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A vezérigazgató köszöntője

Kedves imádkozó barátaim, kollegáim!

Amikor e sorokat írom, a Nemzetközi Lepramisszió tagországainak vezetői útban vannak Addis Abeba 
(Etiópia) felé, szervezetünk éves értekezleteire és nagygyűlésére.  Most fogjuk a 2019-2023 időszakra 
szóló stratégiánkat  megvitatni és elfogadni. Ennek során szó lesz arról, hogy miként tudjuk erősíteni 
Krisztus-központúságunkat, illetve hogyan tudunk életeket átformáló változásokat tenni a leprabetegek 
érdekében, elvezetve őket a Krisztusban teljes életre. 
Az „átformáló változásokat”  testi és lelki értelemben fogjuk fel. A Nemzetközi Lepramisszió atyja, 
Wellesley Bailey  folyamatosan visszaidézte, hogy  amikor több, mint 140 évvel ezelőtt először látott 
Indiában leprabetegeket, szíven ütötte: miként lehetnek ezeknek a szerencsétlen embereknek Krisz-
tus vigasztaló szeretetét hirdetni és bemutatni. Azóta az idők során nagyon átalakult a leprabetegek 
között végzett munkánk, de az Evangélium vigasztalásának és átformáló erejének koncepciója sem-
mit nem változott!  
Az Apostolok Cselekedetei 3. részében Péter és János meglátnak egy béna koldust. Az első, hogy az 
Evangéliumot hirdetik neki, és nemcsak a beteg, hanem a körülállók közül többen is megtérnek erre. 
Megvalósul az élet teljességére való átformálódás!  
Nemrégiben Kelet-Timorban jártam, ebben a kicsiny, délkelet-ázsiai országban, amely alig lábalt ki az 
évtizedeken át tartó lázongások, konfluktusok idejéből Meglátogattam egy négygyermekes, leprabeteg 
családot is. Még soha nem láttam, hogy egy családból egyszerre ennyi gyermek legyen leprabeteg. De 
ez a találkozás még jobban aláhúzta a szívemben, hogy a betegség legyőzésén, életek átformálásán 
még nagyobb erővel kell munkálkodnunk! 
Ez az imakalauz a Nemzetközi Lepramisszió munkáját mutatja be imatémákon keresztül. Szeretettel 
nyújtom át Önöknek, és kérem, hogy csatlakozzanak hozzánk a Mindenható Isten előtti hálaadásban, 
közbenjárásban! Miközben naponként imádkoznak másokért, meg fogják tapasztalni, hogy Önök  is 
áldásokat kapnak! 
Köszönjük!
               Krisztusban:                                     Brent Morgan

vezérigazgató



2

Látásunk és értékeink

3

TartalomjegyzékImafonál 2019 szerkesztőség
Kiadja a 144 éves Nemzetközi 
Lepramisszió és a 44 éves  
magyar Lepramisszió

Felelős szerkesztő:
Heather Warne

A szerkesztő munkatársa:
Karen Warne

Fordították:

Borítókép:

Design:
Mark Knight, MHM Grax

Készült az Apolló Nyomdában

Csizmarik Viktória
Dandé András
G. Nagy Szilárd 
Dr. Katona Kornélia 
Krakkai Mária 
Nagy Erika
Riskóné Fazekas Márta
Szélyes Réka 
Varga Borbála 
Victor Jánosné Momo

A nepáli Anandaban kórház 
lelkigondozója egy kis beteget 
bátorít

Ó The Leprosy Mission

International 2018

LÁTÁSUNK:
olyan világ, melyben nincs lepra.

CÉLUNK:
a lepra előzményeinek és következményeinek 
megszüntetése.

ALAPÉRTÉKEINK:
arra törekszünk, hogy

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

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

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

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

   

A vezérigazgató köszöntője 1

Látásunk és értékeink 2

Hol fordul elő a lepra? 4-5

Arcképek

Yam története 6, 7

Binta története 17

Danalaksmi's története 26, 27

Beverly (és William) története 37

Suntorn története 47

Clair története 56

Josianne története 66

Hla Min történetet 67

Imakalauz országok szerint

Adománygyűjtés 34

A lepramisszió munkatársai 8

A lepra világnapja 11

A Nemzetközi Lepramisszió 57

Anglia és Wales 1. 16

Anglia és Wales 2. 60

Átfogó hangunk 48

Átfogó misszió 65

Ausztrália 22

Banglades 12

Banglades – Közösségi alapú rehabilitáció 61

Banglades – Leprakezelés és kutatás 35

Belgium 49

Burma (Mianmar) 36

Csád 20

Dánia és Finnország 38

Dél-Afrika 21

Etiópia 39

Észak-Írország 55

Franciaország 29

Hallatni a hangunkat 24

Hollandia 44

India 9

India – Egészségügyi ellátás 32

India – Jogvédelem 19

India – Közösségi alapú rehabilitáció 42

India – Kutatások és tanulás 52

India – Szakképzések 63

Kanada, USA és Írország 31

Kelet-Timor 28

Kongói Demokratikus Köztársaság 51

Kutatások 64

Lepramisszió – Átfogó testvériség 50

Lepramisszió – Csomagküldő szolgálat 13

Magyarország 40

MozambiK 18

Nepál 1. 14

Nepál 2. 59

Németország és Olaszország 25

Niger 23

Nigéria 1. 10

Nigéria 2. 54

Pápua-Új-Guinea 53

Svájc 15

Szingapúr és Dél-Korea 58

Skócia 30

Spanyolország és Tanzánia 62

Srí Lanka 45

Svédország 46

Szudán 33

Thaiföld és Indonézia 43

Új-Zéland 41



2

Látásunk és értékeink

3

TartalomjegyzékImafonál 2019 szerkesztőség
Kiadja a 144 éves Nemzetközi 
Lepramisszió és a 44 éves  
magyar Lepramisszió

Felelős szerkesztő:
Heather Warne

A szerkesztő munkatársa:
Karen Warne

Fordították:

Borítókép:

Design:
Mark Knight, MHM Grax

Készült az Apolló Nyomdában

Csizmarik Viktória
Dandé András
G. Nagy Szilárd 
Dr. Katona Kornélia 
Krakkai Mária 
Nagy Erika
Riskóné Fazekas Márta
Szélyes Réka 
Varga Borbála 
Victor Jánosné Momo

A nepáli Anandaban kórház 
lelkigondozója egy kis beteget 
bátorít

Ó The Leprosy Mission

International 2018

LÁTÁSUNK:
olyan világ, melyben nincs lepra.

CÉLUNK:
a lepra előzményeinek és következményeinek 
megszüntetése.

ALAPÉRTÉKEINK:
arra törekszünk, hogy

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

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

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

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

   

A vezérigazgató köszöntője 1

Látásunk és értékeink 2

Hol fordul elő a lepra? 4-5

Arcképek

Yam története 6, 7

Binta története 17

Danalaksmi's története 26, 27

Beverly (és William) története 37

Suntorn története 47

Clair története 56

Josianne története 66

Hla Min történetet 67

Imakalauz országok szerint

Adománygyűjtés 34

A lepramisszió munkatársai 8

A lepra világnapja 11

A Nemzetközi Lepramisszió 57

Anglia és Wales 1. 16

Anglia és Wales 2. 60

Átfogó hangunk 48

Átfogó misszió 65

Ausztrália 22

Banglades 12

Banglades – Közösségi alapú rehabilitáció 61

Banglades – Leprakezelés és kutatás 35

Belgium 49

Burma (Mianmar) 36

Csád 20

Dánia és Finnország 38

Dél-Afrika 21

Etiópia 39

Észak-Írország 55

Franciaország 29

Hallatni a hangunkat 24

Hollandia 44

India 9

India – Egészségügyi ellátás 32

India – Jogvédelem 19

India – Közösségi alapú rehabilitáció 42

India – Kutatások és tanulás 52

India – Szakképzések 63

Kanada, USA és Írország 31

Kelet-Timor 28

Kongói Demokratikus Köztársaság 51

Kutatások 64

Lepramisszió – Átfogó testvériség 50

Lepramisszió – Csomagküldő szolgálat 13

Magyarország 40

MozambiK 18

Nepál 1. 14

Nepál 2. 59

Németország és Olaszország 25

Niger 23

Nigéria 1. 10

Nigéria 2. 54

Pápua-Új-Guinea 53

Svájc 15

Szingapúr és Dél-Korea 58

Skócia 30

Spanyolország és Tanzánia 62

Srí Lanka 45

Svédország 46

Szudán 33

Thaiföld és Indonézia 43

Új-Zéland 41



Forrás: WHO 2011

4

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

am 14 éves. Nepálban a Csitvan me-
gyében él három nővérével és édes-Yanyjával. Édesapjuk Indiába ment dol-

gozni. Nincs elég földjük ahhoz, hogy a meg-
élhetésüket biztosítani tudják, ezért ment az apa 
át Indiába, hogy ott munkásként keresse meg a 
család megélhetését és a gyermekek taníttatá-
sára valót. 
Yam édesanyja, Padam Kumari leprabeteg volt, 
majd a többgyógyszeres kezelés után meggyó-
gyult. Egyszer Yam nem érezte a lábának egy 
részét. Az édesanyja nagyon megijedt, mert 
felismerte, hogy ez a lepra egyik jele. Gyorsan 
intézkedett: a Nepáli Lepramisszióhoz fordult. 
Meg is állapították a sejtést: Yam leprafertőzött! 
Azonnal  elkezdték el a gyógykezelését, mely 
2017. júliusában le is zárult, A munkatársak vé-
gigjárták a kis falu minden otthonát, hogy ki-

szűrjék a további leprabetegeket. De egyet sem 
találtak! 
Padam Kumari elmondta, hogy annak idején ő 
titokban tartotta a saját leprabetegségét. De a 
Lepramisszió felvilágosító munkája során 
megtanulta, hogy ez helytelen. A fiára nézve 
már nem ezt tette, hanem felfedte a bajt! 
Yam ma már a 8. osztályba jár. Tanulmányai 
végeztével majd a hadseregbe szeretne menni. 
Időben diagnosztizálták, és reméljük, hogy 
valóra válik majd az álma. Nem jellemző, hogy 
korábbi leprabetegekből katonák legyenek! De a 
Nepáli Lepramisszió is – karöltve a nepáli 
egészségügyi szervekkel – azon fáradozik, 
hogy időben felismert diagnózis alapján minél 
többeket meggyógyítsanak, és valóra válhasson 
álmuk úgy, mint Yamé is, reméljük!  
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1. hét: január 1 – 6. 2. hét: január 7 – 13.
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A Lepramisszió munkatársai India

Munkánk sikerén és sikertelenségén egyaránt Isten 
áldása van. Ez az, amiért mindannyian imádkozunk. 
Ahogyan a Lepramisszió alapítója, Wellesley Bailey 
mondta: az imádság az alapja a misszió sikerének, 
életre hívásának első percétől kezdve. És mivel az Úr 
az embereken keresztül jeleníti meg magát, a misszió 
dolgozói képességeik határáig elmennek, hogy a 
nehézségeken úrrá legyenek. A Lepramisszió 
világméretű közösségében különböző háttérrel és 
környezettel rendelkező emberek dolgoznak együtt 
egy közös célért, hasonló értékeket képviselve. 
Vannak, akik  pénzzel adakoznak, vagy önkéntesként 
nyújtanak segítséget. Sokan a frontvonalon segí-
tenek az egészségügyi-, oktatási- és közösségi 
programjainkban, vagy részt vesznek a kutatási prog-
ramokon. Vannak köztük adminisztrátorok, pénzügyi 
segítők és tanácsadók. Mások előadók, vagy a 
leprabetegek jogi kérdéseit kivizsgáló jogi képviselők. 
Ismét mások  imádkoznak, és barátokkal, rokonokkal 
osztják meg a missziós munkát. Néhányuknak sze-
mélyes tapasztalatai vannak a lepráról és a fo-
gyatékkal élésről. Mindannyian pótolhatatlanok a 
folyamatban lévő munkánkban. Amikor a misszió 
dolgozói találkoznak akár nemzetközi, akár országon 
belüli fórumokon, a sokféleségünk rendkívüli módon 
gazdagítja beszélgetéseinket, gondolkodásmódun-
kat, közös imáinkat és döntéseinket. Mivel most egy 
új év áll előttünk, imáinkban emeljük Isten elé a 
Lepramisszió dolgozóit! Imádkozzunk azért, hogy 
megerősödjünk, lelkesülten végezzük a krisztusi fela-
datot a gyógyításban és helyreállításban, bármelyik 
missziós családban van is küldetésünk, és a világ 
bármely részéről is származunk. 
Imatémák

Kedd: Bár néhány országban a Lepramisszió 
dolgozói többségében keresztény hitűek, vannak a 
világban más vallási háttérrel rendelkező tagok is. 
Imádkozzunk, hogy a keresztény kollégáik iránti 
szeretetük által és keresztény cselekedeteinkkel, 
világképünk által ők is megismerhessék Jézus 
szeretetét.
Szerda: Köszönjük az Úrnak az összes önkéntest, 
akik a múltban és jelenben idejüket, képességüket 
áldozták azért, hogy a Misszió munkáját előse-
gítsék. Imádkozzunk, hogy áldottak legyenek!

·

·

Az Indiai Lepramissziós Alapítványt 1874-ben hozták 
létre. Központja Új-Delhiben található. Ez a legna-
gyobb non-profit társaság, amely a leprabetegekkel, 
fogyatékkal élőkkel, és a társadalom szélén élőkkel 
foglalkozik, főként nőkkel. Rendkívül szerteágazó 
programjai vannak: Egészségügyi, Fenntartható 
megélhetési, Közösséget erősítő, Támogató, és 
Kutató-Képző. Ezeket a programokat valósítják meg  
14 kórházban, 2 klinikán, 6 szakképzési centrumban, 
5 időseket gondozó otthonban, ahol leprás betegek 
élnek. Ezeken felül India 10 államában található 
kutatólaboratórium és több közösségi szerveződést 
létrehozó projekt. Az Indiai Lepramisszió programjait 
a központi és állami szervezetekkel, a WHO-val, a 
Nemzetközi Lepra Elleni Szövetséggel / ILEP / és 
más polgári szervezetekkel együttműködve valósítja 
meg a lepra-sújtotta emberek és környezetük 
körében. Az Indiai Lepramisszió koncepciója, hogy 
megvalósítsa: „A lepra által érintett emberek mél-
tóságukat megőrizhessék egy olyan társadalomban, 
mely le tudja győzni a leprát.” Az operációs csapat 
magában foglalja az igazgatót,  elnököt, 2 alelnököt, 
7 területi vezetőt, akik úgy vezetik a szervezetet, 
hogy a fenti koncepciót elérhessék.
Imatémák

Hétfő: Az Indiai Lepramisszió 7 éves stratégiája 
/ 2019-25 / az idén készült el. Dicsérjük az Urat, 
hogy irányítsa a csapatot, hogy ezt a stratégiát 
megvalósítsák! Imádkozzunk az Úr kegyelméért, 
hogy teljesítsék a célok megvalósítását!

·

·

·

·

·

Csütörtök: Imádkozzunk azokért a keresztény 
munkatársakért, akik üldözöttek, vagy elnyomot-
tak, vagy olyan területen dolgoznak, ahol a keresz-
tény tevékenységek tiltva vannak. Imádkozzunk az 
Úr védelmező támaszáért és azért, hogy adjon 
bölcsességet azoknak, akik cselekedeteiken ke-
resztül mutatják meg az Úr szeretetét, és keresik a 
biztonságos alkalmat, hogy megosszák hitüket 
másokkal.
Péntek: A Lepramisszióban sok munkatárs a szín-
falak mögött dolgozik, így kevésbé közvetlen a 
kapcsolatuk a leprabetegekkel. Mégis ők töltik be 
munkánkban a leglényegesebb szerepet. Adjunk 
hálát az irodai dolgozók munkájáért, akik kevésbé 
látványos helyen dolgoznak, és imádkozzunk 
azért, hogy érezzék a megbecsülést, és tudják, 
hogy kihat a munkájuk az emberek életére!
Szombat: Adjunk hálát a Misszió 1874-es ala-
pítása óta nálunk dolgozó több tízezer dolgozó 
elkötelezettségéért! Mindnyájan hozzájárultak 
ahhoz, hogy képesek legyünk segíteni a lepra-
betegeken. Imádkozzunk a jelenlegi és jövőbeli 
dolgozókért, elsősorban a döntéshozókért, hogy 
bölcs és inspiráló gondolataikkal képessé tegye-
nek minket a lepra-elleni harc lezárására!
Vasárnap: Alapítónk, Wellesley Bailey szerint az 
imádság az alapja minden jó dolognak, amit a 
Lepramissziónak eddig sikerült elérnie. Adjunk 
hálát mindazokért a világban, akik imáikkal 
támogatják a Lepramisszió munkáját! Imádkoz-
zunk azért is, ahogy Jézus tanította, hogy kitartó 
imáink ajtókat nyissanak és olyan lehetőségeket 
adjanak, melyek máskülönben elérhetetlenek 
volnának!

Az Indiai Lepramisszió munkatársai.

·

·

·

·

·

Kedd:  Imádkozzunk az Úr irányításáért, vezetősé-
géért, területi vezetőkért, a programok igazgató-
iért, hogy munkájuk során érvényesítsék az Indiai 
Lepramisszió koncepcióját: „A lepra által érintett 
emberek méltóságukat megőrizhessék egy olyan 
társadalomban, mely le tudja győzni a leprát.”
Szerda: Imádkozzunk az Úr irányításáért és 
bölcsességéért a kidolgozandó stratégiára nézve:  
miképp fejlesztheti a szervezet pénzügyi fenn-
tarthatóságát egy pénzügyi tőkealappal, projektek 
fejlesztésével, belső jövedelem fejlesztésével.
Csütörtök: Imádkozzunk az Úr áldásáért azokra, 
akik mindennapi életükben küzdenek a leprával. 
Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió  eredményei-
ért, hogy ezáltal az Úr neve dicsőséges legyen! 
Imádkozzunk, hogy a missziós munkán keresztül 
érzékeljék az Úr szeretetét és gondoskodását!
Péntek: Köszönjük az Úrnak az indiai munka 
támogatóit, partnereit. Imádkozzunk, hogy sikere-
sen építsék a támogatói kapcsolatokat, különösen 
a jogi és közéleti részlegeknél, ahol együttmű-
ködés alakulhat ki, és részei lehetünk a társadalmi 
kötelezettségeik teljesítésének.
Szombat/vasárnap: Az Indiai Lepramisszió új, 
adománygyűjtési kampányt indít. Digitális kampá-
nyok segítségével  az egész országban kapcso-
latot keresnek azokkal, akik szívügyüknek tartják, 
hogy támogassák munkánkat a lepra által érintett 
közösségekben. Imádkozzunk az Úr irányításáért 
és áldásáért! 

Vezető munkatárs:
Dr. Mary Verghese – főigazgató

Wellesley Bailey és felesége 
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1. hét: január 1 – 6. 2. hét: január 7 – 13.

9

A Lepramisszió munkatársai India

Munkánk sikerén és sikertelenségén egyaránt Isten 
áldása van. Ez az, amiért mindannyian imádkozunk. 
Ahogyan a Lepramisszió alapítója, Wellesley Bailey 
mondta: az imádság az alapja a misszió sikerének, 
életre hívásának első percétől kezdve. És mivel az Úr 
az embereken keresztül jeleníti meg magát, a misszió 
dolgozói képességeik határáig elmennek, hogy a 
nehézségeken úrrá legyenek. A Lepramisszió 
világméretű közösségében különböző háttérrel és 
környezettel rendelkező emberek dolgoznak együtt 
egy közös célért, hasonló értékeket képviselve. 
Vannak, akik  pénzzel adakoznak, vagy önkéntesként 
nyújtanak segítséget. Sokan a frontvonalon segí-
tenek az egészségügyi-, oktatási- és közösségi 
programjainkban, vagy részt vesznek a kutatási prog-
ramokon. Vannak köztük adminisztrátorok, pénzügyi 
segítők és tanácsadók. Mások előadók, vagy a 
leprabetegek jogi kérdéseit kivizsgáló jogi képviselők. 
Ismét mások  imádkoznak, és barátokkal, rokonokkal 
osztják meg a missziós munkát. Néhányuknak sze-
mélyes tapasztalatai vannak a lepráról és a fo-
gyatékkal élésről. Mindannyian pótolhatatlanok a 
folyamatban lévő munkánkban. Amikor a misszió 
dolgozói találkoznak akár nemzetközi, akár országon 
belüli fórumokon, a sokféleségünk rendkívüli módon 
gazdagítja beszélgetéseinket, gondolkodásmódun-
kat, közös imáinkat és döntéseinket. Mivel most egy 
új év áll előttünk, imáinkban emeljük Isten elé a 
Lepramisszió dolgozóit! Imádkozzunk azért, hogy 
megerősödjünk, lelkesülten végezzük a krisztusi fela-
datot a gyógyításban és helyreállításban, bármelyik 
missziós családban van is küldetésünk, és a világ 
bármely részéről is származunk. 
Imatémák

Kedd: Bár néhány országban a Lepramisszió 
dolgozói többségében keresztény hitűek, vannak a 
világban más vallási háttérrel rendelkező tagok is. 
Imádkozzunk, hogy a keresztény kollégáik iránti 
szeretetük által és keresztény cselekedeteinkkel, 
világképünk által ők is megismerhessék Jézus 
szeretetét.
Szerda: Köszönjük az Úrnak az összes önkéntest, 
akik a múltban és jelenben idejüket, képességüket 
áldozták azért, hogy a Misszió munkáját előse-
gítsék. Imádkozzunk, hogy áldottak legyenek!

·

·

Az Indiai Lepramissziós Alapítványt 1874-ben hozták 
létre. Központja Új-Delhiben található. Ez a legna-
gyobb non-profit társaság, amely a leprabetegekkel, 
fogyatékkal élőkkel, és a társadalom szélén élőkkel 
foglalkozik, főként nőkkel. Rendkívül szerteágazó 
programjai vannak: Egészségügyi, Fenntartható 
megélhetési, Közösséget erősítő, Támogató, és 
Kutató-Képző. Ezeket a programokat valósítják meg  
14 kórházban, 2 klinikán, 6 szakképzési centrumban, 
5 időseket gondozó otthonban, ahol leprás betegek 
élnek. Ezeken felül India 10 államában található 
kutatólaboratórium és több közösségi szerveződést 
létrehozó projekt. Az Indiai Lepramisszió programjait 
a központi és állami szervezetekkel, a WHO-val, a 
Nemzetközi Lepra Elleni Szövetséggel / ILEP / és 
más polgári szervezetekkel együttműködve valósítja 
meg a lepra-sújtotta emberek és környezetük 
körében. Az Indiai Lepramisszió koncepciója, hogy 
megvalósítsa: „A lepra által érintett emberek mél-
tóságukat megőrizhessék egy olyan társadalomban, 
mely le tudja győzni a leprát.” Az operációs csapat 
magában foglalja az igazgatót,  elnököt, 2 alelnököt, 
7 területi vezetőt, akik úgy vezetik a szervezetet, 
hogy a fenti koncepciót elérhessék.
Imatémák

Hétfő: Az Indiai Lepramisszió 7 éves stratégiája 
/ 2019-25 / az idén készült el. Dicsérjük az Urat, 
hogy irányítsa a csapatot, hogy ezt a stratégiát 
megvalósítsák! Imádkozzunk az Úr kegyelméért, 
hogy teljesítsék a célok megvalósítását!

·

·

·

·

·

Csütörtök: Imádkozzunk azokért a keresztény 
munkatársakért, akik üldözöttek, vagy elnyomot-
tak, vagy olyan területen dolgoznak, ahol a keresz-
tény tevékenységek tiltva vannak. Imádkozzunk az 
Úr védelmező támaszáért és azért, hogy adjon 
bölcsességet azoknak, akik cselekedeteiken ke-
resztül mutatják meg az Úr szeretetét, és keresik a 
biztonságos alkalmat, hogy megosszák hitüket 
másokkal.
Péntek: A Lepramisszióban sok munkatárs a szín-
falak mögött dolgozik, így kevésbé közvetlen a 
kapcsolatuk a leprabetegekkel. Mégis ők töltik be 
munkánkban a leglényegesebb szerepet. Adjunk 
hálát az irodai dolgozók munkájáért, akik kevésbé 
látványos helyen dolgoznak, és imádkozzunk 
azért, hogy érezzék a megbecsülést, és tudják, 
hogy kihat a munkájuk az emberek életére!
Szombat: Adjunk hálát a Misszió 1874-es ala-
pítása óta nálunk dolgozó több tízezer dolgozó 
elkötelezettségéért! Mindnyájan hozzájárultak 
ahhoz, hogy képesek legyünk segíteni a lepra-
betegeken. Imádkozzunk a jelenlegi és jövőbeli 
dolgozókért, elsősorban a döntéshozókért, hogy 
bölcs és inspiráló gondolataikkal képessé tegye-
nek minket a lepra-elleni harc lezárására!
Vasárnap: Alapítónk, Wellesley Bailey szerint az 
imádság az alapja minden jó dolognak, amit a 
Lepramissziónak eddig sikerült elérnie. Adjunk 
hálát mindazokért a világban, akik imáikkal 
támogatják a Lepramisszió munkáját! Imádkoz-
zunk azért is, ahogy Jézus tanította, hogy kitartó 
imáink ajtókat nyissanak és olyan lehetőségeket 
adjanak, melyek máskülönben elérhetetlenek 
volnának!

Az Indiai Lepramisszió munkatársai.

·

·

·

·

·

Kedd:  Imádkozzunk az Úr irányításáért, vezetősé-
géért, területi vezetőkért, a programok igazgató-
iért, hogy munkájuk során érvényesítsék az Indiai 
Lepramisszió koncepcióját: „A lepra által érintett 
emberek méltóságukat megőrizhessék egy olyan 
társadalomban, mely le tudja győzni a leprát.”
Szerda: Imádkozzunk az Úr irányításáért és 
bölcsességéért a kidolgozandó stratégiára nézve:  
miképp fejlesztheti a szervezet pénzügyi fenn-
tarthatóságát egy pénzügyi tőkealappal, projektek 
fejlesztésével, belső jövedelem fejlesztésével.
Csütörtök: Imádkozzunk az Úr áldásáért azokra, 
akik mindennapi életükben küzdenek a leprával. 
Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió  eredményei-
ért, hogy ezáltal az Úr neve dicsőséges legyen! 
Imádkozzunk, hogy a missziós munkán keresztül 
érzékeljék az Úr szeretetét és gondoskodását!
Péntek: Köszönjük az Úrnak az indiai munka 
támogatóit, partnereit. Imádkozzunk, hogy sikere-
sen építsék a támogatói kapcsolatokat, különösen 
a jogi és közéleti részlegeknél, ahol együttmű-
ködés alakulhat ki, és részei lehetünk a társadalmi 
kötelezettségeik teljesítésének.
Szombat/vasárnap: Az Indiai Lepramisszió új, 
adománygyűjtési kampányt indít. Digitális kampá-
nyok segítségével  az egész országban kapcso-
latot keresnek azokkal, akik szívügyüknek tartják, 
hogy támogassák munkánkat a lepra által érintett 
közösségekben. Imádkozzunk az Úr irányításáért 
és áldásáért! 

Vezető munkatárs:
Dr. Mary Verghese – főigazgató

Wellesley Bailey és felesége 
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Nigéria 1. A lepra világnapja

A Nigériai Lepramisszió a kormányzattal együttmű-
ködve dolgozik a lepraszűréseken, más, elhanyagolt 
trópusi betegségeken, és a mintegy 40 000 nigériai 
leprabeteg gondozásán. Ők a hatalmas ország több 
tartományában élnek. Minden évben kb. 2500 új 
leprabeteget regisztrálnak Nigériában. 2017-ben 
ezeknek 7%-a 14 év alatti gyermek volt.  15%-uk már 
látható torzulásokkal került felvételre, ami a késői 
diagnózis jele. Ez a két utóbbi adat  a legijesztőbb. A 
számadatok alapján a WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) Nigériát tette a lepra tekintetében a világ-
ranglista 3. helyére. A Nigériai Lepramisszió szorosan 
együttműködik a leprától érintett közösségekkel, falu-
közösségekkel, hogy a lakosság minél korábbi stá-
diumban képes legyen felismerni a betegséget, és 
ezzel a minél tökéletesebb gyógyuláshoz adjon 
esélyt. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió 3 
éves fejlesztési stratégiájáért! Imádkozzunk azért, 
hogy a vezetőség találja meg a jó hangot az 
egyéni támogatókkal, intézményi támogatókkal! 
Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon bölcsességet 
és lehetőségeket számukra, hogy új kapukat is 
megtaláljanak a további támogatások felé!   
Kedd: Nigériában februárban lesznek a parla-
menti- és helyhatósági választások. Imádkozzunk 
azért, hogy tisztességes, nyílt legyen a választási 
kampány és folyamat, és az új vezetés erőszak és 
krízis nélkül tudja majd átvenni a hatalmat! 

·

·

A lepra világnapját minden év januárjának utolsó 
vasárnapján tartjuk világszerte.  Célja, hogy felhívjuk 
a figyelmet az emberiségnek erre a már idejétmúlt, 
mégis jelenlévő súlyos bajára. Hirdessük, hogy a lep-
ra gyógyítható, és elfogadhatatlan a hozzá kapcso-
lódó megbélyegzés, kirekesztés, jogfosztás. A Nem-
zetközi Lepramisszió nagy családjában is számos 
különféle módozata van mindennek tagországainkon 
belül. Vannak országok, ahol a betegség ma is elő-
fordul, és számukra a figyelemfelhívás honfitársaik 
gyógyulásáról szól! Más országokban, ahol a lepra 
már nem fordul elő, az együttérző szeretetre és 
közös áldozatvállalásra hívják fel a figyelmet a 
betegek érdekében. Egyformán kérjük azonban 
minden országtól: tartsák meg belátásuk szerint 
legjobb módon „A lepra világnapját”, és adjanak még 
több esélyt azoknak, akiknek ügyét mi tudjuk 
képviselni! Templomokban, iskolákban, más közössé-
gekben emlékezzenek meg a világ szenvedő lepra-
betegeiről január utolsó vasárnapján! 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nemzetközi Lepramisszió 
közösségéért, amint az egyházakkal karöltve tart-
ják a tagországokban A lepra világnapját! Imád-
kozzunk azért, hogy mind több egyházközség a 
Földkerekségen érezze át a leprabetegek nyo-
morúságát, és imáikkal, adományaikkal támogas-
sák a misszió közöttük való szolgálatát! 

·

Sunday Udo igazgató.

·

·

·

·

Szerda: Májusra tervezik a Nigériai Lepramisszió 
munkatársi konferenciáját. Ez mindig felemelő és 
lélekben is megerősítő alkalom, melyre a kurató-
riumi tagok, munkatársak, önkéntesek jönnek az 
ország minden tájáról. Imádkozzunk az idei kon-
ferencia sikerességéért, hogy jövőre mutató és 
inspiráló legyen, és Krisztus szeretete járja át a 
résztvevőket! 
Csütörtök: A kuratórium májusban találkozik. 
Imádkozzunk bölcsességért, jó döntésekért, felelős 
együttgondolkodásért számukra, hogy a nigériai 
leprabetegek javát szolgálja minden mozzanat!
Péntek: A közelmúltban nomád legeltető pásztorok 
számos települést támadtak meg, sőt öldököltek is 
Nigéria több államában, közöttük azokban is, ahol 
a Lepramisszió tevékenykedik. Imádkozzunk azért, 
hogy  a Szövetségi Állam elfogulatlan legyen a 
konfliktusok rendezése során, és kérjük Istentől, 
hogy ő állítsa  helyre a békét Nigériában! 
Szombat/vasárnap: A Nigériai Lepramisszió 2017-
ben egyike lett az öt díjazott  „Dicsőítő  Kezdemé-
nyezésnek”. Ez egy zenei album, melyen árvák és 
különféle nehézségekkel küzdő gyermekek éne-
kelnek dicsőítéseket. Imádkozzunk az album sike-
réért, hogy továbbra is  jól eladható legyen, a be-
vételből pedig  leprabeteg gyermekek iskolázta-
tását tudják megoldani!  

Vezető munkatárs:
Dr Sunday Udo – igazgató

A 2018. évi Lepra világnapján a Nigériai Lepramisszió közös felvonulást szervezett 
az egészségügyi minisztérium és a Lions Club-bal.

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk az előadókért és előadáso-
kért, melyek által közelebb viszik munkatársaink a 
tagországokban a leprabetegek ügyét honfitársaik-
hoz! Imádkozzunk, hogy ezek az alkalmak  
áldottak és eredményesek legyenek világszerte!
Szerda: Az ILEP (A lepra elleni szervezetek szö-
vetsége), melynek a Nemzetközi Lepramisszió is 
tagja, az idei világnapon a lepra miatti meg-
bélyegzés, kirekesztés és előítéletek témakörét 
helyezi fókuszba. Imádkozzunk, hogy ezek az üze-
netek elérjék az emberek szívét, és cselekvésre 
serkentsék őket a világ minden táján! 
Csütörtök: Imádkozzunk a közösségi médiát hasz-
nálókért, hogy a technika eme korszerű eszközei 
által is mind többekhez jusson el a Lepramisszió 
üzenete! 
Péntek: Imádkozzunk a leprabetegek szerveze-
teiért, melyek A lepra világnapját figyelemfelkeltő 
lehetőségként használják ki az egyes országok-
ban! Támogassuk őket imáinkkal, hogy áldás 
legyen minden kezdeményezésükön! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a helyi kor-
mányzatokkal és közigazgatási szervekkel való jó 
kapcsolatért, hogy megértsék és támogassák a 
lepra elleni harcot! Imádkozzunk a világnapi 
ünnepségek áldásáért és sikeréért! 
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Nigéria 1. A lepra világnapja

A Nigériai Lepramisszió a kormányzattal együttmű-
ködve dolgozik a lepraszűréseken, más, elhanyagolt 
trópusi betegségeken, és a mintegy 40 000 nigériai 
leprabeteg gondozásán. Ők a hatalmas ország több 
tartományában élnek. Minden évben kb. 2500 új 
leprabeteget regisztrálnak Nigériában. 2017-ben 
ezeknek 7%-a 14 év alatti gyermek volt.  15%-uk már 
látható torzulásokkal került felvételre, ami a késői 
diagnózis jele. Ez a két utóbbi adat  a legijesztőbb. A 
számadatok alapján a WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) Nigériát tette a lepra tekintetében a világ-
ranglista 3. helyére. A Nigériai Lepramisszió szorosan 
együttműködik a leprától érintett közösségekkel, falu-
közösségekkel, hogy a lakosság minél korábbi stá-
diumban képes legyen felismerni a betegséget, és 
ezzel a minél tökéletesebb gyógyuláshoz adjon 
esélyt. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió 3 
éves fejlesztési stratégiájáért! Imádkozzunk azért, 
hogy a vezetőség találja meg a jó hangot az 
egyéni támogatókkal, intézményi támogatókkal! 
Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon bölcsességet 
és lehetőségeket számukra, hogy új kapukat is 
megtaláljanak a további támogatások felé!   
Kedd: Nigériában februárban lesznek a parla-
menti- és helyhatósági választások. Imádkozzunk 
azért, hogy tisztességes, nyílt legyen a választási 
kampány és folyamat, és az új vezetés erőszak és 
krízis nélkül tudja majd átvenni a hatalmat! 

·

·

A lepra világnapját minden év januárjának utolsó 
vasárnapján tartjuk világszerte.  Célja, hogy felhívjuk 
a figyelmet az emberiségnek erre a már idejétmúlt, 
mégis jelenlévő súlyos bajára. Hirdessük, hogy a lep-
ra gyógyítható, és elfogadhatatlan a hozzá kapcso-
lódó megbélyegzés, kirekesztés, jogfosztás. A Nem-
zetközi Lepramisszió nagy családjában is számos 
különféle módozata van mindennek tagországainkon 
belül. Vannak országok, ahol a betegség ma is elő-
fordul, és számukra a figyelemfelhívás honfitársaik 
gyógyulásáról szól! Más országokban, ahol a lepra 
már nem fordul elő, az együttérző szeretetre és 
közös áldozatvállalásra hívják fel a figyelmet a 
betegek érdekében. Egyformán kérjük azonban 
minden országtól: tartsák meg belátásuk szerint 
legjobb módon „A lepra világnapját”, és adjanak még 
több esélyt azoknak, akiknek ügyét mi tudjuk 
képviselni! Templomokban, iskolákban, más közössé-
gekben emlékezzenek meg a világ szenvedő lepra-
betegeiről január utolsó vasárnapján! 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a Nemzetközi Lepramisszió 
közösségéért, amint az egyházakkal karöltve tart-
ják a tagországokban A lepra világnapját! Imád-
kozzunk azért, hogy mind több egyházközség a 
Földkerekségen érezze át a leprabetegek nyo-
morúságát, és imáikkal, adományaikkal támogas-
sák a misszió közöttük való szolgálatát! 

·

Sunday Udo igazgató.

·

·

·

·

Szerda: Májusra tervezik a Nigériai Lepramisszió 
munkatársi konferenciáját. Ez mindig felemelő és 
lélekben is megerősítő alkalom, melyre a kurató-
riumi tagok, munkatársak, önkéntesek jönnek az 
ország minden tájáról. Imádkozzunk az idei kon-
ferencia sikerességéért, hogy jövőre mutató és 
inspiráló legyen, és Krisztus szeretete járja át a 
résztvevőket! 
Csütörtök: A kuratórium májusban találkozik. 
Imádkozzunk bölcsességért, jó döntésekért, felelős 
együttgondolkodásért számukra, hogy a nigériai 
leprabetegek javát szolgálja minden mozzanat!
Péntek: A közelmúltban nomád legeltető pásztorok 
számos települést támadtak meg, sőt öldököltek is 
Nigéria több államában, közöttük azokban is, ahol 
a Lepramisszió tevékenykedik. Imádkozzunk azért, 
hogy  a Szövetségi Állam elfogulatlan legyen a 
konfliktusok rendezése során, és kérjük Istentől, 
hogy ő állítsa  helyre a békét Nigériában! 
Szombat/vasárnap: A Nigériai Lepramisszió 2017-
ben egyike lett az öt díjazott  „Dicsőítő  Kezdemé-
nyezésnek”. Ez egy zenei album, melyen árvák és 
különféle nehézségekkel küzdő gyermekek éne-
kelnek dicsőítéseket. Imádkozzunk az album sike-
réért, hogy továbbra is  jól eladható legyen, a be-
vételből pedig  leprabeteg gyermekek iskolázta-
tását tudják megoldani!  

Vezető munkatárs:
Dr Sunday Udo – igazgató

A 2018. évi Lepra világnapján a Nigériai Lepramisszió közös felvonulást szervezett 
az egészségügyi minisztérium és a Lions Club-bal.

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk az előadókért és előadáso-
kért, melyek által közelebb viszik munkatársaink a 
tagországokban a leprabetegek ügyét honfitársaik-
hoz! Imádkozzunk, hogy ezek az alkalmak  
áldottak és eredményesek legyenek világszerte!
Szerda: Az ILEP (A lepra elleni szervezetek szö-
vetsége), melynek a Nemzetközi Lepramisszió is 
tagja, az idei világnapon a lepra miatti meg-
bélyegzés, kirekesztés és előítéletek témakörét 
helyezi fókuszba. Imádkozzunk, hogy ezek az üze-
netek elérjék az emberek szívét, és cselekvésre 
serkentsék őket a világ minden táján! 
Csütörtök: Imádkozzunk a közösségi médiát hasz-
nálókért, hogy a technika eme korszerű eszközei 
által is mind többekhez jusson el a Lepramisszió 
üzenete! 
Péntek: Imádkozzunk a leprabetegek szerveze-
teiért, melyek A lepra világnapját figyelemfelkeltő 
lehetőségként használják ki az egyes országok-
ban! Támogassuk őket imáinkkal, hogy áldás 
legyen minden kezdeményezésükön! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a helyi kor-
mányzatokkal és közigazgatási szervekkel való jó 
kapcsolatért, hogy megértsék és támogassák a 
lepra elleni harcot! Imádkozzunk a világnapi 
ünnepségek áldásáért és sikeréért! 
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6. hét: február 4 – 10.5. hét: január 28 – február 3.

Banglades Lepramisszió – Csomagküldő szolgálat

Országos egészségügy
A Lepramisszió különböző feladatok ellátására 
foglalkoztat 350 fős személyzetet Bangladesben. 
A központ Dhakában, a fővárosban van. Feladatai: 
ellenőrzi és biztosítja a projektek támogatását, 
együttműködik a partnerekkel, és kapcsolatokat épít 
a fontos kormányzati részlegekkel. A projektek tartal-
mazzák a lepra ellenőrzését, ami része a kormány 
programjának is. Biztosítják a közösségi alapú reha-
bilitációt, a jogi képviseletet, a leprával szembeni 
elfogadást illetően kormányzati és helyi szinten, és 
hozzájuk tartozik egy Nilfamariban található lepra 
illetőségű kórház. Csatlakozva a lepra terjedésének 
globális megállításához, a Bangladesi Lepramisszió a 
kutatómunkát ennek a célnak érdekébe állítja. Sze-
retnének létrehozni egy kutatási programot, hogy a 
szükséges feltételek, tudás és személyzet elérhető 
legyen és megfelelő támogatást nyújtson a különböző 
tanulmányokhoz. A Dán-Bangladesi Lepramissziós 
Kórház (DBLM) 1977 óta működik Nilfamariban és 
biztosítja a harmadszintű szolgáltatást komplikációk 
esetén. Ez a legnagyobb, megbízható, speciálisan 
leprabetegséget kezelő centrum az országban, és 
szintén biztosítja a helyreállító sebészeti beavatko-
zásokat, rehabilitációt és a segédeszközöket. A minő-
ségi gyógyítás a DBLM kórházban a leprabetegekre 
irányul, de jelen vannak az általános fogyatékkal élő 
betegek, elsősorban gyerekek, nők és a szegények 
is. A szaktudás egymás közti megosztása is fontos 
tényező itt. A Bangladesi Lepramisszió néhány kerü-
letben biztosítja a tbc-s betegek gyógyítását is, és 
célul tűzte ki a betegség túlsúlyba kerülésének 
megakadályozását, együttműködve a nemzeti tbc 
programmal.
Imatémák

Hétfő: A Bangladesi Lepramisszió az idén bemu-
tatja középtávú  stratégiai tervét. Imádkozzunk az 
irányító csapat számára  bölcsességért és meg-
értésért!
Kedd: Tervek készülnek arra, hogy kibővítsék a 
DBLM kótház nyugati szárnyát. Ugyanakkor liftet 
szerelnek az épületbe, hogy könnyítsék a betegek 
közlekedését. Imádkozzunk az Úr kegyelméért, 
hogy ezek a feladatok megfelelően legyenek vég-
rehajtva!
Szerda: Imádkozzunk a választások utáni  Bang-
lades stabil politikai helyzetéért, és imádkozzunk 
az új kormányért!

·

·

·

Jézus szeretetétől inspirálva a Lepramisszió Cso-
magküldő szolgálat (angliai központtal) igyekszik sze-
retetet és könyörületet mutatni a leprabetegek iránt, 
és erősíteni őket abban, hogy teljes életet tudjanak 
élni. Ehhez járul hozzá, amikor pénzforrást biztosít, új 
támogatókat keres, felhívja a figyelmet és imára szólít 
a Lepramisszió jótékonysági szervezetein keresztül. 
A Csomagküldő szolgálat a misszió árurendelést 
teljesítő cége. Olyan kézműves termékeket árusít agy 
választékban (képeslapokat, könyveket, dísztárgya-
kat, stb.) melyeket leprabetegek készítettek. Évente 
kiadnak három katalógust, működtetnek egy online 
boltot, amely rengeteg vásárlót vonz évről évre. Szin-
tén árulnak különböző fajta „Életre szóló ajándék” 
nevű virtuális ajándékkártyát, melyet a kuncsaftok 
megvehetnek és barátaiknak ajándékozhatnak, vagy 
valamely jeles alkalomhoz kapcsolhatnak. Ilyen cik-
kek például lehetnek: iskolai felszerelés, kis szekér 
és szamár, stb. Ezek árából közvetlenül is része-
sülhetnek a leprabetegségben szenvedők. 
A Csomagküldő szolgálat legfőbb céljai:
- Segíteni a leprabetegek életminőségét az eladott 

termékeken keresztül
- Pénz gyűjtése a virtuális kártyák és adakozás 

segítségével, ami kiegészíti a vásárlóktól érkező 
megrendeléseket

- Segít felébreszteni a figyelmet a Lepramisszió és 
munkája iránt a lelkesítő könyvek, képeslapok és 
termékek segítségével

- Segít új adományozókat szerezni a Lepramisszió-
nak

Imatémák
Hétfő: Adjunk hálát a Csomagküldő szolgálat 
56.000 példányban kiküldött tavaszi katalógu-
sáért! Imádkozzunk, hogy hűséges támogatóink-
nak idejük legyen átnézni azokat, és élvezettel 
válogassanak a húsvéti termékek közül, hogy így 
ajándékozzák meg barátaikat, családjukat! Imád-
kozzunk, hogy az ajándékok és képeslapok ki-
emeljék az Úr szeretetét és megmutassák a hús-
vét igazi jelentését!
Kedd: Adjunk hálát a kézművesekért, akik a Cso-
magküldő szolgálat weboldalán és a katalógusban 
megjelent és eladott ajándékokat készítették! 
A bőrből készült táskáktól a selyemsálakig, a kéz-
műves ékszerektől a kézi készítésű képeslapokig 
minden termék biztosítja a méltóságot, a foglal-

·

·

Salomon Sumon Halder  igazgató.

·

·

·

Csütörtök: A Dániai Lepramisszió vezetősége az 
év első negyedében Bangladesbe látogat, hogy 
részt vegyen egy közös műhelymunkában. Imád-
kozzunk hosszantartó együttműködésért a bang-
ladesi és dániai Lepramissziók között!
Péntek: Az Úr jóvoltából egyre több páciens jön a 
DBLM ambuláns részlegéből. A személyzet hiánya 
nagy kihívást jelent a minőségi szolgáltatás biz-
tosításához. Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg a 
DBLM munkáját, és alkalmazni tudjanak újabb 
orvost, hogy ellássák a nagyszámű  beteget!
Szombat/vasárnap: Van néhány fontos ellátatlan 
poszt a DBLM-nél a személyzet megfelelő számát 
illetően, különösen az egészségügyi szakdolgozói 
területen. Imádkozzunk, hogy az üres helyekre 
megfelelő jelölteket találjanak, és meg tudják tar-
tani az orvosokat, így biztosítva a minőségi ellátást 
a leprával kezelt betegek számára!

Bibliai idézet: Az Úr nagy szeretete miatt nem ve-
szünk el, mert az ő irgalmassága sosem hagy el. 
Minden nap megújul: nagy a te hűséged.
Jeremiás siralmai  3:22-23
Vezető munkatárs:
Salomon Sumon Halder – igazgató

A Csomagküldő szolgálat munkatársai.

koztatást és a szükséges bevételt a szegény-
ségben élő, lepra- sújtotta kézműveseknek. Imád-
kozzunk, hogy az Úr áldja meg őket kreativi-
tással,eladási lehetőséggel, és utórendelésre is 
lehetőségük legyen!
Szerda: Adjunk hálát a rengeteg képeslapért! 
Minden karácsonyi és húsvéti képeslap hátulján 
található egy leprabeteg család képe, ezzel irá-
nyítva a figyelmet munkánkra és keresve új támo-
gatókat. Mivel egyre többen küldenek sms-t, 
emailt, vagy e-képeslapot, imádkozzunk, hogy a 
lapok eladásának száma növekedjen!
Csütörtök: 2017-ben a Csomagküldő szolgálat 
egy új és nagyobb raktárba költözött Yorkshire-
ben. Imádkozzunk az új raktáráruházért és a mun-
katársakért, akik keményen dolgoztak a költözés 
sikeréért! Imádkozzunk értük, amint intézik a meg-
rendeléseket! 
Péntek: Imádkozzunk a szolgálat hét tagú 
személyzetéért és Jo-Anne Thomson igazgatóért, 
hogy bölcsességgel, kreativitással áldottak legye-
nek, amikor a beszállítókkal dolgoznak!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy emelked-
jen a virtuális ajándékok száma! A vásárlók meg-
vehessenek olyan ajándékokat, amelyekkel a 
leprával érintett személyeket támogatják, és át-
adhatják családtagjuk, barátjuk nevében is, egyedi 
karácsonyi vagy születésnapi ajándékként. Imád-
kozzunk, hogy egyre több ember akarja megvá-
sárolni ezeket az életet megváltoztató ajándéko-
kat, és imádkozzunk, hogy a Csomagküldő szol-
gálat találjon új piacokat!

Bibliai idézet: „Minden tekintetben megmutattam 
nektek, hogy milyen kemény munkával kell az 
erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr 
Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság 
adni, mint kapni.”   Apostolok cselekedetei 20,35
Vezető munkatárs: Jo-Anne Thomson - igazgató

·

·

·

·
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Bibliai idézet: Az Úr nagy szeretete miatt nem ve-
szünk el, mert az ő irgalmassága sosem hagy el. 
Minden nap megújul: nagy a te hűséged.
Jeremiás siralmai  3:22-23
Vezető munkatárs:
Salomon Sumon Halder – igazgató

A Csomagküldő szolgálat munkatársai.

koztatást és a szükséges bevételt a szegény-
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Bibliai idézet: „Minden tekintetben megmutattam 
nektek, hogy milyen kemény munkával kell az 
erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr 
Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság 
adni, mint kapni.”   Apostolok cselekedetei 20,35
Vezető munkatárs: Jo-Anne Thomson - igazgató
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Nepál 1. Svájc

A Nepáli Lepramisszió 1957-ben kezdte meg mun-
káját Nepálban az Anandaban Kórház keretein belül 
Katmandu külvárosában. Jelenleg saját vezetőséggel 
működő helyi szervezetként a TLM Nepal a kor-
mánnyal együttműködve dolgozik, hogy specialisták 
által nyújtott harmadik szintű ellátást és technikai 
segítséget biztosítson a leprakontroll-programok szá-
mára. Nemzetközi figyelemmel kísért leprakutatást 
végez, és fogyatékosságot is érintő közösségfejlesztő 
programokat hajt végre saját tevékenysége és stra-
tégiai partnerségei útján. A Nepáli Lepramisszió  fej-
lesztéssel kapcsolatos intézkedései központjában az 
egészség egyes területei, a kapacitások bővítése, 
képzés, fenntartható megélhetés, közösségfejlesztés, 
érdekképviselet és kutatás áll. Azon dolgoznak, hogy 
a leprával és fogyatékossággal érintett embereket a 
fejlesztési folyamatokban tekintetbe vegyék és mél-
tányosan kezeljék. A Nepáli Lepramisszió valóban 
elszánt szóban és cselekvés szintjén is, hogy folya-
matosan olyan változásokat idézzen elő, amelyek 
átalakítják a leprabetegek, a fogyatékossággal élők 
és a társadalom peremére szorult emberek életét.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Shovakhar Kandel  igazgató 
és családja számára Isten folyamatos kegyel-
méért, vigasztalásért és erőért; valamint vezetői 
szerepéért, hogy gyengéd és szerető szívvel szol-
gálja az embereket, és így Isten szeretete tük-
röződjön cselekedeteiben és szavaiban, és még 
több és több élet formálódjon át a Lepramisszió 
szolgálata által.
Kedd: A Nepáli Lepramisszió  közvetlenül és kap-
csolati szinten is jelen van Nepál mind a hét tarto-
mányában. Imádkozzunk azért, hogy a csapat tud-
jon tárgyalásokat folytatni a kormányzattal mind 
nemzeti, mind helyi szinten, hogy minden projekt 
bejegyzése megtörténhessen,  és a helyi kormány-
zati döntéshozók egyetértésével történhessenek a 
programokkal kapcsolatos tevékenységek.
Szerda: A  Nepáli Lepramisszió márciusra tervezi 
az éves tanulmányi napokat  és lelkigyakorlatát. Ez 
a gyakorlat tanulási lehetőséget nyújt a munka-
társaknak, partnereknek, támogatottaknak és más 
munkatársknak. Imádkozzunk azért, hogy ez a 
program áldott és gyümölcsöző legyen!
Csütörtök: Adjunk hálát a Nepáli Lepramisszió 
által szervezett tanulmányi napokért, összejövete-

·

·

·

·

A leprában szenvedők megsegítésére létrejött svájci 
támogató szervezetet egy fiatal tanárnő alapította, a 
Londoni Lepramisszió mintájára. Visszatérve Svájcba 
úgy döntött, hogy nem csupán imádságokon és ado-
mányokon keresztül folytatná a támogatást, hanem a 
körülötte lévő emberek megszólításával, újságosz-
tással és mások bátorításával is, hogy csatlakozza-
nak a törekvéseihez. A támogatók köre egyre nőtt, 
és 1905-ben megalapították a Svájci Lepramissziót. 
Napjainkban, egy-egy kis munkatársi csoport mű-
ködik két irodában: egyik az ország francia anya-
nyelvű-, másik a német anyanyelvű részén. Éppúgy, 
mint a megválasztott vezetők: a programokban részt-
vevő egyházak és intézmények, számos hűséges 
támogató is elkötelezett a leprában szenvedő bete-
gek megsegítésében. A Svájci Lepramisszió együtt-
működésben dolgozik a Nemzetközi Lepramisszió  
más tagjaival, illetve a betegséggel érintett embe-
rekkel azon, hogy Bangladesben, Indiában, Nepál-
ban, a Kongói Köztársaságban és Nigériában is 
megvalósíthassák a projekteket. Az országon belül a 
Svájci Lepramisszió igyekszik növelni a leprával és 
az azzal összefüggő témákkal kapcsolatos tuda-
tosságot, mint amilyen a szegénység, a kirekesztés 
és a rászorulók fejlesztése. A svájci embereknek 
lehetőséget nyújt  arra, hogy részt vegyenek a leprá-
ban szenvedőkért, illetve a mozgáskorlátozottakért és 
családjaikért mondott imádságban, illetve az anyagi 
támogatásban.
Imatémák

Hétfő: Egy svájci csoport március folyamán elláto-
gat az Indiában működő lepraamissziós szervezet-
hez. Imádkozzunk a résztvevők biztonságos uta-
zásáért, illetve a leprában szenvedőkkel való inspi-
ráló találkozásokért! Fohászkodjunk a résztvevő-
kért, hogy visszatérésük után elkötelezettjei legye-
nek a Missziónak illetve a missziói munkának!
Kedd: Mivel nem találtak olyan munkatársat, aki 
(főképpen a nagyobb adakozókkal együttműködve) 
segít a pénzgyűjtésben, ezért a Svájci Lepra-
misszió  átszervezte meglévő munkatársainak fele-
lősségi körét. Fohászkodjunk azokért, akik új 
feladatokat kaptak, és imádkozzunk bölcsességért 
és az Úr iránymutatásáért, hogy e szükségletre 
hosszú távú megoldást találhassanak!
Szerda: A Svájci Lepramisszió bízik abban, hogy 
növelni tudja az intézményi forrásokból származó 

·

·

·

Az országos  iroda vezetősége (balról jobbra: Geeta Gyawali, Shovakhar Kandel, Chiranjivi Sharma, 
Rakchhya Maharjan és Sushil Khatiwada Pooja, az Anandaban kórház betege.

lekért valamint a gyülekezetekkel és keresztény 
vezetőkkel kialakított közösségekért/barátságokért!  
Inspiráló a lelkesedésük és tenniakarásuk, hogy 
támogassák a lepra felszámolásáért és méltányos 
társadalomért való harcot.
Péntek: A norvég kormány által alapított FK 
Norway projekt részeként a Nepáli Lepramisszió a 
bangladesi  és burmai társszervezetekkel együtt  
sikeresen befejezett egy egyéves közös csere-
programot. Ez a lehetőség, amely tanulást és a 
tapasztalatok megosztását tette lehetővé, nagyon 
hasznosnak bizonyult. A projekt idén folytatódik a 
három ország között lábbeli, közösségi alapú 
esélyegyenlőség-fejlesztés és ápolószemélyzet 
cseréjével. Imádkozzunk  minden érintett számára 
növekvő tudásért, megértésért, biztonságért és 
vezetésért!
Szombat/vasárnap: Kérjük Isten áldását a Nepáli 
Lepramiisszió munkatársaira, akik a 20. Nemzet-
közi Leprakongresszuson vesznek részt 2019. 
szeptember 10-13. között. Számos, leprával kap-
csolatos kutatást készítettek elő, és támogatták az 
új munkatársakat a kutatómunka során. Adjunk 
hálát az Úrnak a lehetőségért, hogy összegyűl-
hetnek és kapcsolatot építhetnek a világ minden 
tájáról érkezett lepraszakértőkkel!

Bibliai idézet: 
Viszont mondhatja valaki azt is: „Neked hited van, 
nekem meg cselekedeteim vannak.” Mutasd meg 
nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg 
fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a 
hitemet. (Jakab levele 2,18)
Vezető munkatárs:
Shovakhar Kandel – igazgató

·

·

Markus Freudiger Josianne-al a Kongói Köztársaságban. 

bevételeit. Imádkozzunk, hogy az anyagi hozzá-
járulásra irányuló kéréseik meghallgatásra talál-
janak!
Csütörtök:  Tervezik egy új kampány bevezetését, 
amely a ZéróLepra nevet kapta. Ezzel igyekeznek 
több anyagi erőforrást nyerni, amellyel legyőzhetik 
a betegséget és jobbá tehetik a leprában szen-
vedők életét. Imádkozzunk, hogy e kampány fel-
keltse az emberek figyelmét és motiválja őket arra, 
hogy csatlakozzanak annak céljához!
Péntek: Fohászkodjunk az Úrhoz, hogy továbbra 
is inspirálja a csoportot olyan új és hatékony esz-
közök meglelésében, amelyek segítségével új tá-
mogatókat találhatnak, illetve amelyekkel a 
támogatói hűség is kiépíthető! Imádkozzunk, hogy 
az adományozók átérezhessék, milyen fontos a 
saját szerepük és mekkora annak befolyása a 
Lepramisszió munkájára nézve!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Svájci Lepra-
misszió által támogatott országok leprában szen-
vedő betegeiért! Adjunk hálát azokért az elkö-
telezett munkatársakért, akik változásokat képesek 
elérni ezeken a helyeken!

Bibliai idézet: „Szememet a hegyekre emelem – 
honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, 
aki az égnek és földnek Teremtője.” 
Zsoltárok könyve 121:1-2 
Főbb pozíciók:
Markus Freudiger – országos igazgató
Anne-Claude Jonah – a francia anyanyelvű területek 
képviselője
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járulásra irányuló kéréseik meghallgatásra talál-
janak!
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is inspirálja a csoportot olyan új és hatékony esz-
közök meglelésében, amelyek segítségével új tá-
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Zsoltárok könyve 121:1-2 
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·

·

·
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9. hét: február 25 – március 3.

Anglia és Wales 1. 

Az Angliai és Walesi Lepramisszió változást és gyó-
gyulást hoz a leprában szenvedők számára azáltal, 
hogy imádságra és adakozásra buzdít érdekükben. 
Peter Waddupot 2017-ben választották igazgatóvá, 
azután, hogy korábban az Igazgatóság elnöke is volt. 
Célja, hogy az Angliai és Walesi Lepramisszió csa-
pata folyamatos kapcsolatban legyen az Úrral, és 
meghallják iránymutatásait munkájuk során, annak 
minden területén. Illetve, hogy a csapat tagjai képe-
sek legyenek felismerni Istentől kapott erősségeiket. 
Imádkozzunk vezetői munkája során Peter számára 
Isten védelméért, illetve minden egyes munkatársért, 
hogy megértsék és tudatában legyenek e különleges 
családban betöltött pótolhatatlan szerepüknek! Fela-
dataik közé tartozik a magánszemélyeken, egyháza-
kon, intézményeken és alapítványokon keresztüli 
adománygyűjtés. Igazán áldottak és hálásak a fenti 
forrásokból kapott folyamatos, kitartó támogatásokért. 
A szervezet tapasztalt „programcsapatán” keresztül, 
az Angliai és Walesi Lepramisszió gondoskodik a 
Dél-Ázsiában és Afrika egyes részein működő pro-
jektek fejlesztéséről, és szorosan együttműködik ten-
gerentúli partnereivel abban, hogy biztosítsák a rá-
szorulók életének jobbá tételét, illetve, hogy segítsék 
őket önfenntartókká válni, amennyire csak lehetsé-
ges. Elkötelezettek abban, hogy nemzeti és nemzet-
közi szintű képviseletekben is növeljék a befolyá-
sukat, különösen ügyelve a megbélyegzés elleni küz-
delemre, illetve a lepra-ellenes törvényhozásra.
Imatémák

Hétfő: Magasztaljuk Istent a hű támogatók ezrei-
ért, akik, ha kérnek tőlük, gyakran áldozatok árán 
is adakoznak! Imádkozzunk, hogy az Úr olyannyira 
áldja meg őket, amennyire ők hoznak áldást 
mások számára Jézus nevében! Fohászkodjunk új 
támogatási lehetőségekért és bölcsességért, hogy 
a szervezet tagjai tudják: merre kell koncentrálniuk 
erőfeszítéseiket!
Kedd: Adjunk hálát az Egyesült Királyság-szerte 
működő számos egyházi közösségért, ahol a helyi 
lepramissziós vezetők és önkéntes előadók meg-
hívásával elősegítik az evangélium hirdetését! 
Imádkozzunk, hogy minden egyes megosztott üze-
net Jézus szívét jelképezze a hallgatóság számá-
ra, illetve, hogy a jövőben is számos közösségbe 
kapjanak meghívást a Lepramisszióó munkájának 
bemutatására! 

·

·

ARCKÉP

Binta története

inta 12 éves volt, amikor testén először 
vette észre a leprabetegség jeleit. „Senki Bnem tudta, hogy ezek micsodák.” – 

mondta. „Édesapám múló betegségnek hitte. 
De két év múltán egyre rosszabbul lettem, és 
akkor a szüleim elvittek egy helyi gyógyítóhoz, 
aki különféle füveket adott.” A betegség még 
tovább súlyosbodott. Binta lába kisebesedett, és 
a sebek nem gyógyultak be. „Amikor ennyire 
rosszul voltam már, apa elvitt a Csancsaga 
leprakórházba, Minnába. Bár azonnal adtak 
gyógyszert, a sebek mégis terjedtek, egészen a 
térdemig fel, illetve a kezemen a csuklómig. A 
megoldás már csak az amputáció volt.”
Gyógyulása után Binta visszament a falujába, 
és hozzáment Alhassan-hoz. Mindketten ko-
rábbi leprabetegek, ma már 18 éve házasok! 
Valamikor együtt koldultak, de 2017-ben a Nigé-
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Szerda: A „Programcsoport” tagjai rendszeresen 
utaznak a tengerentúlra, hogy részt vegyenek az 
Angliai és Walesi Lepramisszió által támogatott 
különböző projektekben. Fohászkodjunk a bizton-
ságukért, jó egészségükért az utazásaik során, 
mivel munkaidőn kívül is dolgoznak, és sok időt 
töltenek a családjaiktól távol azért, hogy biztosít-
hassák a kapott adományok legészszerűbb fel-
használását!
Csütörtök: Az adatgyűjtés, rendszerezés, tárolás 
és használat lényeges eszközök ahhoz, hogy biz-
tosak lehessünk abban: a támogatók megfelelő 
tájékoztatásban részesülnek. 2018 folyamán az 
elkötelezett „Adatkezelő csoport” tagjai keményen 
dolgoztak azért, hogy egy új adatbázist vezesse-
nek be. Imádkozzunk az adatkezelési rendszer 
zavartalan bevezetéséért!
Péntek: Az „Adományozói csoport” a kiindulópont-
ja az Angliai és Walesi Lepramisszió által szer-
vezett számos tevékenységnek. Nem csupán az 
emailek ezreit, az erőforrásokra vonatkozó kérése-
ket és az adományok feldolgozását intézik, hanem 
felelősek a beérkező telefonhívások százaiért, és 
mindemellett, az adománygyűjtő tevékenységek 
összegyűjtött adatait is kezelik. Imádkozzunk a 
csapat minden tagja számára Isten áldásáért, és 
azért, hogy az Úr a továbbiakban is ihletet és 
iránymutatást adjon számukra a munkájuk során!
Szombat/vasárnap:  Adjunk hálát és imádkozzunk 
a vezetőség és az irányító csoport munkájáért, 
akik azért dolgoznak, hogy a lepra legyőzhető, 
illetve a betegek életkörülményei jobbíthatóak 
legyenek! Fohászkodjunk Istenhez, hogy folyama-
tosan ösztönözze őket! Imádkozzunk számukra 
egységért és együttműködésért közös munkájuk 
során, hogy minden munkájuk az Urat dícsőít-
hesse!

Vezetőség: 
Peter Waddup
igazgató

riai Lepramisszió induló segélyt adott számukra 
ahhoz, hogy birkákat tartsanak. A vállalkozás 
nagyon sikeres lett! „A Nigériai Lepramissziónak 
ez a segítsége friss levegőt adott számunkra! – 
mondta Binta. „Akkor kaptuk, amikor már kezd-
tük elveszíteni a reményt. Én kéz és láb nélkül, 
a férjem is számos fogyatékkal. 
A segélyből három birkát vásároltunk. Szaporu-
latuk pedig hét lett. Egyet eladtunk 32.000 
nairáért, abból vettük meg a gyerekek tan-
könyveit, iskolaszereit. Az külön örömünk, hogy 
a birkát egy gazdag, nem-leprabeteg ember 
vette meg, ennek azért örülünk, mert rólunk 
tudta, hogy korábban leprabetegek voltunk. Mé-
gis megvette, és nem félt! Nagyon boldogok 
vagyunk, és köszönjük Istennek, hogy elküldte 
hozzánk a Nigériai Lepramissziót!”
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hozzánk a Nigériai Lepramissziót!”



11. hét: március 11 – 17.

Pártfogás / Támogatás és kommunikáció
Az Indiai Lepramisszió indiai pártfogói és kommu-
nikációs területe támogatja a lepra által érintetteket 
hogy beszéljenek a számukra fontos kérdésekről, 
hogy megvédjék és védelmezzék jogaikat, és hallas-
sák a hangjukat akkor, amikor a döntéshozók az éle-
tüket érintő döntéseket hoznak. Az Indiai Lepramisz-
szió állami és nemzeti szintű stratégiai partnerekkel 
foglalkozik olyan kérdések kiemelésével, amelyek 
negatív hatást gyakorolnak a lepra által érintett em-
berek mindennapi életére. 
Imatémák

Hétfő: A pártfogás / támogatás nagy lehetőség az 
Indiai Lepramisszió új országstratégiájában (2019-
25). Imádkozzatok Isten mindenkire kiterjedő 
bölcsességéért, amikor végrehajtják a stratégiát. 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy irányította az 
Indiai Lepramissziót ezekben az években, és olyan 
szervezetté formálta őket, amely támogatja a lepra 
által érintetteket a méltóságért és az egyenlőségért 
folytatott küzdelemben. Imádkozz, hogy megkap-
ják a megfelelő partnereket munkájuk folytatá-
sához, és bővíthessék a befolyásukat!
Kedd: Köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartott 
imádságban, hogy véget vessünk a lepra által 
sújtott emberek hátrányos megkülönböztetésének. 
Az Indiai Lepramisszió jogi ügynökségekkel és 
állami szervekkel dolgozik azon, hogy hatályon 
kívül helyeztessék a 119 törvényből eredő disz-
kriminatív rendelkezéseket. Imádkozz a sikerért 
minden erőfeszítésben!
Szerda: A leprával érintett emberek sok szem-
pontból marginalizálódtak, és gyakran szívesen 
bujkálnak. Az Indiai Lepramisszió a jogaikkal és a 

·

·

·
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10. hét: március 4 – 10.

Mozambik

A Mozambiki Lepramisszió szorosan együttműködik a 
Kormányzat Egészségügyi Minisztériumával a Cabo 
Delgado tartományban található Lepra-Kontroll Pro-
jekt támogatásával. Erős kapcsolatok vannak a kö-
zösségi partnerekkel, beleértve a közösségi önkén-
teseket és az öngondoskodó csoportokat. Az ALEMO 
a lepra által érintett emberek társulása, amelyet a 
mozambiki Lepramisszió támogat, és célja tagjai 
megélhetésének javítása a jobb mezőgazdasági 
módszerek, képzések és érdekképviselet segítsé-
gével. Egy másik munkában több, mint 200 leprás 
gyermeket vontak be az Iphiro Yohoolo oktatási pro-
jektbe, melynek célja a gyerekek megtartása az isko-
lában, illetve arra ösztönözni őket, hogy megtörjék a 
szegénység körforgását. A 2019-es év során a Mo-
zambiki Lepramisszió különösen is azért fog dol-
gozni, hogy növelje esetfeltáró szűrőtevékenységü-
ket, valamint, hogy a Lepra-Kontroll programban a 
közelmúltban bevezetett esettanulmányozási képes-
ségek segítségével megtalálja a leprás gócpontokat 
és megállítsa a betegség terjedését. Az egyház-
községek mozgósítása egyre inkább prioritást élvez a 
mozambiki programok számára. A csapat álma az, 
hogy stabil partnerré tudja tenni a helyi egyházat a 
leprával érintett közösségekkel kapcsolatban, hogy 
így hozzanak reménységet és gyógyulást sokak 
számára.
Imatémák

Hétfő: A Lepra-Kontroll Projekt az ALEMO-val 
együtt most nagyobb hangsúlyt fektet a krónikus 
fekélyek nyomon követésére, amelyek még mindig 
nagyon sok leprával érintett ember életét befolyá-
solják. Imádkozzunk azért, hogy a mozambiki csa-
pat megtalálja a specialistákat az egyes kör-
zetekhez, akik készséggel és türelemmel rendel-
keznek ahhoz, hogy hosszú távon gondoskodjanak 
a még mindig szenvedőkről!
Kedd: A Mozambiki Lepramisszió nagymértékben 
támaszkodik a kormányzati egészségügyi partne-
rek jó együttműködésére és elkötelezettségére a 
Lepra-Kontroll Projektben. Sok az új szupervízor, 
akik még nem sokat tudnak a lepráról. Imádkoz-
zunk azért, hogy ezek a szupervízorok legyenek 
együttérzők és kötelezzék el magukat arra, hogy a 
szolgálatuk valódi változást hozzon a leprával 
érintett emberek életében!

·

·

Egy megtakarítási-csoport ülése.

·

·

·

·

Szerda: A korai (kiskorú) házasság jelentős oka 
annak, hogy a lányok abbahagyják az iskolát Mo-
zambik északi részén. Imádkozzunk új partnere-
kért, akik segíthetnek a Lepramissziónak haté-
konyabban kezelni ezt a problémát azokban a kö-
zösségekben, ahol támogatjuk a lepra által érintett 
gyermekek oktatását!
Csütörtök: Sok lelkészt és gyülekezetet mozgatott 
meg a mozambiki Lepramisszió UMOJA („egység”) 
elnevezésű programja. Imádkozzunk, hogy a rész-
vételük mindig belső meggyőződésből származ-
zon, és ösztönözze őket az, amit Isten tud elvé-
gezni! Különösen is imádkozzunk a közöttük lévő  
egységért!
Péntek: Az egyházak részvétele az UMOJA pro-
jekten keresztül új tapasztalat a Mozambiki 
Lepramisszió számára. Imádkozzunk azért, hogy a 
csapat találjon módot arra, hogy jobban össze-
kapcsolja az egyházakat a leprával érintett 
emberekkel,és hogy az egyházak magától értetődő 
szeretettel érintkezzenek az érintettekkel!
Szombat/vasárnap: A megélhetési projekt Mo-
zambikban 2018-ban megszűnt. Imádkozzunk 
azért, hogy megmaradjanak és erősödjenek azok 
az ismeretek és készségek, melyekre a csoportok 
tagjai a mezőgazdasági technikák elsajátításával 
tettek szert!

Bibliai idézet: „Mindezek fölé pedig öltsétek fel a 
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.”    
Kolossé 3, 14.
Vezető munkatárs:
Dr. Arie de Kruijff - igazgató

India – Jogvédelem

2018-as fogyatékossággal kapcsolatos csúcstalálkozó keretein belül megrendezett kerekasztal 

kormányzati szociális védelmi rendszerekkel kap-
csolatos tudással és információkkal látta el őket. 
Ennek ellenére sokan kiesnek a hozzáférési ke-
retből. Adjunk hálát egy új kutatási tanulmányért, 
mely azt dolgozta fel, hogy az emberek miért nem 
tudnak hozzájutni az őket megillető egészségügyi 
rendszerekhez. A Lepramisszió ezek eléréséhez 
segíti őket!
Csütörtök: A kampányok nagyszerű módjai an-
nak, hogy a több érdekelt felet is tájékoztassanak 
a médián keresztül. A Sapna (a kampány figurája) 
segítségével megvalósított Indiai Lepramisszió 
kampánya, melyet az indiai kormányzat indított 
útjára, a lepramentes India álmát jeleníti meg. 
Imádkozzatok a kormányzatért, a többi partnerért 
és az összes indiai lepramissziós csapatért, hogy 
megújult lelkesedéssel vigyék tovább ügyüket és 
arassanak nagy sikert!
Péntek: Köszönjük meg Istennek, hogy az Indiai 
Lepramisszió médiapartnerei érdeklődnek a lepra-
betegek ügye iránt! Imádkozzatok Isten bölcsessé-
géhez és útmutatásához a több partner fejleszté-
sében és a figyelemfelkeltő tevékenységek sike-
rében!
Szombat/Vasárnap: Az indiai lepramisszió kam-
pányokat folytat a szociális médiában is annak 
érdekében, hogy az emberek tisztában legyenek a 
leprával kapcsolatos kérdésekkel. Imádkozz a 
kampányok sikeréért és a célcsoportok életében 
kifejtett hatásokért.

Szenior Pártfogó Csapat: Nikita Sarah asszony – a 
pártfogói munka és a kommunikáció vezetője
Jacob Oommen - Csapatvezető, kommunikáció

·

·

·



11. hét: március 11 – 17.

Pártfogás / Támogatás és kommunikáció
Az Indiai Lepramisszió indiai pártfogói és kommu-
nikációs területe támogatja a lepra által érintetteket 
hogy beszéljenek a számukra fontos kérdésekről, 
hogy megvédjék és védelmezzék jogaikat, és hallas-
sák a hangjukat akkor, amikor a döntéshozók az éle-
tüket érintő döntéseket hoznak. Az Indiai Lepramisz-
szió állami és nemzeti szintű stratégiai partnerekkel 
foglalkozik olyan kérdések kiemelésével, amelyek 
negatív hatást gyakorolnak a lepra által érintett em-
berek mindennapi életére. 
Imatémák

Hétfő: A pártfogás / támogatás nagy lehetőség az 
Indiai Lepramisszió új országstratégiájában (2019-
25). Imádkozzatok Isten mindenkire kiterjedő 
bölcsességéért, amikor végrehajtják a stratégiát. 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy irányította az 
Indiai Lepramissziót ezekben az években, és olyan 
szervezetté formálta őket, amely támogatja a lepra 
által érintetteket a méltóságért és az egyenlőségért 
folytatott küzdelemben. Imádkozz, hogy megkap-
ják a megfelelő partnereket munkájuk folytatá-
sához, és bővíthessék a befolyásukat!
Kedd: Köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartott 
imádságban, hogy véget vessünk a lepra által 
sújtott emberek hátrányos megkülönböztetésének. 
Az Indiai Lepramisszió jogi ügynökségekkel és 
állami szervekkel dolgozik azon, hogy hatályon 
kívül helyeztessék a 119 törvényből eredő disz-
kriminatív rendelkezéseket. Imádkozz a sikerért 
minden erőfeszítésben!
Szerda: A leprával érintett emberek sok szem-
pontból marginalizálódtak, és gyakran szívesen 
bujkálnak. Az Indiai Lepramisszió a jogaikkal és a 

·

·

·
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10. hét: március 4 – 10.

Mozambik

A Mozambiki Lepramisszió szorosan együttműködik a 
Kormányzat Egészségügyi Minisztériumával a Cabo 
Delgado tartományban található Lepra-Kontroll Pro-
jekt támogatásával. Erős kapcsolatok vannak a kö-
zösségi partnerekkel, beleértve a közösségi önkén-
teseket és az öngondoskodó csoportokat. Az ALEMO 
a lepra által érintett emberek társulása, amelyet a 
mozambiki Lepramisszió támogat, és célja tagjai 
megélhetésének javítása a jobb mezőgazdasági 
módszerek, képzések és érdekképviselet segítsé-
gével. Egy másik munkában több, mint 200 leprás 
gyermeket vontak be az Iphiro Yohoolo oktatási pro-
jektbe, melynek célja a gyerekek megtartása az isko-
lában, illetve arra ösztönözni őket, hogy megtörjék a 
szegénység körforgását. A 2019-es év során a Mo-
zambiki Lepramisszió különösen is azért fog dol-
gozni, hogy növelje esetfeltáró szűrőtevékenységü-
ket, valamint, hogy a Lepra-Kontroll programban a 
közelmúltban bevezetett esettanulmányozási képes-
ségek segítségével megtalálja a leprás gócpontokat 
és megállítsa a betegség terjedését. Az egyház-
községek mozgósítása egyre inkább prioritást élvez a 
mozambiki programok számára. A csapat álma az, 
hogy stabil partnerré tudja tenni a helyi egyházat a 
leprával érintett közösségekkel kapcsolatban, hogy 
így hozzanak reménységet és gyógyulást sokak 
számára.
Imatémák

Hétfő: A Lepra-Kontroll Projekt az ALEMO-val 
együtt most nagyobb hangsúlyt fektet a krónikus 
fekélyek nyomon követésére, amelyek még mindig 
nagyon sok leprával érintett ember életét befolyá-
solják. Imádkozzunk azért, hogy a mozambiki csa-
pat megtalálja a specialistákat az egyes kör-
zetekhez, akik készséggel és türelemmel rendel-
keznek ahhoz, hogy hosszú távon gondoskodjanak 
a még mindig szenvedőkről!
Kedd: A Mozambiki Lepramisszió nagymértékben 
támaszkodik a kormányzati egészségügyi partne-
rek jó együttműködésére és elkötelezettségére a 
Lepra-Kontroll Projektben. Sok az új szupervízor, 
akik még nem sokat tudnak a lepráról. Imádkoz-
zunk azért, hogy ezek a szupervízorok legyenek 
együttérzők és kötelezzék el magukat arra, hogy a 
szolgálatuk valódi változást hozzon a leprával 
érintett emberek életében!

·

·

Egy megtakarítási-csoport ülése.

·

·

·

·

Szerda: A korai (kiskorú) házasság jelentős oka 
annak, hogy a lányok abbahagyják az iskolát Mo-
zambik északi részén. Imádkozzunk új partnere-
kért, akik segíthetnek a Lepramissziónak haté-
konyabban kezelni ezt a problémát azokban a kö-
zösségekben, ahol támogatjuk a lepra által érintett 
gyermekek oktatását!
Csütörtök: Sok lelkészt és gyülekezetet mozgatott 
meg a mozambiki Lepramisszió UMOJA („egység”) 
elnevezésű programja. Imádkozzunk, hogy a rész-
vételük mindig belső meggyőződésből származ-
zon, és ösztönözze őket az, amit Isten tud elvé-
gezni! Különösen is imádkozzunk a közöttük lévő  
egységért!
Péntek: Az egyházak részvétele az UMOJA pro-
jekten keresztül új tapasztalat a Mozambiki 
Lepramisszió számára. Imádkozzunk azért, hogy a 
csapat találjon módot arra, hogy jobban össze-
kapcsolja az egyházakat a leprával érintett 
emberekkel,és hogy az egyházak magától értetődő 
szeretettel érintkezzenek az érintettekkel!
Szombat/vasárnap: A megélhetési projekt Mo-
zambikban 2018-ban megszűnt. Imádkozzunk 
azért, hogy megmaradjanak és erősödjenek azok 
az ismeretek és készségek, melyekre a csoportok 
tagjai a mezőgazdasági technikák elsajátításával 
tettek szert!

Bibliai idézet: „Mindezek fölé pedig öltsétek fel a 
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.”    
Kolossé 3, 14.
Vezető munkatárs:
Dr. Arie de Kruijff - igazgató

India – Jogvédelem

2018-as fogyatékossággal kapcsolatos csúcstalálkozó keretein belül megrendezett kerekasztal 

kormányzati szociális védelmi rendszerekkel kap-
csolatos tudással és információkkal látta el őket. 
Ennek ellenére sokan kiesnek a hozzáférési ke-
retből. Adjunk hálát egy új kutatási tanulmányért, 
mely azt dolgozta fel, hogy az emberek miért nem 
tudnak hozzájutni az őket megillető egészségügyi 
rendszerekhez. A Lepramisszió ezek eléréséhez 
segíti őket!
Csütörtök: A kampányok nagyszerű módjai an-
nak, hogy a több érdekelt felet is tájékoztassanak 
a médián keresztül. A Sapna (a kampány figurája) 
segítségével megvalósított Indiai Lepramisszió 
kampánya, melyet az indiai kormányzat indított 
útjára, a lepramentes India álmát jeleníti meg. 
Imádkozzatok a kormányzatért, a többi partnerért 
és az összes indiai lepramissziós csapatért, hogy 
megújult lelkesedéssel vigyék tovább ügyüket és 
arassanak nagy sikert!
Péntek: Köszönjük meg Istennek, hogy az Indiai 
Lepramisszió médiapartnerei érdeklődnek a lepra-
betegek ügye iránt! Imádkozzatok Isten bölcsessé-
géhez és útmutatásához a több partner fejleszté-
sében és a figyelemfelkeltő tevékenységek sike-
rében!
Szombat/Vasárnap: Az indiai lepramisszió kam-
pányokat folytat a szociális médiában is annak 
érdekében, hogy az emberek tisztában legyenek a 
leprával kapcsolatos kérdésekkel. Imádkozz a 
kampányok sikeréért és a célcsoportok életében 
kifejtett hatásokért.

Szenior Pártfogó Csapat: Nikita Sarah asszony – a 
pártfogói munka és a kommunikáció vezetője
Jacob Oommen - Csapatvezető, kommunikáció

·

·

·



12. hét: március 18 – 24.

A Csádi Lepramisszió a Guéra régióban és az azt 
környező prefektúrákban dolgozik. A nemzeti lepra-
kontroll programot a bonyolult esetek oktatása, felü-
gyelete, aktív esetek észlelése és az arra adott 
reakciók révén hajtja végre. A Csádi Lepramisszió 
arra is törekszik, hogy visszavezesse a társadalomba 
a leprával érintetteket; támogatja a Fogyatékossággal 
Élők Szervezeteinek az alapítását és a fejlesztését, 
amelyekben aktív szerepet is vállalhatnak. Javítja a 
szervezetek tagjainak életkörülményeit pl. élelmiszer-
biztonság (gabona bankok), vízszivattyúk kezelése 
és a jövedelemtermelő tevékenységek, például a 
mikrohiteleken keresztül. Ezek a szervezetek olyan 
"otthont" is nyújtanak, ahol az emberek megoszt-
hatják egymással mindenüket, támogathatják egy-
mást, és aktív szerepet tölthetnek be a helyi társa-
dalomban. Egy, a tavalyi évben indult kísérleti projekt 
a fogyatékkal élő gyermekeket és fiatalokat az orvosi 
ellátás, a fizioterápia, a mozgáspótlás, az iskolai ok-
tatás, a szakképzés és a mikrohitelek révén kezdte 
támogatni. Reménykednek egy új, nagyobb projekt 
idei elindításának a lehetőségében. A Csádi Lepra-
misszió az Egészségügyi Minisztériummal, a Szo-
ciális Minisztériummal, a Regionális Vöröskereszttel, 
a Mongo-i Vakok Iskolájával, a Liliana Alapítvánnyal 
és a helyi egyházzal partnerként működik együtt.
Imatémák

Hétfő: Nem övezi különösebb érdeklődés a csádi 
Lepramisszió munkáját, mivel más súlyos prob-
lémák, például az alultápláltság, az AIDS és a ma-
lária elsőbbséget élveznek. Imádkozzunk,  hogy az 
egészségügyi személyzet és az érdekeltek növel-
jék a lepra-kontroll és a fogyatékosság-megelőzés 
iránti elkötelezettségüket!
Kedd: Az, ahogyan az emberek a leprára reagál-
nak, Csádban igen nagy problémát jelent. Sok 
beteg későn érkezik, gyakran túl későn ahhoz, 
hogy elkerülhesse a maradandó károsodást. 
Imádkozzunk, hogy az egészségügyi személyzetet 
folyamatosan emlékeztessék a rendszeres neu-
rológiai vizsgák fontosságára a korai tünetek 
felismerése érdekében!
Szerda: A Csád Köztársaságot érzékenyen érintik 
a helyzetükkel elégedetlen kormányzati tisztviselők 
sztrájkjai. Különösen érinti ez a társadalom ala-
csonyabb rétegeit. Imádkozzunk a pozitív fordu-

·

·

·

13. hét: március 25 – 31.

21

Dél-Afrika

A Dél-Afrikai Lepramisszió alapítványokat hozott létre 
a lepra elleni és az általános fogyatékossággal kap-
csolatos munka támogatására Dél-Afrikában. A Lep-
ramisszió lepraprogramokat működtet KwaZulu Natal 
és Kelet-Cape területén, és együttműködik az Egész-
ségügyi Minisztériummal a leprabetegek számára 
nyújtott szolgáltatások biztosításában más terüle-
teken is. A RampUp fogyatékossági kampány a fo-
gyatékkal élők befogadását segíti elő a társadalom 
minden területén, különösképpen az egyházban. 
Imatémák

Hétfő: A Dél-Afrikai Lepramisszió a régió olyan or-
szágait is segíti, ahol nagyon alacsony a leprás 
megbetegedések száma. Az alacsony szám miatt 
az egészségügyi dolgozók számára nehézséget 
jelent a szétszórtan élő betegek megtalálása, és 
így ők, lehet, hogy évekig megfelelő diagnózis nél-
kül maradnak. Imádkozzunk, hogy a csapat meg-
találja a hatékony módját a lepra-veszély tudato-
sításának!
Kedd: Imádkozzunk, hogy a fogyatékosság-érzé-
kenyítő RampUp program, – amely a fogyatékos-
sággal élő emberek egyházból való kirekesztődése 
ellen küzd, – sok-sok gyülekezetben elterjedjen 
2019-ben!

·

·
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Csád

Geeske Zijp és Bunmi Oluloto.

latért ebben a helyzetben, és új reménységért a 
szenvedő ország fiataljai számára!
Csütörtök: A fogyatékkal élő gyermekek és a fia-
talok közösségen alapuló rehabilitációs munkái 
nagyon pozitív hatással vannak életükre. A kétség-
beesett és néha rejtegetett gyermekek előkerülnek 
és részt vesznek a fizioterápiában, az orvosi ellá-
tásban, a mozgás-támogatásban, az iskolai ok-
tatás-támogatásban, vagy mikrohitelek kihelye-
zésének köszönhetően. Imádkozzunk, hogy a 
munka folytatódhasson és sok-sok gyerek életét 
gazdagíthassa!
Péntek: A Fogyatékkal Élők Szervezetei egyre 
jobban fejlődnek, és egyre inkább felelősségteljes, 
egészséges szervezetté fejlődnek, ahol a fogya-
tékkal élő emberek találkoznak és együtt növe-
kednek. Imádkozzunk a szervezetek konszoli-
dációjáért, valamint újabbak fejlesztéséért a 
Guéra- és a szomszédos régiókban!
Szombat/vasárnap: A csádi kormányzat 2018 jú-
niusában ratifikálta a fogyatékossággal élő sze-
mélyek jogairól szóló egyezményt. Imádkozzunk, 
hogy a csádi közösség lassan, de biztosan kezdje 
el megvalósítani az alapelveit a fogyatékossággal 
élő személyek aktív részvétele érdekében Csád 
Köztársaságban!

Bibliai idézet: „Egy arra utazó samaritánus pedig, 
amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, oda-
ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte 
azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy 
fogadóba, és gondját viselte.” Lukács 10, 33-34
Vezető munkatársak:
Bunmi Oluloto – megbízott igazgató
Geeske Zijp - programmenedzser

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát a 2018 során megkapott sok, 
nagylelkű hagyatékért és különösen is a mögöttük 
álló nagylelkű hagyatékozókért! 
Csütörtök: Adjunk hálát a Dél-Afrikai Lepramisz-
szió különböző magazinokban 2018 során meg-
jelent hirdetéseire érkezett nagylelkű reagáláso-
kért! Imádkozzunk, hogy ezen új támogatóink is 
olyan nagylelkűen támogassák ügyünket, mint 
támogatóink korábbi nemzedékei tették!
Péntek: Imádkozzunk a munkatársak biztonsá-
gáért – Lucky Kunene (KwaZulu Natal) és 
Goodman Qhosholo (Kelet-Cape), akik nagy tá-
volságokra utaznak veszélyes utakon, hogy a 
betegeket segítsék és tanítsanak a lepráról!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát, hogy oly sok 
dél-afrikai gyülekezet támogatta bőkezűen a 
Lepramissziót a hosszú évek során! Imádkozzunk, 
hogy szívük ajtaja nyitva maradjon 2019-ben is!

Vezető munkatársak
Peter Laubscher – igazgató
Theo de Villiers – igazgatóhelyettes



12. hét: március 18 – 24.

A Csádi Lepramisszió a Guéra régióban és az azt 
környező prefektúrákban dolgozik. A nemzeti lepra-
kontroll programot a bonyolult esetek oktatása, felü-
gyelete, aktív esetek észlelése és az arra adott 
reakciók révén hajtja végre. A Csádi Lepramisszió 
arra is törekszik, hogy visszavezesse a társadalomba 
a leprával érintetteket; támogatja a Fogyatékossággal 
Élők Szervezeteinek az alapítását és a fejlesztését, 
amelyekben aktív szerepet is vállalhatnak. Javítja a 
szervezetek tagjainak életkörülményeit pl. élelmiszer-
biztonság (gabona bankok), vízszivattyúk kezelése 
és a jövedelemtermelő tevékenységek, például a 
mikrohiteleken keresztül. Ezek a szervezetek olyan 
"otthont" is nyújtanak, ahol az emberek megoszt-
hatják egymással mindenüket, támogathatják egy-
mást, és aktív szerepet tölthetnek be a helyi társa-
dalomban. Egy, a tavalyi évben indult kísérleti projekt 
a fogyatékkal élő gyermekeket és fiatalokat az orvosi 
ellátás, a fizioterápia, a mozgáspótlás, az iskolai ok-
tatás, a szakképzés és a mikrohitelek révén kezdte 
támogatni. Reménykednek egy új, nagyobb projekt 
idei elindításának a lehetőségében. A Csádi Lepra-
misszió az Egészségügyi Minisztériummal, a Szo-
ciális Minisztériummal, a Regionális Vöröskereszttel, 
a Mongo-i Vakok Iskolájával, a Liliana Alapítvánnyal 
és a helyi egyházzal partnerként működik együtt.
Imatémák

Hétfő: Nem övezi különösebb érdeklődés a csádi 
Lepramisszió munkáját, mivel más súlyos prob-
lémák, például az alultápláltság, az AIDS és a ma-
lária elsőbbséget élveznek. Imádkozzunk,  hogy az 
egészségügyi személyzet és az érdekeltek növel-
jék a lepra-kontroll és a fogyatékosság-megelőzés 
iránti elkötelezettségüket!
Kedd: Az, ahogyan az emberek a leprára reagál-
nak, Csádban igen nagy problémát jelent. Sok 
beteg későn érkezik, gyakran túl későn ahhoz, 
hogy elkerülhesse a maradandó károsodást. 
Imádkozzunk, hogy az egészségügyi személyzetet 
folyamatosan emlékeztessék a rendszeres neu-
rológiai vizsgák fontosságára a korai tünetek 
felismerése érdekében!
Szerda: A Csád Köztársaságot érzékenyen érintik 
a helyzetükkel elégedetlen kormányzati tisztviselők 
sztrájkjai. Különösen érinti ez a társadalom ala-
csonyabb rétegeit. Imádkozzunk a pozitív fordu-

·

·

·

13. hét: március 25 – 31.
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Dél-Afrika

A Dél-Afrikai Lepramisszió alapítványokat hozott létre 
a lepra elleni és az általános fogyatékossággal kap-
csolatos munka támogatására Dél-Afrikában. A Lep-
ramisszió lepraprogramokat működtet KwaZulu Natal 
és Kelet-Cape területén, és együttműködik az Egész-
ségügyi Minisztériummal a leprabetegek számára 
nyújtott szolgáltatások biztosításában más terüle-
teken is. A RampUp fogyatékossági kampány a fo-
gyatékkal élők befogadását segíti elő a társadalom 
minden területén, különösképpen az egyházban. 
Imatémák

Hétfő: A Dél-Afrikai Lepramisszió a régió olyan or-
szágait is segíti, ahol nagyon alacsony a leprás 
megbetegedések száma. Az alacsony szám miatt 
az egészségügyi dolgozók számára nehézséget 
jelent a szétszórtan élő betegek megtalálása, és 
így ők, lehet, hogy évekig megfelelő diagnózis nél-
kül maradnak. Imádkozzunk, hogy a csapat meg-
találja a hatékony módját a lepra-veszély tudato-
sításának!
Kedd: Imádkozzunk, hogy a fogyatékosság-érzé-
kenyítő RampUp program, – amely a fogyatékos-
sággal élő emberek egyházból való kirekesztődése 
ellen küzd, – sok-sok gyülekezetben elterjedjen 
2019-ben!

·

·
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Csád

Geeske Zijp és Bunmi Oluloto.

latért ebben a helyzetben, és új reménységért a 
szenvedő ország fiataljai számára!
Csütörtök: A fogyatékkal élő gyermekek és a fia-
talok közösségen alapuló rehabilitációs munkái 
nagyon pozitív hatással vannak életükre. A kétség-
beesett és néha rejtegetett gyermekek előkerülnek 
és részt vesznek a fizioterápiában, az orvosi ellá-
tásban, a mozgás-támogatásban, az iskolai ok-
tatás-támogatásban, vagy mikrohitelek kihelye-
zésének köszönhetően. Imádkozzunk, hogy a 
munka folytatódhasson és sok-sok gyerek életét 
gazdagíthassa!
Péntek: A Fogyatékkal Élők Szervezetei egyre 
jobban fejlődnek, és egyre inkább felelősségteljes, 
egészséges szervezetté fejlődnek, ahol a fogya-
tékkal élő emberek találkoznak és együtt növe-
kednek. Imádkozzunk a szervezetek konszoli-
dációjáért, valamint újabbak fejlesztéséért a 
Guéra- és a szomszédos régiókban!
Szombat/vasárnap: A csádi kormányzat 2018 jú-
niusában ratifikálta a fogyatékossággal élő sze-
mélyek jogairól szóló egyezményt. Imádkozzunk, 
hogy a csádi közösség lassan, de biztosan kezdje 
el megvalósítani az alapelveit a fogyatékossággal 
élő személyek aktív részvétele érdekében Csád 
Köztársaságban!

Bibliai idézet: „Egy arra utazó samaritánus pedig, 
amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, oda-
ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte 
azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy 
fogadóba, és gondját viselte.” Lukács 10, 33-34
Vezető munkatársak:
Bunmi Oluloto – megbízott igazgató
Geeske Zijp - programmenedzser

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát a 2018 során megkapott sok, 
nagylelkű hagyatékért és különösen is a mögöttük 
álló nagylelkű hagyatékozókért! 
Csütörtök: Adjunk hálát a Dél-Afrikai Lepramisz-
szió különböző magazinokban 2018 során meg-
jelent hirdetéseire érkezett nagylelkű reagáláso-
kért! Imádkozzunk, hogy ezen új támogatóink is 
olyan nagylelkűen támogassák ügyünket, mint 
támogatóink korábbi nemzedékei tették!
Péntek: Imádkozzunk a munkatársak biztonsá-
gáért – Lucky Kunene (KwaZulu Natal) és 
Goodman Qhosholo (Kelet-Cape), akik nagy tá-
volságokra utaznak veszélyes utakon, hogy a 
betegeket segítsék és tanítsanak a lepráról!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát, hogy oly sok 
dél-afrikai gyülekezet támogatta bőkezűen a 
Lepramissziót a hosszú évek során! Imádkozzunk, 
hogy szívük ajtaja nyitva maradjon 2019-ben is!

Vezető munkatársak
Peter Laubscher – igazgató
Theo de Villiers – igazgatóhelyettes



14. hét: április 1 – 7.
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Ausztrália

Az Ausztráliai Lepramisszió jó szívvel van a „harco-
sok” iránt (ausztrál bizalmas kifejezés azokra a hét-
köznapi emberekre, akik kitartanak a sorscsapások 
ellenére is). Erre gyakran kétségbeejtően szüksége 
van azoknak, akik életét fogyatékosság, a lepra, vagy 
más, elhanyagolt trópusi betegség nehezíti meg. A 
csapat Jézusban való hittel és odaszánt napi 
imádsággal igyekszik szeretni és szolgálni tenge-
rentúli partnereit. Változatos tevékenységekkel segí-
tenek felhívni a figyelmet és bátorítani az emberek 
nagylelkűségét. Az ausztrál támogatók imádsággal és 
anyagiakkal támogatnak projekteket hat, stratégiai 
szempontból fontos országban: Kelet-Timor, Nepál, 
Nigéria, India, Pápua Új-Guinea és Thaiföld. Idén ke-
rülnek bevezetésre a „Vásárolj a lepra megállítá-
sáért!” és a „A biztonságos víz életeket ment!” pro-
jektek. Ezek megvalósításához sajátmárkás és exklu-
zív termékeket árusítanak, amelyek bevétele a 
kiválasztott projekteket támogatja. Ezt célzott ado-
mánygyűjtő levelek és fokozott internetes jelenlét 
segíti majd, főképpen a közösségi média útján. Az 
„Egy csészével egy kúráért” rendezvényt is felele-
venítik, hogy több ausztrált indítsanak „teavíz forra-
lására” és megállítsák a lepra terjedését 2035-re. (A 
támogatók a lepráról való információ-átadás és 
adománygyűjtés céljából reggeli vagy délutáni teá-
zást szerveznek, amelyre meghívják barátaikat, isme-
rőseiket, családtagjaikat, munkatársaikat. A Lepra-
missziótól a felszolgált teát és kávét is megvásá-
rolhatják, ezzel is támogatva az ügyet.) 
Imatémák

Hétfő: Dicsérjük Istent azokért a nagylelkű auszt-
rálokért, akik imával és adományaikkal segítik a 
leprabetegeket! Imádkozzunk, hogy számuk és 
vállalásaik növekedjenek!
Kedd: Adjunk hálát Isten alkotó előrelátásáért, 
ahogyan ez a Kereskedelmi csoport tevékenysége 
által látszik! Dicsérjük Istent, Aki sikeresen hasz-
nálta ezt a kezdeményezést és elkötelezte a vá-
sárlókat a leprával érintettek megsegítésére! Imád-
kozzunk, hogy az Úr további támogatókat hozzon 
ily módon!
Szerda: Dicsérjük Istent a program munkatár-
sainak biztonságos tengerentúli utazásaiért! Ebben 
az évben öt olyan missziós program zárul le, amit 
az Ausztráliai Lepramisszió támogatói finanszí-

·

·

·

15. hét: április 8 – 14.
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Niger

A száraz éghajlatú Niger egyike a legszegényebb 
országoknak. A népesség 80%-ára kevesebb, mint 2 
euró jut naponta; gyakran még rosszabb a 
fogyatékosok, vagy leprától szenvedők között. Habár 
2017-ben kevesebb, mint 300 embert diagnosz-
tizáltak leprával, a harmaduk már akkor is testi 
fogyatékossággal élt. A Nigeri Lepramisszió már 1956 
óta munkálkodik Maradi városában a SIM Niger 
közreműködésével, hogy a CSL (Centre de Santé et 
de Léprologie) Leprakórházat támogassa Danjában. 
2011 óta székhelyük a fővárosban, Niameyben van. 
Segítik a Nemzeti és Regionális Egészségügyi Mi-
nisztériumot, hogy az támogassa a lepraszerveze-
teket, beleértve a lepra tudatosításával való foglal-
kozást, és az egészségügyben dolgozók ellenőrzését 
és képzését. A Nigeri Lepramisszió látása „olyan lep-
rás emberek, akiknek az élete megváltozott azáltal, 
hogy a lepra elviselhetővé vált,  és olyan közösségi 
szolgálatok, amelyek minden lehetőségükkel azon 
dolgoznak, hogy a leprások aktív tagjaivá váljanak a 
társadalomnak”. Ez nemcsak orvosi lepraszerveze-
teket kíván meg, hanem közösségi fejlődést is, és ezt 
bevételszerző tevékenységekre szánt mikrohiteleken 
keresztül segítik elő iható víz szolgáltatásával, mos-
dók építésével, a közösségek higiéniájának segítésé-
vel, és egy lakásteremtő programmal a hajléktalan 
leprások számára. Az utóbbi időkben a Nigeri Lep-
ramisszió kapcsolatokat kezdett kiépíteni helyi 
egyházi vezetőkkel, fogyatékossági szervezetekkel 
és kormányzati intézményekkel. Szintén segíti az 
IDEA leprásokból álló egyesületet támogatott 
képzéseken és a közösségben való felelősség és 
tudatosság megteremtésén keresztül. 
Imatémák

Hétfő: A Nigeri Lepramisszió kiértékelni és fejlesz-
teni fogja az ország stratégiáját ebben az évben, 
és újabb projektekbe is kezd majd, mivel az egyik 
közösség által vezetett projektjük a végéhez kö-
zeledik. Imádkozzunk bölcsességért és útmutatá-
sért a csapat számára, mivel olyan lehetőségeket 
keresnek, amelyek nagyszabású és fenntartható 
változásokat hoznak az emberek életébe! 
Kedd: A Nigeri Lepramisszió egyházi vezetőkkel 
és keresztényekkel összefogva dolgozik, hogy 
ösztönözzék az átfogó missziót és elérjenek a 
leprától szenvedőkhöz. Így ők lelki és érzelmi tá-
mogatást kaphatnak. 

·

·

Sheldon Rankin  vezérigazgató (balra) üdvözli Amar Timalsina-t Nepálból, aki először jött a déli féltekére 
a Lepra Vasárnapja világrendezvényre. 

roztak. Köszönet Istennek az általuk gyakorolt ha-
tásért, és kérjünk tőle bölcsességet és további 
biztonságot a programok munkatársai számára az 
újabb projektek elkezdéséhez!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy még több gyüleke-
zet és csoport legyen nyitott és mutasson érdeklő-
dést olyan beszámolók meghallgatására, amelyek 
a leprával érintettek megsegítésének módozatairól 
szólnak! Dicsérjük Istent a csatlakozni szándé-
kozókért, és áldjuk azokat, akik már cselekedtek!
Péntek: Imádkozzunk, hogy még több ember „te-
gye föl a teavizet” egy nagyszerű ügyért, és tartson 
„Cuppa For A Cure” alkalmat, hogy ezzel is segít-
senek 2035-re megállítani a leprát!
Szombat/vasárnap: Sok csodálatos támogató van 
Ausztrália-szerte, akik a leprával érintetteket ön-
kéntesként segítik munkahelyükön és otthonaik-
ban. Imádkozzunk, hogy Isten áldása legyen 
rajtuk, és általuk másokra is áradjon!

Bibliai idézet: „Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő 
az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, 
hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig 
világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére 
szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban 
hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? 
Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, 
hanem cselekedettel és igazsággal.” 
(János 1. levele 3,16-18)
Vezetőség:
Sheldon Rankin – vezérigazgató 

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Imádkozzunk a Nigeri Lepramisszió kura-
tóriumáért, mivel céljuk, hogy teljes felelősséget 
vállaljanak az összes lepratevékenység felett az 
országban. Imádkozzunk, hogy a kuratórium jól 
működjön és adakozásunkkal segítsék a Lepra-
misszió dolgozóinak sikerét Nigerben. 
Csütörtök: CSL Danja az egyetlen aktív leprá-
sokra szakosodott kórház Nigerben, ám komoly 
pénzügyi megpróbáltatásokkal kellett szembenéz-
nie az elmúlt időkben, mint például az adakozóktól 
származó alap apadása, és a helyileg megterem-
tett bevétel csekély mennyisége. Ezen felül állandó 
kihívás számukra egy kórházigazgató találása. 
Imádkozzunk, hogy az Úr megfordítsa a központ 
sorsát és találjanak egy elkötelezett igazgatót az 
élére! 
Péntek: Imádkozzunk, hogy a Nigeri Lepramisszió 
harmóniában tudjon együttmunkálkodni, és sikerük 
lehessen minden projektjükben! Imádkozzunk  
Yohannáért, hogy erősíthesse az IDEA Niger veze-
tőit és követhesse más partnerek tevékenységeit! 
Ichayáért, a hivatali adminisztrátorért, hogy irányí-
tani tudjon minden pénzügyet, emberi erőforrást és 
logisztikát! Saratouért, aki nemzetközi és regio-
nális szinten működik együtt a leprakoordiná-
torokkal. 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Bunmiért, a ni-
geri tagszervezet  vezetőjéért, feleségéért Loveth-
ért, és gyermekeikért, Blessingért, Favourért és 
Goodnessért! Favour májusban fejezi be a közép-
iskolát, és reméli, hogy szeptemberben egyetemre 
mehet tovább. Imádkozzunk könnyű iskolaváltásért 
és a családnak kegyelemért, hogy alkalmazkod-
hassanak a változáshoz! 

Bibliai idézet: „Azért szerelmes atyámfiai erősen 
álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak 
dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem 
hiábavaló az Úrban.”  1 Korintus 15:58

Bunmi Oluloto – igazgató 
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Ausztrália

Az Ausztráliai Lepramisszió jó szívvel van a „harco-
sok” iránt (ausztrál bizalmas kifejezés azokra a hét-
köznapi emberekre, akik kitartanak a sorscsapások 
ellenére is). Erre gyakran kétségbeejtően szüksége 
van azoknak, akik életét fogyatékosság, a lepra, vagy 
más, elhanyagolt trópusi betegség nehezíti meg. A 
csapat Jézusban való hittel és odaszánt napi 
imádsággal igyekszik szeretni és szolgálni tenge-
rentúli partnereit. Változatos tevékenységekkel segí-
tenek felhívni a figyelmet és bátorítani az emberek 
nagylelkűségét. Az ausztrál támogatók imádsággal és 
anyagiakkal támogatnak projekteket hat, stratégiai 
szempontból fontos országban: Kelet-Timor, Nepál, 
Nigéria, India, Pápua Új-Guinea és Thaiföld. Idén ke-
rülnek bevezetésre a „Vásárolj a lepra megállítá-
sáért!” és a „A biztonságos víz életeket ment!” pro-
jektek. Ezek megvalósításához sajátmárkás és exklu-
zív termékeket árusítanak, amelyek bevétele a 
kiválasztott projekteket támogatja. Ezt célzott ado-
mánygyűjtő levelek és fokozott internetes jelenlét 
segíti majd, főképpen a közösségi média útján. Az 
„Egy csészével egy kúráért” rendezvényt is felele-
venítik, hogy több ausztrált indítsanak „teavíz forra-
lására” és megállítsák a lepra terjedését 2035-re. (A 
támogatók a lepráról való információ-átadás és 
adománygyűjtés céljából reggeli vagy délutáni teá-
zást szerveznek, amelyre meghívják barátaikat, isme-
rőseiket, családtagjaikat, munkatársaikat. A Lepra-
missziótól a felszolgált teát és kávét is megvásá-
rolhatják, ezzel is támogatva az ügyet.) 
Imatémák

Hétfő: Dicsérjük Istent azokért a nagylelkű auszt-
rálokért, akik imával és adományaikkal segítik a 
leprabetegeket! Imádkozzunk, hogy számuk és 
vállalásaik növekedjenek!
Kedd: Adjunk hálát Isten alkotó előrelátásáért, 
ahogyan ez a Kereskedelmi csoport tevékenysége 
által látszik! Dicsérjük Istent, Aki sikeresen hasz-
nálta ezt a kezdeményezést és elkötelezte a vá-
sárlókat a leprával érintettek megsegítésére! Imád-
kozzunk, hogy az Úr további támogatókat hozzon 
ily módon!
Szerda: Dicsérjük Istent a program munkatár-
sainak biztonságos tengerentúli utazásaiért! Ebben 
az évben öt olyan missziós program zárul le, amit 
az Ausztráliai Lepramisszió támogatói finanszí-
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Niger

A száraz éghajlatú Niger egyike a legszegényebb 
országoknak. A népesség 80%-ára kevesebb, mint 2 
euró jut naponta; gyakran még rosszabb a 
fogyatékosok, vagy leprától szenvedők között. Habár 
2017-ben kevesebb, mint 300 embert diagnosz-
tizáltak leprával, a harmaduk már akkor is testi 
fogyatékossággal élt. A Nigeri Lepramisszió már 1956 
óta munkálkodik Maradi városában a SIM Niger 
közreműködésével, hogy a CSL (Centre de Santé et 
de Léprologie) Leprakórházat támogassa Danjában. 
2011 óta székhelyük a fővárosban, Niameyben van. 
Segítik a Nemzeti és Regionális Egészségügyi Mi-
nisztériumot, hogy az támogassa a lepraszerveze-
teket, beleértve a lepra tudatosításával való foglal-
kozást, és az egészségügyben dolgozók ellenőrzését 
és képzését. A Nigeri Lepramisszió látása „olyan lep-
rás emberek, akiknek az élete megváltozott azáltal, 
hogy a lepra elviselhetővé vált,  és olyan közösségi 
szolgálatok, amelyek minden lehetőségükkel azon 
dolgoznak, hogy a leprások aktív tagjaivá váljanak a 
társadalomnak”. Ez nemcsak orvosi lepraszerveze-
teket kíván meg, hanem közösségi fejlődést is, és ezt 
bevételszerző tevékenységekre szánt mikrohiteleken 
keresztül segítik elő iható víz szolgáltatásával, mos-
dók építésével, a közösségek higiéniájának segítésé-
vel, és egy lakásteremtő programmal a hajléktalan 
leprások számára. Az utóbbi időkben a Nigeri Lep-
ramisszió kapcsolatokat kezdett kiépíteni helyi 
egyházi vezetőkkel, fogyatékossági szervezetekkel 
és kormányzati intézményekkel. Szintén segíti az 
IDEA leprásokból álló egyesületet támogatott 
képzéseken és a közösségben való felelősség és 
tudatosság megteremtésén keresztül. 
Imatémák

Hétfő: A Nigeri Lepramisszió kiértékelni és fejlesz-
teni fogja az ország stratégiáját ebben az évben, 
és újabb projektekbe is kezd majd, mivel az egyik 
közösség által vezetett projektjük a végéhez kö-
zeledik. Imádkozzunk bölcsességért és útmutatá-
sért a csapat számára, mivel olyan lehetőségeket 
keresnek, amelyek nagyszabású és fenntartható 
változásokat hoznak az emberek életébe! 
Kedd: A Nigeri Lepramisszió egyházi vezetőkkel 
és keresztényekkel összefogva dolgozik, hogy 
ösztönözzék az átfogó missziót és elérjenek a 
leprától szenvedőkhöz. Így ők lelki és érzelmi tá-
mogatást kaphatnak. 

·

·

Sheldon Rankin  vezérigazgató (balra) üdvözli Amar Timalsina-t Nepálból, aki először jött a déli féltekére 
a Lepra Vasárnapja világrendezvényre. 

roztak. Köszönet Istennek az általuk gyakorolt ha-
tásért, és kérjünk tőle bölcsességet és további 
biztonságot a programok munkatársai számára az 
újabb projektek elkezdéséhez!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy még több gyüleke-
zet és csoport legyen nyitott és mutasson érdeklő-
dést olyan beszámolók meghallgatására, amelyek 
a leprával érintettek megsegítésének módozatairól 
szólnak! Dicsérjük Istent a csatlakozni szándé-
kozókért, és áldjuk azokat, akik már cselekedtek!
Péntek: Imádkozzunk, hogy még több ember „te-
gye föl a teavizet” egy nagyszerű ügyért, és tartson 
„Cuppa For A Cure” alkalmat, hogy ezzel is segít-
senek 2035-re megállítani a leprát!
Szombat/vasárnap: Sok csodálatos támogató van 
Ausztrália-szerte, akik a leprával érintetteket ön-
kéntesként segítik munkahelyükön és otthonaik-
ban. Imádkozzunk, hogy Isten áldása legyen 
rajtuk, és általuk másokra is áradjon!

Bibliai idézet: „Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő 
az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, 
hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig 
világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére 
szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban 
hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? 
Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, 
hanem cselekedettel és igazsággal.” 
(János 1. levele 3,16-18)
Vezetőség:
Sheldon Rankin – vezérigazgató 

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Imádkozzunk a Nigeri Lepramisszió kura-
tóriumáért, mivel céljuk, hogy teljes felelősséget 
vállaljanak az összes lepratevékenység felett az 
országban. Imádkozzunk, hogy a kuratórium jól 
működjön és adakozásunkkal segítsék a Lepra-
misszió dolgozóinak sikerét Nigerben. 
Csütörtök: CSL Danja az egyetlen aktív leprá-
sokra szakosodott kórház Nigerben, ám komoly 
pénzügyi megpróbáltatásokkal kellett szembenéz-
nie az elmúlt időkben, mint például az adakozóktól 
származó alap apadása, és a helyileg megterem-
tett bevétel csekély mennyisége. Ezen felül állandó 
kihívás számukra egy kórházigazgató találása. 
Imádkozzunk, hogy az Úr megfordítsa a központ 
sorsát és találjanak egy elkötelezett igazgatót az 
élére! 
Péntek: Imádkozzunk, hogy a Nigeri Lepramisszió 
harmóniában tudjon együttmunkálkodni, és sikerük 
lehessen minden projektjükben! Imádkozzunk  
Yohannáért, hogy erősíthesse az IDEA Niger veze-
tőit és követhesse más partnerek tevékenységeit! 
Ichayáért, a hivatali adminisztrátorért, hogy irányí-
tani tudjon minden pénzügyet, emberi erőforrást és 
logisztikát! Saratouért, aki nemzetközi és regio-
nális szinten működik együtt a leprakoordiná-
torokkal. 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Bunmiért, a ni-
geri tagszervezet  vezetőjéért, feleségéért Loveth-
ért, és gyermekeikért, Blessingért, Favourért és 
Goodnessért! Favour májusban fejezi be a közép-
iskolát, és reméli, hogy szeptemberben egyetemre 
mehet tovább. Imádkozzunk könnyű iskolaváltásért 
és a családnak kegyelemért, hogy alkalmazkod-
hassanak a változáshoz! 

Bibliai idézet: „Azért szerelmes atyámfiai erősen 
álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak 
dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem 
hiábavaló az Úrban.”  1 Korintus 15:58

Bunmi Oluloto – igazgató 



16. hét: április 15 – 21.
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Hallatni a hangunkat

A leprabetegek szinte mindegyike azt vallja, hogy a 
legnehezebb számukra a megbélyegzésnek és tár-
sadalmi  kivetettségnek az elhordozása. Éppen ezért 
nem elégséges, hogy megfelelő gyógyítást, kezelést 
és gondoskodást adjunk csupán számukra. A Nem-
zetközi Lepramisszió a leprabetegekkel és különféle 
szervezeteikkel együtt minél hangosabb szeretne 
lenni a betegek érdekében, a szégyenbélyeg eltör-
lésében is! Gyakran ez a hatóságokkal és a „hata-
lommal” való konfrontációt kívánja meg. Hatnunk kell 
a törvényalkotásokra, mivel számos országban még 
ma is érvényben vannak a leprabetegekre vonatkozó 
megkülönböztető törvények és rendelkezések! Ebben 
a harcban a legkiválóbb harcosok a leprabetegek 
szervezetei, akik a leghitelesebben és megrendítő 
erővel tudják felemelni szavukat. Elmondják meg-
rendítő történeteiket az áldozat szemszögéből, és 
ezzel küzdenek, mint éles, szívekig ható fegyverrel. 
Ismereteink szerint az utóbbi öt évben 493 fővel 
gyarapodott azoknak a korábbi leprabetegeknek a 
köre, akik saját országukban politikai, nemzeti szinten 
is harcolnak társaik jogaiért és egyenlő bánásmódért 
számukra! 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azokért a korábbi leprabete-
gekért, akik a jogvédelemben és érdekképviselet-
ben küzdenek hazai és nemzetközi szinten! Imád-
kozzunk erőért, bölcsességért és bátorságért szá-
mukra! Imádkozzunk azért, hogy leghitelesebb 
személyes tapasztalataikat jól meg tudják osztani 
másokkal is! 
Kedd: Imádkozzunk az IDEA nemzetközi szer-
vezetért (leprabetegek nemzetközi szövetsége)! 
Kérjük Istentől, hogy bátorsággal tudják folytatni 
megkezdett harcukat, és felemelni szavukat a be-
tegek érdekében! 
Szerda: A „becsatornázás” nagyon fontos a szé-
gyenbélyeg felszámolásában. Bevinni a leprabe-
tegséget a köztudatba, felvilágosítani róla a lakos-
ságot azokban az országokban, ahol előfordul: 
mind-mind olyan tevékenység, mint egy csatorna, 
hogy a társadalom fősodrába kerüljön be évezre-
dek után végre! Imádkozzunk a leprabetegek szer-
vezeteiért, bátorságukért, erőért számukra nehéz 
harcuk során! 

·

·

·
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17. hét: április 22 – 28.

Németország és Olaszország

A németországi Lepramisszió (Lepramission)
Egy  helyi baráti körből indult Dr Gottfried és Helle 
Riedel misszionárius orvosok kezdeményezésével. 
Ők élharcosai voltak lepra elleni küzdelemnek, 1951-
től 1997-ig dolgoztak a Lepramisszióban. Azt remél-
ték, hogy az embereket közel tudják vinni Isten sze-
retetéhez, és Isten Királyságát láthatóvá tudják tenni 
számukra. A német Lepramisszió vezető bizottságá-
nak minden tagja önkéntes, és különböző felekezetek 
tagja. Speciális adománygyűjtési eseményeket szer-
veznek és különböző csoportokba és közösségekbe 
is meghívásokat kapnak, hogy beszámoljanak a pro-
jektjeikről. A szervezet Niger, India és Csád projektjeit 
is támogatja. 
Az olasz Lepramisszió (Missione Contro la Lebbra) 
Kis csoport, amely önkéntes alapon dolgozik, hogy 
széles körben megismertesse a Nemzetközi Lepra-
misszió munkásságát. Ahhoz, hogy elérjenek az ola-
szokhoz, egy hírlevelet adnak ki (papír és digitális 
formában), kisebb eseményeket rendeznek és ado-
mánygyűjtéseket, valamint facebookon és webolda-
lon keresztül kommunikálnak. 
Imatémák
Németország

Hétfő: Adjunk hálát a múlt tavasszal megválasztott 
kuratórium csapatáért! Imádkozzunk erőért és egy-
ségért, hisz arra szeretnék ösztönözni az embe-
reket, hogy csatlakozzanak a missziónkhoz. 
Kedd: Adjunk hálát a rengeteg hűséges emberért 
és a német egyházakért, akik aLepramisszió  mun-

·

·

·

·

·

Csütörtök: Az imakalauz lapjain többször is olvas-
hatunk arról, hogy leprabetegek és szervezeteik 
felemelik hangjukat. Adjunk hálát értük, hogy fáj-
dalmaik és terheik ellenére másokért: társaikért is 
harcolnak! Kérjük Isten áldását rájuk! 
Nagypéntek: „Amikor embernek formájában volt, 
nem tekintette zsákmánynek, hogy ő Istennel 
egyenlő, hanem önmagát megüresítve szolgai 
formát vet fel…” Filippi 2,8  
Húsvét vasárnap/hétfő: „…Aki megmentett min-
ket és elhívott szent hívással nem a mi csele-
kedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és 
kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte 
adott nekünk Krisztus Jézusban.” 2 Timóteus 1,10 
Krisztus legyőzte a halált és kárhozatot, adjunk 
hálát és örvendezzünk ezért! 

Az új német kuratórium (2018 április).

kájáért imádkoznak és segítenek minket felaján-
lásaikkal és elkötelezettségükkel!
Szerda: 2019-ben a német Lepramisszió  új útra 
lép és megerősíti az adománygyűjtési törekvéseit. 
Imádkozzunk több önkéntesért, akik ebben segéd-
kezhetnek, és nyitott fülekért és szívekért Német-
országban! 

Olaszország
Csütörtök: Az olasz missziónak leginkább olyan 
segítőkre van szüksége, akiket bevonhat a mun-
kájába. Imádkozzunk új kapcsolatokért olyanokkal, 
akik még nem hallottak a Lepramisszió munká-
járól, és még több eszközért, mellyel elérhessék 
ezeket az embereket (mint pl. brosssúrák, újságok 
és események)! 
Péntek: Imádkozzunk, hogy az Úr megújítsa az 
olasz Lepramisszió csapatát új, érzékeny és meg-
bízható emberekkel, akik segíteni tudnak előmoz-
dítani új adománygyűjtő eseményeket, és informál-
ni tudnak a Lepramisszióról!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy Isten ke-
zében tartsa a nehéz olasz szociális és politikai 
helyzetet, ami meglehetősen megnehezíti az ado-
mánygyűjtést és az önkéntes munkát! 

Bibliai idézet: „A szeretet soha el nem fogy.” 
1 Korintus 13:8
Vezető munkatársak:
Olaszország: Pietro Matino – a bizottság vezetője
Németország: Dr Johannes Schäfer – elnök

·

·

·

·

 Birke Nigetu Teka (Etiópia) és Kofi Nyarko (Ghana) korábbi leprabetegek, a Wellesley Bailey-díj kitüntetettjei. 
Példamutatóan harcolnak társaik érdekeiért, jogaikért, felemelésükért.
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Hallatni a hangunkat

A leprabetegek szinte mindegyike azt vallja, hogy a 
legnehezebb számukra a megbélyegzésnek és tár-
sadalmi  kivetettségnek az elhordozása. Éppen ezért 
nem elégséges, hogy megfelelő gyógyítást, kezelést 
és gondoskodást adjunk csupán számukra. A Nem-
zetközi Lepramisszió a leprabetegekkel és különféle 
szervezeteikkel együtt minél hangosabb szeretne 
lenni a betegek érdekében, a szégyenbélyeg eltör-
lésében is! Gyakran ez a hatóságokkal és a „hata-
lommal” való konfrontációt kívánja meg. Hatnunk kell 
a törvényalkotásokra, mivel számos országban még 
ma is érvényben vannak a leprabetegekre vonatkozó 
megkülönböztető törvények és rendelkezések! Ebben 
a harcban a legkiválóbb harcosok a leprabetegek 
szervezetei, akik a leghitelesebben és megrendítő 
erővel tudják felemelni szavukat. Elmondják meg-
rendítő történeteiket az áldozat szemszögéből, és 
ezzel küzdenek, mint éles, szívekig ható fegyverrel. 
Ismereteink szerint az utóbbi öt évben 493 fővel 
gyarapodott azoknak a korábbi leprabetegeknek a 
köre, akik saját országukban politikai, nemzeti szinten 
is harcolnak társaik jogaiért és egyenlő bánásmódért 
számukra! 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azokért a korábbi leprabete-
gekért, akik a jogvédelemben és érdekképviselet-
ben küzdenek hazai és nemzetközi szinten! Imád-
kozzunk erőért, bölcsességért és bátorságért szá-
mukra! Imádkozzunk azért, hogy leghitelesebb 
személyes tapasztalataikat jól meg tudják osztani 
másokkal is! 
Kedd: Imádkozzunk az IDEA nemzetközi szer-
vezetért (leprabetegek nemzetközi szövetsége)! 
Kérjük Istentől, hogy bátorsággal tudják folytatni 
megkezdett harcukat, és felemelni szavukat a be-
tegek érdekében! 
Szerda: A „becsatornázás” nagyon fontos a szé-
gyenbélyeg felszámolásában. Bevinni a leprabe-
tegséget a köztudatba, felvilágosítani róla a lakos-
ságot azokban az országokban, ahol előfordul: 
mind-mind olyan tevékenység, mint egy csatorna, 
hogy a társadalom fősodrába kerüljön be évezre-
dek után végre! Imádkozzunk a leprabetegek szer-
vezeteiért, bátorságukért, erőért számukra nehéz 
harcuk során! 

·

·

·
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17. hét: április 22 – 28.

Németország és Olaszország

A németországi Lepramisszió (Lepramission)
Egy  helyi baráti körből indult Dr Gottfried és Helle 
Riedel misszionárius orvosok kezdeményezésével. 
Ők élharcosai voltak lepra elleni küzdelemnek, 1951-
től 1997-ig dolgoztak a Lepramisszióban. Azt remél-
ték, hogy az embereket közel tudják vinni Isten sze-
retetéhez, és Isten Királyságát láthatóvá tudják tenni 
számukra. A német Lepramisszió vezető bizottságá-
nak minden tagja önkéntes, és különböző felekezetek 
tagja. Speciális adománygyűjtési eseményeket szer-
veznek és különböző csoportokba és közösségekbe 
is meghívásokat kapnak, hogy beszámoljanak a pro-
jektjeikről. A szervezet Niger, India és Csád projektjeit 
is támogatja. 
Az olasz Lepramisszió (Missione Contro la Lebbra) 
Kis csoport, amely önkéntes alapon dolgozik, hogy 
széles körben megismertesse a Nemzetközi Lepra-
misszió munkásságát. Ahhoz, hogy elérjenek az ola-
szokhoz, egy hírlevelet adnak ki (papír és digitális 
formában), kisebb eseményeket rendeznek és ado-
mánygyűjtéseket, valamint facebookon és webolda-
lon keresztül kommunikálnak. 
Imatémák
Németország

Hétfő: Adjunk hálát a múlt tavasszal megválasztott 
kuratórium csapatáért! Imádkozzunk erőért és egy-
ségért, hisz arra szeretnék ösztönözni az embe-
reket, hogy csatlakozzanak a missziónkhoz. 
Kedd: Adjunk hálát a rengeteg hűséges emberért 
és a német egyházakért, akik aLepramisszió  mun-

·

·

·

·

·

Csütörtök: Az imakalauz lapjain többször is olvas-
hatunk arról, hogy leprabetegek és szervezeteik 
felemelik hangjukat. Adjunk hálát értük, hogy fáj-
dalmaik és terheik ellenére másokért: társaikért is 
harcolnak! Kérjük Isten áldását rájuk! 
Nagypéntek: „Amikor embernek formájában volt, 
nem tekintette zsákmánynek, hogy ő Istennel 
egyenlő, hanem önmagát megüresítve szolgai 
formát vet fel…” Filippi 2,8  
Húsvét vasárnap/hétfő: „…Aki megmentett min-
ket és elhívott szent hívással nem a mi csele-
kedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és 
kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte 
adott nekünk Krisztus Jézusban.” 2 Timóteus 1,10 
Krisztus legyőzte a halált és kárhozatot, adjunk 
hálát és örvendezzünk ezért! 

Az új német kuratórium (2018 április).

kájáért imádkoznak és segítenek minket felaján-
lásaikkal és elkötelezettségükkel!
Szerda: 2019-ben a német Lepramisszió  új útra 
lép és megerősíti az adománygyűjtési törekvéseit. 
Imádkozzunk több önkéntesért, akik ebben segéd-
kezhetnek, és nyitott fülekért és szívekért Német-
országban! 

Olaszország
Csütörtök: Az olasz missziónak leginkább olyan 
segítőkre van szüksége, akiket bevonhat a mun-
kájába. Imádkozzunk új kapcsolatokért olyanokkal, 
akik még nem hallottak a Lepramisszió munká-
járól, és még több eszközért, mellyel elérhessék 
ezeket az embereket (mint pl. brosssúrák, újságok 
és események)! 
Péntek: Imádkozzunk, hogy az Úr megújítsa az 
olasz Lepramisszió csapatát új, érzékeny és meg-
bízható emberekkel, akik segíteni tudnak előmoz-
dítani új adománygyűjtő eseményeket, és informál-
ni tudnak a Lepramisszióról!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy Isten ke-
zében tartsa a nehéz olasz szociális és politikai 
helyzetet, ami meglehetősen megnehezíti az ado-
mánygyűjtést és az önkéntes munkát! 

Bibliai idézet: „A szeretet soha el nem fogy.” 
1 Korintus 13:8
Vezető munkatársak:
Olaszország: Pietro Matino – a bizottság vezetője
Németország: Dr Johannes Schäfer – elnök

·

·

·

·

 Birke Nigetu Teka (Etiópia) és Kofi Nyarko (Ghana) korábbi leprabetegek, a Wellesley Bailey-díj kitüntetettjei. 
Példamutatóan harcolnak társaik érdekeiért, jogaikért, felemelésükért.
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Danalaksmi’s  története

analaksmi's története egyfelől hatalmas 
bánatról, másrészt a Krisztusban és az Devangéliumban megtalált hatalmas re-

ménységről szól. Amikor 9 évvel ezelőtt hirtelen 
meghalt a férje, Danalaksmi teljesen összetört. 
Nem volt még gyermekük sem, amire pedig 
mindig vágyott. 
A fiatalasszony 12 éves volt csupán, amikor 
megállapították rajta a leprabetegséget. „Seb 
keletkezett a jobb lábamon, és nem múlt el. 
Senki nem törődött velem. Nem éreztem fáj-
dalmat.” 
Egy éven át tartó kombinált gyógyszeres  
kezelésre begyógyult a seb, de két év múlva 
kiújult. Addigra már lógott is az egyik lábfeje. 
Ekkor küldtek él az indiai Salur lepramissziós 
kórházába, ahol meggyógyították a sebet és 
megműtötték a lábát. Ezért nincsenek ma, 10-
15 év múltán, maradandó károsodásai korábbi 
betegségéből adódóan! 
Danalaksmi hálás azért is, hogy a leprabeteg-
ség nem gátolta meg a férjhezmenetelben. Meg 
van győződve arról, hogy férje hitbeli alapon 
fogadta el őt. „A férjem keresztény hite hozott 
össze minket, azért tudott elfogadni engem.” 
Házasságuk 5. évében Danalaksmi is Jézushoz 
tért. Mivel megint valami gondja adódott a ko-
rábbi sebeivel, férje visszaküldte a saluri kór-
házba. Az asszony tudta, hogy Salur keresztény 
kórház, és nem akart odamenni, hanem más 
rendelőket keresett fel. Azok nem tudtak rajta 
segíteni. Akkor döbbent rá, hogy mekkora a 
különbség. „Jézushoz tértem. Hiszem, hogy 
Saluron keresztül Ő gyógyított meg. Azóta hi-
szem, hogy Isten állt mindennek mögötte 
korábban is.” Isten volt erőssége Danalaksmi-
nak akkor is, amikor pár évvel később elvesz-
tette a férjét. 
2014-ben újabb próba érte:  Danalaksmin 1-es 
típusú leprareakciós jelek mutatkoztak. Megint-
csak visszament Salurba, ahol ismét kombinált 

gyógyszeres kezelésre fogták.  Közben ismét 
kisebesedett az egyik lába. Látása is meg-
romlott. Körülményei ellenére még jobban sze-
reti Jézust, mint korábban, és még hűségesebb 
hozzá.  „Isten őrzött meg mindig, és fog most is 
megőrizni! Neki adtam az életemet” 
Az egyházközség nagyon segítőkész  Dana-
laksmi és édesanyja felé. „A gyülekezet segít 
abban, hogy félelem és előítéletek nélkül tud-
junk élni.”   – mondja. 
„Minden betegtársamnak elmondom, hogy se-
gítsék a leprabetegek ügyét azza, hogy beszél-
nek róla, és mondják el, hogy milyen sokat sgít 
a Lepramisszió és az egyház. Templomolban is 
gyakran beszélek a hitemről, és az azért lehet-
séges, mert Jézus meggyógyított,  nekem pedig 
az a vágyam, hogy ezt minél többen meg-
tudják.”
Danalaksmi még azt a csodát is elmeséli, mi-
ként tanult meg olvasni. „Szerettem volna ol-
vasni a Bibliát, de a 3. osztály után kimaradtam 
az iskolából, ezért nem tudtam. Egy éjjel Isten 
azt  mondta, hogy olvassam a 23. zsoltárt. Újra 
és újra elolvastam, bár nem értettem a sza-
vakat. aztán néhány héten át mindennap ezt 
csináltam, a szavak összeálltak és a Bibliát 
azóta már teljes egészében elolvastam!” 
„Azt remélem, hogy Isten Igéét fogom hirdetni, 
aki új életet adott nekem. Szeretném, ha ezt 
mások is megtudnák. Minden, amit teszek, 
Jézus nevében teszem.” 
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Danalaksmi’s  története

analaksmi's története egyfelől hatalmas 
bánatról, másrészt a Krisztusban és az Devangéliumban megtalált hatalmas re-

ménységről szól. Amikor 9 évvel ezelőtt hirtelen 
meghalt a férje, Danalaksmi teljesen összetört. 
Nem volt még gyermekük sem, amire pedig 
mindig vágyott. 
A fiatalasszony 12 éves volt csupán, amikor 
megállapították rajta a leprabetegséget. „Seb 
keletkezett a jobb lábamon, és nem múlt el. 
Senki nem törődött velem. Nem éreztem fáj-
dalmat.” 
Egy éven át tartó kombinált gyógyszeres  
kezelésre begyógyult a seb, de két év múlva 
kiújult. Addigra már lógott is az egyik lábfeje. 
Ekkor küldtek él az indiai Salur lepramissziós 
kórházába, ahol meggyógyították a sebet és 
megműtötték a lábát. Ezért nincsenek ma, 10-
15 év múltán, maradandó károsodásai korábbi 
betegségéből adódóan! 
Danalaksmi hálás azért is, hogy a leprabeteg-
ség nem gátolta meg a férjhezmenetelben. Meg 
van győződve arról, hogy férje hitbeli alapon 
fogadta el őt. „A férjem keresztény hite hozott 
össze minket, azért tudott elfogadni engem.” 
Házasságuk 5. évében Danalaksmi is Jézushoz 
tért. Mivel megint valami gondja adódott a ko-
rábbi sebeivel, férje visszaküldte a saluri kór-
házba. Az asszony tudta, hogy Salur keresztény 
kórház, és nem akart odamenni, hanem más 
rendelőket keresett fel. Azok nem tudtak rajta 
segíteni. Akkor döbbent rá, hogy mekkora a 
különbség. „Jézushoz tértem. Hiszem, hogy 
Saluron keresztül Ő gyógyított meg. Azóta hi-
szem, hogy Isten állt mindennek mögötte 
korábban is.” Isten volt erőssége Danalaksmi-
nak akkor is, amikor pár évvel később elvesz-
tette a férjét. 
2014-ben újabb próba érte:  Danalaksmin 1-es 
típusú leprareakciós jelek mutatkoztak. Megint-
csak visszament Salurba, ahol ismét kombinált 

gyógyszeres kezelésre fogták.  Közben ismét 
kisebesedett az egyik lába. Látása is meg-
romlott. Körülményei ellenére még jobban sze-
reti Jézust, mint korábban, és még hűségesebb 
hozzá.  „Isten őrzött meg mindig, és fog most is 
megőrizni! Neki adtam az életemet” 
Az egyházközség nagyon segítőkész  Dana-
laksmi és édesanyja felé. „A gyülekezet segít 
abban, hogy félelem és előítéletek nélkül tud-
junk élni.”   – mondja. 
„Minden betegtársamnak elmondom, hogy se-
gítsék a leprabetegek ügyét azza, hogy beszél-
nek róla, és mondják el, hogy milyen sokat sgít 
a Lepramisszió és az egyház. Templomolban is 
gyakran beszélek a hitemről, és az azért lehet-
séges, mert Jézus meggyógyított,  nekem pedig 
az a vágyam, hogy ezt minél többen meg-
tudják.”
Danalaksmi még azt a csodát is elmeséli, mi-
ként tanult meg olvasni. „Szerettem volna ol-
vasni a Bibliát, de a 3. osztály után kimaradtam 
az iskolából, ezért nem tudtam. Egy éjjel Isten 
azt  mondta, hogy olvassam a 23. zsoltárt. Újra 
és újra elolvastam, bár nem értettem a sza-
vakat. aztán néhány héten át mindennap ezt 
csináltam, a szavak összeálltak és a Bibliát 
azóta már teljes egészében elolvastam!” 
„Azt remélem, hogy Isten Igéét fogom hirdetni, 
aki új életet adott nekem. Szeretném, ha ezt 
mások is megtudnák. Minden, amit teszek, 
Jézus nevében teszem.” 



18. hét: április 29 – május 5.

Kelet-Timor

A  Kelet-Timori Lepramisszió 2003 óta aktívan törek-
szik a lepra kiküszöbölésére, a lepra-okozta beteg-
ségek megelőzésére, és a leprás és fogyatékos em-
berek diszkriminációjának csökkentésére, hogy telje-
sen bevonhassák őket a közösségekbe. Szándékuk-
ban áll, hogy egy nyitott és tanulni képes közösség 
legyenek, mindig fejleszteni igyekeznek önmagukat 
és másokat annak érdekében, hogy növeljék szol-
gáltatásaikat a célszemélyek és közösségek szá-
mára. A Jobb Közösségi Egészség a Leprás Közös-
ségek (BHCAL) számára projekt az Egészségügyi 
Minisztériummal és más orvosi partnerekkel dolgozik 
együtt, azzal a céllal, hogy elérjék a lepra kiküszö-
bölését és csökkentsék a leprával összefüggő meg-
betegedéseket az erősen fertőzött területeken, mi-
közben ellenőrzi és felügyeli kevésbé fertőzött terü-
leteket. A Közösség-Alapú Rehabilitációs Szociális, 
Gazdasági, Egészségügyi és Fejlődési (CBR SEHD) 
projekt célja, hogy leprabetegeket bevonjon a 
közösségekbe önsegítő csoportokon keresztül, 
hozzásegítve őket a szociális, gazdasági és 
egészségügyi fejlődéshez. A Fogyatékos Emberek 
Jogai (RPD) projekt célja, hogy fogyatékkal élő 
emberek teljes tagjai lehessenek a társadalomnak és 
egyenlő jogokat és lehetőségeket kaphassanak.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az Úrnak a kelet-timori Egész-
ségügyi Minisztérium (MHTL) új szerkezetéért és 
minden tagjáért, hogy megújították a munkához 
való elkötelezettségüket acélból, hogy megállítsák 
a lepra terjedését!

·

28 29

A francia Lepramisszió (Mission contre la lepre) egy 
kis csapatból áll, melyet a kuratórium  vezet. A csapat 
leginkább az „En Action” állandó magazinjukon és 
honlapjukon keresztül kommunikál az adakozókkal. A 
munkatársak, bizottsági tagok, és önkéntesek láto-
gatják a gyülekezeteket is, hogy a misszió munkáját 
bemutassák. Ebben az évben a francia misszió  talál-
kozókon fog részt venni két olyan szervezettel kö-
zösen, mely összehozza a Keresztény Missziós Szer-
vezeteket. Ez egy kitűnő lehetőség minden résztvevő 
lelki  fejlődésére, és jó útja annak, hogy kapcsolatot 
tartsunk más keresztény szervezetekkel, és átgon-
doljuk az adománygyűjtés kihívásait. 2018-ban a 
francia Lepramisszió nagy bátorítást kapott a tíz 
önkéntesnek köszönhetően, akik a missziót segítve 
részt vettek a népszerű „Hősök Versenye” futáson. 
Ez egy nagyon jó lehetőség volt, hogy támogatást és 
ismertséget nyerjenek. Remélik, hogy idén még több 
futó jelentkezik majd, és kiszélesíthetik önkéntes csa-
patukat, hogy segítsenek fellendíteni a Lepramisszió 
arculatát a keresztény gyülekezetek körében. 
Imatémák

Hétfő: A kormánytól kapott anyagi támogatás, 
mely korábban lehetővé tette a francia Lepra-
misszió számára, hogy titkárt alkalmazzon: meg-
szűnt. Imádkozzunk más lehetőségért, hogy titkári 
segítségre tehessenek szert!

·

19. hét: május 6 – 12.

Franciaország

Afliana Lisnahan (bal) Petronelával, akit leprával kezeltek a falujában. 
„Tudom, hogy Isten irányít, szóval csak könyörögtem és kezelésekre jártam. Nem féltem!”

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk az új projekt, a nemzetközi 
leprakontroll- program indítványozásáért, egy jobb 
tervért, hogy elérjenek hozzájuk a leprás emberek 
szükségletei, mivel számuk évről évre növekszik! 
Imádkozzunk, hogy a kezdeményezést adakozók 
támogassák!
Szerda: Imádkozzunk az önsegítő csoport tagjai-
ért, akik hitelt kaptak, hogy elkötelezetten folytatni 
tudják a kisebb ügyleteiket egy jó bevételt elérve, 
és segíthessék családjaikat! 
Csütörtök: Adjunk hálát a CBR SEHD terület segí-
tőiért, és imádkozzunk elkötelezettségükért és tü-
relmükért, mivel ők segítik  az önsegítő csapato-
kat, hogy önállóvá válhassanak!
Péntek: Imádkozzunk hat „Fogyatékos Emberek 
Szervezetért” és egy jogsegélyért, hogy folytat-
hassák ügyvédi munkájukat és jogi felvilágosító 
tevékenységüket a fogyatékos emberek jogaival 
kapcsolatosan .a közösségben, a gyülekezetek-
ben, egyetemeken és a kormányzatban!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Kelet-Timor 
kormányáért, hogy jóváhagyja és alkalmazza a 
Fogyatékos Emberek Jogaira vonatkozó  ENSZ 
Egyezményt!

Bibliai idézet:
„Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem 
hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk 
megjelentetik.”  Róma 8:18
Vezető munkatárs:
Afliana (Nona) Lisnahan – igazgató

A tíz önkéntes futó a 2018-as „Hősök Versenyén”, 
akik 3000 eurót gyűjtöttek a sürgős „köles projektnek” Csádban.

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk a francia Lepramisszió kis 
csapatáért, hogy képesek legyenek alkalmazkodni 
a megnövekedett terhelésekhez így, hogy titkár 
nélkül maradtak! 
Szerda: A francia Lepramisszió egy új, „minden 
egyben” ügyintézési felületet használ. Imádkoz-
zunk, hogy ez pozitív változásokat hozzon a mun-
kájukban! 
Csütörtök: A francia Lepramisszió reméli, hogy 
újabb támogatókra talál azáltal, hogy magazinjukat 
különböző keresztény újságokhoz mellékeli. Imád-
kozzunk, hogy ezen újságok címzettjei elolvassák 
a magazint, és ez arra ösztönzi majd őket, hogy 
segítsék a leprától szenvedőket! 
Péntek: Adjunk hálát azért a tíz emberért, akik a 
„Hősök Versenyén” futottak 2018 júniusában, és 
3000 eurót gyűjtöttek egy „köles projekt” számára 
Csádban. Imádkozzunk, hogy az idei versenyen 
még több önkéntes fusson! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Audeért, a fran-
cia kuratórium egy új tagjáért, valamint az ő szak-
értelméért és tudásáért, amit a csapatba hozott! 
Imádkozzunk, hogy a bizottság jól működjön 
együtt, és jó döntéseket hozzon a francia Lepra-
misszió érdekében! 

Vezető munkatárs:
Pascal Machefer – igazgató 



18. hét: április 29 – május 5.

Kelet-Timor

A  Kelet-Timori Lepramisszió 2003 óta aktívan törek-
szik a lepra kiküszöbölésére, a lepra-okozta beteg-
ségek megelőzésére, és a leprás és fogyatékos em-
berek diszkriminációjának csökkentésére, hogy telje-
sen bevonhassák őket a közösségekbe. Szándékuk-
ban áll, hogy egy nyitott és tanulni képes közösség 
legyenek, mindig fejleszteni igyekeznek önmagukat 
és másokat annak érdekében, hogy növeljék szol-
gáltatásaikat a célszemélyek és közösségek szá-
mára. A Jobb Közösségi Egészség a Leprás Közös-
ségek (BHCAL) számára projekt az Egészségügyi 
Minisztériummal és más orvosi partnerekkel dolgozik 
együtt, azzal a céllal, hogy elérjék a lepra kiküszö-
bölését és csökkentsék a leprával összefüggő meg-
betegedéseket az erősen fertőzött területeken, mi-
közben ellenőrzi és felügyeli kevésbé fertőzött terü-
leteket. A Közösség-Alapú Rehabilitációs Szociális, 
Gazdasági, Egészségügyi és Fejlődési (CBR SEHD) 
projekt célja, hogy leprabetegeket bevonjon a 
közösségekbe önsegítő csoportokon keresztül, 
hozzásegítve őket a szociális, gazdasági és 
egészségügyi fejlődéshez. A Fogyatékos Emberek 
Jogai (RPD) projekt célja, hogy fogyatékkal élő 
emberek teljes tagjai lehessenek a társadalomnak és 
egyenlő jogokat és lehetőségeket kaphassanak.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az Úrnak a kelet-timori Egész-
ségügyi Minisztérium (MHTL) új szerkezetéért és 
minden tagjáért, hogy megújították a munkához 
való elkötelezettségüket acélból, hogy megállítsák 
a lepra terjedését!

·

28 29

A francia Lepramisszió (Mission contre la lepre) egy 
kis csapatból áll, melyet a kuratórium  vezet. A csapat 
leginkább az „En Action” állandó magazinjukon és 
honlapjukon keresztül kommunikál az adakozókkal. A 
munkatársak, bizottsági tagok, és önkéntesek láto-
gatják a gyülekezeteket is, hogy a misszió munkáját 
bemutassák. Ebben az évben a francia misszió  talál-
kozókon fog részt venni két olyan szervezettel kö-
zösen, mely összehozza a Keresztény Missziós Szer-
vezeteket. Ez egy kitűnő lehetőség minden résztvevő 
lelki  fejlődésére, és jó útja annak, hogy kapcsolatot 
tartsunk más keresztény szervezetekkel, és átgon-
doljuk az adománygyűjtés kihívásait. 2018-ban a 
francia Lepramisszió nagy bátorítást kapott a tíz 
önkéntesnek köszönhetően, akik a missziót segítve 
részt vettek a népszerű „Hősök Versenye” futáson. 
Ez egy nagyon jó lehetőség volt, hogy támogatást és 
ismertséget nyerjenek. Remélik, hogy idén még több 
futó jelentkezik majd, és kiszélesíthetik önkéntes csa-
patukat, hogy segítsenek fellendíteni a Lepramisszió 
arculatát a keresztény gyülekezetek körében. 
Imatémák

Hétfő: A kormánytól kapott anyagi támogatás, 
mely korábban lehetővé tette a francia Lepra-
misszió számára, hogy titkárt alkalmazzon: meg-
szűnt. Imádkozzunk más lehetőségért, hogy titkári 
segítségre tehessenek szert!

·

19. hét: május 6 – 12.

Franciaország

Afliana Lisnahan (bal) Petronelával, akit leprával kezeltek a falujában. 
„Tudom, hogy Isten irányít, szóval csak könyörögtem és kezelésekre jártam. Nem féltem!”

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk az új projekt, a nemzetközi 
leprakontroll- program indítványozásáért, egy jobb 
tervért, hogy elérjenek hozzájuk a leprás emberek 
szükségletei, mivel számuk évről évre növekszik! 
Imádkozzunk, hogy a kezdeményezést adakozók 
támogassák!
Szerda: Imádkozzunk az önsegítő csoport tagjai-
ért, akik hitelt kaptak, hogy elkötelezetten folytatni 
tudják a kisebb ügyleteiket egy jó bevételt elérve, 
és segíthessék családjaikat! 
Csütörtök: Adjunk hálát a CBR SEHD terület segí-
tőiért, és imádkozzunk elkötelezettségükért és tü-
relmükért, mivel ők segítik  az önsegítő csapato-
kat, hogy önállóvá válhassanak!
Péntek: Imádkozzunk hat „Fogyatékos Emberek 
Szervezetért” és egy jogsegélyért, hogy folytat-
hassák ügyvédi munkájukat és jogi felvilágosító 
tevékenységüket a fogyatékos emberek jogaival 
kapcsolatosan .a közösségben, a gyülekezetek-
ben, egyetemeken és a kormányzatban!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Kelet-Timor 
kormányáért, hogy jóváhagyja és alkalmazza a 
Fogyatékos Emberek Jogaira vonatkozó  ENSZ 
Egyezményt!

Bibliai idézet:
„Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem 
hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk 
megjelentetik.”  Róma 8:18
Vezető munkatárs:
Afliana (Nona) Lisnahan – igazgató

A tíz önkéntes futó a 2018-as „Hősök Versenyén”, 
akik 3000 eurót gyűjtöttek a sürgős „köles projektnek” Csádban.

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk a francia Lepramisszió kis 
csapatáért, hogy képesek legyenek alkalmazkodni 
a megnövekedett terhelésekhez így, hogy titkár 
nélkül maradtak! 
Szerda: A francia Lepramisszió egy új, „minden 
egyben” ügyintézési felületet használ. Imádkoz-
zunk, hogy ez pozitív változásokat hozzon a mun-
kájukban! 
Csütörtök: A francia Lepramisszió reméli, hogy 
újabb támogatókra talál azáltal, hogy magazinjukat 
különböző keresztény újságokhoz mellékeli. Imád-
kozzunk, hogy ezen újságok címzettjei elolvassák 
a magazint, és ez arra ösztönzi majd őket, hogy 
segítsék a leprától szenvedőket! 
Péntek: Adjunk hálát azért a tíz emberért, akik a 
„Hősök Versenyén” futottak 2018 júniusában, és 
3000 eurót gyűjtöttek egy „köles projekt” számára 
Csádban. Imádkozzunk, hogy az idei versenyen 
még több önkéntes fusson! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Audeért, a fran-
cia kuratórium egy új tagjáért, valamint az ő szak-
értelméért és tudásáért, amit a csapatba hozott! 
Imádkozzunk, hogy a bizottság jól működjön 
együtt, és jó döntéseket hozzon a francia Lepra-
misszió érdekében! 

Vezető munkatárs:
Pascal Machefer – igazgató 



20. hét:  13  19.május –

Skócia

30 31

A Stirling székhelyű Skóciai Lepramisszió célja, hogy 
felhívja a figyelmet a lepra és annak hatásaira, és 
felhívja a lakosság,  az egyházak, iskolák, közösségi 
csoportok és mások figyelmét arra, hogy  találják 
meg szerepüket a lepra legyőzésében és az életek 
átformálásában.
A kislétszámú stáb, melyet egy nagyobb csapat ön-

kéntes segít,
- adományokat gyűjt számos országos és helyi gyűj-

téssel, 
- ebben eszközül a közvetlen mailes kérésektől és 

digitális kampányoktól egészen a reggeli kávékig 
és szponzorált eseményeket használják;

- imatámogatást kérnek;
- gyülekezeteket és csoportokat látogatnak meg, 

hogy közvetlenül kérjenek támogatást.
A Skóciai Lepramisszió adományozásra, segítség-
nyújtásra kér, valamint imádkozásra hív fel, hogy a 
misszió által Isten munkáját tegyék láthatóvá. 2019 
nyarára azt tervezik, hogy egy jelentős, új adomány-
gyűjtési kampányt indítanak. Imádkozzunk mindezért!
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az alkalmazottakért és kura-
tóriumi tagokért, akik újragondolják az adomány-
gyűjtés üzenetét Skóciában! Imádkozzunk böl-
csességért és tisztánlátásért, hogy letisztuljanak 
az ötletek, és még sok embert inspiráljanak 
Skóciában adakozásra!
Kedd: Adjunk hálát az önkéntesekért, előadókért, 
egyházi képviselőkért, közösségi adományozókért 
és az irodai adminisztrációban segítőkért! Imád-
kozzunk, hogy Isten áldja meg őket mindazért, 
amit tesznek! Imádkozzunk azokért az új önkén-
tesekért is, akik kulcsfontosságú területeken szol-
gálnak, így a Lepramisszió  növelheti kapacitását 
az egész országban! Imádkozzunk főleg az új  
kuratóriumi tagok megfelelő készségeiért és ta-
pasztalataikért ahhoz, hogy fontos hiányosságokat 
töltsenek ki!
Szerda: Adjunk hálát a sok támogatóért, akik 
nagylelkűen segítenek a leprabetegeken a kü-
lönböző projektek révén! Imádkozzunk, hogy Isten 
áldja meg a szenvedők iránt érzett szeretetüket! 
Imádkozzunk, hogy a csapat több embert tudjon 
elérni, új adományozókat találni!

·

·

·

effect: hope
A kanadai lepramisszió hivatalos neve  „effect: hope”, 
vagyis: „az eredmény: reménység”. A remény helyre-
állítása az első lépés a leprabetegek gyógyulása felé. 
Jézusi  reménység segít abban, hogy megszabadítsa 
őket a lelki terhektől és a megbélyegzésektől, ame-
lyek gyakran járnak együtt utóhatásként. Ugyanakkor 
helyi egészségügyi csoportokat felkészítenek a lepra 
által érintettek ellátására szükséges ismeretekkel, 
hogy a hasonló betegségekkel küzdő embereknek is 
tudjanak segíteni ugyanabban a közösségben. Ennek 
során így megakadályozhatják a hosszútávú fogya-
tékosságokat a leprás, a Buruli-fekélyes, nyirokrend-
szeri filariózis és a többi betegségeknél.
Az Amerikai Lepramisszióról
1906-ban alapították, az Amerikai Lepramisszió-t 
(ALM), mely a legrégebbi és legnagyobb keresztény 
szervezet az Egyesült Államokban. A lepra- és a 
hozzá hasonló betegségek gyógyításával és gon-
dozásával foglalkozik. Az Amerikai Lepramisszió 
több, mint 4 millió ember életét változtatta meg világ-
szerte orvosi kezelésekkel és képzésekkel, keresz-
tény segítségnyújtással, a fogyatékosság megelőzé-
sével, közösségfejlesztésekkel és kutatásokkal.
Misszió a lepra felszámolásáról
„Misszió a lepra felszámolására” (TLM Írország) a  
megelőzést,  és gyógyítást, kezelést támogatja a lep-
rától érintett közösségekben. kutatókkal, kormányza-
tokkal, civilszervezetekkel, kórházakkal, finanszíro-
zókkal és vállalkozókkal vállvetve. A lepra mellett 
más, elhanyagolt fertőző betegségekkel is foglalko-
zik. Munkájuk középpontjában a terjedés megállítá-
sa, segítségnyújtó csapatok mozgósítása, az önsegí-
tő csoportok működtetése, irányítás és a betegellátás 
áll. A TML Írország ezen az éven arra fókuszál, hogy 
megreformálja a pénzügyi befektetéseit.

21. hét: május 20 – 26.

Kanada, USA és Írország

Linda Todd igazgató.

·

·

·

Csütörtök: Adjunk hálát azokért a gyülekeze-
tekért, amelyek adományokkal és imákkal támo-
gatják a leprabetegeket!  Imádkozzunk a többi egy-
házzal való kapcsolattartásért, hogy megosszuk az 
Isten által a Lepramisszión keresztül végzett fela-
datokat!
Péntek: Imádkozzunk az idén utazó munkatársa-
kért, hogy meg tudjanak látogatni néhány pro-
jektet! Imádkozzunk biztonságukért az utazásaik 
alatt, és azért, hogy ösztönzésként tudják venni, 
amit látni fognak! Imádkozzunk azért, hogy ál-
dássá és bátorítássá váljanak az emberek szá-
mára az általuk megismert projektek mindegyi-
kében, megerősítve a kapcsolatainkat, és közösen 
elkötelezzük magunkat a lepra leküzdésében!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy több skó-
ciai ember csatlakozzon hozzánk, rendszeresen 
imádkozzunk mind többen a leprabetegekért, a 
Lepramisszió munkájáért!

Vezetőség:
Linda Todd- igazgató

Bill Simmons vezérigazgató.                                                          Peter Derrick vezérigazgató.                                                            

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk, hogy a kanadai lepraszerve-
zetnek olyan erős és dinamikus üzenetei legyenek, 
amelyek ösztönözhetik a kanadaiakat  arra, hogy 
támogassák a lepra- és más elhanyagolt trópusi 
betegségek elleni küzdelmet!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy továbbra is együtt 
tudjanak működni és ápolni tudják a kapcsolatokat 
a kanadai kormánnyal és más nem kormányzati 
partnerekkel, miközben együtt dolgoznak a beteg-
ségek végleges megállításán, a fogyatékosság, a 
diszkrimináció megszüntetésén, a lepra- és az 
elhanyagolt trópusi betegségek felszámolásában!
Szerda: Imádkozzunk a reményért, hogy a meg-
előző ellátásban, a korai diagnózisban és a to-
vábbterjedés kutatásában végzett munkák ösztö-
nözzék az adományozókat, az alapítványokat, a 
kormányokat, hogy növeljék az ilyen programok 
támogatását!
Csütörtök: Imádkozzunk új partnerségekért, olyan 
adományozókért, akik az Amerikai Lepramisszió 
szolgálatának vezéralakjai lesznek!
Péntek: Imádkozzunk tudatosságért, ami előmoz-
dítja az evangélium terjesztését és hirdetését a  
partnereken és projekteken keresztül!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk bölcsességért 
az ALM és a partnerszervezetei számára, hogy 
kiterjeszthessék számos elhanyagolt trópusi 
betegségre munkájukat! 

Bibliai idézet: „Csak Istennél csendesül el lelkem, 
tőle kapok reménységet”   Zsolt 62.5 
Vezető munkatársak:
ALM  Bill Simmons – vezérigazgató
eredmény: reménység
Peter Derrick – vezérigazgató 
Misszió a Lepra felszámolásáért
Ken Gibson – vezérigazgató 

·

·

·

·

·

·



20. hét:  13  19.május –

Skócia

30 31

A Stirling székhelyű Skóciai Lepramisszió célja, hogy 
felhívja a figyelmet a lepra és annak hatásaira, és 
felhívja a lakosság,  az egyházak, iskolák, közösségi 
csoportok és mások figyelmét arra, hogy  találják 
meg szerepüket a lepra legyőzésében és az életek 
átformálásában.
A kislétszámú stáb, melyet egy nagyobb csapat ön-

kéntes segít,
- adományokat gyűjt számos országos és helyi gyűj-

téssel, 
- ebben eszközül a közvetlen mailes kérésektől és 

digitális kampányoktól egészen a reggeli kávékig 
és szponzorált eseményeket használják;

- imatámogatást kérnek;
- gyülekezeteket és csoportokat látogatnak meg, 

hogy közvetlenül kérjenek támogatást.
A Skóciai Lepramisszió adományozásra, segítség-
nyújtásra kér, valamint imádkozásra hív fel, hogy a 
misszió által Isten munkáját tegyék láthatóvá. 2019 
nyarára azt tervezik, hogy egy jelentős, új adomány-
gyűjtési kampányt indítanak. Imádkozzunk mindezért!
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az alkalmazottakért és kura-
tóriumi tagokért, akik újragondolják az adomány-
gyűjtés üzenetét Skóciában! Imádkozzunk böl-
csességért és tisztánlátásért, hogy letisztuljanak 
az ötletek, és még sok embert inspiráljanak 
Skóciában adakozásra!
Kedd: Adjunk hálát az önkéntesekért, előadókért, 
egyházi képviselőkért, közösségi adományozókért 
és az irodai adminisztrációban segítőkért! Imád-
kozzunk, hogy Isten áldja meg őket mindazért, 
amit tesznek! Imádkozzunk azokért az új önkén-
tesekért is, akik kulcsfontosságú területeken szol-
gálnak, így a Lepramisszió  növelheti kapacitását 
az egész országban! Imádkozzunk főleg az új  
kuratóriumi tagok megfelelő készségeiért és ta-
pasztalataikért ahhoz, hogy fontos hiányosságokat 
töltsenek ki!
Szerda: Adjunk hálát a sok támogatóért, akik 
nagylelkűen segítenek a leprabetegeken a kü-
lönböző projektek révén! Imádkozzunk, hogy Isten 
áldja meg a szenvedők iránt érzett szeretetüket! 
Imádkozzunk, hogy a csapat több embert tudjon 
elérni, új adományozókat találni!

·

·

·

effect: hope
A kanadai lepramisszió hivatalos neve  „effect: hope”, 
vagyis: „az eredmény: reménység”. A remény helyre-
állítása az első lépés a leprabetegek gyógyulása felé. 
Jézusi  reménység segít abban, hogy megszabadítsa 
őket a lelki terhektől és a megbélyegzésektől, ame-
lyek gyakran járnak együtt utóhatásként. Ugyanakkor 
helyi egészségügyi csoportokat felkészítenek a lepra 
által érintettek ellátására szükséges ismeretekkel, 
hogy a hasonló betegségekkel küzdő embereknek is 
tudjanak segíteni ugyanabban a közösségben. Ennek 
során így megakadályozhatják a hosszútávú fogya-
tékosságokat a leprás, a Buruli-fekélyes, nyirokrend-
szeri filariózis és a többi betegségeknél.
Az Amerikai Lepramisszióról
1906-ban alapították, az Amerikai Lepramisszió-t 
(ALM), mely a legrégebbi és legnagyobb keresztény 
szervezet az Egyesült Államokban. A lepra- és a 
hozzá hasonló betegségek gyógyításával és gon-
dozásával foglalkozik. Az Amerikai Lepramisszió 
több, mint 4 millió ember életét változtatta meg világ-
szerte orvosi kezelésekkel és képzésekkel, keresz-
tény segítségnyújtással, a fogyatékosság megelőzé-
sével, közösségfejlesztésekkel és kutatásokkal.
Misszió a lepra felszámolásáról
„Misszió a lepra felszámolására” (TLM Írország) a  
megelőzést,  és gyógyítást, kezelést támogatja a lep-
rától érintett közösségekben. kutatókkal, kormányza-
tokkal, civilszervezetekkel, kórházakkal, finanszíro-
zókkal és vállalkozókkal vállvetve. A lepra mellett 
más, elhanyagolt fertőző betegségekkel is foglalko-
zik. Munkájuk középpontjában a terjedés megállítá-
sa, segítségnyújtó csapatok mozgósítása, az önsegí-
tő csoportok működtetése, irányítás és a betegellátás 
áll. A TML Írország ezen az éven arra fókuszál, hogy 
megreformálja a pénzügyi befektetéseit.

21. hét: május 20 – 26.

Kanada, USA és Írország

Linda Todd igazgató.

·

·

·

Csütörtök: Adjunk hálát azokért a gyülekeze-
tekért, amelyek adományokkal és imákkal támo-
gatják a leprabetegeket!  Imádkozzunk a többi egy-
házzal való kapcsolattartásért, hogy megosszuk az 
Isten által a Lepramisszión keresztül végzett fela-
datokat!
Péntek: Imádkozzunk az idén utazó munkatársa-
kért, hogy meg tudjanak látogatni néhány pro-
jektet! Imádkozzunk biztonságukért az utazásaik 
alatt, és azért, hogy ösztönzésként tudják venni, 
amit látni fognak! Imádkozzunk azért, hogy ál-
dássá és bátorítássá váljanak az emberek szá-
mára az általuk megismert projektek mindegyi-
kében, megerősítve a kapcsolatainkat, és közösen 
elkötelezzük magunkat a lepra leküzdésében!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy több skó-
ciai ember csatlakozzon hozzánk, rendszeresen 
imádkozzunk mind többen a leprabetegekért, a 
Lepramisszió munkájáért!

Vezetőség:
Linda Todd- igazgató

Bill Simmons vezérigazgató.                                                          Peter Derrick vezérigazgató.                                                            

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk, hogy a kanadai lepraszerve-
zetnek olyan erős és dinamikus üzenetei legyenek, 
amelyek ösztönözhetik a kanadaiakat  arra, hogy 
támogassák a lepra- és más elhanyagolt trópusi 
betegségek elleni küzdelmet!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy továbbra is együtt 
tudjanak működni és ápolni tudják a kapcsolatokat 
a kanadai kormánnyal és más nem kormányzati 
partnerekkel, miközben együtt dolgoznak a beteg-
ségek végleges megállításán, a fogyatékosság, a 
diszkrimináció megszüntetésén, a lepra- és az 
elhanyagolt trópusi betegségek felszámolásában!
Szerda: Imádkozzunk a reményért, hogy a meg-
előző ellátásban, a korai diagnózisban és a to-
vábbterjedés kutatásában végzett munkák ösztö-
nözzék az adományozókat, az alapítványokat, a 
kormányokat, hogy növeljék az ilyen programok 
támogatását!
Csütörtök: Imádkozzunk új partnerségekért, olyan 
adományozókért, akik az Amerikai Lepramisszió 
szolgálatának vezéralakjai lesznek!
Péntek: Imádkozzunk tudatosságért, ami előmoz-
dítja az evangélium terjesztését és hirdetését a  
partnereken és projekteken keresztül!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk bölcsességért 
az ALM és a partnerszervezetei számára, hogy 
kiterjeszthessék számos elhanyagolt trópusi 
betegségre munkájukat! 

Bibliai idézet: „Csak Istennél csendesül el lelkem, 
tőle kapok reménységet”   Zsolt 62.5 
Vezető munkatársak:
ALM  Bill Simmons – vezérigazgató
eredmény: reménység
Peter Derrick – vezérigazgató 
Misszió a Lepra felszámolásáért
Ken Gibson – vezérigazgató 

·

·

·

·

·

·



22. hét: május 27  június 2.–

 India  –  Egészségügyi ellátás

32 33

Az Indiai Lepramisszió (TLM India) 14 kórházon és 2 
klinikán keresztül végzi egészségügyi  programját 
India 10 államában – Andhra Pradesh, Bihar, 
Chhattisgarh, Delhi, Karnataka, Maharashtra, Tamil 
Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh és West Bengal. 
A kórházak egészségügyi és társadalmi probléma-
ként közelítik meg a lepra minden aspektusát. Nem 
csupán a leprára fókuszáló szolgáltatásokat nyújta-
nak, hanem alapszintű megelőző egészségügyi 
gondozást is az egész helyi közösségek számára. A 
lepra az egyik fő oka Indiában a mozgáskorlátozott-
ságnak, és a kórházak ezt a problémakört intézményi 
alapú, valamint közösségi alapú szolgáltatásokon 
keresztül közelítik meg. Másodlagos szintű egész-
ségügyi szolgáltatásokat is nyújtanak, mint például 
bőrgyógyászati, szemészeti, általános gyógysze-
részeti, általános sebészeti, szülészeti és nőgyógyá-
szati szolgáltatások. Az Indiai Lepramisszió holisz-
tikus gondoskodással fordul a lepra miatt mozgás-
korlátozottá vált idősek felé is fizikai, mentális és lelki 
jólétük érdekében. Mindezt India 3 államában - Utta-
rakhand, Uttar Pradesh és West Bengal - 5 ún. 
'snehalaya'-ban végzik (hindi nyelven azt jelenti: 'a 
szeretet háza'). Ezeket az időseket elutasította és 
magukra hagyta a saját családjuk is a mozgáskor-
látozottságuk és  megbélyegzés miatt.  
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a TLM India kórhá-
zaiban és „snehalaya”-iban dolgozó elkötelezett 
munkatársakért! Még mindig nagy szükség van 
több képzett és elkötelezett egészségügyi dolgo-
zóra és kisegítőkre a kórházakban. Imádkozzunk, 
hogy Isten gondoskodjon elkötelezett orvosokról 
és egyéb munkatársakról, hogy jól működhesse-
nek a kórházak! 
Kedd: Nagyon sok lepra-sújtotta beteg nem képes 
arra, hogy egészségügyi segítséget keressen ma-
gának. Ennek több oka is lehet, leginkább a meg-
bélyegzés miatt. De gyakran nincsenek is a saját 
betegségük tudatában. A kórházak és otthonok tá-
mogatják őket abban, hogy minőségi egészség-
ügyi ellátásban részesülhessenek. Gyakran szer-
veznek programokat azok számára, akik több 
szempontból is nehezen elérhetőek. Imádkozzunk 
ezeknek a kórházaknak a munkájának az ered-
ményességéért, akik igyekezenek holisztikusan 
gondoskodni a leprabetegekről!

·

·

23. hét:  3 június – 9.

Szudán

Szudánban a Lepramisszió támogatja a szudáni 
Egészségügyi Minisztérium leprakezelési programját 
az Elhanyagolt Trópusi Betegségek osztályán (NTDs) 
keresztül, országos bőrminta diagnosztikát biztosítva, 
és nemzeti képzési központot működtetve a lepra 
diagnosztizálására és kezelésére. A Lepramisszió az 
Aburoff Lepraklinikán keresztül minőségi lepraszol-
gáltatást, szemvizsgálatot és a leprabetegség miatt 
megbélyegzettek számára tanácsadást nyújt. A 
Lepramisszió a nemzeti programmal és a Khartum 
Orvostudományi Egyetemmel együttműködve az 
országba látogató orvostanhallgatóknak szakmai 
gyakorlatot biztosít. A következő évben a Szudáni 
Lepramisszió leprabetegeknek a gazdasági növeke-
désben is szeretne segíteni egy új kezdeményezésen 
keresztül, bevonva őket  más, fogyatékosokat segítő 
szervezetek megélhetési programjaiba Khartumban.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk, hogy Isten küldjön megfelelő 
munkatársakat a Szudáni Lepramissziónak az 
Aburoff klinika támogatására, különösen a lepra 
következtében megbélyegzettek számára nyújtan-
dó tanácsadáshoz!
Kedd: Imádkozzunk a Szudáni Lepramisszió kí-
sérletéért, mely során 2019-ben egységbe rendez-

·

·

John Kuku beteget ápol.Szemműtét a kotharai kórházban.

·

·
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Szerda: Adjunk hálát Istennek a TLM India kór-
házaiban dolgozó ápolókért, orvosokért, fizikotera-
peutákért, adminisztratív dolgozókért és más mun-
kásokért! Kérjük rájuk Isten további áldását, hogy 
munkájukon keresztül Isten szeretetének bizony-
ságai lehessenek!
Csütörtök: A TLM India új, országos stratégiát dol-
gozott ki. Imádkozzunk Isten vezetéséért, bölcses-
ségért, hogy az általuk vezetett egészségügyi 
programon keresztül minél több leprával sújtott 
beteg embernek gyógyulást hozhassanak!
Péntek: Adjunk hálát Istennek, hogy gondoskodik 
a kórházak szükségleteiről! Még mindig sok 
mindenre lenne szükségük a kórházaknak. Imád-
kozzunk, hogy minél több egyéni, vállalati és 
intézményi támogatója legyen a TLM India-nak és 
rajtuk keresztül a leprabetegeknek! 
Szombat/vasárnap: A lepra vezető szerepet tölt 
be a fertőző betegségek között az állandósult moz-
gáskorlátozottság okozói közt. Az időben diag-
nosztizált és kezelt betegség megállítható, így a 
mozgáskorlátozottság megelőzhető. Imádkoz-
zunk, hogy a betegek időben eljussanak az orvos-
hoz, s így a mozgáskorlátozottság megelőzhető, a 
betegség pedig teljesen gyógyítható legyen! 

Vezető munkatárs:
Dr. Famkima Darlong – egészségügyi igazgató

nék a leprával kapcsolatos kezdeményezéseket az 
egyéb, bőrrel összefüggő, elhanyagolt trópusi 
betegségekkel kapcsolatos kezdeményezésekkel. 
Imádkozzunk a munkatársak képzéséért, hogy 
ezekkel a változásokkal megbírkózzanak!
Szerda: Imádkozzunk a munkatársak, valamint a 
leprabetegek és szeretteik jobb megélhetéséért, 
mivel a szudáni font értéke csökken!
Csütörtök: Kérjük, hogy Isten tegye képessé és 
ösztönözze a szudáni Episzkopális Egyházat, hogy 
odaadóbban támogassa a lepraklinikákat  tanács-
adással és pásztori látogatásokkal!
Péntek: A dél-szudáni folyamatos viszály nagyon 
megnehezíti az egészségügy működését. Imád-
kozzunk, hogy a leprabetegek megkaphassák az 
orvosi ellátást és gondozást!
Szombat/vasárnap: Kérjük Istent, hogy adjon bé-
két Dél-Szudánban, hogy akiket a háború más-
hova vitt és szétválasztott, újból együtt lehessenek 
a szeretteikkel!

Bibliai idézet:
Kérjétek tehát az aratás URát, hogy küldjön mun-
kásokat az aratásába. Mt 9,38
Vezető munkatárs:
Dr Yousif Deng Riak Deng – igazgató

·

·
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·



22. hét: május 27  június 2.–

 India  –  Egészségügyi ellátás
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Az Indiai Lepramisszió (TLM India) 14 kórházon és 2 
klinikán keresztül végzi egészségügyi  programját 
India 10 államában – Andhra Pradesh, Bihar, 
Chhattisgarh, Delhi, Karnataka, Maharashtra, Tamil 
Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh és West Bengal. 
A kórházak egészségügyi és társadalmi probléma-
ként közelítik meg a lepra minden aspektusát. Nem 
csupán a leprára fókuszáló szolgáltatásokat nyújta-
nak, hanem alapszintű megelőző egészségügyi 
gondozást is az egész helyi közösségek számára. A 
lepra az egyik fő oka Indiában a mozgáskorlátozott-
ságnak, és a kórházak ezt a problémakört intézményi 
alapú, valamint közösségi alapú szolgáltatásokon 
keresztül közelítik meg. Másodlagos szintű egész-
ségügyi szolgáltatásokat is nyújtanak, mint például 
bőrgyógyászati, szemészeti, általános gyógysze-
részeti, általános sebészeti, szülészeti és nőgyógyá-
szati szolgáltatások. Az Indiai Lepramisszió holisz-
tikus gondoskodással fordul a lepra miatt mozgás-
korlátozottá vált idősek felé is fizikai, mentális és lelki 
jólétük érdekében. Mindezt India 3 államában - Utta-
rakhand, Uttar Pradesh és West Bengal - 5 ún. 
'snehalaya'-ban végzik (hindi nyelven azt jelenti: 'a 
szeretet háza'). Ezeket az időseket elutasította és 
magukra hagyta a saját családjuk is a mozgáskor-
látozottságuk és  megbélyegzés miatt.  
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a TLM India kórhá-
zaiban és „snehalaya”-iban dolgozó elkötelezett 
munkatársakért! Még mindig nagy szükség van 
több képzett és elkötelezett egészségügyi dolgo-
zóra és kisegítőkre a kórházakban. Imádkozzunk, 
hogy Isten gondoskodjon elkötelezett orvosokról 
és egyéb munkatársakról, hogy jól működhesse-
nek a kórházak! 
Kedd: Nagyon sok lepra-sújtotta beteg nem képes 
arra, hogy egészségügyi segítséget keressen ma-
gának. Ennek több oka is lehet, leginkább a meg-
bélyegzés miatt. De gyakran nincsenek is a saját 
betegségük tudatában. A kórházak és otthonok tá-
mogatják őket abban, hogy minőségi egészség-
ügyi ellátásban részesülhessenek. Gyakran szer-
veznek programokat azok számára, akik több 
szempontból is nehezen elérhetőek. Imádkozzunk 
ezeknek a kórházaknak a munkájának az ered-
ményességéért, akik igyekezenek holisztikusan 
gondoskodni a leprabetegekről!

·

·

23. hét:  3 június – 9.

Szudán

Szudánban a Lepramisszió támogatja a szudáni 
Egészségügyi Minisztérium leprakezelési programját 
az Elhanyagolt Trópusi Betegségek osztályán (NTDs) 
keresztül, országos bőrminta diagnosztikát biztosítva, 
és nemzeti képzési központot működtetve a lepra 
diagnosztizálására és kezelésére. A Lepramisszió az 
Aburoff Lepraklinikán keresztül minőségi lepraszol-
gáltatást, szemvizsgálatot és a leprabetegség miatt 
megbélyegzettek számára tanácsadást nyújt. A 
Lepramisszió a nemzeti programmal és a Khartum 
Orvostudományi Egyetemmel együttműködve az 
országba látogató orvostanhallgatóknak szakmai 
gyakorlatot biztosít. A következő évben a Szudáni 
Lepramisszió leprabetegeknek a gazdasági növeke-
désben is szeretne segíteni egy új kezdeményezésen 
keresztül, bevonva őket  más, fogyatékosokat segítő 
szervezetek megélhetési programjaiba Khartumban.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk, hogy Isten küldjön megfelelő 
munkatársakat a Szudáni Lepramissziónak az 
Aburoff klinika támogatására, különösen a lepra 
következtében megbélyegzettek számára nyújtan-
dó tanácsadáshoz!
Kedd: Imádkozzunk a Szudáni Lepramisszió kí-
sérletéért, mely során 2019-ben egységbe rendez-
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Szerda: Adjunk hálát Istennek a TLM India kór-
házaiban dolgozó ápolókért, orvosokért, fizikotera-
peutákért, adminisztratív dolgozókért és más mun-
kásokért! Kérjük rájuk Isten további áldását, hogy 
munkájukon keresztül Isten szeretetének bizony-
ságai lehessenek!
Csütörtök: A TLM India új, országos stratégiát dol-
gozott ki. Imádkozzunk Isten vezetéséért, bölcses-
ségért, hogy az általuk vezetett egészségügyi 
programon keresztül minél több leprával sújtott 
beteg embernek gyógyulást hozhassanak!
Péntek: Adjunk hálát Istennek, hogy gondoskodik 
a kórházak szükségleteiről! Még mindig sok 
mindenre lenne szükségük a kórházaknak. Imád-
kozzunk, hogy minél több egyéni, vállalati és 
intézményi támogatója legyen a TLM India-nak és 
rajtuk keresztül a leprabetegeknek! 
Szombat/vasárnap: A lepra vezető szerepet tölt 
be a fertőző betegségek között az állandósult moz-
gáskorlátozottság okozói közt. Az időben diag-
nosztizált és kezelt betegség megállítható, így a 
mozgáskorlátozottság megelőzhető. Imádkoz-
zunk, hogy a betegek időben eljussanak az orvos-
hoz, s így a mozgáskorlátozottság megelőzhető, a 
betegség pedig teljesen gyógyítható legyen! 

Vezető munkatárs:
Dr. Famkima Darlong – egészségügyi igazgató

nék a leprával kapcsolatos kezdeményezéseket az 
egyéb, bőrrel összefüggő, elhanyagolt trópusi 
betegségekkel kapcsolatos kezdeményezésekkel. 
Imádkozzunk a munkatársak képzéséért, hogy 
ezekkel a változásokkal megbírkózzanak!
Szerda: Imádkozzunk a munkatársak, valamint a 
leprabetegek és szeretteik jobb megélhetéséért, 
mivel a szudáni font értéke csökken!
Csütörtök: Kérjük, hogy Isten tegye képessé és 
ösztönözze a szudáni Episzkopális Egyházat, hogy 
odaadóbban támogassa a lepraklinikákat  tanács-
adással és pásztori látogatásokkal!
Péntek: A dél-szudáni folyamatos viszály nagyon 
megnehezíti az egészségügy működését. Imád-
kozzunk, hogy a leprabetegek megkaphassák az 
orvosi ellátást és gondozást!
Szombat/vasárnap: Kérjük Istent, hogy adjon bé-
két Dél-Szudánban, hogy akiket a háború más-
hova vitt és szétválasztott, újból együtt lehessenek 
a szeretteikkel!

Bibliai idézet:
Kérjétek tehát az aratás URát, hogy küldjön mun-
kásokat az aratásába. Mt 9,38
Vezető munkatárs:
Dr Yousif Deng Riak Deng – igazgató
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„Az adománygyűjtés által lehetőséget kínálunk 
másoknak is arra, hogy az általunk fontosnak tartott 
ügyben részt vehessenek!”
(Henri Nouwen: Az adománygyűjtés szellemisége)
A leprabetegek gyógyításának és ápolásának meg-
valósításához anyagi forrásokra van szükség.  
Mintegy 11 lepramissziós tagország fordít különösen 
nagy figyelmet az adománygyűjtés kiemelten fontos 
tevékenységére. Becsületesen tájékoztatjuk a támo-
gatókat a szükségről, és kérjük, fejezzék ki a lep-
rabetegek iránti törődésüket és aggodalmukat 
imájukkal és pénzadományaikkal! Az adományokat 
egyénektől, egyházaktól, civil szervezetektől, alapít-
ványoktól és intézményektől gyűjtjük.  Nagyon fontos, 
hogy az adománygyűjtés több szálon fusson.
Imatémák

Hétfő: Hálát adunk Istennek a több ezer hűséges 
adományozóért, akik sokszor áldozatot hozva 
adtak a leprabetegek iránti törődésből! Kérjünk 
áldást rájuk!
Kedd: Ma azokért a lepramissziós országokért 
imádkozunk, amelyeknek az adománygyűjtés 
növelésére stratégiájuk van. Imádkozzunk, hogy 
keressék az Urat, és ő majd megmutatja „hol 
vessék ki a hálót” (Jn 21,6)!

·

·

25. hét:  17 június – 23.

Banglades – Leprakezelés és kutatás

Bangladesben a leprakezelést és kutatást közösség-
alapú rehabilitációs szolgáltatás keretében végzik.  
Ezzel a Lepramisszió projektjei nem csupán a lepra-
betegek fizikai szükségleteire adnak választ, hanem 
hatékonyan dolgoznak a lepramentes Bangladesért 
is. A leprakezelési program célja a minőségi lepra-
szolgáltatás biztosítása, az ismertség növelése, a 
lepra terjedésének megakadályozása és a fogya-
tékosság megelőzése. A Bangladesi Lepramisszió 
értékes leprakutatást végez évek óta, így nagyon 
fontos tudományos ismerettel járul hozzá a lepra 
kezeléséhez. Egy új kutatási projekt célja, hogy rész-
leteiben megértsék: az emberek hogyan  válaszolnak 
immunológiai szempontból a leprabetegséget okozó 
baktérium, a mycobacterium leprae jelenlétére. Ezen 
a kutatáson, valamint a baktérium terjedésének mo-
dellezésén keresztül olyan ismeretet nyerhetünk, 
mely segít egészen pontosan megérteni: kiknél a 
legnagyobb a leprabetegség kialakulásának kocká-
zata. A Bangladesi Lepramisszió  a helyi kutatókra és 
intézetekre is figyel és ösztönzi őket, hogy vegyenek 
részt olyan társadalmi kutatásokban, melyek segítik 
felszámolni a társadalmi integráció akadályait, 
hozzájárulnak a minőségi ellátáshoz és a megbé-
lyegzés csökkenéséhez.
Imatémák

Hétfő: Nagy valószínűséggel 2019-ben új tanul-
mányokat indítanak Bangladesben. Imádkozzunk 
ezekért a tanulmányokért, hogy új ötleteket talál-
janak a lepra terjedésének megfékezésére!
Kedd: Imádkozzunk megfelelő anyagi háttérért a 
Bangladesi Lepramisszió fő kutatási projektje szá-
mára, amely helyet és emberi erőforrást ad, ezzel 
biztosítva stabil alapot a bangladesi leprakuta-
táshoz.
Szerda: Imádkozzunk az Egészségügyi Rendszert 
Erősítő program számára további támogatásért az 
effect:hope (a kanadai lepraszervezet neve) ke-
resztül 2019-ben, mely lehetővé teszi, hogy a 
Bangladesi Lepramisszió folytassa erőfeszítéseit 
az Egészségügyi Minisztériumon belül, és biz-
tosítsa a folyamatos és átfogó lepraszolgáltatást!
Csütörtök: A Bangladesi Lepramisszió a kormány-
nyal együtt az egészségügyi rendszer megerősíté-
sén fáradozik, hogy a leprabetegek időben 

·

·

·

·

24. hét: június 10 – 16.

Adománygyűjtés

Peter Walker az adománygyűjtés praktikus  eredményét nézi Tillabériben, egy kis faluban, ahol 
új latrinák hoznak nagy változást egy nagyon szegény, 4000 emberből álló leprasújtott közösség számára.

Jahangir elveszítette a gépkocsivezetői munkáját a lábán levő fekély miatt. Miután csatlakozott egy önsegítő csoporthoz, 
megtanulta az öngondoskodást, hogy megakadályozza a fekély rosszabbodását, és védőszandált kezdett hordani. 
Megélhetési tréningen is részt vett, és egy csoporttól kölcsönt vett fel, hogy egy kis üzletet nyithasson.
Visszanyerte önbizalmát és méltóságát.

·

·

·

·

Szerda: Az elmúlt években a Lepramisszió tagor-
száginak globális szövetségén keresztül nagyobb 
arányban osztották meg az országok egymás kö-
zött az adománygyűjtő anyagokat. Imádkozzunk, 
hogy ez folytatódjon, sőt növekedjen!
Csütörtök: Imádkozzzunk Peter Walkerért, a 
Nemzetközi Lepramisszió adománygyűjtő osztá-
lyának vezetőjéért, aki „új” országokkal lép kap-
csolatba, hogy gyűjtsenek adományt a lepra-
betegek számára.
Péntek: Tervezés alatt van egy globális  adomány-
gyűjtő kampány. Imádkozzunk bölcsességért 
ebben a témában! Imádkozzunk a kampányért is, 
hogy az Úr „nyissa ki a menny zsilipjeit” és legyen 
nagy sikere!
Szombat/vasárnap:  Boldogok vagyunk és hálát 
adunk az Úrnak jóságáért,  és hogy a múltban 
megáldotta az adománygyűjtő kampányokat. 
Imádkozzunk folyamatos és növekvő kegyelméért, 
hogy „kezeink munkáját tegye maradandóvá” 
(Zsolt 90,17).

Bibliai idézet: Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kénysze-
rűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten” 
2Kor 9,7

minőségi szolgáltatást kapjanak. Imádkozzunk, 
hogy a Lepramisszió személyzete hatékonyan fej-
leszteni tudja a kormányzat egészségügyi munka-
társainak szakismeretét!
Péntek: Adjunk hálát Istennek az előző évért, 
melyben a Bangladesi Lepramisszió minden fela-
datát el tudta végezni a helyi egészségügyi és 
közigazgatási hatóságok támogatásával. Imádkoz-
zunk a lepra következtében fogyatékkal élőkért, 
akik holisztikus egészségügyi- és fogyatékosokat 
segítő szolgáltatást kapnak a kormányzattól!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Bangladesi 
Lepramisszió munkatársainak lelki meggazdago-
dásáért, különösen  a vezető pozícióban levőkért, 
hogy példaként szolgáljanak a közösség számára!

Vezető munkatárs:
John Arpon Samaddar – Progamvezető, Chittagong 
& Dhaka  
Surendra Nath Singh – Vidéki Egészségügyi Prog-
ramvezető

·

·
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„Az adománygyűjtés által lehetőséget kínálunk 
másoknak is arra, hogy az általunk fontosnak tartott 
ügyben részt vehessenek!”
(Henri Nouwen: Az adománygyűjtés szellemisége)
A leprabetegek gyógyításának és ápolásának meg-
valósításához anyagi forrásokra van szükség.  
Mintegy 11 lepramissziós tagország fordít különösen 
nagy figyelmet az adománygyűjtés kiemelten fontos 
tevékenységére. Becsületesen tájékoztatjuk a támo-
gatókat a szükségről, és kérjük, fejezzék ki a lep-
rabetegek iránti törődésüket és aggodalmukat 
imájukkal és pénzadományaikkal! Az adományokat 
egyénektől, egyházaktól, civil szervezetektől, alapít-
ványoktól és intézményektől gyűjtjük.  Nagyon fontos, 
hogy az adománygyűjtés több szálon fusson.
Imatémák

Hétfő: Hálát adunk Istennek a több ezer hűséges 
adományozóért, akik sokszor áldozatot hozva 
adtak a leprabetegek iránti törődésből! Kérjünk 
áldást rájuk!
Kedd: Ma azokért a lepramissziós országokért 
imádkozunk, amelyeknek az adománygyűjtés 
növelésére stratégiájuk van. Imádkozzunk, hogy 
keressék az Urat, és ő majd megmutatja „hol 
vessék ki a hálót” (Jn 21,6)!

·

·

25. hét:  17 június – 23.

Banglades – Leprakezelés és kutatás

Bangladesben a leprakezelést és kutatást közösség-
alapú rehabilitációs szolgáltatás keretében végzik.  
Ezzel a Lepramisszió projektjei nem csupán a lepra-
betegek fizikai szükségleteire adnak választ, hanem 
hatékonyan dolgoznak a lepramentes Bangladesért 
is. A leprakezelési program célja a minőségi lepra-
szolgáltatás biztosítása, az ismertség növelése, a 
lepra terjedésének megakadályozása és a fogya-
tékosság megelőzése. A Bangladesi Lepramisszió 
értékes leprakutatást végez évek óta, így nagyon 
fontos tudományos ismerettel járul hozzá a lepra 
kezeléséhez. Egy új kutatási projekt célja, hogy rész-
leteiben megértsék: az emberek hogyan  válaszolnak 
immunológiai szempontból a leprabetegséget okozó 
baktérium, a mycobacterium leprae jelenlétére. Ezen 
a kutatáson, valamint a baktérium terjedésének mo-
dellezésén keresztül olyan ismeretet nyerhetünk, 
mely segít egészen pontosan megérteni: kiknél a 
legnagyobb a leprabetegség kialakulásának kocká-
zata. A Bangladesi Lepramisszió  a helyi kutatókra és 
intézetekre is figyel és ösztönzi őket, hogy vegyenek 
részt olyan társadalmi kutatásokban, melyek segítik 
felszámolni a társadalmi integráció akadályait, 
hozzájárulnak a minőségi ellátáshoz és a megbé-
lyegzés csökkenéséhez.
Imatémák

Hétfő: Nagy valószínűséggel 2019-ben új tanul-
mányokat indítanak Bangladesben. Imádkozzunk 
ezekért a tanulmányokért, hogy új ötleteket talál-
janak a lepra terjedésének megfékezésére!
Kedd: Imádkozzunk megfelelő anyagi háttérért a 
Bangladesi Lepramisszió fő kutatási projektje szá-
mára, amely helyet és emberi erőforrást ad, ezzel 
biztosítva stabil alapot a bangladesi leprakuta-
táshoz.
Szerda: Imádkozzunk az Egészségügyi Rendszert 
Erősítő program számára további támogatásért az 
effect:hope (a kanadai lepraszervezet neve) ke-
resztül 2019-ben, mely lehetővé teszi, hogy a 
Bangladesi Lepramisszió folytassa erőfeszítéseit 
az Egészségügyi Minisztériumon belül, és biz-
tosítsa a folyamatos és átfogó lepraszolgáltatást!
Csütörtök: A Bangladesi Lepramisszió a kormány-
nyal együtt az egészségügyi rendszer megerősíté-
sén fáradozik, hogy a leprabetegek időben 

·

·

·

·

24. hét: június 10 – 16.

Adománygyűjtés

Peter Walker az adománygyűjtés praktikus  eredményét nézi Tillabériben, egy kis faluban, ahol 
új latrinák hoznak nagy változást egy nagyon szegény, 4000 emberből álló leprasújtott közösség számára.

Jahangir elveszítette a gépkocsivezetői munkáját a lábán levő fekély miatt. Miután csatlakozott egy önsegítő csoporthoz, 
megtanulta az öngondoskodást, hogy megakadályozza a fekély rosszabbodását, és védőszandált kezdett hordani. 
Megélhetési tréningen is részt vett, és egy csoporttól kölcsönt vett fel, hogy egy kis üzletet nyithasson.
Visszanyerte önbizalmát és méltóságát.

·

·

·

·

Szerda: Az elmúlt években a Lepramisszió tagor-
száginak globális szövetségén keresztül nagyobb 
arányban osztották meg az országok egymás kö-
zött az adománygyűjtő anyagokat. Imádkozzunk, 
hogy ez folytatódjon, sőt növekedjen!
Csütörtök: Imádkozzzunk Peter Walkerért, a 
Nemzetközi Lepramisszió adománygyűjtő osztá-
lyának vezetőjéért, aki „új” országokkal lép kap-
csolatba, hogy gyűjtsenek adományt a lepra-
betegek számára.
Péntek: Tervezés alatt van egy globális  adomány-
gyűjtő kampány. Imádkozzunk bölcsességért 
ebben a témában! Imádkozzunk a kampányért is, 
hogy az Úr „nyissa ki a menny zsilipjeit” és legyen 
nagy sikere!
Szombat/vasárnap:  Boldogok vagyunk és hálát 
adunk az Úrnak jóságáért,  és hogy a múltban 
megáldotta az adománygyűjtő kampányokat. 
Imádkozzunk folyamatos és növekvő kegyelméért, 
hogy „kezeink munkáját tegye maradandóvá” 
(Zsolt 90,17).

Bibliai idézet: Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kénysze-
rűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten” 
2Kor 9,7

minőségi szolgáltatást kapjanak. Imádkozzunk, 
hogy a Lepramisszió személyzete hatékonyan fej-
leszteni tudja a kormányzat egészségügyi munka-
társainak szakismeretét!
Péntek: Adjunk hálát Istennek az előző évért, 
melyben a Bangladesi Lepramisszió minden fela-
datát el tudta végezni a helyi egészségügyi és 
közigazgatási hatóságok támogatásával. Imádkoz-
zunk a lepra következtében fogyatékkal élőkért, 
akik holisztikus egészségügyi- és fogyatékosokat 
segítő szolgáltatást kapnak a kormányzattól!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Bangladesi 
Lepramisszió munkatársainak lelki meggazdago-
dásáért, különösen  a vezető pozícióban levőkért, 
hogy példaként szolgáljanak a közösség számára!

Vezető munkatárs:
John Arpon Samaddar – Progamvezető, Chittagong 
& Dhaka  
Surendra Nath Singh – Vidéki Egészségügyi Prog-
ramvezető

·

·
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A Lepramisszió 1898-ban kezdett dolgozni Burmá-
ban. Jövőképük egy „akadálymentes ország a lep-
rabetegek és fogyatékkal élők számára”. A Burmai 
Lepramisszió eszerint a jövőkép szerint dolgozik, 
négy stratégiai célkitűzésre összpontosítva: 1./ A lep-
rabetegek és fogyatékkal élők egészségesek, tanul-
tak, keresetükből fedezik a megélhetésüket, és isme-
rik a jogaikat; 2./ A leprabetegek és fogyatékkal élők 
befogadott és megbecsült tagjai a közösségüknek és 
befolyásuk van a közügyekre; 3./ A Burmai Lepra-
misszió erős, és pozitívan tudja befolyásolni a lepra-
betegek és fogyatékosok helyzetét; és 4./ A Burmai 
Lepramisszió megbízható, felelős szervezet, ahol 
magasan képzett munkatársak akarnak dolgozni. Je-
lenleg 7 helyszínen, összesen 14 Fogyatékos Köz-
pontban dolgoznak. Támogatják a Mawlamyine Ke-
resztyén Leprakórházat (MCLH), a burmai kormány 
Yenanthar Leprakórházát és a kelet-shani Keresztyén 
Lepramissziót is. Fontos, hogy az országban legye-
nek lepraszakértők, mivel jelentős a leprabetegek 
száma (2.279 új eset 2017-ben) és már a diagnózis 
idején nagy százalékban fordul elő látható károsodás 
is. A Lepramisszió projektjei többféle szükséget ke-
zelnek, beleértve az egészséget, a képzést, megél-
hetést, és felelősségvállalást. A Burmai Lepramisszió 
a Nemzeti Lepraellenőrzési Programmal is együtt-
működik: az újonnan kinevezett közegészségügyi 
felügyelők képzését végzi.
Imatémák

Hétfő: Az idén a Burmai Lepramisszió új meg-
közelítést kipróbálva szolgál a leprások és/vagy 
fogyatékkal élők felé, hogy minél jobban bevonja 
őket a társadalom főáramába. Imádkozzunk, hogy 
jó eredményt érjünk el azok számára, akiket szol-
gálunk, és hogy a változások az elkövetkezendő 
években láthatók legyenek!
Kedd: Imádkozzunk a Burmai Lepramisszióért, 
amely fontos, új partnerkapcsolatok létrehozásán, 
valamint a meglevők megerősítésén dolgozik, be-
leértve a kormányzati, egyházi, fejlesztési szer-
vezetek és közösségek főbb szereplőit!
Szerda: Figyeljünk a Mawlamyine Keresztyén Lep-
rakórházra, a Yenanthar Leprakórházra és a kelet-
shani Keresztyén Lepramisszióra! Imádkozzunk 
bölcsességért és kérjük Isten áldását munkájukra 
és a kórház munkatársaira! Imádkozzunk, hogy a 
leprabetegek továbbra is áldást nyerjenek ezeken 
a kórházakon keresztül!

·

·

·

26. hét: június 24 – 30.

Burma (Mianmar)

ARCKÉP

A Burmai Lepramisszió vezetői csoportja. 

·

·

·

Csütörtök: A „Világ Szolgái Hollandiából” fiatal 
önkénteseinek két csoportja érkezik a Mawlamyine 
Keresztyén Leprakórházba (MCLH) ez év júliu-
sában és augusztusban az építkezés folytatására. 
Imádkozzunk a különféle előkészületi munkáért, a 
vízum, utazás és szállás engedélyeztetéséért, és a 
munkájukért: 2018-ban két csoport által végzett 
építkezést kell folytatniuk. Imádkozzunk az MCLH 
munkatársakért is, akik új munkatársi negyed be-
fejezéséhez keresik a finanszírozási megoldást!
Péntek: Imádkozzunk a burmai emberekért, hogy 
szívük és értelmük egyre nyitottabbá váljon, és a 
kisebbségi csoportokkal szemben toleránsak és 
elfogadóbbak legyenek, beleértve a leprásokat és 
fogyatékkal élőket! Imádkozzunk, hogy csapatunk 
a Krisztus által tanított szeretet gyönyörű példája 
legyen!
Szombat/vasárnap: Tavaly óta a Burmai Lepra-
missziót már saját tanácsadó testülete irányítja. 
Imádkozzunk bölcsességért és lelkesedésért az 
igazgatóság számára, hogy az átadás a helyi ve-
zetésnek zökkenőmentes legyen!

Bibliai idézet: Szeretteim, ha így szeretett minket 
Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük 
egymást.  1Jn 4,11
Vezető munkatárs:
Dr Zaw Moe Aung – igazgató

Kép: 
Egy új protézis érkezik © 

Dan Church Aid – DCA 
(dán egyházi segély)

Beverley (és William) története

everley Cross, aki az Új-Zélandi Lepra-
misszió egyik legnagyszerűbb támoga-Btója, 2016-ban elutazott Indiába. Magával 

vitte mackóját, William-ot, és együtt látogattak 
meg néhány lepramissziós kórházat, szakkép-
zőközpontot, fejlesztési projektet. Sok időt szánt 
arra is, hogy leprabetegekkel személyesen talál-
kozzon. 
Tavaly Beverley megírta gyermekeknek szóló 
könyvét arról, ahogy William mackó „láthatta” az 
utat. Ezzel a könyvvel adományokat szeretne 
gyűjteni a leprabetegek gyógyítására!
„Ötéves voltam, amikor néhány idős misszio-
nárius hölggyel találkoztam, akik korábban Indi-
ában és Kínában szolgáltal. A történeteiket soha 
nem fogom elfelejteni. Azóta szeretnék magma 
is ilyen helyekre menni.” – mondja Beverley. 
Élete során soha nem lankadt meg lelkesedése 
a Lepramisszió iránt. 2004-ben utazott először 
Indiába, és Észak-Indiában meglátogatta a 
faizabadi kórházat. Sőt még segített is az új 
műtő építésén! 

12 évvel később egy jeles születésnapján ismét 
visszatért Indiába. De Beverley tudta, hogy fő 
feladata az, hogy honfitársait Új-Zélandon  lel-
kesítse és érzékennyé tegye a Lepramisszió 
munkája iránt. Egy baráti vacsorán még eluta-
zása előtt határozta el, hogy William mackót is 
magával viszi, és a kis maci fogja majd „kom-
mentálni” az eseményeket. 
A történet nem arról szól csupán, hogy egy 
mackó Indiába utazott. Hanem szól a csodá-
latos hitű asszonyról, akik jó 50 éven át szívé-
ben hordozta a gyermekkorában őt megérintő 
missziós történeteket! 
Isten ilyen csodálatos módon használja Bever-
ley-t élete során, különböző szolgálatokkal. 
Most azt kapta Istentől feladatul, hogy gyerme-
kek szívébe plántálja el ugyanazt, amit ő maga 
5 évesen kapott a misszionárius hölgyek által. 
Bizonyára több olyan gyermek is lesz aki a 
történet olvasása után ugyanolyan szikrát kap a 
szívébe, mint Beverley! 
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A Lepramisszió 1898-ban kezdett dolgozni Burmá-
ban. Jövőképük egy „akadálymentes ország a lep-
rabetegek és fogyatékkal élők számára”. A Burmai 
Lepramisszió eszerint a jövőkép szerint dolgozik, 
négy stratégiai célkitűzésre összpontosítva: 1./ A lep-
rabetegek és fogyatékkal élők egészségesek, tanul-
tak, keresetükből fedezik a megélhetésüket, és isme-
rik a jogaikat; 2./ A leprabetegek és fogyatékkal élők 
befogadott és megbecsült tagjai a közösségüknek és 
befolyásuk van a közügyekre; 3./ A Burmai Lepra-
misszió erős, és pozitívan tudja befolyásolni a lepra-
betegek és fogyatékosok helyzetét; és 4./ A Burmai 
Lepramisszió megbízható, felelős szervezet, ahol 
magasan képzett munkatársak akarnak dolgozni. Je-
lenleg 7 helyszínen, összesen 14 Fogyatékos Köz-
pontban dolgoznak. Támogatják a Mawlamyine Ke-
resztyén Leprakórházat (MCLH), a burmai kormány 
Yenanthar Leprakórházát és a kelet-shani Keresztyén 
Lepramissziót is. Fontos, hogy az országban legye-
nek lepraszakértők, mivel jelentős a leprabetegek 
száma (2.279 új eset 2017-ben) és már a diagnózis 
idején nagy százalékban fordul elő látható károsodás 
is. A Lepramisszió projektjei többféle szükséget ke-
zelnek, beleértve az egészséget, a képzést, megél-
hetést, és felelősségvállalást. A Burmai Lepramisszió 
a Nemzeti Lepraellenőrzési Programmal is együtt-
működik: az újonnan kinevezett közegészségügyi 
felügyelők képzését végzi.
Imatémák

Hétfő: Az idén a Burmai Lepramisszió új meg-
közelítést kipróbálva szolgál a leprások és/vagy 
fogyatékkal élők felé, hogy minél jobban bevonja 
őket a társadalom főáramába. Imádkozzunk, hogy 
jó eredményt érjünk el azok számára, akiket szol-
gálunk, és hogy a változások az elkövetkezendő 
években láthatók legyenek!
Kedd: Imádkozzunk a Burmai Lepramisszióért, 
amely fontos, új partnerkapcsolatok létrehozásán, 
valamint a meglevők megerősítésén dolgozik, be-
leértve a kormányzati, egyházi, fejlesztési szer-
vezetek és közösségek főbb szereplőit!
Szerda: Figyeljünk a Mawlamyine Keresztyén Lep-
rakórházra, a Yenanthar Leprakórházra és a kelet-
shani Keresztyén Lepramisszióra! Imádkozzunk 
bölcsességért és kérjük Isten áldását munkájukra 
és a kórház munkatársaira! Imádkozzunk, hogy a 
leprabetegek továbbra is áldást nyerjenek ezeken 
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·

·

·
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Burma (Mianmar)

ARCKÉP

A Burmai Lepramisszió vezetői csoportja. 

·

·

·
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vízum, utazás és szállás engedélyeztetéséért, és a 
munkájukért: 2018-ban két csoport által végzett 
építkezést kell folytatniuk. Imádkozzunk az MCLH 
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elfogadóbbak legyenek, beleértve a leprásokat és 
fogyatékkal élőket! Imádkozzunk, hogy csapatunk 
a Krisztus által tanított szeretet gyönyörű példája 
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Szombat/vasárnap: Tavaly óta a Burmai Lepra-
missziót már saját tanácsadó testülete irányítja. 
Imádkozzunk bölcsességért és lelkesedésért az 
igazgatóság számára, hogy az átadás a helyi ve-
zetésnek zökkenőmentes legyen!

Bibliai idézet: Szeretteim, ha így szeretett minket 
Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük 
egymást.  1Jn 4,11
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(dán egyházi segély)
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vitte mackóját, William-ot, és együtt látogattak 
meg néhány lepramissziós kórházat, szakkép-
zőközpontot, fejlesztési projektet. Sok időt szánt 
arra is, hogy leprabetegekkel személyesen talál-
kozzon. 
Tavaly Beverley megírta gyermekeknek szóló 
könyvét arról, ahogy William mackó „láthatta” az 
utat. Ezzel a könyvvel adományokat szeretne 
gyűjteni a leprabetegek gyógyítására!
„Ötéves voltam, amikor néhány idős misszio-
nárius hölggyel találkoztam, akik korábban Indi-
ában és Kínában szolgáltal. A történeteiket soha 
nem fogom elfelejteni. Azóta szeretnék magma 
is ilyen helyekre menni.” – mondja Beverley. 
Élete során soha nem lankadt meg lelkesedése 
a Lepramisszió iránt. 2004-ben utazott először 
Indiába, és Észak-Indiában meglátogatta a 
faizabadi kórházat. Sőt még segített is az új 
műtő építésén! 

12 évvel később egy jeles születésnapján ismét 
visszatért Indiába. De Beverley tudta, hogy fő 
feladata az, hogy honfitársait Új-Zélandon  lel-
kesítse és érzékennyé tegye a Lepramisszió 
munkája iránt. Egy baráti vacsorán még eluta-
zása előtt határozta el, hogy William mackót is 
magával viszi, és a kis maci fogja majd „kom-
mentálni” az eseményeket. 
A történet nem arról szól csupán, hogy egy 
mackó Indiába utazott. Hanem szól a csodá-
latos hitű asszonyról, akik jó 50 éven át szívé-
ben hordozta a gyermekkorában őt megérintő 
missziós történeteket! 
Isten ilyen csodálatos módon használja Bever-
ley-t élete során, különböző szolgálatokkal. 
Most azt kapta Istentől feladatul, hogy gyerme-
kek szívébe plántálja el ugyanazt, amit ő maga 
5 évesen kapott a misszionárius hölgyek által. 
Bizonyára több olyan gyermek is lesz aki a 
történet olvasása után ugyanolyan szikrát kap a 
szívébe, mint Beverley! 
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Dániai Lepramisszió
A Dániai Lepramissziót az Igazgatóság irányítja, 
melynek tagjai aktívan részt vesznek a munkában, 
különösen az adománygyűjtés terén. Partneri kap-
csolatban vannak a Dániai Missziók Tanácsa Fej-
lesztési Osztályával. A Dán Lepramisszió elsősorban 
a Nilfamariban (Banglades) levő Dán-Bangladesi  
Lepramisszió (DBLM)  kórházra fordít nagy figyelmet, 
melyhez történelmi  kapcsolat fűzi őket, hiszen ők 
indították el a programot. Ezenfelül kormányzati tá-
mogatást kérnek és osztanak szét a terület külön-
böző projektjei számára, mint például a takarékossági 
csoportok, fogyatékosoknak szóló programok, pros-
tituáltak és gyermekeik rehabilitációja, és emberi 
jogok oktatása.
Finnországi Lepramisszió
Finnországban 1968-ban kezdték el a Lepramisszió 
támogatását, a Nemzeti Tanács 1981-ben alakult 
meg. A Finn Lepramisszió pusztán az önkéntesek 
nagylelkűségének köszönhetően működik, akik egyé-
nekkel, egyházakkal, gyülekezeti csoportjaival és 
más szervezetekkel dolgoznak együtt imatámogatást 
és adományokat gyűjtve. Lepra- és rokkantságmeg-
előző munkát finanszíroznak a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban.  Igyekeznek növelni Finnországban  
a leprával, a betegség emberekre gyakorolt ha-
tásával, a segítség módjával kapcsolatos ismeretet, 
és felkelteni az érdeklődést. A Finnországi Lepra-
misszió  egy  finn és svéd nyelvű magazint ad ki; cik-
keket és történeteket jelentetnek meg a lepra-
munkáról keresztyén és világi magazinokban; elő-
adást tartanak templomokban, iskolákban és más 
érdeklődő csoportok számára; valamint részt vesznek 
keresztyén és a misszióhoz kapcsolódó fesztiválokon 
és eseményeken. 2019-ben hálát adnak az 50 éves 
hűséges szolgálatért otthon és a terepen. Finn orvo-
sok, ápolónők és fizioterapeuták szolgáltak korábban 
Indiában, Nepálban, Bhutánban, Bangladesben, 
Thaiföldön és Indonéziában. Ez nem valósulhatott 
volna meg azok nélkül, akik otthon szolgáltak, bizto-
sítva a hátteret anyagi  és imatámogatást gyűjtve.
Imatémák
Finnország

Hétfő: Adjunk hálát, hogy Finnországban külön-
böző egyházak növekvő érdeklődést mutatnak a 
Lepramisszió munkája iránt!

·

Etiópiában a Lepramisszió partnerszervezetekkel 
együtt dolgozik. Közülük a legrégebbi az ENAPAL, 
mely az Etiópiai Leprabetegek Szövetsége. Ugyan-
csak megbízható munkatárs az ALVRA, mely az 
Addis Ababa Leprarehabilitációs Egyesület. De együtt 
dolgozunk az ALERT-tel (Összafrikai Leprarehabili-
tációs és TBC Központ)  és a Boru Meda kórházzal. 
Az országban továbbra is gondot jelent a leprabe-
tegség. 2017-ben 3.114 új megbetegedést diagnosz-
tizáltak, akik közül 13% (402 fő) már látható testi 
károsodásokkal rendelkezett. De náluk sokkal több 
lehet a leprabetegek száma az ország mérete és 
nagyon nehezen megközelíthető területei miatt. Tehát 
a fő feladat a minél korábbi diagnózis, illetve a meg-
előzés! Egy másik projekt keretében 380  korábban 
leprabeteg vagy rokkant gyermek kap oktatást a 
missziótól. Ezen kívül élelmiszerrel és fogyasztási 
eszközökkel is segítenek családjaikon. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a  Dessie-ben található Boru 
Meda kórház új fizioterápiás osztályáért! Imádkoz-
zunk azért, hogy áldássá legyen a leprabetegek és 
mások számára is az itt folyó kezelés! 

·

28. hét: július 8 – 14.

Etiópia

Eija Kilpi, a Finn Lepramisszió elnöke, amint egy érdeklődő látogatóval foglalkozik 
a „Világ eljön a faluba” fesztivál asztalánál, 2018. májusában.

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk a Finnországi Lepramisszió  
számára új támogatókért, valamint a magazint 
olvasókért! Generációváltás történik; imádkozzunk, 
hogy a csoport új módszereket találjon új támo-
gatók, különösen fiatalok elérésére!
Szerda: Imádkozzunk új emberekért, akik hajlan-
dók felelősséget vállalni és új ötleteket kidolgozni 
Finnországban: hogyan adható át a Lepramisszió 
üzenete a  potenciális támogatóknak?!

Dánia
Csütörtök: Adjunk hálát  azoknak a tagoknak a 
szolgálatáért, akik úgy döntöttek, hogy kilépnek a 
kuratóriumból! 10, 20, sőt 40 évig szolgálták a 
Lepramisszió ügyét. Imádkozzunk, hogy még sok 
időt tölthessenek együtt a családjukkal, a gyer-
mekeikkel és unokáikkal, és továbbra is imádkoz-
zanak a Lepramisszió munkájáért! 
Péntek: Imádkozzunk, hogy a DBLM Kórház új 
projektigazgatója jól berendezkedjen, szívesen fo-
gadják a munkatársak és a betegek, és a jövőbeni 
együttműködés a Dániai Lepramisszióval örömteli 
és gyümölcsöző legyen!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy dán 
kormányzati segélyt kapjanak a Banglades Nilfa-
mari körzetében szegénységben élő és rokkant 
embereket megcélzó projektek, mivel a jelenlegi 
projekt 2019-ben véget ér! A dán csapat új 
adományt kérvényez – imádkozzunk, hogy kérel-
mük sikeres legyen!

Bibliai idézet: Nincs senkiben nagyobb szeretet 
annál, mintha valaki életét adja barátaiért. 
János 15,13
Vezető munkatársak:
Dánia: Jørgen Andersen – az  igazgatóság  elnöke
Finnország: Ritva Pohti – igazgató

Egészségügyi munkatársak képzése a lepra felismerésére és önápolási  kérdésekre 

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk Etiópia kormányáért, hogy 
Istennek tetsző módon vezessék ezt a hatalmas 
népet! Imádkozzunk békéért és egységért! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az egyes terüle-
tek egészségvédelmi dolgozói minél korábban he-
lyesen fel tudják ismerni a leprabetegséget és 
megfelelő helyre tudják küldeni az érintetteket! 
Csütörtök: Adjunk hálát azért, hogy Isten új part-
neri kapcsolatokat épített ki Etiópiában! Imádkoz-
zunk azért, hogy rendelje is ki a hozzá szükséges 
anyagiakat és emberi erőforrásokat! 
Péntek: Imádkozzunk a 380 tanulmányi ösztöndí-
jas diákért, hogy jól és szorgalmasan tanuljanak! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az egyik projekt 
leprabajnokáért, akinek feladata, hogy bátran kom-
munikáljon a betegségről és minden szinte kép-
viselje és védelmezze a betegek érdekét. 

Bibliai idézet: „Járuljunk azért bizodalommal a 
kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot 
nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való 
segítségül.” Zsidók 4:16
Vezető munkatársak:
Ms Tanny Hagens – megbízott igazgató
Mr Berihun Legesse – pénzügyi és adminisztrációs 
igazgató
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Dániai Lepramisszió
A Dániai Lepramissziót az Igazgatóság irányítja, 
melynek tagjai aktívan részt vesznek a munkában, 
különösen az adománygyűjtés terén. Partneri kap-
csolatban vannak a Dániai Missziók Tanácsa Fej-
lesztési Osztályával. A Dán Lepramisszió elsősorban 
a Nilfamariban (Banglades) levő Dán-Bangladesi  
Lepramisszió (DBLM)  kórházra fordít nagy figyelmet, 
melyhez történelmi  kapcsolat fűzi őket, hiszen ők 
indították el a programot. Ezenfelül kormányzati tá-
mogatást kérnek és osztanak szét a terület külön-
böző projektjei számára, mint például a takarékossági 
csoportok, fogyatékosoknak szóló programok, pros-
tituáltak és gyermekeik rehabilitációja, és emberi 
jogok oktatása.
Finnországi Lepramisszió
Finnországban 1968-ban kezdték el a Lepramisszió 
támogatását, a Nemzeti Tanács 1981-ben alakult 
meg. A Finn Lepramisszió pusztán az önkéntesek 
nagylelkűségének köszönhetően működik, akik egyé-
nekkel, egyházakkal, gyülekezeti csoportjaival és 
más szervezetekkel dolgoznak együtt imatámogatást 
és adományokat gyűjtve. Lepra- és rokkantságmeg-
előző munkát finanszíroznak a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban.  Igyekeznek növelni Finnországban  
a leprával, a betegség emberekre gyakorolt ha-
tásával, a segítség módjával kapcsolatos ismeretet, 
és felkelteni az érdeklődést. A Finnországi Lepra-
misszió  egy  finn és svéd nyelvű magazint ad ki; cik-
keket és történeteket jelentetnek meg a lepra-
munkáról keresztyén és világi magazinokban; elő-
adást tartanak templomokban, iskolákban és más 
érdeklődő csoportok számára; valamint részt vesznek 
keresztyén és a misszióhoz kapcsolódó fesztiválokon 
és eseményeken. 2019-ben hálát adnak az 50 éves 
hűséges szolgálatért otthon és a terepen. Finn orvo-
sok, ápolónők és fizioterapeuták szolgáltak korábban 
Indiában, Nepálban, Bhutánban, Bangladesben, 
Thaiföldön és Indonéziában. Ez nem valósulhatott 
volna meg azok nélkül, akik otthon szolgáltak, bizto-
sítva a hátteret anyagi  és imatámogatást gyűjtve.
Imatémák
Finnország

Hétfő: Adjunk hálát, hogy Finnországban külön-
böző egyházak növekvő érdeklődést mutatnak a 
Lepramisszió munkája iránt!

·

Etiópiában a Lepramisszió partnerszervezetekkel 
együtt dolgozik. Közülük a legrégebbi az ENAPAL, 
mely az Etiópiai Leprabetegek Szövetsége. Ugyan-
csak megbízható munkatárs az ALVRA, mely az 
Addis Ababa Leprarehabilitációs Egyesület. De együtt 
dolgozunk az ALERT-tel (Összafrikai Leprarehabili-
tációs és TBC Központ)  és a Boru Meda kórházzal. 
Az országban továbbra is gondot jelent a leprabe-
tegség. 2017-ben 3.114 új megbetegedést diagnosz-
tizáltak, akik közül 13% (402 fő) már látható testi 
károsodásokkal rendelkezett. De náluk sokkal több 
lehet a leprabetegek száma az ország mérete és 
nagyon nehezen megközelíthető területei miatt. Tehát 
a fő feladat a minél korábbi diagnózis, illetve a meg-
előzés! Egy másik projekt keretében 380  korábban 
leprabeteg vagy rokkant gyermek kap oktatást a 
missziótól. Ezen kívül élelmiszerrel és fogyasztási 
eszközökkel is segítenek családjaikon. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a  Dessie-ben található Boru 
Meda kórház új fizioterápiás osztályáért! Imádkoz-
zunk azért, hogy áldássá legyen a leprabetegek és 
mások számára is az itt folyó kezelés! 

·

28. hét: július 8 – 14.

Etiópia

Eija Kilpi, a Finn Lepramisszió elnöke, amint egy érdeklődő látogatóval foglalkozik 
a „Világ eljön a faluba” fesztivál asztalánál, 2018. májusában.

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk a Finnországi Lepramisszió  
számára új támogatókért, valamint a magazint 
olvasókért! Generációváltás történik; imádkozzunk, 
hogy a csoport új módszereket találjon új támo-
gatók, különösen fiatalok elérésére!
Szerda: Imádkozzunk új emberekért, akik hajlan-
dók felelősséget vállalni és új ötleteket kidolgozni 
Finnországban: hogyan adható át a Lepramisszió 
üzenete a  potenciális támogatóknak?!

Dánia
Csütörtök: Adjunk hálát  azoknak a tagoknak a 
szolgálatáért, akik úgy döntöttek, hogy kilépnek a 
kuratóriumból! 10, 20, sőt 40 évig szolgálták a 
Lepramisszió ügyét. Imádkozzunk, hogy még sok 
időt tölthessenek együtt a családjukkal, a gyer-
mekeikkel és unokáikkal, és továbbra is imádkoz-
zanak a Lepramisszió munkájáért! 
Péntek: Imádkozzunk, hogy a DBLM Kórház új 
projektigazgatója jól berendezkedjen, szívesen fo-
gadják a munkatársak és a betegek, és a jövőbeni 
együttműködés a Dániai Lepramisszióval örömteli 
és gyümölcsöző legyen!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy dán 
kormányzati segélyt kapjanak a Banglades Nilfa-
mari körzetében szegénységben élő és rokkant 
embereket megcélzó projektek, mivel a jelenlegi 
projekt 2019-ben véget ér! A dán csapat új 
adományt kérvényez – imádkozzunk, hogy kérel-
mük sikeres legyen!

Bibliai idézet: Nincs senkiben nagyobb szeretet 
annál, mintha valaki életét adja barátaiért. 
János 15,13
Vezető munkatársak:
Dánia: Jørgen Andersen – az  igazgatóság  elnöke
Finnország: Ritva Pohti – igazgató

Egészségügyi munkatársak képzése a lepra felismerésére és önápolási  kérdésekre 

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk Etiópia kormányáért, hogy 
Istennek tetsző módon vezessék ezt a hatalmas 
népet! Imádkozzunk békéért és egységért! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az egyes terüle-
tek egészségvédelmi dolgozói minél korábban he-
lyesen fel tudják ismerni a leprabetegséget és 
megfelelő helyre tudják küldeni az érintetteket! 
Csütörtök: Adjunk hálát azért, hogy Isten új part-
neri kapcsolatokat épített ki Etiópiában! Imádkoz-
zunk azért, hogy rendelje is ki a hozzá szükséges 
anyagiakat és emberi erőforrásokat! 
Péntek: Imádkozzunk a 380 tanulmányi ösztöndí-
jas diákért, hogy jól és szorgalmasan tanuljanak! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az egyik projekt 
leprabajnokáért, akinek feladata, hogy bátran kom-
munikáljon a betegségről és minden szinte kép-
viselje és védelmezze a betegek érdekét. 

Bibliai idézet: „Járuljunk azért bizodalommal a 
kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot 
nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való 
segítségül.” Zsidók 4:16
Vezető munkatársak:
Ms Tanny Hagens – megbízott igazgató
Mr Berihun Legesse – pénzügyi és adminisztrációs 
igazgató
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Magyarország
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A magyar Lepramisszióról
45 éve  támogatja Magyarországról a Lepramisszió 
imádsággal és adománygyűjtéssel a világ leprabe-
tegei között végzett munkát. Tájékoztatják a lakos-
ságot a szükségről, és serkentik a felelősséget, az 
adományozást. A támogatás fő forrásait az egyének 
és egyházközségek jelentik. A lakosság tágabb érte-
lemben vett elérésére rendszeresen hirdetéseket és 
különféle kampányokat szerveznek, vagy szórólap-
terjesztést az otthonokba. Keresztény körökben,  mé-
diában is szélesítik a tájékoztatást, hálásak a nyilvá-
nosságnak minden ilyen lehetőségéért. Egyházi isko-
lák számára tanóra-vázlatokat ajánlanak fel, hogy a 
legfiatalabbak között is végezzék ezáltal a magvetést 
és a missziói tudat felébresztését. Rajtuk keresztül 
pedig a szülők generációját is el kívánják érni tájé-
koztatásukkal  és a szenvedők iránti érzékenyítéssel. 
2019-ben a magyar Lepramisszió Indiában, Kongó-
ban, Etiópiában és Kínában vállalt támogatást és  
valósít  meg az adományoknak köszönhetően komoly 
gyógyító projekteket.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Lepramissziónak a magyar-
országi egyházakkal való szoros kapcsolatáért!  
Adjunk hálát az elkötelezett papokért, lelkipász-
torokért, akik egyházközségeikben ébren tartják a 
leprabetegek ügyét és segítik  azt, hogy a betegek 
teljes életre juthassanak el! 
Kedd: Adjunk hálát a magyarországi keresztény 
egyházak mindegyikének bevonásáért a Lepra-
misszió szolgálatába! Imádkozzunk azért, hogy a 

·

·

Új-Zélandon 1912 óta működik a Lepramisszió. Kb. 
12 000 új-zélandi támogatja rendszesesen a missziót. 
Hűségüket nemzedékről nemzedékre adják át, és 
ennek köszönhetően nagyon sok új-zélandi járult 
hozzá az évtizedek során ahhoz, hogy Bangla-
desben, Bougainville-ben, Etiópiában, Kongóban, In-
diában, Indonéziában, Nepálban és Pápua-Új-
Guineában leprabetegek élete változhasson meg! Az 
Új-Zélandi Lepramisszió hálás támogatóinak szere-
tetéért, hűségéért és támogatásáért, az önkéntesek 
készségéért, akár az irodában segítenek, akár elő-
adásokat tartanak egyházakban vagy közösségek-
ben. Partnerségben munkálkodik az Új-Zélandi 
Segélyszervezettel (a Külügyminisztérium fenntartá-
sában), a Bougainville Autonóm Kormányzattal, és 
más helyi szervezettel. Együtt fáradoznak a lepra-
betegség leküzdésén, a betegek gyógyításán, teljes 
életre való elsegítésén. 
Imatémák

Hétfő: Az Új-Zélandi Lepramisszió új stratégiát ké-
szített 2019-2023 évekre. Imádkozzunk a munka-
társakért, hogy sikeresen hajtsák végre a cél-
kitűzéseket, és hozzájáruljon Űj-Zéland is a lepra 
legyőzéséhez, életek átformálásához! 
Kedd: Adjunk hálát azért, hogy az eddigi új-zélandi 
elnököt: Anne Ratliff-et választották a Nemzetközi 
Lepramisszió alelnökévé! Közben az Igazgatási Bi-
zottsági tagságát is megtartja. Adjunk hálát Isten-
nek szakértelméért, elkötelezett szolgálatáért! Kér-
jük számára Isten áldását fontos megbízatásának 
végzéséhez! 
Szerda: Indonéziában idén először társul partner-
szervezetekkel az Új-Zélandi Lepramisszió. Adjunk 

·

·
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30. hét: július 22 – 28.

Új-Zéland

Iskolai előadás végén kis emléket kap minden diák (Tiszabecs) Az Új-Zélandi Lepramisszió ifjúsági nagykövetei Nepálban.               Gillian nepáli leprabetegekkel találkozik Katmanduban. 

bővítés során a frissen megkeresett egyházköz-
ségek is készséggel válaszoljanak, és fogadják 
szeretetükbe, imádságaikba és adományaikba a 
leprabetegeket is!  
Szerda: Adjunk hálát a hűségesen szolgáló önkén-
tesekért, akik különböző szakterületeken segítik a 
misszió működését (adatbázis-kezelés, adminiszt-
ráció, közösségi média, egyházi kapcsolattartás, 
iskolák, pénzügy)!
Csütörtök: Januártól  a kuratóium új, hároméves 
szolgálati ciklusát kezdi meg. Imádkozzunk a kura-
tóriumi  elnökért, a tagokért, akár folytatják korábbi 
szolgálatukat, akár újak a tisztségben! Kérjük Isten 
vezetését számukra, hogy élő hittel és elköte-
lezettséggel végezzék szolgálatukat!  
Péntek: Kérjük Isten bölcsességét Riskóné Márta 
igazgató számára mind a hazai szervezet veze-
tésében, mind pedig a Nemzetközi Lepramisszi-
óban végzett lelkiségi munkájában! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a magyarországi 
imatámogatókért, akik naponként táplálják imádsá-
gaikkal a Nemzetközi Lepramisszió szolgálatát! 13. 
éve fordítják  le magyar nyelvre  ezt az imakalauzt, 
így téve lehetővé csoportok és egyének számára, 
hogy anyanyelvülön használhassák azt! 

Bibliai idézet: Nem késik el az ígérettel az Úr, mint 
némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr 
érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, 
hanem hogy mindenki megtérésre jusson. 2 Péter 3,9
Vezető munkatárs:
Riskóné Fazekas Márta – igazgató

·

·

·

·

hálát Istennek ezért, és kérjük, hogy adjon böl-
csességet a munkatársaknak ahhoz, hogy a 
leprabetegség láncait leoldják  Indonéziában! 
Csütörtök: A munkatársak számos olyan rendez-
vényt tartanak az év során, melyeken a Lepra-
misszió gyógyító, gondokodó és helyreállító szol-
gálatát mutatják be. Imádkozzunk ezekért az 
alkalmakért, a hallgatóságért, az előadókért, hogy 
újabb támogatókat tudjanak ösztönözni! Adjunk 
hálát azokért az új-zélandiakért, akik már eddig is 
hűségesen segítették a világ legnyomorultabbjai 
között végzett munkát! 
Péntek: Minden évben kisorsolják azokat a fia-
talokat, akik „az év ifjúsági nagyköveteiként” Ne-
pálba utaznak és a helyszínen ismerkednek meg a 
Lepramisszió életformáló munkájával. Nemcsak a 
lepramissziós kórházat, hanem falvakat is meg-
látogatnak, hogy lakókörnyezetükben találkozza-
nak az érintettekkel. Imádkozzunk az idei 
„nagykövetekekért”, hogy majd hazatérve Nepál-
ból, sikeres legyen az adománygyűjtési munkájuk!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a sok önkénte-
sért, akik szeretettel áldoznak idejükből az ad-
minisztrációs munkára, valamint egyházi és más 
közösségi alkalmakon előadások tartására. Fontos 
szerepet játszanak az Új-Zélandi Lepramisszió 
életében, segítségük igen értékes. 

Bibliai idézet: „Mely nagyok az ő jelei, és mily 
csodálatosak az ő csodái!” Dániel 4,3
Vezető munkatárs:
Gillian Whitley – igazgató 
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·



29. hét: július 15  21.–

Magyarország
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A magyar Lepramisszióról
45 éve  támogatja Magyarországról a Lepramisszió 
imádsággal és adománygyűjtéssel a világ leprabe-
tegei között végzett munkát. Tájékoztatják a lakos-
ságot a szükségről, és serkentik a felelősséget, az 
adományozást. A támogatás fő forrásait az egyének 
és egyházközségek jelentik. A lakosság tágabb érte-
lemben vett elérésére rendszeresen hirdetéseket és 
különféle kampányokat szerveznek, vagy szórólap-
terjesztést az otthonokba. Keresztény körökben,  mé-
diában is szélesítik a tájékoztatást, hálásak a nyilvá-
nosságnak minden ilyen lehetőségéért. Egyházi isko-
lák számára tanóra-vázlatokat ajánlanak fel, hogy a 
legfiatalabbak között is végezzék ezáltal a magvetést 
és a missziói tudat felébresztését. Rajtuk keresztül 
pedig a szülők generációját is el kívánják érni tájé-
koztatásukkal  és a szenvedők iránti érzékenyítéssel. 
2019-ben a magyar Lepramisszió Indiában, Kongó-
ban, Etiópiában és Kínában vállalt támogatást és  
valósít  meg az adományoknak köszönhetően komoly 
gyógyító projekteket.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Lepramissziónak a magyar-
országi egyházakkal való szoros kapcsolatáért!  
Adjunk hálát az elkötelezett papokért, lelkipász-
torokért, akik egyházközségeikben ébren tartják a 
leprabetegek ügyét és segítik  azt, hogy a betegek 
teljes életre juthassanak el! 
Kedd: Adjunk hálát a magyarországi keresztény 
egyházak mindegyikének bevonásáért a Lepra-
misszió szolgálatába! Imádkozzunk azért, hogy a 

·

·

Új-Zélandon 1912 óta működik a Lepramisszió. Kb. 
12 000 új-zélandi támogatja rendszesesen a missziót. 
Hűségüket nemzedékről nemzedékre adják át, és 
ennek köszönhetően nagyon sok új-zélandi járult 
hozzá az évtizedek során ahhoz, hogy Bangla-
desben, Bougainville-ben, Etiópiában, Kongóban, In-
diában, Indonéziában, Nepálban és Pápua-Új-
Guineában leprabetegek élete változhasson meg! Az 
Új-Zélandi Lepramisszió hálás támogatóinak szere-
tetéért, hűségéért és támogatásáért, az önkéntesek 
készségéért, akár az irodában segítenek, akár elő-
adásokat tartanak egyházakban vagy közösségek-
ben. Partnerségben munkálkodik az Új-Zélandi 
Segélyszervezettel (a Külügyminisztérium fenntartá-
sában), a Bougainville Autonóm Kormányzattal, és 
más helyi szervezettel. Együtt fáradoznak a lepra-
betegség leküzdésén, a betegek gyógyításán, teljes 
életre való elsegítésén. 
Imatémák

Hétfő: Az Új-Zélandi Lepramisszió új stratégiát ké-
szített 2019-2023 évekre. Imádkozzunk a munka-
társakért, hogy sikeresen hajtsák végre a cél-
kitűzéseket, és hozzájáruljon Űj-Zéland is a lepra 
legyőzéséhez, életek átformálásához! 
Kedd: Adjunk hálát azért, hogy az eddigi új-zélandi 
elnököt: Anne Ratliff-et választották a Nemzetközi 
Lepramisszió alelnökévé! Közben az Igazgatási Bi-
zottsági tagságát is megtartja. Adjunk hálát Isten-
nek szakértelméért, elkötelezett szolgálatáért! Kér-
jük számára Isten áldását fontos megbízatásának 
végzéséhez! 
Szerda: Indonéziában idén először társul partner-
szervezetekkel az Új-Zélandi Lepramisszió. Adjunk 
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30. hét: július 22 – 28.

Új-Zéland

Iskolai előadás végén kis emléket kap minden diák (Tiszabecs) Az Új-Zélandi Lepramisszió ifjúsági nagykövetei Nepálban.               Gillian nepáli leprabetegekkel találkozik Katmanduban. 

bővítés során a frissen megkeresett egyházköz-
ségek is készséggel válaszoljanak, és fogadják 
szeretetükbe, imádságaikba és adományaikba a 
leprabetegeket is!  
Szerda: Adjunk hálát a hűségesen szolgáló önkén-
tesekért, akik különböző szakterületeken segítik a 
misszió működését (adatbázis-kezelés, adminiszt-
ráció, közösségi média, egyházi kapcsolattartás, 
iskolák, pénzügy)!
Csütörtök: Januártól  a kuratóium új, hároméves 
szolgálati ciklusát kezdi meg. Imádkozzunk a kura-
tóriumi  elnökért, a tagokért, akár folytatják korábbi 
szolgálatukat, akár újak a tisztségben! Kérjük Isten 
vezetését számukra, hogy élő hittel és elköte-
lezettséggel végezzék szolgálatukat!  
Péntek: Kérjük Isten bölcsességét Riskóné Márta 
igazgató számára mind a hazai szervezet veze-
tésében, mind pedig a Nemzetközi Lepramisszi-
óban végzett lelkiségi munkájában! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a magyarországi 
imatámogatókért, akik naponként táplálják imádsá-
gaikkal a Nemzetközi Lepramisszió szolgálatát! 13. 
éve fordítják  le magyar nyelvre  ezt az imakalauzt, 
így téve lehetővé csoportok és egyének számára, 
hogy anyanyelvülön használhassák azt! 

Bibliai idézet: Nem késik el az ígérettel az Úr, mint 
némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr 
érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, 
hanem hogy mindenki megtérésre jusson. 2 Péter 3,9
Vezető munkatárs:
Riskóné Fazekas Márta – igazgató
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hálát Istennek ezért, és kérjük, hogy adjon böl-
csességet a munkatársaknak ahhoz, hogy a 
leprabetegség láncait leoldják  Indonéziában! 
Csütörtök: A munkatársak számos olyan rendez-
vényt tartanak az év során, melyeken a Lepra-
misszió gyógyító, gondokodó és helyreállító szol-
gálatát mutatják be. Imádkozzunk ezekért az 
alkalmakért, a hallgatóságért, az előadókért, hogy 
újabb támogatókat tudjanak ösztönözni! Adjunk 
hálát azokért az új-zélandiakért, akik már eddig is 
hűségesen segítették a világ legnyomorultabbjai 
között végzett munkát! 
Péntek: Minden évben kisorsolják azokat a fia-
talokat, akik „az év ifjúsági nagyköveteiként” Ne-
pálba utaznak és a helyszínen ismerkednek meg a 
Lepramisszió életformáló munkájával. Nemcsak a 
lepramissziós kórházat, hanem falvakat is meg-
látogatnak, hogy lakókörnyezetükben találkozza-
nak az érintettekkel. Imádkozzunk az idei 
„nagykövetekekért”, hogy majd hazatérve Nepál-
ból, sikeres legyen az adománygyűjtési munkájuk!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a sok önkénte-
sért, akik szeretettel áldoznak idejükből az ad-
minisztrációs munkára, valamint egyházi és más 
közösségi alkalmakon előadások tartására. Fontos 
szerepet játszanak az Új-Zélandi Lepramisszió 
életében, segítségük igen értékes. 

Bibliai idézet: „Mely nagyok az ő jelei, és mily 
csodálatosak az ő csodái!” Dániel 4,3
Vezető munkatárs:
Gillian Whitley – igazgató 
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A leprával összekapcsolt ősrégi megbélyegzés sok-
szor a betegségben szenvedő emberek társadalmi 
kirekesztéséhez vezet. Kiközösítik, kitaszítják őket a 
közösségi összejövetelekről és megakadályozzák, 
hogy hozzáférjenek a közösségi forrásokhoz. Ez a 
többszörös megfosztottság azt eredményezi, hogy a 
leprások nem vehetnek részt teljesen annak a társa-
dalomnak a gazdasági, társadalmi és politikai éle-
tében, amelyben élnek. Az Indiai Lepramisszió azon 
dolgozik, hogy a leprabetegeket és más, peremre 
szorult embereket visszahelyezze a társadalomba. Az 
alapítvány közösségi alapú rehabilitációs tevékeny-
sége a leprabetegek, fogyatékkal élők, családjaik és 
közösségük, valamint az illetékes kormányzati és civil 
egészségügyi, szakmai, társadalmi és más szerve-
zetek együttes erőfeszítésével valósul meg. A Lepra-
misszió széles spektrumú megközelítést alkalmaz, a 
helyi közbenjárástól a szabályzatok megreformálá-
sának stratégiájáig. Az önsegítő és egyéb csopor-
tokat azért hozták létre, hogy megerősítsék a közös-
séget. Ez sok háztartást kiegészítő jövedelemhez 
segíti megélhetési lehetőségek teremtésén keresztül, 
aminek következtében jobb életminőséghez jutnak. 
Az Indiai Lepramisszió iskolai, egyetemi, posztgra-
duális és szakképzési ösztöndíjat is kínál leprás hát-
terű gyerekeknek. A felnőtt írni-olvasni tudás prog-
ramja lehetőséget ad a leprabetegeknek vagy fo-
gyatékkal élőknek gyakorlati írástudás megszerzésé-
re. Ez segíti csökkenteni az akadályokat és növelni 
részvételüket a közösségi szintű döntéshozatalban. 
Imatémák

Hétfő: A leprás gyerekeket a betegséghez kap-
csolt szégyenbélyeg miatt diszkriminálják. Emiatt 
elveszíthetik a tanulási kedvüket, sőt még az isko-
lából is kimaradhatnak végül. Az Indiai Lepra-
misszió oktatási támogatást biztosít ezeknek a 
gyerekeknek, és mentorálja őket, hogy folytassák 
a tanulmányaikat. Imádkozzunk, hogy a bennük 
rejlő lehetőségeket kifejlesszék és felelős 
állampolgárokká válhassanak!
Kedd: A megélhetési tréning fontos a leprabetegek 
méltósága és integrációja szempontjából. Az Indiai 
Lepramisszió által alakított önsegítő csoportoknak 
különféle megélhetési gyakorlatokat tanítottak, 
hogy biztos jövedelemhez segítsék őket. Néme-
lyek a megélhetési programokat továbbgondolva 
szövetkezeteket alapítottak. Imádkozzunk az önse-
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32. hét:  5  11.augusztus  –

Thaiföld és Indonézia

A McKean Rehabilitációs Központról
A McKean 111 éve biztosít  lepra- és mozgássérült el-
látást Észak-Thaiföldön. Csodálatos  gyakorlati meg-
valósítása Isten szeretetének, és a központ szolgá-
lata által sokak jutnak élő hitre, reménységre és mi-
nőségi életre. Napjainkban McKean a gondozó köz-
pontjában külföldi idős embereket lát el és ápol idős 
korukban. Emellett a leprológiai tapasztalataikat is 
mélyítik, különösen is az etnikai csoportok és a 
legszegényebbek között végzett munkájuk során. 
Az Indonéziai Lepramisszióról
Világviszonylatban Indonézia a harmadik helyen áll a 
lepramegbetegedések számának tekintetében. A lep-
rához kapcsolódik a nem-indokolt mozgássérültség 
magas előfordulása is az országban. Az Új-Zélandi 
Lepramisszió Hollandiával (Netherlands Leprosy 
Relief) társulva új projektet indít a helyi YIPTA szer-
vezettel karöltve. A project Indramayu megyében in-
dul, mely Nyugat-Jáva egyik legszegényebb része. 
Sürgősen szükség van korai diagnózisra, illetve a 
lepra terjedésének megállítására. Ez a projekt több 
irányból közelíti meg a problémát: a helyi egész-
ségügyi intézményekben diagnosztizálnak és gyógy-
szerrel látják el a betegeket. Ugyanakkor a beteg 
környezetét is feltérképezik, hogy a további betegeket 
kiszűrjék és szintén gyógykezeljék. 
Imatémák
Thaiföld

Hétfő: Imádkozzunk azokért a hátrányos helyzetű 
és rokkanttá vált betegekért, akik a McKean Köz-
pontban gyógykezelésen tartózkodnak! Adjunk 
hálát azért, hogy a segítség küszöbén állnak, és 
életük megoldódik, sorsuk jóra fordul!
Kedd: Imádkozzunk a McKean-ben folyó idős-
ellátás kiterjesztéséért és bővítéséért!
Szerda:  A McKean Központ 2018-ban ünnepelte 
110 éves fennállását, a thaiföldi leprabetegek 
gondozásának és gyógyításának egyik bástyája-
ként. Imádkozzunk a meggyógyultakért, hogy ott-
honaikba hazatérve környezetük számára is 
sugározzák a Központ áldásait!  

Indonézia
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a különféle 
szervezetek összefogása eredményes legyen, és 
a lepraszolgáltások növekvő számban tudják 
kiszűrni és ellátni a betegeket! 

·

·

·

·

31. hét: július 29 – 4.   augusztus 

India – Közösségi alapú rehabilitáció

A thai újév alkalmából fiatalabbak tiszteletüket fejezik ki a betegek és idősek felé.
Egy felnőtt írás-olvasás osztály Barabankiban, Uttar Pradesh államban, amit 

az Indiai Lepramisszió WEALTH projektje tett lehetővé.

gítő csoportok és szövetkezetek növekedéséért és 
fenntarthatóságáért!
Szerda: Az Indiai Lepramisszió kórházai, szakkép-
zési központjai és közösségi felelősségvállalás 
projektjei együtt érik el a hatást a közösségi köte-
lezettségvállalási programokon keresztül. Ezek ál-
tal a lepra korai diagnózisa és kezelése ismertté 
válik a közösségekben; harcolnak a megbélyegzés 
és megkülönböztetés ellen; önsegítő csoportokat 
hoznak létre; megtanítják és segítenek az embe-
reknek felszólalni a jogaikért; segítik a megélhe-
tést. Imádkozzunk ezeknek a kezdeményezések-
nek a sikeréért!
Csütörtök: Az Indiai Lepramisszió civil társadalmi 
szervezeteket és leprapártfogókat fejlesztett és 
képzett ki, akik a leprabetegek jogait védelmezik. 
Imádkozzunk, hogy maradjanak egyetértésben a 
közösségükben történő mindenfajta diszkrimináció 
felismerésében, kiemelésében és a megoldásá-
ban!
Péntek: Adjunk hálát, hogy a kormány és más 
helyi szervezetek partnerként együttműködnek az 
Indiai Lepramisszióval a közösségi fejlesztésért, a 
lepra korai felismeréséért, és az ismertség növe-
léséért. Imádkozzunk minden partneri kapcsolat 
megerősödéséért; hogy összefogva harcoljanak a 
leprabetegek megbélyegzése és a diszkrimináció 
ellen!
Szombat/vasárnap: Az Indiai Lepramisszió erős-
sége a munkatársak. Fáradhatatlanul dolgoznak, 
hogy megvalósítsák a különféle programokat. 
Imádkozzunk Isten vezetéséért és védelméért min-
den közösségmegerősítő projekt munkatársért és 
a leprabetegekért, akikkel dolgoznak!

Vezető CBR munkatárs:
Mrs Tina Mendis – a Fenntartható Megélhetés és 
Közösségi Megerősítés vezetője

·

·

·

·

·

·

Péntek: Az indonéziai projekt fő célja, hogy korai 
diagnózist és kezelést, valamint nyilvánosságot 
jelentsen a leprabetegek számára. Imádkozzunk a 
helyi vezetők és a lakosság  pozitív hozzáállásáért 
és jó belátásáért is! 
Szombat/vasárnap: A projekt másik eleme, hogy 
a sűrűn lakott területek lakosságát megvédjék a 
leprafertőzéstől. Ezt úgy érik el, hogy egy adagnyi 
rifampicint szedetnek be a lakossággal, egyfajta 
alapvédettség  kialakítására. Imádkozzunk ennek 
az eredményességéért!  

Bibliai idézet: 
„Járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden 
jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén 
az Isten megismerésében!” Kolossé 1,10
Vezető munkatársak:
McKean
Dr Tinakorn – igazgató
Heather Smith – ügyvivő igazgató
Dr Trevor Smith – leprológiai igazgató
Indonézia
Gillian Whitley – az Új-Zélandi Lepramisszió 
igazgatója
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A leprával összekapcsolt ősrégi megbélyegzés sok-
szor a betegségben szenvedő emberek társadalmi 
kirekesztéséhez vezet. Kiközösítik, kitaszítják őket a 
közösségi összejövetelekről és megakadályozzák, 
hogy hozzáférjenek a közösségi forrásokhoz. Ez a 
többszörös megfosztottság azt eredményezi, hogy a 
leprások nem vehetnek részt teljesen annak a társa-
dalomnak a gazdasági, társadalmi és politikai éle-
tében, amelyben élnek. Az Indiai Lepramisszió azon 
dolgozik, hogy a leprabetegeket és más, peremre 
szorult embereket visszahelyezze a társadalomba. Az 
alapítvány közösségi alapú rehabilitációs tevékeny-
sége a leprabetegek, fogyatékkal élők, családjaik és 
közösségük, valamint az illetékes kormányzati és civil 
egészségügyi, szakmai, társadalmi és más szerve-
zetek együttes erőfeszítésével valósul meg. A Lepra-
misszió széles spektrumú megközelítést alkalmaz, a 
helyi közbenjárástól a szabályzatok megreformálá-
sának stratégiájáig. Az önsegítő és egyéb csopor-
tokat azért hozták létre, hogy megerősítsék a közös-
séget. Ez sok háztartást kiegészítő jövedelemhez 
segíti megélhetési lehetőségek teremtésén keresztül, 
aminek következtében jobb életminőséghez jutnak. 
Az Indiai Lepramisszió iskolai, egyetemi, posztgra-
duális és szakképzési ösztöndíjat is kínál leprás hát-
terű gyerekeknek. A felnőtt írni-olvasni tudás prog-
ramja lehetőséget ad a leprabetegeknek vagy fo-
gyatékkal élőknek gyakorlati írástudás megszerzésé-
re. Ez segíti csökkenteni az akadályokat és növelni 
részvételüket a közösségi szintű döntéshozatalban. 
Imatémák

Hétfő: A leprás gyerekeket a betegséghez kap-
csolt szégyenbélyeg miatt diszkriminálják. Emiatt 
elveszíthetik a tanulási kedvüket, sőt még az isko-
lából is kimaradhatnak végül. Az Indiai Lepra-
misszió oktatási támogatást biztosít ezeknek a 
gyerekeknek, és mentorálja őket, hogy folytassák 
a tanulmányaikat. Imádkozzunk, hogy a bennük 
rejlő lehetőségeket kifejlesszék és felelős 
állampolgárokká válhassanak!
Kedd: A megélhetési tréning fontos a leprabetegek 
méltósága és integrációja szempontjából. Az Indiai 
Lepramisszió által alakított önsegítő csoportoknak 
különféle megélhetési gyakorlatokat tanítottak, 
hogy biztos jövedelemhez segítsék őket. Néme-
lyek a megélhetési programokat továbbgondolva 
szövetkezeteket alapítottak. Imádkozzunk az önse-

·

·

32. hét:  5  11.augusztus  –

Thaiföld és Indonézia

A McKean Rehabilitációs Központról
A McKean 111 éve biztosít  lepra- és mozgássérült el-
látást Észak-Thaiföldön. Csodálatos  gyakorlati meg-
valósítása Isten szeretetének, és a központ szolgá-
lata által sokak jutnak élő hitre, reménységre és mi-
nőségi életre. Napjainkban McKean a gondozó köz-
pontjában külföldi idős embereket lát el és ápol idős 
korukban. Emellett a leprológiai tapasztalataikat is 
mélyítik, különösen is az etnikai csoportok és a 
legszegényebbek között végzett munkájuk során. 
Az Indonéziai Lepramisszióról
Világviszonylatban Indonézia a harmadik helyen áll a 
lepramegbetegedések számának tekintetében. A lep-
rához kapcsolódik a nem-indokolt mozgássérültség 
magas előfordulása is az országban. Az Új-Zélandi 
Lepramisszió Hollandiával (Netherlands Leprosy 
Relief) társulva új projektet indít a helyi YIPTA szer-
vezettel karöltve. A project Indramayu megyében in-
dul, mely Nyugat-Jáva egyik legszegényebb része. 
Sürgősen szükség van korai diagnózisra, illetve a 
lepra terjedésének megállítására. Ez a projekt több 
irányból közelíti meg a problémát: a helyi egész-
ségügyi intézményekben diagnosztizálnak és gyógy-
szerrel látják el a betegeket. Ugyanakkor a beteg 
környezetét is feltérképezik, hogy a további betegeket 
kiszűrjék és szintén gyógykezeljék. 
Imatémák
Thaiföld

Hétfő: Imádkozzunk azokért a hátrányos helyzetű 
és rokkanttá vált betegekért, akik a McKean Köz-
pontban gyógykezelésen tartózkodnak! Adjunk 
hálát azért, hogy a segítség küszöbén állnak, és 
életük megoldódik, sorsuk jóra fordul!
Kedd: Imádkozzunk a McKean-ben folyó idős-
ellátás kiterjesztéséért és bővítéséért!
Szerda:  A McKean Központ 2018-ban ünnepelte 
110 éves fennállását, a thaiföldi leprabetegek 
gondozásának és gyógyításának egyik bástyája-
ként. Imádkozzunk a meggyógyultakért, hogy ott-
honaikba hazatérve környezetük számára is 
sugározzák a Központ áldásait!  

Indonézia
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy a különféle 
szervezetek összefogása eredményes legyen, és 
a lepraszolgáltások növekvő számban tudják 
kiszűrni és ellátni a betegeket! 

·

·

·

·

31. hét: július 29 – 4.   augusztus 

India – Közösségi alapú rehabilitáció

A thai újév alkalmából fiatalabbak tiszteletüket fejezik ki a betegek és idősek felé.
Egy felnőtt írás-olvasás osztály Barabankiban, Uttar Pradesh államban, amit 

az Indiai Lepramisszió WEALTH projektje tett lehetővé.

gítő csoportok és szövetkezetek növekedéséért és 
fenntarthatóságáért!
Szerda: Az Indiai Lepramisszió kórházai, szakkép-
zési központjai és közösségi felelősségvállalás 
projektjei együtt érik el a hatást a közösségi köte-
lezettségvállalási programokon keresztül. Ezek ál-
tal a lepra korai diagnózisa és kezelése ismertté 
válik a közösségekben; harcolnak a megbélyegzés 
és megkülönböztetés ellen; önsegítő csoportokat 
hoznak létre; megtanítják és segítenek az embe-
reknek felszólalni a jogaikért; segítik a megélhe-
tést. Imádkozzunk ezeknek a kezdeményezések-
nek a sikeréért!
Csütörtök: Az Indiai Lepramisszió civil társadalmi 
szervezeteket és leprapártfogókat fejlesztett és 
képzett ki, akik a leprabetegek jogait védelmezik. 
Imádkozzunk, hogy maradjanak egyetértésben a 
közösségükben történő mindenfajta diszkrimináció 
felismerésében, kiemelésében és a megoldásá-
ban!
Péntek: Adjunk hálát, hogy a kormány és más 
helyi szervezetek partnerként együttműködnek az 
Indiai Lepramisszióval a közösségi fejlesztésért, a 
lepra korai felismeréséért, és az ismertség növe-
léséért. Imádkozzunk minden partneri kapcsolat 
megerősödéséért; hogy összefogva harcoljanak a 
leprabetegek megbélyegzése és a diszkrimináció 
ellen!
Szombat/vasárnap: Az Indiai Lepramisszió erős-
sége a munkatársak. Fáradhatatlanul dolgoznak, 
hogy megvalósítsák a különféle programokat. 
Imádkozzunk Isten vezetéséért és védelméért min-
den közösségmegerősítő projekt munkatársért és 
a leprabetegekért, akikkel dolgoznak!

Vezető CBR munkatárs:
Mrs Tina Mendis – a Fenntartható Megélhetés és 
Közösségi Megerősítés vezetője

·

·

·

·

·

·

Péntek: Az indonéziai projekt fő célja, hogy korai 
diagnózist és kezelést, valamint nyilvánosságot 
jelentsen a leprabetegek számára. Imádkozzunk a 
helyi vezetők és a lakosság  pozitív hozzáállásáért 
és jó belátásáért is! 
Szombat/vasárnap: A projekt másik eleme, hogy 
a sűrűn lakott területek lakosságát megvédjék a 
leprafertőzéstől. Ezt úgy érik el, hogy egy adagnyi 
rifampicint szedetnek be a lakossággal, egyfajta 
alapvédettség  kialakítására. Imádkozzunk ennek 
az eredményességéért!  

Bibliai idézet: 
„Járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden 
jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén 
az Isten megismerésében!” Kolossé 1,10
Vezető munkatársak:
McKean
Dr Tinakorn – igazgató
Heather Smith – ügyvivő igazgató
Dr Trevor Smith – leprológiai igazgató
Indonézia
Gillian Whitley – az Új-Zélandi Lepramisszió 
igazgatója
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A Hollandiai Lepramisszió (Leprazending Nederland) 
1980-ban alakult, hogy imádsággal, adományokkal 
és emberi erőforrással segítse a Nemzetközi Lepra-
misszió tevékenységét. Az iroda Apeldoorn-ban mű-
ködik 9 alkalmazottal, 7 kuratóriumi taggal és 13 ön-
kéntessel. A Hollandiai Lepramisszió két misszionári-
usa: Geeske Zijp Csádban, Tanny Hagens pedig Etió-
piában dolgozik. Tanny élete során korábban Thai-
földön, Indonéziában és Pápua-Új-Guineában végzett 
jelentős szolgálatot. A Hollandiai Lepramisszió a 
bangladesi, kongói, mianmari és csádi leprabetege-
ken segít elsősorban. Szeretnék minél több beteg 
életében valósággá tenni a teljes változást. Ehhez 
Hollandiában a lakosság, egyházak és alapítványok 
körében gyűjtenek adományokat és keresik folyama-
tosan annak módját, hogy minél több holland embert 
sikerüljön az ügynek megnyerni. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a nagyszámú holland ima-
támogatóért! Az elmúlt évben sikerült az imatá-
mogatók számát megkétszerezni, így az most 700 
fő. 
Kedd: Mindkét holland külmissziói munkatárs – 
Geeske Zijp Csádban és Tanny Hagens Etiópiában 
– hatalmas munkát végeznek. Imádkozzunk 
biztonságukért, és kérjünk Istentől bőséges áldást 
erre két nagyszerű asszonyra, akik szívvel-lélekkel 
munkálkodnak a leprabetegek között! 

·

·

34. hét: augusztus 19 – 25.

Srí Lanka

A Lepramisszió három partnerrel dolgozik együtt Srí 
Lankaban: Szövetség a Fejlesztésért Alapítvány 
(ADT), Kaveri Kala Manram (KKM), és Emberek 
Fóruma a Változásért. Az ADT azon dolgozik, hogy a 
lepra ismertségét növelje a vallási vezetők mozgó-
sításával, lelkesítve az egyházközösségeket, hogy 
szenvedélyesen szolgálják a leprabetegeket „a szere-
tet cselekedetekben való kinyilvánításával”. Együtt-
működik a kormányzattal, hogy eltöröljék a leprával 
kapcsolatos diszkriminatív törvényeket; országos mé-
diakampányt folytat, és képzést nyújt a Kormány 
Lepraellenes Kampánya és a Mentális Egészség csa-
patainak a helyreállító sebészetről és a lepraspeci-
fikus tanácsadásról. A KKM holisztikus megközelíté-
se magában foglalja a leprabetegek egészségügyi, 
szociális és gazdasági támogatását. Támogatják a 
kormányzatot az új leprás megbetegedések beazono-
sításában, és öngondoskodó képzést nyújtanak a 
rokkantság megelőzésére. Több, mint 40 leprasújtott 
közösséggel dolgozva, önsegélyező csoportokat és 
megélhetési tevékenységeket biztosítanak; biztonsá-
gos vizet adnak; támogatják a leprás gyerekek isko-
láztatását; és ösztönöznek az egészséges életmódra 
és tápláló étrendre. Az „Emberek Fóruma a Válto-
zásért” a leprasújtott emberek egyik szervezete, mely 
második éve működik. Jelenleg tagjainak kapacitás-
fejlesztésén, képességük fejlesztésén és megerősí-
tésén dolgozik, valamint új körzetekbe terjeszkedik. 
Ismertségnövelő tevékenységet végez majd, tagjai 
kölcsönösen támogatják egymást, és tanácsot ad a 
kormányzatnak, ahogy a KKM és ADT is, hogy mit 
szeretnének a leprabetegek Srí Lankaban.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát  az egyházközségekért, akiket 
az országos leprakezelési program támogatására 
mozgósított az ADT! Imádkozzunk, hogy továbbra 
is jóindulatot tapasztaljanak és legyen bölcsessé-
gük a közösségükkel és a kormánnyal való együtt-
működéshez!
Kedd: Adjunk hálát a leprakezelési programba be-
kapcsolódó vallásközi csoportokért! Imádkozzunk, 
hogy továbbra is előtérbe helyezzék a leprakeze-
lési tevékenységeket, és egységben működjenek!
Szerda: Imádkozzunk, hogy az ADT, a kormány és 
a Srí Lanka egyetem közötti kutatási együttműkö-
désre vonatkozó tervek valóra váljanak, és az új 
kutatási projektek fényt derítsenek a lepra termé-

·

·

·

33. hét: augusztus 12 – 18.

Hollandia

Henno Couprie bangladesi  önsegítő csoporttal találkozik. LA KKM szervezésében lepraismereti oktatás és papaya növények kiosztása 

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát a növekvő anyagi támoga-
tásért! Ennek köszönhetően tudja a Hollandiai 
Lepramisszió növelni a gyógyító projektekhez való 
hozzájárulását is, illetve egy adománygyűjtési 
szakembert is foglalkoztatni, hogy ezzel is ser-
kentsék az adományozást. 
Csütörtök: Adjunk hálát az önkéntesekért, akik 
munkájukkal segítik a Hollandiai Lepramissziót! 
Köztük néhányan hetente szolgálnak az irodai 
munkában, mások lakóhelyükön serkentik az ada-
kozást, például  nászajándékok vagy más adomá-
nyozási lehetőségek kérésével. Adjunk hálát a 
leprabetegeknek ezekért a nagyszerű „nagyköve-
teiért”!! 
Péntek: A hollandiai Lepramissziónak új elnöke 
van, aki az év elején kezdte meg szolgálatát. Kö-
szönjük, hogy Isten meghallgatta imádságainkat. 
Imádkozzunk a munkatársak, önkéntesek  és a ku-
ratórium számára erőért, kreativitásért! 
Szombat/vasárnap: Kérjük Istentől, hogy nyisson 
meg több egyházi kapcsolat irányában kapukat, 
hogy a hívők, a keresztény  média és szervezetek 
támogatásával mind több leprabeteg kaphasson 
gyógyulást! 

Bibliai idézet: „Az ember elméje terveli ki útját, de az 
ÚR igazgatja annak járását.” Példabeszédek 16,9
Vezető munkatárs: Henno Couprie – igazgató

szetére! Az új kezdeményezésekkel drámaian 
csökkenne a lepra gyakorisága ezen a szigeten!
Csütörtök: Imádkozzunk  az „Emberek Fóruma a 
Változásért”, a leprabetegek egyik szervezetének 
megerősödéséért és fejlődéséért, amely a KKM tá-
mogatásával tavaly alakult! Imádkozzunk kapaci-
tásának megerősödéséért, hogy tagjai csökkenteni 
tudják az előtéletet; és jogokat, felhatalmazást 
szerezhessenek. Imádkozzunk, hogy hatékonyan 
tudjanak új tagokat toborozni és alkalmazni Srí 
Lanka más részein.
Péntek: Imádkozzunk a KKM-ért, ami a kezdemé-
nyezések teljes sorát valósítja meg a leprabetegek 
és családjuk támogatására; valamint a kormány-
zattal együttműködve diagnosztizálja az új leprás 
megbetegedéseket!
Szombat/vasárnap: Mondjunk köszönetet Isten-
nek az Indiai-, Nepáli-, Angliai és Walesi Lepra-
missziók támogatásáért, az általuk Srí Lankaban 
végzett lepramunkáért! Imádkozzunk, hogy a Ne-
páli Lepramisszió terve, hogy sri lankai sebészeket 
képezzen ki a helyreállító sebészetre, sikeresen, a 
lehető leghatékonyabb módon megvalósuljon!

Bibliai idézet: „Kiáltozva kérték: Jézus, Mester, kö-
nyörülj rajtunk!”  Lukács 17,13
Vezető munkatársak:
ADT   Godfrey Yogarajah – vezérigazgató
KKM  Rev Joshua Sivagnanam – igazgató

·

·

·
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A Hollandiai Lepramisszió (Leprazending Nederland) 
1980-ban alakult, hogy imádsággal, adományokkal 
és emberi erőforrással segítse a Nemzetközi Lepra-
misszió tevékenységét. Az iroda Apeldoorn-ban mű-
ködik 9 alkalmazottal, 7 kuratóriumi taggal és 13 ön-
kéntessel. A Hollandiai Lepramisszió két misszionári-
usa: Geeske Zijp Csádban, Tanny Hagens pedig Etió-
piában dolgozik. Tanny élete során korábban Thai-
földön, Indonéziában és Pápua-Új-Guineában végzett 
jelentős szolgálatot. A Hollandiai Lepramisszió a 
bangladesi, kongói, mianmari és csádi leprabetege-
ken segít elsősorban. Szeretnék minél több beteg 
életében valósággá tenni a teljes változást. Ehhez 
Hollandiában a lakosság, egyházak és alapítványok 
körében gyűjtenek adományokat és keresik folyama-
tosan annak módját, hogy minél több holland embert 
sikerüljön az ügynek megnyerni. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a nagyszámú holland ima-
támogatóért! Az elmúlt évben sikerült az imatá-
mogatók számát megkétszerezni, így az most 700 
fő. 
Kedd: Mindkét holland külmissziói munkatárs – 
Geeske Zijp Csádban és Tanny Hagens Etiópiában 
– hatalmas munkát végeznek. Imádkozzunk 
biztonságukért, és kérjünk Istentől bőséges áldást 
erre két nagyszerű asszonyra, akik szívvel-lélekkel 
munkálkodnak a leprabetegek között! 

·

·

34. hét: augusztus 19 – 25.

Srí Lanka

A Lepramisszió három partnerrel dolgozik együtt Srí 
Lankaban: Szövetség a Fejlesztésért Alapítvány 
(ADT), Kaveri Kala Manram (KKM), és Emberek 
Fóruma a Változásért. Az ADT azon dolgozik, hogy a 
lepra ismertségét növelje a vallási vezetők mozgó-
sításával, lelkesítve az egyházközösségeket, hogy 
szenvedélyesen szolgálják a leprabetegeket „a szere-
tet cselekedetekben való kinyilvánításával”. Együtt-
működik a kormányzattal, hogy eltöröljék a leprával 
kapcsolatos diszkriminatív törvényeket; országos mé-
diakampányt folytat, és képzést nyújt a Kormány 
Lepraellenes Kampánya és a Mentális Egészség csa-
patainak a helyreállító sebészetről és a lepraspeci-
fikus tanácsadásról. A KKM holisztikus megközelíté-
se magában foglalja a leprabetegek egészségügyi, 
szociális és gazdasági támogatását. Támogatják a 
kormányzatot az új leprás megbetegedések beazono-
sításában, és öngondoskodó képzést nyújtanak a 
rokkantság megelőzésére. Több, mint 40 leprasújtott 
közösséggel dolgozva, önsegélyező csoportokat és 
megélhetési tevékenységeket biztosítanak; biztonsá-
gos vizet adnak; támogatják a leprás gyerekek isko-
láztatását; és ösztönöznek az egészséges életmódra 
és tápláló étrendre. Az „Emberek Fóruma a Válto-
zásért” a leprasújtott emberek egyik szervezete, mely 
második éve működik. Jelenleg tagjainak kapacitás-
fejlesztésén, képességük fejlesztésén és megerősí-
tésén dolgozik, valamint új körzetekbe terjeszkedik. 
Ismertségnövelő tevékenységet végez majd, tagjai 
kölcsönösen támogatják egymást, és tanácsot ad a 
kormányzatnak, ahogy a KKM és ADT is, hogy mit 
szeretnének a leprabetegek Srí Lankaban.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát  az egyházközségekért, akiket 
az országos leprakezelési program támogatására 
mozgósított az ADT! Imádkozzunk, hogy továbbra 
is jóindulatot tapasztaljanak és legyen bölcsessé-
gük a közösségükkel és a kormánnyal való együtt-
működéshez!
Kedd: Adjunk hálát a leprakezelési programba be-
kapcsolódó vallásközi csoportokért! Imádkozzunk, 
hogy továbbra is előtérbe helyezzék a leprakeze-
lési tevékenységeket, és egységben működjenek!
Szerda: Imádkozzunk, hogy az ADT, a kormány és 
a Srí Lanka egyetem közötti kutatási együttműkö-
désre vonatkozó tervek valóra váljanak, és az új 
kutatási projektek fényt derítsenek a lepra termé-

·

·

·

33. hét: augusztus 12 – 18.

Hollandia

Henno Couprie bangladesi  önsegítő csoporttal találkozik. LA KKM szervezésében lepraismereti oktatás és papaya növények kiosztása 

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát a növekvő anyagi támoga-
tásért! Ennek köszönhetően tudja a Hollandiai 
Lepramisszió növelni a gyógyító projektekhez való 
hozzájárulását is, illetve egy adománygyűjtési 
szakembert is foglalkoztatni, hogy ezzel is ser-
kentsék az adományozást. 
Csütörtök: Adjunk hálát az önkéntesekért, akik 
munkájukkal segítik a Hollandiai Lepramissziót! 
Köztük néhányan hetente szolgálnak az irodai 
munkában, mások lakóhelyükön serkentik az ada-
kozást, például  nászajándékok vagy más adomá-
nyozási lehetőségek kérésével. Adjunk hálát a 
leprabetegeknek ezekért a nagyszerű „nagyköve-
teiért”!! 
Péntek: A hollandiai Lepramissziónak új elnöke 
van, aki az év elején kezdte meg szolgálatát. Kö-
szönjük, hogy Isten meghallgatta imádságainkat. 
Imádkozzunk a munkatársak, önkéntesek  és a ku-
ratórium számára erőért, kreativitásért! 
Szombat/vasárnap: Kérjük Istentől, hogy nyisson 
meg több egyházi kapcsolat irányában kapukat, 
hogy a hívők, a keresztény  média és szervezetek 
támogatásával mind több leprabeteg kaphasson 
gyógyulást! 

Bibliai idézet: „Az ember elméje terveli ki útját, de az 
ÚR igazgatja annak járását.” Példabeszédek 16,9
Vezető munkatárs: Henno Couprie – igazgató

szetére! Az új kezdeményezésekkel drámaian 
csökkenne a lepra gyakorisága ezen a szigeten!
Csütörtök: Imádkozzunk  az „Emberek Fóruma a 
Változásért”, a leprabetegek egyik szervezetének 
megerősödéséért és fejlődéséért, amely a KKM tá-
mogatásával tavaly alakult! Imádkozzunk kapaci-
tásának megerősödéséért, hogy tagjai csökkenteni 
tudják az előtéletet; és jogokat, felhatalmazást 
szerezhessenek. Imádkozzunk, hogy hatékonyan 
tudjanak új tagokat toborozni és alkalmazni Srí 
Lanka más részein.
Péntek: Imádkozzunk a KKM-ért, ami a kezdemé-
nyezések teljes sorát valósítja meg a leprabetegek 
és családjuk támogatására; valamint a kormány-
zattal együttműködve diagnosztizálja az új leprás 
megbetegedéseket!
Szombat/vasárnap: Mondjunk köszönetet Isten-
nek az Indiai-, Nepáli-, Angliai és Walesi Lepra-
missziók támogatásáért, az általuk Srí Lankaban 
végzett lepramunkáért! Imádkozzunk, hogy a Ne-
páli Lepramisszió terve, hogy sri lankai sebészeket 
képezzen ki a helyreállító sebészetre, sikeresen, a 
lehető leghatékonyabb módon megvalósuljon!

Bibliai idézet: „Kiáltozva kérték: Jézus, Mester, kö-
nyörülj rajtunk!”  Lukács 17,13
Vezető munkatársak:
ADT   Godfrey Yogarajah – vezérigazgató
KKM  Rev Joshua Sivagnanam – igazgató

·

·

·
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Svédországban az 1970-es évek közepe óta működik 
a Lepramisszió (Lepramissionen Sverige). Fontos 
szerepe, hogy a lakosság körében ismertesse és 
felkeltse az érdeklődést a leprabetegek sorsa és 
segítése iránt.  Továbbá utat mutasson arra: miként 
járulhatnak hozzá a szenvedők életének megjobbítá-
sához. Küldetésének betöltésén fáradozva a Svéd-
országi Lepramisszió egyének, közösségek, egyhá-
zak körében gyűjt adományokat. Havonta adnak ki 
egy képes újságot, melyben gyógyult betegek élet-
történetei, inspiráló gondolatok serkentik adakozásra 
a svéd embereket. Meggyőzőek azok a történetek, 
melyekből kiderül, hogy a Lepramisszió segítsége 
nyomán gyakran egész falvak, települések élete is 
jobbra fordul. Több területi felelős is munkálkodik a 
hatalmas országban, akik előadásokat tartanak, 
imádságos alkalmakat szerveznek, iskolákban, 
egyházakban serkentik a támogatást.  A svéd misszió 
kezdeményezésére a szomszédos Norvégiában is 
megkezdődött a korábban működő, de később el-
hamvadt lepramissziós tevékenység újjáélesztése. 
Dániában és Finnországban is különböző módon 
segít a svédországi Lepramisszió a missziós szolgá-
lat felelevenítésében. A Svédországi Lepramisszió  
Kongóban, Indiában és Nigériában támogat különbö-
ző gyógyító projekteket, illetve Bangladessel, Mian-
marral és Dél-Szudánnal is kapcsolatot tart fenn. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Svédországi Lepramisszió 
kuratóriumáért, készséges szolgálatukért! Imád-
kozzunk bölcsességért és bátorságért számukra!  

·

1
éves koromban áramütés ért. Valamit 
szereltem 3 emelet magasságban, ami-
kor a fémkábel hozzáért az áramhoz. 8 

hónapig feküdtem az állami kórházban az égési 
sérüléseimmel. Majd hazakerültem, és akkor a 
egy ismerős tanácsára a McKean Rehabilitá-
ciós Központot kerestük fel tanácsadásért. Ők 
műtétet javasoltak. Tudtam, hogy milyen hely a 
McKean, de nem voltak előítéleteim vagy félel-
meim a leprabetegekkel szemben. Húsz külön-
féle műtétet és beavatkozást kaptam, majd hó-
napokig tartott a rehabilitációm. Bőrátültetést is 
végrehajtott Dr Grace Warren rajtam. Sőt, ína-
kat is kivett a lábamból és beültette a karomba, 
így újra tudtam használni a kezemet. A kórház 
segített abban, hogy kézművesképzésre kerül-
jek, ahol festeni tanultam. Levelező tagozaton 
végeztem 10 osztályt.  
Ezután jelentkeztem a Mc Kean kézművessé-
gébe, ahová fel is vettek. Már 24 éve dolgozom 
itt! Az első év után megházasodtam. Itt, a 
McKean-ben ismertem meg a feleségemet, ő az 

35. hét: augusztus 26 – szeptember 1.

Svédország

ARCKÉP

Suntorn története

Allan Ekstedt egy kongói önkéntessel, Borával

·

·

·

·

·

Kedd: Adjunk hálát a Svédországi Lepramisszió 
és a svéd egészségügyi kormányzat közötti jó kap-
csolatért, melyet a Svédországi Missziós Tanács 
koordinál. Imádkozzunk azért, hogy a kormányzat 
folyamatosan nyújtson anyagi segítséget! 
Szerda: Imádkozzunk az egyházaktól és más 
szervezetektől jövő támogatás növekedéséért! 
Adjunk hálát a területi felelősökért, akik az egész 
országban ébren tartják a Lepramisszió ügyét! 
Imádkozzunk indíttatásért és  új kapukért! 
Csütörtök: Imádkozzunk a Svédországi Lepra-
misszió és az északi országok közötti növekvő 
együttműködésért! Nagy lehetőségek vannak a 
további együttmunkálkodás és hatékony partner-
ségek tekintetében! 
Péntek: Adjunk hálát a régi adakozók hűségéért! 
Imádkozzunk újakért, hogy köteleződjenek el az új 
felhívások és kampányok során tartós segítség-
nyújtásra!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Svédországi 
Lepramisszió munkatársaiért, hogy Isten vezesse 
őket és adjon számukra bölcsességet a munka 
során! Imádkozzunk jó döntéseikért és az új lehe-
tőségek iránti nyitottságért! Imádkozzunk számuk-
ra lelkesedésért és erőért!

Bibliai idézet: „Nyisd meg szádat igazságosan ítélj, 
és képviseld a szegény és szűkölködő ügyét!” 
Példabeszédek 31,9
Vezető munkatárs: Allan Ekstedt – igazgató

egyik leprabeteg lánya volt. Fiunk már 19 éves, 
most végez elektronika szakon. 
A McKean nyújtott építési kölcsönt ahhoz, hogy 
házat tudjak építeni. Egészen közel lakunk a 
McKean területéhez. Már visszafizettem a köl-
csönt. 
Néhány éve elhatároztam, hogy itt Chieng Mai-
ban egy fogyatékkal élők szervezetét szeretném 
létrehozni. Ennek neve: „Fogyatékkal élők szak-
mai fejlesztési központja”. Már 20 tagunk van, 
én vagyok az elnök. Közösen takarékoskodunk, 
és minden évben egyvalaki kapja meg a  tőkét, 
hogy abból valamilyen megélhetést segítő 
vállalkozást tudjon kezdeni. Ez óriási dolog, 
hogy fogyatékkal élők a saját vállalkozásukat 
tudják működtetni és abból megélni.
Én voltam az első, aki nem lepra miatti fogya-
tékkal kerültem annak idején McKeanbe. Mindig 
azt kérdezgették tőlem: „Nem félsz itt élni kö-
zöttünk?” Én arra tanítom az embereket, hogy 
ne féljenek a leprabetegektől és családjaiktól, 
mert a lepra gyógyítható!   

15
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Svédországban az 1970-es évek közepe óta működik 
a Lepramisszió (Lepramissionen Sverige). Fontos 
szerepe, hogy a lakosság körében ismertesse és 
felkeltse az érdeklődést a leprabetegek sorsa és 
segítése iránt.  Továbbá utat mutasson arra: miként 
járulhatnak hozzá a szenvedők életének megjobbítá-
sához. Küldetésének betöltésén fáradozva a Svéd-
országi Lepramisszió egyének, közösségek, egyhá-
zak körében gyűjt adományokat. Havonta adnak ki 
egy képes újságot, melyben gyógyult betegek élet-
történetei, inspiráló gondolatok serkentik adakozásra 
a svéd embereket. Meggyőzőek azok a történetek, 
melyekből kiderül, hogy a Lepramisszió segítsége 
nyomán gyakran egész falvak, települések élete is 
jobbra fordul. Több területi felelős is munkálkodik a 
hatalmas országban, akik előadásokat tartanak, 
imádságos alkalmakat szerveznek, iskolákban, 
egyházakban serkentik a támogatást.  A svéd misszió 
kezdeményezésére a szomszédos Norvégiában is 
megkezdődött a korábban működő, de később el-
hamvadt lepramissziós tevékenység újjáélesztése. 
Dániában és Finnországban is különböző módon 
segít a svédországi Lepramisszió a missziós szolgá-
lat felelevenítésében. A Svédországi Lepramisszió  
Kongóban, Indiában és Nigériában támogat különbö-
ző gyógyító projekteket, illetve Bangladessel, Mian-
marral és Dél-Szudánnal is kapcsolatot tart fenn. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Svédországi Lepramisszió 
kuratóriumáért, készséges szolgálatukért! Imád-
kozzunk bölcsességért és bátorságért számukra!  

·

1
éves koromban áramütés ért. Valamit 
szereltem 3 emelet magasságban, ami-
kor a fémkábel hozzáért az áramhoz. 8 

hónapig feküdtem az állami kórházban az égési 
sérüléseimmel. Majd hazakerültem, és akkor a 
egy ismerős tanácsára a McKean Rehabilitá-
ciós Központot kerestük fel tanácsadásért. Ők 
műtétet javasoltak. Tudtam, hogy milyen hely a 
McKean, de nem voltak előítéleteim vagy félel-
meim a leprabetegekkel szemben. Húsz külön-
féle műtétet és beavatkozást kaptam, majd hó-
napokig tartott a rehabilitációm. Bőrátültetést is 
végrehajtott Dr Grace Warren rajtam. Sőt, ína-
kat is kivett a lábamból és beültette a karomba, 
így újra tudtam használni a kezemet. A kórház 
segített abban, hogy kézművesképzésre kerül-
jek, ahol festeni tanultam. Levelező tagozaton 
végeztem 10 osztályt.  
Ezután jelentkeztem a Mc Kean kézművessé-
gébe, ahová fel is vettek. Már 24 éve dolgozom 
itt! Az első év után megházasodtam. Itt, a 
McKean-ben ismertem meg a feleségemet, ő az 

35. hét: augusztus 26 – szeptember 1.

Svédország

ARCKÉP

Suntorn története

Allan Ekstedt egy kongói önkéntessel, Borával

·

·

·

·

·

Kedd: Adjunk hálát a Svédországi Lepramisszió 
és a svéd egészségügyi kormányzat közötti jó kap-
csolatért, melyet a Svédországi Missziós Tanács 
koordinál. Imádkozzunk azért, hogy a kormányzat 
folyamatosan nyújtson anyagi segítséget! 
Szerda: Imádkozzunk az egyházaktól és más 
szervezetektől jövő támogatás növekedéséért! 
Adjunk hálát a területi felelősökért, akik az egész 
országban ébren tartják a Lepramisszió ügyét! 
Imádkozzunk indíttatásért és  új kapukért! 
Csütörtök: Imádkozzunk a Svédországi Lepra-
misszió és az északi országok közötti növekvő 
együttműködésért! Nagy lehetőségek vannak a 
további együttmunkálkodás és hatékony partner-
ségek tekintetében! 
Péntek: Adjunk hálát a régi adakozók hűségéért! 
Imádkozzunk újakért, hogy köteleződjenek el az új 
felhívások és kampányok során tartós segítség-
nyújtásra!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Svédországi 
Lepramisszió munkatársaiért, hogy Isten vezesse 
őket és adjon számukra bölcsességet a munka 
során! Imádkozzunk jó döntéseikért és az új lehe-
tőségek iránti nyitottságért! Imádkozzunk számuk-
ra lelkesedésért és erőért!

Bibliai idézet: „Nyisd meg szádat igazságosan ítélj, 
és képviseld a szegény és szűkölködő ügyét!” 
Példabeszédek 31,9
Vezető munkatárs: Allan Ekstedt – igazgató

egyik leprabeteg lánya volt. Fiunk már 19 éves, 
most végez elektronika szakon. 
A McKean nyújtott építési kölcsönt ahhoz, hogy 
házat tudjak építeni. Egészen közel lakunk a 
McKean területéhez. Már visszafizettem a köl-
csönt. 
Néhány éve elhatároztam, hogy itt Chieng Mai-
ban egy fogyatékkal élők szervezetét szeretném 
létrehozni. Ennek neve: „Fogyatékkal élők szak-
mai fejlesztési központja”. Már 20 tagunk van, 
én vagyok az elnök. Közösen takarékoskodunk, 
és minden évben egyvalaki kapja meg a  tőkét, 
hogy abból valamilyen megélhetést segítő 
vállalkozást tudjon kezdeni. Ez óriási dolog, 
hogy fogyatékkal élők a saját vállalkozásukat 
tudják működtetni és abból megélni.
Én voltam az első, aki nem lepra miatti fogya-
tékkal kerültem annak idején McKeanbe. Mindig 
azt kérdezgették tőlem: „Nem félsz itt élni kö-
zöttünk?” Én arra tanítom az embereket, hogy 
ne féljenek a leprabetegektől és családjaiktól, 
mert a lepra gyógyítható!   
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36. hét: szeptember 2 – 8.

Átfogó hangunk

37. hét:  9 – 15.szeptember

Belgium
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A Lepramisszió átfogó értelemben egy széles hálózat 
része, mely leprával, mozgássérültséggel, elhanya-
golt trópusi betegségekkel foglalkozik keresztény 
szervezetként. Partnereinkkel együtt küzdünk ember-
társaink ezen csoportjainak jogaiért, lehetőségeiért 
és felzárkóztatásáért. Szeretnénk hangunkat minél 
átfogóbb módon és minél magasabb szinteken 
hallatni. 
A következő hálózatoknak része missziónk: 
- ILEP – Nemzetközi Lepraellenes Szervezetek 

Szövetsége.  A Nemzetközi Lepramisszió a svájci 
központú  ILEP egyik alapító tagja. Az ILEP fő 
célja, hogy a leprával kapcsolatos kulcsüzeneteket 
folyamatosan megfogalmazza és kommunikálja a 
világ felé, gyakorlati segítséget serkentve a tag-
szervezetei körében. 

- Global Partnership for Zero Leprosy – „Átfogó part-
nerség a lepra megszüntetésére”. Ez a koalíció a 
leprabetegség megszüntetésére elkötelezett prog-
ramjaival, a meglévő hálózati kapacitása erősíté-
sével, eszközök és tudás kamatoztatásával. 

- Micah – Átfogó misszió iránt elkötelezett szerve-
zetek és egyének világméretű hálózata. 

- IDDC – „Nemzetközi Fogyatékossági és Fej-
lesztési Konzorcium” számos, a Lepramisszióhoz 
hasonló  szervezetet foglal magába. Azt szeretné 
biztosítani, hogy a fogyatékkal élők teljes mér-
tékben részt tudjanak venni a társadalmi életben. 

- Leprakutatási program – A Nemzetközi Lepra-
misszió egyike az öt olyan szervezetnek, mely 
ehhez a programhoz évről évre  jelentős mérték-
ben hozzájárul kutatási tevékenységével. 

- NNN – a Nemzetközi Lepramisszióhoz hasonló 
jellegű szervezet, amely azonban az elhanyagolt 
trópusi betegségekre specializálódott elsősorban. 

- EU-Cord – 24 európai keresztény szervezet háló-
zata, mely a szegénység felszámolására elköte-
lezett. 

A Nemzetközi Lepramisszió kormányokkal és multi-
laterális testületekkel is, mint az ENSZ, WHO, EU és 
G7 is kapcsolatban áll. Folyamatosan hangsúlyt 
helyez a fenntartható fejlődés célkitűzéseire, illetve 
az ENSZ tagállamai által 2016-2030-ra elfogadott 
fejlesztési céljaira. 
Imatémák

Hétfő: A WHO átfogó stratégiája, melyet többek 
között a Nemzetközi Lepramisszióra is magáévá 

·

Belgiumban a Lepramisszió (Mission Contre la Lepre 
en Belgique) kizárólag önkénteseken keresztül mun-
kálkodik. A belgiumi keresztény egyházakat szeret-
nék elsősorban elérni. Előadásokat tartanak, és régi 
partnerség köti őket a Solidarité Protestante keresz-
tény szervezethez, mely fejlesztési és sürgősségi 
projekteket támogat a harmadik világban. A követ-
kező néhány évben, remélik, új önkénteseket is sike-
rül bevonniuk, akik elkötelezetten fognak új szelet 
hozni a misszióba. A Belgiumi Lepramisszió Kongó-
ban, Szudánban, Nigériában és Csádban támogat 
lepramissziós projekteket. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek azokért az egyház-
községekért és egyénekért, akik Belgiumban a 
Lepramissziót támogatják! 
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy még több belga 
ember érdeklődjön és támogassa a Lepramisszió 
szolgálatát!
Szerda: A Belgiumi Lepramissziónak „friss vérre” 
van szüksége mind a kuratórium, mind pedig a 
munkatársak szintjén. Belgium flamand és francia 
nyelvű területein nagy szükség lenne megfelelő 
nyelvtudású és elkötelezettségű összekötőkre is, 

·

·

·

Amar Timalsina (jobbról) és  Brent Morgan az ENSZ-ben, a Fogyatékkal Élők Jogainak Konvencióján. A Belgiumi Lepramisszió kuratóriuma. Boelensné Csákány Tünde magyar lelkész jobb oldalon. 

tett, a kormányokat arra szólítja fel, hogy vessenek 
véget a leprabetegek hátrányos megkülönbözteté-
sének. Imádkozzunk a Nemzetközi Lepramisszió 
afrikai és ázsiai országaiért, ahol ez égető kérdés 
ma is! Adjunk hálát azért, ha ez már megvalósult! 
Kedd: 2018-ban a Nemzetközi Lepramisszió kül-
döttsége az ENSZ Emberjogi Szekciójában  a Fo-
gyatékkal Élők Jogainak Konvencióján vett részt. 
Adjunk hálát ezért és más hasonló lehetőségekért, 
ahol a leprabetegek jogai kerülnek homloktérbe! 
Imádkozzunk több hasonló alkalomért és fórumért! 
Szerda: Azokban a hálózatokban, melyeknek mi  
is tagjai vagyunk, vannak nemkeresztény szerve-
zetek is. Imádkozzunk azért, hogy példánk és 
hitvallásunk őket is megérintse a közös munka 
során! Így lehessünk Krisztus jó vitézei! 
Csütörtök: Imádkozzunk a Nemzetközi Lepra-
misszió Jogvédelmi részlegéért, akik nemzetközi 
szinten  érvényesítik missziónk átfogó hangját! 
Péntek: Imádkozzunk Geoff Warne-ért, aki korábbi 
vezérigazgatónk volt, jelenleg pedig az ILEP ve-
zérigazgatója! A világ lepra-ernyőszervezete élén 
harcol azért, hogy a lepra végleg eltűnjék a 
Földről!
Szombat/vasárnap: 2015-ben a világ nemzetei 
elkötelezték magukat az ENSZ 2030-ig fenntart-
ható fejlődési céljai iránt. Ezek közül a 3.3-as 
célkitűzés: „2030-ra megszüntetjük az AIDS, TBC, 
malária és elhanyagolt trópusi betegségeket a 
Földön, és harcolunk a víz-okozta betegségek, a 
hepatitis és más fertőző betegségek leküzdése 
érdekében.” Imádkozzunk azért, hogy ezek a célok 
világosak legyenek mindvégig harcunkban, és min-
den szinten küzdjünk megvalósításuk érdekében! 

·

·

·

·

·

akik be tudják mutatni a misszió szolgálatát 
egyházköségekben, közösségekben. Imádkozzunk 
értük!
Csütörtök: Adjunk hálát azért, hogy a Belgiumi 
Lepramisszió sok segítséget kap a nemzetközi 
közösségtől, és ezáltal is átélhetik, hogy valóban 
„egy test tagjai” vagyunk! 
Péntek: Évek óta a Belgiumi Lepramisszió part-
nerségben dolgozik a Solidarité Protestante-tal. 
Imádkozzunk azért, hogy ez folytatódjék, erősöd-
jék és együttes erővel még több segítséget tud-
janak vinni a leprabetegek világába!  
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy Is-
ten érintse meg az egyházi vezetők szívét, és több 
gyülekezet csatlakozzék a Lepramisszió támoga-
tóihoz! Imádkozzunk, hogy odaadásuk legyen 
inspiráló a következő nemzedékek számára is! 

Bibliai idézet: „Boldog az, aki törődik a nyomorulttal; 
a veszedelem napján megmenti azt az ÚR.
Az ÚR megőrzi és élteti őt; boldog lesz e földön, és 
nem adja oda ellenségei kívánságának.”    
Zsoltárok 41,2-3
Vezető munkatárs:
Paulin Songolea Bakalania – ügyvivő igazgató

·

·

·



36. hét: szeptember 2 – 8.

Átfogó hangunk

37. hét:  9 – 15.szeptember

Belgium

48 49

A Lepramisszió átfogó értelemben egy széles hálózat 
része, mely leprával, mozgássérültséggel, elhanya-
golt trópusi betegségekkel foglalkozik keresztény 
szervezetként. Partnereinkkel együtt küzdünk ember-
társaink ezen csoportjainak jogaiért, lehetőségeiért 
és felzárkóztatásáért. Szeretnénk hangunkat minél 
átfogóbb módon és minél magasabb szinteken 
hallatni. 
A következő hálózatoknak része missziónk: 
- ILEP – Nemzetközi Lepraellenes Szervezetek 

Szövetsége.  A Nemzetközi Lepramisszió a svájci 
központú  ILEP egyik alapító tagja. Az ILEP fő 
célja, hogy a leprával kapcsolatos kulcsüzeneteket 
folyamatosan megfogalmazza és kommunikálja a 
világ felé, gyakorlati segítséget serkentve a tag-
szervezetei körében. 

- Global Partnership for Zero Leprosy – „Átfogó part-
nerség a lepra megszüntetésére”. Ez a koalíció a 
leprabetegség megszüntetésére elkötelezett prog-
ramjaival, a meglévő hálózati kapacitása erősíté-
sével, eszközök és tudás kamatoztatásával. 

- Micah – Átfogó misszió iránt elkötelezett szerve-
zetek és egyének világméretű hálózata. 

- IDDC – „Nemzetközi Fogyatékossági és Fej-
lesztési Konzorcium” számos, a Lepramisszióhoz 
hasonló  szervezetet foglal magába. Azt szeretné 
biztosítani, hogy a fogyatékkal élők teljes mér-
tékben részt tudjanak venni a társadalmi életben. 

- Leprakutatási program – A Nemzetközi Lepra-
misszió egyike az öt olyan szervezetnek, mely 
ehhez a programhoz évről évre  jelentős mérték-
ben hozzájárul kutatási tevékenységével. 

- NNN – a Nemzetközi Lepramisszióhoz hasonló 
jellegű szervezet, amely azonban az elhanyagolt 
trópusi betegségekre specializálódott elsősorban. 

- EU-Cord – 24 európai keresztény szervezet háló-
zata, mely a szegénység felszámolására elköte-
lezett. 

A Nemzetközi Lepramisszió kormányokkal és multi-
laterális testületekkel is, mint az ENSZ, WHO, EU és 
G7 is kapcsolatban áll. Folyamatosan hangsúlyt 
helyez a fenntartható fejlődés célkitűzéseire, illetve 
az ENSZ tagállamai által 2016-2030-ra elfogadott 
fejlesztési céljaira. 
Imatémák

Hétfő: A WHO átfogó stratégiája, melyet többek 
között a Nemzetközi Lepramisszióra is magáévá 

·

Belgiumban a Lepramisszió (Mission Contre la Lepre 
en Belgique) kizárólag önkénteseken keresztül mun-
kálkodik. A belgiumi keresztény egyházakat szeret-
nék elsősorban elérni. Előadásokat tartanak, és régi 
partnerség köti őket a Solidarité Protestante keresz-
tény szervezethez, mely fejlesztési és sürgősségi 
projekteket támogat a harmadik világban. A követ-
kező néhány évben, remélik, új önkénteseket is sike-
rül bevonniuk, akik elkötelezetten fognak új szelet 
hozni a misszióba. A Belgiumi Lepramisszió Kongó-
ban, Szudánban, Nigériában és Csádban támogat 
lepramissziós projekteket. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek azokért az egyház-
községekért és egyénekért, akik Belgiumban a 
Lepramissziót támogatják! 
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy még több belga 
ember érdeklődjön és támogassa a Lepramisszió 
szolgálatát!
Szerda: A Belgiumi Lepramissziónak „friss vérre” 
van szüksége mind a kuratórium, mind pedig a 
munkatársak szintjén. Belgium flamand és francia 
nyelvű területein nagy szükség lenne megfelelő 
nyelvtudású és elkötelezettségű összekötőkre is, 

·

·

·

Amar Timalsina (jobbról) és  Brent Morgan az ENSZ-ben, a Fogyatékkal Élők Jogainak Konvencióján. A Belgiumi Lepramisszió kuratóriuma. Boelensné Csákány Tünde magyar lelkész jobb oldalon. 

tett, a kormányokat arra szólítja fel, hogy vessenek 
véget a leprabetegek hátrányos megkülönbözteté-
sének. Imádkozzunk a Nemzetközi Lepramisszió 
afrikai és ázsiai országaiért, ahol ez égető kérdés 
ma is! Adjunk hálát azért, ha ez már megvalósult! 
Kedd: 2018-ban a Nemzetközi Lepramisszió kül-
döttsége az ENSZ Emberjogi Szekciójában  a Fo-
gyatékkal Élők Jogainak Konvencióján vett részt. 
Adjunk hálát ezért és más hasonló lehetőségekért, 
ahol a leprabetegek jogai kerülnek homloktérbe! 
Imádkozzunk több hasonló alkalomért és fórumért! 
Szerda: Azokban a hálózatokban, melyeknek mi  
is tagjai vagyunk, vannak nemkeresztény szerve-
zetek is. Imádkozzunk azért, hogy példánk és 
hitvallásunk őket is megérintse a közös munka 
során! Így lehessünk Krisztus jó vitézei! 
Csütörtök: Imádkozzunk a Nemzetközi Lepra-
misszió Jogvédelmi részlegéért, akik nemzetközi 
szinten  érvényesítik missziónk átfogó hangját! 
Péntek: Imádkozzunk Geoff Warne-ért, aki korábbi 
vezérigazgatónk volt, jelenleg pedig az ILEP ve-
zérigazgatója! A világ lepra-ernyőszervezete élén 
harcol azért, hogy a lepra végleg eltűnjék a 
Földről!
Szombat/vasárnap: 2015-ben a világ nemzetei 
elkötelezték magukat az ENSZ 2030-ig fenntart-
ható fejlődési céljai iránt. Ezek közül a 3.3-as 
célkitűzés: „2030-ra megszüntetjük az AIDS, TBC, 
malária és elhanyagolt trópusi betegségeket a 
Földön, és harcolunk a víz-okozta betegségek, a 
hepatitis és más fertőző betegségek leküzdése 
érdekében.” Imádkozzunk azért, hogy ezek a célok 
világosak legyenek mindvégig harcunkban, és min-
den szinten küzdjünk megvalósításuk érdekében! 

·

·

·

·

·

akik be tudják mutatni a misszió szolgálatát 
egyházköségekben, közösségekben. Imádkozzunk 
értük!
Csütörtök: Adjunk hálát azért, hogy a Belgiumi 
Lepramisszió sok segítséget kap a nemzetközi 
közösségtől, és ezáltal is átélhetik, hogy valóban 
„egy test tagjai” vagyunk! 
Péntek: Évek óta a Belgiumi Lepramisszió part-
nerségben dolgozik a Solidarité Protestante-tal. 
Imádkozzunk azért, hogy ez folytatódjék, erősöd-
jék és együttes erővel még több segítséget tud-
janak vinni a leprabetegek világába!  
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy Is-
ten érintse meg az egyházi vezetők szívét, és több 
gyülekezet csatlakozzék a Lepramisszió támoga-
tóihoz! Imádkozzunk, hogy odaadásuk legyen 
inspiráló a következő nemzedékek számára is! 

Bibliai idézet: „Boldog az, aki törődik a nyomorulttal; 
a veszedelem napján megmenti azt az ÚR.
Az ÚR megőrzi és élteti őt; boldog lesz e földön, és 
nem adja oda ellenségei kívánságának.”    
Zsoltárok 41,2-3
Vezető munkatárs:
Paulin Songolea Bakalania – ügyvivő igazgató

·

·

·



38. hét:  16 – 22.szeptember

Lepramisszió – Átfogó testvériség

50 51

A Lepramisszió Átfogó testvériség 29 tagországból 
áll, melyek szoros testvéri kapcsolatban állnak egy-
mással. 2011-ben írták alá ezen országok a testvéri 
egyezményt, mely a következőkre nézve jelent elkö-
telezettséget: Közös céljaink és identitásunk fenntar-
tása. Hozzájárulás a Lepramisszió működéséhez. 
Egységünk erősítése. Folyamatos elszámoltatható-
ság. Anyagi átláthatóság. A testvéri közösség közös 
öröme, hogy együttesen munkálkodunk közös célunk: 
a lepra legyőzése és életek megváltoztatása ér-
dekében. Mindkettő egyformán fontos. Szeretnénk 
látni, hogy a leprabetegség megszűnik, s ezért még 
nagyon sokat kell tennünk. Minőségi munkát, ki-
tartást, sok imádságot és áldozatot igényel. És sze-
retnénk látni, hogy mindeközben életek változnak 
meg: szenvedőkből örvendezők, betegekből egész-
ségesek lesznek, megismerik Isten szeretetét és 
Jézus Krisztus kegyelmét. Eljutnak a Krisztusban tel-
jes életre!  
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy  a leprabetegség 
megszűnésének 2035-re kitűzött célja világszerte 
lelkesítse és mozgósítsa az illetékeseket! Imád-
kozzunk Brent Morganért, vezérigazgatónkért, aki 
a Nemzetközi Lepramissziót vezeti ennek a célnak 
szem előtt tartásával! 
Kedd: Az Átfogó testvériség egymásnak az Isten 
előtti szövetséges viszonyára épül. Imádkozzunk a 
tagországok közötti további erős, testvéri kapcso-
latért, amely példája az Isten szeretetében való 
egységnek,  minden különbözőség ellenére!  

·

·

39. hét: szeptember 23 – 29.

Kongói Demokratikus Köztársaság

Hatalmas terület, szegénység, törvénytelen állapotok 
nehezítik a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
folyó lepramunkát. Mivel rendkívül nehezen meg-
oldott (az előbbi okok miatt) a korai lepraszűrés, 
sejtéseink alapján akár milliós lehet a még meg nem 
talált leprabetegek száma! Ezzel együttjárnak az 
elhanyagolt trópusi betegségek is, hiszen a falvak 
lakossága elzártan, hatalmas szétszórtságban él. 
Rengeteg a mozgássérült és a szegénységi spirálban 
egyre lejjebb csúszó. A Kongói Lepramisszió a leg-
elmaradottabb területeken igyekszik erősíteni tevé-
kenységét a szűréseken, az egészségügyi személy-
zet képzésén, a helyi egészségügyi hatóságokkal va-
ló partnerségek révén. A Kongói Lepramisszió remé-
li, hogy 2019-ben talál megfelelő bőrgyógyászt, aki-
nek alkalmazásával a lepragyógyítás is, valamint a 
betegek  érdekvédelme is országos szinten nagyobb 
hangsúlyt kaphatna! 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Isten segítségéért abban, hogy 
Kasai terület négy falujában az elmúlt 3 évben 
sikerült rendezni az egészségügyi ellátást! Kasai-
ban nagyon nehéz dolgozni a rossz utak, hidak 
nélküli folyók és a közbiztonság hiánya miatt. 
Mégis Isten megadta ezt az eredményt! Imádkoz-
zunk ennek fenntarthatóságáért! 
Kedd: Imádkozzunk azokért, akiket családjaik ki-
vetettek a leprabetegségük miatt! Imádkozzunk 
azért, hogy jogvédelemmel, felvilágosítással vissza 
tudjuk vezetni őket családjaikba és közösségeikbe, 
és megnyugvást találjanak szenvedő lelküknek!  

·

·

Leprabeteget vizsgálnak a misszió munkatársai.

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát a Kongói Lepramissziónak 
partnerekkel való együttműködéséért (mint pl. a 
Damien Alapítvány)! A 2018-2020 közötti lepra-
szűréseket közösen végzik az Országos Lepra-
szűrési Program keretében. Imádkozzunk azért, 
hogy ezek a partnerségek jó gyümölcsöt terem-
jenek, hatékony és áldott segítséggé váljanak mind 
több beteg megtalálásában és gyógyításában!  
Csütörtök: Adjunk hálát azokért az egyházi veze-
tőkért és lelkészekért, akik megértették, hogy az 
egyházaknak milyen fontos szerepe van a lepra-
betegség elleni harcban! Ők lelkésztársaikat is pró-
bálják meggyőzni és rávenni őket, hogy evangé-
liumi módon viszonyuljanak a leprabetegekhez, és 
erre tanítsák híveiket is a Biblia alapján! 
Péntek: Imádkozzunk a választások utáni időben 
álló országért, vezetőiért, kormányáért! Fordítsa 
Isten a szívüket helyes irányba! – Imádkozzunk 
munkatársaink biztonságáért, a trópusi betegsé-
gekkel szembeni védekezésükért, a kolera, Ebola 
és más fertőzésektől való megmenekülésükért! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azért, hogy az 
országon belül növekszik a Lepramisszió tevé-
kenységi-és feladatköre! 

Bibliai idézet: „Mert ahogy egy testben sok tagunk 
van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése,
úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként 
pedig egymásnak tagjai vagyunk.” Róma 12,4-5
Vezető  munkatárs: 
Dr Louis Paluku Sabuni – igazgató

·

·

·

·

Szerda: Ebben a hónapban a Nemzetközi Lepra-
misszió tagországainak igazgatói és elnökei több-
napos tanácskozásokra gyűlnek egybe. Imádkoz-
zunk az egység lelkéért, felelős döntésekért, elkö-
telezettségért és szenvedélyes szeretetért Isten és 
a leprabetegek ügye iránt! 
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek azért, hogy 
gondja van a lepra miatt megbélyegzettekre és ki-
vetettekre! Imádkozzunk azért, hogy minden tag-
országában a Lepramisszió gondoskodó szeretetet 
és Isten irgalmát tudja közvetíteni feléjük!  
Péntek: A misszió munkáját nehezíti, ha nincs 
meg a megfelelő anyagi alap a tervezett feladatok 
elvégzéséhez. Adjunk hálát csodálatos támoga-
tóinkért világszerte, akik szívükön viselik a bete-
geket és anyagi áldozatot hoznak értük! Imádkoz-
zunk azért, hogy mind többen érezzék át a lepra-
betegek sorsát, és könyörülő szeretettel hajoljanak 
le hozzájuk! 
Szombat/vasárnap: A tagszervezeteknek létfon-
tosságú szerepük van a misszió életben, hiszen a 
tevékenységhez szükséges anyagi forrásokat ők 
adják. Imádkozzunk  azért, hogy a tagországok ku-
ratóriumainak tagjai megértsék és magukévá te-
gyék a Nemzetközi Lepramisszió Átfogó testvé-
riség célkitűzéseit, és lelki egységben tegyenek az 
érdekében! Imádkozzunk, hogy minden szinten 
egység és szeretet uralkodjék közöttünk! 

Bibliai idézet: „Legyetek egymáshoz jóságosak, 
irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, aho-
gyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!” 
Efézus 4,32  

Néhányan a 2018. évi nagygyűlés résztvevői közül.



38. hét:  16 – 22.szeptember

Lepramisszió – Átfogó testvériség

50 51

A Lepramisszió Átfogó testvériség 29 tagországból 
áll, melyek szoros testvéri kapcsolatban állnak egy-
mással. 2011-ben írták alá ezen országok a testvéri 
egyezményt, mely a következőkre nézve jelent elkö-
telezettséget: Közös céljaink és identitásunk fenntar-
tása. Hozzájárulás a Lepramisszió működéséhez. 
Egységünk erősítése. Folyamatos elszámoltatható-
ság. Anyagi átláthatóság. A testvéri közösség közös 
öröme, hogy együttesen munkálkodunk közös célunk: 
a lepra legyőzése és életek megváltoztatása ér-
dekében. Mindkettő egyformán fontos. Szeretnénk 
látni, hogy a leprabetegség megszűnik, s ezért még 
nagyon sokat kell tennünk. Minőségi munkát, ki-
tartást, sok imádságot és áldozatot igényel. És sze-
retnénk látni, hogy mindeközben életek változnak 
meg: szenvedőkből örvendezők, betegekből egész-
ségesek lesznek, megismerik Isten szeretetét és 
Jézus Krisztus kegyelmét. Eljutnak a Krisztusban tel-
jes életre!  
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy  a leprabetegség 
megszűnésének 2035-re kitűzött célja világszerte 
lelkesítse és mozgósítsa az illetékeseket! Imád-
kozzunk Brent Morganért, vezérigazgatónkért, aki 
a Nemzetközi Lepramissziót vezeti ennek a célnak 
szem előtt tartásával! 
Kedd: Az Átfogó testvériség egymásnak az Isten 
előtti szövetséges viszonyára épül. Imádkozzunk a 
tagországok közötti további erős, testvéri kapcso-
latért, amely példája az Isten szeretetében való 
egységnek,  minden különbözőség ellenére!  

·

·

39. hét: szeptember 23 – 29.

Kongói Demokratikus Köztársaság

Hatalmas terület, szegénység, törvénytelen állapotok 
nehezítik a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
folyó lepramunkát. Mivel rendkívül nehezen meg-
oldott (az előbbi okok miatt) a korai lepraszűrés, 
sejtéseink alapján akár milliós lehet a még meg nem 
talált leprabetegek száma! Ezzel együttjárnak az 
elhanyagolt trópusi betegségek is, hiszen a falvak 
lakossága elzártan, hatalmas szétszórtságban él. 
Rengeteg a mozgássérült és a szegénységi spirálban 
egyre lejjebb csúszó. A Kongói Lepramisszió a leg-
elmaradottabb területeken igyekszik erősíteni tevé-
kenységét a szűréseken, az egészségügyi személy-
zet képzésén, a helyi egészségügyi hatóságokkal va-
ló partnerségek révén. A Kongói Lepramisszió remé-
li, hogy 2019-ben talál megfelelő bőrgyógyászt, aki-
nek alkalmazásával a lepragyógyítás is, valamint a 
betegek  érdekvédelme is országos szinten nagyobb 
hangsúlyt kaphatna! 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Isten segítségéért abban, hogy 
Kasai terület négy falujában az elmúlt 3 évben 
sikerült rendezni az egészségügyi ellátást! Kasai-
ban nagyon nehéz dolgozni a rossz utak, hidak 
nélküli folyók és a közbiztonság hiánya miatt. 
Mégis Isten megadta ezt az eredményt! Imádkoz-
zunk ennek fenntarthatóságáért! 
Kedd: Imádkozzunk azokért, akiket családjaik ki-
vetettek a leprabetegségük miatt! Imádkozzunk 
azért, hogy jogvédelemmel, felvilágosítással vissza 
tudjuk vezetni őket családjaikba és közösségeikbe, 
és megnyugvást találjanak szenvedő lelküknek!  

·

·

Leprabeteget vizsgálnak a misszió munkatársai.

·

·

·

·

Szerda: Adjunk hálát a Kongói Lepramissziónak 
partnerekkel való együttműködéséért (mint pl. a 
Damien Alapítvány)! A 2018-2020 közötti lepra-
szűréseket közösen végzik az Országos Lepra-
szűrési Program keretében. Imádkozzunk azért, 
hogy ezek a partnerségek jó gyümölcsöt terem-
jenek, hatékony és áldott segítséggé váljanak mind 
több beteg megtalálásában és gyógyításában!  
Csütörtök: Adjunk hálát azokért az egyházi veze-
tőkért és lelkészekért, akik megértették, hogy az 
egyházaknak milyen fontos szerepe van a lepra-
betegség elleni harcban! Ők lelkésztársaikat is pró-
bálják meggyőzni és rávenni őket, hogy evangé-
liumi módon viszonyuljanak a leprabetegekhez, és 
erre tanítsák híveiket is a Biblia alapján! 
Péntek: Imádkozzunk a választások utáni időben 
álló országért, vezetőiért, kormányáért! Fordítsa 
Isten a szívüket helyes irányba! – Imádkozzunk 
munkatársaink biztonságáért, a trópusi betegsé-
gekkel szembeni védekezésükért, a kolera, Ebola 
és más fertőzésektől való megmenekülésükért! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azért, hogy az 
országon belül növekszik a Lepramisszió tevé-
kenységi-és feladatköre! 

Bibliai idézet: „Mert ahogy egy testben sok tagunk 
van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése,
úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként 
pedig egymásnak tagjai vagyunk.” Róma 12,4-5
Vezető  munkatárs: 
Dr Louis Paluku Sabuni – igazgató

·

·

·

·

Szerda: Ebben a hónapban a Nemzetközi Lepra-
misszió tagországainak igazgatói és elnökei több-
napos tanácskozásokra gyűlnek egybe. Imádkoz-
zunk az egység lelkéért, felelős döntésekért, elkö-
telezettségért és szenvedélyes szeretetért Isten és 
a leprabetegek ügye iránt! 
Csütörtök: Adjunk hálát Istennek azért, hogy 
gondja van a lepra miatt megbélyegzettekre és ki-
vetettekre! Imádkozzunk azért, hogy minden tag-
országában a Lepramisszió gondoskodó szeretetet 
és Isten irgalmát tudja közvetíteni feléjük!  
Péntek: A misszió munkáját nehezíti, ha nincs 
meg a megfelelő anyagi alap a tervezett feladatok 
elvégzéséhez. Adjunk hálát csodálatos támoga-
tóinkért világszerte, akik szívükön viselik a bete-
geket és anyagi áldozatot hoznak értük! Imádkoz-
zunk azért, hogy mind többen érezzék át a lepra-
betegek sorsát, és könyörülő szeretettel hajoljanak 
le hozzájuk! 
Szombat/vasárnap: A tagszervezeteknek létfon-
tosságú szerepük van a misszió életben, hiszen a 
tevékenységhez szükséges anyagi forrásokat ők 
adják. Imádkozzunk  azért, hogy a tagországok ku-
ratóriumainak tagjai megértsék és magukévá te-
gyék a Nemzetközi Lepramisszió Átfogó testvé-
riség célkitűzéseit, és lelki egységben tegyenek az 
érdekében! Imádkozzunk, hogy minden szinten 
egység és szeretet uralkodjék közöttünk! 

Bibliai idézet: „Legyetek egymáshoz jóságosak, 
irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, aho-
gyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!” 
Efézus 4,32  

Néhányan a 2018. évi nagygyűlés résztvevői közül.



40. hét:  30 – október 6.szeptember

India – Kutatások és tanulás

52 53

Az Indiai Lepramisszió elkötelezett minden iránt, ami 
a leprabetegek életét javíthatja. Ezek közül a tö-
rekvések közül egyik a legfontosabb a sok, még 
megválaszolatlan kérdésre feleletet adni. A lepra kb. 
4 000 éve kíséri az emberiséget, és még mindig 
számos alapvető kérdésre nincs megnyugtató válasz 
a betegség természetére nézve.  Az egyik legégetőbb 
feladat azt egyértelműen megtudni: igazából milyen 
módon terjed a kórokozó és a betegség? Bár jól 
gyógyítható, mégis évről évre hatalmas számban 
fordul elő újabb megbetegedés. Az Indiai Lepra-
misszió célja, hogy a betegség terjedésének és 
következményeinek minden területét megismerje és 
a sokrétű kutatói munka révén választ kapjunk a még 
homályos kérdésekre is. 
Imatémák

Hétfő: Az Indiai Lepramisszió folyamatosan fej-
leszti a tudásra, kutatásokra vonatkozó tevékeny-
ségeit is. Imádkozzunk e hatalmas szervezet mun-
kájáért, a munkatársak számára bölcsességért és 
fáradhatatlan kíváncsiságért! 
Kedd: Az Indiai Lepramisszió orvosok, fiziotera-
peuták, ápolók és más egészségügyi dolgozók 
számára képzési modulokat dolgozott ki a leprára 
vonatkozóan. Ugyanis az általános egészségügyi 
képzésben alig esik szó a lepráról, miközben a 
világ leprabetegeinek kb. 70%-a Indiában él! Imád-
kozzunk azért, hogy ez a tananyag segítse az 
orvosokat, orvostanhallgatókat, ápolókat a beteg-

·

·

41. hét: 7 – 13.október 

Pápua-Új-Guinea

A Pápua-Új-Guineai Lepramisszió (TLMPNG) fő fela-
data, hogy végrehajtsa a kormányzat leprafelszámoló 
programját, és szaktudással járuljon hozzá a 
kormányzattól anyagi háttérrel biztosított tevékeny-
séghez. Évente mintegy 500 új megbetegedést re-
gisztrálnak az országban. Nagyon sokan korábbi be-
tegségük miatt váltak mozgássérültté vagy magate-
hetetlenné. A Pápua-Új-Guineai Lepramisszió az Új-
Zélandi Lepramisszió anyagi támogatásából 5 éves 
„Fenntartható Élelmezésfejlesztési Projekt”-et működ-
tet. Ez leprabeteg egyéneket, közösségeket és fo-
gyatékkal élőket segít jobb élelmiszerellátáshoz, 
megélhetéshez. A projekt az ország fővárosának, 
Port Moresby-nek környékén, Közép- és Nyugat 
Pápua-Új-Guineában és a Sandaum tartományban 
kerül megvalósításra. A misszió központja Port 
Moresby-ben van, ahová 2017-ben költözött át 
Madang-ból erre a sokkal jobban megközelíthető és 
központibb helyre. A nyolcfős munkatársi csoport 
fáradhatatlan a felvilágosításban, a jogvédelemben, a 
leprával kapcsolatos mindenféle tevékenységben. A 
Lepramisszió az új-zélandi kormányzattal is, valamint 
az Autonóm Bougainville kormánnyal is különféle 
projekteken keresztül kapcsolatban van: mint pl. 
Egészséges Bougainville, Higiéné és életvezetési 
kérdések a faluközösségben, Egészségvédelmi pro-
jekt, és mások. Képzett falusi előljárók és egész-
ségvédelmi dolgozók adnak képzést és felvilágosítást 
a lepra megelőzéséről, a felismeréséről és jobb 
egészségi gyakorlatokról. 
Imatémák

Hétfő: Harmadik évébe lépett a „Fenntartható Élel-
mezésfejlesztési Projekt”. – További két tartomány-

·

A pápua-új-guineai munkatársak Blair Matheson tanácsadóval. Kutatómunka a delhi Stanley Browne laboratóriumban

ség megismerésében, felismerésében és gyógyítá-
sában! 
Szerda: Adjunk hálát az Indiai Lepramisszió egyre 
erőteljesebb kutatási tevékenységeiért! Imádkoz-
zunk hazájukon belüli úttörőmunkájukért pl. az 
előző napon olvasott oktatási anyag kidolgozása 
által! 
Csütörtök: Imádkozzunk az intézményekben dol-
gozó munkatársakért, akik bátor és fáradhatatlan 
utazások során jutnak el gyakran megközelíthetet-
len terepekre! Imádkozzunk a szűrővizsgálatokat 
végzőkért, akik igazi hősök: gyakran hetekre távol 
családjuktól, elképzelhetetlenül nehéz körülmé-
nyek között! Kérjünk Istentől erőt, áldást számukra!
Péntek: India népegészségügyi struktúrája sok 
javítást igényel a lepra tekintetében. Imádkozzunk 
India kormányáért, hogy a leprára és a más, elha-
nyagolt trópusi betegségekre is legyen figyelmük, 
érzékenységük! Ezáltal pedig lakosaiknak ezekben 
érintett millióira is jusson az állami gondoskodás-
ból valami! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az Indiai Lepra-
misszió kutatási munkájában résztvevőkért! Imád-
kozzunk értük,, hogy Isten jó irányt és bölcsessé-
get adjon számukra nehéz munkájukban, és álta-
luk sokkal többet tudhasson meg az emberiség a 
lepráról a betegek érdekében! 

Vezető munkatárs:
Dr Joydeepa Darlong – az Indiai Lepramisszió 
Tudásközpontjának vezetője

·

·

·

·

ra is kiterjesztették. Imádkozzunk a 24 céltelepülés 
leprabetegeiért és családjaikért, akik a projekt ked-
vezményezettjei! 
Kedd: Imádkozzunk a négy tartományban dolgozó 
öt településfejlesztő munkatársért, akik tavaly áll-
tak munkába! Imádkozzunk azért, hogy beillesz-
kedjenek azok a kollegáik is, akik idén kezdték el 
ezt a munkát, és lehessenek áldássá a települések 
lakói számára! 
Szerda: Imádkozzunk a projektek kedvezménye-
zettjeiért, akik megtermelik élelmiszereiket és 
visszafizetik az indító kölcsönt! Imádkozzunk, hogy 
el tudják tartani családjaikat!  
Csütörtök: Imádkozzunk a különféle képzésekért, 
tevékenységekért, melyek Pápua-Új-Guineában a 
Lepramisszió keretein belül folynak! Imádkozzunk 
a munkatársak számára erőért, türelemért és 
szeretetért! 
Péntek: Imádkozzunk a nagyon sokat utazó mun-
katársak testi épségéért, biztonságáért! Pápua-Új-
Guinea nagyon nehéz munkaterep. Rendszeresek 
a rablások az utakon, melyek gyakran igen sú-
lyosak! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk több egyház 
részvételéért a programokban és projektekben, 
hogy a keresztény közösségek példát mutassanak 
a lehajló szeretet cselekedeteiről és Krisztus sze-
retetéről! 

Bibliai idézet: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki 
megerősít engem!” Filippi 4,13
Vezető munkatárs:
Natalie Smith – igazgató

·

·

·

·

·



40. hét:  30 – október 6.szeptember

India – Kutatások és tanulás

52 53

Az Indiai Lepramisszió elkötelezett minden iránt, ami 
a leprabetegek életét javíthatja. Ezek közül a tö-
rekvések közül egyik a legfontosabb a sok, még 
megválaszolatlan kérdésre feleletet adni. A lepra kb. 
4 000 éve kíséri az emberiséget, és még mindig 
számos alapvető kérdésre nincs megnyugtató válasz 
a betegség természetére nézve.  Az egyik legégetőbb 
feladat azt egyértelműen megtudni: igazából milyen 
módon terjed a kórokozó és a betegség? Bár jól 
gyógyítható, mégis évről évre hatalmas számban 
fordul elő újabb megbetegedés. Az Indiai Lepra-
misszió célja, hogy a betegség terjedésének és 
következményeinek minden területét megismerje és 
a sokrétű kutatói munka révén választ kapjunk a még 
homályos kérdésekre is. 
Imatémák

Hétfő: Az Indiai Lepramisszió folyamatosan fej-
leszti a tudásra, kutatásokra vonatkozó tevékeny-
ségeit is. Imádkozzunk e hatalmas szervezet mun-
kájáért, a munkatársak számára bölcsességért és 
fáradhatatlan kíváncsiságért! 
Kedd: Az Indiai Lepramisszió orvosok, fiziotera-
peuták, ápolók és más egészségügyi dolgozók 
számára képzési modulokat dolgozott ki a leprára 
vonatkozóan. Ugyanis az általános egészségügyi 
képzésben alig esik szó a lepráról, miközben a 
világ leprabetegeinek kb. 70%-a Indiában él! Imád-
kozzunk azért, hogy ez a tananyag segítse az 
orvosokat, orvostanhallgatókat, ápolókat a beteg-

·

·

41. hét: 7 – 13.október 

Pápua-Új-Guinea

A Pápua-Új-Guineai Lepramisszió (TLMPNG) fő fela-
data, hogy végrehajtsa a kormányzat leprafelszámoló 
programját, és szaktudással járuljon hozzá a 
kormányzattól anyagi háttérrel biztosított tevékeny-
séghez. Évente mintegy 500 új megbetegedést re-
gisztrálnak az országban. Nagyon sokan korábbi be-
tegségük miatt váltak mozgássérültté vagy magate-
hetetlenné. A Pápua-Új-Guineai Lepramisszió az Új-
Zélandi Lepramisszió anyagi támogatásából 5 éves 
„Fenntartható Élelmezésfejlesztési Projekt”-et működ-
tet. Ez leprabeteg egyéneket, közösségeket és fo-
gyatékkal élőket segít jobb élelmiszerellátáshoz, 
megélhetéshez. A projekt az ország fővárosának, 
Port Moresby-nek környékén, Közép- és Nyugat 
Pápua-Új-Guineában és a Sandaum tartományban 
kerül megvalósításra. A misszió központja Port 
Moresby-ben van, ahová 2017-ben költözött át 
Madang-ból erre a sokkal jobban megközelíthető és 
központibb helyre. A nyolcfős munkatársi csoport 
fáradhatatlan a felvilágosításban, a jogvédelemben, a 
leprával kapcsolatos mindenféle tevékenységben. A 
Lepramisszió az új-zélandi kormányzattal is, valamint 
az Autonóm Bougainville kormánnyal is különféle 
projekteken keresztül kapcsolatban van: mint pl. 
Egészséges Bougainville, Higiéné és életvezetési 
kérdések a faluközösségben, Egészségvédelmi pro-
jekt, és mások. Képzett falusi előljárók és egész-
ségvédelmi dolgozók adnak képzést és felvilágosítást 
a lepra megelőzéséről, a felismeréséről és jobb 
egészségi gyakorlatokról. 
Imatémák

Hétfő: Harmadik évébe lépett a „Fenntartható Élel-
mezésfejlesztési Projekt”. – További két tartomány-

·

A pápua-új-guineai munkatársak Blair Matheson tanácsadóval. Kutatómunka a delhi Stanley Browne laboratóriumban

ség megismerésében, felismerésében és gyógyítá-
sában! 
Szerda: Adjunk hálát az Indiai Lepramisszió egyre 
erőteljesebb kutatási tevékenységeiért! Imádkoz-
zunk hazájukon belüli úttörőmunkájukért pl. az 
előző napon olvasott oktatási anyag kidolgozása 
által! 
Csütörtök: Imádkozzunk az intézményekben dol-
gozó munkatársakért, akik bátor és fáradhatatlan 
utazások során jutnak el gyakran megközelíthetet-
len terepekre! Imádkozzunk a szűrővizsgálatokat 
végzőkért, akik igazi hősök: gyakran hetekre távol 
családjuktól, elképzelhetetlenül nehéz körülmé-
nyek között! Kérjünk Istentől erőt, áldást számukra!
Péntek: India népegészségügyi struktúrája sok 
javítást igényel a lepra tekintetében. Imádkozzunk 
India kormányáért, hogy a leprára és a más, elha-
nyagolt trópusi betegségekre is legyen figyelmük, 
érzékenységük! Ezáltal pedig lakosaiknak ezekben 
érintett millióira is jusson az állami gondoskodás-
ból valami! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az Indiai Lepra-
misszió kutatási munkájában résztvevőkért! Imád-
kozzunk értük,, hogy Isten jó irányt és bölcsessé-
get adjon számukra nehéz munkájukban, és álta-
luk sokkal többet tudhasson meg az emberiség a 
lepráról a betegek érdekében! 

Vezető munkatárs:
Dr Joydeepa Darlong – az Indiai Lepramisszió 
Tudásközpontjának vezetője

·

·

·

·

ra is kiterjesztették. Imádkozzunk a 24 céltelepülés 
leprabetegeiért és családjaikért, akik a projekt ked-
vezményezettjei! 
Kedd: Imádkozzunk a négy tartományban dolgozó 
öt településfejlesztő munkatársért, akik tavaly áll-
tak munkába! Imádkozzunk azért, hogy beillesz-
kedjenek azok a kollegáik is, akik idén kezdték el 
ezt a munkát, és lehessenek áldássá a települések 
lakói számára! 
Szerda: Imádkozzunk a projektek kedvezménye-
zettjeiért, akik megtermelik élelmiszereiket és 
visszafizetik az indító kölcsönt! Imádkozzunk, hogy 
el tudják tartani családjaikat!  
Csütörtök: Imádkozzunk a különféle képzésekért, 
tevékenységekért, melyek Pápua-Új-Guineában a 
Lepramisszió keretein belül folynak! Imádkozzunk 
a munkatársak számára erőért, türelemért és 
szeretetért! 
Péntek: Imádkozzunk a nagyon sokat utazó mun-
katársak testi épségéért, biztonságáért! Pápua-Új-
Guinea nagyon nehéz munkaterep. Rendszeresek 
a rablások az utakon, melyek gyakran igen sú-
lyosak! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk több egyház 
részvételéért a programokban és projektekben, 
hogy a keresztény közösségek példát mutassanak 
a lehajló szeretet cselekedeteiről és Krisztus sze-
retetéről! 

Bibliai idézet: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki 
megerősít engem!” Filippi 4,13
Vezető munkatárs:
Natalie Smith – igazgató

·

·

·

·

·
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A Nigériai Lepramisszió fő célja, hogy folyamatosan 
változást idézzenek elő, ami átalakítja az életeket, 
csökkenti a megbélyegzést, fenntartható megélhetést 
biztosít és felszámolja a leprabetegséget. Ezt a prog-
ramot behelyezték a 2016-2020  közötti országos 
stratégiába is. A Lepramisszió nigériai projektjei 4 fő 
tematikus területre összpontosítanak: Egészség-
vezetés és rokkantságmegelőzés; Felelősségvállalás 
és megélhetés; Érdekképviselet és kommunikáció; 
Tanulás és oktatás. Ezeket „HEAL kampányként” fo-
galmazták meg. Kiaknázva ezt a stratégiai platformot, 
folyamatosan vizsgálják a lehetőségeket, hogy el-
érjék, amit eddig még nem sikerült, és a missziójuk 
határait kitágítsák azáltal, hogy még több erőfeszítést 
tesznek a korai diagnózis, a kezelés és a betegség 
hatásának mérséklése érdekében. Ennek köszön-
hetően több, mint 50 új közösséget és több, mint 
10.000 személyt érnek el a következő 5 évben. A 
lepramunka mellett a Nigériai Lepramissziónak 
adománygyűjtő stratégiája is van, és együttműködik 
egyházközösségekkel, egyéni adományozókkal, vala-
mint cégekkel, hogy adományt gyűjtsön és növelje 
munkájuk  ismertségét. A holisztikus gyógyítás irá-
nyába mozdulva, a Krisztus által bemutatott maga-
tartással és őszinte könyörülettel, a Lepramisszió a 
lelki életet is népszerűsíti,  és segíti, hogy a leprások, 
Buruli fekélyben, és más elhanyagolt trópusi 
betegségben szenvedők lelki támogatást kapjanak.  
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a Nigériában, Niger 
államban hűségesen szolgáló önkéntesekért! Kér-
jük Istent, hogy áldja meg családjukat és erősítse 
meg őket, akik teljes erőből, odaadóan szolgálnak! 

·

43. hét: október 21 – 27.

Észak-Írország

Az Észak-Írországi  Lepramisszió bevonja és oktatja 
az embereket, hogy segítsenek finanszírozni és tá-
mogatni  a leprasújtott országokban végzett munkát. 
Minden tevékenység lényege az imádság. A 2017-
2020 közötti stratégiai tervük négy legfontosabb pont-
ja: 1. BEVONNI az embereket Észak-Írország egész 
területéről, hogy segítsenek legyőzni a leprát és 
megváltoztatni az életeket; 2. ERŐFORRÁS – a 
pénzügyi források jelentős növelése  a leprabetegek 
támogatására, és minden egyes adományozott font 
leghatékonyabb felhasználása; 3. OKTATÁS és JOGI 
KÉPVISELET – a leprabetegség pontos megérté-
sének elősegítése. Egyenlő bánásmód (emberi 
jogok) biztosítása minél inkább a leprabetegek szá-
mára is – a megbélyegzés és diszkrimináció meg-
állításával; valamint a közrendben és gyakorlatban 
tapasztalt pozitív  irányú változások reklámozása; 4. 
SZERVEZETI KIVÁLÓSÁG –  mozgékony, rugalmas 
szervezet építése, mely hatékonyan teljesíti a straté-
giai célkitűzéseket. A munkatársak és önkéntesek  
lelkesen mozgósítanak másokat, hogy segítsenek 
legyőzni a leprát és megváltoztatni az életeket. A 
munkatársak és önkéntesek egyházközösségeket, és 
kapcsolódó csoportokat keresnek fel, és rendsze-
resen beszélnek istentiszteleteken és eseményeken; 
magazint adnak ki, valamint évente háromszor az 
aktuális imalistát. 2019-ben az Észak-Írországi Lepra-
misszió előtérbe helyezi és tovább építi a kapcsolatot 
az adományozókkal, új lehetőségeket talál az ado-
mánygyűjtésre, és növeli a támogatást. Kulcsfontos-
ságú kérdés lesz az egyúttműködés, mivel partneri 
kapcsolatban vannak az Angliai és Walesi Lepra-
misszióval, a Skóciai Lepramisszióval és a Lepra-
misszió kereskedelmi csoportjával a közös kampá-
nyok, adománygyűjtő kérvények, és adománygyűjtő 
támogatás területén
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért a számos egyházközös-
ségért, akik hűségesen támogatják a Lepra-
missziót!  Imádkozzunk az észak-írországi csapa-
tért, akik új kapcsolatokat próbálnak kezdeni, va-
lamint az egyházközösségekkel meglevő partneri 
viszonyt igyekeznek mélyíteni és fejleszteni. Ki-
emelten imádkozzunk több egyházi önkéntesért  
az ismertség és támogatás növelésének elősegí-
tésére!

·

Niger állam egészségügyi biztosa, Dr Mustapha Jubril (a képen  vizet iszik), Dr Shem Zagbayi Nuhu, 
a Lepramisszió korábbi elnökének társaságában a Chanchaga számára adományozott fúrt kút üzembe helyezésén.

·

·

·

·

·

Kedd: Adjunk hálát az északír missziót irányító 
Igazgatótanács hűséges szolgálatáért és istenfélő 
vezetéséért! Imádkozzunk konkrétan Fiona David-
son elnökért! Imádkozzunk útmutatásért, bölcses-
ségért és Isten vezetéséért minden meghozandó 
döntésben! Mivel az igazgatótanács néhány tagja 
lemond tisztségéről, imádkozzunk, hogy Isten vá-
lassza ki a megfelelő embereket a megfelelő idő-
ben, hogy a helyükbe lépjenek.
Szerda: Köszönjük meg Istennek a skót-, az angol 
és walesi-, valamint az északír lepramissziók kö-
zötti erősödő partneri együttműködést! 2019-ben a 
munkában új, közös utakat alakítanak ki. Imádkoz-
zunk egységért, vezetésért és ezeknek a kedvez-
ményezéseknek a növekvő hatásáért! Imádkoz-
zunk, hogy Isten árassza ki ránk áldását, amikor 
egységben dolgozunk!
Csütörtök: Adjunk hálát a sok önkéntesért, akik  
segítenek növelni a támogatást az Észak-Írországi 
Lepramisszió számára! Imádkozzunk növekvő le-
hetőségekért, hogy a világ minden részéről törté-
neteket oszthassanak meg! Imádkozzunk, hogy a 
kommunikációt vállaló önkéntes csoportok száma 
és hatása növekedjen!
Péntek: Adjunk hálát az északír támogatók hű-
séges és nagylelkű adományaiért! Kérjük Isten 
útmutatását, áldását és időzítését a Lepramisszió 
adománygyűjtő erőfeszítéseihez 2019-ben! Imád-
kozzunk növekvő adakozásért és többlet-adomá-
nyokért az év során!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Joanne Briggs 
igazgatóért, és a munkatársi csapatért, akik az is-
mertség és adományok növelésén dolgoznak 
Észak-Írországban! 2019-ben személyi változások 
lesznek, mivel Peter Hilton elhagyja a Lepramisz-
sziót, hogy egy helyi egyházközösség lelkipásztora 
legyen. Adjunk hálát az évek alatt tanúsított hű-
séges szolgálatáért és elkötelezettségéért, és 
imádkozzunk, hogy az északír munkatársakhoz új 
csapattagok csatlakozzanak!

Bibliai idézet: „Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor telje-
sülnek szándékaid.” Péld 16,3
Vezető munkatárs:
Joanne Briggs  - igazgató

·

·

·

·

·

Kedd: A Nigériai Lepramisszió két mecénás-ado-
mányozója támogatja anyagilag a leprabeteg gye-
rekek, illetve leprabeteg családból származó gye-
rekek részére létrehozott oktatási projektet. Ez a 
támogatás megváltoztatja ezeknek a gyerekeknek 
az életét, csökkenti a megbélyegzést, és egy jobb 
jövő lehetőségét biztosítja a számukra. Imádkoz-
zunk, hogy Isten áldja meg ezeket a gyerekeket a 
tanulásban és fejlődésben; és kérjünk áldást az 
adományozókra, hogy továbbra is támogassák 
anyagilag ezt az ügyet!
Szerda: A nigériai gazdaság még mindig nehéz 
helyzetben van, és ez nyomást gyakorol a köz- és 
magánszektorra, súlyos hatása van az emberekre. 
Imádkozzunk a gazdaság felvirágozásáért és stabil 
munkakörnyezetért, mivel ettől is függ a Nigériai 
Lepramisszió programjainak sikere!
Csütörtök: Imádkozzunk Isten védelméért, áldá-
sáért és biztonságért a Nigériai Lepramisszió mun-
katársai részére, akik távoli helyekre utaznak sze-
retettel szolgálni a szegény, perifériára szorult lep-
rabetegeknek!
Péntek: Adjunk hálát azért a sok egyházközös-
ségért, akik lelkesen és nagylelkűen támogatták a 
Nigériai Lepramisszió munkáját sok éven át! Imád-
kozzunk, hogy még több egyházközösség tegye 
magáévá a Lepramisszió jövőképét és nyissa meg 
a szívét, csatlakozzon a lepra és következményei 
elleni harchoz!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Igazgatóság 
elnökéért és tagjaiért, akik novemberben ülésez-
nek, hogy Isten vezesse őket bölcsességben és a 
Nigériai Lepramisszió  iránti megértésben, mivel a 
jövőt befolyásoló döntéseket hoznak!
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A Nigériai Lepramisszió fő célja, hogy folyamatosan 
változást idézzenek elő, ami átalakítja az életeket, 
csökkenti a megbélyegzést, fenntartható megélhetést 
biztosít és felszámolja a leprabetegséget. Ezt a prog-
ramot behelyezték a 2016-2020  közötti országos 
stratégiába is. A Lepramisszió nigériai projektjei 4 fő 
tematikus területre összpontosítanak: Egészség-
vezetés és rokkantságmegelőzés; Felelősségvállalás 
és megélhetés; Érdekképviselet és kommunikáció; 
Tanulás és oktatás. Ezeket „HEAL kampányként” fo-
galmazták meg. Kiaknázva ezt a stratégiai platformot, 
folyamatosan vizsgálják a lehetőségeket, hogy el-
érjék, amit eddig még nem sikerült, és a missziójuk 
határait kitágítsák azáltal, hogy még több erőfeszítést 
tesznek a korai diagnózis, a kezelés és a betegség 
hatásának mérséklése érdekében. Ennek köszön-
hetően több, mint 50 új közösséget és több, mint 
10.000 személyt érnek el a következő 5 évben. A 
lepramunka mellett a Nigériai Lepramissziónak 
adománygyűjtő stratégiája is van, és együttműködik 
egyházközösségekkel, egyéni adományozókkal, vala-
mint cégekkel, hogy adományt gyűjtsön és növelje 
munkájuk  ismertségét. A holisztikus gyógyítás irá-
nyába mozdulva, a Krisztus által bemutatott maga-
tartással és őszinte könyörülettel, a Lepramisszió a 
lelki életet is népszerűsíti,  és segíti, hogy a leprások, 
Buruli fekélyben, és más elhanyagolt trópusi 
betegségben szenvedők lelki támogatást kapjanak.  
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a Nigériában, Niger 
államban hűségesen szolgáló önkéntesekért! Kér-
jük Istent, hogy áldja meg családjukat és erősítse 
meg őket, akik teljes erőből, odaadóan szolgálnak! 

·

43. hét: október 21 – 27.

Észak-Írország

Az Észak-Írországi  Lepramisszió bevonja és oktatja 
az embereket, hogy segítsenek finanszírozni és tá-
mogatni  a leprasújtott országokban végzett munkát. 
Minden tevékenység lényege az imádság. A 2017-
2020 közötti stratégiai tervük négy legfontosabb pont-
ja: 1. BEVONNI az embereket Észak-Írország egész 
területéről, hogy segítsenek legyőzni a leprát és 
megváltoztatni az életeket; 2. ERŐFORRÁS – a 
pénzügyi források jelentős növelése  a leprabetegek 
támogatására, és minden egyes adományozott font 
leghatékonyabb felhasználása; 3. OKTATÁS és JOGI 
KÉPVISELET – a leprabetegség pontos megérté-
sének elősegítése. Egyenlő bánásmód (emberi 
jogok) biztosítása minél inkább a leprabetegek szá-
mára is – a megbélyegzés és diszkrimináció meg-
állításával; valamint a közrendben és gyakorlatban 
tapasztalt pozitív  irányú változások reklámozása; 4. 
SZERVEZETI KIVÁLÓSÁG –  mozgékony, rugalmas 
szervezet építése, mely hatékonyan teljesíti a straté-
giai célkitűzéseket. A munkatársak és önkéntesek  
lelkesen mozgósítanak másokat, hogy segítsenek 
legyőzni a leprát és megváltoztatni az életeket. A 
munkatársak és önkéntesek egyházközösségeket, és 
kapcsolódó csoportokat keresnek fel, és rendsze-
resen beszélnek istentiszteleteken és eseményeken; 
magazint adnak ki, valamint évente háromszor az 
aktuális imalistát. 2019-ben az Észak-Írországi Lepra-
misszió előtérbe helyezi és tovább építi a kapcsolatot 
az adományozókkal, új lehetőségeket talál az ado-
mánygyűjtésre, és növeli a támogatást. Kulcsfontos-
ságú kérdés lesz az egyúttműködés, mivel partneri 
kapcsolatban vannak az Angliai és Walesi Lepra-
misszióval, a Skóciai Lepramisszióval és a Lepra-
misszió kereskedelmi csoportjával a közös kampá-
nyok, adománygyűjtő kérvények, és adománygyűjtő 
támogatás területén
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért a számos egyházközös-
ségért, akik hűségesen támogatják a Lepra-
missziót!  Imádkozzunk az észak-írországi csapa-
tért, akik új kapcsolatokat próbálnak kezdeni, va-
lamint az egyházközösségekkel meglevő partneri 
viszonyt igyekeznek mélyíteni és fejleszteni. Ki-
emelten imádkozzunk több egyházi önkéntesért  
az ismertség és támogatás növelésének elősegí-
tésére!

·

Niger állam egészségügyi biztosa, Dr Mustapha Jubril (a képen  vizet iszik), Dr Shem Zagbayi Nuhu, 
a Lepramisszió korábbi elnökének társaságában a Chanchaga számára adományozott fúrt kút üzembe helyezésén.

·

·

·

·

·

Kedd: Adjunk hálát az északír missziót irányító 
Igazgatótanács hűséges szolgálatáért és istenfélő 
vezetéséért! Imádkozzunk konkrétan Fiona David-
son elnökért! Imádkozzunk útmutatásért, bölcses-
ségért és Isten vezetéséért minden meghozandó 
döntésben! Mivel az igazgatótanács néhány tagja 
lemond tisztségéről, imádkozzunk, hogy Isten vá-
lassza ki a megfelelő embereket a megfelelő idő-
ben, hogy a helyükbe lépjenek.
Szerda: Köszönjük meg Istennek a skót-, az angol 
és walesi-, valamint az északír lepramissziók kö-
zötti erősödő partneri együttműködést! 2019-ben a 
munkában új, közös utakat alakítanak ki. Imádkoz-
zunk egységért, vezetésért és ezeknek a kedvez-
ményezéseknek a növekvő hatásáért! Imádkoz-
zunk, hogy Isten árassza ki ránk áldását, amikor 
egységben dolgozunk!
Csütörtök: Adjunk hálát a sok önkéntesért, akik  
segítenek növelni a támogatást az Észak-Írországi 
Lepramisszió számára! Imádkozzunk növekvő le-
hetőségekért, hogy a világ minden részéről törté-
neteket oszthassanak meg! Imádkozzunk, hogy a 
kommunikációt vállaló önkéntes csoportok száma 
és hatása növekedjen!
Péntek: Adjunk hálát az északír támogatók hű-
séges és nagylelkű adományaiért! Kérjük Isten 
útmutatását, áldását és időzítését a Lepramisszió 
adománygyűjtő erőfeszítéseihez 2019-ben! Imád-
kozzunk növekvő adakozásért és többlet-adomá-
nyokért az év során!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Joanne Briggs 
igazgatóért, és a munkatársi csapatért, akik az is-
mertség és adományok növelésén dolgoznak 
Észak-Írországban! 2019-ben személyi változások 
lesznek, mivel Peter Hilton elhagyja a Lepramisz-
sziót, hogy egy helyi egyházközösség lelkipásztora 
legyen. Adjunk hálát az évek alatt tanúsított hű-
séges szolgálatáért és elkötelezettségéért, és 
imádkozzunk, hogy az északír munkatársakhoz új 
csapattagok csatlakozzanak!

Bibliai idézet: „Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor telje-
sülnek szándékaid.” Péld 16,3
Vezető munkatárs:
Joanne Briggs  - igazgató

·

·

·

·

·

Kedd: A Nigériai Lepramisszió két mecénás-ado-
mányozója támogatja anyagilag a leprabeteg gye-
rekek, illetve leprabeteg családból származó gye-
rekek részére létrehozott oktatási projektet. Ez a 
támogatás megváltoztatja ezeknek a gyerekeknek 
az életét, csökkenti a megbélyegzést, és egy jobb 
jövő lehetőségét biztosítja a számukra. Imádkoz-
zunk, hogy Isten áldja meg ezeket a gyerekeket a 
tanulásban és fejlődésben; és kérjünk áldást az 
adományozókra, hogy továbbra is támogassák 
anyagilag ezt az ügyet!
Szerda: A nigériai gazdaság még mindig nehéz 
helyzetben van, és ez nyomást gyakorol a köz- és 
magánszektorra, súlyos hatása van az emberekre. 
Imádkozzunk a gazdaság felvirágozásáért és stabil 
munkakörnyezetért, mivel ettől is függ a Nigériai 
Lepramisszió programjainak sikere!
Csütörtök: Imádkozzunk Isten védelméért, áldá-
sáért és biztonságért a Nigériai Lepramisszió mun-
katársai részére, akik távoli helyekre utaznak sze-
retettel szolgálni a szegény, perifériára szorult lep-
rabetegeknek!
Péntek: Adjunk hálát azért a sok egyházközös-
ségért, akik lelkesen és nagylelkűen támogatták a 
Nigériai Lepramisszió munkáját sok éven át! Imád-
kozzunk, hogy még több egyházközösség tegye 
magáévá a Lepramisszió jövőképét és nyissa meg 
a szívét, csatlakozzon a lepra és következményei 
elleni harchoz!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Igazgatóság 
elnökéért és tagjaiért, akik novemberben ülésez-
nek, hogy Isten vezesse őket bölcsességben és a 
Nigériai Lepramisszió  iránti megértésben, mivel a 
jövőt befolyásoló döntéseket hoznak!
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A Nemzetközi Lepramisszióról
A Nemzetközi Lepramissziót Brent Morgan vezérigaz-
gató vezeti.  A 22 főből álló stáb Nyugat-Londonban: 
Brentfordban végzi munkáját. A Nemzetközi Lepra-
misszió, mint szervezet  biztosítja az anyagi hátteret, 
tőlük pedig az operatív irányítást, kordinációt és 
támogatást kívánja meg. A Nemzetközi Főhivatalnak  
egészen sajátos rálátása  van az egész világszerve-
zetre. A jogvédelmen át az adománygyűjtésig és fej-
lesztésekig ők állnak a napi munka hátterében szak-
mailag és támogatásukkal. Brent és munkatársai a 
Nemzetközi Kuratóriumnak tartoznak beszámolni, 
mely testület 12 tagja 8 különböző országból szár-
mazik a földkerekség minden részéről.  Az ülésvezető 
elnök  az angol Colin Osborne. Anne Ratliff alelnök 
új-zélandi, Philip Putman kincstárnok pedig szintén 
angol. A kuratórium évente kétszer találkozik sze-
mélyesen.
Imatémák

Hétfő: Minden hétfőn a főhivatal munkatársai  hét-
kezdő reggeli áhítatra jönnek össze, mely nem-
csak igehallgatásból és imádságól, hanem csend-
ből is áll. „Figyelni Istenre” a célja ennek. Majd 
ezen imakalauz alapján közösen imádkoznak a 
világmisszióért. 
Kedd: Ebben az évben kezdődik a 2019-2023 
stratégia megvalósítása. Adjunk hálát mindazokért, 
akiknek munkája beleépült ebbe a dokumentumba! 
Imádkozzunk a főhivatal minden munkatársáért!
Szerda: Adjunk hálát az adománygyűjtés és jogvé-
delem területén munkálkodó két vezetőért! Ko-
héziót és lendületet hoztak mindkét területre. Kér-
jük Istent, hogy áldja meg munkájukat és foly-
tatódjék a pozitív tapasztalat etéren!

·

·

·

laire-ről édesapjával egyidőben állapí-
tották meg a leprabetegséget a falujuk-Cban tartott szűrővizsgálat során. Karján 

világosabb foltok keletkeztek, melyeken nem 
érzett fájdalmat. Ezek a leprabetegség korai 
jelet. 9 éves volt ekkor, vagyis már egészen 
kicsiny korában fertőződhetett meg, ha a jelek 
most lettek láthatóvá. A leprabetegség lappan-
gási ideje rendkívül hosszú. Pápua-Új-Guineá-
ban az új megbetegedőknek mintegy 20-25%-a 
gyermek!
Hála Istennek Clair hat hónapnyi gyógyszeres 
kezelés után meggyógyult. Édesapjánál viszont 
gyógyszerérzékenység lépett fel, és emiatt 
tovább kellett kezelni őt. Claire-en nem jelent 
már meg semmilyen újabb gyanús jel. 
„Nem Ijedtem meg, amikor megmondták, hogy   
mi a betegségem. Tudtam, hogy meg lehet gyó-
gyítani!” – mondja. Attól viszont félt, hogy társai 

mit fognak mondani az iskolában. Családjával 
megbeszélték, hogy mivel a falubeliek tudták 
már az édesapa betegségét, és annak ellenére 
elfogadták, nem fogják eltitkolni a kislányét sem. 
A szülők így is tettek, Claire azonban nem merte 
még elmondani a barátnőjnek sem. Nagyon 
nehéz a sokévezredes megbélyegzés terhe alól 
kiszabadulni lélekben!  
A félelem azonban nem hat ki a kislány jövőjére. 
„Tanár vagy ápolónő szeretnék lenni!” – mondja 
boldogan. Ezért tanul szorgalmasan, és jól is! A 
faluban azonban nagyon nehéz a tanítók sorsa. 
Alig tudják megtartani az órákat. Ezért Claire is 
még gondolkozik jövőbeli álma felől…
Barátaival nagyon szeret „konzervdoboz-játé-
kot” játszani. A vidéki Pápua-Új-Guineában sok 
gyermeknek ez a legkedvesebb időtöltése. Úgy 
játszák, mint a tekét: az számít, hogy egy do-
bással ki tud minél több konzervesdobozt  le-
dönteni…  

·

·

·

Csütörtök: A nemzetközi főhivatal egyik jelentős 
munkája a vezetőképzési program. Tagországaink 
vezetőit kívánja ez a képzés megerősíteni és  
szakmailag fejleszteni. Imádkozzunk Istentől kije-
lölt és felhatalmazott vezetőkre minden tagorszá-
gunk élén, és adjunk hálát odaadásukért, munká-
jukért! 
Péntek: Adjunk hálát Cindy Norfor és Jane 
Willcocks humánerőforrás-tanácsadókért! Nekik 
köszönhetően a Nemzetközi Lepramisszió jelen-
tősen tudja fejleszteni kapacitását különféle képzé-
seken, tanfolyamokon és webinarokon keresztül! 
Szombat/vasárnap: A központi költségvetést a 
tagországok finanszírozzák. Imádkozzunk Brent-
ért és munkatársaiért, hogy jó gazdálkodással és a 
források bővításável egyenletes működést tudja-
nak biztosítani! Imádkozzunk azért, hogy a főhiva-
tal lapostetején kialakított  óriási reklámfelületet ki 
tudják adni, és a bevétel is erősítse a Lepramisz-
szió működését!

Bibliai idézet:
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, 
mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helye-
sen hasogatja az igazságnak beszédét.  2 Timóteus  
2:15 
Vezető munkatársak:
Brent Morgan – vezérigazgató
Pete Garratt – irányítási vezető
Jannine Ebenso – minőségbiztosítási igazgató
Gladstone Worthington – pénzügyi igazgató
Peter Walker – adománygyűjtési igazgató
Pradeep Bagival – jogvédelmi igazgató
Damaris Villanueva – humánerőforrás igazgató

Peter Walker és Damaris Villanueva, a Nemzetközi Lepramisszió főirodájának munkatársai 
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·

·
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Peter Walker és Damaris Villanueva, a Nemzetközi Lepramisszió főirodájának munkatársai 
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Szingapúr
A Szingapúri Lepramisszió  egy 2004-ben alakult tá-
mogatói csoport, amely anyagi támogatást gyűjt, imá-
ra buzdítja az embereket a Lepramisszió munkájáért, 
és növeli a misszió és a leprabetegség ismertségét 
Szingapúrban. Jövőképük: „Egy lepra nélküli világ”;  
küldetésnyilatkozatuk: „Gyógyítás, életek helyreállítá-
sa, foglalkoztathatóság újjáalakítása, segélyforrás 
biztosítása”. Az elmúlt években a nepáli Anandaban 
kórház számára gyűjtöttek támogatást, ahol a 2015-
ös földrengés következtében jelentős javításokra van 
szükség a folyamatos lepramunkán kívül.
Koreai Lepramisszió
Bár nagyon kevés új megbetegedést diagnosztizál-
nak évente a Koreai Köztársaságban (Dél-Korea), 
még mindig sok idős ember él a lepra következtében 
fogyatékkal. Az egészségügyi helyzet és szociális 
jólét nagymértékben javult, de még mindig vannak 
olyan helyek, ahol a közsegélyezés rendszerét ki kell 
alakítani. A Koreai Lepramisszió működteti a bőr-
gyógyászati szolgáltatásra és mindenfajta leprás 
betegségre szakosodott „Jézus kórházat” Daeguban, 
valamint egy szomszédos idősek otthonát, mely az 
idős leprabetegeknek, és más alacsony jövedelem-
mel rendelkező, közsegélyben nem részesülő idős és 
fogyatékkal élő embereknek biztosít védelmet és 
ellátást. Egyéb támogatást is nyújtanak a közösség 
idős leprabetegeinek, és a Lepramisszió munkájához 
imatámogatásra buzdítanak Dél-Koreában. 
Imatémák
Szingapúr

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a Szingapúri Lepra-
misszió Igazgatóságának elkötelezettségéért! 
Kérjünk az igazgatók számára bölcsességet, erőt 
és Isten vezetését a Lepramisszió munkájának 
népszerűsítéséhez!

·

Anandaban kórház és klinika
Az Anandaban kórház Nepál elsőszámú lepra-refe-
rencia intézménye. Átfogó segítséget nyújt a lepra 
minden terén. Világszínvonalú helyreállító sebészeti 
tudással és felszereltséggel is rendelkezik. Általános 
ellátást, valamint járóbetegellátást is végez. Kiváló az 
ortopédiai és bőrgyógyászati osztálya is. 2017-ben 
8000 lepra-járóbeteg és 1.000 fekvőbeteg kapott gyó-
gyulást Anandabanban. A Nepáli Lepramisszió kiter-
jedt szűrőhálózatot is működtet Anandabanból a 
Lalitpur kerüleben (Anandaban Patan klinika) 2012-
es megnyitása óta folyamatosan nő az ellátottak szá-
ma, különösen a bőrgyógyászati és ortopédiai osztá-
lyokon. A súlyosabb eseteket Anandabanba küldik to-
vábbi ellátásra. 
Településközpontú fejlesztési projekt
A Nepáli Lepramisszió több, mint egy évtizede tele-
pülésközpontú rehabilitációs programot is működtet 
az önsegítő csoportok, illetve a leprától legérin-
tettebb települések bevonásával. Képzik a csoport-
tagokat, segítik őket a szervezésben, vezetési kérdé-
sekben, fejlesztésben, megélhetési tevékenységek-
ben, jogvédelemben. Jelenleg már 51 szövetkezet és 
101 önsegítő csoport tartozik a hálózatba Nepál 
egész területére kiterjedően, 9 728 taggal! 
Imatémák

Hétfő: A 2015-ös földrengés óta a Nepáli Lepra-
misszió folyamatosan állítja helyre az Anandaban 
kórház akkor elpusztult infrastruktúráját. Mindeb-
ben a Nemzetközi Lepramisszió közössége és 
más partnerek adományai jelentik a hátteret szá-
mukra. Az új traumatológiai központ, személyzeti 
részleg, vendégház és ápolási osztály már elké-
szült. Imádkozzunk azért, hogy Isten minden aka-
dályt hárítson el a még félkész munkálatok elől, és 
Anandaban újra zavartalanul működhessen! 
Kedd: Imádkozzunk az orvosigazgató, Dr Indra 
Napit és munkatársainak munkájáért, amint a kli-
nikát és az egész hálózatot működtetik! Az orvos-
csapat hatalmas munkát végez a minőségi lepra-
gyógyítás, ortopédiai- és bőrgyógyászati területe-
ken. Emellett a sürgősségi osztályon 3.006 bete-
get, a gyermekgyógyászatin pedig 1.475 fiatalt lát-
tak el 2017-ben.  
Szerda: Anandaban lepraszűrő-hálózata havon-
kénti rendelést biztosít a Koshi területi kórházban 
Biratnagarban. Itt szaktudással segít a Lepra-
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A szingapúri Lepramisszió Igazgatótanácsa.
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Kedd: A Szingapúri Lepramisszió elnöke, Dr 
George Seow, rendszeres hírlevelet küld „Az Elnök 
Üzenete” címmel az adományozók részére, mely-
ben támogatást kér. Imádkozzunk, hogy Isten a 
hírlevél által is szóljon az emberek szívéhez, és 
késztesse őket adakozásra!
Szerda: A Szingapúri Lepramisszió megvizsgálja, 
hogyan használhatja a különböző kommunikációs 
csatornákat új és meglévő támogatókkal való 
kapcsolatra, mint pl. munkája népszerűsítése a 
közösségi médián keresztül, adománygyűjtés a 
rendszeres hírlevélen kívül. Imádkozzunk ezeknek 
a törekvéseknek a sikeréért, és kérjük Isten böl-
csességét annak megértésére, melyik lehetőséget 
válasszák!

Dél-Korea
Csütörtök: Adjunk hálát, hogy a lépések történtek 
a Koreai félsziget békéjéért! Imádkozzunk minden 
vezetőért, a tárgyalásokért, valamint stabilitásért 
és új reményért az érintett országok népei szá-
mára!
Péntek: Adjunk hálát a Koreai Lepramisszió idő-
sek otthona államilag támogatott bővítéséért! 
Imádkozzunk, hogy a létesítményeket használó 
idős leprabetegek békében és biztonságban 
élhessenek hátralevő napjaikban!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk bölcsességért 
és egészségért Allun Cho elnök, a Koreai Lepra-
misszió igazgatósági tagjai és munkatársai 
számára, akik a Jézus kórházban és az idősek 
otthonában vállalnak lepramunkát!

Vezető munkatársak:
Szingapúr  Dr George Seow – elnök
Dél-Korea  Jaewoong Choi – programkoordinátor
Allun Cho – elnök

misszió orvosgárdája az állami egészségügyi orvo-
soknak. Imádkozzunk azért, hogy az itt és még két 
más hasonló klinikán folyó munka a szaktudáson 
felül áldást és jó példát jelentsen az állami egész-
ségügy számára a keresztény misszió készsé-
géről, áldozatosságáról is! 
Csütörtök: Adjunk hálát az önsegítő csoportokért! 
A tagok lelki felemelésének áldott helyei ezek, ahol 
méltóságot, kreativitást és közös örömet tapasz-
talhatnak meg. Közben a mélységes szegénység-
ből is megkapják a kivezető segítséget. 
Péntek: A Nepáli Lepramisszió szoros kapcso-
latban áll a nepáli IDEA szervezettel. Ez egy világi, 
leprabeteg szervezet, mely 1.000 taggal jogvéde-
lemben, kapacitásnövelésben segíti a leprabete-
geket. Imádkozzunk, hogy az együtt munkálkodás 
során áldást jelentsen a Lepramisszió, mint példa, 
az IDEA számára!
Szombat/vasárnap: A Nepáli Lepramisszió szoros 
kapcsolatban áll hazai keresztény egyházakkal és 
szervezetekkel. Imádkozzunk ezeknek a szálaknak 
erősödéséért, hogy országszerte minél több segít-
séget adhassanak együttes erővel a leprabete-
geknek! 

Anandaban, vezető munkatárs:
Dr Indra B Napit – orvosigazgató 
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Bhunesi a missziótól kapott vetőmaggal indította el kisgazdaságát.



45. hét: november 4 – 10.

Szingapúr és Dél-Korea

46. hét: november 11 – 17.

Nepál 2.
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Szingapúr
A Szingapúri Lepramisszió  egy 2004-ben alakult tá-
mogatói csoport, amely anyagi támogatást gyűjt, imá-
ra buzdítja az embereket a Lepramisszió munkájáért, 
és növeli a misszió és a leprabetegség ismertségét 
Szingapúrban. Jövőképük: „Egy lepra nélküli világ”;  
küldetésnyilatkozatuk: „Gyógyítás, életek helyreállítá-
sa, foglalkoztathatóság újjáalakítása, segélyforrás 
biztosítása”. Az elmúlt években a nepáli Anandaban 
kórház számára gyűjtöttek támogatást, ahol a 2015-
ös földrengés következtében jelentős javításokra van 
szükség a folyamatos lepramunkán kívül.
Koreai Lepramisszió
Bár nagyon kevés új megbetegedést diagnosztizál-
nak évente a Koreai Köztársaságban (Dél-Korea), 
még mindig sok idős ember él a lepra következtében 
fogyatékkal. Az egészségügyi helyzet és szociális 
jólét nagymértékben javult, de még mindig vannak 
olyan helyek, ahol a közsegélyezés rendszerét ki kell 
alakítani. A Koreai Lepramisszió működteti a bőr-
gyógyászati szolgáltatásra és mindenfajta leprás 
betegségre szakosodott „Jézus kórházat” Daeguban, 
valamint egy szomszédos idősek otthonát, mely az 
idős leprabetegeknek, és más alacsony jövedelem-
mel rendelkező, közsegélyben nem részesülő idős és 
fogyatékkal élő embereknek biztosít védelmet és 
ellátást. Egyéb támogatást is nyújtanak a közösség 
idős leprabetegeinek, és a Lepramisszió munkájához 
imatámogatásra buzdítanak Dél-Koreában. 
Imatémák
Szingapúr

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a Szingapúri Lepra-
misszió Igazgatóságának elkötelezettségéért! 
Kérjünk az igazgatók számára bölcsességet, erőt 
és Isten vezetését a Lepramisszió munkájának 
népszerűsítéséhez!

·

Anandaban kórház és klinika
Az Anandaban kórház Nepál elsőszámú lepra-refe-
rencia intézménye. Átfogó segítséget nyújt a lepra 
minden terén. Világszínvonalú helyreállító sebészeti 
tudással és felszereltséggel is rendelkezik. Általános 
ellátást, valamint járóbetegellátást is végez. Kiváló az 
ortopédiai és bőrgyógyászati osztálya is. 2017-ben 
8000 lepra-járóbeteg és 1.000 fekvőbeteg kapott gyó-
gyulást Anandabanban. A Nepáli Lepramisszió kiter-
jedt szűrőhálózatot is működtet Anandabanból a 
Lalitpur kerüleben (Anandaban Patan klinika) 2012-
es megnyitása óta folyamatosan nő az ellátottak szá-
ma, különösen a bőrgyógyászati és ortopédiai osztá-
lyokon. A súlyosabb eseteket Anandabanba küldik to-
vábbi ellátásra. 
Településközpontú fejlesztési projekt
A Nepáli Lepramisszió több, mint egy évtizede tele-
pülésközpontú rehabilitációs programot is működtet 
az önsegítő csoportok, illetve a leprától legérin-
tettebb települések bevonásával. Képzik a csoport-
tagokat, segítik őket a szervezésben, vezetési kérdé-
sekben, fejlesztésben, megélhetési tevékenységek-
ben, jogvédelemben. Jelenleg már 51 szövetkezet és 
101 önsegítő csoport tartozik a hálózatba Nepál 
egész területére kiterjedően, 9 728 taggal! 
Imatémák

Hétfő: A 2015-ös földrengés óta a Nepáli Lepra-
misszió folyamatosan állítja helyre az Anandaban 
kórház akkor elpusztult infrastruktúráját. Mindeb-
ben a Nemzetközi Lepramisszió közössége és 
más partnerek adományai jelentik a hátteret szá-
mukra. Az új traumatológiai központ, személyzeti 
részleg, vendégház és ápolási osztály már elké-
szült. Imádkozzunk azért, hogy Isten minden aka-
dályt hárítson el a még félkész munkálatok elől, és 
Anandaban újra zavartalanul működhessen! 
Kedd: Imádkozzunk az orvosigazgató, Dr Indra 
Napit és munkatársainak munkájáért, amint a kli-
nikát és az egész hálózatot működtetik! Az orvos-
csapat hatalmas munkát végez a minőségi lepra-
gyógyítás, ortopédiai- és bőrgyógyászati területe-
ken. Emellett a sürgősségi osztályon 3.006 bete-
get, a gyermekgyógyászatin pedig 1.475 fiatalt lát-
tak el 2017-ben.  
Szerda: Anandaban lepraszűrő-hálózata havon-
kénti rendelést biztosít a Koshi területi kórházban 
Biratnagarban. Itt szaktudással segít a Lepra-
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Kedd: A Szingapúri Lepramisszió elnöke, Dr 
George Seow, rendszeres hírlevelet küld „Az Elnök 
Üzenete” címmel az adományozók részére, mely-
ben támogatást kér. Imádkozzunk, hogy Isten a 
hírlevél által is szóljon az emberek szívéhez, és 
késztesse őket adakozásra!
Szerda: A Szingapúri Lepramisszió megvizsgálja, 
hogyan használhatja a különböző kommunikációs 
csatornákat új és meglévő támogatókkal való 
kapcsolatra, mint pl. munkája népszerűsítése a 
közösségi médián keresztül, adománygyűjtés a 
rendszeres hírlevélen kívül. Imádkozzunk ezeknek 
a törekvéseknek a sikeréért, és kérjük Isten böl-
csességét annak megértésére, melyik lehetőséget 
válasszák!

Dél-Korea
Csütörtök: Adjunk hálát, hogy a lépések történtek 
a Koreai félsziget békéjéért! Imádkozzunk minden 
vezetőért, a tárgyalásokért, valamint stabilitásért 
és új reményért az érintett országok népei szá-
mára!
Péntek: Adjunk hálát a Koreai Lepramisszió idő-
sek otthona államilag támogatott bővítéséért! 
Imádkozzunk, hogy a létesítményeket használó 
idős leprabetegek békében és biztonságban 
élhessenek hátralevő napjaikban!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk bölcsességért 
és egészségért Allun Cho elnök, a Koreai Lepra-
misszió igazgatósági tagjai és munkatársai 
számára, akik a Jézus kórházban és az idősek 
otthonában vállalnak lepramunkát!

Vezető munkatársak:
Szingapúr  Dr George Seow – elnök
Dél-Korea  Jaewoong Choi – programkoordinátor
Allun Cho – elnök

misszió orvosgárdája az állami egészségügyi orvo-
soknak. Imádkozzunk azért, hogy az itt és még két 
más hasonló klinikán folyó munka a szaktudáson 
felül áldást és jó példát jelentsen az állami egész-
ségügy számára a keresztény misszió készsé-
géről, áldozatosságáról is! 
Csütörtök: Adjunk hálát az önsegítő csoportokért! 
A tagok lelki felemelésének áldott helyei ezek, ahol 
méltóságot, kreativitást és közös örömet tapasz-
talhatnak meg. Közben a mélységes szegénység-
ből is megkapják a kivezető segítséget. 
Péntek: A Nepáli Lepramisszió szoros kapcso-
latban áll a nepáli IDEA szervezettel. Ez egy világi, 
leprabeteg szervezet, mely 1.000 taggal jogvéde-
lemben, kapacitásnövelésben segíti a leprabete-
geket. Imádkozzunk, hogy az együtt munkálkodás 
során áldást jelentsen a Lepramisszió, mint példa, 
az IDEA számára!
Szombat/vasárnap: A Nepáli Lepramisszió szoros 
kapcsolatban áll hazai keresztény egyházakkal és 
szervezetekkel. Imádkozzunk ezeknek a szálaknak 
erősödéséért, hogy országszerte minél több segít-
séget adhassanak együttes erővel a leprabete-
geknek! 

Anandaban, vezető munkatárs:
Dr Indra B Napit – orvosigazgató 
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Bhunesi a missziótól kapott vetőmaggal indította el kisgazdaságát.



47. hét: 18 – 24.november 

Anglia és Wales 2.

60 61

Az önkéntesek szolgálata rendkívül fontos a misszió 
életében, mivel imádságaikkal, szolgálataikkal és 
más módokon segítik munkánkat. Sokan közülük iga-
zi hősök, akik készek csatasorba állni a legele-
settebbekért és legszegényebbekért. Nagyon hálásak 
vagyunk minden önkéntesünkért és önkéntesünknek! 
Az egyik önkéntes, Sally Esdale, elhatározta, hogy 
figyelemfelkeltő gyaloglásával is segíti a leprabetegek 
ügyét. 2018 nagyhetében 50 mérföldet gyalogolt le, 
közben ismertetéseket tartott és adományt gyűjtött. 
Sally 1985 óta támogatja a Lepramissziót, majd miu-
tán nyugdíjba ment tanári munkájából, felajánlotta, 
hogy előadásokat is szívesen tart templomokban és 
közösségekben. 2017-ben Indiába utazott, hogy két 
lepramissziós kórházat is meglátogasson. Ez az él-
mény még inkább lángra lobbantotta szívét. „Mindig 
arra gondolok, hogy mit tenne Jézus. A Bibliából azt 
tudjuk, hogy ő minden alkalmat és módot megra-
gadott arra, hogy segítsen valakin.” Sally és férje, 
Charles most egy tandemkerékpár-túrát terveznek a 
kalkuttai Premananda lepramissziós kórház javára. 
„Én nem tudok önállóan biciklizni, – mondja Sally, –  
de egy tandemen semmi gondom nincs. Csodálatos 
alkalom lesz majd találkozni emberekkel és beszélni 
nekik Ázsia és Afrika rettenetesen szenvedő, elzárt 
lakóiról, akik a mi segítségünkre várnak!”   
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Lepramisszió többezer 
egyházi összekötőjéért, akik saját közösségeikben 
tartják ébren a betegek ügyét! Imádkozzunk azért, 
hogy megbecsülést kapjanak, és maguk is 
tudatában legyenek szolgálatuk fontosságának! 
Kedd: Adjunk hálát az önkéntes előadókért, akik 
az Egyesült Királyság egész területén előadá-

·
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48. hét: november 25 – december 1. 

Banglades – Közösségi alapú rehabilitáció

Gyakran a leprabetegség elleni harcban a legnehe-
zebb feladat nem is a testi gyógyítás, hanem a beteg 
lelkének, méltóságának helyreállítása. A Bangladesi 
Lepramisszió önsegítő csoportjain keresztül gazda-
sági és szociális biztonságot kínál a leprabetegeknek 
és családtagjaiknak azáltal, hogy élelmezésüket, 
foglalkoztatásukat – különösen asszonyokét – segít 
megoldani. Ezeken a csoportokon keresztül mikro-
hitelt és oktatási ösztöndíjat is juttatnak a rászoruló 
családoknak. Más esetekben egyéni segítségnyújtás 
szükséges. Észak-Bangladesben az „Ultraszegénye-
ket támogató projekt”  a legszegényebb leprabetegek 
és fogyatékkal élők számára jelent segítséget. A 
Hágár központ pedig olyan asszonyoknak és lányok-
nak nyújt átmeneti időre menedéket, akiket családjuk 
az utcára tett legtöbbször gyermekeikkel együtt. Az 
otthonban ételt, szállást, lelki és jogi segítséget 
kapnak ahhoz, hogy visszataláljanak a hétköznapi 
életbe. 
Jogvédelem
A jogvédelem a bangladesi projektek egyik legfőbb 
eleme. A Lepramisszió a kormányzati és helyi poli-
tikai gyakorlatra is szeretne hatással lenni és befo-
lyásolni a döntéshozókat arra nézve, hogy a hivatalos 
körökben, egészségügyi és szociális szférában bizto-
sítsák a leprabetegek egyenlő elbírálását és jogait.  
Ezen kívül az önsegítő csoportoknak és tagjainak is 
nyújtanak jogi támogatást. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy az önsegítő cso-
portok és hozzájuk tartozó személyek önfenn-
tartókká válhassanak, legyen elégséges ismeretük 
és magabiztosságuk saját jogaik felől! 
Kedd: A Hágár központ 12 ágyas otthon, ahol a 
családjuk vagy közösségük által elűzött asszonyok 
kaphatnak átmeneti menedéket. A fő cél azonban 
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Sally Esdale 50 mérföldes gyaloglása közben.
Ratna kis ruhaüzletet tudott nyitni az önsegítő csoport által nyújtott kölcsönből.
 Az üzlet jól megy, így Ratna és férje a gyermekeiket tudják már iskolába járatni. 

saikkal ébresztik fel a templomok és kisebb cso-
portok felelősségét a leprabetegek iránt! Kérjük 
Isten oltalmát  és áldását számukra, hogy miköz-
ben mások számára áldást jelentenek, maguk is 
áldást kapjanak! 
Szerda: A Lepramisszió szolgálata imádságban 
született, és imádságban ringott a bölcsője. Hálát 
adunk minden támogatónként, akik imádságaikkal 
segítik  munkánkat. Imádkozzunk azért, hogy még 
többen igényeljék az imakalauzt, és még többen 
imádkozzanak naponta a Lepramisszióért  Angliá-
ban és Walesben is!   
Csütörtök: Imádkozzunk a Lepramisszió munka-
társaiért, akik parlamenti képviselőket próbálnak 
megnyerni a Lepramisszió ügyének támogatására! 
Imádkozzunk azért, hogy a „UK AID”-hez (az 
Egyesült Királyság Segélyszervezete) benyújtott 
projektpályázat eredményes legyen, és sokezer 
leprabeteg javát szolgálja! 
Péntek: Hálásak vagyunk számos szervezet alel-
nökéért, akik a leprabetegek érdekében vállalnak 
felszólalásokat és előadások tartását! Adjunk hálát 
ezekért a harcosainkért, és imádkozzunk azért, 
hogy számuk növekedjék, és a média nyilvános-
sága előtt befolyásukkal is segítsék a misszió 
ügyét!   
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a használt bé-
lyegekkel és más gyűjthetőségekkel foglalkozó 
önkénteseinkért, akik otthonaikban rengeteg órát 
töltenek használt bélyegek aprólékos leáztatásá-
val, rendszerezésével!  

Bibliai idézet: Betegeket gyógyítsatok,... leprásokat 
tisztítsatok! Máté 10,8
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a társadalomba és családjaikba való visszaveze-
tés. Imádkozzunk azért, hogy ez sikerüljön és az 
otthon munkatársai bölcsen, szeretettel bánjanak  
a bajbajutott asszonyokkal! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a Bangladesi 
Lepramissziónak meglegyenek a szükséges anya-
gi forrásai ahhoz, hogy közösségi alapú rehabili-
tációs munkáját sikeresen tudja folytatni! 
Csütörtök: Az önsegítő csoportok összessége: 
1.500 helyi csoport keresi a módját annak, hogy 
országos lepraszervezetként jegyezzék be őket 
Bangladesben. Imádkozzunk a bejegyzési eljárá-
sért, sikeréért, és a hálózat további áldásos műkö-
déséért! 
Péntek: Imádkozzunk a főváros, Dhaka 204 önse-
gítő csoportjáért és vezetőikért, hogy képzések 
során növekedjék ismeretük a könyvelésben, seb-
kezelésekben, gazdasági kérdésekben, és a kor-
mányzattal való kapcsolatuk által hatásos eszkö-
zök legyenek a betegek számára! 
Szombat/vasárnap: Nagyszámú leprabeteg él és 
dolgozik a teaültetvényeken. A HEED, mely a 
Lepramisszió partnere Bangladesben, ezeknek az 
embereknek a reintegrációjával foglalkozik. Az 
ültetvények tulajdonosai felé pedig jogvédelmi 
kérdésekben nyújtják ki kezüket, hogy képviseljék 
a betegeket és ne engedjék, hogy a tulajdonosok 
kihasználják őket védtelenségük miatt. A Duncan 
Brothers jónevű teakereskedő cég már felvette a 
lepraszűrést a rendszeres egészségügyi vizsgála-
taik sorába! Imádkozzunk azért, hogy más  cégek 
is kövessék példájukat! 

Vezető munkatárs:
Mr Surendra Nath Singh – közösségi programok 
vezetője

·

·

·

·



47. hét: 18 – 24.november 
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Az önkéntesek szolgálata rendkívül fontos a misszió 
életében, mivel imádságaikkal, szolgálataikkal és 
más módokon segítik munkánkat. Sokan közülük iga-
zi hősök, akik készek csatasorba állni a legele-
settebbekért és legszegényebbekért. Nagyon hálásak 
vagyunk minden önkéntesünkért és önkéntesünknek! 
Az egyik önkéntes, Sally Esdale, elhatározta, hogy 
figyelemfelkeltő gyaloglásával is segíti a leprabetegek 
ügyét. 2018 nagyhetében 50 mérföldet gyalogolt le, 
közben ismertetéseket tartott és adományt gyűjtött. 
Sally 1985 óta támogatja a Lepramissziót, majd miu-
tán nyugdíjba ment tanári munkájából, felajánlotta, 
hogy előadásokat is szívesen tart templomokban és 
közösségekben. 2017-ben Indiába utazott, hogy két 
lepramissziós kórházat is meglátogasson. Ez az él-
mény még inkább lángra lobbantotta szívét. „Mindig 
arra gondolok, hogy mit tenne Jézus. A Bibliából azt 
tudjuk, hogy ő minden alkalmat és módot megra-
gadott arra, hogy segítsen valakin.” Sally és férje, 
Charles most egy tandemkerékpár-túrát terveznek a 
kalkuttai Premananda lepramissziós kórház javára. 
„Én nem tudok önállóan biciklizni, – mondja Sally, –  
de egy tandemen semmi gondom nincs. Csodálatos 
alkalom lesz majd találkozni emberekkel és beszélni 
nekik Ázsia és Afrika rettenetesen szenvedő, elzárt 
lakóiról, akik a mi segítségünkre várnak!”   
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Lepramisszió többezer 
egyházi összekötőjéért, akik saját közösségeikben 
tartják ébren a betegek ügyét! Imádkozzunk azért, 
hogy megbecsülést kapjanak, és maguk is 
tudatában legyenek szolgálatuk fontosságának! 
Kedd: Adjunk hálát az önkéntes előadókért, akik 
az Egyesült Királyság egész területén előadá-

·

·

48. hét: november 25 – december 1. 

Banglades – Közösségi alapú rehabilitáció

Gyakran a leprabetegség elleni harcban a legnehe-
zebb feladat nem is a testi gyógyítás, hanem a beteg 
lelkének, méltóságának helyreállítása. A Bangladesi 
Lepramisszió önsegítő csoportjain keresztül gazda-
sági és szociális biztonságot kínál a leprabetegeknek 
és családtagjaiknak azáltal, hogy élelmezésüket, 
foglalkoztatásukat – különösen asszonyokét – segít 
megoldani. Ezeken a csoportokon keresztül mikro-
hitelt és oktatási ösztöndíjat is juttatnak a rászoruló 
családoknak. Más esetekben egyéni segítségnyújtás 
szükséges. Észak-Bangladesben az „Ultraszegénye-
ket támogató projekt”  a legszegényebb leprabetegek 
és fogyatékkal élők számára jelent segítséget. A 
Hágár központ pedig olyan asszonyoknak és lányok-
nak nyújt átmeneti időre menedéket, akiket családjuk 
az utcára tett legtöbbször gyermekeikkel együtt. Az 
otthonban ételt, szállást, lelki és jogi segítséget 
kapnak ahhoz, hogy visszataláljanak a hétköznapi 
életbe. 
Jogvédelem
A jogvédelem a bangladesi projektek egyik legfőbb 
eleme. A Lepramisszió a kormányzati és helyi poli-
tikai gyakorlatra is szeretne hatással lenni és befo-
lyásolni a döntéshozókat arra nézve, hogy a hivatalos 
körökben, egészségügyi és szociális szférában bizto-
sítsák a leprabetegek egyenlő elbírálását és jogait.  
Ezen kívül az önsegítő csoportoknak és tagjainak is 
nyújtanak jogi támogatást. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy az önsegítő cso-
portok és hozzájuk tartozó személyek önfenn-
tartókká válhassanak, legyen elégséges ismeretük 
és magabiztosságuk saját jogaik felől! 
Kedd: A Hágár központ 12 ágyas otthon, ahol a 
családjuk vagy közösségük által elűzött asszonyok 
kaphatnak átmeneti menedéket. A fő cél azonban 

·

·

Sally Esdale 50 mérföldes gyaloglása közben.
Ratna kis ruhaüzletet tudott nyitni az önsegítő csoport által nyújtott kölcsönből.
 Az üzlet jól megy, így Ratna és férje a gyermekeiket tudják már iskolába járatni. 

saikkal ébresztik fel a templomok és kisebb cso-
portok felelősségét a leprabetegek iránt! Kérjük 
Isten oltalmát  és áldását számukra, hogy miköz-
ben mások számára áldást jelentenek, maguk is 
áldást kapjanak! 
Szerda: A Lepramisszió szolgálata imádságban 
született, és imádságban ringott a bölcsője. Hálát 
adunk minden támogatónként, akik imádságaikkal 
segítik  munkánkat. Imádkozzunk azért, hogy még 
többen igényeljék az imakalauzt, és még többen 
imádkozzanak naponta a Lepramisszióért  Angliá-
ban és Walesben is!   
Csütörtök: Imádkozzunk a Lepramisszió munka-
társaiért, akik parlamenti képviselőket próbálnak 
megnyerni a Lepramisszió ügyének támogatására! 
Imádkozzunk azért, hogy a „UK AID”-hez (az 
Egyesült Királyság Segélyszervezete) benyújtott 
projektpályázat eredményes legyen, és sokezer 
leprabeteg javát szolgálja! 
Péntek: Hálásak vagyunk számos szervezet alel-
nökéért, akik a leprabetegek érdekében vállalnak 
felszólalásokat és előadások tartását! Adjunk hálát 
ezekért a harcosainkért, és imádkozzunk azért, 
hogy számuk növekedjék, és a média nyilvános-
sága előtt befolyásukkal is segítsék a misszió 
ügyét!   
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a használt bé-
lyegekkel és más gyűjthetőségekkel foglalkozó 
önkénteseinkért, akik otthonaikban rengeteg órát 
töltenek használt bélyegek aprólékos leáztatásá-
val, rendszerezésével!  

Bibliai idézet: Betegeket gyógyítsatok,... leprásokat 
tisztítsatok! Máté 10,8

·

·

·

·

a társadalomba és családjaikba való visszaveze-
tés. Imádkozzunk azért, hogy ez sikerüljön és az 
otthon munkatársai bölcsen, szeretettel bánjanak  
a bajbajutott asszonyokkal! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a Bangladesi 
Lepramissziónak meglegyenek a szükséges anya-
gi forrásai ahhoz, hogy közösségi alapú rehabili-
tációs munkáját sikeresen tudja folytatni! 
Csütörtök: Az önsegítő csoportok összessége: 
1.500 helyi csoport keresi a módját annak, hogy 
országos lepraszervezetként jegyezzék be őket 
Bangladesben. Imádkozzunk a bejegyzési eljárá-
sért, sikeréért, és a hálózat további áldásos műkö-
déséért! 
Péntek: Imádkozzunk a főváros, Dhaka 204 önse-
gítő csoportjáért és vezetőikért, hogy képzések 
során növekedjék ismeretük a könyvelésben, seb-
kezelésekben, gazdasági kérdésekben, és a kor-
mányzattal való kapcsolatuk által hatásos eszkö-
zök legyenek a betegek számára! 
Szombat/vasárnap: Nagyszámú leprabeteg él és 
dolgozik a teaültetvényeken. A HEED, mely a 
Lepramisszió partnere Bangladesben, ezeknek az 
embereknek a reintegrációjával foglalkozik. Az 
ültetvények tulajdonosai felé pedig jogvédelmi 
kérdésekben nyújtják ki kezüket, hogy képviseljék 
a betegeket és ne engedjék, hogy a tulajdonosok 
kihasználják őket védtelenségük miatt. A Duncan 
Brothers jónevű teakereskedő cég már felvette a 
lepraszűrést a rendszeres egészségügyi vizsgála-
taik sorába! Imádkozzunk azért, hogy más  cégek 
is kövessék példájukat! 

Vezető munkatárs:
Mr Surendra Nath Singh – közösségi programok 
vezetője

·

·

·

·



49. hét: december 2 – 8. 

Spanyolország és Tanzánia

62 63

Spanyolországban a lepramissziós munkát egy ki-
csiny, önkéntesekből álló csapat fogja össze. 
Támogatást gyülekezetektől és magánszemélyektől 
gyűjtenek. Évente egy képes kiadványt készítenek, 
mely által támogatóik közelebb kerülhetnek az általuk 
támogatott projektekhez. A spanyol adományokkal 
Nigériában egy rokkantság-megelőző, illetve gyógyító 
projektet támogatnak. 
A Lepramisszió tanzániai munkájáról
A Lepramisszió Tanzániában a tanganyikai püspök-
ség tulajdonában lévő  Hombolo kórházat támogatja, 
különösen is annak vidéki egészségnevelési tevé-
kenységét. A projekt keretében a vidéki lakosságnak 
megtanítják felismerni a leprabetegség jeleit, iskolák-
ban és közösségekben felvilágosítást tartanak, to-
vábbá a kórházhoz kapcsolódó önsegítő csoportok 
által önálló életre és megélhetésre vezetik a gondo-
zottakat. Ezáltal a leprához kapcsolódó megbélyeg-
zés ellen is harcolnak, szociális biztonsághoz, tiszta 
ivóvízhez, egészséges életkörülményekhez juttatják a 
kedvezményezetteket. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a spanyol éves magazin ké-
szítéséért, hogy jó cikkekkel és képekkel el tudják 
érni a támogatók szívét, adakozásra serkentve 
őket!
Kedd: Honlapjuk elkészítése óta a spanyol misz-
sziót egyre többen támogatják webes adakozással. 
Imádkozzunk azért, hogy ez a korszerű adakozási 
lehetőség minél több spanyolnak eszébe jusson!
Szerda: Imádkozzunk a kicsiny, lelkes önkéntesi 
gárdáért, hogy szeretetben, békességben és oda-
adással tudják folytatni munkájukat! Imádkozzunk 
erőért a számukra!
Csütörtök: A Közép-Tanganyikai Püspökség azt  
tervezi, hogy a Hombolo kórházban szemészeti, 
fogászati és egészségnevelési részleget is beindít 
más klinikák orvosainak részalkalmazása által. 
Imádkozzunk azért, hogy a tervek megvalósulja-
nak és a szakrendelések elinduljanak!
Péntek: Az elmúlt évben kiterjesztették a lepra-
szűrést két olyan területre is, ahol 2015 és 2017 
között emelkedtek a leprás megbetegedések. 
Imádkozzunk azért, hogy a nagyon távoli és rossz 
körülmények között megközelíthető területekre 
utazó munkatársaink épségben térjenek vissza, 

·

·

·

·

·

50. hét:  9 – 15.december

India – Szakképzések

Az Indiai Lepramisszió hat szakképzőközpontot 
működtet az ország különböző részein: Andra 
Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, 
Uttar Pradesh és Nyugat-Bengál államokban. A szak-
képzőközpontok intézményközpontú képzést adnak 
leprahátterű  fiúknak és lányoknak. Felkészítik őket 
arra, hogy meg tudjanak élni. A szakképzőközpontok-
ban a következő szakmákat oktatják: dieselmechani-
kát, nyomdászatot, számítógépismeretet, kerékpár-
szerelést és villanyszerelést. Településközpontú okta-
tás keretében asszonyoknak és lányoknak, valamint 
olyan fiúknak adnak szakmát kezükbe, akik a családi 
kötelezettségek miatt nem tudnának bentlakásos 
képzésre menni. Az Indiai Lepramisszió nemcsak el-
helyezkedést biztosít a végzett hallgatók számára, 
hanem tisztességes alkalmazást is, megfelelő mun-
kakörülmények és bérezést is. Ezt a végzetteket 
alkalmazó vállalkozók folyamatos ellenőrzésével érik 
el.
Imatémák

Hétfő:  Keresett és hasznosítható szakmák okta-
tása a későbbi megélhetés kulcsa. Imádkozzunk a 
gyakorlatot biztosító üzemek, műhelyek vezetőiért, 
tisztességes hozzáállásukért, a tanulók gyakorlati 
felkészüléséért, szakoktató mestereikért! 
Kedd: Imádkozzunk a településekkel való jó 
együttműködésért, megfelelő számű és minőségű 
szakoktató kiválasztásáért! 

·

·

A Csampa (Chattisgharh állam, India) szakképzőközpont diákjai gyakorlat közben.

közben pedig minél több új betegre bukkanjanak, 
hogy segíthessenek rajtuk!
Szombat/vasárnap: A Hombolo kórházhoz közeli 
Samária központ 34 lepra-érintett családnak jelent 
otthont. Az elmúlt év során a helyi kormányzat ki-
terjesztette rájuk is az ingyenes egészségügyi 
alapellátást. Adjunk hálát a Dodonai Kerületi 
Egészségügyi Szervekért, akiknek köszönhető az 
intézkedés, és kérjük Istentől, hogy maradjon fenn-
tartható ez a jó kezdeményezés! 

Bibliai idézet: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét 
mondom: örüljetek!”  Filippi 4,4
Vezető munkatársak:
Spanyolország
José Manuel Carballo – elnök
Tanzánia
Mganulwa Masima lelkipásztor

·

·

·

·

·

Szerda: A minőségi oktatás mellett gyakorlati tu-
dást is szereznek a hallgatók. Imádkozzunk azért, 
hogy önbecsülésük, önbizalmuk és hátrányos hát-
terük ellenére bizakodó hozzáállásuk is adassék 
meg felkészülésük során! Imádkozzunk azért is, 
hogy a hallgatók tisztában legyenek jogaikkal és 
kötelezettségeikkel! 
Csütörtök: A szakképzőközpontok folyamatosan 
tatrtják a már végzett és alkalmazott hallgatóikkal a 
kapcsolatot, hogy ezzel is bátorítsák, illetve fejlő-
désükben segítsék őket. Imádkozzunk ezért a gon-
doskodásért, a benne résztvevőkért, hogy áldással 
végezhessék munkájukat! 
Péntek: A településközpontú szakképzésekben 
végzettek általában „maguk urai” lesznek. Imád-
kozzunk azért, hogy megtalálják megélhetésük 
módját, és a már munkában állók jó mintákká 
legyenek az elhelyezkedők előtt! 
Szombat/vasárnap:  Az Indiai Lepramisszió szak-
képzési programjai tisztességes alapokra épültek. 
Szeretnék, ha minden szempontból tisztességes 
körülmények közé kerülnének a náluk tanulók és 
végzettek. Imádkozzunk azért, hogy a leprabeteg-
és leprahátterű fiatalok és családjaik ezen ke-
resztül is meglássák: mit jelent egy keresztény 
misszió, ahol Krisztus szeretete áll a közép-
pontban. 

Vezető munkatársak :
Tina Mendis – fenntartható fejlődési igazgató
Vijay Patta – szakképzési programkoordinátor



49. hét: december 2 – 8. 

Spanyolország és Tanzánia

62 63

Spanyolországban a lepramissziós munkát egy ki-
csiny, önkéntesekből álló csapat fogja össze. 
Támogatást gyülekezetektől és magánszemélyektől 
gyűjtenek. Évente egy képes kiadványt készítenek, 
mely által támogatóik közelebb kerülhetnek az általuk 
támogatott projektekhez. A spanyol adományokkal 
Nigériában egy rokkantság-megelőző, illetve gyógyító 
projektet támogatnak. 
A Lepramisszió tanzániai munkájáról
A Lepramisszió Tanzániában a tanganyikai püspök-
ség tulajdonában lévő  Hombolo kórházat támogatja, 
különösen is annak vidéki egészségnevelési tevé-
kenységét. A projekt keretében a vidéki lakosságnak 
megtanítják felismerni a leprabetegség jeleit, iskolák-
ban és közösségekben felvilágosítást tartanak, to-
vábbá a kórházhoz kapcsolódó önsegítő csoportok 
által önálló életre és megélhetésre vezetik a gondo-
zottakat. Ezáltal a leprához kapcsolódó megbélyeg-
zés ellen is harcolnak, szociális biztonsághoz, tiszta 
ivóvízhez, egészséges életkörülményekhez juttatják a 
kedvezményezetteket. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a spanyol éves magazin ké-
szítéséért, hogy jó cikkekkel és képekkel el tudják 
érni a támogatók szívét, adakozásra serkentve 
őket!
Kedd: Honlapjuk elkészítése óta a spanyol misz-
sziót egyre többen támogatják webes adakozással. 
Imádkozzunk azért, hogy ez a korszerű adakozási 
lehetőség minél több spanyolnak eszébe jusson!
Szerda: Imádkozzunk a kicsiny, lelkes önkéntesi 
gárdáért, hogy szeretetben, békességben és oda-
adással tudják folytatni munkájukat! Imádkozzunk 
erőért a számukra!
Csütörtök: A Közép-Tanganyikai Püspökség azt  
tervezi, hogy a Hombolo kórházban szemészeti, 
fogászati és egészségnevelési részleget is beindít 
más klinikák orvosainak részalkalmazása által. 
Imádkozzunk azért, hogy a tervek megvalósulja-
nak és a szakrendelések elinduljanak!
Péntek: Az elmúlt évben kiterjesztették a lepra-
szűrést két olyan területre is, ahol 2015 és 2017 
között emelkedtek a leprás megbetegedések. 
Imádkozzunk azért, hogy a nagyon távoli és rossz 
körülmények között megközelíthető területekre 
utazó munkatársaink épségben térjenek vissza, 
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50. hét:  9 – 15.december

India – Szakképzések

Az Indiai Lepramisszió hat szakképzőközpontot 
működtet az ország különböző részein: Andra 
Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, 
Uttar Pradesh és Nyugat-Bengál államokban. A szak-
képzőközpontok intézményközpontú képzést adnak 
leprahátterű  fiúknak és lányoknak. Felkészítik őket 
arra, hogy meg tudjanak élni. A szakképzőközpontok-
ban a következő szakmákat oktatják: dieselmechani-
kát, nyomdászatot, számítógépismeretet, kerékpár-
szerelést és villanyszerelést. Településközpontú okta-
tás keretében asszonyoknak és lányoknak, valamint 
olyan fiúknak adnak szakmát kezükbe, akik a családi 
kötelezettségek miatt nem tudnának bentlakásos 
képzésre menni. Az Indiai Lepramisszió nemcsak el-
helyezkedést biztosít a végzett hallgatók számára, 
hanem tisztességes alkalmazást is, megfelelő mun-
kakörülmények és bérezést is. Ezt a végzetteket 
alkalmazó vállalkozók folyamatos ellenőrzésével érik 
el.
Imatémák

Hétfő:  Keresett és hasznosítható szakmák okta-
tása a későbbi megélhetés kulcsa. Imádkozzunk a 
gyakorlatot biztosító üzemek, műhelyek vezetőiért, 
tisztességes hozzáállásukért, a tanulók gyakorlati 
felkészüléséért, szakoktató mestereikért! 
Kedd: Imádkozzunk a településekkel való jó 
együttműködésért, megfelelő számű és minőségű 
szakoktató kiválasztásáért! 

·

·

A Csampa (Chattisgharh állam, India) szakképzőközpont diákjai gyakorlat közben.

közben pedig minél több új betegre bukkanjanak, 
hogy segíthessenek rajtuk!
Szombat/vasárnap: A Hombolo kórházhoz közeli 
Samária központ 34 lepra-érintett családnak jelent 
otthont. Az elmúlt év során a helyi kormányzat ki-
terjesztette rájuk is az ingyenes egészségügyi 
alapellátást. Adjunk hálát a Dodonai Kerületi 
Egészségügyi Szervekért, akiknek köszönhető az 
intézkedés, és kérjük Istentől, hogy maradjon fenn-
tartható ez a jó kezdeményezés! 

Bibliai idézet: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét 
mondom: örüljetek!”  Filippi 4,4
Vezető munkatársak:
Spanyolország
José Manuel Carballo – elnök
Tanzánia
Mganulwa Masima lelkipásztor

·

·

·

·

·

Szerda: A minőségi oktatás mellett gyakorlati tu-
dást is szereznek a hallgatók. Imádkozzunk azért, 
hogy önbecsülésük, önbizalmuk és hátrányos hát-
terük ellenére bizakodó hozzáállásuk is adassék 
meg felkészülésük során! Imádkozzunk azért is, 
hogy a hallgatók tisztában legyenek jogaikkal és 
kötelezettségeikkel! 
Csütörtök: A szakképzőközpontok folyamatosan 
tatrtják a már végzett és alkalmazott hallgatóikkal a 
kapcsolatot, hogy ezzel is bátorítsák, illetve fejlő-
désükben segítsék őket. Imádkozzunk ezért a gon-
doskodásért, a benne résztvevőkért, hogy áldással 
végezhessék munkájukat! 
Péntek: A településközpontú szakképzésekben 
végzettek általában „maguk urai” lesznek. Imád-
kozzunk azért, hogy megtalálják megélhetésük 
módját, és a már munkában állók jó mintákká 
legyenek az elhelyezkedők előtt! 
Szombat/vasárnap:  Az Indiai Lepramisszió szak-
képzési programjai tisztességes alapokra épültek. 
Szeretnék, ha minden szempontból tisztességes 
körülmények közé kerülnének a náluk tanulók és 
végzettek. Imádkozzunk azért, hogy a leprabeteg-
és leprahátterű fiatalok és családjaik ezen ke-
resztül is meglássák: mit jelent egy keresztény 
misszió, ahol Krisztus szeretete áll a közép-
pontban. 

Vezető munkatársak :
Tina Mendis – fenntartható fejlődési igazgató
Vijay Patta – szakképzési programkoordinátor
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A lepra területén nagyon sok még a megválaszolatlan 
kérdés. Pl: hogyan terjed a betegség?, vagy: miért 
lép fel idegkárosodás még gyógyszeresen kezelt 
betegek egy részénél is?, vagy:  terjedésének módja, 
vagy: hogyan lehet a közösségekben leküzdeni a 
szégyenbélyeget és kirekesztést? 2013 óta a Nem-
zetközi Lepramisszió is tagja egy kutatási hálózatnak, 
mely összehangoltan keresi a válaszokat a sok-sok 
megválaszolatlan kérdésre. Az orvosi-és gyógyszer-
kutatás rendkívül költséges tevékenység. Mellette 
fontos, hogy kevésbé költségigényes, azonban na-
gyon hasznos projekteknek is részesei legyünk, mint 
pl. az országos szintű kutatások, illetve a szolgál-
tatásokban nyújtott fejlesztések. A Nemzetközi Lepra-
misszió számos területen végez kutatómunkát. A 
gyógyszeres kezelés alkalmazásának módozatai, 
vagy a keresztény közösségek bevonásának bőví-
tése, meggyőzés és felvilágosítás technikái, a hagyo-
mányos gyógyítók bevonása a lepra diagnosztizálá-
sába, stb. stb. Az okostelefon lehetőségeinek  hasz-
nosítása a gyógyító munkában, adatgyűjtés, mozgás-
sérültségi kérdések szintén kiemelt helyen állnak ku-
tatómunkánkban. A jogvédelem terén pedig jelentős 
erőfeszítések történnek pl. a mozgássérültségre kap-
ható nyugellátások kieszközléséért, vagy a szégyen-
bélyeg megszüntetésére. 
Imatémák

Hétfő: A Nemzetközi Lepramisszió két modern ku-
tatólaboratóriummal rendelkezik: a nepáli Ananda-
ban Mycobakteriális Kutatóközpontja Dr Deanna 
Hagge vezetésével, és a Stanley Brown Labora-
tórium az indiai Shahdarában, Dr Utpal Sengupta 
irányításával. Imádkozzunk a munkatársakért, böl-
csességükért és szorgalmukért! 
Kedd: A bangladesi Nilfamari kórház „Vidéki 
egészségügyi programja” ma már szinte a Nem-
zetközi Lepramisszió harmadik kutatóközpontja. Itt 
a leprának a tömegekben való előfordulásával kap-
csolatos aspektusait vizsgálják különösen: a terje-
dés, átadás kérdéseit. Imádkozzunk megfelelő 
számú munkatársért! Jelenleg álláselhagyás, 
illetve közeli nyugdíjazások akadályozzák a teljes-
körű munkát.  
Szerda: A leprának más, elhanyagolt trópusi be-
tegségekhez való „csatolása” által több anyagi tá-
mogatást lehet nyerni a kutatásokhoz. Ez kihívás 
szervezetünk számára, hogy megfelelő partnere-

·

·

·

52. hét: december 23 – 31.

Átfogó misszió

Jézus Krisztust követve a Lepramisszió változást 
szeretne közvetíteni a leprabetegek számára: letörni 
a betegség bilincseit, egészséges életre felszabadí-
tani a szenvedőket, és hittel teljes életre segíteni 
őket. Jövőképünk középpontjában az átfogó misszió 
áll. Jézust követjük mindenben, amit teszünk, az ő 
példáját tekintjük mértéknek abban, ahogy holisztikus 
módon viszonyul az emberhez annak testi, lelki és 
szellemi javát szolgálva. Mi is  ezt szeretnénk tenni! 
Az Anglikán Egyház összeállította a misszió 5 jellem-
zőjét. Ezt szeretnénk mi is követni munkánkban, hogy 
a környezetre alkalmazva minél inkább eleget te-
gyünk Krisztus parancsának. Mind az öt ismérv a leg-
fontosabb középpont: Jézus Krisztus igazságának 
elismerése körül épül fel. Hirdetni Isten Királyságának 
jó hírét. Megkeresztelni, tanítani és táplálni a hívőket. 
Az emberi szükséget a szeretet eszközeivel betölteni. 
Keresni, hogy az emberi igazságtalanságot miként 
lehet megszüntetni.  A teremtési rendet helyreállítani.  
– Amikor ezeken fáradozunk, Jézus nyomdokán hala-
dunk. Nincs nagyobb öröm, mint együttmunkálkodni 
Istennel abban, amit Ő szüntelenül végez! A Nem-
zetközi Lepramisszió a Micah hálózat tagja. Ez a 
szervezet az átfogó missziót így definiálja. „Az átfogó 
misszió az evangéliumnak szavakkal és cselekede-
tekkel való hirdetése. Nemcsak evangélizálás, hanem 
szociális kötelességvállalás is, mely kettő egymás 
mellett, egymást kiegészítve értendő. Hitünk meg-
vallása azonnal vonja maga után a szeretet 
cselekedeteit is. Amikor pedig a szeretet eszközeivel 
szolgálunk, a Jézus Krisztusban való hitünkről te-
szünk bizonyságot.”  
Imatémák

Karácsony: „Az Ige testté lett és közöttünk lako-
zott. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszü-
löttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és 
igazsággal.” János 1,14 Adjunk hálát Isten leg-
nagyobb ajándékáért: Jézus Krisztusért, aki ma is 
be szeretné életünket tölteni drága ajándékaival! 
Karácsony: Áldott karácsonyt! „Egy gyermek 
születik nékünk, fiú adatik nékünk, a hatalom az ő 
vállán lesz és így fogják hívni: Csodálatos taná-
csos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség feje-
delme!” Ésaiás 9,6 Adjunk hálát Jézus születé-
séért, és tegyünk róla bizonyságot másoknak is! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a Lepramisszió 
világméretű munkaterületén úgy tudjunk minden 

·

·

·

Az Indiai Lepramisszió Stanley Brown kutatólaboratóriuma.

ket találjunk, akikkel szövetkezve hatékonyabban 
lehet finanszírozásért pályázni, mint önmagunk-
ban. Imádkozzunk azért, hogy Isten mutassa meg: 
mely szervezetek lennének jó kutatási partnereink, 
illetve honnan lenne érdemes anyagi támogatást 
kérelmezni a kutatómunkához. 
Csütörtök: A Nemzetközi Lepramisszió és vele 
közösen a kongói Damien Alapítvány az Amerikai 
Lepramissziókkal kíván partneri kapcsolatra lépni. 
Imádkozzunk összhangért, jó munkakapcsolatért, 
hasznos együttmunkálkodásért! 
Péntek: Etiópiában a Lepramisszió partnere az 
ENAPAL (Etiópiai Nemzeti Lepraszervezet). Fon-
tos és jó szerepet játszanak számos területen, 
beleértve a kutatásokat is. Imádkozzunk azért, 
hogy ez az etiópiai partnerség továbbra is áldásos 
legyen a végső kedvezményezettek: a betegek 
érdekében! 
Szombat/vasárnap: Dr Deanna Hagge a Nem-
zetközi Lepramisszió kutatási vezetője. A nepáli 
Anandabanban dolgozik de évente több héten át 
az USA-ban, a Lousiana-i Baton Rouge-ban is 
végez kutatásokat. Imádkozzunk azért, hogy mun-
kája nyomán kapcsolatok épüljenek ki kutatási pro-
jektekre nézve a szakemberek és a lepramissziós 
vezetők között is!

Bibliai idézet: „Kiálts hozzám és megfelelek,és nagy 
dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, 
melyeket nem tudsz.” Jeremiás 33,3
A Nemzetközi Lepramisszió kutatási bizottsága:
Prof Warwick Britton, a kutatási csoport elnöke – 
University of Sydney, Ausztrália
Dr Deanna Hagge kutatási vezető – Anandaban, 
Mycobakteriális Kutatóintézet, Nepál

·

·

·

emberhez közeledni, ahogy azt Jézus is tette: 
együttérző szeretettel, ugyanakkor haraggal az 
igazságtalanság és az elnyomás, bűn felett! 
Csütörtök: Imádkozzunk egyházi partnereinkért, 
hogy az egyházi közösségek a gyógyulás helyei 
legyenek, és a Krisztusban való teljes életet hir-
dessék és továbbítsák a társadalom szélére kerül-
tek számára! 
Péntek: „Mit kíván tőled az ÚR?: csak azt, hogy 
igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, 
és alázatosan járj Isteneddel!” Mikeás 6,8. Ez az 
igevers a Micah hálózat alapja. Imádkozzunk 
szolgálatukért, amint a keresztény közösségeket 
együttérző szeretetre és aktív cselekvésre serken-
tik!  
Szombat/vasárnap: A Nemzetközi Lepramisszió 
Átfogó Testvériség  célja, hogy a misszió öt elemét 
beépítse mindennapi munkájába. Tagországi 
központoktól kezdve a kórházakon át a betegek 
családjaiig és közösségéiig mindenütt el szeret-
nénk érni, amire Krisztus hívott el bennünket. 
Imádkozzunk Isten Szentlelkének kiáradásáért, az 
egyház szolgálatáért, a teremtés védelméért és a 
társadalom segítéséért! 
Óév: „Kelj föl, ragyogjál, mert eljött világosságod, 
és az ÚR dicsősége megjelent rajtad!” Ésaiás 60,1  
Imádkozzunk azért, hogy a közelgő új esztendő-
ben még hűségesebben tudjuk szolgálni Urunkat 
és megtenni, amit Ő kér tőlünk! Kérjük Istent, hogy 
segítsen az ő visszfényévé lennünk ebben a világ-
ban! 

·

·

·

·

A Nemzetközi Lepramisszió delegációja a Micah Global világmissziós konferencián.
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A lepra területén nagyon sok még a megválaszolatlan 
kérdés. Pl: hogyan terjed a betegség?, vagy: miért 
lép fel idegkárosodás még gyógyszeresen kezelt 
betegek egy részénél is?, vagy:  terjedésének módja, 
vagy: hogyan lehet a közösségekben leküzdeni a 
szégyenbélyeget és kirekesztést? 2013 óta a Nem-
zetközi Lepramisszió is tagja egy kutatási hálózatnak, 
mely összehangoltan keresi a válaszokat a sok-sok 
megválaszolatlan kérdésre. Az orvosi-és gyógyszer-
kutatás rendkívül költséges tevékenység. Mellette 
fontos, hogy kevésbé költségigényes, azonban na-
gyon hasznos projekteknek is részesei legyünk, mint 
pl. az országos szintű kutatások, illetve a szolgál-
tatásokban nyújtott fejlesztések. A Nemzetközi Lepra-
misszió számos területen végez kutatómunkát. A 
gyógyszeres kezelés alkalmazásának módozatai, 
vagy a keresztény közösségek bevonásának bőví-
tése, meggyőzés és felvilágosítás technikái, a hagyo-
mányos gyógyítók bevonása a lepra diagnosztizálá-
sába, stb. stb. Az okostelefon lehetőségeinek  hasz-
nosítása a gyógyító munkában, adatgyűjtés, mozgás-
sérültségi kérdések szintén kiemelt helyen állnak ku-
tatómunkánkban. A jogvédelem terén pedig jelentős 
erőfeszítések történnek pl. a mozgássérültségre kap-
ható nyugellátások kieszközléséért, vagy a szégyen-
bélyeg megszüntetésére. 
Imatémák

Hétfő: A Nemzetközi Lepramisszió két modern ku-
tatólaboratóriummal rendelkezik: a nepáli Ananda-
ban Mycobakteriális Kutatóközpontja Dr Deanna 
Hagge vezetésével, és a Stanley Brown Labora-
tórium az indiai Shahdarában, Dr Utpal Sengupta 
irányításával. Imádkozzunk a munkatársakért, böl-
csességükért és szorgalmukért! 
Kedd: A bangladesi Nilfamari kórház „Vidéki 
egészségügyi programja” ma már szinte a Nem-
zetközi Lepramisszió harmadik kutatóközpontja. Itt 
a leprának a tömegekben való előfordulásával kap-
csolatos aspektusait vizsgálják különösen: a terje-
dés, átadás kérdéseit. Imádkozzunk megfelelő 
számú munkatársért! Jelenleg álláselhagyás, 
illetve közeli nyugdíjazások akadályozzák a teljes-
körű munkát.  
Szerda: A leprának más, elhanyagolt trópusi be-
tegségekhez való „csatolása” által több anyagi tá-
mogatást lehet nyerni a kutatásokhoz. Ez kihívás 
szervezetünk számára, hogy megfelelő partnere-

·
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·

52. hét: december 23 – 31.

Átfogó misszió

Jézus Krisztust követve a Lepramisszió változást 
szeretne közvetíteni a leprabetegek számára: letörni 
a betegség bilincseit, egészséges életre felszabadí-
tani a szenvedőket, és hittel teljes életre segíteni 
őket. Jövőképünk középpontjában az átfogó misszió 
áll. Jézust követjük mindenben, amit teszünk, az ő 
példáját tekintjük mértéknek abban, ahogy holisztikus 
módon viszonyul az emberhez annak testi, lelki és 
szellemi javát szolgálva. Mi is  ezt szeretnénk tenni! 
Az Anglikán Egyház összeállította a misszió 5 jellem-
zőjét. Ezt szeretnénk mi is követni munkánkban, hogy 
a környezetre alkalmazva minél inkább eleget te-
gyünk Krisztus parancsának. Mind az öt ismérv a leg-
fontosabb középpont: Jézus Krisztus igazságának 
elismerése körül épül fel. Hirdetni Isten Királyságának 
jó hírét. Megkeresztelni, tanítani és táplálni a hívőket. 
Az emberi szükséget a szeretet eszközeivel betölteni. 
Keresni, hogy az emberi igazságtalanságot miként 
lehet megszüntetni.  A teremtési rendet helyreállítani.  
– Amikor ezeken fáradozunk, Jézus nyomdokán hala-
dunk. Nincs nagyobb öröm, mint együttmunkálkodni 
Istennel abban, amit Ő szüntelenül végez! A Nem-
zetközi Lepramisszió a Micah hálózat tagja. Ez a 
szervezet az átfogó missziót így definiálja. „Az átfogó 
misszió az evangéliumnak szavakkal és cselekede-
tekkel való hirdetése. Nemcsak evangélizálás, hanem 
szociális kötelességvállalás is, mely kettő egymás 
mellett, egymást kiegészítve értendő. Hitünk meg-
vallása azonnal vonja maga után a szeretet 
cselekedeteit is. Amikor pedig a szeretet eszközeivel 
szolgálunk, a Jézus Krisztusban való hitünkről te-
szünk bizonyságot.”  
Imatémák

Karácsony: „Az Ige testté lett és közöttünk lako-
zott. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszü-
löttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és 
igazsággal.” János 1,14 Adjunk hálát Isten leg-
nagyobb ajándékáért: Jézus Krisztusért, aki ma is 
be szeretné életünket tölteni drága ajándékaival! 
Karácsony: Áldott karácsonyt! „Egy gyermek 
születik nékünk, fiú adatik nékünk, a hatalom az ő 
vállán lesz és így fogják hívni: Csodálatos taná-
csos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség feje-
delme!” Ésaiás 9,6 Adjunk hálát Jézus születé-
séért, és tegyünk róla bizonyságot másoknak is! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a Lepramisszió 
világméretű munkaterületén úgy tudjunk minden 
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ket találjunk, akikkel szövetkezve hatékonyabban 
lehet finanszírozásért pályázni, mint önmagunk-
ban. Imádkozzunk azért, hogy Isten mutassa meg: 
mely szervezetek lennének jó kutatási partnereink, 
illetve honnan lenne érdemes anyagi támogatást 
kérelmezni a kutatómunkához. 
Csütörtök: A Nemzetközi Lepramisszió és vele 
közösen a kongói Damien Alapítvány az Amerikai 
Lepramissziókkal kíván partneri kapcsolatra lépni. 
Imádkozzunk összhangért, jó munkakapcsolatért, 
hasznos együttmunkálkodásért! 
Péntek: Etiópiában a Lepramisszió partnere az 
ENAPAL (Etiópiai Nemzeti Lepraszervezet). Fon-
tos és jó szerepet játszanak számos területen, 
beleértve a kutatásokat is. Imádkozzunk azért, 
hogy ez az etiópiai partnerség továbbra is áldásos 
legyen a végső kedvezményezettek: a betegek 
érdekében! 
Szombat/vasárnap: Dr Deanna Hagge a Nem-
zetközi Lepramisszió kutatási vezetője. A nepáli 
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·

·

·
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·

·

·

·

A Nemzetközi Lepramisszió delegációja a Micah Global világmissziós konferencián.
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osianne édesanyjával él egy kicsiny szal-
makunyhóban Kongó keleti részén, Buka-Jvuban. Csodálatos kilátás nyílik tőlük a 

hegyekre. Életük azonban nagyon nyomorúsá-
gos.  Kedves mosollyal fogadnak. Látogatásunk 
izgalmat okoz az egész szomszédságnak is! 
Errefelé nem jön senki látogatóba… 
„1970-ben születtem ezen a hegyen” – mondja 
Josianne. „Szó sem volt arról, hogy iskolába 
menjek, otthon kellett a házimunkában segíte-
nem. 17 éves voltam, amikor foltok jelentek meg 
a bőrömön. Nem tudtuk, hogy mi lehet. A fol-
tokon nem éreztem semmi fájdalmat.  Később a 
lábfejemen és a kezemen is hasonló történt. 
Aztán sebek is képződtek.” Josianne két ren-
delőbe is elment, de egyikben sem tudtak rajta 
segíteni. 
„6 évvel ezelőtt végre segítséghez jutottam, és  
a sebeimet is begyógyították. A kezem sajnos 
nincs rendben, mert több ujjam is károsodott.” 
Kezdetben Josianne-től elfordult az egész falu. 
„Amikor a külső jelek láthatók lettek, a szom-
szédaim eltűntek… Senki nem fogadta a köszö-
nésemet, és ki is kerültek.” A Lepramisszió jog-
védő és felvilágosító munkájának köszönhetően 

1
éves korában Hla Min megbetegedett 
és ágynak esett. Az egész teste fájt, és 
feltételezték a sokízületi gyulladást. 

Egy évvel később már annyira erősek lettek a 
fájdalmai, hogy Hla Min a helyi ápolónőhöz 
fordult gyógyszerért. Az ápolónő néhány rutin-
vizsgálat után elküldte egy nagyobb település 
rendelőjébe. Ott édesanyjával és nagynénjével 
maradt  mindaddig, amíg meg nem állapították: 
nem ízületi gyulladása, hanem leprabetegsége 
van! Annyira elkeseredett a diagnózis után, 
hogy a hazafelé vezető úton megpróbált egy 
jármű elé szaladni, hogy meghaljon. De anyja 
és nagynénje időben elkapták. 
Másnap az ápolónő otthonukban kezdte el Hla 
Min-nel a gyógyszeres kezelést. Elmagyarázta, 
hogy rendszeresen kell szedni a gyógyszert, és 
meg fog tőle gyógyulni. A fiút ez annyira meg-
nyugtatta, hogy így is tett. Egy éven át folya-
matosan szedte a gyógyszert. 
Bár teljesen rendbejött, a kezelés közben vala-
hogy mégis lazult a korábbi barátaival való kap-
csolata. Nem ment el a falubeli rendezvényekre 
sem, mert félt a kiközösítéstől. Tudta, hogy mit 
gondolnak a falubelijei a leprabetegségről, és 
ettől nagyon félt. Ugyanis ragályosnak hitték! 
Ezért Hla Min ritkán ment ki a házból. 

ARCKÉP

Hla Min története

ARCKÉP

Josianne  története

azonban ma már Josianne-t és édesanyját tel-
jes mértékben elfogadják a faluban. Sőt, még a 
kisgyermekeket is rájuk bízzák, mint bébiszitter-
re! „Ez a kicsi a szomszédé” – mutat rá az alvó 
gyermekre Josianne. Gyakran kérnek meg, 
hogy vigyázzak rá.”
Josianne férjnél volt. 11 gyermeke született, 
akiknek legtöbbje a születése után nem sokkal 
meg is halt. A férj akkor kergette el otthonról, 
amikor a lepra jelei nyilvánvalókká lettek rajta. 
Így került az édesanyja kunyhójába, ahol azóta 
is együtt laknak. Josianne egyetlen élő fia Bu-
kavuban lakik. Néha eljön és meglátogatja any-
ját, nagyanyját. Josianne-nak ő a büszkesége. 
Az asszony arról álmodik, hogy egy kis üzlete 
lehessen, ahol rizst, szappant, pálmaolajat, sót 
és mást árusíthatna. 
Josianne és édesanyja minden vasárnap el-
mennek a templomba. Sokat kell ehhez gyalo-
golniuk. De olyan szeretettel fogadják ott őket, 
ami minden fáradságot megér! 
„A Lepramisszió segített rajtunk!” – zárja 
Josianne a történetet. „Isten küldte hozzánk 
őket. Annyira hálás vagyok…” 

2010-ben a Burmai Lepramisszió Hla Min falu-
jában egy önsegítő csoportot indított.  Hla Min-
nek nagyon tetszett a 15 tag tevékenysége, és 
csatlakozott hozzájuk. Rendszeresen járt az 
összejövetelekre, beadott a közös takarékos-
ságba, szívesen volt együtt a tagokkal. Egyre 
komolyabban vették őt is, és jobban bevonták a 
falubeliek is a közös dolgokba. 
A 2015-ös nagy árvíz után Hla Min önsegítő 
csoportja egy másik csoporttal együtt megláto-
gatta a helyszínen lakókat, és részt vettek a 
mentési munkálatokban is. Sőt, a közös megta-
karításukból is adományoztak a helyreállítási 
munkálatokhoz! Közben felvilágosító munkát 
végeztek a mozgássérült központokban. 
Hla Min közössége egyre erősödött, és 2017-
ben „jótékonysági csoportként” jegyezték be a 
hatóságok. A szervezet célja, hogy vallási és 
szociális rendezvényeket tartsanak és gondoz-
zák a faluban élő rászoruló időseket. 
Korábban Hla Min nagyon félt, ha nyilvánosan 
meg kell szólalnia. De mostanra megbátorodott, 
és a közösség érdekében bármikor kész fel-
szólalni. Tavaly őt delegálták a mozgássérültek 
országos kongresszusára, valamint a Bangla-
desben tartott rehabilitációs konferenciára! 
Lám, Hla Min minden akadályon túljutott! 

18
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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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