá
latát, és adományaikkal is támogassák azt! 

Vezető munkatárs
Spanyolország
Vivian Calderón – igazgató (önkéntesként)
Portugália
Patricia Bento – a Lepramisszió országos képviselője
Képek
Vivian Calderón igazgató
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Kép: Vivian Calderón igazgató

hivatalos orvosi jelentés szerint is a kínai Jünnan Atartomány Jiliang leprakolóniájának mind a 36 
gyermek-lakója teljesen egészséges volt. Mégsem 
vették be őket az iskolába, mert a lepra-kolóniáról 
jöttek! A diákok szülei tiltakoztak azellen, hogy gyer-
mekeikkel olyan gyerekek is egy iskolába járhassa-
nak, akiknek korábban szülei vagy nagyszülei lepra-
betegek voltak! Egy magát megnevezni nem kívánó 
tanár elmondása szerint a tanárok próbálták meg-
értetni a szülőkkel: semmi indoka nincs annak, hogy 
a lepra-hátterű gyermekektől féljenek. De nem si-
került…
A falu egyik lakója, Hu elmondta, hogy bár őmaga tel-
jesen egészséges volt, élete mégis teljesen tönkre-
ment amiatt, hogy apja korábban leprabeteg volt. 
Születése óta megvetették, és mivel egy iskola sem 
vette be tanulói közé, írástudatlan maradt. Négy gyer-
meke közül már kettő túl van a tankötelesség felső 
határán is, de egyikük sem tud írni-olvasni, mert nem 
soha járhattak iskolába. A két kisebb gyermek jelen-
leg is tanköteles korú. „Teljesen normális emberek 
vagyunk. Miért nem járhatnak iskolába?” 
A leprakolóniából néhány szülő és gyermek tilta-
kozásba kezdett. „Iskolába akarunk járni!” feliratú 
transzparensekkel harcoltak az önkormányzatnál 
gyermekeiknek a tanuláshoz való jogáért. A nyomás 
hatására az önkormányzat speciális, elkülönített 

iskolát nyitott számukr.a De ez a megoldás is inkább 
a megbélyegzést erősíti, mint a megoldást segítené. 
Nem is beszélve arról, hogy milyen feleleges külön-
kiadást jelent, hiszen ezek a gyermekek semmiben 
nem különböznek társaiktól, mégis félretéve, meg-
különböztetve kezelik őket. 
A HANDA  jünnani aktivistái posztolták ezt a hírt, és 
nagy figyelmet sikerült felkelteniük ilymódon. Még a 
Kínai Központi Televízióban is hír lett! A cél mindezzel 
az volt, hogy Kína illetékeseit, az oktatási és egész-
ségügyi kormányzatot is elérje, és sokkal több meg-
értéssel, jogszerűséggel és emberséggel legyenek a 
korábbi leprabetegek hozzátartozói iránt, mint eddig! 
A HANDÁnak sikerült már azt is kiharcolnia, hogy 
mind a 36 kisgyermek először léphesse át a helyi is-
kola küszöbét. Dél-Kínában ez hatalmas eredmény 
volt, mivel a leprával és a betegekkel szembeni elő-
ítéletek még nagyon erősek. De a gyermekek sorsa 
távolról sincs még megoldva ezzel, mivel az iskolán 
belül is megvetéssel és kirekesztéssel találkoznak. A 
HANDA szervezet, a gyógyult leprabetegek szövet-
sége Kína-szerte minden módon harcol a szégyen-
bélyeg, kirekesztés és hátrányos megkülönböztetés 
ellen. Szeretnék a betegek és hozzátartozóik jogv-
édelmét, emberi méltóságának visszaadását vagy 
megszerzését elősegíteni. Harcuk még távolról sem 
ért véget! 
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és egyházi közösségektől gyűjt támogatást.  Könyvet, 
pólókat és más termékeket árusítanak, ebből szár-
mazik a bevételük. Az adományokkal a nigériai lepra-
missziós munkát támogatják, különösen is a rok-
kantságmegelőzés és gyógyászati segédeszközökkel 
való ellátás terén. 2015 nehéz esztendő volt a Spa-
nyolországi Lepramisszió számára. Annyira kevés 
volt az adakozó és az adományok összege, hogy már 
attól féltek: fel kell hagyni a misszió munkájával. De 
nagyon hálásak Istennek azért, hogy Ő fordított ezen 
a helyzeten, és évek hosszú sorának romló tenden-
ciája után 20%-kal nőtt a bevételük! A nepáli föld-
rengés után felhívást is közzétettek az Anandaban 
kórház megsegítésére. A válasz 2.000 euro adomány 
lett! Mindez arra bátorította őket, hogy áldozatos ön-
kéntes szolgálatuknak van értelme és jövője! Folytat-
ják tehát a gyülekezetek látogatását, előadások tar-
tását!  
A Portugáliai Lepramisszióról
Sok évvel ezelőtt Patricia Bento indította el a 
Lepramisszió tevékenységét Portugáliában azzal, 
hogy egyházi közösségekben beszélt a misszióról, és 
kért adományokat a támogatására. Ma már a nyolc-
vanas éveiben jár, és szeretné letenni ezt a szol-
gálatot, de a továbbiakban is szolgálni az Urat. 
Bento kiasszony a CALLcsoport keretében végzi 
missziós munkáját. A csoport Portugália öt angol-
nyelvű egyházközségét fogja össze. Körükből keresi 
Bento kisasszony az utódját is, egyelőre eredmény-
telenül. Reméli, hogy a Lepramisszió portugáliai 
munkája nem fog megszakadni, és tudja azt is, hogy 
egyedül az imádság ereje segít ebben a gondban is. 
Imatémák
Spanyolország

Hétfő: Adjunk hálát a spanyol önkéntes csoport 
tagjaiért! Adjunk hálát azért, hogy Jose Manuel 
Carballo elnök súlyos kézműtéte jól sikerült, és 
javulófélben van! A könyvelő, Jos Real családja 
számos veszteségen ment át az elmúlt időszakban 
. Könyörögjünk azért, hogy Isten erősítse meg őket 
ás áldja meg életüket!
Kedd: Imádkozzunk a Spanyolországi Lepra
misszió alelnökéért, Migeul Torralba-ért! Elfoglalt 
lelkipásztora több protestáns gyülekezetnek is 
amellett, hogy kórházi orvosként dolgozik! Sze
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mélye élő bi
zonyságtétel 
a hitbeli áldo
zathozatalról 
és a Krisztus iránti szeretetről: adjunk hálát érte! 
Szerda: Imádkozzunk az igazgatói munkát ön
kéntesként végző Vivian Calderónért és férjéért, 
Samuelért! Saját cégük vezetése mellett végzik a 
lepramissziós szolgálatot, sok áldozattal és idővel. 
Adjunk hálát elkötelezettségükért! 
Csütörtök: Nehéz anyagi helyzetben van Spanyol-
ország, így a misszió is. De bíznak Isten gond-
viselésében. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon 
növekedést ennek a kicsiny magnak is!

Portugália
Péntek: Adjunk hálát Patricia Bento többévtizedes, 
hűséges szolgálatáért! Imádkozzunk azért, hogy 
sikerüljön megfelelő személyt találni, aki folytatná 
szolgálatát! Őt pedig áldja meg Isten további éle
tében is! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
nehéz gazdasági helyzetben lévő Portugália 
lakosai is (elsősorban a jobb módú angol betele
pültek)) szívükön viseljék a Lepramisszió szolgá
latát, és adományaikkal is támogassák azt! 
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Kép: Vivian Calderón igazgató

hivatalos orvosi jelentés szerint is a kínai Jünnan Atartomány Jiliang leprakolóniájának mind a 36 
gyermek-lakója teljesen egészséges volt. Mégsem 
vették be őket az iskolába, mert a lepra-kolóniáról 
jöttek! A diákok szülei tiltakoztak azellen, hogy gyer-
mekeikkel olyan gyerekek is egy iskolába járhassa-
nak, akiknek korábban szülei vagy nagyszülei lepra-
betegek voltak! Egy magát megnevezni nem kívánó 
tanár elmondása szerint a tanárok próbálták meg-
értetni a szülőkkel: semmi indoka nincs annak, hogy 
a lepra-hátterű gyermekektől féljenek. De nem si-
került…
A falu egyik lakója, Hu elmondta, hogy bár őmaga tel-
jesen egészséges volt, élete mégis teljesen tönkre-
ment amiatt, hogy apja korábban leprabeteg volt. 
Születése óta megvetették, és mivel egy iskola sem 
vette be tanulói közé, írástudatlan maradt. Négy gyer-
meke közül már kettő túl van a tankötelesség felső 
határán is, de egyikük sem tud írni-olvasni, mert nem 
soha járhattak iskolába. A két kisebb gyermek jelen-
leg is tanköteles korú. „Teljesen normális emberek 
vagyunk. Miért nem járhatnak iskolába?” 
A leprakolóniából néhány szülő és gyermek tilta-
kozásba kezdett. „Iskolába akarunk járni!” feliratú 
transzparensekkel harcoltak az önkormányzatnál 
gyermekeiknek a tanuláshoz való jogáért. A nyomás 
hatására az önkormányzat speciális, elkülönített 

iskolát nyitott számukr.a De ez a megoldás is inkább 
a megbélyegzést erősíti, mint a megoldást segítené. 
Nem is beszélve arról, hogy milyen feleleges külön-
kiadást jelent, hiszen ezek a gyermekek semmiben 
nem különböznek társaiktól, mégis félretéve, meg-
különböztetve kezelik őket. 
A HANDA  jünnani aktivistái posztolták ezt a hírt, és 
nagy figyelmet sikerült felkelteniük ilymódon. Még a 
Kínai Központi Televízióban is hír lett! A cél mindezzel 
az volt, hogy Kína illetékeseit, az oktatási és egész-
ségügyi kormányzatot is elérje, és sokkal több meg-
értéssel, jogszerűséggel és emberséggel legyenek a 
korábbi leprabetegek hozzátartozói iránt, mint eddig! 
A HANDÁnak sikerült már azt is kiharcolnia, hogy 
mind a 36 kisgyermek először léphesse át a helyi is-
kola küszöbét. Dél-Kínában ez hatalmas eredmény 
volt, mivel a leprával és a betegekkel szembeni elő-
ítéletek még nagyon erősek. De a gyermekek sorsa 
távolról sincs még megoldva ezzel, mivel az iskolán 
belül is megvetéssel és kirekesztéssel találkoznak. A 
HANDA szervezet, a gyógyult leprabetegek szövet-
sége Kína-szerte minden módon harcol a szégyen-
bélyeg, kirekesztés és hátrányos megkülönböztetés 
ellen. Szeretnék a betegek és hozzátartozóik jogv-
édelmét, emberi méltóságának visszaadását vagy 
megszerzését elősegíteni. Harcuk még távolról sem 
ért véget! 



42 43

32. hét:  8  14.augusztus  – 33. hét: augusztus 15 – 21.

A Kongói Lepramisszióról
2015-ben ért véget a Kongói Lepramisszió fejlesztési 
stratégiájának előző szakasza. Így 2016 az új stra-
tégia kezdete és számos jó elképzelés remélt meg-
valósításának időszaka. Az előző 5 év tanulságaiból 
okulva még jobban és hatékonyabban szeretnék 
munkájukat végezni a sok szenvedést hordozó lakos-
ság körében. A Kongói Lepramisszió a közösség-
alapú rehabilitációt, az egészségügyi alapellátások 
erősítését, a szűrővizsgálatokat, a megelőzést és a 
leprától érintett közösségelók felzárkóztatását is 
végzi a gyógyítás mellett. Harcolnak a mélysze-
génység minden következménye és oka ellen. Part-
nereik a helyi egyházak, különösen is a Kongói Angli-
kán Egyház. De együttműködnek kormányzati szer-
vekkel,TBCprofilú egészségügyi egységekkel is, vala-
mint az Elhanyagolt Trópusi Betegségek Intézetével. 
A politikai decentralizáció eredményeként Kongónak 
a korábbi 11-gyel szemben ma már 26 megyéje van. 
Ez segítség abban, hogy a terepen dolgozó mun-
katársaink kisebb egységekben, átláthatóbban és 
méginkább a helyi egyházakkal partnerségben tevé-
kenykedhessenek. A jövőben sokkal jobban szeret-
nék bevonni a helyi lakosságot, a meghatározó sze-
mélyeket és azokat, akiknek bármilyen jó befolyása 
van a nagyobb ívű történésekre. A közösségalapú 
rehabilitáció  is a prioritások között szerepel a jövőre 
nézve. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Kongói Lepramisszió és a 
kongói egyházak közötti jó kapcsolatért! Könyö
rögjünk azért, hogy együttes erővel tudjanak küz
deni népük szenvedései,  az elnyomottak jogai és 
emberi méltóságra emelésének érdekében! Külö
nösen is is imádkozzunk azért, hogy a kongói 
leprabetegek minden lehetséges segítséget meg
kapjanak! 
Kedd: 2016-ban választások lesznek Kongóban. 
Ez nagymértékben érinti a lakosság mindennapi 
életét, de az egészségügyi programokat, így a 
Lepramisszióét is. Imádkozzunk békességért, fel
emelkedésért!
Szerda: Imádkozzunk a lepramissziós iroda alkal
mazottaiért! Kislétszámú munkatárson nagy terhek 
vannak. Kérjük Istent, hogy oldja meg a munka
erőgondot, és adjon elkötelezett, szakmailag alkal
mas munkatársakat! 

·
-
-

-

-

·

-

· -

-
-

Kongói Demokratikus Köztársaság

A Dániai Lepramisszióról
A Dániai Lepramisszió igazgatója Klaus Leonhardt,  
aki félállásban vezeti a missziót. Kb. 1000 egyéni 
támogatójuk van. Abban a kedvező helyzetben van-
nak, hogy a Dán Kormány évek óta finanszírozza 
bangladesi programjukat a két ország közötti 
államközi egyezmény keretében. Az adománygyűjtés 
évente ötször megjelenő újságjukon, az egyéni 
támogatóknak évente hatszor kiküldött körlevélen, 
valamint a dániai egyházak körében tíz adomány-
gyűjtő körzetben végzett gyűjtésen keresztül történik. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek az Evangéliumért és 
szeretetéért, mely Jézus Krisztusban jelent meg! 
Kérjük, hogy Isten láttassa meg velünk világszerte 
szenvedő embertársaink nyomorát, és segítsen 
arra, hogy szeretetünket ki tudjuk fejezni feléjük! 
Imádkozzunk az Evangélium terjedéséért különö
sen is azokban az országokban, ahol a Lepra
misszió tevékenykedik.
Kedd: A 2015-ben hivatalba lépett dán kormány 
komolyan megnyirbálta a 2016-17. évek tengeren
túli fejlesztési keretét. A Dániai Lepramisszió 
bangladesi projektje 2017 áprilisától újabb fázisába 
lép. Imádkozzunk azért, hogy ne szenvedjen a 
támogatás semmilyen kárt vagy megszorítást, 
hanem tudják a jövőben is folyamatosan teljesíteni 
vállalásaikat! 
Szerda: Korábban számos egyházközség támo-
gatta 6-10 hónapon át rendszeres adománnyal a 
Dániai Lepramisszió projektjeit. Az utóbbi években 
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Klaus Leonhardt dán igazgató bangladesi leprabeteggel. 
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Csütörtök: Imádkozzunk annak a folyamatnak si
kerességéért, melynek során decentralizálják a 
Kongói Lepramisszió működését, és egyre több 
vidéki alközpont kap újabb és nagyobb feladatokat. 
Imádkozzunk azért, hogy az átmenet ideje alatt se 
csorbuljanak a betegek érdekei, az új rendszerben 
pedig sokkal többeket tudjanak elérni a közelebbi 
ellátás során, mint eddig!
Péntek: Imádkozzunk azokérta betegekért, akiknek 
érzéketlenek a lábai! Nagyon gond a védőlábbeli a 
számukra, bár missziónk lehetőleg mindegyiküket 
igyekszik ellátni ezzel. De a még nem jelentkezett 
vagy hanyag betegek esetében minden jószándék 
hasztalan a cipők viselésére nézve! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Kongói Lepra
misszió vezetőiért és munkatársaiért! Imádkozzunk 
azokért, akik a terepen végzik fáradságos mun
kájukat, rendkívül nehéz körülmények és minimális 
infrastruktúra mellett. Imádkozzunk biztonságos 
utazásaikért egy olyan hatalmas országban, ahol 
szinte csak repülővel jutnak el munkatársaink a 
helyszínekre! 

Bibliai idézet: „Ha segítségül hívtok és állhatatosan 
imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benne-
teket.”   Jeremiás 29, 12

Vezető munkatársak
Dr Louis Paluku Sabuni – országos igazgató
Christian Bulambo – pénzügyi és informatikai taná-
csadó
Doris Ndombe – adminisztrációs munkatárs
Raphael Mulamba – projektfejlesztési szakember
Didier Muhima – Dél-Kivu: projektfejlesztési szak-
ember

Képek: Louis Paluku Sabuni igazgató (jobbszélen) és  Didier Muhima (balszélen) maniema tartománybeli leprabetegek csoportjával.  

ezek száma 
lecsökken t .  
Megpróbálják 
fe le rős í ten i  
ezt a tevékenységet. Imádkozzunk azért, hogy 
Isten áldja meg ezt az erőfeszítésüket is, és minél 
több egyházközség érezze fontosnak a leprabe-
tegek ügyét!  
Csütörtök: A dániai adakozók átlagéletkora igen 
magas: 73 év. A Dániai Lepramisszió folyamatosan 
próbálkozik a fiatalabb nemzedékek megszólítá
sával is, ami azonban igen nehéz. Fő célcsoportjuk 
a 45-60 év közöttiek korosztálya. Kérjük Istent, 
hogy nyissa meg e nemzedékek szívét! 
Péntek: A Dániai Lepramisszió több civilszerve
zettel működik együtt, hogy önkénteseket toboroz
zanak bangladesi kórházukba. Ők visszatérve jó 
szószólói lesznek a lepramisszió ügyének, és az 
adománygyűjtésben is résztvesznek. Imádkozzunk 
azért, hogy szívükben érintse meg őket a misszió!
Szombat/vasárnap: Az adománygyűjtési “légkör” 
nagyon változik. Manapság sokkal nehezebb annyi 
kormányzati támogatást kapni a misszióra, mint 
korábban. Imádkozzunk a  Dániai Lepramisszió 
több adománygyűjtési próbálkozásának sikeréért! 
Imádkozzunk azért, hogy más országoktól is 
tudjanak  használható tapasztalatokat szerezni erre 
vonatkozóan! 

Vezető munkatárs
Klaus Leonhardt – országos igazgató
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32. hét:  8  14.augusztus  – 33. hét: augusztus 15 – 21.

A Kongói Lepramisszióról
2015-ben ért véget a Kongói Lepramisszió fejlesztési 
stratégiájának előző szakasza. Így 2016 az új stra-
tégia kezdete és számos jó elképzelés remélt meg-
valósításának időszaka. Az előző 5 év tanulságaiból 
okulva még jobban és hatékonyabban szeretnék 
munkájukat végezni a sok szenvedést hordozó lakos-
ság körében. A Kongói Lepramisszió a közösség-
alapú rehabilitációt, az egészségügyi alapellátások 
erősítését, a szűrővizsgálatokat, a megelőzést és a 
leprától érintett közösségelók felzárkóztatását is 
végzi a gyógyítás mellett. Harcolnak a mélysze-
génység minden következménye és oka ellen. Part-
nereik a helyi egyházak, különösen is a Kongói Angli-
kán Egyház. De együttműködnek kormányzati szer-
vekkel,TBCprofilú egészségügyi egységekkel is, vala-
mint az Elhanyagolt Trópusi Betegségek Intézetével. 
A politikai decentralizáció eredményeként Kongónak 
a korábbi 11-gyel szemben ma már 26 megyéje van. 
Ez segítség abban, hogy a terepen dolgozó mun-
katársaink kisebb egységekben, átláthatóbban és 
méginkább a helyi egyházakkal partnerségben tevé-
kenykedhessenek. A jövőben sokkal jobban szeret-
nék bevonni a helyi lakosságot, a meghatározó sze-
mélyeket és azokat, akiknek bármilyen jó befolyása 
van a nagyobb ívű történésekre. A közösségalapú 
rehabilitáció  is a prioritások között szerepel a jövőre 
nézve. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Kongói Lepramisszió és a 
kongói egyházak közötti jó kapcsolatért! Könyö
rögjünk azért, hogy együttes erővel tudjanak küz
deni népük szenvedései,  az elnyomottak jogai és 
emberi méltóságra emelésének érdekében! Külö
nösen is is imádkozzunk azért, hogy a kongói 
leprabetegek minden lehetséges segítséget meg
kapjanak! 
Kedd: 2016-ban választások lesznek Kongóban. 
Ez nagymértékben érinti a lakosság mindennapi 
életét, de az egészségügyi programokat, így a 
Lepramisszióét is. Imádkozzunk békességért, fel
emelkedésért!
Szerda: Imádkozzunk a lepramissziós iroda alkal
mazottaiért! Kislétszámú munkatárson nagy terhek 
vannak. Kérjük Istent, hogy oldja meg a munka
erőgondot, és adjon elkötelezett, szakmailag alkal
mas munkatársakat! 
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Kongói Demokratikus Köztársaság

A Dániai Lepramisszióról
A Dániai Lepramisszió igazgatója Klaus Leonhardt,  
aki félállásban vezeti a missziót. Kb. 1000 egyéni 
támogatójuk van. Abban a kedvező helyzetben van-
nak, hogy a Dán Kormány évek óta finanszírozza 
bangladesi programjukat a két ország közötti 
államközi egyezmény keretében. Az adománygyűjtés 
évente ötször megjelenő újságjukon, az egyéni 
támogatóknak évente hatszor kiküldött körlevélen, 
valamint a dániai egyházak körében tíz adomány-
gyűjtő körzetben végzett gyűjtésen keresztül történik. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek az Evangéliumért és 
szeretetéért, mely Jézus Krisztusban jelent meg! 
Kérjük, hogy Isten láttassa meg velünk világszerte 
szenvedő embertársaink nyomorát, és segítsen 
arra, hogy szeretetünket ki tudjuk fejezni feléjük! 
Imádkozzunk az Evangélium terjedéséért különö
sen is azokban az országokban, ahol a Lepra
misszió tevékenykedik.
Kedd: A 2015-ben hivatalba lépett dán kormány 
komolyan megnyirbálta a 2016-17. évek tengeren
túli fejlesztési keretét. A Dániai Lepramisszió 
bangladesi projektje 2017 áprilisától újabb fázisába 
lép. Imádkozzunk azért, hogy ne szenvedjen a 
támogatás semmilyen kárt vagy megszorítást, 
hanem tudják a jövőben is folyamatosan teljesíteni 
vállalásaikat! 
Szerda: Korábban számos egyházközség támo-
gatta 6-10 hónapon át rendszeres adománnyal a 
Dániai Lepramisszió projektjeit. Az utóbbi években 
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Csütörtök: Imádkozzunk annak a folyamatnak si
kerességéért, melynek során decentralizálják a 
Kongói Lepramisszió működését, és egyre több 
vidéki alközpont kap újabb és nagyobb feladatokat. 
Imádkozzunk azért, hogy az átmenet ideje alatt se 
csorbuljanak a betegek érdekei, az új rendszerben 
pedig sokkal többeket tudjanak elérni a közelebbi 
ellátás során, mint eddig!
Péntek: Imádkozzunk azokérta betegekért, akiknek 
érzéketlenek a lábai! Nagyon gond a védőlábbeli a 
számukra, bár missziónk lehetőleg mindegyiküket 
igyekszik ellátni ezzel. De a még nem jelentkezett 
vagy hanyag betegek esetében minden jószándék 
hasztalan a cipők viselésére nézve! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Kongói Lepra
misszió vezetőiért és munkatársaiért! Imádkozzunk 
azokért, akik a terepen végzik fáradságos mun
kájukat, rendkívül nehéz körülmények és minimális 
infrastruktúra mellett. Imádkozzunk biztonságos 
utazásaikért egy olyan hatalmas országban, ahol 
szinte csak repülővel jutnak el munkatársaink a 
helyszínekre! 

Bibliai idézet: „Ha segítségül hívtok és állhatatosan 
imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benne-
teket.”   Jeremiás 29, 12

Vezető munkatársak
Dr Louis Paluku Sabuni – országos igazgató
Christian Bulambo – pénzügyi és informatikai taná-
csadó
Doris Ndombe – adminisztrációs munkatárs
Raphael Mulamba – projektfejlesztési szakember
Didier Muhima – Dél-Kivu: projektfejlesztési szak-
ember

Képek: Louis Paluku Sabuni igazgató (jobbszélen) és  Didier Muhima (balszélen) maniema tartománybeli leprabetegek csoportjával.  

ezek száma 
lecsökken t .  
Megpróbálják 
fe le rős í ten i  
ezt a tevékenységet. Imádkozzunk azért, hogy 
Isten áldja meg ezt az erőfeszítésüket is, és minél 
több egyházközség érezze fontosnak a leprabe-
tegek ügyét!  
Csütörtök: A dániai adakozók átlagéletkora igen 
magas: 73 év. A Dániai Lepramisszió folyamatosan 
próbálkozik a fiatalabb nemzedékek megszólítá
sával is, ami azonban igen nehéz. Fő célcsoportjuk 
a 45-60 év közöttiek korosztálya. Kérjük Istent, 
hogy nyissa meg e nemzedékek szívét! 
Péntek: A Dániai Lepramisszió több civilszerve
zettel működik együtt, hogy önkénteseket toboroz
zanak bangladesi kórházukba. Ők visszatérve jó 
szószólói lesznek a lepramisszió ügyének, és az 
adománygyűjtésben is résztvesznek. Imádkozzunk 
azért, hogy szívükben érintse meg őket a misszió!
Szombat/vasárnap: Az adománygyűjtési “légkör” 
nagyon változik. Manapság sokkal nehezebb annyi 
kormányzati támogatást kapni a misszióra, mint 
korábban. Imádkozzunk a  Dániai Lepramisszió 
több adománygyűjtési próbálkozásának sikeréért! 
Imádkozzunk azért, hogy más országoktól is 
tudjanak  használható tapasztalatokat szerezni erre 
vonatkozóan! 

Vezető munkatárs
Klaus Leonhardt – országos igazgató
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Fenntartható megélhetés és  felhatalmazás
Az Indiai Lepramisszió hisz abban, hogy az ésszerű 
fejlődés és fenntartható emberi fejlesztés, bevonás 
és stabilitás elérhetők olyan intézkedések által, ame-
lyek elősegítik és védik az emberi jogokat és bizto-
sítják a peremre szorultak hatékony részvételét a 
társadalomban. Közösségalapú rehabilitációs prog-
ramjaikon keresztül lepra-által érintett, vagy más, 
marginalizált csoportba tartozó emberekkel dolgoz-
nak. A lehetőségek függvényében növelik a gazda-
sági rugalmasságot, és ezáltal  az élet főáramába 
vonják be őket. Az Indiai Lepramisszió  a  kórháza-
ihoz és szakmunkásképző központjaihoz kapcsolódó 
önsegítő csoportok, szövetségek, szövetkezetek és 
hasonló hálózatok révén  a szakképzések és írás-
olvasás programok által  látható változást biztosít a 
leprával és fogyatékkal érintett emberek számára.
Imatémák

Hétfő: Dicsérjük Istent a 2500 leprával érintett 
gyermekért, akiket az „Érd el őket fiatalon!”  prog-
ram támogat! Imádkozzunk ezeknek a gyerme-
keknek biztonságáért és jó egészségéért! Imád-
kozzunk, hogy Isten áldja meg őket, hogy foly-
tathassák tanulmányaikat és legyen lehetőségük 
jobb és minőségibb oktatásra, különösen a felsőbb 
oktatásra!
Kedd: Dicsérjük Istent azért a 3000 csoportért – 
önsegítő csoportok, tömörülések, szövetkezetek, 
fogyatékkal élők szervezetei, pártfogoló csoportok 
és öngondozó csoportok – amelyek a leprával és 
fogyatékkal élő emberek et az élet főáramába 
segítik vissza!  Imádkozzunk, hogy  a csoporttagok 
kapacitása tovább erősödjön, és hogy ezek a 
csoportok a fejlesztést elősegítő egységekké vál-
janak nemcsak a leprás és fogyatékos emberek 
számára,  hanem az egész közösség számára is!
Szerda: Imádkozzunk, hogy Isten védelmezze a 
projekt munkatársait és önkénteseit munkavég-
zésük során! Imádkozzunk jó egészségükért is! 
Isten adjon nekik bölcsességet, hogy hatékonyan 
és elegendő mértékben tudjanak dolgozni! Imád-
kozzunk, hogy továbbra is a leprás családok szük-
ségeinek megfelelő legyen munkájuk!
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek azokért a le-
hetőségekért, melyek által Isten Igéjét megoszt-
hatjuk a leprabetegek között! Imádkozzunk, hogy a 
leprabetegek lelki szükségei kielégítettek legyenek 
és megtapasztalhassák Isten békességét!

·

·

·

·

India: Közösségalapú rehabilitáció

A Nigériai Lepramisszió
A Nigériai Lepramisszió egy ötéves (2016-2020), 
megújított nemzeti stratégiát készített abból az el-
határozásból, hogy folyamatos pozitív változással az 
életeket átformálják, csökkentsék a megbélyegzést, 
fenntartható megélhetést biztosítsanak és meg-
semmisítsék a leprát. Nigériában a lepramissziós pro-
jektek 4 fontos területre koncentrálnak: egészség-
védelem és rokkantságmegelőzés; felelősségvállalás 
és megélhetés; pártfogás és kommunikáció; tanulás 
és oktatás. Ezek alapján alkották meg a HEAL kam-
pányt. A leprával kapcsolatos munka mellett a Ni-
gériai Lepramissziónak adománygyűjtő stratégiája is 
van; egyházakkal, egyéni adományozókkal és válla-
latokkal együttműködve gyűjt támogatás, és növeli a 
Lepramisszió nigériai munkájának ismertségét.
Imatémák

Hétfő: 2016.szeptember 1-30 között a projektered-
mények áttekintésére kerül sor a Nigériai Lepra-
misszió által támogatott államokban. Imádkozzunk 
a munkatársak biztonságos utazásáért, akik a lep-
ramissziós tevékenységeknek a kedvezménye-
zettekre és más érdekeltekre gyakorolt  hatásait 
vizsgálják. Imádkozzunk, hogy a vizsgálatok tanul-
ságai további értéket vigyenek a Lepramisszió 
munkájába!
Kedd: A Nigériai Lepramisszió Kuratóriuma no-
vemberben meghívja a „Kurátorok testületének 
barátait” egy esti adománygyűjtő eseményre, a 
támogatás és partnerség erősítésére. Imádkoz-
zunk, hogy Isten segítse a tervezést és kivitelezést, 
és minden meghívott nagylelkű anyagi támogatást 
adjon, és partnerré akarjon válni a leprabetegek és 
rokkantak életének javításában! 
Szerda: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió ado-
mánygyűjtő részlegéért, akik a projekteket és az 
adománygyűjtő kezdeményezéseket tervezik. Kér-
jük, hogy Isten adjon nekik ihletet olyan projektek 

·

·

·

Nigéria: 2. rész

·

·

Péntek: Adjunk hálát Istennek a közösségalapú re-
habilitációs programok vezetőiért és munkacso-
portjaikért! Imádkozzunk, hogy Isten ismerete és 
bölcsessége legyen velük, miközben a cél-közöss-
égekkel dolgoznak, segítséget keresnek és közre-
működnek a kormánnyal és civil társadalmi szer-
vezetekkel!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek a kö-
zösség alapú rehabilitációs programokban önkén-
tesen szolgálatot végzőkért! Imádkozzunk, hogy 
ezek az önkéntesek továbbra is bátorságot és 
motivációt kapjanak a programfeladatok folytatá-
sában!

Egyéb: Dicsérjük Istent minden leprával érintett csa-
ládért, akik bármi jót is nyertek a különböző közös-
ségalapú rehabilitációs programokból! Imádkozzunk, 
hogy ezeknek a programoknak  különböző kezde-
ményezései révén a gyógyulás, befogadás és 
méltóság valósággá váljanak e családok számára!
Vezető munkatársak
Tina Mendis – az „Élhetőség és Felhatalmazás” vezetője
Kismat Nanda –  programmenedzser az „Önsegélyező 
csoportok erősítése” projektben
Harsha Gudasalamani –  program menedzser az “Érd el 
őket fiatalon!” projektben
Suresh Dhondge –  programmenedzser a „Fogyatéko-
sok holisztikus fejlesztése” projektben
Shirish Shegaonkar –  programmenedzser  az „Átfogó 
egészség, képviselet, hálózatépítés, felhatalmazás és 
fejlesztés” projektben
David Jaganathan –  programmenedzser a „Lehetősé-
gek biztosítása az állami jövedelmek javulása érdeké-
ben” projektben
Bino Berry – programmenedzser a „Partnerség, képvi-
selet, kutatás és képzés a befogadásért” projektben
Naushad Ansari – programmenedzser a „Nők felhatal-
mazása” programban Uttar Pradesh államban

Kép: Írni tanuló nők a Felnőtt műveltségi program”-ban

összeállításá-
ra, amelyek 
felkeltik a 
p a r t n e r e k  
adományozó kedvét, és így a lepra által érintett 
egyének  és közösségek élete megváltozzon!
Csütörtök: Mondjunk köszönetet Istennek a Nigé-
riai Lepramisszió támogatóinak és önkénteseinek 
aktív ima- és anyagi támogatásáért, valamint a 
közösségi tájékoztatásért! Imádkozzunk, hogy Is-
ten ösztönözzön újabb önkénteseket, akik ajándé-
kaikat és talentumukat használva növelik a Nigériai 
Lepramissziónak nyújtott támogatást.
Péntek: A Nigériai Lepramisszió gyermekkórusa 
szószólóként lép fel, hogy megismertesse az em-
berekkel azokat a kihívásokat, amelyekkel a becs-
lések szerint 25.000 nigériai leprabeteg gyereknek 
kell szembenéznie. Imádkozzunk a gyerekekért, 
akiknek össze kell hangolniuk a tanulást a hétvégi 
kórus- és táncpróbákkal! Imádkozzunk azért is, 
hogy megtiszteltetésnek vegyék a templomi meg-
hívásokat, és Isten tegye ezt számukra izgalmas 
ismeretszerző tapasztalattá!
Szombat/vasárnap: Minden évben nagyon sok új 
lepra-megbetegedést fedeznek fel Nigériában. 
Imádkozzunk azokért, akiknél nemrégen diagnosz-
tizáltak leprát, és jelenleg kezelés alatt állnak, hogy 
Isten adjon számukra gyors fizikai, lelki és érzelmi 
gyógyulást!

Bibliai idézet: „Áldjad, lelkem, az URat, és egész 
bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és 
ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja 
minden bűnödet, meggyógyítja minden betegsége-
det, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irga-
lommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, 
megújul ifjúságod, mint a sasé.”     Zsolt 103, 1-5

·

·

·

Képek: Gazdáknak tartott tréning a terméshozam növelését elősegítő modern öntözési módszerekről Amanawaban, 
Sokoto államban, Leprabeteg nő Alheri faluban.
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Fenntartható megélhetés és  felhatalmazás
Az Indiai Lepramisszió hisz abban, hogy az ésszerű 
fejlődés és fenntartható emberi fejlesztés, bevonás 
és stabilitás elérhetők olyan intézkedések által, ame-
lyek elősegítik és védik az emberi jogokat és bizto-
sítják a peremre szorultak hatékony részvételét a 
társadalomban. Közösségalapú rehabilitációs prog-
ramjaikon keresztül lepra-által érintett, vagy más, 
marginalizált csoportba tartozó emberekkel dolgoz-
nak. A lehetőségek függvényében növelik a gazda-
sági rugalmasságot, és ezáltal  az élet főáramába 
vonják be őket. Az Indiai Lepramisszió  a  kórháza-
ihoz és szakmunkásképző központjaihoz kapcsolódó 
önsegítő csoportok, szövetségek, szövetkezetek és 
hasonló hálózatok révén  a szakképzések és írás-
olvasás programok által  látható változást biztosít a 
leprával és fogyatékkal érintett emberek számára.
Imatémák

Hétfő: Dicsérjük Istent a 2500 leprával érintett 
gyermekért, akiket az „Érd el őket fiatalon!”  prog-
ram támogat! Imádkozzunk ezeknek a gyerme-
keknek biztonságáért és jó egészségéért! Imád-
kozzunk, hogy Isten áldja meg őket, hogy foly-
tathassák tanulmányaikat és legyen lehetőségük 
jobb és minőségibb oktatásra, különösen a felsőbb 
oktatásra!
Kedd: Dicsérjük Istent azért a 3000 csoportért – 
önsegítő csoportok, tömörülések, szövetkezetek, 
fogyatékkal élők szervezetei, pártfogoló csoportok 
és öngondozó csoportok – amelyek a leprával és 
fogyatékkal élő emberek et az élet főáramába 
segítik vissza!  Imádkozzunk, hogy  a csoporttagok 
kapacitása tovább erősödjön, és hogy ezek a 
csoportok a fejlesztést elősegítő egységekké vál-
janak nemcsak a leprás és fogyatékos emberek 
számára,  hanem az egész közösség számára is!
Szerda: Imádkozzunk, hogy Isten védelmezze a 
projekt munkatársait és önkénteseit munkavég-
zésük során! Imádkozzunk jó egészségükért is! 
Isten adjon nekik bölcsességet, hogy hatékonyan 
és elegendő mértékben tudjanak dolgozni! Imád-
kozzunk, hogy továbbra is a leprás családok szük-
ségeinek megfelelő legyen munkájuk!
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek azokért a le-
hetőségekért, melyek által Isten Igéjét megoszt-
hatjuk a leprabetegek között! Imádkozzunk, hogy a 
leprabetegek lelki szükségei kielégítettek legyenek 
és megtapasztalhassák Isten békességét!

·

·

·

·

India: Közösségalapú rehabilitáció

A Nigériai Lepramisszió
A Nigériai Lepramisszió egy ötéves (2016-2020), 
megújított nemzeti stratégiát készített abból az el-
határozásból, hogy folyamatos pozitív változással az 
életeket átformálják, csökkentsék a megbélyegzést, 
fenntartható megélhetést biztosítsanak és meg-
semmisítsék a leprát. Nigériában a lepramissziós pro-
jektek 4 fontos területre koncentrálnak: egészség-
védelem és rokkantságmegelőzés; felelősségvállalás 
és megélhetés; pártfogás és kommunikáció; tanulás 
és oktatás. Ezek alapján alkották meg a HEAL kam-
pányt. A leprával kapcsolatos munka mellett a Ni-
gériai Lepramissziónak adománygyűjtő stratégiája is 
van; egyházakkal, egyéni adományozókkal és válla-
latokkal együttműködve gyűjt támogatás, és növeli a 
Lepramisszió nigériai munkájának ismertségét.
Imatémák

Hétfő: 2016.szeptember 1-30 között a projektered-
mények áttekintésére kerül sor a Nigériai Lepra-
misszió által támogatott államokban. Imádkozzunk 
a munkatársak biztonságos utazásáért, akik a lep-
ramissziós tevékenységeknek a kedvezménye-
zettekre és más érdekeltekre gyakorolt  hatásait 
vizsgálják. Imádkozzunk, hogy a vizsgálatok tanul-
ságai további értéket vigyenek a Lepramisszió 
munkájába!
Kedd: A Nigériai Lepramisszió Kuratóriuma no-
vemberben meghívja a „Kurátorok testületének 
barátait” egy esti adománygyűjtő eseményre, a 
támogatás és partnerség erősítésére. Imádkoz-
zunk, hogy Isten segítse a tervezést és kivitelezést, 
és minden meghívott nagylelkű anyagi támogatást 
adjon, és partnerré akarjon válni a leprabetegek és 
rokkantak életének javításában! 
Szerda: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió ado-
mánygyűjtő részlegéért, akik a projekteket és az 
adománygyűjtő kezdeményezéseket tervezik. Kér-
jük, hogy Isten adjon nekik ihletet olyan projektek 

·

·

·

Nigéria: 2. rész

·

·

Péntek: Adjunk hálát Istennek a közösségalapú re-
habilitációs programok vezetőiért és munkacso-
portjaikért! Imádkozzunk, hogy Isten ismerete és 
bölcsessége legyen velük, miközben a cél-közöss-
égekkel dolgoznak, segítséget keresnek és közre-
működnek a kormánnyal és civil társadalmi szer-
vezetekkel!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek a kö-
zösség alapú rehabilitációs programokban önkén-
tesen szolgálatot végzőkért! Imádkozzunk, hogy 
ezek az önkéntesek továbbra is bátorságot és 
motivációt kapjanak a programfeladatok folytatá-
sában!

Egyéb: Dicsérjük Istent minden leprával érintett csa-
ládért, akik bármi jót is nyertek a különböző közös-
ségalapú rehabilitációs programokból! Imádkozzunk, 
hogy ezeknek a programoknak  különböző kezde-
ményezései révén a gyógyulás, befogadás és 
méltóság valósággá váljanak e családok számára!
Vezető munkatársak
Tina Mendis – az „Élhetőség és Felhatalmazás” vezetője
Kismat Nanda –  programmenedzser az „Önsegélyező 
csoportok erősítése” projektben
Harsha Gudasalamani –  program menedzser az “Érd el 
őket fiatalon!” projektben
Suresh Dhondge –  programmenedzser a „Fogyatéko-
sok holisztikus fejlesztése” projektben
Shirish Shegaonkar –  programmenedzser  az „Átfogó 
egészség, képviselet, hálózatépítés, felhatalmazás és 
fejlesztés” projektben
David Jaganathan –  programmenedzser a „Lehetősé-
gek biztosítása az állami jövedelmek javulása érdeké-
ben” projektben
Bino Berry – programmenedzser a „Partnerség, képvi-
selet, kutatás és képzés a befogadásért” projektben
Naushad Ansari – programmenedzser a „Nők felhatal-
mazása” programban Uttar Pradesh államban

Kép: Írni tanuló nők a Felnőtt műveltségi program”-ban

összeállításá-
ra, amelyek 
felkeltik a 
p a r t n e r e k  
adományozó kedvét, és így a lepra által érintett 
egyének  és közösségek élete megváltozzon!
Csütörtök: Mondjunk köszönetet Istennek a Nigé-
riai Lepramisszió támogatóinak és önkénteseinek 
aktív ima- és anyagi támogatásáért, valamint a 
közösségi tájékoztatásért! Imádkozzunk, hogy Is-
ten ösztönözzön újabb önkénteseket, akik ajándé-
kaikat és talentumukat használva növelik a Nigériai 
Lepramissziónak nyújtott támogatást.
Péntek: A Nigériai Lepramisszió gyermekkórusa 
szószólóként lép fel, hogy megismertesse az em-
berekkel azokat a kihívásokat, amelyekkel a becs-
lések szerint 25.000 nigériai leprabeteg gyereknek 
kell szembenéznie. Imádkozzunk a gyerekekért, 
akiknek össze kell hangolniuk a tanulást a hétvégi 
kórus- és táncpróbákkal! Imádkozzunk azért is, 
hogy megtiszteltetésnek vegyék a templomi meg-
hívásokat, és Isten tegye ezt számukra izgalmas 
ismeretszerző tapasztalattá!
Szombat/vasárnap: Minden évben nagyon sok új 
lepra-megbetegedést fedeznek fel Nigériában. 
Imádkozzunk azokért, akiknél nemrégen diagnosz-
tizáltak leprát, és jelenleg kezelés alatt állnak, hogy 
Isten adjon számukra gyors fizikai, lelki és érzelmi 
gyógyulást!

Bibliai idézet: „Áldjad, lelkem, az URat, és egész 
bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és 
ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja 
minden bűnödet, meggyógyítja minden betegsége-
det, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irga-
lommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, 
megújul ifjúságod, mint a sasé.”     Zsolt 103, 1-5

·

·

·

Képek: Gazdáknak tartott tréning a terméshozam növelését elősegítő modern öntözési módszerekről Amanawaban, 
Sokoto államban, Leprabeteg nő Alheri faluban.
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36. hét: szeptember 5 – 11.

A Bangladesi Lepramisszió
A Bangladesi Lepramisszió több különböző közös-
ségben végzett közösség alapú rehabilitációs pro-
jektjében a csoportokra épít. A Lepramisszió által el-
indított önsegítő csoportokban kölcsönösen támo-
gatják egymást a tagok, és javítják a leprabetegek, 
rokkantak és szegények megélhetési lehetőségét, 
valamint egészségi állapotát. A közösség alapú ku-
tatás (CBR) projektben 700 csoport vesz részt, a 
Dinajpur fenntartható közösség alapú kutatás projekt-
ben (DSCBRP) pedig 80 csoport. Hasonló kezdemé-
nyezések működnek Dhakaban és Chittagongban. 
Egyéb projektek: Észak-nyugat Banglades mély-
szegénység elleni kezdeményezés projekt (NuPIP), 
amely a lepra következtében rokkanttá váltak köré-
ben a mélyszegénység leküzdésén, az élelmiszer-bi-
zonytalanság csökkentésén, és a megélhetés javí-
tásán dolgozik. A Hagar Központ rövidtávra szóló me-
nedékhely olyan nőknek, akiket a családjuk vagy a 
közösség kiközösített különböző okok miatt, bele-
értve a leprát és a családon belüli erőszakot. Mene-
déket, élelmet, ellátást, jogi segítséget kapnak, és 
olyan környezetet, ahol meggyógyulhatnak, megerő-
södhet a bizalmuk, hogy újból beilleszkedhessenek 
az életbe és a közösségbe. A Felelősségvállalás-tá-
mogató projekt központi pártfogói mozgalomként mű-
ködik szakpolitikai szinten. Partnerségek segítségé-
vel biztosítják a lepraellátást Banglades korábban le-
fedetlen déli kerületeiben. Kezdeményezi az ismert-
ség növelését is a médián keresztül, a leprakutatás 
lehetőségének feltárását, a közösség alapú szer-
vezetek (CBOs) megerősítése, a leprabetegek em-
beri jogainak előmozdítása és védelme.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Dhaka CBR (közösség ala-
pú kutatás) projekt munkatársaiért, akik a CBO (kö-
zösség alapú szervezet) fejlesztéséhez és fenn-
tarthatóságához dolgoznak ki hatékony stratégiai 
tervet. Imádkozzunk a leprabetegekért, akik a 
2016-ra tervezett új önsegítő csoportok tagja lesz-
nek, különösen azokért, akik a megtakarítások és 
hiteltervek kivitelezését vezetik.
Kedd: Imádkozzunk a Lepramisszió által támoga-
tott szervezetek és önsegítő csoportok jó irányí-
tásáért és fenntarthatóságáért! Imádkozzunk ezek-
nek a csoportoknak a vezetőiért, akik azon fárad-

·

·

Banglades: Közösség alapú rehabilitáció és képviselet

A kutatásról
Sok megválaszolatlan kérdés van a lepra területén: a 
betegség terjedésétől egészen odáig, hogy a jó ke-
zelés ellenére miért szenvednek némelyek súlyos 
idegkárosodást, vagy melyek a legjobb módszerek a 
lepra miatti megbélyegzés csökkentésére egy-egy 
közösségben. Néhány évente tartanak Nemzetközi 
Leprakongresszust. Az idén Pekingben lesz szep-
tember 18-21. között. Ez nagyszerű alkalom a kuta-
tók számára, beleértve a Lepramisszió munkatársait 
is, hogy beszámoljanak munkájukról, majd megbe-
széljék a lepramunkára való hatását szerte a világon. 
A kongresszus alkalom arra is, hogy a leprával fog-
lalkozók találkozzanak és megtervezzék az együtt-
működést. Néhány kiemelt kutatási téma, ami élénk 
megbeszélés tárgyát képezi majd:
1. Diagnosztikai tesztek: komoly erőfeszítéseket tesz-
nek, hogy új tesztet fejlesszenek ki, mellyel a leprát 
korai fázisban, megbízhatóan felismerhetik.
2. Kapcsolatfelvétel az újonnan diagnosztizáltak hoz-
zátartozóival. Keressük a legjobb módját annak, hogy 
a hozzátartozóknak egy adag rifampicint adjunk, mert 
tudjuk, hogy ebben a csoportban ez az esetek 
körülbelül felénél megakadályozza a betegség 
kifejlődését.
3.  A még mindig sokakat érintő, a lepra-miatti meg-
bélyegzés csökkentése. Indonéziában a megbélyeg-
zés csökkentéséről készítettek átfogó tanulmányt. 
Ennek eredményeinek megvitatása, megtárgyalása.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nemzetközi Lepramisszió 
Kutatási Bizottságáért, mely a Kongresszus idejére 
tervezi ülését. A legtöbb tagnak szoros kapcsolata 
van több lepramissziós központtal, és próbálják 
ezeket jó kutatási projektek kidolgozásával támo-
gatni.

·

Kutatások

nak, hogy az idén jogi személyként ismerjék el 
őket.
Szerda: A segédeszköz tábor új kezdeményezés, 
amit erre a hónapra terveznek. Imádkozzunk, hogy 
a rendezvénynek sikerüljön elérnie célját, és a mű-
végtagok, az egyéb segédeszközök forgalmazása 
közelebb kerüljön a rokkantak otthonához, ezáltal 
elkerülhessék a hosszú utazást!
Csütörtök: A NuPIP (mélyszegénység elleni kez-
deményezés projekt) a lepra következtében rok-
kanttá vált mélyszegényekre koncentrál. Imádkoz-
zunk, hogy 2016 új kezdeményezései pozitív ha-
tással legyenek életükre!
Péntek: Imádkozzunk a CBO vezetőiért, akik a 
chittagongi emberek által vezetett fejlesztési pro-
jekt támogatásával dolgoznak, hogy nagyobb fele-
lősséggel takarékoskodjanak és hajtsák végre a 
hitel-tervet, s hogy pénzügyileg 90%-ban önellá-
tókká váljanak!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Hagar-mun-
katársakért, akiket nehéz kihívások elé állítanak a 
családok, közösségi vezetők, rendőrség és bíróság 
is a Hagar-nőkért végzett munkájuk során. Imád-
kozzunk közbenjárói képességért, hogy segíteni 
tudjanak a válságban levő nőknek visszailleszkedni 
a saját közösségükbe.

Vezető munkatársak:
Surendra Nath Singh – programvezető, Közösségi 
Program
Dalwor Hossain (Delu) – igazgató – CBR Partners
Ambor Chisim – igazgató, NuPIP és Hagar Központ
Pranoy Rozario – igazgató, DSCBRP
Richard Mondal – igazgató, Chittagong Fejlesztési 
Projekt
Lovely Probhati Mrong – igazgató, Dhaka CBR Projekt
Masuma Parvin – igazgató, Felelősségvállalás-támogató 
Projekt

·

·

·

·

Kép: Önsegítő csoport Maydan Pareban, egy kis falucskában, több kilométerre a DBLM Kórháztól. 
A 13 tag közösen takarékoskodik, fizetik az 50 taka havi részletet. Öten leprások, köztük a csoportvezető Rabbni is 
– ez segít visszaszorítani a megbélyegzést a közösségben. © Tom Bradley

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk Dr Annamma Johnért, aki az 
Indiai Lepramisszió kutatási munkáját koordinálja. 
Keresik a módját annak, hogyan segítsenek az 
egyes kórházaknak és klinikáknak a kutatásaik 
végzésében.
Szerda: A legtöbb afrikai országban nehéz meg-
szervezni a kutatást, mivel az egészségügyi infra-
struktúra sokkal gyengébb, mint Ázsiában. Imád-
kozzunk az afrikai országok Lepramisszióinak ve-
zetőiért, akik a szolgáltatások javítását eredmé-
nyező kutatási projekteket próbálnak kifejleszteni.
Csütörtök: A kórszövettan a szövetminta vételével 
vett anyagot vizsgáló tudomány; hasznos informá-
cióval szolgál a kutatási tanulmányok, és a bo-
nyolult esetek számára. Imádkozzunk a nepáli 
Anandaban kórház mikobakteriális kutatólaborató-
riumáért, mely tanfolyamokat szervez ezen a 
területen a szaktudás fenntartása érdekében Ne-
pálban, Indiában és Bangladesben!
Péntek: A Lepramisszió DBLM kórháza a bangla-
desi Nilphamariban fontos szerepet tölt be a lepra 
járványtan és klinikai komplikációk tanulmányozása 
szempontjából. Távoli hely, így nehéz idevonzani 
és megtartani a jólképzett munkatársakat. Imád-
kozzunk, hogy megtalálják a megoldást erre!
Szombat/vasárnap: A Lepramisszió országos ve-
zetői kulcsszerepet játszanak abban, hogy ösztö-
nözzék és koordinálják a kutatási törekvéseket az 
országon belül. Imádkozzunk, hogy hatékonyan 
végezzék ezt a munkát, és támogatást kapjanak a 
TIRC tagoktól, és más vezető munkatársaktól.

Bibliai idézet:  „Boldog az az ember, aki megtalálta a 
bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert 
több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és 
nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább 
ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, 
amiben kedved leled.” Péld 3, 13-15

Kép: Kutatás az Anandaban kórház  mikobakteriális kutatólaboratóriumában.



37. hét:  12 – 18.szeptember

46 47

36. hét: szeptember 5 – 11.

A Bangladesi Lepramisszió
A Bangladesi Lepramisszió több különböző közös-
ségben végzett közösség alapú rehabilitációs pro-
jektjében a csoportokra épít. A Lepramisszió által el-
indított önsegítő csoportokban kölcsönösen támo-
gatják egymást a tagok, és javítják a leprabetegek, 
rokkantak és szegények megélhetési lehetőségét, 
valamint egészségi állapotát. A közösség alapú ku-
tatás (CBR) projektben 700 csoport vesz részt, a 
Dinajpur fenntartható közösség alapú kutatás projekt-
ben (DSCBRP) pedig 80 csoport. Hasonló kezdemé-
nyezések működnek Dhakaban és Chittagongban. 
Egyéb projektek: Észak-nyugat Banglades mély-
szegénység elleni kezdeményezés projekt (NuPIP), 
amely a lepra következtében rokkanttá váltak köré-
ben a mélyszegénység leküzdésén, az élelmiszer-bi-
zonytalanság csökkentésén, és a megélhetés javí-
tásán dolgozik. A Hagar Központ rövidtávra szóló me-
nedékhely olyan nőknek, akiket a családjuk vagy a 
közösség kiközösített különböző okok miatt, bele-
értve a leprát és a családon belüli erőszakot. Mene-
déket, élelmet, ellátást, jogi segítséget kapnak, és 
olyan környezetet, ahol meggyógyulhatnak, megerő-
södhet a bizalmuk, hogy újból beilleszkedhessenek 
az életbe és a közösségbe. A Felelősségvállalás-tá-
mogató projekt központi pártfogói mozgalomként mű-
ködik szakpolitikai szinten. Partnerségek segítségé-
vel biztosítják a lepraellátást Banglades korábban le-
fedetlen déli kerületeiben. Kezdeményezi az ismert-
ség növelését is a médián keresztül, a leprakutatás 
lehetőségének feltárását, a közösség alapú szer-
vezetek (CBOs) megerősítése, a leprabetegek em-
beri jogainak előmozdítása és védelme.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Dhaka CBR (közösség ala-
pú kutatás) projekt munkatársaiért, akik a CBO (kö-
zösség alapú szervezet) fejlesztéséhez és fenn-
tarthatóságához dolgoznak ki hatékony stratégiai 
tervet. Imádkozzunk a leprabetegekért, akik a 
2016-ra tervezett új önsegítő csoportok tagja lesz-
nek, különösen azokért, akik a megtakarítások és 
hiteltervek kivitelezését vezetik.
Kedd: Imádkozzunk a Lepramisszió által támoga-
tott szervezetek és önsegítő csoportok jó irányí-
tásáért és fenntarthatóságáért! Imádkozzunk ezek-
nek a csoportoknak a vezetőiért, akik azon fárad-

·

·

Banglades: Közösség alapú rehabilitáció és képviselet

A kutatásról
Sok megválaszolatlan kérdés van a lepra területén: a 
betegség terjedésétől egészen odáig, hogy a jó ke-
zelés ellenére miért szenvednek némelyek súlyos 
idegkárosodást, vagy melyek a legjobb módszerek a 
lepra miatti megbélyegzés csökkentésére egy-egy 
közösségben. Néhány évente tartanak Nemzetközi 
Leprakongresszust. Az idén Pekingben lesz szep-
tember 18-21. között. Ez nagyszerű alkalom a kuta-
tók számára, beleértve a Lepramisszió munkatársait 
is, hogy beszámoljanak munkájukról, majd megbe-
széljék a lepramunkára való hatását szerte a világon. 
A kongresszus alkalom arra is, hogy a leprával fog-
lalkozók találkozzanak és megtervezzék az együtt-
működést. Néhány kiemelt kutatási téma, ami élénk 
megbeszélés tárgyát képezi majd:
1. Diagnosztikai tesztek: komoly erőfeszítéseket tesz-
nek, hogy új tesztet fejlesszenek ki, mellyel a leprát 
korai fázisban, megbízhatóan felismerhetik.
2. Kapcsolatfelvétel az újonnan diagnosztizáltak hoz-
zátartozóival. Keressük a legjobb módját annak, hogy 
a hozzátartozóknak egy adag rifampicint adjunk, mert 
tudjuk, hogy ebben a csoportban ez az esetek 
körülbelül felénél megakadályozza a betegség 
kifejlődését.
3.  A még mindig sokakat érintő, a lepra-miatti meg-
bélyegzés csökkentése. Indonéziában a megbélyeg-
zés csökkentéséről készítettek átfogó tanulmányt. 
Ennek eredményeinek megvitatása, megtárgyalása.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nemzetközi Lepramisszió 
Kutatási Bizottságáért, mely a Kongresszus idejére 
tervezi ülését. A legtöbb tagnak szoros kapcsolata 
van több lepramissziós központtal, és próbálják 
ezeket jó kutatási projektek kidolgozásával támo-
gatni.

·

Kutatások

nak, hogy az idén jogi személyként ismerjék el 
őket.
Szerda: A segédeszköz tábor új kezdeményezés, 
amit erre a hónapra terveznek. Imádkozzunk, hogy 
a rendezvénynek sikerüljön elérnie célját, és a mű-
végtagok, az egyéb segédeszközök forgalmazása 
közelebb kerüljön a rokkantak otthonához, ezáltal 
elkerülhessék a hosszú utazást!
Csütörtök: A NuPIP (mélyszegénység elleni kez-
deményezés projekt) a lepra következtében rok-
kanttá vált mélyszegényekre koncentrál. Imádkoz-
zunk, hogy 2016 új kezdeményezései pozitív ha-
tással legyenek életükre!
Péntek: Imádkozzunk a CBO vezetőiért, akik a 
chittagongi emberek által vezetett fejlesztési pro-
jekt támogatásával dolgoznak, hogy nagyobb fele-
lősséggel takarékoskodjanak és hajtsák végre a 
hitel-tervet, s hogy pénzügyileg 90%-ban önellá-
tókká váljanak!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Hagar-mun-
katársakért, akiket nehéz kihívások elé állítanak a 
családok, közösségi vezetők, rendőrség és bíróság 
is a Hagar-nőkért végzett munkájuk során. Imád-
kozzunk közbenjárói képességért, hogy segíteni 
tudjanak a válságban levő nőknek visszailleszkedni 
a saját közösségükbe.

Vezető munkatársak:
Surendra Nath Singh – programvezető, Közösségi 
Program
Dalwor Hossain (Delu) – igazgató – CBR Partners
Ambor Chisim – igazgató, NuPIP és Hagar Központ
Pranoy Rozario – igazgató, DSCBRP
Richard Mondal – igazgató, Chittagong Fejlesztési 
Projekt
Lovely Probhati Mrong – igazgató, Dhaka CBR Projekt
Masuma Parvin – igazgató, Felelősségvállalás-támogató 
Projekt

·

·

·

·

Kép: Önsegítő csoport Maydan Pareban, egy kis falucskában, több kilométerre a DBLM Kórháztól. 
A 13 tag közösen takarékoskodik, fizetik az 50 taka havi részletet. Öten leprások, köztük a csoportvezető Rabbni is 
– ez segít visszaszorítani a megbélyegzést a közösségben. © Tom Bradley

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk Dr Annamma Johnért, aki az 
Indiai Lepramisszió kutatási munkáját koordinálja. 
Keresik a módját annak, hogyan segítsenek az 
egyes kórházaknak és klinikáknak a kutatásaik 
végzésében.
Szerda: A legtöbb afrikai országban nehéz meg-
szervezni a kutatást, mivel az egészségügyi infra-
struktúra sokkal gyengébb, mint Ázsiában. Imád-
kozzunk az afrikai országok Lepramisszióinak ve-
zetőiért, akik a szolgáltatások javítását eredmé-
nyező kutatási projekteket próbálnak kifejleszteni.
Csütörtök: A kórszövettan a szövetminta vételével 
vett anyagot vizsgáló tudomány; hasznos informá-
cióval szolgál a kutatási tanulmányok, és a bo-
nyolult esetek számára. Imádkozzunk a nepáli 
Anandaban kórház mikobakteriális kutatólaborató-
riumáért, mely tanfolyamokat szervez ezen a 
területen a szaktudás fenntartása érdekében Ne-
pálban, Indiában és Bangladesben!
Péntek: A Lepramisszió DBLM kórháza a bangla-
desi Nilphamariban fontos szerepet tölt be a lepra 
járványtan és klinikai komplikációk tanulmányozása 
szempontjából. Távoli hely, így nehéz idevonzani 
és megtartani a jólképzett munkatársakat. Imád-
kozzunk, hogy megtalálják a megoldást erre!
Szombat/vasárnap: A Lepramisszió országos ve-
zetői kulcsszerepet játszanak abban, hogy ösztö-
nözzék és koordinálják a kutatási törekvéseket az 
országon belül. Imádkozzunk, hogy hatékonyan 
végezzék ezt a munkát, és támogatást kapjanak a 
TIRC tagoktól, és más vezető munkatársaktól.

Bibliai idézet:  „Boldog az az ember, aki megtalálta a 
bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert 
több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és 
nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább 
ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, 
amiben kedved leled.” Péld 3, 13-15

Kép: Kutatás az Anandaban kórház  mikobakteriális kutatólaboratóriumában.
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38. hét:  19 – 25.szeptember ARCKÉP

ishori Sah nyolc éve érkezett Delhibe egy  Kjobb jövő reményében. Feleségével, 
Rekhával három gyermeküket nevelik, akik 9, 6 
és 3 évesek. Kishori egy kis riksamotor veze-
tőjeként napi kb. 450 Ft-ot keres. Családjával 
együtt egy helyiségben él, melyért havonta  kö-
zel 10.000 Ft-ot fizetnek. A fennmaradó összeg-
ből kell étkezniük, megélniük. Ez szinte lehe-
tetlen. 

Hat évvel ezelőtt Kishori foltokat vett észre a 
bőrén. Helyi gyógyászokat keresett fel, akik azt 
tanácsolták: kenje be vazelinnal! Feleségével 
együtt remélte, hogy a foltok el fognak ezután 
tűnni. De nem így történt. Lassan az ujjai is el-
kezdtek görbülni, és alig tudta a riksa kormányát 
tartani. Ezután jutott el a Lepramisszió egyik 
kórházába, ahol megállapították betegségét. 
Nyolc hónap múlva a kezét is megoperálták. 

Súlyos teher

A leprabetegség nehéz terhet rakott a családra. 
Bár Kishori ingyenesen részesül minden segít-
ségben, azonban hónapokon át nem tudott dol-
gozni. Kölcsön kellett kérnie a rokonoktól, majd 
azt visszafizetnie. Kicsiny jövedelméből ezt nem 
tudja megtenni. 

Kishori története jól példázza, hogy mennyi re-
ményre, segítségre, bátorításra van szükségük 
a leprabetegeknek. Mindezen felül pedig gya-
korlati támogatásra, anyagi segítségre, hogy 
maguk és családjuk élete ne lehetetlenüljön el 
végleg. 

A Lepramisszió támogatóinak nagylelkűsége se-
gíthet Kishorin és sorstársain, hogy a kórokozó 
pusztítása megálljon szervezetükben, életük  
pedig megnyugtatóan rendeződhessen!

A Lepramisszió Szövetsége 32 országban levő LM 
szervezetből vagy irodából áll össze, melyek kölcsö-
nösen elkötelezték magukat egy globális közösség-
ként való együttműködésre. A szövetség 2011-ben 
alakult, amikor ezek a tagállamok megegyeztek és 
aláírták a Lepramisszió Chartát. A Charta mind-
nyájunkat arra kötelez, hogy:
· fenntartsuk közös célunkat és személyazonossá-

gunkat
· hozzájáruljunk a Misszió közösségi életéhez
· erősítsük a globális egységet
· kölcsönösen elszámoltathatóak legyünk
· jól sáfárkodjunk a pénzzel
Kitüntetés együtt dolgozni a kölcsönösen elfogadott 
látás eléréséért: a lepra legyőzéséért, az életek át-
alakításáért!  A látás megmutatja a kettős fókuszt: fó-
kusz a leprabetegségre, és fókusz az emberekre, 
akiket sújt. A lepra kihívást jelentő betegség: legyő-
zése minőségi, magas színvonalú munkát, és kitar-
tást igényel. Várhatóan a leprabetegekkel való munka 
következtében mind az ő, mind a mi életünk átalakul. 
Szeretnénk ugyanakkor megmutatni Jézus Krisztus 
igazságát és szeretetét is.  Az Ő követése, és hozzá 
hasonlóvá válás a missziónk lényege.
Imatémák

Hétfő: A Lepramisszió Szövetsége 2016-ban 5 
éves „születésnapját” ünnepli.  Adjunk hálát, hogy 
így fejlődik. Az idén szeretnénk megvizsgálni, ho-
gyan működünk globális szövetségként – mit kell 
ünnepelnünk, megerősítenünk, elvetnünk, megvál-
toztatnunk. Imádkozzunk, hogy mindannyian meg-
értsük, hogy Isten vezet minket az Ő útján, az Ő 
dicsőségére!
Kedd: Imádkozzunk a 2015-ben kezdett új igazga-
tókért: Sheldon Rankinért Ausztráliában, Sumon 

·

·

A Lepramisszió Szövetsége

Halderért Bangladesben, Tanny Hagensért Etiópiá-
ban, és Natalie Smithért Pápua Új-Guineában! 
Imádkozzunk az újonnan kinevezett bizottsági ta-
gokért is! Imádkozzunk, hogy jól megértsék a Glo-
bális Szövetség működését, és benne saját fontos 
szerepüket!
Szerda: Várhatóan 2016-ban új programot indítunk 
vezetőink folyamatos fejlesztésére világszerte. 
Imádkozzunk, hogy hasznos legyen, és segítse a 
munkatársi csapatot vezető igazgatókat növekedni, 
lelkileg, személyesen fejlődni!
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek a Lepramisszió 
hűséges támogatóiért világszerte! A források maxi-
malizálására törekszünk; kérjük, imádkozzanak, 
hogy bölcsen tudjuk eldönteni, mibe fektessünk be, 
hogy pénzügyi növekedést érjünk el.
Péntek: Imádkozzunk a Lepramisszió Nemzetközi 
Elnökségéért, különösen Ken Martin elnökért és 
Nalini Abraham alelnökért, valamint Philip Putma-
nért, aki anemrégiben kinevezett globális kincs-
tárnok. Egy nemzetközi, 32 országból álló testület 
irányításának feladataival foglalkoznak, és szük-
ségük van Isten vezetésére, hogy olyan döntéseket 
tudjanak hozni, melyek megerősítik és támogatják 
a Globális Szövetséget.
Szombat/vasárnap: Külön tagok vagyunk, de egy 
test. Imádkozzunk, hogy az idézett vers igaz legyen 
a gyakorlatban, és a tagállamok és a Nemzetközi 
Iroda az alázatosságukról, kedvességükről, türel-
mükről, az egységről és a szeretetről legyen ismert!

Bibliai idézet: „(éljetek)… teljes alázatossággal, 
szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást 
szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét 
a békesség kötelékével.” Ef 4, 2-3

·

·

·

·

 Kép: A 2015-ös  taggyűlés résztvevői Sunbury-ben (Egyesült Királyság)
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38. hét:  19 – 25.szeptember ARCKÉP

ishori Sah nyolc éve érkezett Delhibe egy  Kjobb jövő reményében. Feleségével, 
Rekhával három gyermeküket nevelik, akik 9, 6 
és 3 évesek. Kishori egy kis riksamotor veze-
tőjeként napi kb. 450 Ft-ot keres. Családjával 
együtt egy helyiségben él, melyért havonta  kö-
zel 10.000 Ft-ot fizetnek. A fennmaradó összeg-
ből kell étkezniük, megélniük. Ez szinte lehe-
tetlen. 

Hat évvel ezelőtt Kishori foltokat vett észre a 
bőrén. Helyi gyógyászokat keresett fel, akik azt 
tanácsolták: kenje be vazelinnal! Feleségével 
együtt remélte, hogy a foltok el fognak ezután 
tűnni. De nem így történt. Lassan az ujjai is el-
kezdtek görbülni, és alig tudta a riksa kormányát 
tartani. Ezután jutott el a Lepramisszió egyik 
kórházába, ahol megállapították betegségét. 
Nyolc hónap múlva a kezét is megoperálták. 

Súlyos teher

A leprabetegség nehéz terhet rakott a családra. 
Bár Kishori ingyenesen részesül minden segít-
ségben, azonban hónapokon át nem tudott dol-
gozni. Kölcsön kellett kérnie a rokonoktól, majd 
azt visszafizetnie. Kicsiny jövedelméből ezt nem 
tudja megtenni. 

Kishori története jól példázza, hogy mennyi re-
ményre, segítségre, bátorításra van szükségük 
a leprabetegeknek. Mindezen felül pedig gya-
korlati támogatásra, anyagi segítségre, hogy 
maguk és családjuk élete ne lehetetlenüljön el 
végleg. 

A Lepramisszió támogatóinak nagylelkűsége se-
gíthet Kishorin és sorstársain, hogy a kórokozó 
pusztítása megálljon szervezetükben, életük  
pedig megnyugtatóan rendeződhessen!

A Lepramisszió Szövetsége 32 országban levő LM 
szervezetből vagy irodából áll össze, melyek kölcsö-
nösen elkötelezték magukat egy globális közösség-
ként való együttműködésre. A szövetség 2011-ben 
alakult, amikor ezek a tagállamok megegyeztek és 
aláírták a Lepramisszió Chartát. A Charta mind-
nyájunkat arra kötelez, hogy:
· fenntartsuk közös célunkat és személyazonossá-

gunkat
· hozzájáruljunk a Misszió közösségi életéhez
· erősítsük a globális egységet
· kölcsönösen elszámoltathatóak legyünk
· jól sáfárkodjunk a pénzzel
Kitüntetés együtt dolgozni a kölcsönösen elfogadott 
látás eléréséért: a lepra legyőzéséért, az életek át-
alakításáért!  A látás megmutatja a kettős fókuszt: fó-
kusz a leprabetegségre, és fókusz az emberekre, 
akiket sújt. A lepra kihívást jelentő betegség: legyő-
zése minőségi, magas színvonalú munkát, és kitar-
tást igényel. Várhatóan a leprabetegekkel való munka 
következtében mind az ő, mind a mi életünk átalakul. 
Szeretnénk ugyanakkor megmutatni Jézus Krisztus 
igazságát és szeretetét is.  Az Ő követése, és hozzá 
hasonlóvá válás a missziónk lényege.
Imatémák

Hétfő: A Lepramisszió Szövetsége 2016-ban 5 
éves „születésnapját” ünnepli.  Adjunk hálát, hogy 
így fejlődik. Az idén szeretnénk megvizsgálni, ho-
gyan működünk globális szövetségként – mit kell 
ünnepelnünk, megerősítenünk, elvetnünk, megvál-
toztatnunk. Imádkozzunk, hogy mindannyian meg-
értsük, hogy Isten vezet minket az Ő útján, az Ő 
dicsőségére!
Kedd: Imádkozzunk a 2015-ben kezdett új igazga-
tókért: Sheldon Rankinért Ausztráliában, Sumon 

·

·

A Lepramisszió Szövetsége

Halderért Bangladesben, Tanny Hagensért Etiópiá-
ban, és Natalie Smithért Pápua Új-Guineában! 
Imádkozzunk az újonnan kinevezett bizottsági ta-
gokért is! Imádkozzunk, hogy jól megértsék a Glo-
bális Szövetség működését, és benne saját fontos 
szerepüket!
Szerda: Várhatóan 2016-ban új programot indítunk 
vezetőink folyamatos fejlesztésére világszerte. 
Imádkozzunk, hogy hasznos legyen, és segítse a 
munkatársi csapatot vezető igazgatókat növekedni, 
lelkileg, személyesen fejlődni!
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek a Lepramisszió 
hűséges támogatóiért világszerte! A források maxi-
malizálására törekszünk; kérjük, imádkozzanak, 
hogy bölcsen tudjuk eldönteni, mibe fektessünk be, 
hogy pénzügyi növekedést érjünk el.
Péntek: Imádkozzunk a Lepramisszió Nemzetközi 
Elnökségéért, különösen Ken Martin elnökért és 
Nalini Abraham alelnökért, valamint Philip Putma-
nért, aki anemrégiben kinevezett globális kincs-
tárnok. Egy nemzetközi, 32 országból álló testület 
irányításának feladataival foglalkoznak, és szük-
ségük van Isten vezetésére, hogy olyan döntéseket 
tudjanak hozni, melyek megerősítik és támogatják 
a Globális Szövetséget.
Szombat/vasárnap: Külön tagok vagyunk, de egy 
test. Imádkozzunk, hogy az idézett vers igaz legyen 
a gyakorlatban, és a tagállamok és a Nemzetközi 
Iroda az alázatosságukról, kedvességükről, türel-
mükről, az egységről és a szeretetről legyen ismert!

Bibliai idézet: „(éljetek)… teljes alázatossággal, 
szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást 
szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét 
a békesség kötelékével.” Ef 4, 2-3

·

·

·

·

 Kép: A 2015-ös  taggyűlés résztvevői Sunbury-ben (Egyesült Királyság)
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A Svédországi Lepramisszió
az 1970-es évek óta tevékenykedik. Feladatuknak 
tartják, hogy a svéd lakosság körében ismereteket 
terjesszenek a leprabetegséggel, a gyógyítással és a 
segítés módjaival kapcsolatban. Továbbá  együttérző 
szeretetre kívánják ösztönözni honfitársaikat, hogy 
adományaikkal minél nagyobb mértékben vállaljanak 
részt „egy lepra-nélküli világ megvalósításában.”  
A Svédországi Lepramisszió ezt a célt egyének kö-
zötti, egyházak körében végzett, szervezeteket fel-
kérő adománygyűjtéssel kívánja elérni. Havonta jele-
nik meg képes magazinuk, előadásokat tartanak isko-
lákban, egyházakban és egyetemeken. Országszerte 
„nagyköveteik” munkálkodnak összekötőkként, terü-
leti felelősökként. A Svédországi Lepramisszió ke-
resztény rendezvényeken, fesztiválokon is rendsze-
resen részt vesz és tart bemutatót.  Hosszú évtizedes 
múltra visszatekintve, a Svédországi Lepramisszió-
nak  Indiában, Bangladesben, Mianmarban, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, Nigériában és Dél-
Szudánban vannak folyamatosan projektjei, támoga-
tási tevékenységei. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Svédországi Lepramisszió 
és a svéd kormány közötti jó együttműködésért, 
melyben a Svéd Missziós Tanács játszik összekötő 
szerepet.
Kedd: Imádkozzunk azokért, akik a svéd adomá
nyokból megvalósítják a projekteket a felhasználó 
országokban! Imádkozzunk azért, hogy felelősen, 
odaadással és hűséggel használják fel az anyagi 
forrásokat!

·
 

·  -

Svédország

40. hét:  3 –9.október

·

-

-

·

-
-

·

·

S z e r d a :  
Imádkozzunk 
azért, hogy 
minél több 
adományt sikerüljön gyűjteni a Lepramisszió tevé
kenységének támogatására az egyéni adakozóktól, 
egyházaktól, szervezetektől! Imádkozzunk új támo
gatókért! 
Csütörtök: Imádkozzunk látásért és jó ötletekért, 
hogy a kommunikációban és adománygyűjtésben 
minél több új csatornát sikerüljön találni a  svéd la
kosság felé! Kiemelt feladat a fiatalabb nemze
dékek elérése. Imádkozzunk az egyházakkal való 
együttműködésért és a keresztény ifjúsági körökkel 
való kapcsolatfelvételért! 
Péntek: Imádkozzunk a Svédországi Lepramisszió 
vezetőségéért, hogy bölcsességgel és odaadással 
tudják a jövőben is vezetni a missziót!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az országszerte 
munkálkodó „lepramissziós nagykövetekért”! Kö-
nyörögjünk, hogy több új, megfelelő személyt is 
sikerüljön találni a népszerűsítésnek és ismeret-
terjesztésnek erre a szolgálatára!

Bibliai idézet: „Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak 
ad kölcsön.” (Példabeszédek 19,17)
Vezető munkatársak
Allan Ekstedt – igazgató
Silje Majholm – információ és adománygyűjtés
Shelley Lado – adminisztráció és pénzügy
Leif Agnestrand – programkoordinátor

Képek: Allan Ekstedt igazgató                         Silje Majholm, a nigériai Etutekpe faluban, projektellenőrzésen.

A Szudáni Lepramisszióról
A Lepramisszió a szudáni Egészségügyi Miniszté-
riumnak az Elhanyagolt Trópusi Betegségek-prog-
ramján keresztül végzi a lepraellenőrzési tevékenysé-
geket. Khartum államban az Aburoff Klinika számít a 
szudáni lepratevékenységek központjának. Ez az in-
tézmény kiváló esettanulmányairól, sebkezelési tech-
nikáiról és a bőrbetegségek magasszintű gyógyításá-
ról ismert. Emellett az állami egészségügy számára is 
referenciakórházként működik a lepragyógyítás- és 
diagnosztizálás terén. Helyi, mozgássérültséggel fog-
lalkozó szervezetekkel pedig partnerséget szeretné-
nek kialakítani. 
Dél-Szudán
Dél-Szudánban a Lepramisszió főként a fővárosban, 
Jubában tevékenykedik a korábbi leprakolóniából ki-
fejlesztett közösség alapú rehabilitációs központban. 
A másik központ Malek-ben található, ahol a pol-
gárháború során elsősegélyközpont működött, s en-
nek nyomán alakították ki a lepramissziós tevékeny-
ségek hálózatát is. A Dél-Szudáni Lepramisszió az 
Igazságügyi Minisztériumon és az Országos Segélye-
zési Központon keresztül működik. A Központi 
Egyenlítői Tartomány mozgássérült szervezeteivel is 
jó kapcsolatokat ápolnak és technikai segítséget 
nyújtanak e szervezetnek. Az idén Jonglei Államban 
is szeretnék beindítani a lepragondozásis tevékeny-
ségeket. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy Isten viselje gond-
ját Khartoum tartomány lepramissziós tevékenysé-
geinek mind lelki, mind személyi, mind anyagi 
téren! Imádkozzunk John Kuku és Seela Kalo 
Shalluka-ért, akik az állami egészségügy felé 
összekötők!
Kedd: Imádkozzunk a Szudáni Lepramisszió, a 
Német Leprasegélyszervezet és a Szudáni Kor-
mányzat közötti jó kapcsolatokért!
Szerda: Imádkozzunk a khartoumi vezető munka-
társainkét! Imádkozzunk Dr. Yousif Deng Riak 
Deng igazgatóért, aki mind Szudán, mind Dél-Szu-
dán lepramissziós vezetője! Kérjünk Istentől böl-
csességet számára és munkatársai számára, hogy 
a sok kihívással és nehézséggel megterhelt orszá-
gokban szavaikkal és tetteikkel tudjanak bizony-
ságot tenni a Lepramisszió áldásos tevékenysé-
géről és jó példává lenni környezetükben!

·

·

·

Szudán és Dél-Szudán

Dél-Szudán
Csütör tök :  
Imádkozzunk 
békességért 
Dél-Szudánban! A háború összezilálta a közös-
ségek és emberek kapcsolatait. Imádkozzunk 
azért, hogy a Szentlélek lágyítsa meg az vezetők 
és a lakosság szívét, és lássák be, hogy csak a bé-
kesség útján haladva lesz jövője ennek az ország-
nak is! 
Péntek: Imádkozzunk azokért, akik a Lepramisszió 
Jubában indítandó új projektjének kedvezménye-
zettjei lesznek: mozgássérültek és leprabetegek! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Dél-Szudáni 
Lepramissziónak azon kezdeményezéséért, hogy a 
helyi egyházak tagjait bevonják a leprabetegekkel 
való szociális és lelki tevékenységekbe! Szeretnék 
az egyháztagokat képzeni is ezekre a szolgálatok-
ra, hogy minél több segyítséget tudjanak nyújtani. 

Vezető munkatársak
Dr. Yousif Deng Riak Deng – igazgató
Seela Kalo Shalluka – Aburoff Klinika
John Kuku – Khartum Állam lepraügyi vezetője
Dél-Szudán
Dr Yousif Deng Riak Deng – igazgató
Dr. Wilson Lado Santo – ügyvezető

·

·

·

Kép: Yousif Deng igazgató (középen) az IDEA szervezet 
két vezetőjével
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A Svédországi Lepramisszió
az 1970-es évek óta tevékenykedik. Feladatuknak 
tartják, hogy a svéd lakosság körében ismereteket 
terjesszenek a leprabetegséggel, a gyógyítással és a 
segítés módjaival kapcsolatban. Továbbá  együttérző 
szeretetre kívánják ösztönözni honfitársaikat, hogy 
adományaikkal minél nagyobb mértékben vállaljanak 
részt „egy lepra-nélküli világ megvalósításában.”  
A Svédországi Lepramisszió ezt a célt egyének kö-
zötti, egyházak körében végzett, szervezeteket fel-
kérő adománygyűjtéssel kívánja elérni. Havonta jele-
nik meg képes magazinuk, előadásokat tartanak isko-
lákban, egyházakban és egyetemeken. Országszerte 
„nagyköveteik” munkálkodnak összekötőkként, terü-
leti felelősökként. A Svédországi Lepramisszió ke-
resztény rendezvényeken, fesztiválokon is rendsze-
resen részt vesz és tart bemutatót.  Hosszú évtizedes 
múltra visszatekintve, a Svédországi Lepramisszió-
nak  Indiában, Bangladesben, Mianmarban, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, Nigériában és Dél-
Szudánban vannak folyamatosan projektjei, támoga-
tási tevékenységei. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Svédországi Lepramisszió 
és a svéd kormány közötti jó együttműködésért, 
melyben a Svéd Missziós Tanács játszik összekötő 
szerepet.
Kedd: Imádkozzunk azokért, akik a svéd adomá
nyokból megvalósítják a projekteket a felhasználó 
országokban! Imádkozzunk azért, hogy felelősen, 
odaadással és hűséggel használják fel az anyagi 
forrásokat!

·
 

·  -

Svédország

40. hét:  3 –9.október

·

-

-

·

-
-

·

·

S z e r d a :  
Imádkozzunk 
azért, hogy 
minél több 
adományt sikerüljön gyűjteni a Lepramisszió tevé
kenységének támogatására az egyéni adakozóktól, 
egyházaktól, szervezetektől! Imádkozzunk új támo
gatókért! 
Csütörtök: Imádkozzunk látásért és jó ötletekért, 
hogy a kommunikációban és adománygyűjtésben 
minél több új csatornát sikerüljön találni a  svéd la
kosság felé! Kiemelt feladat a fiatalabb nemze
dékek elérése. Imádkozzunk az egyházakkal való 
együttműködésért és a keresztény ifjúsági körökkel 
való kapcsolatfelvételért! 
Péntek: Imádkozzunk a Svédországi Lepramisszió 
vezetőségéért, hogy bölcsességgel és odaadással 
tudják a jövőben is vezetni a missziót!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az országszerte 
munkálkodó „lepramissziós nagykövetekért”! Kö-
nyörögjünk, hogy több új, megfelelő személyt is 
sikerüljön találni a népszerűsítésnek és ismeret-
terjesztésnek erre a szolgálatára!

Bibliai idézet: „Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak 
ad kölcsön.” (Példabeszédek 19,17)
Vezető munkatársak
Allan Ekstedt – igazgató
Silje Majholm – információ és adománygyűjtés
Shelley Lado – adminisztráció és pénzügy
Leif Agnestrand – programkoordinátor

Képek: Allan Ekstedt igazgató                         Silje Majholm, a nigériai Etutekpe faluban, projektellenőrzésen.

A Szudáni Lepramisszióról
A Lepramisszió a szudáni Egészségügyi Miniszté-
riumnak az Elhanyagolt Trópusi Betegségek-prog-
ramján keresztül végzi a lepraellenőrzési tevékenysé-
geket. Khartum államban az Aburoff Klinika számít a 
szudáni lepratevékenységek központjának. Ez az in-
tézmény kiváló esettanulmányairól, sebkezelési tech-
nikáiról és a bőrbetegségek magasszintű gyógyításá-
ról ismert. Emellett az állami egészségügy számára is 
referenciakórházként működik a lepragyógyítás- és 
diagnosztizálás terén. Helyi, mozgássérültséggel fog-
lalkozó szervezetekkel pedig partnerséget szeretné-
nek kialakítani. 
Dél-Szudán
Dél-Szudánban a Lepramisszió főként a fővárosban, 
Jubában tevékenykedik a korábbi leprakolóniából ki-
fejlesztett közösség alapú rehabilitációs központban. 
A másik központ Malek-ben található, ahol a pol-
gárháború során elsősegélyközpont működött, s en-
nek nyomán alakították ki a lepramissziós tevékeny-
ségek hálózatát is. A Dél-Szudáni Lepramisszió az 
Igazságügyi Minisztériumon és az Országos Segélye-
zési Központon keresztül működik. A Központi 
Egyenlítői Tartomány mozgássérült szervezeteivel is 
jó kapcsolatokat ápolnak és technikai segítséget 
nyújtanak e szervezetnek. Az idén Jonglei Államban 
is szeretnék beindítani a lepragondozásis tevékeny-
ségeket. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy Isten viselje gond-
ját Khartoum tartomány lepramissziós tevékenysé-
geinek mind lelki, mind személyi, mind anyagi 
téren! Imádkozzunk John Kuku és Seela Kalo 
Shalluka-ért, akik az állami egészségügy felé 
összekötők!
Kedd: Imádkozzunk a Szudáni Lepramisszió, a 
Német Leprasegélyszervezet és a Szudáni Kor-
mányzat közötti jó kapcsolatokért!
Szerda: Imádkozzunk a khartoumi vezető munka-
társainkét! Imádkozzunk Dr. Yousif Deng Riak 
Deng igazgatóért, aki mind Szudán, mind Dél-Szu-
dán lepramissziós vezetője! Kérjünk Istentől böl-
csességet számára és munkatársai számára, hogy 
a sok kihívással és nehézséggel megterhelt orszá-
gokban szavaikkal és tetteikkel tudjanak bizony-
ságot tenni a Lepramisszió áldásos tevékenysé-
géről és jó példává lenni környezetükben!

·

·

·

Szudán és Dél-Szudán

Dél-Szudán
Csütör tök :  
Imádkozzunk 
békességért 
Dél-Szudánban! A háború összezilálta a közös-
ségek és emberek kapcsolatait. Imádkozzunk 
azért, hogy a Szentlélek lágyítsa meg az vezetők 
és a lakosság szívét, és lássák be, hogy csak a bé-
kesség útján haladva lesz jövője ennek az ország-
nak is! 
Péntek: Imádkozzunk azokért, akik a Lepramisszió 
Jubában indítandó új projektjének kedvezménye-
zettjei lesznek: mozgássérültek és leprabetegek! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Dél-Szudáni 
Lepramissziónak azon kezdeményezéséért, hogy a 
helyi egyházak tagjait bevonják a leprabetegekkel 
való szociális és lelki tevékenységekbe! Szeretnék 
az egyháztagokat képzeni is ezekre a szolgálatok-
ra, hogy minél több segyítséget tudjanak nyújtani. 

Vezető munkatársak
Dr. Yousif Deng Riak Deng – igazgató
Seela Kalo Shalluka – Aburoff Klinika
John Kuku – Khartum Állam lepraügyi vezetője
Dél-Szudán
Dr Yousif Deng Riak Deng – igazgató
Dr. Wilson Lado Santo – ügyvezető

·

·

·

Kép: Yousif Deng igazgató (középen) az IDEA szervezet 
két vezetőjével
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A Skóciai Lepramisszióról
Stirlingi irodájából a Skóciai Lepramisszió azon 
dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a leprabetegségre 
és annak hatásaira, valamint hogy elősegítse, hogy 
Skóciában az emberek, egyházak, iskolák, közös-
ségek és mások megtalálhassák szerepüket a lepra-
betegség legyőzésében és életek átformálásában. 
Egy kis, munkatársakból álló csoport egy nagyobb, 
önkéntesekből álló csapat segítségével nemzeti és 
helyi programokon keresztül gyűjti az adományokat; 
szervez imacsoportokat; egyházakat és közössé-
geket látogat közvetlen adománygyűjtés céljából; és 
minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek, hogy a 
leprabetegségben érintett emberek támogatásába a 
skót lakosságot hatékonyan vonják be. A Skóciai 
Lepramisszió azt kéri, hogy a leprabetegségben érin-
tett embereket adományozás, cselekvés vagy imád-
ság útján segítsék, ezzel Isten munkáját is támo-
gassák a Lepramisszión keresztül. A Skóciai Lepra-
misszió az angolai, bangladesi, indiai, mianmari, 
nepáli, nigériai és dél-szudáni munkát segíti.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azokért az erős kapcsolatokért, 
amelyek a Skóciai Lepramissziót a Nemzetközi 
Lepramisszió megannyi országában szolgáló 
kollégáihoz és barátaihoz kötik! Imádkozzunk, hogy 
megerősíthessük egymást abban, hogy saját kö
zösségeinkben minél hatékonyabban tudjuk szol
gálni Istent, és a leprabetegség által érintett em
berek életére a világ minden táján pozitív befolyás
sal legyünk!
Kedd:  Imádkozzunk, hogy Isten áldása szálljon a 
Skóciai Lepramisszió minden adományozójára, 
akik olyan nagylelkűen támogatják projektjeinket a 
hét partnerországunkban, hogy a leprabetegeket 
gyógyuláshoz és igazságos bánásmódhoz segít
sük! Imádkozzunk, hogy Isten adjon csapatunknak 
új ötleteket és új lehetőségeket, hogy minél több 
embert indíthassunk a leprabetegek megsegíté
sére, hogy tanúi lehessünk életük átalakulásának!
Szerda: Mondjunk köszönetet mindazokért, akik 
önkéntesként támogatják a Skóciai Lepramissziót! 
Imádkozzunk, hogy Isten gazdagon áldja meg őket 
idejükért és erőfeszítéseikért, amivel lehetővé 
teszik munkájuk elvégzését! Imádkozzunk több 
adományozóért, előadóért, imádságkoordinátorért, 
egyházi képviselőkért és támogató önkéntesekért, 

·

-
-
-
-

·

-

-

·

Skócia Srí Lanka

hogy csatla
kozzanak a 
csoporthoz!
Csütör tök :   
Imádkozzunk, hogy imádságban is minél többen 
csatlakozzanak a Skóciai Lepramisszióhoz havi 
ima találkozójukon twitteren (#1stWedPray) vagy e-
mailben elkérve a havi imádságot! Imádkozzunk, 
hogy az imatalálkozó munkatársai és önkéntesei 
egyre mélyebben tapasztalhassák meg Isten 
jelenlétét az életükben ebben az évben is!
Péntek: Imádkozzunk több lehetőségért, hogy 
megoszthassuk a Lepramisszió munkáját temp
lomokban, iskolákban és más helyszíneken ebben 
az évben! Ahogy több ember értesül Isten 
munkjáról a Lepramisszión keresztül, imádkozzunk, 
hogy Ő indítsa őket arra, hogy csatlakozzanak és 
támogassák a leprabetegek életét!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy Isten ad
jon időt és energiát a Skóciai Lepramisszió minden 
egyes tagjának arra, hogy ebben az évben ta
nulhassanak saját és mások tapasztalataiból (a 
Lepramisszón belül és kívül is), hogy egyre haté
konyabbak legyenek Isten szolgálatában végzett 
munkájukban! Imádkozzunk, hogy megerősödjön 
Istennel való kapcsolatuk, és életük egyre tisz
ábban tükrözze Isten dicsőségét a körülöttük élők 

számára!
Vezető munkatársak:
Linda Todd – főigazgató
Stuart McAra – kommunikációs igazgató
Jamie Mcintosh – pénzügyi igazgató
Tim Reed – adatbázisokért felelős igazgató
Mhairi Dawson – támogatási adminisztrátor

-
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-

·
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-
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Kép: A Skóciai Lepramisszó munkatársai

A Lepramisszió srí lankai munkájától
Az országbannövekszik a leprabetegek száma, és 
különösen az északi területeken a feszltségek miatt 
nagyon nehezen érvényesíthetők az egészségügyi 
szolgáltatások. A Lepramisszió két partnerszerve-
zettel: az Alliance Development Trust (ADT) és a 
Kaveri Kala Manran (KKM) együttműködésben tevé-
kenykedik, és három projektet működtetnek. Az ADT 
egyik projektje a helyi keresztényekre alapozva azzal 
foglalkozik, hogy megszervezze az önkénteseket, a 
leprabetegek számára látogatásokat, és az egyház-
községek bevonásával ismertségnövelést, jogvédel-
met és felvilágosítást végezzen. A KKM projektjei fő-
leg az ország északi részén a felvilágosításra, fele-
melésre, integrációra, 40 településen közösségi reha-
bilitációra, általános egészségügyi tevékenységekre 
és fejlesztésekre koncentrálnak. Másik, különösen ér-
dekes projektjük, a „Reményteli Kókuszültetvény”  a 
gyógyult leprabetegek és családjaik számára kínál 
megélhetési forrást azáltal, hogy kókusz, mangó és 
csili termesztéséből, eladásából, baromfitartásból-és 
eladásból  szerény jövedelmük származhat.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a két projektért, azokért a nagy-
szerű lehetőségekért, melyekkel a srí lankai lepra-
betegeket és családjaikat támogatják, felemelik! 
Imádkozzunk a kormányzati szervekkel való jó 
együttműködésért is!
Kedd: Adjunk hálát azokért a lelkipásztorokért, akik 
országszerte mint összekötők és  oktatók szolgál-

·

·

nak a leprabeteg közösségek és a gyülekezetek 
között! Köszönjük meg Istennek, hogy általuk re-
ményt, bátorítást és tevőleges segítséget kapnak a 
betegek, a gyülekezetek tagjai pedig szolgálati 
lehetőséget!
Szerda: Imádkozzunk a „Reményteli kókuszültet-
vény” projektért, hogy minl többek számára nyújt-
hasosn megélhetést és anyagi biztonságot a napi 
munka!
Csütörtök: Imádkozzunk békességért és biztonsá-
gért Srí Lankán, hogy a sok etnikai és vallási fe-
szültséget sikerüljün lecsendesíteni és megoldani!
Péntek: Imádkozzunk a srí lankai egyházakért, 
hogy legyenek sová és világossággá az ország 
minden területén!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a KKM projekt 
kterjesztéséért Jaffna és Mannar tartományokba, 
hogy a leprabetegek fellelésében, gyógyításában 
és további életük rendezésében hatékony segít-
séget tudjanak nyújtani ezentúl is!

Vezető munkatársak:
ADT:
Godfrey Yogarajah – igazgató
 Praveen Gomez – programkoordinátor
 John Anthony Williams – projektfelügyelő
KKM:
Joshua Sivanganam lelkész – igazgató
 Dr Preman Jeyaratnam – elnök
Dr Joy Sabanathan – az Angliai Lepramisszió 
önkéntese

·

·

·

·

Kép: a KKM projekt egyik kedvezményezettje 
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A Skóciai Lepramisszióról
Stirlingi irodájából a Skóciai Lepramisszió azon 
dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a leprabetegségre 
és annak hatásaira, valamint hogy elősegítse, hogy 
Skóciában az emberek, egyházak, iskolák, közös-
ségek és mások megtalálhassák szerepüket a lepra-
betegség legyőzésében és életek átformálásában. 
Egy kis, munkatársakból álló csoport egy nagyobb, 
önkéntesekből álló csapat segítségével nemzeti és 
helyi programokon keresztül gyűjti az adományokat; 
szervez imacsoportokat; egyházakat és közössé-
geket látogat közvetlen adománygyűjtés céljából; és 
minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek, hogy a 
leprabetegségben érintett emberek támogatásába a 
skót lakosságot hatékonyan vonják be. A Skóciai 
Lepramisszió azt kéri, hogy a leprabetegségben érin-
tett embereket adományozás, cselekvés vagy imád-
ság útján segítsék, ezzel Isten munkáját is támo-
gassák a Lepramisszión keresztül. A Skóciai Lepra-
misszió az angolai, bangladesi, indiai, mianmari, 
nepáli, nigériai és dél-szudáni munkát segíti.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azokért az erős kapcsolatokért, 
amelyek a Skóciai Lepramissziót a Nemzetközi 
Lepramisszió megannyi országában szolgáló 
kollégáihoz és barátaihoz kötik! Imádkozzunk, hogy 
megerősíthessük egymást abban, hogy saját kö
zösségeinkben minél hatékonyabban tudjuk szol
gálni Istent, és a leprabetegség által érintett em
berek életére a világ minden táján pozitív befolyás
sal legyünk!
Kedd:  Imádkozzunk, hogy Isten áldása szálljon a 
Skóciai Lepramisszió minden adományozójára, 
akik olyan nagylelkűen támogatják projektjeinket a 
hét partnerországunkban, hogy a leprabetegeket 
gyógyuláshoz és igazságos bánásmódhoz segít
sük! Imádkozzunk, hogy Isten adjon csapatunknak 
új ötleteket és új lehetőségeket, hogy minél több 
embert indíthassunk a leprabetegek megsegíté
sére, hogy tanúi lehessünk életük átalakulásának!
Szerda: Mondjunk köszönetet mindazokért, akik 
önkéntesként támogatják a Skóciai Lepramissziót! 
Imádkozzunk, hogy Isten gazdagon áldja meg őket 
idejükért és erőfeszítéseikért, amivel lehetővé 
teszik munkájuk elvégzését! Imádkozzunk több 
adományozóért, előadóért, imádságkoordinátorért, 
egyházi képviselőkért és támogató önkéntesekért, 
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Skócia Srí Lanka

hogy csatla
kozzanak a 
csoporthoz!
Csütör tök :   
Imádkozzunk, hogy imádságban is minél többen 
csatlakozzanak a Skóciai Lepramisszióhoz havi 
ima találkozójukon twitteren (#1stWedPray) vagy e-
mailben elkérve a havi imádságot! Imádkozzunk, 
hogy az imatalálkozó munkatársai és önkéntesei 
egyre mélyebben tapasztalhassák meg Isten 
jelenlétét az életükben ebben az évben is!
Péntek: Imádkozzunk több lehetőségért, hogy 
megoszthassuk a Lepramisszió munkáját temp
lomokban, iskolákban és más helyszíneken ebben 
az évben! Ahogy több ember értesül Isten 
munkjáról a Lepramisszión keresztül, imádkozzunk, 
hogy Ő indítsa őket arra, hogy csatlakozzanak és 
támogassák a leprabetegek életét!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy Isten ad
jon időt és energiát a Skóciai Lepramisszió minden 
egyes tagjának arra, hogy ebben az évben ta
nulhassanak saját és mások tapasztalataiból (a 
Lepramisszón belül és kívül is), hogy egyre haté
konyabbak legyenek Isten szolgálatában végzett 
munkájukban! Imádkozzunk, hogy megerősödjön 
Istennel való kapcsolatuk, és életük egyre tisz
ábban tükrözze Isten dicsőségét a körülöttük élők 

számára!
Vezető munkatársak:
Linda Todd – főigazgató
Stuart McAra – kommunikációs igazgató
Jamie Mcintosh – pénzügyi igazgató
Tim Reed – adatbázisokért felelős igazgató
Mhairi Dawson – támogatási adminisztrátor
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Kép: A Skóciai Lepramisszó munkatársai

A Lepramisszió srí lankai munkájától
Az országbannövekszik a leprabetegek száma, és 
különösen az északi területeken a feszltségek miatt 
nagyon nehezen érvényesíthetők az egészségügyi 
szolgáltatások. A Lepramisszió két partnerszerve-
zettel: az Alliance Development Trust (ADT) és a 
Kaveri Kala Manran (KKM) együttműködésben tevé-
kenykedik, és három projektet működtetnek. Az ADT 
egyik projektje a helyi keresztényekre alapozva azzal 
foglalkozik, hogy megszervezze az önkénteseket, a 
leprabetegek számára látogatásokat, és az egyház-
községek bevonásával ismertségnövelést, jogvédel-
met és felvilágosítást végezzen. A KKM projektjei fő-
leg az ország északi részén a felvilágosításra, fele-
melésre, integrációra, 40 településen közösségi reha-
bilitációra, általános egészségügyi tevékenységekre 
és fejlesztésekre koncentrálnak. Másik, különösen ér-
dekes projektjük, a „Reményteli Kókuszültetvény”  a 
gyógyult leprabetegek és családjaik számára kínál 
megélhetési forrást azáltal, hogy kókusz, mangó és 
csili termesztéséből, eladásából, baromfitartásból-és 
eladásból  szerény jövedelmük származhat.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a két projektért, azokért a nagy-
szerű lehetőségekért, melyekkel a srí lankai lepra-
betegeket és családjaikat támogatják, felemelik! 
Imádkozzunk a kormányzati szervekkel való jó 
együttműködésért is!
Kedd: Adjunk hálát azokért a lelkipásztorokért, akik 
országszerte mint összekötők és  oktatók szolgál-
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nak a leprabeteg közösségek és a gyülekezetek 
között! Köszönjük meg Istennek, hogy általuk re-
ményt, bátorítást és tevőleges segítséget kapnak a 
betegek, a gyülekezetek tagjai pedig szolgálati 
lehetőséget!
Szerda: Imádkozzunk a „Reményteli kókuszültet-
vény” projektért, hogy minl többek számára nyújt-
hasosn megélhetést és anyagi biztonságot a napi 
munka!
Csütörtök: Imádkozzunk békességért és biztonsá-
gért Srí Lankán, hogy a sok etnikai és vallási fe-
szültséget sikerüljün lecsendesíteni és megoldani!
Péntek: Imádkozzunk a srí lankai egyházakért, 
hogy legyenek sová és világossággá az ország 
minden területén!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a KKM projekt 
kterjesztéséért Jaffna és Mannar tartományokba, 
hogy a leprabetegek fellelésében, gyógyításában 
és további életük rendezésében hatékony segít-
séget tudjanak nyújtani ezentúl is!

Vezető munkatársak:
ADT:
Godfrey Yogarajah – igazgató
 Praveen Gomez – programkoordinátor
 John Anthony Williams – projektfelügyelő
KKM:
Joshua Sivanganam lelkész – igazgató
 Dr Preman Jeyaratnam – elnök
Dr Joy Sabanathan – az Angliai Lepramisszió 
önkéntese
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Kép: a KKM projekt egyik kedvezményezettje 
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43. hét: október 24 – 30. 44. hét: október 31 – november 6.

Tudatosság és pártfogás
Az Indiai Lepramisszió „Pártfogás és kommunikáció” 
programjának célja az, hogy  a leprával és fogya-
tékkal élőkre vonatkozó törvények és gyakorlatok 
befolyásolása által csökkentsék a negatív hozzáállást 
és bánásmódot. Kommunikációs és pártfogó mun-
kájuk India 9 államában működik folyamatosan. 
Noidában a médiaközpont  „a Pártfogás és kommu-
nikáció” összekötő kapcsaként  szolgál a szervezet, 
India Kormánya,  civil szervezetek és a Nemzetközi 
Lepramisszió között. Kulcs- tevékenységébe tartozik 
a „Pártfogás és Kommunikáció” csoport és az Indiai 
Lepramisszió munkatársainak kapacitásnövelése.  
Továbbá a jelenlegi jogszabályokkal és gyakorla-
tokkal kapcsolatosan fejlesztés és kutatás, kap-
csolattartás és országos szintű együttműködés civil 
szervezetekkel, közösség alapú szervezetekkel, 
oktatási intézményekkel, vállalatokkal, a leprával és 
fogyatékkal érintett emberek betagolása, kapacitás-
építés  a pártfogás- és kommunikáció területén.  
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszióért, 
hogy sikeresen építsen ki szövetséget a lepra terü-
letén dolgozó más szervezetekkel! Ezek a társa-
dalmi szervezetek a „Leprával érintett emberek 
diszkriminációjának megszüntetéséről” szóló tör-
vény életbe léptetésén fáradoznak.

·

India: Tudatosság és pártfogás

·

·

·

·

·

Kedd: Kérjük Istentől, hogy  az Indiai Lepramisszió 
pártfogó és közösségbe vonó munkája erősödjék 
és minél szélesebb körre terjedjen ki!
Szerda: Kérjük Istent, hogy nyisson kapukat és  
adjon vezetést az Indiai Lepramisszió számára, 
hogy erős kapcsolatokat tudjon kiépíteni a 
kormánnyal és más partnerekkel, és növelje az 
Indiai Lepramisszió szervezetének ismertségét!
Csütörtök: Imádkozzunk a különböző képzési 
programokért és kapacitásépítő műhelyekért, 
melyeket az Indiai Lepramisszió a leprabetegek 
lehetőségeinek növelése érdekében működtet!
Péntek: Imádkozzunk a médiaközpontok belátá-
sáért és együttműködéséért annak érdekében, 
hogy pontos, és ne diszkrimináló információkat 
terjesszenek a lepráról!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a törvényhozók, 
adományozók és a közvélemény együttműködé-
séért, hogy támogassák az Indiai Lepramisszió 
kommunikációs kezdeményezéseit!

Bibliai idézet: „...és  meglátja minden halandó Isten 
szabadítását”   Lukács 3:6
Vezető munkatársak
Nikita Sarah Singh – a “Pártfogás és Kommunikáció” 
vezetője
Jacob Oommen – a Kommunikációs csoport veztője

Képek: Interaktív felvilágosító foglalkozás  iskolásoknak.                             Utcai ismeretterjesztő előadás a lepráról.

Az Ausztráliai Lepramisszió egy évszázada működik 
a hatalmas országban, Melbourne központtal. Ado-
mányokat gyűjtenek, projekteket működtetnek és az 
ügyet népszerűsítik, ébren tartják. 2015-ben új vezető 
került a szervezet élére: Sheldon Rankin. Az idén az 
állandóan változó politikai és gazdasági helyzetben 
megpróbálják felerősíteni adománygyűjtésüket. Új 
stratégiát vezetnek be és minél több fiatalabb támo-
gatót próbálnak megnyerni. India, Pápua-Új-Guinea, 
Nepál, Guinea, Kelet-Timor és Thaiföld áll segítségük 
központjában. A gyógyítás mellett településfejleszté-
seket, szakoktatást, oktatási programokat, egészség-
ügyi szolgáltatásokat és a szegénység elleni harcot 
végzik. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az ausztrál támogatókért! Elkö-
telezettséggel, szeretettel gyűjtenek adományokat, 
szerveznek rendezvényeket, népszerűsítik a 
missziót. Imádkozzunk azért, hogy halló fülekre, 
befogadó szívekre és adakozó kezekre találjanak 
fáradozásaik!
Kedd: Imádkozzunk a munkatársi csoportért! Kér-
jük Istentől, hogy lássanak meg új fejlesztési lehe-
tőségeket, merjenek nagyot álmodni és azokat tud-
ják megvalósítani az adománygyűjtés területén!
Szerda: Az Ausztráliai Lepramissziónak több part-
nerszervezete van, akikkel együtt tartják a kapcso-
latot kormányzati szervekkel, a felhasználó 
országok illetékeseivel. Imádkozzunk ezen 
kapcsolatok elmélyítéséért!

·

·

·

·

·

·

Csütörtök: Az 
Ausztráliai Lep-
ramissziónak 12 
területi igazgató-
ja van. Kérjük Istentől, hogy különbözőségeik és  
különböző kihívásaik ellenére egy szívvel és aka-
rattal tudjanak munkálkodni a közös ügyekben!
Péntek: Adjunk hálát a támogatókért, akik mind 
anyagilag, mind imádságaikkal, mind idejükkel na-
gyon sokat adományoznak a leprabetegek ügyére! 
Adjunk hálát az önkéntes „nagykövetekért”, akik 
sokat fáradoznak azon, hogy minél többekkel meg-
ismertessék és megszerettessék a Lepramisszió 
ügyét!
Szombat/vasárnap: Az ausztrál kormány mandá-
tuma az év végé lejár. Imádkozzunk azért, hogy az 
új kormány érzékeny legyen a rászorulók ügyére, 
és intézkedéseivel mozdítsa elő a segélyszerve-
zetek még jobb szolgálatvégzését!

Bibliai idézet: „…tusakodjatok imádságaitokban az 
Isten előtt velem együtt énértem!” Római levél 15,30
Vezető munkatársak
Sheldon Rankin - igazgató
Mark Richardson – pénzügyi és adminisztrációs 
igazgató
Bronwyn Taylor - humánmenedzser

Ausztrália

Kép: Eredményhirdetés a kelet-timori kerekesszékes bajnokságon (20. oldal). 
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43. hét: október 24 – 30. 44. hét: október 31 – november 6.

Tudatosság és pártfogás
Az Indiai Lepramisszió „Pártfogás és kommunikáció” 
programjának célja az, hogy  a leprával és fogya-
tékkal élőkre vonatkozó törvények és gyakorlatok 
befolyásolása által csökkentsék a negatív hozzáállást 
és bánásmódot. Kommunikációs és pártfogó mun-
kájuk India 9 államában működik folyamatosan. 
Noidában a médiaközpont  „a Pártfogás és kommu-
nikáció” összekötő kapcsaként  szolgál a szervezet, 
India Kormánya,  civil szervezetek és a Nemzetközi 
Lepramisszió között. Kulcs- tevékenységébe tartozik 
a „Pártfogás és Kommunikáció” csoport és az Indiai 
Lepramisszió munkatársainak kapacitásnövelése.  
Továbbá a jelenlegi jogszabályokkal és gyakorla-
tokkal kapcsolatosan fejlesztés és kutatás, kap-
csolattartás és országos szintű együttműködés civil 
szervezetekkel, közösség alapú szervezetekkel, 
oktatási intézményekkel, vállalatokkal, a leprával és 
fogyatékkal érintett emberek betagolása, kapacitás-
építés  a pártfogás- és kommunikáció területén.  
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszióért, 
hogy sikeresen építsen ki szövetséget a lepra terü-
letén dolgozó más szervezetekkel! Ezek a társa-
dalmi szervezetek a „Leprával érintett emberek 
diszkriminációjának megszüntetéséről” szóló tör-
vény életbe léptetésén fáradoznak.

·

India: Tudatosság és pártfogás

·

·

·

·

·

Kedd: Kérjük Istentől, hogy  az Indiai Lepramisszió 
pártfogó és közösségbe vonó munkája erősödjék 
és minél szélesebb körre terjedjen ki!
Szerda: Kérjük Istent, hogy nyisson kapukat és  
adjon vezetést az Indiai Lepramisszió számára, 
hogy erős kapcsolatokat tudjon kiépíteni a 
kormánnyal és más partnerekkel, és növelje az 
Indiai Lepramisszió szervezetének ismertségét!
Csütörtök: Imádkozzunk a különböző képzési 
programokért és kapacitásépítő műhelyekért, 
melyeket az Indiai Lepramisszió a leprabetegek 
lehetőségeinek növelése érdekében működtet!
Péntek: Imádkozzunk a médiaközpontok belátá-
sáért és együttműködéséért annak érdekében, 
hogy pontos, és ne diszkrimináló információkat 
terjesszenek a lepráról!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a törvényhozók, 
adományozók és a közvélemény együttműködé-
séért, hogy támogassák az Indiai Lepramisszió 
kommunikációs kezdeményezéseit!

Bibliai idézet: „...és  meglátja minden halandó Isten 
szabadítását”   Lukács 3:6
Vezető munkatársak
Nikita Sarah Singh – a “Pártfogás és Kommunikáció” 
vezetője
Jacob Oommen – a Kommunikációs csoport veztője

Képek: Interaktív felvilágosító foglalkozás  iskolásoknak.                             Utcai ismeretterjesztő előadás a lepráról.

Az Ausztráliai Lepramisszió egy évszázada működik 
a hatalmas országban, Melbourne központtal. Ado-
mányokat gyűjtenek, projekteket működtetnek és az 
ügyet népszerűsítik, ébren tartják. 2015-ben új vezető 
került a szervezet élére: Sheldon Rankin. Az idén az 
állandóan változó politikai és gazdasági helyzetben 
megpróbálják felerősíteni adománygyűjtésüket. Új 
stratégiát vezetnek be és minél több fiatalabb támo-
gatót próbálnak megnyerni. India, Pápua-Új-Guinea, 
Nepál, Guinea, Kelet-Timor és Thaiföld áll segítségük 
központjában. A gyógyítás mellett településfejleszté-
seket, szakoktatást, oktatási programokat, egészség-
ügyi szolgáltatásokat és a szegénység elleni harcot 
végzik. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az ausztrál támogatókért! Elkö-
telezettséggel, szeretettel gyűjtenek adományokat, 
szerveznek rendezvényeket, népszerűsítik a 
missziót. Imádkozzunk azért, hogy halló fülekre, 
befogadó szívekre és adakozó kezekre találjanak 
fáradozásaik!
Kedd: Imádkozzunk a munkatársi csoportért! Kér-
jük Istentől, hogy lássanak meg új fejlesztési lehe-
tőségeket, merjenek nagyot álmodni és azokat tud-
ják megvalósítani az adománygyűjtés területén!
Szerda: Az Ausztráliai Lepramissziónak több part-
nerszervezete van, akikkel együtt tartják a kapcso-
latot kormányzati szervekkel, a felhasználó 
országok illetékeseivel. Imádkozzunk ezen 
kapcsolatok elmélyítéséért!

·

·

·

·

·

·

Csütörtök: Az 
Ausztráliai Lep-
ramissziónak 12 
területi igazgató-
ja van. Kérjük Istentől, hogy különbözőségeik és  
különböző kihívásaik ellenére egy szívvel és aka-
rattal tudjanak munkálkodni a közös ügyekben!
Péntek: Adjunk hálát a támogatókért, akik mind 
anyagilag, mind imádságaikkal, mind idejükkel na-
gyon sokat adományoznak a leprabetegek ügyére! 
Adjunk hálát az önkéntes „nagykövetekért”, akik 
sokat fáradoznak azon, hogy minél többekkel meg-
ismertessék és megszerettessék a Lepramisszió 
ügyét!
Szombat/vasárnap: Az ausztrál kormány mandá-
tuma az év végé lejár. Imádkozzunk azért, hogy az 
új kormány érzékeny legyen a rászorulók ügyére, 
és intézkedéseivel mozdítsa elő a segélyszerve-
zetek még jobb szolgálatvégzését!

Bibliai idézet: „…tusakodjatok imádságaitokban az 
Isten előtt velem együtt énértem!” Római levél 15,30
Vezető munkatársak
Sheldon Rankin - igazgató
Mark Richardson – pénzügyi és adminisztrációs 
igazgató
Bronwyn Taylor - humánmenedzser

Ausztrália

Kép: Eredményhirdetés a kelet-timori kerekesszékes bajnokságon (20. oldal). 



46. hét: november 14 – 20.

56 57

45. hét: november 7 – 13.

Anglia és Wales lepramissziós központja a missziói 
látást alkotja  meg és teszi át a gyakorlatba. Felada-
tuk a munkatársak toborzása, a szabályzatok és eljá-
rási mechanizmusok biztosítása. Az elnökség a szer-
vezet irányítását végzi. A  középpontban a nélkülöz-
hetetlen imádság áll és a támogatók ösztönzése arra, 
hogy imádkozzanak a leprabetegekért, a munkatár-
sakért és az általuk végzett munkáért. A Támoga-
tókkal  Foglalkozó Csoport  lényeges része a Misszi-
ónak. Elsődleges szerepük van az adománygyűjtés 
végzésében.Munkatársaik és elkötelezett önkén-
teseik a Misszió nagylelkű támogatóival  foglalkozva 
különböző feladatot látnak el: a telefonok és e-mailek 
intézésétől kezdve a felhívásokra érkező  adományok 
feldolgozásán keresztül az adományozók adatainak 
rögzítéséig. A Programcsoport az ázsiai és afrikai tá-
mogatott országokkal együtt fejleszti ki a projekteket 
és javaslatokat;  ellenörzi és kiértékeli  a programok 
hatékonyságát, javaslatokat dolgoz ki az intézményi 
adományozók számára az adományok biztosítása 
céljából. A program- és pártfogói munkatársak  külön-
böző szakterületekre koncentrálnak, mint pl. fogya-
tékosság és szociális terület, vagy földrajzi fókusz. 
2016-ban a  kormányok  és nemzetközi adományo-
zók egyaránt előtérbe helyezik a fenntartható fejlődés 
célkitűzéseit, és a Lepramissziónak is ehhez kell al-
kalmazkodnia. A Fejlesztési Csoport feladata, hogy 
az anyagi forrásokat biztosítsa minden lehetséges 
módon a folyamatban levő munkához. A csapat  
sokoldalú: irodai és területi munkatársakból áll, akik 
egymást kiegészítő ismereteikkel és képességeikkel  
növelik a bevételi lehetőségeket. Tavaly a „Feet First”  
kampány ideális platformot biztosított egy egységes, 
több területet átfogó csapatmunkának. A szerzett ta-
pasztalatokat  figyelembe veszik a 2016-os új kezde-
ményezéseknél. 
Imatémák

Hétfő: Az angol és walesi Lepramisszió vezetői 
keresik, megértik és átadják a missziói  látást. 
Imádkozzunk azért, hogy fogékonyak legyenek a 
Szentlélek vezetésére, megértsék, mi a célja az an
gol és walesi Lepramisszióval, és legyen bölcses
ségük a végrehajtására!
Kedd: Adjunk hálát a programfelelősök szakértel
méért, akik az átfogó misszió végzésére, a rokkant
sági és szociális tevékenységekre, különböző föld
rajzi területekre koncentrálnak! Imádkozzunk böl
csességért és vezetésért, mert a csapat a lepra

·

-
-

· -
-
-
-
-

Anglia és Wales: 2. rész

A Svájci Lepramisszió 1905-ben indult néhány hölgy 
részvételével, akik imádsággal és adományaikkal 
kezdték el támogatni a leprabetegek közötti munkát. 
Napjainkban a Svájci Lepramisszió két irodát mű-
ködtet: egyet az ország német nyelvű, a másikat pe-
dig a francia nyelvű részén. Fő feladatuknak a meg-
lévő támogatók adakozókészségének növelését, illet-
ve újabb támogatók megnyerését tartják. Ecélból in-
dítottak el egy keresztszülőségi-felhívást. A svájci la-
kosságot is szeretnék minél inkább tájékoztatni a 
leprabetegség okairól és következményeiről. Több 
más lepramissziós tagországgal dolgoznak partner-
ségben együtt különféle támogatási projektek ke-
retében. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a korábbi támogatók hűségé-
ért, adományaikért! Imádkozzunk azért, hogy minél 
több új támogatót sikerüljön megnyerni a lepra-
betegek ügyének felkarolására! 
Kedd: Adjunk hálát a kuratórium tagjaiért, akik ön-
kéntes alapon végzik szolgálatukat! Imádkozzunk 
azért, hogy napi munkájuk terhe mellett fontosnak 
érezzék a leprabetegek ügyét is! Imádkozzunk 
Nadja Klarerért, aki új munkatárs az adomány-
gyűjtési-és kommunikációs területen!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy minél többen je-
lentkezzenek a keresztszülőségi támogatásra, 
melynek keretében a nepáli Anandaban lepra-
missziós kórház dolgozóinak és betegeinek csa-
ládján segíthetnek! 

·

·

·

Svájc

b e t e g e k  
szerepének 
e r ő s í t é s é t  
támoga t ja ;  
közbenjárnak az érdekükben nemzetközi szinten. 
2016-ban a Millenniumi Fejlesztési Célok progra
mot felváltja a Fenntartható Fejlődési Célok. 
Imádkozzunk, hogy a  kormányok és a nemzetközi 
adományozók is ezt helyezzék előtérbe!
Szerda: Adjunk hálát az angol és walesi Lepra
misszió Területi Fejlesztő Csoportjáért! Imádkoz
zunk biztonságukért, hiszen sokat utaznak egész 
Anglián és Walesen keresztül, és támogatásukért, 
mivel kapcsolatokat építenek ki egyénekkel, 
egyházakkal és közösségi csoportokkal!
Csütörtök: Adjunk hálát a Támogatókkal Foglal
kozó Csoport munkatársaiért és önkénteseiért, akik 
a Misszió benső, lényeges része, és fontos segítői 
az adománygűjtő tevékenységeknek! Imádkozzunk, 
hogy a csapat a továbbiakban is megértse Isten ve
zetését és ihletését a napi kihívások közepette!
Imádkozzunk azért is, hogy a támogatók is érezzék, 
hogy megbecsülik, és ösztönzik őket!
Péntek: Adjunk hálát a sok önkéntesért és egy
háztagért, akik az ismertség növelésében segí
tenek és folyamatosan támogatják anyagilag a 
Misszió munkáját. Imádkozzunk, hogy lelkes és 
magabiztos szószólói legyenek a Missziónak!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az angol és 
walesi Lepramisszió és a Trusts and Foundations 
közötti jó kapcsolatért, az elkötelezett, folyamatos, 
egész éven át tartó támogatásukért és minden 
nagylelkű támogatóért! Kérjünk áldást rájuk és csa
ládjukra, és kérjük, hogy Isten továbbra is tegye 
fogékonnyá szívüket a leprabetegek és rokkantak 
iránt! Köszönjük meg az angol és walesI Lepra
misszió adományozóinak életét és nagylelkűségét, 
akik a hagyatékukat ajánlják fel a  leprabetegek 
megsegítésére és támogatására! 2014-ben a bevé
tel 29%-át ez tette ki. Imádkozzunk, hogy több em
ber buzduljon fel, és jusson eszébe a Lepramisszió, 
és tapasztalják meg az adakozás örömét!

Bibliai idézet: „Milyen kedves azoknak a jövetele, 
akik az evangéliumot hirdetik!”     Róma 10,15

Kép: Az angol és walesi Lepramisszió Feet First 
kampányának elindítása

-

· -
-

· -

-
 

· -
-

·

-

-

-
-

·

·

·

C s ü t ö r t ö k :  
Számos svájci 
egyházközség
nek  saját 
missziós tevékenysége van. Imádkozzunk azért, 
hogy ezeken felül még a Lepramisszió munkájára 
is maradjon figyelmük és anyagi erejük! Különösen 
is Francia-Svájcban szeretnék a Lepramisszió 
munkáját minél több egyházközséghez közel vinni. 
Péntek: Egy év során a Svájci Lepramisszió hat új-
ságot és három felhívást ad ki. Imádkozzunk az 
ezeket készítő munkatársakért, és az olvasókért, 
hogy adakozásra induljanak!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
népszerű televíziós műsorvezető: Ruedi Josuran 
„nagyköveti” tevékenysége jól kamatozzon a 
Lepramisszió javára! A nepáli útjáról készült film 
sok helyen került bemutatásra, és népszerűsíti a 
leprabetegek, illetve a Lepramisszió ügyét. 

Vezető munkatársak:
Markus Freudiger – igazgató
Anne-Claude Jonah – francia-svájci területi vezető
Nadja Klarer – adománygyűjtési -és kommunikációs 
munkatárs
Esther Kuny – pénzügyi munkatárs
Christine Schneeberger – adminisztráció
Jan Kuny – elnök

Képek: Christine, Esther, Anne-Claude, Markus, a munkatársak.                      Gyermekek adománygyűjtő előadása
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45. hét: november 7 – 13.

Anglia és Wales lepramissziós központja a missziói 
látást alkotja  meg és teszi át a gyakorlatba. Felada-
tuk a munkatársak toborzása, a szabályzatok és eljá-
rási mechanizmusok biztosítása. Az elnökség a szer-
vezet irányítását végzi. A  középpontban a nélkülöz-
hetetlen imádság áll és a támogatók ösztönzése arra, 
hogy imádkozzanak a leprabetegekért, a munkatár-
sakért és az általuk végzett munkáért. A Támoga-
tókkal  Foglalkozó Csoport  lényeges része a Misszi-
ónak. Elsődleges szerepük van az adománygyűjtés 
végzésében.Munkatársaik és elkötelezett önkén-
teseik a Misszió nagylelkű támogatóival  foglalkozva 
különböző feladatot látnak el: a telefonok és e-mailek 
intézésétől kezdve a felhívásokra érkező  adományok 
feldolgozásán keresztül az adományozók adatainak 
rögzítéséig. A Programcsoport az ázsiai és afrikai tá-
mogatott országokkal együtt fejleszti ki a projekteket 
és javaslatokat;  ellenörzi és kiértékeli  a programok 
hatékonyságát, javaslatokat dolgoz ki az intézményi 
adományozók számára az adományok biztosítása 
céljából. A program- és pártfogói munkatársak  külön-
böző szakterületekre koncentrálnak, mint pl. fogya-
tékosság és szociális terület, vagy földrajzi fókusz. 
2016-ban a  kormányok  és nemzetközi adományo-
zók egyaránt előtérbe helyezik a fenntartható fejlődés 
célkitűzéseit, és a Lepramissziónak is ehhez kell al-
kalmazkodnia. A Fejlesztési Csoport feladata, hogy 
az anyagi forrásokat biztosítsa minden lehetséges 
módon a folyamatban levő munkához. A csapat  
sokoldalú: irodai és területi munkatársakból áll, akik 
egymást kiegészítő ismereteikkel és képességeikkel  
növelik a bevételi lehetőségeket. Tavaly a „Feet First”  
kampány ideális platformot biztosított egy egységes, 
több területet átfogó csapatmunkának. A szerzett ta-
pasztalatokat  figyelembe veszik a 2016-os új kezde-
ményezéseknél. 
Imatémák

Hétfő: Az angol és walesi Lepramisszió vezetői 
keresik, megértik és átadják a missziói  látást. 
Imádkozzunk azért, hogy fogékonyak legyenek a 
Szentlélek vezetésére, megértsék, mi a célja az an
gol és walesi Lepramisszióval, és legyen bölcses
ségük a végrehajtására!
Kedd: Adjunk hálát a programfelelősök szakértel
méért, akik az átfogó misszió végzésére, a rokkant
sági és szociális tevékenységekre, különböző föld
rajzi területekre koncentrálnak! Imádkozzunk böl
csességért és vezetésért, mert a csapat a lepra
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Anglia és Wales: 2. rész

A Svájci Lepramisszió 1905-ben indult néhány hölgy 
részvételével, akik imádsággal és adományaikkal 
kezdték el támogatni a leprabetegek közötti munkát. 
Napjainkban a Svájci Lepramisszió két irodát mű-
ködtet: egyet az ország német nyelvű, a másikat pe-
dig a francia nyelvű részén. Fő feladatuknak a meg-
lévő támogatók adakozókészségének növelését, illet-
ve újabb támogatók megnyerését tartják. Ecélból in-
dítottak el egy keresztszülőségi-felhívást. A svájci la-
kosságot is szeretnék minél inkább tájékoztatni a 
leprabetegség okairól és következményeiről. Több 
más lepramissziós tagországgal dolgoznak partner-
ségben együtt különféle támogatási projektek ke-
retében. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a korábbi támogatók hűségé-
ért, adományaikért! Imádkozzunk azért, hogy minél 
több új támogatót sikerüljön megnyerni a lepra-
betegek ügyének felkarolására! 
Kedd: Adjunk hálát a kuratórium tagjaiért, akik ön-
kéntes alapon végzik szolgálatukat! Imádkozzunk 
azért, hogy napi munkájuk terhe mellett fontosnak 
érezzék a leprabetegek ügyét is! Imádkozzunk 
Nadja Klarerért, aki új munkatárs az adomány-
gyűjtési-és kommunikációs területen!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy minél többen je-
lentkezzenek a keresztszülőségi támogatásra, 
melynek keretében a nepáli Anandaban lepra-
missziós kórház dolgozóinak és betegeinek csa-
ládján segíthetnek! 
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Svájc

b e t e g e k  
szerepének 
e r ő s í t é s é t  
támoga t ja ;  
közbenjárnak az érdekükben nemzetközi szinten. 
2016-ban a Millenniumi Fejlesztési Célok progra
mot felváltja a Fenntartható Fejlődési Célok. 
Imádkozzunk, hogy a  kormányok és a nemzetközi 
adományozók is ezt helyezzék előtérbe!
Szerda: Adjunk hálát az angol és walesi Lepra
misszió Területi Fejlesztő Csoportjáért! Imádkoz
zunk biztonságukért, hiszen sokat utaznak egész 
Anglián és Walesen keresztül, és támogatásukért, 
mivel kapcsolatokat építenek ki egyénekkel, 
egyházakkal és közösségi csoportokkal!
Csütörtök: Adjunk hálát a Támogatókkal Foglal
kozó Csoport munkatársaiért és önkénteseiért, akik 
a Misszió benső, lényeges része, és fontos segítői 
az adománygűjtő tevékenységeknek! Imádkozzunk, 
hogy a csapat a továbbiakban is megértse Isten ve
zetését és ihletését a napi kihívások közepette!
Imádkozzunk azért is, hogy a támogatók is érezzék, 
hogy megbecsülik, és ösztönzik őket!
Péntek: Adjunk hálát a sok önkéntesért és egy
háztagért, akik az ismertség növelésében segí
tenek és folyamatosan támogatják anyagilag a 
Misszió munkáját. Imádkozzunk, hogy lelkes és 
magabiztos szószólói legyenek a Missziónak!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az angol és 
walesi Lepramisszió és a Trusts and Foundations 
közötti jó kapcsolatért, az elkötelezett, folyamatos, 
egész éven át tartó támogatásukért és minden 
nagylelkű támogatóért! Kérjünk áldást rájuk és csa
ládjukra, és kérjük, hogy Isten továbbra is tegye 
fogékonnyá szívüket a leprabetegek és rokkantak 
iránt! Köszönjük meg az angol és walesI Lepra
misszió adományozóinak életét és nagylelkűségét, 
akik a hagyatékukat ajánlják fel a  leprabetegek 
megsegítésére és támogatására! 2014-ben a bevé
tel 29%-át ez tette ki. Imádkozzunk, hogy több em
ber buzduljon fel, és jusson eszébe a Lepramisszió, 
és tapasztalják meg az adakozás örömét!

Bibliai idézet: „Milyen kedves azoknak a jövetele, 
akik az evangéliumot hirdetik!”     Róma 10,15

Kép: Az angol és walesi Lepramisszió Feet First 
kampányának elindítása
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C s ü t ö r t ö k :  
Számos svájci 
egyházközség
nek  saját 
missziós tevékenysége van. Imádkozzunk azért, 
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is maradjon figyelmük és anyagi erejük! Különösen 
is Francia-Svájcban szeretnék a Lepramisszió 
munkáját minél több egyházközséghez közel vinni. 
Péntek: Egy év során a Svájci Lepramisszió hat új-
ságot és három felhívást ad ki. Imádkozzunk az 
ezeket készítő munkatársakért, és az olvasókért, 
hogy adakozásra induljanak!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
népszerű televíziós műsorvezető: Ruedi Josuran 
„nagyköveti” tevékenysége jól kamatozzon a 
Lepramisszió javára! A nepáli útjáról készült film 
sok helyen került bemutatásra, és népszerűsíti a 
leprabetegek, illetve a Lepramisszió ügyét. 

Vezető munkatársak:
Markus Freudiger – igazgató
Anne-Claude Jonah – francia-svájci területi vezető
Nadja Klarer – adománygyűjtési -és kommunikációs 
munkatárs
Esther Kuny – pénzügyi munkatárs
Christine Schneeberger – adminisztráció
Jan Kuny – elnök

Képek: Christine, Esther, Anne-Claude, Markus, a munkatársak.                      Gyermekek adománygyűjtő előadása
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A Lepramisszió thaiföldi munkájáról
Thaiföld továbbra is katonai hatalom alatt áll, és 
nagyon sokan félelemben, kiszolgáltatottágban élnek. 
A Nemzetközi Lepramisszió a Chiang Mai-ban mű-
ködő McKean Rehabilitációs Központ tevékenységén 
keresztül van jelen az országban. Ezt az intézményt 
a helyi, Észak-Thaiföldi Egyház tartja fenn. McKean 
különösen is az idős, hátrányos helyzetű és fogya-
tékkal élő személyek számára jelent menedéket. 
Megértést, szeretetet, törődést találnak a központ-
ban, mely beragyogja megterhelt életüket. A Lepra-
misszió a hátrányos helyzetből emberi méltóságra, 
önálló  megélhetésre, stabilitásra szeretné elsegíteni 
minden gondozottját. McKean különösen  felkészült a 
meggyógyított korábbi leprabetegek testi és lelki re-
habilitációjára, a dolgozók szakmai továbbképzésére, 
a külvilág tájékoztatására és a leprával kapcsolatos 
szégyenbélyeg  eltörlésére. A McKean folyamatosan 
fejleszti a már jól működő, idősgondozó hálózatát is. 
Indonéziáról
Az évenkénti új megbetegedések tekintetében  Indo-
nézia sajnos a harmadik az országok sorában a vi-
lágon! 2014-ben 17.025 új megbetegedőt regisztrá-
ltak, akiknek 11%-a gyermek volt! 9,4% esetében már 
kialakultak a maradandó károsodások, deformitások. 
A Holland Lepraszervezet egyetlen külföldi szervezet-
ként munkálkodik a helyi kormányzat lepraellenes 
tevékenységében. Az egészségügyi kormányzat tö-
rekvései dicséretesek, de nagyon nehéz a faladatuk, 
mivel az új megbetegedők leginkább a fiikailag elér-
hetetlen, elzárt és távoli területeken élnek. 
Imatémák
Thaiföld

Hétfő: 2016-ban a thai határvidéken szétszórtság
ban dolgozó lepramunkátársak számára tartunk to
vábbképzést. Imádkozzunk a képzés sikeréért és 
azért, hogy minél több bizonyossággal tudják utána 
diagnosztizálni a leprabetegséget, illetve megszer
vezni a betegek gyógykezelését a fizikai nehéz
ségek közepette. 
Kedd: A legtöbb, már meggyógyult, de mozgássé
rült korábbi idős leprabeteg magányosan él, távol 
családjuktól. Imádkozzunk a McKean átfogó tevé
kenységéért, szolgáltatásaiért, mellyel ezeknek az 
időseknek egész hátralévő életét biztonságba, sze
retetbe és gondoskodásba helyezik. Imádkozzunk 
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Thaiföld és Indonézia

ARCKÉP

eather Smith, a thaiföldi McKean Reha-Hbilitációs Központban több, mint 40 éve 
munkálkodó uazstrál lepramissziós vezető 
osztotta meg velünk a következőket: 

„Két testvérrel ültem együtt, akik hozzátarto-
zójukat gyászolják. Különösen is fájdalmas a 
haláleset, mivel öngyilkosság történt. A két nő-
vér úgy érzi: ők a felelősök, miattuk történt. Ők 
döntöttek korábban úgy, hogy az idősebbikük 
váljon el a férjétől, szabaduljon meg tőle. A 
korábban leprabeteg férj sok szenvedésen ment 
át a gyógyszeres kezelés mellékhatásai miatt. 
Minden reményét elveszítette ekkor. Tragikus 
módon véget vetett a saját életének. 

Nagyon kevés az olyan leprabeteg, akiknek 
szervezete rosszul reagál a gyógyszerekre. 
Értük különösen is kell imádkoznunk, mert fáj-
dalmakat, testi elváltozásokat kell, hogy hor-
dozzanak, mivel saját szervezetük valami miatt 
nem fogadja be a gyógyszereket. Ők is örültek a 
jó hírnek, hogy a lepra gyógyítható, csak 
rendszeresen vegyék be a gyógyszert! Látták, 
hogy a többiek meggyógyultak. És ennyi jó hír 
között ők mégis rosszabbul lesznek, mint voltak 

a mindebben komoly szerepet játszó helyi egyhá
zakért is! 
Szerda: Imádkozzunk azokért a távoli területeken – 
főleg a határvidéken – élő betegekért, akiknek 
személyi dokumentumai nincsenek, vagyis nincs 
személyzonosságuk sem hivatalosan! Könyörög
jünk értük, hogy  sorsuk hivatalosan is, lelkileg is 
megoldódjék! 
Csütörtök: A McKean-be érkezők legtöbbje soha 
nem hallott még az Evangéliumról. Imádkozzunk 
azért, hogy az ott töltött idő során a hirdetett Evan
gélium elérje a szívüket, hitet és bátorságot kapja
nak a Szentlélek által további életükre nézve! 

Indonézia
Péntek: Indonéziában nagyon magas az új meg
betegedők száma, különösen is a gyermekek köré
ből! Imádkozzunk azért, hogy a Nemzetközi Lepra
misszió előtt ismét nyíljanak meg hivatalosan is a 
kapuk Indonéziában, és tudjon segíteni a súlyos 
gondokon! 
Szombat/vasárnap: A Nemzetközi Lepramisszió jó 
kapcsolatban áll a Holland Lepraszervezettel, mely 
az indonéz kormányzattal karöltve próbál meg 
tenni a leprabetegség magas előfordulása ellen. 
Imádkozzunk az illetékesekért, hogy Isten nyissa 
meg szívüket, amikor döntéseiket hozzák!
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korábban: a reakciók miatt! A fel-felszökő láz 
kimeríti szervezetüket, a bőrelváltozások és 
különféle másodlagos torzulások visszataszító-
vá teszik őket. Egyre magányosabbak és elha-
gyatottabbak. 

A remény hirdetése olyan fontos a számukra! 
Hogy az orvos, aki a szteroidokat adja, el is ma-
gyarázza a lehetséges mellékhatásokat! Hogy a 
családtagok szeretetet és támogatást nyújtsa-
nak a betegnek! Hogy a lepramissziós munka-
társak látogassák, bátorítsák a beteget! Sokat 
beszélgessenek velük és még többet hallgassák 
meg a félelmeiket, gondolataikat, kérdéseiket! 
Mindeközben pedig erősítsék a betegeket 
reménységgel, minden körülmények között! 

A remény nagyon törékeny. Imádkozzunk eze-
kért a sokat szenvedő betegekért, akik a jó 
gyógyszerek mellékhatásai miatt szenvednek! 
Imádkozzunk értük, hogy testileg, lelkileg meg-
erősödve és élő reménnyel tudják elhordozni a 
nehézségeket is! Ismerjék meg az Örök 
Reménység forrását: Jézus Krisztust, és Benne 
legyen bizodalmuk mindennek ellenére!”

A nélkülözhetetlen remény

Kép: Sompon bácsi büszke a kis otthonára, és szeretné környezetét is rendben tartani. 
Kéz-és lábujjak nélkül is meg tudja ezt valósítani!
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haláleset, mivel öngyilkosság történt. A két nő-
vér úgy érzi: ők a felelősök, miattuk történt. Ők 
döntöttek korábban úgy, hogy az idősebbikük 
váljon el a férjétől, szabaduljon meg tőle. A 
korábban leprabeteg férj sok szenvedésen ment 
át a gyógyszeres kezelés mellékhatásai miatt. 
Minden reményét elveszítette ekkor. Tragikus 
módon véget vetett a saját életének. 

Nagyon kevés az olyan leprabeteg, akiknek 
szervezete rosszul reagál a gyógyszerekre. 
Értük különösen is kell imádkoznunk, mert fáj-
dalmakat, testi elváltozásokat kell, hogy hor-
dozzanak, mivel saját szervezetük valami miatt 
nem fogadja be a gyógyszereket. Ők is örültek a 
jó hírnek, hogy a lepra gyógyítható, csak 
rendszeresen vegyék be a gyógyszert! Látták, 
hogy a többiek meggyógyultak. És ennyi jó hír 
között ők mégis rosszabbul lesznek, mint voltak 

a mindebben komoly szerepet játszó helyi egyhá
zakért is! 
Szerda: Imádkozzunk azokért a távoli területeken – 
főleg a határvidéken – élő betegekért, akiknek 
személyi dokumentumai nincsenek, vagyis nincs 
személyzonosságuk sem hivatalosan! Könyörög
jünk értük, hogy  sorsuk hivatalosan is, lelkileg is 
megoldódjék! 
Csütörtök: A McKean-be érkezők legtöbbje soha 
nem hallott még az Evangéliumról. Imádkozzunk 
azért, hogy az ott töltött idő során a hirdetett Evan
gélium elérje a szívüket, hitet és bátorságot kapja
nak a Szentlélek által további életükre nézve! 

Indonézia
Péntek: Indonéziában nagyon magas az új meg
betegedők száma, különösen is a gyermekek köré
ből! Imádkozzunk azért, hogy a Nemzetközi Lepra
misszió előtt ismét nyíljanak meg hivatalosan is a 
kapuk Indonéziában, és tudjon segíteni a súlyos 
gondokon! 
Szombat/vasárnap: A Nemzetközi Lepramisszió jó 
kapcsolatban áll a Holland Lepraszervezettel, mely 
az indonéz kormányzattal karöltve próbál meg 
tenni a leprabetegség magas előfordulása ellen. 
Imádkozzunk az illetékesekért, hogy Isten nyissa 
meg szívüket, amikor döntéseiket hozzák!
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korábban: a reakciók miatt! A fel-felszökő láz 
kimeríti szervezetüket, a bőrelváltozások és 
különféle másodlagos torzulások visszataszító-
vá teszik őket. Egyre magányosabbak és elha-
gyatottabbak. 

A remény hirdetése olyan fontos a számukra! 
Hogy az orvos, aki a szteroidokat adja, el is ma-
gyarázza a lehetséges mellékhatásokat! Hogy a 
családtagok szeretetet és támogatást nyújtsa-
nak a betegnek! Hogy a lepramissziós munka-
társak látogassák, bátorítsák a beteget! Sokat 
beszélgessenek velük és még többet hallgassák 
meg a félelmeiket, gondolataikat, kérdéseiket! 
Mindeközben pedig erősítsék a betegeket 
reménységgel, minden körülmények között! 

A remény nagyon törékeny. Imádkozzunk eze-
kért a sokat szenvedő betegekért, akik a jó 
gyógyszerek mellékhatásai miatt szenvednek! 
Imádkozzunk értük, hogy testileg, lelkileg meg-
erősödve és élő reménnyel tudják elhordozni a 
nehézségeket is! Ismerjék meg az Örök 
Reménység forrását: Jézus Krisztust, és Benne 
legyen bizodalmuk mindennek ellenére!”

A nélkülözhetetlen remény

Kép: Sompon bácsi büszke a kis otthonára, és szeretné környezetét is rendben tartani. 
Kéz-és lábujjak nélkül is meg tudja ezt valósítani!
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A Csádi Lepramisszió
A Lepramisszió Csád Köztársaságban a Guéra pre-
fektúrában, az ország közepén és észak-keleti ré-
szén a következő problémákra igyekszik reagálni:
- tartós leprabetegség
- leprabetegséggel és egyebekkel összefüggésben 
álló rokkantság
- a rokkantak és  a mélyszegények szükségletei
Csád olajtermelő ország, de sajnos az anyagi javak 
nem érik el a szegényeket. Csád nagy mértékben 
függ az esőzésektől (a mezőgazdaság miatt), de 
rendszertelenül kap esőt, és ennek súlyos hatása van 
népesség vidéken élő 75%-ra. Közülük sokan a napi 
eledelért küzdenek. Ezenkívül a rokkantságot a beteg 
és családja gyakran Isten „büntetésének” és szé-
gyennek tartja. A megbélyegzés gyakori. Ezeket a 
problémákat figyelembe véve és azokra válaszul 
alakította ki a Csádi Lepramisszió a célkitűzéseit és 
tevékenységét, hogy a társadalom szélére sodródott 
és megbélyegzett embereket visszahozza a normál, 
és ha lehetséges, az aktív életbe. Néhány jellegzetes 
tevékenység:
- Egészségügyi dolgozók képzése és ellenőrzése a 
lepra megfékezésére és rokkantság megelőzésére
- A lakosság felvilágosítása a leprabetegek és rok-
kantak jogairól
- Járássegítő segédeszközökkel való ellátás
- A helyi Rokkantak Szervezetének ösztönzése, kép-
zése és fejlesztése, hogy képessé váljanak megfelelő 
projekteket kidolgozni a szegénység visszaszo-
rítására és a társadalomba való integrálásra.
Imatémák

Hétfő: A lepra még mindig  komoly kérdés a Csád 
Köztársaságban, ahol sok új esetet diagnosztizál
nak. Imádkozzunk egy jól végrehajtott Nemzeti 
Programtervért, amely küzd azért, hogy időben 
diagnosztizálják a betegeket, még a deformitás 
kialakulása előtt!
Kedd: A Csádi Lepramisszió a látható rokkant
sággal élő leprabetegek integrálására törekszik, és 
a Rokkantak Szervezeténél közbenjár az érdekük
ben. Imádkozzunk a Rokkantak Szervezetének po
zitív hozzáállásáért és a leprabetegek minden szin
ten való integrációjáért!
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Szerda: A Rokkantak Szervezete technikai támo
gatást kap a Csádi Lepramissziótól. Ugyanakkor 
sokszor hatalmi harcok dúlnak, és rossz a vezetés, 
ami negatívan hat a legsérülékenyebb  tagokra. 
Imádkozzunk, hogy a vezetés megértse és kö
vesse a jó vezetési elveket, ahogy a Lepramisszió 
munkatársai  azokat tanították, s hogy a szervezet 
minden tagja pozitív változást tapasztaljon az 
életében!
Csütörtök: A lepra megbélyegzést és ellenállást 
vált ki a csád társadalomban. Sajnos sok beteg 
csak akkor jelentkezik, amikor már  elég előreha
ladott állapotban van, s amikor már visszafordít
hatatlan rokkantság alakulhat ki. Imádkozzunk, 
hogy az egészségügyi dolgozók elég képzettek és 
figyelmesek legyenek, és tudják megfelelő gyógy
kezeléssel és tanáccsal megállítani a korai 
leprareakciót! 
Péntek: Csád egyike azoknak az országoknak, 
melyet  terrortámadások rombolnak. A lakosság fél, 
és gyakran védtelen. Imádkozzunk békéért és 
biztonságért ebben a hatalmas országban, ahol a 
biztonsági intézkedések gyakran sikertelenek, és 
az emberek veszélyben vannak! 
Szombat/vasárnap: A Vakok Iskolája Mongoban, a 
Lepramisszió csádi irodája mellett épült, és vak-, 
illetve rövidlátó gyerekeknek biztosít iskolai okta-
tást. Némelyik gyerek nagyon messziről jön. Má-
soknak egyéb rokkantságuk is van, mint például 
szellemi fogyaték,  vagy hallásprobléma. Imádkoz-
zunk ezekért a gyermekekért és a velük törődő 
munkatársakért is (tanárokért, bentlakó iskolai 
dolgozókért), hogy a gyerekek a társadalom aktív 
tagjaivá fejlődhessenek! 

Kép: Geeske, Bunmi, Geoff Warne (nemzetközi főigazgató) 
és egy egészségügyi delegált a 2015-ös Leprások 
Világnapja ünnepségén Melfiben, Csád Guéra régiójában. 

Közösség alapú rehabilitáció
A Nepáli Lepramisszió nagy hangsúlyt fektet a közös-
ség alapú rehabilitációra, mely során a korábbi és 
jelenlegi leprabetegek és hozzátartozóik bevonásával 
nagyon hatásosan munkálkodnak a felvilágosítás és 
jogvédelem területén. Az önsegítő csoportok lényege 
eleme a közösség, az egymás iránti figyelmesség, a 
kölcsönös segíteni-akarás, az anyagi biztonság meg-
teremtése és a képességek lehető legnagyobb mér-
tékben való kiaknázása. Az önsegítő csoportok tagjai 
egymást világosítják fel azoktól az egyszerű, azon-
ban létfontosságú ismeretekről, melyeknek segítsé-
gével a leprabetegek elkerülhetik a sérüléseket, a 
maradandó károsodásokat. A megoldhatatlanul sze-
gény anyagi helyzetű betegek és családtagjai szá-
mára a közösség alapú rehabilitációs programok mik-
rohiteleket, mikrogazdasági kedvezményeket, okta-
tást, szakképzést és számos más lehetőséget kínál-
nak arra, hogy a további szégyenbélyeget és kire-
kesztést elkerüljék. Az Anandaban Kórházhoz tartozó 
szakképzések gyakorlati részét a környező telepü-
léseken lakó mesterek pártfogásával tartják. Ezzel a 
települések lakosságának szemében is megbecsült-
séget szerez a Lepramisszió és mindenki, aki csak 
hozzá tartozik. A Nepáli Lepramisszió mozgó kliniká-
kat is működtet, hogy olyan betegek is hozzájuthas-
sanak az egészségügyi szolgáltatásokhoz, akik a 
távolság miatt különben erre képtelenek lennének. Az 
állami egészségügyi statisztikákból világosan kiderül, 
hogy mennyivel jobbak a mutatók azokon a terüle-
teken, ahol a Lepramisszió mozgó klinikái tevékeny-
kednek! A Nepáli Lepramisszió elkötelezett a külön-
féle kutatási programok iránt is, hogy betegség minél 
korábbi stádiumban való diagnosztizálását, a 
különféle szűréseket még hatékonyabban lehessen 
végezni. 
Imatémák

Hétfő: A PACED rövidítésű közösségi rehabilitációs 
program keretében 64 önsegítő csoport és mintegy 
860 tag kapott az elmúlt évben jelentős támogatást 
ahhoz, hogy életminőségükön javíthassanak, meg-
felelő anyagi biztonságban és a jövőre nézve fel-
készülten tudjanak élni. Legtöbbjük leprabeteg 
vagy leprától érintett személy, de más körökből is 
származnak a kedvezményezettek. Könyörögjünk a 
kedvezményezettekért és családjaikért!
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Kedd: Az új közösségi rehabilitációs projekt 1200 
háztartásra terjed ki, a kedvezményezetteknek pe-
dig a fele nő. Ez különösen jelentős egy olyan tár-
sadalomban, ahol az asszonyok kiszolgáltatottan 
és külső támasz nélkül kénytelen tengődni, ha csa-
ládjuk valami miatt elfordul tőlük. Imádkozzunk 
értük!
Szerda: A Nepáli Lepramisszió nagyon jelentős se-
gítséget nyújtott a földrengés-sújtotta lakosságnak 
is. Nehéz volt igazságot tenni a rengeteg rászoruló 
és nagy szükség közepette. Imádkozzunk azért, 
hogy mindenki békességgel tudjon tekinteni a 
döntésekre!
Csütörtök: 2015-ben új program indult, közösen a 
Nemzetközi Nepáli Baráti Társasággal. Célja, hogy 
az állami egészségügyi dolgozóknak ismeretet és 
tapasztalatot nyújtson a leprabetegség felismeré-
sére és gyógyítására vonatkozóan! Imádkozzunk a 
program sikerességéért!
Péntek: 2015-ben új alkotmány lépett életbe Ne-
pálban. Az országban folyamatosan nagyok a 
feszültségek. Imádkozzunk azért, hogy a politiku-
sok és a lakosság megértse, hogy a pártoskodás 
helyett a nép átfogó javát tartsák mindig szem előtt!
Szombat/vasárnap: A földrengések komoly káro-
kat okoztak a felszínben, különösen Nepál középső 
részén. A talaj sok helyen életveszélyesen csu-
szamlik. A lepramissziós munkatársaknak rengete-
get kell utazniuk munkájuk során. Imádkozzunk 
biztonságukért, hogy Isten őrizze meg őket ve-
szélye munkájukban!

Bibliai idézet: „Semmiért ne aggódjatok!...” 
                                                               Filippi 4,6

Kép: Shovakhar Kandel igazgató a földrengés után segélyt oszt a lakosság körében.



48. hét: november 28 – december 4. 49. hét: december 5 – 11. 

60 61

A Csádi Lepramisszió
A Lepramisszió Csád Köztársaságban a Guéra pre-
fektúrában, az ország közepén és észak-keleti ré-
szén a következő problémákra igyekszik reagálni:
- tartós leprabetegség
- leprabetegséggel és egyebekkel összefüggésben 
álló rokkantság
- a rokkantak és  a mélyszegények szükségletei
Csád olajtermelő ország, de sajnos az anyagi javak 
nem érik el a szegényeket. Csád nagy mértékben 
függ az esőzésektől (a mezőgazdaság miatt), de 
rendszertelenül kap esőt, és ennek súlyos hatása van 
népesség vidéken élő 75%-ra. Közülük sokan a napi 
eledelért küzdenek. Ezenkívül a rokkantságot a beteg 
és családja gyakran Isten „büntetésének” és szé-
gyennek tartja. A megbélyegzés gyakori. Ezeket a 
problémákat figyelembe véve és azokra válaszul 
alakította ki a Csádi Lepramisszió a célkitűzéseit és 
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rítására és a társadalomba való integrálásra.
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Hétfő: A lepra még mindig  komoly kérdés a Csád 
Köztársaságban, ahol sok új esetet diagnosztizál
nak. Imádkozzunk egy jól végrehajtott Nemzeti 
Programtervért, amely küzd azért, hogy időben 
diagnosztizálják a betegeket, még a deformitás 
kialakulása előtt!
Kedd: A Csádi Lepramisszió a látható rokkant
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Szerda: A Rokkantak Szervezete technikai támo
gatást kap a Csádi Lepramissziótól. Ugyanakkor 
sokszor hatalmi harcok dúlnak, és rossz a vezetés, 
ami negatívan hat a legsérülékenyebb  tagokra. 
Imádkozzunk, hogy a vezetés megértse és kö
vesse a jó vezetési elveket, ahogy a Lepramisszió 
munkatársai  azokat tanították, s hogy a szervezet 
minden tagja pozitív változást tapasztaljon az 
életében!
Csütörtök: A lepra megbélyegzést és ellenállást 
vált ki a csád társadalomban. Sajnos sok beteg 
csak akkor jelentkezik, amikor már  elég előreha
ladott állapotban van, s amikor már visszafordít
hatatlan rokkantság alakulhat ki. Imádkozzunk, 
hogy az egészségügyi dolgozók elég képzettek és 
figyelmesek legyenek, és tudják megfelelő gyógy
kezeléssel és tanáccsal megállítani a korai 
leprareakciót! 
Péntek: Csád egyike azoknak az országoknak, 
melyet  terrortámadások rombolnak. A lakosság fél, 
és gyakran védtelen. Imádkozzunk békéért és 
biztonságért ebben a hatalmas országban, ahol a 
biztonsági intézkedések gyakran sikertelenek, és 
az emberek veszélyben vannak! 
Szombat/vasárnap: A Vakok Iskolája Mongoban, a 
Lepramisszió csádi irodája mellett épült, és vak-, 
illetve rövidlátó gyerekeknek biztosít iskolai okta-
tást. Némelyik gyerek nagyon messziről jön. Má-
soknak egyéb rokkantságuk is van, mint például 
szellemi fogyaték,  vagy hallásprobléma. Imádkoz-
zunk ezekért a gyermekekért és a velük törődő 
munkatársakért is (tanárokért, bentlakó iskolai 
dolgozókért), hogy a gyerekek a társadalom aktív 
tagjaivá fejlődhessenek! 

Kép: Geeske, Bunmi, Geoff Warne (nemzetközi főigazgató) 
és egy egészségügyi delegált a 2015-ös Leprások 
Világnapja ünnepségén Melfiben, Csád Guéra régiójában. 

Közösség alapú rehabilitáció
A Nepáli Lepramisszió nagy hangsúlyt fektet a közös-
ség alapú rehabilitációra, mely során a korábbi és 
jelenlegi leprabetegek és hozzátartozóik bevonásával 
nagyon hatásosan munkálkodnak a felvilágosítás és 
jogvédelem területén. Az önsegítő csoportok lényege 
eleme a közösség, az egymás iránti figyelmesség, a 
kölcsönös segíteni-akarás, az anyagi biztonság meg-
teremtése és a képességek lehető legnagyobb mér-
tékben való kiaknázása. Az önsegítő csoportok tagjai 
egymást világosítják fel azoktól az egyszerű, azon-
ban létfontosságú ismeretekről, melyeknek segítsé-
gével a leprabetegek elkerülhetik a sérüléseket, a 
maradandó károsodásokat. A megoldhatatlanul sze-
gény anyagi helyzetű betegek és családtagjai szá-
mára a közösség alapú rehabilitációs programok mik-
rohiteleket, mikrogazdasági kedvezményeket, okta-
tást, szakképzést és számos más lehetőséget kínál-
nak arra, hogy a további szégyenbélyeget és kire-
kesztést elkerüljék. Az Anandaban Kórházhoz tartozó 
szakképzések gyakorlati részét a környező telepü-
léseken lakó mesterek pártfogásával tartják. Ezzel a 
települések lakosságának szemében is megbecsült-
séget szerez a Lepramisszió és mindenki, aki csak 
hozzá tartozik. A Nepáli Lepramisszió mozgó kliniká-
kat is működtet, hogy olyan betegek is hozzájuthas-
sanak az egészségügyi szolgáltatásokhoz, akik a 
távolság miatt különben erre képtelenek lennének. Az 
állami egészségügyi statisztikákból világosan kiderül, 
hogy mennyivel jobbak a mutatók azokon a terüle-
teken, ahol a Lepramisszió mozgó klinikái tevékeny-
kednek! A Nepáli Lepramisszió elkötelezett a külön-
féle kutatási programok iránt is, hogy betegség minél 
korábbi stádiumban való diagnosztizálását, a 
különféle szűréseket még hatékonyabban lehessen 
végezni. 
Imatémák

Hétfő: A PACED rövidítésű közösségi rehabilitációs 
program keretében 64 önsegítő csoport és mintegy 
860 tag kapott az elmúlt évben jelentős támogatást 
ahhoz, hogy életminőségükön javíthassanak, meg-
felelő anyagi biztonságban és a jövőre nézve fel-
készülten tudjanak élni. Legtöbbjük leprabeteg 
vagy leprától érintett személy, de más körökből is 
származnak a kedvezményezettek. Könyörögjünk a 
kedvezményezettekért és családjaikért!

·

Nepál

·

·

·

·

·

Kedd: Az új közösségi rehabilitációs projekt 1200 
háztartásra terjed ki, a kedvezményezetteknek pe-
dig a fele nő. Ez különösen jelentős egy olyan tár-
sadalomban, ahol az asszonyok kiszolgáltatottan 
és külső támasz nélkül kénytelen tengődni, ha csa-
ládjuk valami miatt elfordul tőlük. Imádkozzunk 
értük!
Szerda: A Nepáli Lepramisszió nagyon jelentős se-
gítséget nyújtott a földrengés-sújtotta lakosságnak 
is. Nehéz volt igazságot tenni a rengeteg rászoruló 
és nagy szükség közepette. Imádkozzunk azért, 
hogy mindenki békességgel tudjon tekinteni a 
döntésekre!
Csütörtök: 2015-ben új program indult, közösen a 
Nemzetközi Nepáli Baráti Társasággal. Célja, hogy 
az állami egészségügyi dolgozóknak ismeretet és 
tapasztalatot nyújtson a leprabetegség felismeré-
sére és gyógyítására vonatkozóan! Imádkozzunk a 
program sikerességéért!
Péntek: 2015-ben új alkotmány lépett életbe Ne-
pálban. Az országban folyamatosan nagyok a 
feszültségek. Imádkozzunk azért, hogy a politiku-
sok és a lakosság megértse, hogy a pártoskodás 
helyett a nép átfogó javát tartsák mindig szem előtt!
Szombat/vasárnap: A földrengések komoly káro-
kat okoztak a felszínben, különösen Nepál középső 
részén. A talaj sok helyen életveszélyesen csu-
szamlik. A lepramissziós munkatársaknak rengete-
get kell utazniuk munkájuk során. Imádkozzunk 
biztonságukért, hogy Isten őrizze meg őket ve-
szélye munkájukban!

Bibliai idézet: „Semmiért ne aggódjatok!...” 
                                                               Filippi 4,6

Kép: Shovakhar Kandel igazgató a földrengés után segélyt oszt a lakosság körében.
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India: Gondozó központok

Kép: Az Indiai Lepramisszió  faizabadi gondozó otthonának lakói 

Az Észak-Írországi Lepramisszióról
Az Észak-Írországi Lepramisszió Isten kiáradó  sze-
retetének csatornája szeretne lenni a leprabetegek 
felé. Imatámogatást, anyagi támogatást kérnek or-
szágszerte, melyből gyógyítást, gondoskodást, szere-
tetet továbbítanak a leprabetegeknek. A munkatársak 
elkötelezettek abban, hogy minél többeket megnyer-
jenek a leprabetegek ügyének támogatására. Észak-
Írország egész területéről és minden korosztályból 
igyekeznek támogatókat gyűjteni, különösen is a fia-
talabb nemzedékek köréből, egyházakból, iskolákból, 
ifjúsági közösségekből. A munkatársak feladata, hogy 
kapcsolatokat keressenek, melyeken  keresztül utat 
nyitnak a lakosság felé. Negyedévenként adnak ki 
imakalauzt, és évente kétszer részletesebb magazint. 
2016-ban tovább szeretnénk profiljukat szélesíteni, 
és az egyházak, illetve iskolák felé folytatni a ko-
rábban megkezdett nyitást. Etiópiban, Indiában, Ne-
pálban, Tanzániában és Nigériában vannak pro-
jektjeik, melyek iránt évek óta elkötelezettek.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a munkatársakért, akik sokat 
utaznak napi munkájuk mellett, tartanak előadáso-
kat és figyelemfelkeltő rendezvényeket az ország-
ban. Imádkozzunk Joanne Briggs igazgatónőért, 
aki a munkatársi gárdát vezeti!
Kedd: Adjunk hálát a kuratórium tagjaiért, akik ön-
kéntesként végzik szolgálatukat! Nemrégiben tiszt-
újítás történt, több személyi csere zajlott le a kura-
tóriumban, és új lett az elnök is Fiona Davidson 
személyében. Adjunk hálát Istennek értük!
Szerda: Adjunk hálát azért a mintegy 300 egyház-
községért, melyek az Észak-Írországi Lepramisszió 

·

·

·

támogatói! A misszió szeretne minél több új egy-
házközséget is megnyerni támogatóul, imádkoz-
zunk ezért! 
Csütörtök: No Pain No Gain! (Nincs fájdalom, 
nincs győzelem!) a neve annak az új kampányuk-
nak, mellyel az iskolás gyermekeket és az egyházi 
közösségek fiataljait szeretnék elérni. Tanórai anya-
gok kidolgozását és bemutató előadások tartását 
kínálják. Észak-Írországban lehetőség van az isko-
lás gyermekek körében is adományokat gyűjteni, 
így ez a lehetőség sok reménnyel kecsegtet. Peter 
Hilton a felelőse a kampánynak, imádkozzunk érte 
és jó ötleteiért! 
Péntek: Az Észak-Írországi Lepramisszió szeretné 
az adományokat növelni, hogy ezáltal minél na-
gyobb mértékben tudjanak hozzájárulni a terepen 
folyó munkához. Imádkozzunk azért, hogy ado-
mánygyűjtési tevékenységükön Isten áldása le-
gyen!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az önkéntes-
képzésükért! Szeretnének többeket bevonni az 
irodai munkában való önkéntes segítségre, a pos-
tázási anyagok előkészítésébe, iskolák látogatá-
sába és előadások tartásába. 

Bibliai idézet: „Ha az Úr nem építi házat, hiába 
fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába vigyáznak rá az őrök.” Zsoltárok 127,1
Vezető munkatársak
Joanne Briggs – igazgató
Peter Hilton – iskolai-és ifjúsági igazgató
Joy Jamieson – iroda és pénzügy
Aude Ingrand – irodai kisegítő

·

·

·

Észak-Írország

Idősgondozás
Az Indiai Lepramisszió idősgondozó központjai vé-
dett, tisztességes élethez méltó környezetet bizto-
sítanak  olyanok számára,  akiknek életét a leprabe-
tegség  teljesen tönkretette. A gondozó- központok 
bentlakásos ellátást, orvosi kezelést, szociális tá-
mogatást és védelmet  adnak olyan időseknek, akik-
nek nincs megélhetési lehetőségük, senki sem törő-
dik velük és nincs hova menniük. A gondozóköz-
pontok lakói számára a legfontosabb a méltóságteljes 
és jobb minőségű élet. Az Indiai Lepramisszió azon is 
munkálkodik, hogy ezeket az idős embereket csa-
ládtagjaikkal egyesítse.
Imatémák

Hétfő: Az Indiai Lepramisszió öt gondozó közpon-
tot működtet nyomorból jövő, gyógyult leprabete-
gek számára. Az otthonlakók azt kell, hogy érez-
zék, hogy a családtagok és közösségük számára is 
szükségesek. Imádkozzunk azért, hogy családjaik 
értékeljék és látogassák őket, és éreztessék velük, 
hogy szívesen látottak. Imádkozzunk azért is, hogy 
leljenek szeretetre, boldogságra, reményre.
Kedd: A betegséghez kapcsolódó szociális meg-
bélyegzettség miatt a leprával érintett embereket 
gyakran még gyógyulásuk után sem fogadja vissza 
a családjuk. Imádkozzunk azért, hogy a leprához 
kapcsolódó társadalmi megbélyegzés  elmúljon, és 
a rokonok fogadják vissza őket.
Szerda: Az Indiai Lepramisszió gondozó otthonai 
nem könnyen találnak saját környezetükben anyagi 
támogatást munkájuk végzésére. Imádkozzunk új 
utakért, hogy növelhessék a forrásokat a gondozó 
házak működtetéséhez.

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Az idősgondozási központok nagyon nehe-
zen jutnak adományokhoz. Imádkozzunk azért, 
hogy mindig legyen meg a működéshez szükséges 
anyagi forrás, és ne szenvedjenek kárt különösen a 
leprahátterű idősek, akikért a társadalom szinte 
semmi felelősséget nem érez!
Csütörtök: A gondozott idősek nem tétlenül múlat-
ják napjaikat. A misszió fontosnak tartja, hogy hasz-
nos tevékenységekbe vonják be őket, mint pl. köt-
szerek előkészítése, kerti munkák, a konyhán való 
segítés egyéb más tevékenységek. Imádkozzunk 
azért, hogy az ápoltak életkedve és lelki békessége 
ezek által is helyrejöjjön!
Péntek: Ebben az ünnepi időszakban a legtöbben 
találkozunk a családjainkkal. A gondozott idősek 
esetében ez nem természetes. Imádkozzunk értük 
és családjaikért, hogy fogadják be időseiket, ne 
vessék ki őket!
Karácsony este: Adjunk hálát a mi Urunkért, az Úr 
Jézus Krisztusért! Mi, a Lepramisszió nemzetközi 
közössége, szeretnénk mindenkinek áldott kará-
csonyi ünnepet kívánni!

Vezető munkatársak
Dr Jerry Joshua – az egészségügyi program vezetője
Dr Famkima Darlong – főigazgató, Purulia
Dr Premal Das – főigazgató, Naini
Dr Timothy Maximus – főigazgató, Faizabad
Anand Singh – adminisztrátor, Lepramissziós gondo-
zóház, Almora
Gabriel Pani – igazgató,  Bankura

Képek: Az iroda munkatársai. Baloldalon Joanne Briggs igazgatónő.
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pálban, Tanzániában és Nigériában vannak pro-
jektjeik, melyek iránt évek óta elkötelezettek.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a munkatársakért, akik sokat 
utaznak napi munkájuk mellett, tartanak előadáso-
kat és figyelemfelkeltő rendezvényeket az ország-
ban. Imádkozzunk Joanne Briggs igazgatónőért, 
aki a munkatársi gárdát vezeti!
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anyagi forrás, és ne szenvedjenek kárt különösen a 
leprahátterű idősek, akikért a társadalom szinte 
semmi felelősséget nem érez!
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azért, hogy az ápoltak életkedve és lelki békessége 
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esetében ez nem természetes. Imádkozzunk értük 
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Karácsony este: Adjunk hálát a mi Urunkért, az Úr 
Jézus Krisztusért! Mi, a Lepramisszió nemzetközi 
közössége, szeretnénk mindenkinek áldott kará-
csonyi ünnepet kívánni!
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Képek: Az iroda munkatársai. Baloldalon Joanne Briggs igazgatónő.
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ARCKÉP

A Nemzetközi Lepramisszió átfogó értelemben egy 
világméretű hálózatnak a része, mely lepraszolgálta-
tásokat, tevékenységeket, keresztény missziót végez. 
A hálózat többi tagjával egyrészt támogató-kiegészítő 
a viszonyunk, másokban pedig lehetőséget látunk a 
jövőbeni együttműködésre. Néhány világhálózat, 
melynek a Nemzetközi Lepramisszió is tagja: 
ILEP – ebben a szervezetben az alapító tagok között 
vagyunk. Az ILEP fő célkitűzése, hogy a lepra ügye 
világméretekben minden lehetséges módon felszínen 
legyen, és az ellene való harc járja át a kormány-
zatoknak, döntéshozóknak a szintjeit. 
Micah – nemzetközi keresztény hálózat, melynek 
tagjai az átfogó misszió iránt elkötelezettek.
IDDC – nemzetközi fogyatékossági hálózat, mely azt 
próbálja biztosítani tagszervezetein keresztül, hogy a 
bármilyen fogyatékossággal élők a világon mindenütt 
megkapják jogaikat és az egészségesekkel azonos 
bánásmódot. 
NNN – az elhanyagolt trópusi betegségekkel fog-
lalkozó szervezeteket – mint a Nemzetközi Lepra-
misszió is- tömörítő hálózat, mely  erőteljes hangot 
szeretne adni a tömegek halálát okozó betegségek-
kel szembeni harcnak.
EU-Cord – 22 európai ország szövetsége a sze-
génység elleni harcra nézve. Ismereteket osztanak 
meg egymással, anyagi támogatást próbálnak 
kieszközölni elsőrenden az EU-tól, és a szegények 
hangját kívánják hallhatóvá tenni minden módon. 
A Nemzetközi Lepramisszió is rendszeresen 
lobbizik az ENSZ-ben, a WHO-ban, az EU-ban, a G7-
ben és kormányzatoknál. Jelenleg az ENSZ 
tagállamok által elfogadott Fenntartható fejlődés 
2016-2030 programon van a fő hangsúly. 

Imatémák
Hétfő: A Nemzetközi Lepramisszió közösségében 
erős vágy van arra, hogy a leprabetegek érdekét 
minél hallhatóbban és minél szélesebb körben tud-
juk érvényesíteni. 2016-ban ez különös hangsúlyt 
kap. Imádkozzunk azért, hogy ez a szent szándék 
sikeres megvalósításba fordulhasson!
Kedd: Több az előbb említett világhálózatok közül, 
melyeknek a Nemzetközi Lepramisszió is tagja, 
nem keresztény szervezet. Imádkozzunk azért, 

·

·

hogy jelenlétünk és munkánk által Krisztus sze-
retetét, a Jézusnak való engedelmesség szem-
pontjait is tudjuk láthatóvá tenni nem-keresztény 
szakemberek előtt ezekben a szervezetekben!
Szerda: Idén a Nemzetközi Lepramisszió egy új 
tisztséget hozott létre: a nemzetközi ügyvédét. 
Feladata, hogy azt vizsgálja és tartsa ébren, hogy 
üzenetünk megfelelő mértékben jelenjen meg a 
nagyvilágban, minél szélesebb körökben váljék is-
mertté tevékenységünk. Imádkozzunk a nemzet-
közi ügyvédünkért és szolgálatáért!
Csütörtök: 2015-ben az ILEPben kardinális válto-
zások történtek: új vezérigazgató, új stratégia, új 
jelkép, új irányok. Imádkozzunk azért, hogy ezek a 
változások mind javítsanak a leprabetegek helyze-
tén! Imádkozzunk azért, hogy a Nemzetközi Lepra-
misszió tagországaiban is megvalósulhassanak a 
megújulás irányelvei!
Péntek: Imádkozzunk az NNN hálózatban való 
munkánkért, hogy a leprabetegek érdeke és java 
legyen minden tevékenységnek és döntésnek a 
homlokterében ezután is!
Szombat/vasárnap: A Micah-hálózat vezérelve, 
hogy akkor végzi dolgát jól egy misszió, ha  Krisz-
tus szeretetét  párhuzamosan hirdeti és valósítja 
meg a gyakorlatban! Imádkozzunk azért, hogy a 
Lepramisszió tagországaiban is a kettő mindenütt 
párhuzamosan, Istennek tetsző módon történjék!

·

·

·

·

Kép: Jannine Ebenso fejlesztési igazgató Peruban, a Micah világgyűlésén Mahendra  Batterai-al, a Micah nepáli igazgatójával. 

Átfogó  hang

hmat nagyon szegény családba született. A13 éves volt, amikor mindkét térdében erős 
fájdalmat kezdett érezni. Családjának nem volt 
sem ismerete, sem pénze ahhoz, hogy kór-
házba vigye, hanem helyi gyógymódokkal pró-
bálkoztak. Ez azt jelentette, hogy Ahmat lábait 
kötéllel összekötözték, és késsel szurkálták. 
Volt, hogy napokig lógatták egy fára kötözve.
A „kezelés” végeztével kiderült: Ahmat lábai 
elvékonyodtak, az idegek súlyosan károsodtak. 
Iskolába nem tudott már gyalog elmenni, ezért 
egy gyermekbiciklin közlekedett, és esti osztá-
lyokat végzett. Ekkor történt, hogy a Csádi Lep-
ramisszió látókörébe került, akik nagy szere-
tettel fordultak a fiú felé segítséggel. Jobb bicik-
lit adtak neki, valamint taneszközöket, hogy 
„nappalin” járhasson ismét iskolába. 
Egy ortopéd szakember tett ekkor látogatást 
N'Djaménában. Felajánlotta segítségét, vala-
mint gyógytornászi képzés lehetőségét valaki-
nek. A munkatársak Ahmatra gondoltak… A 
szakember magával vitte, Ahmat pedig nagy 
lelkesedéssel kezdett el tanulni. Kicsiny szobá-
jában minden idejét ezzel töltöte N'Djaménában. 
Oktatói szerint  ő volt a legszorgalmasabb diák
Egy év múltával Ahmat, mint képzett gyógy-
tornász, tért vissza a Guéra területre. A Lepra-
miszsió a Mongo kórházban adott munkát szá-
mára, és az Állami Egészségügytől kapta bérét 
egy program keretében. Ezáltal nemcsak magá-
ról, hanem családjáról is tudott gondoskodni. 
2012ben közölték vele, hogy újabb tanévet kell 
végeznie, majd ez megismétlődött 2014-ben is. 
Ahmat azonban türelmesen és készségesen 
teljesítette mindkettőt!
Ahmat azóta már a Mongo  kórházban dolgozik. 
Betegei nagyon szeretik, különösen is az ideg-
rendszeri károsodásban szenvedő gyermekek. 
Az édesanyákon érezhető a legnagyobb vál-
tozás: korábban sérült, beteg gyermekeiket szé-

A legnagyobb változás

gyenkezve dugták el az emberek elől. Most 
azonban mosolygó, boldog édesanyák hozzák 
kezelésre Ahmathoz a beteg gyermekeiket, mert 
közben megtanulták, hogy a betegség nem 
szégyen!
A legnagyobb változás azonban magában 
Ahmatban ment véghez. Félszeg, bizonytalan 
fiatalemberből bátor, harmonikus felnőtt férfi lett, 
aki a helyén van, és nagyon sok ember életét 
fordította munkája során máris jóra! Tudja, hogy 
nem „sérült” többé! Hanem korábbi sérültsége 
ellenére teljes értékű, méltósággal élő ember, 
akit mindenképpen elfogadnak és értékelnek 
környezetében is. Imádkozzunk érte, hogy élete 
továbbra is áldással folytatódjék!

Ahmat egy beteg kisfiúval, Hasszánnal. 
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hulimaya Tamang  Okharpawában, Nepál Tegyik legelmaradottabb területén él. , one of 
the remote areas of Nuwakot district in Nepal. 
Családja öt főből áll: rajta kívül apja, 11 éves fia, 
és nővérének két gyermek. Thuliyama egy 
eperföldön dolgozik napszámosként, de segít 
apjának is egy kis teaüzletben.

Thuliyama 16 évesen ment férjhez. Nagyjából 
akkoriban derült ki róla a leprabetegség is. Szü-
lei mindennel próbálkoztak: többféle istenség-
hez imádkoztak, állatokat áldoztak, hogy 
Thuliyamának gyógyulást eszközöljenek ki. De 
egyik sem hozott eredményt. Néhány év múlva 
a férj elhagyta Thuliyamát, mert akkor már külső 
tünetek is látszottak rajta. Éveken át szenvedett, 
míg egy falubeli azt tanácsolta: menjen el az 
Anandaban kórházba. Akkorra már a fájdalom-
érzet hiánya miatti sérülésekben néhány ujját is 
elveszítette, és lábfeje is deformálódott. 

Amikor 2015. áprilisában rettenetes földrengés 
rázta meg Nepált, Thuliyama éppen a házában 
tartózkodott. Kirohant a házból és megmene-
kült,de a ház összeomlott.

„Kétségbe voltam esve...”

Thulimaya hálás, hogy családtagjai jól vannak 
és bár lába deformálódott, mégis időben el 
tudott menekülni. „Majd egyszer újraépítjük a 
házat” - mondja, „ha megszűnnek az utó-
rengések is. A papa üzletében pedig mindenkit 
meghívok egy teára!”

Thuliyama öt éve tagja a Nuwakot Szövetke-
zetnek. „A Szövetkezetnek köszönhetően tudom 
a fiamat iskolába járatni. Ők segítettek akkor is 
rajtunk, amikor édesanyám meghalt. Munkámat 
is nekik köszönhetem. Sőt, kevesebb megve-
tésben van részema Szövetség védelme miatt!”

A Szövetkezettől Thuliyama és családja most 
segélyt kapott kis házuk újjáépítésére. „A ház 
összeomlott. Az ideiglenes sátro beázik. 
Kétségbe voltam esve, hogy mi lesz így velünk. 
A segélynek köszönhetően tudunk egy kis házat 
építeni és lesz biztos fedél a fejünk felett!” 

Thulimaya és családja csak egy a sok közül, 
akiknek a Nemzetközi Lepramisszió  segített. 
164 szövetkezeti tag és családtagjaik lettek a 
Nuwakot Szövetkezeten keresztül boldog 
kedvezményezettjei az összefogásból és 
szeretetből származó támogatásnak. 
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Köszönjük, hogy velünk és értünk 

imádkozott az év során!

Isten áldja meg további életét és további imádságait!

Köszönjük!

                                                    Lepramisszió
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