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A vezérigazgató köszöntője

Kedves imádkozó barátaim, munkatársaim!

Amint e sorokat írom, éppen Nyugat-Afrikából, Nigerből vagyok úton hazafelé. Ez az ország világvi-
szonylatban a legeslegszegényebbek között áll. A Nemzetközi Lepramisszió is jelen van, hogy a lepra-
betegség felszámolásában kivegye részét. A képen kisgyermekek gyűrűjében állok egy olyan faluban, 
ahol igen komoly gondot jelent a lepra. 

Ismerjük a statisztikát arról, hogy minden 20. percben egy gyermekről állapítják meg valahol a Földön, 
hogy leprabeteg. Szívszakasztó látni már fiatal életeken is, hogy milyen pusztítást visz végbe a kórokozó! 
Mivel Jézus nevében tesszük dolgunkat, az ő erejével szeretnénk felszámolni ezt a szörnyűséget is, és 
boldog életre változtatni az addig oly’ szomorút! Az az álmunk, hogy ma még szenvedő embertásainkat 
elsegítsük Jézussal a teljes életre!

Ez az imakalauz komoly eszköz mindebben. Szeretettel nyújtom át, és kérem, hogy imádkozzon velünk 
világot átfogó munkánkért! Köszönöm segítségét! 

                  Krisztusban:

Brent Morgan
vezérigazgató
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LÁTÁSUNK:
olyan világ, melyben nincs lepra.

CÉLUNK:
a lepra előzményeinek és következményeinek  
megszüntetése.

ALAPÉRTÉKEINK:
arra törekszünk, hogy

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

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

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

...nyitottak
•   az együttműködésre,
•   az emberi méltóság tiszteletére.
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Hol fordul elő napjainkban a leprabetegség?
A Nemzetközi  Lepramisszió Jézus Krisztus nevében elkötelezetten kívánja szolgálatát végezni mindaddig, 
amíg a világon leprás betegek élnek.

Forrás: WHO 2011
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Laurinda Mozambik északi részén, Cabo 

Delgado  tartományban él. 11 éves korában 

állapították meg róla, hogy leprabeteg. Hála 

Istennek gyógyszerezése azonnal elkezdődhe-

tett, még mielőtt bármi maradandó károsodást 

szenvedett  volna. 

Laurinda az Iphiro Yoholoo projekt keretében ka-

pott segítséget a Lepramissziótól. Ez a kifejezés 

Laurinda nyelvén, makua nyelven azt jelenti: „Út 

a jövőhöz”.  Lepra- és más testi fogyatékosság-

ban szenvedő gyermekek és fiatalok számára 

nyújt támogatást.

Laurinda története
Iskolai egyenruhát biztosítanak 200 gyermek 

számára. Különösen is a lányokra figyelnek, 

mivel esetükben nagy a veszélye annak, hogy 

nem járnak iskolába. A program az iskolákban 

lányklubokat is működtet, ahol közvetlenül és 

mélyebben tudnak beszélgetni a lányokkal jövő-

jükről, esélyeikről.  

A Laurindához hasonló sorsú lányok a középis-

kola elvégzése után még szakmát is tanulhatnak.

A beiskolázás és szakmára tanítás által a követ-

kező nemzedékek életesélyeit is megváltoztat-

juk, számukra előkészítve a boldogulás útját. 
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A Lepramisszió Nemzetközi Közössége a világ  
30 országában levő lepramissziós szervezetből és iro-
dáiból áll. A Nemzetközi Közösség minden tagja elkö-
telezte magát, hogy egyként dolgoznak együtt. 
A szövetséget 2011-ben alapították, amikor az orszá-
gok aláírták a Közösség alapokmányát, amely kötelez 
minket, hogy
• előmozdítsuk közös célkitűzéseket és a 
 közösséghez való tartozást 
• hozzájáruljunk a misszió közösségi életéhez
• erősítsük a nemzetközi egységet
• kölcsönösen elszámoltathatók legyünk
• figyeljünk a pénzügyi gazdálkodásra
A Nemzetközi Közösség részének lenni azért is öröm, 
mert minden ember tudhatja, hogy nemcsak a tagor-
szági irodában levő emberekkel dolgozik együtt, ha-
nem az egész világon mindazokkal, akik elkötelezték 
magukat a Lepramisszió leprát legyőző és életeket 
átformáló célja mellett. Ennek a közösségnek a gyö-
kerei a Bibliába nyúlnak vissza, és azt mutatják, hogy 
a keresztények miként tevékenykedtek a történelem 
folyamán. Emiatt Krisztus mindig is a középpontja lesz 
a közösségünknek.

Imatémák
 • Hétfő: 2019-ben a Nemzetközi Közösség növeke-
dett azzal, hogy Finnország is tagja lett. Imádkoz-
zunk a finn csapatért, adjunk hálát Istennek a ben-
nük levő, a lepra leküzdésére irányuló vágyért, és 

imádkozzunk az adománygyűjtő, és a Lepramisszió 
ismertségét növelő munkájuk sikeréért!

 • Kedd: A Nemzetközi Közösség tagjai minden évben 
találkoznak a nagygyűlésen, hogy egymástól tanul-
janak és együtt ünnepeljenek. Imádkozzunk, hogy 
ezek az alkalmak örömteliek legyenek, és a részt-
vevőknek biztonságos útjuk legyen!

 • Szerda: A Nemzetközi Közösségen belül több mint 
2.000 ember dolgozik a Lepramissziónak. Imád-
kozzunk minden egyes munkatársért, adjunk hálát 
Istennek elköteleződésükért a lepra legyőzésére és 
életek átformálására, és kérjük Isten áldását rájuk!

 • Csütörtök: Adjunk hálát azért, hogy Krisztus min-
tát mutatott a körülötte levőkkel való közösségre is! 
Imádkozzunk, hogy mindnyájan emlékezzünk Krisz-
tus mintájára, és törekedjünk mindig Krisztushoz 
hasonlóvá lenni a közösségben!

 • Péntek: A világ minden tájáról összejövő emberek a 
kultúrák fantasztikus olvasztótégelyét hozzák létre. 
Ez mindig áldás és öröm. Dicsőítsük együtt Istent 
ezért!

 • Szombat: Imádkozzunk, hogy a Szövetség erősöd-
jön 2020-ban, hogy gazdagon megáldott év legyen, 
miközben egyként munkálkodunk a lepra legyőzé-
sén és az életek átalakításán! 

Bibliai idézet: „Új parancsolatot adok nektek, hogy 
szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, 
ti is úgy szeressétek egymást!  Arról fogja megtudni 
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szere-
titek egymást.” Jn 13, 34-3 

A Nemzetközi  Lepramisszió  Közössége január 1 – 5.
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január 6 – 12.Nigéria 1.
A Nigériai Lepramisszió együttműködik Nigéria kor-
mányával, támogatja a lepra és más trópusi beteg-
ségek felügyeletét, valamint a betegségekkel sújtott 
népesség gondozását.  Segíti a 11 nigériai államban 
leprával fertőzött közösségek 33 850 tagját. Évente 
kb. 2500 új leprabeteget diagnosztizálnak, 55%-uk 
férfi, 39 %-uk nő és 6 % a 15 év alatti gyermek. Ezek 
a számok jelzik a betegség folyamatos terjedését a 
közösségekben. A WHO Nigériát a leprafertőzöttség 
tekintetében a 3. afrikai országként tartja számon. A 
Nigériai Lepramisszió szorosan együttműködik a lepra 
sújtotta közösségekkel és más vidéki közösséggel, 
csökkentve a betegség következményeit. Igyekszik 
a korai stádiumban lévő fertőzötteket felkutatni. Eltö-
kélten küzd, hogy változást hozzon a betegek életvi-
telének alakulásában, csökkentse az előítéleteket, 
fenntartható megélhetést biztosítson. A leprabetegség 
megszüntetése előirányzott cél a szervezet 5 éves 
stratégiájában (2016 – 2020 )
Imatémák

 • Hétfő: A 2020-as Lepra Világnapja rendezvényei 
eseménysorozatokat, előadásokat, támogatói láto-
gatásokat, és a lepra sújtotta területek megtekin-
tését foglalják magukba. Imádkozzunk, hogy az Úr 
segítséget nyújtson a szervezeteknek, akik csatla-
kozni szeretnének a lepra elleni küzdelemhez!

 • Kedd: A Nigériai Lepramisszió konferenciája május-
ban fog zajlani. Imádkozzunk, hogy a konferenciát 
az Úr szeretete hassa át, és újult erővel és elkötele-
zettséggel teljünk meg munkánk iránt!

 • Szerda: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió má-
jusi, testületi gyűléséért! Imádkozzunk, hogy böl-
csen és előrelátóan döntsenek majd a lepra által 

érintett emberekkel és a fogyatékkal élőkkel kap-
csolatban!

 • Csütörtök: Az utóbbi időben a banditák, ember-
rablók tevékenysége súlyos biztonsági kérdéseket 
vetett föl. Köszönet az Úrnak, hogy sikerült féken 
tartani a veszélyt! Imádkozzunk bölcsességért és a 
kormány erejéért, amivel fenntartja a biztonságot, 
békét és rendet!

 • Péntek: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió je-
lenlegi 3 évében működő stratégiájáért, azért hogy 
a csapat tovább tudja bővíteni az egyéni és intéz-
ményi támogatóinak körét, és újabb szponzorokat 
és intézményi támogatókat  találjon!

 • Szombat: Köszönet a Nigériai Lepramisszió támo-
gatóinak és önkénteseinek! Kérjük rájuk és család-
jukra az Úr áldását, erősítse őket a szolgálat iránti 
elkötelezettségükben!

 • Vasárnap: A Nigériai Lepramisszió és még másik 
négy jótékonysági intézmény 800 000 naira ösz-
szegű támogatásban részesült a Green Worship 
szervezettől. Ezzel az összeggel a lepra által sújtott 
vidékeken oktatási projekteket segítenek. Ez a tá-
mogatás lehetőséget nyújt arra, hogy egy jobb jövő 
érdekében csökkentsék az előítéleteket, és megvál-
tozott életkörülményeket biztosítsanak. Kérjük az 
Urat, áldja meg ezeket a gyerekeket tanulásuk és 
növekedésük során!

Bibliai idézet: „ Az írás is így szól:” Aki hisz őbenne, 
nem szégyenül meg.’ Nincs különbség zsidó és görög 
között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőke-
zű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint meg van 
írva: „ Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” ( Pál 
levele a rómaiakhoz 10:11-13 )
Vezető munkatárs: 
Dr. Sunday Udo – országos igazgató

Az Amanawa közösség lepra által sújtott tagjai Sokoto ál-
lamban tiszta vízhez jutnak egy új kútrendszerből, melyet 
a Svédországi Lepramisszió segítségével kaptak.
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A Hollandiai Lepramissziót 1980-ban alapították, 
hogy támogassa az Nemzetközi  Lepramissziót ado-
mánnyal, imádsággal és emberi erővel. Az iroda 
Apeldoornban van, tíz alkalmazottal, hét testületi és tíz 
önkéntes taggal rendelkezik. A Hollandiai Lepramisz-
szió két saját misszionáriust támogat: Geeske Zijp-et  
Csádban és Tanny Hagens-t, aki az elmúlt évtizedek-
ben Indonéziában, Pápua Új-Guineában és Etiópi-
ában dolgozott. A Hollandiai Lepramisszió álma az, 
hogy megerősítse a lepra- és rehabilitációs szolgál-
tatásokat, és hogy a leprabetegek életét gyökeresen 
megváltoztasák  Indiában, Bangladesben, Kongóban, 
Mianmarban, Nepálban és Csádban. Ahhoz, hogy ez 
lehetővé válljon, a Hollandiai Lepramisszió támogatást 
keres egyéneknél, gyülekezeteknél és alapoknál, va-
lamint eseményeket szervez, hogy minél többen részt 
vehessenek a Hollandiai Lepramisszió álmában és 
küldetésében.

Imatémák
 • Hétfő: Imádkozzunk Geeske Zijp és munkatársai 
biztonságáért Csádban! Hálásak vagyunk Isten-
nek, hogy Tanny Hagens befejezte a munkáját, 
mint vezető Etiópiában, és hogy megvan az utódja: 
Beletshachew Tadesse.

 • Kedd: Köszönjük meg Istennek, hogy az imatámo-
gatók száma Hollandiában növekszik, már több, 
mint 700 fő!

 • Szerda: Köszönjük Istennek a misszió új elnökét és 
az igazgatóság új pénztárosát! Imádkozunk, hogy 
az igazgatóság hatékony csapatként működjön, és 
hogy Isten vezesse őket a Hollandiai Lepramisszió 
működésének átlátásában!

 • Csütörtök: Köszönjük Istennek, hogy megnőtt az 
önkéntesek száma! Imádkozzunk egészségért, erő-
ért és inspirációért az egész csapat számára (igaz-
gatóság, személyzet és önkéntesek)!

 • Péntek: Áldjuk Istent a rengeteg holland ember hű-
séges támogatásáért! Imádkozzunk, hogy Isten új 
lehetőségeket nyisson meg a gyülekezetekkel való 
együttműködésben!

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a projektor-
szágokkal való gyümölcsöző együttműködésért!  
Azért, hogy Isten új ajtókat nyisson meg és, hogy új 
forrásokat találhassunk!

Bibliai idézet: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az 
én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mond-
tam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békes-
ségemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, aho-
gyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne 
is csüggedjen.” János 14: 26-27

Vezető munkatárs: Henno Couprie -  igazgató

Hollandia január 13 – 19.

 A Hollandiai Lepramisszió munkatársai 
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január 20 – 26.

„A  lepra világnapjának” célja, hogy a betegség léte-
zését tudatosítsa a közvéleményben, érzékenységet 
ébresszen áldozatai iránt, és törekvést munkáljon a 
lepra végleges megszüntetése érdekében.  Minden év 
januárjának utolsó vasárnapján tartjuk világszerte ezt 
a napot. 2020-ban január 26-án. Az idei év témájának 
középpontjában a szégyenbélyeg és diszkrimináció 
áll, hasonlóan 2019-hez. Mottónk ez lesz: „A lepra 
nem az, aminek gondolod!” A Nemzetközi Lepramisz-
szió is, éppúgy, mint a világ többi lepraszervezete, azt 
kérdezzük meg az emberektől: „Ismered is, amiről azt 
gondolod,  hogy jól gondolod?”
Nagyon sok embert szeretnénk elérni különféle felhí-
vásainkkal, kampányokkal a közösségi médián, saj-
tón, filmeken keresztül. Reméljük, sikeresen! 

Imatémák
 • Hétfő: Nagyon nehéz röviden, gyorsan megfelelő 
információkat és megfelelő mélységű tájékoztatást 
adni a leprabetegségről. Imádkozzunk azért, hogy 
„A lepra világnapjá”-hoz kapcsolódó felhívások, rek-
lámok, kampányok sikeresek legyenek! 

 • Kedd:  Amikor újságírókat veszünk igénybe, általuk 
sokkal többekhez tudjuk eljuttatni üzenetünket, mint 
önmagunk tudnánk. Imádkozzunk azért, hogy a saj-

A lepra világnapja
tó segítségével hatásos és érthető legyen világszer-
te a kommunikációnk a leprabetegek ügyére nézve!  

 • Szerda:  Egy figyelemfelkeltő nap szervezése nagy 
dolog és nagyon hasznos is. Azonban az emberek 
figyelmét nem csak egy napra szeretnénk megnyer-
ni, hanem elkötelezetté akarjuk őket tenni a lepra-
betegek segítése iránt. Ennek kiépítése, elérése 
egész évben munkánk fő célja! Imádkozzunk érte!  

 • Csütörtök: A világot átfogó nagy reklámkampány-
nak a Nemzetközi Lepramisszió csak egy résztve-
vője a többi közül. Imádkozzunk partnerszervezete-
inkért, akik sokkal több anyagi forrással és nagyobb 
sajtóval rendelkeznek, hogy hatásos legyen szavuk!  

 • Péntek: Imádkozzunk a rendeletalkotókért, akik lát-
ják felhívásainkat, hogy Isten érintse meg szívüket 
és hozzanak olyan rendeleteket országaikban, me-
lyek a leprabetegek emberi méltóságát elfogadja és 
figyelembe veszi!

 • Szombat/vasárnap: „A lepra világnapjának” hétvé-
géjén imádkozzunk minden mostani eseményért, 
erőfeszítésért, mely elérni próbálja a lakosságot. 
Könyörögjünk tartós eredményekért, elkötelezett-
ségért! Hisszük, hogy Isten segítségével nagy 
dolgokat érhetünk el a leprabetegek javára ezen a 
jelentős hétvégén is! 



12

január 27 – február 2.India
Az Indiai Lepramissziót 1874-ben alapította egy ír 
férfi, Wellesley Cosby az indiai Ambalaban „Misszió 
Leprásoknak” néven. Később, 1973-ban  „Indiai Lep-
ramisszió” néven  az 1860-as Társasági Regisztráci-
ós Törvény alapján jegyezték be. Ez  a legnagyobb, 
leprával foglalkozó civilszervezet Indiában, melynek 
a központja Újdelhiben van. A szervezet leprabete-
gekkel, fogyatékkal élőkkel, és marginalizált közössé-
gekkel, főleg nőkkel  foglalkozik.  Az Indiai Lepramisz-
sziónak sokoldalú programjai vannak: egészségügyi, 
fenntartható megélhetés, közösségi felelősségvál-
lalás, pártfogói, kutatás és tréning. Ezeket a progra-
mokat 14 kórházban és két klinikán, hat szakképzési 
központban, öt, idős leprabetegek számára létesített 
otthonban, közösségi felelősség projekten keresztül, 
kutatólaboratóriumokban valósítják meg India 10 álla-
mában. Az Indiai Lepramisszió a leprabetegekkel és 
közösségeikkel, a központi és állami kormányzattal, 
az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a Nemzet-
közi Lepra elleni Szervezetek Szövetségével (ILEP), 
és civil társadalmi szervezetekkel együttműködve 
végzi programjait. Az Indiai Lepramisszió jövőképe: 
„A leprabetegek méltósággal élnek egy megváltozott, 
befogadó társadalomban, amely legyőzte a leprabe-
tegséget”. Ennek a jövőképnek a megvalósításában a 
szervezetet a műveleti csoport (ügyvezető igazgató, 
két igazgató és 8 domain fő) vezeti .

Imatémák
 • Hétfő: Az Indiai Lepramisszió a hétéves országos 
stratgéiája (2019-25) megvalósításának második 
évében van. Köszönetet mondunk Istennek ve-
zetéséért, és hogy segítette a csapatot ennek a 
stratégiának a kialakításában. Imádkozzunk Isten 
folyamatos vezetéséért a stratégia végrehajtása és 
a célkitűzések megvalósítása érdekében! 

 • Kedd: Kérjük Isten vezetését a műveleti csoport, 
az egységek vezetői, és a programmenedzserek 
számára, akik az Indiai Lepramisszió jövőképének 
megvalósításán dolgoznak: „A leprabetegek méltó-
sággal élnek egy megváltozott, befogadó társada-
lomban, amely legyőzte a leprabetegséget”!  

 • Szerda: Kérjünk Istentől vezetést és bölcsességet, 
hogy legyőzzük a folyamatos pénzügyi kihívásokat, 
és  kérjük segítségét, hogy az Indiai Lepramisszió 
pénzügyileg stabil lehessen!

 • Csütörtök: Az Indiai Lepramisszió az alábbi terüle-
teken segít a leprabetegeken: egészségügy, képes-
ségfejlesztés, fenntartható megélhetés, közösségi 
felelősségvállalás, pártfogás és a társadalomba 
való integrálásuk. Kérjük Isten vezetését ehhez a 
munkához! Imádkozzunk azért is, hogy az Indiai 
Lepramisszió munkája során a leprabetegek felis-
merjék Isten szeretetét és gondoskodását!

 • Péntek: Köszönetet mondunk a nemzeti és helyi 
kormányzatokért, a civilszervezetekért, nemzeti és 
nemzetközi fejlesztési és kutatási testületekért, és 
helyi szervezetekért.  Kérjük Isten áldását a partner-
ségre, hogy együtt folytathassuk a lepra felszámo-
lásáért végzett munkát!

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Indiai Lep-
ramisszió adománygyűjtő kezdeményezéseiért! 
Imádkozzunk, hogy még több egyéni adományozó-
val, vállalati szponzorral és intézményi támogatóval 
kerüljön kapcsolatba!  Kérjük Istent, adjon bölcses-
séget, hogy a lehetőségeket jól kihasználva további 
utakat találjanak a partnerségre és adománygyűj-
tésre!

Vezető munkatárs:
Dr Mary Verghese - ügyvezető Igazgató  
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Jézus Krisztus szeretetétől áthatva a Lepramisszió 
Csomagküldő szolgálata nemcsak adományokat 
gyűjt, hanem a leprabetegek felemelésén is fáradozik 
azáltal, hogy kezük munkáját: kézműves termékeket 
készíttet és árusít. Ez a szolgálat a Nemzetközi Lep-
ramisszió egyik sajátos tevékenységi ága, mely főleg 
angliai keresztény körökben terjeszt és forgalmaz kéz-
zel készített képeslapokat, dísztárgyakat, könyveket. 
Évente három nagy katalógusukból lehet kiválasztani 
a terméket, melyet vásárlók ezrei forgatnak szívesen, 
hogy belőle szebbnél szebb ajándéktárgyakat  rendel-
jenek. 
Érdekes gyakorlatuk az „Élet ajándéka” elnevezésű 
virtuális ajándék, melynek értékét egy rokon vagy ba-
rát születésnapja alkalmából a megrendelők közvet-
lenül a sokkal rászorulóbb  leprabetegek segítésére 
fordítanak. Nekik iskolai felszerelés, szemműtét vagy 
éppen megélhetést biztosító kecske lesz abból az 
összegből, ami az angol rokon számára talán feles-
leges és nem tetsző „túlsokadik” ajándékot jelentene 
csupán…

Imatémák
 • Hétfő: Idén ünnepeljük 25. születésnapunkat!  
Imádkozzunk azért, hogy továbbra is sok, megélhe-
tést biztosító segítséget tudjunk tevékenységünkkel 
nyújtani a leprabetegek és családtagjaik számára! 

 • Kedd: Keddenként tartjuk „stábértekezletünket”, 
ilyenkor tekintjük át az előző hetet és tervezzük a 
következőket. Imádkozzunk azért, hogy  mindig 
világos maradjon látásunk és terveink előrevivőek 

legyenek! Imádkozzunk Isten áldásáért, örömért és 
jó csapatszellemért! 

 • Szerda: A Csomagküldö szolgálat évente három 
katalógust ad ki. Ezen a héten a húsvéti katalógu-
sunk jut el több, mint 73.000 példányban megrende-
lőinkhez. Imádkozzunk azért, hogy legyen kedvük 
vásárolni a termékekből, ezáltal pedig minél több 
anyagi támogatást adjanak beteg embertársaink 
javára! 

 • Csütörtök: Imádkozzunk a kislétszámú munkatársi 
gárdáért! Imádkozzunk új ötletekért, az értékesítés 
bővítéséért! Imádkozzunk a keresztény boltokért és 
dolgozóikért, ahol ezeket a kézműves termékeket 
forgalmazzák!

 • Péntek: Adjunk hálát az eddigi legmagasabb ered-
ményért, melyet 2019-ben ért el a Csomagküldő 
szolgálat a virtuális ajándékok forgalmazásában! 
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a leprabetegeknek 
még több segítséget tudjunk nyújtan!  

 • Szombat/vasárnap: A szolgálatnak új elnöke van 
Chris Wickenden személyében. Hálásak vagyunk 
érte és a kuratórium többi tagjáért, akik idejükből, 
erejükből áldoznak az ügyért! Adjunk hálát csodála-
tos önkénteseinkért is, akik napi szinten segítenek a 
Csomagküldő szolgálat tevékenységében! 

Bibliai idézet: „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak 
jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, ke-
zeink munkáját tedd maradandóvá!” Zsoltárok 90,17 

Vezető munkatárs: Jo-Anne Thompson – igazgató
(jobbról a második)

Lepramisszió – Csomagküldő szolgálat február 3 – 9.
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február 10 – 16.

A Németországi Lepramisszió a Riedel misszionárius-
orvosházaspár baráti köréből indult ki. Ők a lepra elle-
ni harc úttörői voltak és a Lepramissziónak dolgoztak 
1951 és 1997 között. Az elhívásuk arra szólt, hogy el-
vigyék Isten szeretetét minden emberhez, és látható-
vá tegyék Isten országát. A németországi misszió ad-
minisztratív bizottságának minden tagja önkéntes és 
különböző egyházak tagjai. Speciális adománygyűjtő 
rendezvényeket szerveznek és különféle csoportokba 
és közösségekbe hívják meg őket, hogy beszámolja-
nak a projektekről. Nigerben, Indiában és Csádban 
támogatnak projekteket.

Imatémák
 • Hétfő: Adjunk hálát a német iroda munkáját támo-
gató önkéntesek hűséges szolgálatáért!

 • Kedd: Adjunk hálát a sok hívőért és egyházért, akik 
imádkoznak munkánkért és támogatnak bennünket 
az adományaikkal, elkötelezettségükkel, kreativitá-
sukkal és örömükkel!

Németország

Jótékonyági futás a leprabetegekért.

 • Szerda: Adjunk hálát a Németországi Lepramisszió 
kuratóriumáért!  Imádkozzunk, hogy motiváltak ma-
radjanak! Imádkozzunk még több önkéntesért, hogy 
újabb utakon és újabb ötleteken gondolkozzanak!

 • Csütörtök: Imádkozzunk, hogy Isten erősítse meg 
az önkéntesek és támogatók hálózatát Németor-
szágban! Imádkozzunk a Lepramisszió munkája 
iránti lelkesedésért!

 • Péntek: Imádkozzunk, hogy Isten megnyissa a 
német emberek fülét és szívét, így tegye lehetővé 
nekünk, hogy új adományozókat találjunk nemcsak 
az ország déli részén, hanem az egész országban! 
Különösen imádkozzunk fiatalabb támogatókért!

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy Isten 
megnyithasson ajtókat intézményi adományozók 
felé! Adjon nekünk sikereket az új utakkal és új ötle-
tekkel kapcsolatban!

Vezető munkatárs: Bettina Merz – országos vezető
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A Csádi Lepramisszió egy összevont lepraellenőr-
ző- és fogyatékos program a Csádi Köztársaságban. 
1992 óta Guéra tartományban van a központja, az 
ország szívében. Innen támogatja a nemzeti csopor-
tokat szupervízióval, képzéssel és aktív esetfelderítő 
tevékenységekkel. A Guéra tartományon belül a Csádi 
Lepramisszió kiterjesztette tevékenységét minden 
fogyatékkal élő ember felé. A közlekedésben való 
segítséget nyújtanak, mint pl. mankók, háromkerekű 
járművek, szamarak. Így segítik az alsó végtagokban 
fogyatékkal élő embereket, hogy elhagyják otthonai-
kat, iskolába, munkába, vagy közösségbe járhassa-
nak. 
A leprával érintett emberek további beilleszkedését 
segítendő a Csádi Lepramisszió támogatja a Fogya-
tékos Emberek Szervezetének fejlesztését. A Csádi 
Lepramisszió a Lepra Világnapját és a Nemzeti Fo-
gyatékossági Nap megünneplését is támogatja, ami-
kor a leprával és fogyatékkal kapcsolatos kérdéseket 
bemutatják és megvitatják. 
A következő 5 évben a Csádi Lepramisszió reméli, 
hogy kiterjesztheti tevékenységét Salamatrába, egy 
Guéraval szomszédos tartományba, ahol a lepra és a 
fogyatékossági munka még nem fejlődött ki.

Imatémák
 • Hétfő: Imádkozzunk békéért, biztonságért és stabi-
litásért Csádban!

Csád
 • Kedd: Kérjünk Istentől jó és gyümölcsöző munka-
kapcsolatokat partnereinkkel, mind a civil társadalmi 
szervezetekkel, mind az egyházakkal!

 • Szerda: Imádkozzunk lelkesedésért és buzgósá-
gért a lepramunkában dolgozó területi és kerületi 
szupervízorok között!

 • Csütörtök: Imádkozzunk alkalmazottaink védel-
méért, amint országszerte utazunk és végezzük 
munkánkat! Kérjük Istentől,  hogy alkalmazottaink 
és partnereink egészségesek és boldogok marad-
janak!

 • Péntek: Salamatban egy új projektet kezdtünk. Itt 
korábban még nem dolgoztunk. Imádkozzunk  ezért 
a munkáért, hogy meg tudjuk vetni lábunkat a tar-
tományban! Imádkozzunk, hogy képesek legyünk a 
Salamatban élő emberek életét átformálni!

 • Szombat/vasárnap: Van egy gyógytornász-szol-
gáltatás, amit a salamati Am Timan Kórházban in-
dítottak be. Imádkozzunk ezért a munkáért, hogy 
a térségben élő emberek életében nagy változást 
hozzon!

Vezető munkatársak: Bunmi Oluloto – Lepramisszió 
országos vezető
Geeske Zijp – Csádi Lepramisszió program mene-
dzsere (a képen jobbról)

február 17 – 23.

 Egy csádi fogyatékossági nap, ahol a fogyatékos emberek örömmel vesznek részt.
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Mumu Soe 33 éves.  Édesapjával és 11 
éves kisfiával Mianmarban él. 2012-ben 
diagnosztizálták leprával. A következő év 

közepén jobb lábát amputálni kellett az addigra 
kialakult súlyos fertőzések miatt. Ma már művég-
taggal jár. 
„Amikor megtudtam, hogy leprabeteg vagyok, 
nem jártam sehová. Kb. 8 éven át csak otthon 
voltam. Nagyon nehéz volt napról napra jutva 
túlélni. A fiam is egészen kicsi volt még.”
Mumu 2 évet töltött Mawlamyne városában, an-
nak lepramissziós kórházában. Az amputációt is 
ott végezték el. Mindezalatt egyáltalán nem látta 
a kisfiát. 
„Nagyon örültem, amikor újra találkozhattam 
vele. Ma már minden jobb, mint akkor volt. A mű-

Mumu története
tét előtt nem tudtam sehová eljutni a sebes, fájó 
lábammal. Ma már a műlábbal bárhová el tudok 
menni.
A kórházban sok segítséget adtak nekem lelkileg 
is, és gyógytornával is. Nagyon hálás vagyok ne-
kik ezért. Jó volt ott lenni közöttük, az orvosok is 
nagyon barátságosak voltak.”
Reméli, hogy a Lepramisszió segítségével élet-
kezdő támogatást, valamint tanulmányi ösztön-
díjat kaphat a kisfia számára.
„Szeretnék disznókat nevelni. Ez segítené a 
megélhetésemet egész életem során.” Most, 
hogy fájdalmai elmúltak, Mumu telve van élet-
kedvvel és reménnyel.
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A magyar Lepramisszió 46 éve támogatja imával és 
pénzadományokkal a Nemzetközi Lepramisszió világ-
méretű szolgálatát. A népesség kiterjedt elérése érde-
kében a Lepramisszió az ország különböző területein 
kampányol: hirdetéseket ad fel helyi és regionális 
magazinokban, újságokban, vagy házról-házra való 
szórólapozással. A különféle médiamegjelenések té-
vében, rádióban és a sajtóban rendkívül jó lehetőség 
az érdeklődés felkeltésére és elmélyítésére. Gyakori-
ak a meghívások is arra, hogy tartsanak előadásokat 
iskolákban,  települési szinten, egyházakban.  A fiata-
lokhoz úgy szólnak, mint vetőmagokhoz a jövő számá-
ra, hogy rajtuk, és közvetett módon szüleiknek indítta-
tásán  keresztül ösztönözzék a következő generációt 
a jótékonyság gondolataira és annak cselekvésére.

Imatémák
 • Hétfő: Adjunk hálát azért a kiváltságért, hogy a 
Lepramisszió értékeit „kakukktojásként” képviselik 
Európa ezen részén!

 • Kedd: Adjunk hálát a különböző felekezetek lelké-
szeinek és papjainak odaszánásáért, valamint a 
„lepramissziós nagykövetekért” minden felekezet-
ből az egész ország területén, akik ébren tartják 
az ügyet közösségeikben,  imádkoznak és adomá-
nyoznak.

 • Szerda: Adjunk hálát a szervezet partnereiért Kon-
góban, Indiában és Etiópiában! 

 • Csütörtök: Adjunk hálát a sok új támogatóért! 
Imádkozzunk Isten által nyitott kapukért!

 • Péntek: Imádkozzunk áldásért hűséges  önkénte-
seink számára, akik figyelemre méltó tudást ado-
mányoznak különböző és nélkülözhetetlen szakér-
telmükkel, idővel, ráfordítással és lelkesedéssel!

 • Szombat: Adjunk hálát a kuratórium elnökének és 
tagjainak építő jellegű, felelősségteljes hozzáállásá-
ért, akik feladatuk során mindent megtesznek Isten 
dicsőségért! Imádkozzunk a szeretetteljes és nyu-
godt légkör fenntartásáért!

 • Vasárnap: Imádkozzunk bölcsességért és bátorsá-
gért Márta számára, hogy a legjobban tudja mindig 
megtervezni és vezetni a leprabetegek segítésének 
feladatait! 

Bibliai idézet: „Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg 
is cselekszi azt.” 1Thessz 5,24

Vezető munkatárs: 
Riskóné Fazekas Márta - igazgató 

Magyarország február 24 – március 1.

Partneri kapcsolat: a magyar misszió vezetője kongói munkatársak között.



18

A Kelet-timori Lepramisszió folyamatosan szeretné 
javítani a leprabetegeknek és családjaiknak nyújtott 
segítség minőségét. Az ország 2011-ben hivatalosan 
elérte a „leprabetegség megszűnésének” küszöbét 
(10 000 lakos közül kevesebb, mint 1 leprabeteg) 
Azonban évek óta folyamatosan több leprabetegre 
bukkanunk, ezért szeretnénk az Egészségügyi Mi-
nisztériumban elérni, hogy a leprát ne a „szőnyeg 
alá söpörjék”, hanem mint valós problémát kezeljék! 
A helyi Lepramisszió sokat fárad a szűrővizsgálatok 
kiterjesztésén, hogy minél többeknél elkerüljék a ma-
radandó károsodások kialakulását. Minden leprabeteg 
nagy érték, mindnyájuk Isten csodálatos alkotása!
A misszió az egészségügyi szolgáltatások gyarapítá-
sán is fáradozik. Közösségalapú rehabilitációs projekt-
jeik a korábbi betegeket visszavezetik a társadalom-
ba. Jogvédelem segítségével pedig országos szinten 
is küzdenek a leprabetegeket érintő szégyenbélyeg 
megszüntetésén. 

Imatémák
 • Hétfő: Adjunk hálát azért, hogy Kelet-Timor önálló 
lepramissziós tagszervezetté erősödött! 

 • Kedd: Adjunk hálát  Dulce Da Cunha, Bruder Nico 
Lay, Veronica das Dores, Gaspar Afonso, Jose 

Verdial és Colin Martin áldozatos szolgálatáért, akik 
tanácsadóként segítik a lepramissziós szervezetet! 

 • Szerda: Imádkozzunk az Egészségügyi Miniszté-
riumnak a Fertőző betegségek Igazgatóságáért, 
hogy hatáskörükben bölcsességgel és szívélyesen 
támogassák a Lepramisszió tevékenységét! 

 • Csütörtök:Adjunk hálát a Kelet-timori Lepramisszió 
elkötelezett munkatársi gárdájáért, a 2020-2024 kö-
zötti stratégia kidolgozásáért! 

 • Péntek: Imádkozzunk a helyi közösségekkel, egy-
házakkal való jó kapcsolatért!

 • Szombat: Imádkozzunk a Nemzeti Lepraellenes 
Program szakembereiért, a jó  munkakapcsolatért, 
elkötelezettségükért, megfelelő anyagi háttérért! 

 • Vasárnap: Imádkozzunk Francisco da Costa pro-
jektmenedzserért, aki nagyon sokat utazik. Kérjünk 
számára Istentől védelmet, egészséget és biztonsá-
got utazásai során! 

Bibliai idézet: „Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek 
úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.” 
Kolossé 3,23

Vezető munkatárs:
Afliana Lisnahan (Nona) – országos igazgató

Kelet-Timor március 2 – 8.
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március 9 – 15.Banglades
A Bangladesi Lepramisszió 22 projektet hajt vég-
re 6 program alatt 30 kerületben 432 munkatárssal. 
Az országos iroda a fővárosban, Dhakaban van. Az 
iroda biztosítja a szükséges támogatást és felügyeli 
a projekteket, összekapcsolja a partnereket, és kap-
csolatot épít ki a megfelelő kormányzati szervekkel. 
A Bangladesi Lepramisszió projektjeibe tartozik a 
lepraellenőrzés, amivel a kormány programját erősítik, 
valamint a közösség alapú rehabilitáció, jogvédelem, 
és egy leprával foglalkozó kórház Nilfamariban. A lep-
rafertőzés megszüntetésére való összpontosítással 
összhangban a Bangladesi Lepramisszió látja, hogy a 
betegség kutatása a fő célhoz vezető út. Kutatóprog-
ramokat alapít a szükséges forrásokkal (kiszolgáló 
helyiségek, tudás és személyek) támogatva. Van még 
egy jól működő képző központ Nilfamariban, amely 
lepra- és más  képzéseket tart  a kormány és civil szer-
vezetek alkalmazottjainak. A Bangladesi Lepramisszió 
olyan szolgáltatásokról is gondoskodik a Nemzeti 
Tuberkolózis Programmal közreműködve, mely csök-
kenti a  tuberkolózis gyakoriságát.
Imatémák

 • Hétfő:  Adjunk hálát az Úrnak a hűséges támogató 
partnerekért, csoportjaikért, önkénteseikért és azo-
kért a támogatókért, akik biztosítják a pénzügyi-, 
ima- és motivációs támogatást!

 • Kedd: 2019-ben egy viszonylag békés politikai 
légkört tapasztaltunk a választások utáni időszak 
ellenére. A politikai stabilitás segíti a kijelölt tevé-
kenységek biztosítását, és hogy azok céljait elérjék. 

Imádkozzunk, hogy hasonló maradjon a helyzet 
2020-ban is!

 • Szerda: A Bangladesi Lepramisszió a 2021-2025-
ös stratégiai tervét készül kidolgozni. Keressük Is-
ten vezetését és bölcsességét, hogy képessé tegye 
a csapatot egy megfelelő stratégiai terv alkotására!

 • Csütörtök: Jelenleg nemzetközi civilszervezetként 
van bejegyezve a Lepramisszió Bangladesben.  
Imádkozzunk, hogy a Bangladesi Lepramisszió to-
vábbra is afelé haladhasson, hogy helyi civilszerve-
zetként legyen regisztrálva, amelyet saját, bangla-
desi kuratórium irányít! Árassza Isten az ő áldását a 
kuratórium elnökére és tagjaira, amint végigvezetik 
ezt a folyamatot!

 • Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a Bangladesi 
Lepramisszió fenntarthassa az Alapkutatási Progra-
mot! Hűséges elkötelezettséget várnak a támogató 
partnerektől, hogy folytatódhasson ez a vállalkozás.

 • Szombat: Imádkozzunk a Bangladesi Lepramisszi-
óért, miközben a  kapacitásfejlesztési terven dolgo-
zunk, hogy a nyugdíjba mentek munkáját megfele-
lően tudjuk pótolni!

 • Vasárnap: Imádkozzunk, hogy a Bangladesi Lep-
ramisszió maradjon hatékony és vezető lepraszer-
vezet, partnerségben a Nemzeti Lepraprogrammal!

Bibliai idézet: “Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne 
a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj 
rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,5)
Vezető munkatárs:
Salomon Sumon Halder – országos igazgató

Sumon Halder igazgató 
Kofi Nyarko-val, 
a W Bailey-díj 
nyertesével.
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A Nigeri Lepramisszió célja: a betegek számára hoz-
záférhetővé tenni  a fenntartható lepra- és közösségi 
szolgáltatásokat, amik  elősegítik aktív részvételüket 
a társadalomban és átalakítják életüket. A Nigeri Lep-
ramisszió az ország hat régiójában dolgozik (Maradi, 
Zinder, Touha, Dosso, Tilaberi és Niamey), ahol  lep-
raismereti képzéseket és az egészségügyi dolgozók 
felügyeletét is ellátják. Együttműködnek az IDEA-val, 
a leprabetegek egyik szövetségével is, és képviseleti, 
felelősségvállalási, és közösségtudat tréninggel se-
gítik őket. A Nigeri Lepramisszió közösségfejlesztési 
programokat is működtet, mint pl. mikrohitel, vagy 
adomány juttatása, hogy a leprabetegek megalapoz-
hassák megélhetésüket. A közösségfejlesztési mun-
ka során megtanulják a  szellőző latrinák építését és 
népszerűsítik a higiéniát a közösség körében, hogy 
megelőzzék a vízzel terjedő betegségeket. Lakhatási 
programjuk is van leprabeteg hajléktalanok számára.

Imatémák
 • Hétfő: A Nigeri Lepramisszió új kezdeményezése 
a más civilszervezetekkel való kapcsolatépítés a 
leprabetegek és fogyatékkal élők képviselete ér-
dekében. Imádkozzunk, hogy erőfeszítésük pozitív 
eredményt hozzon!

 • Kedd: Imádkozzunk a Nigeri Lepramisszió csapat-
tagjaiért (Yohanna, Saratu, Sani, Ichaya és Daouda), 
akik minden adminisztratív és projekttevékenységet 
koordinálnak, és együttműködnek a kormányzattal, 
valamint a helyi partnerekkel a leprabetegek és fo-
gyatékkal élők projektjeinek megvalósításában.

Niger
 • Szerda: A biztonsági helyzet Nigerben még mindig 
aggodalomra ad okot a szomszédos országokban 
levő válság és terrorakciók miatt. Imádkozzunk, 
hogy az Úr adjon békességet, és őrizze meg bizton-
ságban a Lepramisszió csapatát,  amikor a projek-
tek helyszínére utaznak!

 • Csütörtök: A Nigeri Lepramisszió  nemrég válasz-
tott új kuratóriumi tagokat. Imádkozzunk bölcses-
ségért és a bizottságon belüli egységért, mivel a 
Lepramisszió működéséért teljes egészében ők 
felelnek az egész ország területén!

 • Péntek: Imádkozzunk a CSL Danja kórházért, mely 
súlyos pénzügyi kihívással és a kórházigazgatói 
kinevezés feladatával néz szembe. Imádkozzunk, 
hogy az Úr adjon sikert a központnak!

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Bunmiért és 
családjáért! Bunmi vezeti a nigeri és csádi munka-
társi csapatot országos vezetőként. Imádkozzunk 
feleségéért, Lovethért és gyermekeikért, akik az 
emberpróbáló nigeri időjárással küzdenek!

Bibliai idézet: „Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, 
ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van kö-
zösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, ak-
kor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt 
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet 
akarva ugyanarra törekedjetek.”

Vezető munkatárs:
Bunmi Oluloto – országos igazgató

március 16 – 22.

A Nigeri Lepramisszió munkatársai.
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Anglia és Wales Lepramissziója hálás azért, hogy a 
Nemzetközi Lepramisszió világméretű családjához 
tartozhat és fáradozhat a leprabetegek gyógyításán, 
új élethez segítésén! Miközben ázsiai és afrikai tá-
mogató projektjeinken dolgozunk, szeretnénk mind-
végig egyénileg és közösségileg is Jézus Krisztusra 
koncentrálni, az Ő vezetése alatt munkálkodni és Őrá 
figyelni mindenben. Hálát adunk Istennek a 2019. évi 
sikeres nepáli kampányunkért! Támogatóink adomá-
nyai és imádságai által, valamint az Egyesült Király-
ság kormányzati támogatásával ez volt minden idők 
legeredményesebb adománygyűjtési eseménye szá-
munkra. Azért fohászkodunk, hogy Nepál leprabetegei 
számára hosszútávú és maradandó legyen mindaz a 
változás, amit elvégezhettünk! 

Imatémák
 • Hétfő: Hálát adunk hűséges támogatóinkért, akik 
imádságukkal és adományaikkal segítenek. Hálát 
adunk azokért, akik végrendeletükben a Lepramisz-
sziót nevezik meg kedvezményezettnek. A hagyaté-
kok jelentik adománybevételeink egynegyedét! Sze-
retnénk, ha minden támogatónk érezné, hogy egy 
nagyszerű missziónak a része, amely Jézus szere-
tetét és együttérzését továbbítja a szenvedők felé! 

 • Kedd: Több munkatársunk utazik sokfelé Ázsiába 
és Afrikába, hogy a projektek megvalósításából is 
kivegye részét. Adjunk hálát a bizalmon és együtt-
működésen alapuló kapcsolatokért, és kérjük Istent, 
hogy erősítse ezeket a szálakat 2020-ban is! Imád-
kozzunk biztonságos utazásokért és az otthonmara-
dó családtagok türelméért! 

Anglia és Wales 1.
 • Szerda: A kutatások lényeges eleme a leprabeteg-
ség leküzdését elősegítő munkának. Imádkozzunk, 
hogy meglegyen az anyagi és tudásforrás ahhoz, 
hogy a leprológiai kutatások és a hozzájuk kapcso-
lódó ismeretszerzés nagy hatásfokkal történhessék!

 • Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy Isten nyisson 
új kapukat és lehetőségeket a Brit Nemzetközössé-
gen belül a támogatásra nézve! Imádkozzunk azért, 
hogy az Egyesült Királyság döntéshozói érzékenyek 
legyenek a leprabetegség és a hátrányos megkü-
lönböztetés iránt, és az állami támogatásokból meg-
felelően adjanak az ázsiai, afrikai lepramunkára is!  

 • Péntek: Az Egyesült Királyságban sok helyi egy-
házközség és országos egyháztest a támogatónk. 
Imádkozzunk azért, hogy mind több közösséget el 
tudjunk érni üzenetünkkel és munkatárssá tenni ab-
ban, hogy  a leprát még a mi nemzedékünk életében 
száműzzük a Földről!    

 • Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a nepáli kampá-
nyunkhoz kapott komoly kormányzati támogatásért! 
Imádkozzunk azért, hogy parlamenti képviselőink 
szavazzák meg a nemzetközi támogatások költség-
vetését és bölcsen döntsenek róla! 

Bibliai idézet: „Mert a miképen a test egy és sok tagja 
van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, 
mind egy test, azonképen a Krisztus is.” 1 Korintus 
12,12

Vezető munkatárs
Peter Waddup – országos igazgató

március 23 – 29.

(balról) Pam Rhodes alelnök, Donald peterborough-I püspök, Lizzi Standbrook és Peter Waddup igazgató.
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A Mozambiki Lepramisszió szoros együttműködés-
ben dolgozik az egészségügyi minisztériummal Cabo 
Delgado tartományban. Szoros a kapcsolatunk kö-
zösségi partnerekkel is, mint például önkéntesekkel 
és az önellátó csoportokkal. Támogatjuk továbbá az 
ALEMO nevű  lepraegyesületet, amely azon munkál-
kodik, hogy tagjai megélhetését korszerűsített mező-
gazdasági eljárásokkal, képzéssel és pártfogással 
javítsa. Egy helyi gyülekezetekből álló háló éppen az 
UMOJA missziói képzésében van.  Reményeink sze-
rint 2020-ban egységes lepra-elleni védekezést, gyü-
lekezetmozgósítást és értékláncot hozunk létre. Ez 
a projekt azon fog dolgozni, hogy nagyobb mozgást 
hozzon létre a falvakban a leprás ellátásban és egyéb 
közösségi kezdeményezésekben, ezzel hozzájárulva 
a lepra terjedésének megtöréséhez és erősebb közös-
ségek létrejöttéhez.

Imatémák
 • Hétfő: Egy egészségügyi bizottságból álló rend-
szert fogunk kiterjeszteni a leprával fertőzött fal-
vakban ez évben. Ilyen módon több közösségi ve-
zetőt tudunk bevonni aktív esetek keresésében és 
nyomonkövetésében. Imádkozunk, hogy egyre több 
ember vegyen részt a lepra elleni küzdelemben!

 • Kedd: A lepra által sújtott emberek és közösségek 
a legjobb helyzetben vannak arra, hogy megoldják 
a problémáik nagyrészét. A Community Value Chain 

projekt azon van, hogy a megfelelő eszközöket és 
szakismeretet ehhez megadja. Imádkozzunk, hogy 
ez hozzá tudjon járulni a közösségek  átalakulásá-
hoz!

 • Szerda: Minden évben több ezer kilométert uta-
zunk, hogy elérjünk falvakat, hogy vezessük a 
szűrővizsgálatokat, és hogy felügyeljük a tevékeny-
ségeket Cabo Delgado-ban. Imádkozzunk Isten 
további védelméért és a személyzet egészségéért 
a terepen!

 • Csütörtök: Az UMOJA projekt azon dolgozik, hogy 
mozgósítsa a helyi gyülekezeteket arra, hogy részt 
vegyenek a leprabetegek helyi érdekképviseleti vé-
delmezésében. Imádkozunk, hogy a gyülekezetek 
hangja megerősödjön a leprabetegek védelmében!

 • Péntek: Mint az UMOJA projekt része, a helyi gyü-
lekezet arra lett tanítva, hogy Jézus szeretetével 
nyújtsa ki segítő kezét a közösségei felé. Imádkoz-
zunk, hogy Isten kegyelmének jó híre hallhatóvá 
váljék a leprás közösségekben!

 • Szombat/vasárnap: Folyamatos fegyveres felkelés 
zajlik Cabo Delgado északi körzeteiben. Ez nagy-
ban befolyásolja a programjainkat és rengeteg kö-
zösséget vág el tőlünk. Imádkozzatok velünk, hogy 
megoldódjon a helyzet, és hogy az érintett emberek 
elegendő ételt találjanak!

Vezető munkatárs:
Dr Arie de Kruijff – országos vezető

Mozambik március 30 – április 5.
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A Dél-afrikai Lepramisszió elsősorban az országban 
folyó lepragyógyítás és a mozgássérültség ügyére 
gyűjt adományokat. A Kva Zulu Natal és Kelet-fok-
városi területeken az Egészségügyi Minisztériummal   
közös tevékenységeket valósítanak meg. A RampUp-
program pedig a mozgássérültek ügyében kampányol 
és tesz sokat: felkarolva a különben kiszolgáltatott és 
nagyon hátrányos helyzetű fogyatékkal élőket. Rájuk 
nézve elsősorban az egyházak szerepe kulcsfontos-
ságú: hogy példát mutassanak a megbélyegzés nél-
küli befogadásról. 

Imatémák
 • Hétfő: Adjunk hálát a Dél-afrikai Lepramisszió új 
munkatársaiért, akik a leprabetegség minél korábbi 
diagnosztizálásáért, ismeretterjesztésért küzdenek! 
Imádkozzunk hosszú és veszélyes utazásaikért, 
biztonságukért! 

 • Kedd: Erre az évre nézve számos továbbképzési 
alkalmat terveztünk, hogy minél többen minél többet 
megtudjanak a lepráról. Imádkozzunk azért, hogy 
ezek a rendezvények megvalósuljanak, hatékonyak 
legyenek, és az egészségügyi dolgozók a leprabe-
tegeket is tekintsék feladatuknak! 

 • Szerda: Imádkozzunk azért a sok leprabetegért, 
akik távoli területeken élnek! Sokszor nagyon nehéz 
elhozni őket a rendelőkbe. Imádkozzunk azért, hogy 

Dél-Afrika
az egészségügyi dolgozók rendszeresen tudják 
őket látogatni, és a maradandó egészségkárosodá-
soktól meg tudják menteni őket! 

 • Csütörtök:  Adjunk hálát sok hűséges támogatón-
kért, akik Dél-Afrika szerte sok szeretettel viselik 
gondját a leprabetegeknek! Imádkozzunk, hogy 
legyenek új támogatóink, akik hasonló elkötelezett-
séggel állnak csatasorba!  

 • Péntek: Adjunk hálát a RampUp 2019. évi tevé-
kenységeiért! Ennek köszönhetően sok mozgás-
sérült embert sikerült az egyházakba integrálni. 
Imádkozzunk a RampUp 2020 hasonló eredmé-
nyességéért! 

 • Szombat: 2019-ben kiadtunk egy könyvet is: 
Louise Kretzschmar professzorasszony „Az egyház 
és a mozgássérültség” című művét. Imádkozzunk 
azért, hogy az egyházakban, teológiai főiskolákon, 
és másutt is széles olvasóközönségre találjon ez a 
munka!  

 • Vasárnap: Imádkozzunk egy utazó titkárért a 
RampUp-program számára, aki széles felekezet-
köziségben tudná megértetni és elfogadtatni a moz-
galom célkitűzéseit! 

Vezető munkatárs:
Peter Laubscher – országos igazgató

április 6 – 12.
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Fő célunkhoz, a leprabetegség megszüntetéséhez a 
kutatások jelentik az egyenesen vezető utat. Nagyon 
sok a még megválaszolatlan kérdés a leprabetegség 
körül: pl. hogyan terjed egészen pontosan, mik az át-
adás útjai,  miért alakul ki egyes emberekben súlyos 
idegkárosodás, másokban pedig miért nem.Kutatás 
nélkül soha nem fogunk eljutni a három nullához: „Nul-
la fertőzés, nulla maradandó károsodás, nulla kire-
kesztés!” A Nemzetközi Lepramisszió kutatómunkája 
széles skálán mozog. Világszínvonalú laboratóriuma-
ink szoros együttműködésben dolgoznak más  szer-
vezetekével, és közösen harcolnak az újabb és újabb 
eredményekért. A gyógyszerek területén is folyamatos 
a kutatómunka, hogy minél hatásosabb készítmé-
nyeket sikerüljön a betegeknek adni. Kórházainkban 
próbáljuk ki a kutatás eredményeit. Vizsgáljuk a se-
besedések jellegét, gyógymódját és kizárását. Közös-
ségi rehabilitációs proogramjaink pedig a társadalmi 
beilleszkedést és a szégyenbélyeg megszüntetését 
célozzák. 

Imatémák
 • Hétfő: A Nemzetközi Lepramisszió két legki-
válóbb kutatóközpontja a nepáli Anandaban 
Mycobakteriális Kutatóintézete, valamint az indiai 
Delhiben működő Stanley Browne Laboratórium. 
Imádkozzunk az itt dolgozó munkatársainkért, kuta-
tásaikért, eredményességükért! 

 • Kedd: Adjunk hálát Istennek az észak-nyugat 
bangladesi kutatásokért! Ezen a területen igen 
nagyszámű lepraelőfordulási kutatást tudunk végez-
ni. Imádkozzunk bangladesi munkánk erősődéséért, 
hogy a következő 3-5 évben nemzetközi szinten is 
megállhassák már helyüket!  

 • Szerda: Adjunk hálát Istennek a sikeresen elnyert 
kutatási pályázatokért, melyek a megelőzés ku-
tatására, a korai diagnózisra és a makacs sebek 
kezelésére vonatkoznak elsősorban! Imádkozzunk 
a további kutatási pályázatokat készítő csoport 
munkájáért! 

 • Csütörtök: Adjunk hálát Istennek a Lepramisszi-
óval világszerte kapcsolatban álló egyetemekért, 
ahol támogatják a  leprológiai kutatásokat!  Imád-
kozzunk e kapcsolatok erősödéséért! 

 • Péntek: Imádkozzunk azért, hogy az elért kutatási 
eredményeket tudjuk a gyakorlatba átültetni! 

 • Szombat/vasárnap: Az olyan platformok, mint a 
Nemzetközi Leprakongresszus (2019 szeptember) 
óriási lehetőségeket rejtenek magukban. Be tudjuk 
nyilvánosan mutatni kutatási munkánkat és eredmé-
nyeinket! Imádkozzunk ezen lehetőségek szaporo-
dásáért és  eredményességéért!  

A Nemzetközi Lepramisszió kutatócsoportja
Prof Warwick Britton (elnök) - University of Sydney, 
Ausztrália
Dr Paul Saunderson – Amerikai Lepramissziók
Prof. Diana Lockwood - London School of Hygiene 
and Tropical Medicine
Prof. Jan Hendrik Richardus - Erasmus Egyetem, Hol-
landia
Prof Pushpendra Singh – Boroda Egyetem, India

Vezető kutatási munkatársak:
Dr Deanna Hagge – kutatásvezető, Anandaban, Nepál
Dr Joydeepa Darlong – kutatásvezető, Indiai Lepra-
misszió

Kutatások április 13 – 19.
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A Finnországi Lepramisszió kizárólag önkéntesekkel 
dolgozik és egyéni támogatók köréből kap adományo-
kat. Az igazgatótanács feladata, hogy 
-  adományokat gyűjtsön
-  a leprabetegek ügye iránti érzékenységet felkeltse 

és ébren tartsa Finnországban
-  imatámogatást ösztönözzön
-  finn és svéd nyelven (mivel Finnországban kisszá-

mú svédnyelvű lakosság is él) képes híradót jelen-
tessen meg

-  a különböző felekezetek gyülekezeteit látogassa és 
támogatásra ösztönözze 

A Finnországi Lepramisszió terve, hogy az adomány-
gyűjtési tevékenységét fejlessze és bővítse. Szeret-
nék a keresztény médiára is kiterjeszteni jelenlétüket, 
hogy hirdetések és felhívások által mind több támo-
gatót nyerjenek meg a leprabetegek ügyének.  Sze-
retnék a finn keresztényeket minél inkább érzékennyé 
tenni a jótékonyság irányában. 
Imatémák

 • Hétfő: Adjunk hálát azokért a gyülekezetekért és 
egyénekért, akik a kongói és nepáli leprabetegek 
sorsát magukénak érzik és adakoznak érte!

Finnország
 • Kedd: Adjunk hálát a Finn Lepramisszió igazga-
tótanácsának tagjaiért, akik szeretettel ajánlják fel 
idejüket és erejüket!

 • Szerda: Imádkozzunk Istentől jövő bölcsességért!
 • Csütörtök: Imádkozzunk a finn keresztények több 
érdeklődéséért és elköteleződéséért! Könyörögjünk 
azért, hogy többet imádkozzanak, többet áldozza-
nak és többet szolgáljanak!

 • Péntek: Adjunk hálát az általunk támogatott Kongói 
Lepramisszió stábjáért, és imádkozzunk értük sok 
fáradságuk és utazásaik közepette! 

 • Szombat/vasárnap: Adjunk hálát minden olyan 
alkalomért, ahol a lepráról és áldozatairól beszélhe-
tünk! Imádkozzunk azért, hogy ezek a lehetsőgéek 
gyümölcsöt teremjenek! 

Bibliai idézet: „Ha pedig a világosságban járunk, 
ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közös-
ségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére 
megtisztít minket minden bűntől.” 1 János 1,7
Vezető munkatársak:
Ritva Pohti – országos igazgató

április 20 – 26.
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Bora Alphonsine 31 éves. Sajnos életében 

nagyon sok nehézséggel találkozott már, 

különösen is a leprabetegség miatt.

16 éves volt, amikor karján és ajkán foltokat vett 

észre. Mivel azonban édesapja is korábban lep-

rabeteg volt, a család ráismert a tünetekre, és 

Borát azonnal egy általuk jól ismert kórházba vit-

te. Így időben elkezdhették a gyógyszerezését.

Bora három gyermekével él a kis házában. A  

Kongói Lepramisszió nyújtott számára segít-

séget. Így most a ház körül babot és maniókát 

termeszt, hogy  családja megélhetését biztosít-

sa. De segítették azzal is, hogy néhány hordó 

Bora története
benzint tudjon venni. A benzint kis adagokban 

árusítja, és így valami kis jövedelme van belő-

le. A motor-, és mopedtulajdonosok vásárolnak 

nála üzemanyagot. Mindebből tudja gyermekeit 

iskolába járatni. 

„Örülök és büszke vagyok arra, hogy a leprabe-

tegségnek semmilyen tünete nem látszik rajtam, 

újra egészséges vagyok! Nagyon hálás vagyok 

Istennek és a Lepramissziónak mindezért!

A Kongói Lepramisszió tanácsának vagyok a 

tagja. Nem érzem kivetettnek magam, hanem 

teljesen befogadtak és elfogadnak!”
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A Lepramisszió Szudánban  szoros együttműködés-
ben dolgozik a Szövetségi Egészségügyi Minisztéri-
ummal  és a Kartúm Állami Egészségügyi Minisztéri-
ummal a lepra és más elhanyagolt trópusi betegségek 
legyőzéséért, valamint a leprabetegség és következ-
ményeinek szélesebb megismertetéséért. Együttmű-
ködnek továbbá a Szudáni Episzkopális Egyházzal  
és az Aburoff klinikával is, ahol lepraellenőrzést, seb-
ellátást, védőlábbelit és szemészeti gondozást biztosí-
tanak. Aburoffon keresztül a Lepramisszió bőr-minta-
vétel szolgáltatást biztosít az egész ország számára. 
A Szudáni Lepramisszió vágya a zéró betegségátvitel, 
zéró rokkantság  és zéró diszkrimináció, és remélik, 
hogy még több, leprában és más elhanyagolt trópusi 
betegségben szenvedővel tudnak kapcsolatba kerülni 
2020-ban. A szervezet változásokat él meg jelenleg, 
és reméljük, hogy lesz új vezetése, mely megvalósítja 
a Nemzetközi Közösség látását a  lepra legyőzéséről 
és az életek megváltoztatásáról.

Imatémák
 • Hétfő: Imádkozzunk a Szudáni Lepramisszió mun-
katársaiért, John Kukuért és Seela Kajoért, bizton-
ságukért és Isten védelméért a szervezet átalaku-
lása során!

 • Kedd: Imádkozzunk stabilitásért és békéért Szu-
dánban ebben a nehéz időszakban, hogy Isten hoz-

zon létre egy olyan kormányt, amelyik igazságot és 
békét teremt az állampolgároknak!

 • Szerda: Imádkozzunk Isten védelméért az egyházi 
vezetők számára, hogy bölcsen tudják vezetni gyü-
lekezetüket ebben a nehéz időben Szudánban!

 • Csütörtök: Kérjük Istent, biztosítson megfelelő em-
bert, aki irányítja a Szudáni Lepramisszió munkáját!

 • Péntek: Kérjük Istent, segítse meg a Szudáni Lep-
ramissziót, hogy jó munkakapcsolat alakuljon ki a 
kormányzati partnerekkel, az Egészségügyi Minisz-
tériummal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
mind szövetségi, mind állami szinten!  Imádkozzunk 
egészséges és termékeny partneri viszonyért az 
egyházzal és más ILEP (Nemzetközi Lepra elleni 
szervezetek szövetsége) tagokkal Kartúmban!

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a kormány 
magáénak érezze a lepra és más elhanyagolt trópu-
si betegségek programjait!

Bibliai idézet: „Ezért nagyon ügyeljetek arra, hogyan 
éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek! Aki okos, 
minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben 
élünk. Ne legyetek tehát ostobák, hanem ismerjétek 
fel, és értsétek meg az Úr akaratát!” (Ef 5, 15-17 EFO)

Vezető munkatárs:
jelenleg folyamatban

Szudán április 27 – május 3.

Seela Kajo, az Aburoff klinika munkatársa.
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2013 július óta az Etiópiai Lepramisszió nemzetközi 
civilszervezetként működik Etiópiában. Szorosan 
együttműködik a leprabetegek különböző szerve-
zeteivel, mint pl. az Etióp Leprabetegek Nemzeti 
Szövetsége (ENAPAL) és az Addis Ababa Leprások 
és Fogyatékosok Segélyszervezete (ALDRA). A be-
tegség terjedésének teljes megállítását célzó új pro-
jektet 2020-ban vezetik be új és meglevő önsegítő 
csoportokon keresztül, helyi egyházak bevonásával, 
a leprabetegségre és következményeire történő figye-
lemfelkeltéssel. Ezen kívül folytatják az egészségügyi 
szakemberek képzését. Az a cél, hogy a leghamarabb 
megtalálják, diagnosztizálják és megfelelően kezeljék 
az új betegeket. Holisztikus szemléletmódot vezetnek 
be, támogatják a leprabetegeket abban, hogy saját 
maguk jobban menedzseljék a fogyatékosságukat, 
valamint javítják a rehabilitációs szolgáltatást a Boru 
Meda Kórházban.

Imatémák
 • Hétfő: Magasztaljuk Istent az Etiópiai Lepramisz-
sziót képességeik és lehetőségeik szerint támogató 
egyénekért és intézményekért!

 • Kedd: Kérjük Isten vezetését az Etiópiai Lepramisz-
szió munkatársai számára, akik a helyi egyházak 
bevonásával az új és már meglevő önsegítő cso-
portokon keresztül vezetik be a lepraismeretet- és 
ellátást a társadalomba!

 • Szerda: Imádkozzunk a leprabetegségről képzést 
kapott általános egészségügyi dolgozókért és a ki-
helyezett egészségügyi dolgozókért! Imádkozzunk, 
hogy gondosan és jószívvel szolgáljanak!

Etiópia
 • Csütörtök: Imádkozzunk a leprabetegségben érin-
tett otthonok gyermekeiért és fiataljaiért, akik tanulá-
si támogatásban részesülnek! Ez a támogatás meg-
változtatja az életüket, csökkenti a megbélyegzést, 
és jobb jövőbeni lehetőséget biztosít nekik. Kérjük 
Isten áldását életükre!

 • Péntek: Kérjük Isten kegyelmét és békességét az 
elképesztően gyönyörű, de szegény országra, Eti-
ópiára, ahol az etnikai konfliktusok egyre láthatób-
bak, és a fejlődés igazi akadályát jelentik! 

 • Szombat: Imádkozzunk a 2020-ra tervezett válasz-
tásért, hogy tisztességes és békés eljárás legyen, 
és istenhívő vezetőket válasszanak! 

 • Vasárnap: Imádkozzunk, hogy a lepra Etiópia 
kulcsszereplőinek napirendjén legyen! Imádkoz-
zunk, hogy Isten vezesse és könyörüljön az Etiópiai 
Lepramisszió munkatársain és partnerein, akik a 
lepra ügyében lobbiznak országos, regionális, és 
körzeti szinten!

Bibliai idézet: „Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, 
ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van kö-
zösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, ak-
kor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt 
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet 
akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek 
önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal 
különbnek tartsátok egymást magatoknál.” 
Filippi 2, 1-3

Vezető munkatárs:
Beletshachew Tadesse – országos igazgató (a képen 
jobbra)

május 4 – 10.
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május 11 – 17.India – Egészségvédelem
Az Indiai Lepramisszió 14 kórházon és két klinikán 
keresztül hajtja végre egészségügyi programját In-
dia következő 10 államában: Andhra Pradesh, Bihar, 
Chhattisgarh, Delhi, Karnataka, Maharashtra, Tamil 
Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh és Nyugat-Bengál. 
A kórházak és klinikák a leprát átfogóan, egészség-
ügyi-társadalmi betegségként kezelik; speciális lep-
raszolgáltatást, és alapfokú megelőző egészségügyi 
szolgáltatást nyújtanak helyi közösségek számára.  
A lepra a fogyatékosság egyik fő okozója, és a kór-
házak a fogyatékosság kérdését intézményalapú és 
közösségalapú fogyatékosgondozással kezelik. A 
kórházak magasabb szintű egészségügyi ellátást és 
egészségügyi szakellátást is biztosítanak, úgy mint 
bőrgyógyászat, szemészet, belgyógyászat, sebészet 
és szülészet, valamint nőgyógyászat.Az Indiai Lep-
ramisszió  India három államában - Uttarakhandban, 
Uttar Pradeshben és Nyugat Bengálban – öt szeretet-
házban (Snehalaya) holisztikus ellátást nyújt a lepra 
következtében fogyatékossá vált időseknek. Őket el-
utasította és cserbenhagyta a családjuk a lepra miatti 
fogyatékosság és megbélyegzés miatt.
Imatémák

 • Hétfő: Isten megsegítette az Indiai Lepramissziót, 
hogy áldássá legyen a leprabetegeknek és a mar-
ginalizálódott közösségek betegeinek. Mondjunk 
köszönetet Istennek, hogy a kórházainkat ilyen 
csodálatos módon használta!  Kérjünk bölcsessé-
get és áldást a kórházi munkatársak számára, hogy 
továbbra is áldásul szolgáljanak másoknak!

 • Kedd: Szükség van több képzett és elkötelezett 
egészségügyi szakemberre és más munkásra az 
Indiai Lepramisszió kórházaiban. Imádkozzunk, 

hogy Isten gondoskodjon elkötelezett orvosokról és 
más munkatársakról!

 • Szerda: A leprával kapcsolatos megbélyegzés  és 
a betegséggel kapcsolatos ismeret hiánya miatt sok 
beteg nem jelentkezik időben kezelésre. Ez fogya-
tékosság kialakulásához vezet sok beteg esetében. 
Az Indiai Lepramisszió kórházai helyi közösségi 
programokat szerveznek az ilyen rejtett esetek ki-
derítésére. Szakszerű leprakezelést is nyújtanak. 
Imádkozzunk ezeknek a kórházaknak a sikeres 
munkájáért!

 • Csütörtök: Leprabetegek ezrei maradnak felfe-
dezetlenül minden évben. Az Indiai Lepramisszió 
igyekszik meglevő erejét arra használni, hogy a lep-
rabetegséggel és kezelésével kapcsolatos ismere-
teket terjessze, reklámozza a korai jelentkezést, és 
képességfejlesztő képzési programokat készítsen a 
hatékony lepraellátás biztosítása érdekében. Imád-
kozzunk ennek sikeréért!

 • Péntek: Dicsőítsük Istent a kórházainkban dolgozó 
minden munkatársért! Az ő elkötelezett és önmeg-
tagadó szolgálatuk gyógyulást hoz a kórház bete-
geinek.  Kérjük Isten további áldását rájuk, hogy 
a jövőben is Isten szeretetének  tanúi lehessenek 
munkájukon keresztül!

 • Szomat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek, hogy 
gondoskodik a kórházak számára szükséges dol-
gokról! Még így is sok szükség betöltetlen marad 
a kórházakban, amire nincs anyagi fedezet. Imád-
kozzunk, hogy több magánszemély, vállalati, és 
intézményi adományozó támogassa az Indiai Lep-
ramissziónak a leprabetegek felé végzett munkáját!

Leprabetegek öngondoskodó 
tevékenységet folytatnak a 
fogyatékosság megelőzésére.
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A Nemzetközi Lepramisszió tagja több leprával, fo-
gyatékossággal, elhanyagolt trópusi betegséggel, 
valamint a keresztény identitással foglalkozó háló-
zatnak és partnerségnek szerte a világon.  Némely 
partnerség lehetőség számunkra a leprabetegség és 
következményei elleni együttes harc megerősítésére, 
míg némelyik lehetőséget ad, hogy a leprabetegek 
hangját meghallják és a világ megoldandó problémái 
közé sorolják.
Néhány hálózat, melyben a Nemzetközi Lepramisszió 
is részt vesz:
• ILEP – Nemzetközi Lepra elleni Szervezetek Szö-

vetsége
• Fenntartható Fejlődés Célkitűzései Főbb Csoportjai 

és más Érdekelt Felek Globális Platformja
• Globális Partnerség a lepra megszüntetéséért
• DPI – Fogyatékkal Élők Nemzetközi Szervezete
• Micah – a missziónak elkötelezett keresztény szer-

vezetek és egyének globális közössége
• IDDC – Fogyatékosság és Fejlődés Nemzetközi 

Konzorcium
• Leprakutatási Kezdeményezés – a Lepramisszió 

egyike az öt szervezetnek, amely nagymértékben 
hozzájárul minden évben a leprakutatásra adott kö-
zös alaphoz

• NNN – Elhanyagolt trópusi betegségekkel foglalko-
zó civilszervezeti hálózat

• EU-Cord – a szegénység felszámolásáért dolgozó 
24 európai székhelyű keresztény szervezet hálóza-
ta.

Imatémák
 • Hétfő: A WHO 2016-2020 globális leprastratégiá-
ja megvalósításának negyedik évében van.  Ezt a 
stratégiát az ILEP tagok hagyták jóvá. Imádkozzunk 

Átfogó hangunk
minden ázsiai és afrikai lepramissziós  tagországért, 
hogy továbbra is a Globális Stratégiát használják 
irányadó dokumentumként a kormányzatok befolyá-
solására – és dicsőítsük Istent az eddigi sikerekért!

 • Kedd: 2019-ben, a második egymást követő évben, 
a Lepramisszió képviselői szólaltak fel  „A fogyaté-
kossággal élők jogairól” szóló ENSZ-egyezmény ré-
szes államainak konferenciáján. Adjunk hálát ezért 
és más lehetőségekért, ahol nemzetközi szinten 
hallathatjuk a hangunkat! Imádkozzunk további le-
hetőségekért, hogy befolyásolni tudjuk a világot át-
fogó közösség véleményét a leprával kapcsolatban!

 • Szerda: Több olyan nemzetközi  hálózat, mely-
nek része vagyunk, nem keresztény. Imádkoz-
zunk a Lepramisszióért, hogy az ezen a területen 
dolgozókkal való találkozásainkon és a velük való 
együttműködés során fenntartsuk és megvédjük az 
értékeinket, melyet Jézus Krisztus példája nyomán 
alakítottunk ki!

 • Csütörtök: Imádkozzunk a Nemzetközi Lepramisz-
szió globális pártfogói stratégiájának sikeres meg-
valósításáért és a pártfogói hálózat tagjaiért, akik a 
lepra megszüntetéséért és az  érintett életek meg-
változtatásáért dolgoznak!

 • Péntek: Imádkozzunk az ILEP vezérigazgatójáért, 
Geoff Warne-ért, aki az ILEP képviselője az ENSZ 
egyezmény szervei előtt, ahol a nemzetek kormány-
zatainak elszámoltathatóságát biztosítja  a „lepra-
mentes világ” megvalósítása ügyében!

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Lepramisz-
szióért, hogy meghallják hangját a Fenntartható 
Fejlődés Célkitűzések (SDG) platformon, ahol az 
elhanyagolt trópusi betegségek, különösen a lepra 
terjedésének megszüntetéséért fáradoznak! 

május 18 – 24.

Brent Morgan és  
Amar Timalsina  
„A fogyatékossággal 
élők jogairól” szóló 
ENSZ-egyezmény 
részes államainak 
2019-es évi  
konferenciáján.
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Nepál 1. május 25 – 31

A Nepáli Lepramisszió munkája 1957-ben kezdődött 
az Anandaban Kórház létrehozásával, Katmandu kül-
városában. Azóta a misszió  saját vezetői testülettel 
rendelkező civilszervezetté fejlődött, mely Nepál Kor-
mányával együttműködve biztosítja a harmadlagos 
gondozást és műszaki támogatást a lepra-kontroll 
programok számára. Nemzetközileg elismert lepraku-
tatásokat is folytat, és saját tevékenységein és straté-
giai partnerségein keresztül végrehajtja a Közösségen 
Belüli Befogadó Fejlesztési programokat. Fejlesztési 
tevékenységei az egészségügy, a kapacitásépítés, 
az oktatás, a fenntartható megélhetés, a közösség-
fejlesztés, az érdekképviselet és a kutatás területére 
összpontosítanak, valamint a leprás és a fogyatékos 
emberek igazságos bevonására a fejlesztési folyama-
tokba. A Nepáli Lepramisszió elhatározta, hogy szava-
ival és tetteivel folyamatosan változtatja meg a leprás, 
a fogyatékos és a társadalom peremén élő emberek 
életét.
Imatémák

 • Hétfő: A Lepramisszió és Nepál kormánya közötti 
jelenlegi megállapodás 2020 áprilisában jár le. Öt-
éves megállapodások keretében dolgozunk 1957-
től Nepálban. A megújítási folyamat során minden 
alkalommal kihívásokkal és nehézségekkel nézünk 
szembe. Imádkozzunk, hogy az Úr vezesse és ad-
jon bölcsességet Shovakhar Kandelnek, az orszá-
gos igazgatónak, miközben tárgyal a kormánnyal!

 • Kedd: A misszió új projekteket indít Nepál rendkí-
vüli módon és közepesen fertőzött kerületeiben. 
Az Országos Hivatalnak további felelősségeket kell 
vállalnia ezeknek a programoknak a végrehajtásá-
ra, valamint a különböző partnerekkel és érdekelt 
felekkel való koordinációra. Imádkozzunk az orszá-

gos igazgatóért és a programcsoportért, hogy eze-
ket a projekteket sikeresen végre lehessen hajtani!

 • Szerda: Imádkozzunk a 40 ágyas anandabani Tra-
umaközpont folyamatban lévő építéséért, valamint 
a munkavállalók biztonságáért! Kérjük, hogy ez a 
projekt időben elkészülhessék, mivel a gyors árvi-
zek, valamint az anyagok és a munkaerő hiánya 
nagyban hátráltatja a munkát!

 • Csütörtök: Minden szervezet felelőssége annak 
biztosítása is, hogy munkatársaik, műveleteik és 
programjaik ne veszélyeztessék a gyermekeket 
és felnőtteket, és ne tegyék ki őket visszaélésnek 
vagy kizsákmányolásnak. Adja Isten, hogy a Lepra-
misszió védelmi kezdeményezései gyümölcsözőek 
lehessenek!

 • Péntek: A Lepramisszió Nepálban három kerületi 
klinikát működtet három kerületben, támogatva a 
Nemzeti Lepraellenes programot. Ezek a klinikák 
azt az alapvető hiányt töltik be, amelyet a kormány 
nem tudott biztosítani. Imádkozzunk a klinikákat ve-
zető szakértő csoportért!

 • Szombat/vasárnap: Az Anandaban Kórház a 
Mycobacteriális Laboratórium helyszíne is. A ko-
rai diagnosztikai teszteket, a leprás gyógyszerre-
zisztencia megfigyelését és az új lepragyógyszerek 
világszínvonalú és nagy hatásfokú kutatásait a nagy-
világban működő más laboratóriumokkal együttmű-
ködve végzik. Imádkozzunk Dr. Deanna Hagge-ért 
és kutatócsoportjáért!

Bibliai idézet: „Ember, megmondtam neked, hogy mi 
a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj 
törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos 
Isteneddel szemben.” Mikeás 6, 8.
Vezető munkatárs:
Shovakhar Kandel – országos igazgató (a képen)
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Az „adománygyűjtés” összefoglalóan jelenti a szük-
ségletek nyilvánossá tételét és  a támogatók ösz-
tönzését arra, hogy elkötelezettek legyenek a Lepra-
misszió küldetése iránt. Nagylelkü adományaik által 
támogatóink a  leprabeteg emberek életét változtatják 
meg. A támogatók imádságai és létfontosságú adomá-
nyai nélkül a misszió nem maradna életben. Az ado-
mányokat magánszemélyektől, egyházaktól, civil cso-
portoktól, alapoktól, alapítványoktól és intézményektől 
(kormányzati szervek) gyűjtik. Ezek a különböző ado-
mányozási csatornák lényegesek, mert így a Lepra-
misszió több lábon  áll, s nem egyetlen forrástól függ.
Imatémák

 • Hétfő:  Nagy hálával mondunk köszönetet Istennek 
a sok magánszemélyért, egyházért, csoportért és 
szervezetért, melyek nagylelkű adományai követ-
keztében láthatjuk a leprások életének megváltozá-
sát! Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg az adako-
zókat!

 • Kedd: Az elmúlt években kiszélesítettük az ado-
mánygyűjtés alapjait. Imádkozzunk, hogy bár ezek-
re az alapokra építünk, továbbra is az Úrra figyel-
jünk és tőle várjuk az adományokat!

 • Szerda: A Nemzetközi Lepramisszió tagországai 
megosztják egymással az adománygyűjtő anyago-
kat és ötleteket. Adjunk hálát ezért a nyitottságért 

Adománygyűjtés
és nemeslelkűségért, amellyel pénzt és forrásokat 
takaríthatunk meg!

 • Csütörtök: Egy globális adománygyűjtő kampány 
tervei bontakoznak ki. Kérjük, imádkozzanak azért, 
hogy megértsük a Szentlélek vezetését, és hogy 
Isten használja ezt a kampányt „a menny csatornái-
nak megnyitására”,  hogy nagy siker legyen!

 • Péntek: Imádkozzunk, hogy az adománygyűjtéssel 
kapcsolatosan megnövekedett szabályok és ellen-
őrzések korszakában, ahogy a múltban is, a Lep-
ramisszió megtartsa feddhetetlenségét, megfeleljen 
a legmagasabb követelményeknek, és valóban ra-
gyogó példaként legyen ismert az adománygyűjtés 
területén, Isten dicsőségére!

 • Szombat/vasárnap: Örvendezünk és hálát adunk 
az Úrnak jóságáért és hogy megáldotta a múltban 
az adománygyűjtó kampányainkat. Imában kérjük 
további jóindulatát, és hogy „kezeink munkáját te-
gye maradandóvá”. (Zsolt 90,17)

Idézet: „Az adománygyűjtés által lehetőséget kínálunk 
másoknak is arra, hogy az általunk fontosnak tartott 
ügyben résztvehessenek.” Henri Nouwen
Bibliai idézet: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kénysze-
rűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten.” 2 
Korintus 9,7

június 1 – 7.

A Svájci Lepramisszió kiállítási standja.
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Az Észak-írországi Lepramisszió csapata 4 áldozat-
kész munkatársból áll (a képen) a csodálatos önkén-
tesek serege mellett. A munkatársak és önkéntesek 
együttesen rajzolják ki a Lepramisszió arculatát, 
imatámogatást és anyagi támogatást nyújtanak. A tá-
mogatókkal való kommunikációnak sok formája van: 
az egyházközségekben és egyéb szervezetekben 
a Lepramisszió bemutatása, az INTouch támogatói 
magazin, segélykérések, valamint a növekvő online 
jelenlét. Az Észak-írországi Lepramisszió támogatása 
elsősorban a keresztény közösségtől jön, és az ima 
életfontosságú mindahhoz, amit teszünk. 2020-ban 
az Észak-írországi Lepramisszió  további lehetőséget 
keres az egyéni támogatók gondozására  a személy-
re szabott kommunikáció megtalálásával. Lesznek 
kezdeményezések, melyek  új támogatók bevonását 
célozzák meg. Az év során az egyházközségekre is 
fókuszálnak. Fáradoznak  az egyházakkal meglevő 
kapcsolatok erősítésében, és új egyházközségekkel 
való partnerségek kialakítására törekszenek.
Imatémák

 • Hétfő: Adjunk hálát az észak-írországi támogatók 
nagylelkűségéért! Imádkozzunk, hogy Isten gazda-
gon áldjon meg mindenkit, aki az Észak-írországi 
Lepramisszió munkáját támogatja!

 • Kedd: Imádkozzunk Joanne Briggs igazgatóért és a 
munkatársaiért!  Kérjük Isten áldását a tavaszi, nyári 
és adventi segélykérési akciókra, melyeken jelentős 
adományt várnak a leprabetegek számára!

 • Szerda: Mondjunk köszönetet az Ír Segélynél elért 
sikeres pályázatért, amely lehetőséget biztosított a 
Lepramissziónak egy bangladesi projekt támogatá-
sára! Általa kiemelt partnerségi viszony kialakítását 
célozzák a rejtett lepraesetek felfedésére. Imádkoz-

Észak-Írország
zunk erős partneri kapcsolatért, mely a leprabeteg-
ség ismertségét növeli, és fenntartható finanszíro-
zást biztosít!

 • Csütörtök: Mondjunk köszönetet a számos egy-
házközösségért, amelyek hűségesen támogatják 
az Észak-írországi Lepramissziót! Imádkozzunk 
az egyházi partnerségi munkatársunkért, Rebecca 
Parnellért, az előadói csapatért, az egyházi kép-
viselőkért, akik ápolják az egyházakkal meglevő 
kapcsolatokat és új egyházi partneri kapcsolatokat 
alakítanak ki.

 • Péntek: Mondjunk köszönetet az Észak-írországi 
Lepramissziót irányító Igazgatóság hűséges szol-
gálatáért és az Istentől kapott vezetésért! Mivel 5 új 
tag csatlakozott a közelmúltban az Igazgatósághoz, 
imádkozzunk, hogy gyorsan megtalálják a felada-
tukat!  Imádkozzunk bölcsességért, mivel az Igaz-
gatóság elkezdte az új stratégia kialakítását, és az 
elnökért, Fiona Davidsonért, aki az Igazgatóságot 
irányítja ebben a folyamatban!

 • Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Skóciai Lep-
ramisszió, a Csomagküldő Szolgálat, az Angol & 
Walesi, valamint Észak-írországi Lepramissziók 
közötti együttműködésért! Imádkozzunk a közöttük 
lévő „megosztott tevékenységek” előkészületeiért! 
Imákozzunk, hogy ez a megállapodás továbbra is 
gyümölcsöző legyen, és hasznos a leprabetegek 
számára!

Bibliai idézet:  „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyo-
mott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletek-
be. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel 
mérnek viszonzásul nektek.” Lukács 6,38
Vezető munkatárs
Joanne Briggs – igazgató  (balról a második)

június 8 – 14.



35

A Kongói Demokratikus  Köztársaság gyönyörű or-
szág, melyben erőslelkű, melegszívű  nép lakik.  
Ugyanakkor sok kihívás, nehézség terheli a minden-
napi életet. A szegénységben élők körében nagy-
számban fordul elő a leprabetegség is. Sajnos nem 
jutnak könnyen hozzá a szükséges gyógyszerekhez, 
kezeléshez, orvosi segítséghez.  Erősen él  a meg-
bélyegzés is, bár nyíltan a törvények nem tartalmaz-
nak ilyet. A Kongói Lepramisszió ilyen környezetben 
végzi hősies munkáját. Szeretnék a leprabetegeket 
és közösségeiket a teljes életre elsegíteni. Etéren na-
gyon sok szép sikertörténettel rendelkeznek, melyek 
a Kongói Lepramisszió életformáló tevékenységének 
gyümölcsei a fiatalok és idősek körében. A hatalmas 
országban óriásiak a távolságok. A leprabetegség 
megszüntetéséhez, a fertőzés terjedésének megállítá-
sához, a maradandó károsodások teljes kizárásához 
a szűrővizsgálatok jelentik az első lépést. Ebben még  
sok fejlesztésre, bővítésre van szükség ahhoz, hogy 
Kongóban minden leprabeteghez eljusson a gyógy-
ulás lehetősége!
Imatémák

 • Hétfő: Ilyen hatalmas országban létfontosságú a 
jól szervezett munka. Adjunk hálát Istennek azért, 
hogy ez egyre olajozottabban történik! Nagy léptékű 
feladatokat jól felépített tervek szerint hajtanak vég-
re munkatársaink. 

 • Kedd: Imádkozzunk a Kuakuában nemrég indított 
Szakképzőközpont tevékenységéért! Egészség-
ügyi, leprológiai, megélhetési ismereteket és segít-
séget nyújtanak a környék lakóinak. 

 • Szerda: Imádkozzunk dél-kivui kollegáinkért, biz-
tonságukért, épségükért! Különösen is Emmanue-
lért, aki az Idjwi szigeten dolgozik, ahol nincs közle-
kedési eszköz, s így szinte gyalog jut el minden kis 
településre a lepraszűrő munkája végzése közben! 

 • Csütörtök: Imádkozzunk az OPALCO nevű érdek-
védelmi szervezetért, mely a leprabetegeket tömö-
ríti! Imádkozzunk a vezetőkért és tagokért, hogy 
harmóniában tudjanak dolgozni egymással , és  
mindenben a kongói leprabetegek érdekét tartsák 
szem előtt! 

 • Péntek: Adjunk hálát azért, hogy a kongói egyhá-
zak egyre jobban  részt vállalnak a Lepramisszió 
tevékenységében! A lelkipásztorok egyre növekvő 
mértékű elkötelezettsége komoly jogvédelmi, érdek-
képviseleti tevékenységhez vezetett. Kinshasában 
ma már egészen másként tekintenek  a leprabete-
gekre a gyülekezetekben, mint korábban! De ehhez 
az kellett, hogy a lelkipásztorok nyilvánosan meg-
vallják: még ők is a régi megbélyegzés, kirekesztés 
alapján ggondolkodtak korábban! 

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a kongói politi-
kai, biztonsági helyzetért! Mindennaposak a  har-
cok, összetűzések. Imádkozzunk azért, hogy Isten 
vezesse sikerre a vezetőket a korrupció elleni harc-
ban!

Bibliai idézet: „Mert én újat cselekszem, most kezd 
kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat 
a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” Ézsa-
iás 43,19  
Vezető munkatárs: 
Louis Paluku Sabuni – országos igazgató

Kongói Demokratikus Köztársaság   június 15 – 21.

A Madaraza házaspár 
a dél-kivui  Idjwi 
szigetről.  Mindket-
ten leprabetegek 
voltak. Számukra is a 
Kongói Lepramisszió 
nyújtott sorsfordító 
segítséget. 
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A Dániai Lepramisszió tevékenysége több, mint 70 
éve indult, amikor néhány elkötelezett ember először 
ismerte fel ennek az ügynek fontosságát. Akkor egy 
kis létszámú bizottságot hoztak létre és keresztény 
körökben elkezdtek a lepra-ügyről beszélni. Mindez 
sok keresztény dán ember szívében megfogant, és 
elkezdték támogatni anyagi eszközeikkel is a Lepra-
missziót. Máig tart ennek hatása, bár jelenleg igen 
meggyengült a szervezet. Jelentős viszont, hogy a 
dán kormányzati szervek is fontosnak tartják a lep-
rabetegek megsegítését, különösen is Bangladesre 
nézve, ahol Dánia hagyományosan jelen van támoga-
tásával a Dán-Banglades-Misszió keretében. Jelenleg 
is vannak benyújtott pályázataik, melyekre nézve re-
mélik, hogy kedvező lesz az elbírálásuk.  

Imatémák
 • Hétfő: A Dániai Lepramisszió Bangladesben tá-
mogat rehabilitációs projekteket. 2019-ben újabb 
4 évvel meghosszabbították ezeknek futamidejét. 
Imádkozzunk azér, hogy sikerüljön a teljes anyagi 
hátteret is biztosítani számukra!

 • Kedd: A Dániai Lepramisszió anyagi ereje igen sze-
rény. Imádkozzunk azért, hogy ezeket a forrásokat 

Dánia
a lehető legjobban tudják a leprabetegek szolgála-
tába állítani! 

 • Szerda: A  kuratórium folyamatosan fáradozik azért, 
hogy mind több új támogatót és támogatást tudjon 
szerezni a Lepramisszió számára. Imádkozzunk ér-
tük és erőfeszítéseikért! 

 • Csütörtök: Korábban néhány pályázatukat elutasí-
tották különböző szerveknél. Imádkozzunk a mos-
tani pályázatok elfogadásáért, hiszen ezáltal tud 
Dánia minél több leprabeteg ember számára sors-
fordító változást tenni! 

 • Péntek: A dán és svéd lepramissziók költségtakaré-
kos együttműködés kidolgozásán fáradoznak, hogy 
bizonyos területeken együttmunkálkodva kihasznál-
ják a két nép nyelvi és kulturális közelségét. Imád-
kozzunk az együttműködés előrehaladásáért!

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy 
Dánia és Svédország lepramissziójának partneri 
együttmunkálkodása más skandináv országok ér-
deklődését is felkeltse a csatlakozásra!  

Vezető munkatárs
Jørgen Andersen – elnök (a képen)

június 22 – 28.
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Ian Jepps már 10 éve támogatta hűségesen 
és lelkesen az Angliai  Lepramissziót, amikor 
először vett részt a helyi Lepramisszió szer-

vezésében a Nepálba vezető „Mászás a gyó-
gyításért” nevű úton. Napokig mászott hősiesen  
Nepál hatalmas hegyei között, míg el nem érte 
az Anandaban lepramissziós kórházat. Ekkor ta-
lálkozott életében először leprabetegekkel.
Ian kész elhatározással tért vissza Angliába: 
ezen túl még erőteljesebben akar segíteni a 
leprabetegeken! Így jelentkezett önkéntes elő-
adónak.
Az elmúlt 8 évben több mint 50 templomban, 
klubban beszélt már, hogy reklámozza a lepra-

Ian története
betegek ügyét. Több cikket is írt már, és rádióri-
portokban is beszélt arról: mi inspirálta őt mind-
erre. 
Ian elkötelezettségének hatására több százak 
érdeklődését sikerült felkeltenie a leprabetegek 
érdekében. Többen maguk is jelentkeztek már 
önkéntes előadónak.
Ian mindig újabb meglepetésekkel szolgál! 80 
születésnapján például egy extrém nehéz távot 
teljesített Dél-Angliában!
Ian többeknek beszél a hagyatékozás lehető-
ségéről is. Maga és felesége már  rendelkeztek 
afelől, hogy hagyatékukból a leprabetegek ré-
szesüljenek.  
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Srí Lankán a Lepramisszió három szervezeten ke-
resztül fejti ki tevékenységét: az ADT / Összefogás 
Fejlesztési Alapítvány /, a KKM  /Kaveri Kala Manram 
/, és az „Emberek a Változásért” fórumon keresztül.
Tavaly Srí Lanka világszerte előtérbe került húsvét al-
kalmával, amikor templomokat és szállodákat robban-
tottak föl. Más vallási incidensek és etnikai konfliktu-
sok  is történnek, melyek azonban sajnos nem kapnak 
hasonlóan széleskörű figyelmet. A KKM és az ADT 
nemcsak Jézusra, a béke hercegére és a leprabete-
gek gyógyítójára koncentrál, hanem együttműködik az 
egyházakkal, mecsetekkel és gyülekezetekkel, jelen 
van a hitélettel kapcsolatos fórumokon, és igyekszik 
felhívni a figyelmet a leprabetegségre Továbbá kife-
jezi szeretetét és odafigyelését a leprabetegek iránt. 
Az új leprás esetek felderítése fontos figyelmet kap az 
országban. Idetartoznak az iskolákban végzett szű-
rővizsgálatok, mely során sok gyereknél korai stádi-
umban kimutatták a tüneteket. Így sikerül megelőzni 
a mozgásszervi problémák kialakulását és egyéb 
komplikációt. A leprabetegek támogatásába tartozik 
létfenntartásuk segítése, elsősorban mezőgazdasági 
támogatás révén, vagy önsegítő csoportok létrehozá-
sával. A helyreállító sebészeti szakemberek képzése 
szintén rendkívül fontos. Ezeken kívül elsőbbséget 
kap a szégyenbélyeg csökkentése a diszkrimináló 
törvények eltörlésével, és az „Emberek a Változásért” 
fórum szervezetének megerősítésével.
Imatémák

 • Hétfő: Köszönjük meg az Úrnak az ADT által támo-
gatott egyházakat, melyek segítő kezet nyújtottak 
a leprában szenvedőknek! Imádkozzunk, hogy az 
egyházak kiépítsék a megértésen alapuló egységes 
missziót, és továbbra is működtessenek leprával 
kapcsolatos területeket!

 • Kedd: Imádkozzunk, hogy a lepraszervezetek 
munkája megerősödjön, közel hozva egymáshoz 
a különböző vallási vezetőket! Imádkozzunk azért, 
hogy a gyülekezetek képesek legyenek a figyelmet 
a leprabetegek felé fordítani és az új betegeket ke-
zeléshez juttatni!

 • Szerda: Imádkozzunk, hogy az ADT és a kormány 
közös kezdeményezései a lepra iránti figyelem 
felkeltésében, a belső jólét javításában, a kutatási 
munka elősegítésében, a helyreállító sebészet tá-
mogatásában hatalmas előrelépést  tegyenek,  és 
ne késlekedjenek tovább!

Srí Lanka
 • Csütörtök: Imádkozzunk, hogy az együttműködés 
a gyülekezetek és a lepratámogató szervezetek 
között ne szakadjon félbe a bizalmatlanság miatt, 
mint ahogy történt a tavalyi templomi bombázások 
után! Helyette összegyűljenek és egységet alkotva 
hozzájáruljanak a békéhez,  és a leprafertőzés korai 
felderítésén  munkálkodjanak!

 • Péntek: Imádkozzunk a KKM-ért, hogy alakítsa át 
a leprában szenvedő emberek életét és tegye le-
hetővé számukra, hogy hozzáférjenek  a szolgálta-
tásokhoz!  Így a társadalomban is aktív szerephez 
juthassanak! Imádkozzunk, hogy új területeken is  
munkához jussanak!

 • Szombat/vasárnap: Köszönjük meg az Úrnak, 
hogy a leprával sújtottak szervezete, az „Emberek a 
Változásért” fórum mára jól működik! Imádkozzunk, 
hogy új területeken is dolgozzanak, és hangot ad-
janak a leprabetegeknek a figyelem felkeltésére és 
jogaik megvalósítására!

Bibliai idézet: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket 
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, ame-
lyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” 
/ Efézus 2:10 /
Vezető munkatárs
Rev Joshua Sivagnanam – igazgató

június 29 – július 5.

Jaffnáról 16 éves korában állapították meg 
a leprabetegséget.  Most műtétre vár, hogy 

meggyengült lábfejét meggyógyítsák, és tovább 
dolgozhasson szabóként.
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július 6 – 12.India – Közösségalapú rehabilitáció
A leprához kapcsolódó ősrégi megbélyegzés a bete-
gek társadalomból való kizárásához vezet. Kiközösítik 
őket, gyakran kirekesztik a közösségi összejövete-
lekről, és megakadályozzák, hogy hozzáférjenek a 
közösségi forrásokhoz. Ez azt eredményezi, hogy a 
leprabetegek nem vehetnek részt annak a társada-
lomnak a gazdasági, társadalmi, és politikai életében, 
amelyben élnek. Az Indiai Lepramisszió széleskörű 
segítséget nyújt a helyi közbenjárástól  a politikai re-
formok kialakításáig. Önsegítő és más csoportok ala-
kulnak a közösségi felelősségvállalás keretében. Ez 
sok háztartást többletbevételhez segít megélhetési le-
hetőségeken keresztül, ami által javul az életminőség.
Az Indiai Lepramisszió oktatási ösztöndíjat is biztosít 
leprabeteg gyermekeknek iskolázásra, diplomaszer-
zéshez, posztgraduális képzéshez és szakmai tanul-
mányokhoz. A felnőtt írás-olvasás programja segít a 
leprabetegeknek és fogyatékkal élőknek gyakorlati 
írástudást szerezni. Ez segít csökkenteni az akadá-
lyokat és növeli részvételüket a közösségi döntésho-
zatalban.
Imatémák

 • Hétfő: Az Indiai Lepramisszió  590 gyógyult lep-
rabeteg „bajnokkal” dolgozik együtt, de folytatja a 
keresést és továbbiak kiképzését. Ők vezetik a tár-
sadalmi változásokat az ismertség növelésével és a 
leprabetegek jogainak képviseletével. Kérjük Isten 
erejét a nyilvánosság körében harcoló “bajnokok”  
számára, hogy folytatni tudják a munkát a kihívások 
ellenére!

 • Kedd: Az Indiai Lepramisszió sok leprabeteg 
csoportot alakított és képzett ki. Ezek támogatják 
egymást, és kiállnak a leprabetegek jogaiért. Imád-

kozzunk, hogy egységes álláspontot képviseljenek 
a közösségben fellelhető diszkrimináció beazonosí-
tásában, hangsúlyozásában, és kezelésében!

 • Szerda: A leprabeteg gyerekek megkülönböztetést 
tapasztalnak a leprához kapcsolódó megbélyegzés 
miatt. Emiatt elvesztik a kedvüket a tanulás iránt, és 
a végén kimaradnak az iskolából, vagy kevésbé ér-
dekli őket  a tanulás. Az Indiai Lepramisszió oktatási 
támogatást nyújt ezeknek a gyerekeknek, és irányít-
ja őket, hogy folytassák a tanulmányaikat. Imádkoz-
zunk, hogy aknázzák ki a bennük rejlő lehetőséget, 
és felelős állampolgárokká váljanak!

 • Csütörtök: Az Indiai Lepramisszió sok szövetkezeti 
társaságot és önsegítő csoportot hozott létre a lep-
rabetegek körében. Ezek kulcsszerepet játszanak 
az Indiai Lepramisszióval együttműködő közössé-
gek megerősítésében. Imádkozzunk a szövetke-
zetek és az önsegítő csoportok növekedéséért és 
fenntarthatóságáért!

 • Péntek: Nem tudjuk elvégezni ezt a munkát érté-
kes partnereink nélkül. Imádkozzunk, hogy az Indiai 
Lepramisszió partnerségi kapcsolata megerősödjön 
a kormányzattal és a helyi szervezetekkel!  Imád-
kozzunk, hogy működjenek együtt az Indiai Lepra-
misszióval a leprabetegek megbélyegzése és diszk-
riminációja elleni harcban!

 • Szombat/vasárnap: Az Indiai Lepramisszió kö-
zösségi felelősségvállalás-projektjeinek erőssége 
a munkatársak. Fáradhatatlanul dolgoznak a kü-
lönböző programok megvalósításán. Kérjük Isten 
vezetését, bölcsességet és védelmet a közösségi 
felleősségvállalás-projekt munkatársai számára!

Önsegítő csoport 
tagjai  kézműipari 
és dekorációs 
termékeket 
készítenek.
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A Franciaországi Lepramisszió kis munkatársi csa-
patból áll, melyet egy helyi bizottság irányít. A csapat 
elsősorban a rendszeresen megjelenő magazinjukon, 
az „En Action” (Mozgásban), és honlapjukon keresztül 
kommunikál az adományozókkal. A munkatársak, a 
bizottsági tagok és önkéntesek gyülekezeteket is láto-
gatnak, hogy a Lepramisszió munkájáról beszéljenek.
Minden évben részt vesznek a Francia Protestáns 
Missziók Szövetsége és a Humanitárius Szolgálatok 
Egyesületének találkozóin, amely két egyesület ösz-
szefogja a keresztény missziós szervezeteket. Ez ki-
tűnő lehetőséget biztosít minden résztvevőnek a lelki 
bátorításra, jó lehetőség, hogy kapcsolatban maradja-
nak más keresztény egyesületekkel, és együtt gondol-
kozzanak az adománygyűjtés kihívásairól.

Imatémák
 • Hétfő: Pierre Geiser, a pénztárosunk, aki több mint 
40 éve szolgál a misszióban, nem újította meg 
megbízatását. Imádkozzon értünk, mivel sürgősen 
szükséges találnunk egy új, alkalmas pénztárost! 
Imádkozzunk elnökünkért, Théo Reissért, aki 40 évi 
szolgálat után azt szeretné, ha letehetné tisztségét.

 • Kedd: Több bizottsági tagunk már sok éve szolgál. 

Franciaország
Imádkozzunk, hogy új önkéntesek is akarjanak tá-
mogatást nyújtani a  leprabetegeknek azzal, hogy 
csatlakoznak a bizottsághoz!

 • Szerda: Az adománygyűjtő eseményeink nagyon 
biztatóak. Imádkozzunk az adománygyűjtő futóver-
senyek sikeréért (júniusban Párizsban, októberben 
Valenciában)!

 • Csütörtök: Imádkozzon, hogy új futókat és kerék-
párosokat tudjunk toborozni a közelgő adomány-
gyűjtő eseményeinkre!

 • Péntek: Kérjük, imádkozzanak a következő EXPO-
nkért, amire nagyon készülünk, hogy találjunk jövő-
beni adományozókat!

 • Szombat: Imádkozzon velünk a Franciaországi 
Lepramisszió jövőjéért most, amikor az igazgató a 
lepramissziós munkaidejének csökkentését tervezi, 
hogy párhuzamosan lelkipásztori szolgálatot is vál-
laljon!

 • Vasárnap: Imádkozzon kislétszámú csapatun-
kért: Carine, Theo és Pascal. Az Úr újítsa meg 
mindannyiuk erejét!

Vezető munkatárs: 
Pascal Machefer – országos vezető

július 13 – 19.

 Hőseink az adománygyűjtó futás utáni vidám pillanatban. A hét futónk 3.000 €-t gyűjtött a 
Csádi Lepramisszió javára egy járműre.
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A Skóciai Lepramisszió adománygyűjtő csapat. Ma-
gánszemélyektől és gyülekezetektől gyűjtünk Skócia-
szerte az ázsiai és afrikai partner-országainkban élő 
leprabetegek  számára. 2019 őszén összeállítottunk 
egy nagyszabású, új adománygyűjtő kampányt, hogy 
minél szélesebb körben érhessünk el embereket, és 
hogy több támogatást gyűjthessünk annak érdekében, 
hogy a „lepra a múlté legyen”. „Egyszerre egy ember 
életében megsemmisítve a leprát” hisszük, hogy ezen 
a speciális területen „befejezzük, amit Jézus kez-
dett el”. Az adománygyűjtést névreszóló emaileken, 
digitalis kampányokon, postai körleveleken, szemé-
lyes alkalmakon, közlekedési állomásokon, bevásár-
lóközpontokban, gyülekezeti alkalmakon, kávé-regge-
liken, koncerteken és támogatói alkalmakon keresztül 
végezzük. Az adománygyűjtés mellett az imatámoga-
tás szorgalmazását is fontosnak tartjuk országszerte. 
Több, mint 3.000 példányt fogunk ebben az évben 
kiküldeni  az ASK nevű imamagazinunkból (az Imafo-
nál angol eredetije), és az érdeklődő támogatóinknak 
további emaileket rendszeres imalevelünkből.

Imatémák
 • Hétfő:  Adjunk hálát Isten vezetésért az új ado-
mánygyűjtő kampányunkkal kapcsolatban! Imád-
kozzunk, hogy minél több új embert inspiráljon ez 
adakozásra  annak érdekében, hogy a lepra más 
csak a múlté legyen!

 • Kedd: Adjunk hálát az önkéntes elnökségi tagokért, 
az előadókért, gyülekezeti képviselőkért, közösségi 
adománygyűjtőkért és irodai segítőkért szerte Skó-
ciában! Áldja meg őket Isten mindabban, amit tesz-
nek! Könyörögjünk új önkéntesekért, hogy előbbre 
léphessünk bizonyos kulcsfontosságú területeken, 
különösen is az elnökség tekintetében! Hogy legye-
nek olyan új tagok, akik rendelkeznek a megfelelő 
készségekkel és tapasztalattal, ami révén betölthe-
tik a meglévő számottevő űrt!

 • Szerda: Adjunk hálát a sok adományozóért, akik 
nagylelkűen segítették a Skóciai Lepramisszió  tá-
mogatói munkáját olyan projektekben, amikkel lep-
ra sújtotta emberek életét igyekeztünk jobbá tenni! 
Isten áldja meg ezeket az embereket a szeretetü-
kért, amellyel a lepra miatt szükségben lévők felé 
fordultak!

 • Csütörtök: Adjunk hálát azokért is, akik a vég-
akaratukban a lepra miatt szenvedőkre is hagytak 
némi részt! Isten áldja meg a nagylelkűségüket és 
előrelátásukat! Imádkozzunk, hogy minél többen 
válasszák ezt a nagyszerű segítői formát a lepra 
megszűntetésének érdekében!

 • Szombat: Adjunk hálát azokért a gyülekezetekért, 
akik anyagilag és imával is támogatják a Lepramisz-
szió munkáját, s így a leprában szenvedőket! Kérjük 
Istent, segítsen minél több gyülekezet elköteleződé-
sében, hogy befejezhessük, amit Jézus elkezdett!

 • Vasárnap: Imádkozzunk, hogy Skócia-szerte minél 
többen kapcsolódjanak be a rendszeres imaszolgá-
latba mind a leprában szenvedőkért, mind pedig a 
Lepramisszió  munkájáért az ASK hírlevélen, a havi 
ima- emaileken és app.okon keresztül!

Bibliai idézet: „Bizony mondom nektek, aki hisz én 
bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedete-
ket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is 
cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.” 
János 14:12.

Vezető munkatárs:
Linda Todd – igazgató (képen)

Skócia július 20 – 26.



42

A Nemzetközi Lepramisszió 2019-2023 közötti straté-
giája a fő hangsúlyt a Krisztus-központúságra helyezi. 
Bármit tervezünk, teszünk, döntünk vagy akarunk, 
meg kell mérnünk az Ige mértékén, Jézus akaratán. Az 
Ő példájának követése és megtartása jelenti az „átfo-
gó missziót”. Azt szeretnénk a gyakorlatba is átültetni, 
amit a Biblia tanít számunkra. A Lepramisszió számá-
ra a fő feladat, hogy életet, mégpedig bővölködő életet 
nyújtson azoknak, akik ma még szenvednek. Életük 
teljességre vezetése lelki, testi, mentális és szociális 
értelemben történik párhuzamosan. Úgy, ahogyan Jé-
zus is minden esetben eljárt. Így tudjuk megmutatni, 
hogy Őt szeretjük, követjük és visszük közel.

Imatémák
 • Hétfő: Adjunk hálát Istennek azért a kiváltságért, 
hogy a leprabetegekkel foglalkozhatunk és életü-
ket Isten szeretetéhez vihetjük közelebb! Imádkoz-
zunk azért, hogy a Lepramisszió tevékenységét 
mindenütt és mindig a jézusi lelkület hassa át! 

 • Kedd:  Adjunk hálát azért, hogy világszervezetünk 
sok-sok lehetőséget használhat ki a lelki munka 
végzésében! Imádkozzunk még több nyitott ajtóért 
és azért, hogy a leprabetegek a testi gyógyuláson 

Átfogó misszió
felül teljes életátalakulást is ajándékba kapjanak!

 • Szerda: Imádkozzunk azért, hogy munkatársaink 
és betegeink mindig Krisztus szeretetéből töltekez-
zenek fel, imádságos életük pedig újabb és újabb 
erőforrás legyen számukra! 

 • Csütörtök: Adjunk hálát  azokért a gyülekezetekért, 
melyek világszerte párhuzamosan munkálkodnak 
az emberek testi és lelki egészségén! Köszönjük 
meg azokat a közösségeket, ahol igazi lelki otthonra 
találnak a gyógyult leprabetegek! 

 • Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a leprabetegek 
minden tagországban megkapják az elégséges lelki 
segítséget, az átfogó misszió többi más jellemzője 
mellett! 

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy a 
Lelki munkacsoport által kidolgozandó eszköztár 
hasznos segítség legyen tagországainkban az átfo-
gó misszió végzésében! 

Bibliai idézet: „És felelvén Jézus, monda nékik: El-
menvén mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok 
és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát veszik, 
a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek 
hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az 
evangyéliom prédikáltatik.”

július 27 – augusztus 2.
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McKean Kórház
McKean egy, a Thaiföldi Anglikán Egyház tulajdoná-
ban lévő kórház és keresztény szolgáltató központ. A 
Nemzetközi Lepramisszió különféle módokon támo-
gatta a McKean 112 éve folyó szolgálatának folyamát 
egy túlnyomórészt buddhista országban. Manapság a 
McKean továbbra is speciális szolgáltatásokat nyújt 
a leprás betegek számára. Hozzáférést biztosít a ke-
zeléshez és rehabilitációhoz a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült vagy kirekesztett személyek számára, 
valamint többlépcsős idősgondozási szolgáltatásokat 
nyújt a rászorulók széles körére. A McKean emellett 
képzi a szépkorúak gondozóit, palliatív és hospice-el-
látást biztosít, valamint lelkipásztori szolgálatot nyújt 
az összes érintett számára. A McKean-nek számos 
lehetősége van arra, hogy oktatást és lepra-tudatos-
ságot biztosítson az orvosi személyzet számára.

Indonézia
Indonézia a leprás megbetegedések számában a har-
madik helyen áll a világon, és ennek előfordulása az 
elmúlt 16 évben alig változott. A lepra idézi elő tovább-
ra is a legmagasabb számban a megelőzhető fogyaté-
kosságot! Az Új-Zélandi, a Hollandiai és az Ausztráliai 
Lepramisszió összefogott az Indonéziai Lepramisszi-
óval, hogy együtt dolgozzanak az ország legszegé-
nyebb területein, ahol sürgősen fel kell gyorsítani az 
újabb esetek feltárását. A projekt támogatja a helyi 
egészségügyi intézmények munkáját a megbetegedé-
sek  feltárásának gyorsításával, a lepra elleni véde-
kezés javításával, a megelőzést segítő antibiotikumok 
bevezetésével, valamint a közösségek bevonásának 
erősítése révén a tudatosság növelésével.

Imatémák
McKean

 • Hétfő: Imádkozzunk, hogy a lelki testvérek és az 
egyházi közösségek segítséget tudjanak nyújtani 
az egyre idősebb és gyengébb, leprával sújtott, és 
egyedülálló, fogyatékkal élő emberek számára!

 • Kedd: Dicséret Istennek a civilszervezetek és a 
McKean közötti jó együttműködéséért, amely lehe-
tővé teszi a lakóhelyüket elhagyni kényszerült és 
hátrányos helyzetű emberek számára a szükséges 
kezelést, rehabilitációt és képzést!

 • Szerda: Imádkozzunk a lelki segítséget nyújtó, és 
minden más munkatársért a McKean-nél, valamint 

Thaiföld és Indonézia
az Isten szeretetének különleges bizonyosságáért 
olyan emberek és családok felé, akiknek életük 
végéig állandó gondozásra szorulnak, vagy fogya-
tékossággal élnek!

Indonézia
 • Csütörtök: Indonéziában éves szinten minden 
második faluban egy újabb leprás megfertőződés 
fordul elő, és 168 új eset közül 10%-uk gyermek. 
Imádkozzunk, hogy minél több leprával sújtott be-
teget elérjen a diagnosztizálás és gyors kezelés 
elindítása!

 • Péntek: Imádkozzunk a Lepramisszió, a Holland 
Segélyszervezet és az indonéz kormány közötti 
gyümölcsöző partnerségért, hogy közösen megva-
lósítsák projektjüket, s a Rifampicin, a megelőző 
antibiotikum alkalmazásával a fertőzést megállítsák! 

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy a projek-
tek pozitív hatást gyakoroljanak az új megbetege-
dések feltárására! Imádkozzunk, hogy minél többen 
jussanak hozzá az MDT-hez (a lepra kezeléséhez) 
valamint a betegek megbélyegzése és megkülön-
böztetése csökkenjen a közéletben!

Bibliai idézet: „De én hiszem, hogy még meglátom az 
Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy 
erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!” Zsoltárok 
27,13-14

Vezető munkatársak:
McKean: Dr. Tinakorn Satirapaet – igazgató
Indonézia: Gillian Whitley – igazgató

augusztus 3 – 9.
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Az evangélium részletesen bemutatja Jézus Krisztus 
együttérző szeretetét a leprabetegek iránt. Világszer-
te mi, keresztények folytatjuk ezt a missziót, melyben 
kulcsfontosságú szerepet játszanak az egyházak. 
Mind az adománygyűjtő tagországainkban, mind 
pedig a támogatást felhasználó országokban ez ha-
sonlóan igaz. A Nemzetközi Lepramisszió világszerte 
több, mint 8 500 egyházközséggel áll kapcsolatban.  A 
misszió lélegzetvételének számító imádság jórészt az 
egyházi közösségekből árad Isten felé. Ugyanakkor 
az egyházközségek az anyagi támogatásból is világ-
szerte jelentősen kiveszik részüket. 

Imatémák
 • Hétfő: Adjunk hálát Istennek a sok és változatos 
egyházi közösségért, akik világszerte imádkoznak a 
Lepramisszió ügyéért! 

 • Kedd: Imádkozzunk a lelkipásztorok és hívek szá-
mára erőért és hűségért, hogy folyamatosan tartsák 
imáikban a Lepramissziót!

 • Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az egyházi ve-

Egyházak
zetők tartsák követendőnek mindazt, amit Jézus a 
leprabetegekkele kapcsolatban tanított (Máté 10,7-
8) és így áldássá legyenek a betegek számára!

 • Csütörtök: Adjunk hálát azokért a csodálatos 
partneri kapcsolatokért, melyek a Nemzetközi Lep-
ramisszió tagországaiban az egyházakkal kötnek 
össze! A Szentlélek egységében, a rászorulók szol-
gálatában valóban egyek vagyunk!

 • Péntek: Számos tagországunkban ha a leprabete-
gek hitre jutnak, szeretettel fogadják őket az egyházi 
közösségekben. Imádkozzunk azért, hogy ez váljék 
mindenütt gyakorlattá! Oly’ sok országban még az 
egyházakon belül is a kirekesztés, szégyenbélyeg 
jellemzi a leprabetegekhez való viszonyulásokat!

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy 
minél több országban, melyekben a Lepramisszió 
tevékenykedik, az egyházak példamutató módon 
álljanak imáikkal és szolgálatukkal, adományaikkal 
a betegek szolgálatába!

Bibliai idézet: „Hálát adok az én Istenemnek, vala-
hányszor megemlékezem rólatok.” Filippi 1,3

augusztus 10 – 16.
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Tanzánia
Tanzániában a Lepramisszió együtt dolgozik a 
Hombolo Kórházzal, ami a Közép-Tanganyikai Egy-
házkerület tulajdona. Támogatja továbbá a Közösségi 
Egészségoktatási  Projektet is. Ez a projekt azon mun-
kálkodik, hogy beazonosítsák és kezeljék a közössé-
gek azon tagjait, akik leprával, vagy más nagyobb 
betegséggel küzdenek. Oktatják a vidéken élőket: 
hogyan kerülhetik el ezeket a betegségeket.  Valamint 
társadalmi biztonságot és függetlenséget szorgalmaz-
nak más tevékenységekkel együtt, többek között ön-
segítő csoportokat a kórház közelében.
Spanyolország
Spanyolországban a Lepramisszió a szükségben lé-
vők segítésén dolgozik. Céljuk, hogy minden egyes 
támogatottat kiemeljenek a kirekesztettségből, és 
hogy megismerjék Jézust. Az elmúlt 20 évben számos 
gyógyulásnak és megváltozott életnek voltak tanúi.  
Mindez nagylelkű emberek adományainak köszön-
hető, akiknek szíve irgalommal van tele ezek iránt a 
nehezségben élők iránt. 
Tanzánia 
Imatémák

 • Hétfő: Imádkozzunk, hogy a Lepramisszió folytat-
hassa a projektjei fejlesztését Tanzániában és hogy 
még több hasonló lehetőséget hozhassanak létre! 
Mostanában az egészségügyi  oktató programot 
és a Hombolo Kórházat támogatjuk a lepra elleni 
harcban, és a lepra felszámolását Tanzániában és 
az egész világon.

Spanyolország és Tanzánia
 • Kedd:  Kérjük Istent, áldja meg és emelje fel anyagi 
szempontból is a Tanzániában élő leprabetegeket, 
különös tekintettel a Samaria nevű faluban élőkre, 
mivel az utóbbi időben alig esett eső (jóformán az 
ország egész területén). Így meglehetősen nagy hi-
ány van élelmiszerből. Imádkozzunk, hogy óvja őket 
Isten 2020-ban, és adjon nekik megfelelő látással 
bíró segítőket és termelési tevékenységeket, hogy 
önellátók lehessenek!

 • Szerda: Imádkozzunk a Tanzániában dolgozó lep-
ramissziós munkatársakért! Adjunk hálát Istennek 
elkötelezettségükért, és kérjünk áldást minden 
munkájukra!

 • Csütörtök: Imádkozzunk a Spanyolországi Lepra-
misszió csapatért és családjaikért! Kérjük az Urat, 
segítsen nekik több időt találni erre az áldásos mun-
kára, amit eddig is végeztek! 

 • Péntek: Adjunk hálát Istennek azokért az új em-
berekért, akik támogatni kezdték a Spanyolországi 
Lepramissziót, és azért is, amit adni tudtak!  

 • Szombat:  Imádkozzunk több önkéntesért, akik haj-
landóak lennének segíteni a spanyol Lepramisszió 
munkáját, áldozva az idejükből a szükségben lévők 
szolgálatára!

 • Vasárnap:  Imádkozzunk további áldásokért a Spa-
nyolországi Lepramisszió  Nigériában folyó munká-
jában, melyek megérinthetik az emberek szívét és 
bátorítást adhatnak nekik az adakozásra! Kérjünk 
áldást a spanyol lepramissziós magazin következő 
számára, hogy sikeresen célt érjen! 

augusztus 17 – 23.
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augusztus 24 – 30.India – Szakképzés
Az Indiai Lepramissziónak hat szakképző köz-
pontja van India hat államában:  Andhra Pradesh, 
Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar 
Pradesh és Nyugat-Bengál államokban. A szakképző 
központok intézményalapú szakképzést biztosítanak 
a leprabeteg vagy fogyatékkal élő fiúknak és lányok-
nak.  A képzés kereső foglalkozásra készíti fel őket. A 
szakképző központokban tanított, munkára összpon-
tosító képzések között van szerelő, nyomdász, szá-
mítógépes, két-/háromkerekű szerelő, villanyszerelő.
A közösségalapú szakképzésén keresztül az Indiai 
Lepramisszió szakképzést biztosít férjezett nőknek 
és nős férfiaknak, fiatal lányoknak és fiúknak, akik a 
családi kötelezettségeik miatt nem élvezhetik az intéz-
ményi képzés előnyeit. A misszió nem csupán munka-
helyi elhelyezkedési támogatást biztosít a tanfolyam 
elvégzése után a gyakornokoknak, hanem közbenjár 
a méltányos munkavégzés és biztonságos, megfele-
lő munkaviszony érdekében az alkalmazásában levő 
tanulók számára.
Imatémák

 • Hétfő: Az Indiai  Lepramisszió szakképző prog-
ramokat szervez, hogy felvértezze a fiatal fiúkat, 
lányokat, valamint férfiakat és nőket szakmai kész-
ségekkel. Imádkozzunk, hogy több iparág működjön 
együtt a Lepramisszióval üzemi szakmai gyakorlat, 
a végzettek munkahelyi elhelyezése, valamint az 
oktatók képességfejlesztése terén!

 • Kedd: Az Indiai Lepramisszió  mindegyik szakképző 
központjának erős öregdiák szövetsége volt. Ezen 
keresztül a szakképző központok rendszeres kap-
csolatban vannak a végzettekkel munkába állásuk 

Autószerelő tanulók képzése az egyik szakképző központban.

után is, és támogatják szakmai fejlődésüket. Imád-
kozzunk az öregdiák szövetség növekedéséért, és 
hogy az öregdiákok támogassák egymást!

 • Szerda: A munka-orientált szakértelmen kívül az 
Indiai Lepramisszió szakképző központjai a diá-
koknak holisztikus fejlesztést biztosítanak az élet-
vezetési készség, fogyatékosság megelőzés, és 
ügyvezetési programokon keresztül. Imádkozzunk, 
hogy ezek a kezdeményezések hozzásegítsék a 
tanulókat a  méltóságteljes élet kialakításához, és 
hogy változást hozzanak a saját közösségükben!

 • Csütörtök: Az Indiai Lepramisszió közösségalapú 
szakképzőprogramja nagy áldás a marginalizáló-
dott közösség tagjai számára. A képességfejlesztő 
tréning befejezése után legtöbbjük magánvállalkozó 
lesz. Imádkozzunk, hogy üzletük elindításához és 
megalapozásához megkapják a szükséges támo-
gatást a kormánytól és a közösségtől!

 • Péntek: Évente körülbelül 1 000 leprás, fogyatékkal 
élő, és marginalizált közösségből való tanuló végez 
az Indiai Lepramisszió szakképző központjaiban. A 
szakképző központok kapcsolatban vannak jó hírű 
vállalatokkal, amelyek munkalehetőséget biztosíta-
nak ezeknek a tanulóknak. Imádkozzunk, hogy több 
cég is kínáljon munkát a tanulóknak!

 • Szombat/vasárnap: A szakképző központok mun-
katársainak meghatározó szerepe van a leprabeteg 
fiatal fiúk, lányok, férfiak és nők életét átformáló vál-
tozásban. Imádkozzunk Isten vezetéséért, bölcses-
ségért és védelemért a közösségi felelősségválla-
lás projekt minden munkatársa és a leprabetegek 
számára!



47

Két héttel ezelőtt azt hittem, hogy megha-
lok. Éles fájdalmat éreztem az államban, 
és nem tudtam többé beszélni. – mondja 

az 55 éves Mamuna Mohamed. „Szerencsére 
Geeske Zijp, a Csádi Lepramisszió vezetője 
megszüntette az állam fájdalmát. Talán jövő hét-
re teljesen rendbe jövök! A Lepramisszió minden 
segítséget megad, nélkülük már nem is élnék!”
Mamuna a 20 éves  Abdelkerim Handan édes-
anyja, akit fiával együtt akkor űzött el a férje, 
amikor kiderült róla, hogy leprabeteg. Azóta a 
legnagyobb nyomorban élnek. 
Mamuna nagyon büszke a fiára, aki a nagybáty-
ja mellett építkezéseken dolgozik a vakációk 
idején. „Ő a legjobb tanuló az osztályban a 114 

Mamuna története
tanuló közül! Nincs férjem, aki megvédene, de 
van egy fiam, aki gondomat viseli”
„A fiamról Geeske gondoskodik a Lepramisszió-
ból. Ha én is beteg vagyok, Geeske az, aki hoz 
nekem kását és gyógyszert, sőt ha kell, kórház-
ba is visz. Amikor éheztem, akkor is a Lepramisz-
szió viselte gondomat.”
„Elvesztettem a kisujjamat a lepra miatt. A kezem 
érzéketlen. Sokkal óvatosabbnak kell lennem, 
hogy ne égessem meg magam, mert nem érzek 
fájdalmat. Mindig vastag kesztyűvel fogom meg 
a forró edényeket, mert a kezem megégetése 
nagyon könnyn megtörténhet.”
„Jól vagyok a lelkemben. Nem félek már a jö-
vőtől, amióta megtapasztaltam a Lepramisszió 
segítőkészségét.”
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Az Új-Zélandi Lepramisszió hálás imatámogatóinak 
és adakozóinak szeretetéért és együttérzéséért. 
Mindazokért, akik irodai önkéntesként szabadidejüket 
adják, illetve akik gyülekezetekben és közösségi cso-
portokban tesznek bizonyságot.Több mint 12.000 új-
zélandi rendszeresen támogatja a misszió munkáját. 
Arra törekszünk, hogy még több új-zélandit megnyer-
jünk célkitűzésünknek, hogy 2035-ig véget vessünk a 
leprabetegeség terjedésének.Támogatóink elkötele-
zettsége lehetővé teszi emberi életek megváltozását, 
reményt adva számtalan, leprában szenvedő család-
nak Bangladesben, Bougainville-ben, Etiópiában, In-
diában, Indonéziában, Nepálban és Pápua Új-Guineá-
ban. Az Új-Zélandi Lepramisszió partnerként működik 
együtt az Új-Zéland Segítségnyújtási Programmal, 
az Autonóm Bougainville-kormányzattal, a Holland 
Segélyszervezettel és más, a támogató országokban 
működő helyi szervezetekkel. Együtt segítik a leprás 
emberek gyógyítását, gondozását és az életük teljes 
helyreállítását.

Imatémák
 • Hétfő:  Adjunk hálát Istennek, mert lehetővé tette az 
Új-Zélandi Lepramisszió számára, hogy támogassa 
a lepra elleni küzdelmet Indonéziában! Imádkoz-
zunk, hogy a projekt révén hozzájárulhassunk a 
lepra terjedésének csökkenéséhez!

 • Kedd: Imádkozzunk, hogy az Új-Zélandi Lepramisz-
szió új lehetőségeket kapjon új gyülekezetek eléré-
sére, és hogy ezek a gyülekezetek támogassák a 
misszió munkáját a lepra legyőzésében és életek 
megváltoztatásában!

 • Szerda:  Az Új-Zélandi Lepramisszió egy új adako-
zási platformot hozott létre – ez a „Pushpay”. Ez le-
hetővé teszi az adakozók számára, hogy biztonsá-
gosan és kényelmesen adományozzanak mobil- és 

Új-Zéland
online felületen keresztül. A Pushpay lehetővé teszi 
az Új-Zélandi Lepramisszió számára, hogy szaba-
don és széles körűen oszthasson meg információ-
kat és történeteket. Imádkozzunk, hogy egyre több 
adományozó támogassa a Lepramisszió munkáját 
digitálisan!

 • Csütörtök: Az adatok hatékony gyűjtése, feldolgo-
zása, tárolása és felhasználása elengedhetetlen 
annak biztosításához, hogy az adományozók infor-
mációt kapjanak. A Lepramisszió 2020-ban új adat-
kezelő rendszert vezet be. Imádkozzunk a zökkenő-
mentes átmenetért, és hogy az adatkezelés ezzel a 
rendszerrel elősegítse a Lepramisszió hatékonyabb 
és pontosabb kommunikációját a támogatókkal!

 • Péntek: Minden évben új-zélandi fiatal felnőttek 
egy csoportját választják ki arra, hogy a Lepramisz-
szió létfontosságú munkájának ifjúsági támogatói 
legyenek a leprában szenvedők javára. Nepálba 
utaznak és megismerik az Anandabanban és a lep-
ra által érintett közösségekben folyó lepramunkát. 
Imádkozzunk, hogy az idei ifjúsági támogatók el 
tudják érni azt, amit az adománygyűjtés érdekében 
elhatároztak!

 • Szombat/vasárnap: Dicsérjük Istent azért, hogy  
az Új-Zélandi Lepramissziónak nagyon jó a kapcso-
lata az új-zélandi kormánnyal, a végrehajtó orszá-
gokkal és a partnerszervezetekkel! Imádkozzunk, 
hogy ezek a kapcsolatok erősödjenek, továbbra is 
reményt adjanak, és tartós hatást gyakoroljanak a 
leprabetegekre az egész világon!

Bibliai idézet: „Megkoronázod az évet javaiddal, és 
nyomaidon bőség fakad.” Zsoltárok 65, 12

Vezető munkatárs:
Gillian Whitley - országos igazgató

augusztus 31 – szeptember 6.

 A 2019-es ifjúsági „nagykövetek” Nepálban.
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Pápua-Új-Guineában a Lepramisszió elsőrenden a 
helyi kormányzat lepramegszüntető programját hajtja 
végre. Ennek része a minél szélesebb szűrőmunka, a 
gyógyítás, a rehabilitálás és közösségfejlesztés. Mivel 
sok a mozgássérült, rájuk is kiterjednek a tevékenysé-
gek. 2019-ben új irodába költözhettünk Port Moresby-
ben, amely végre  jobb munkakörülményeket biztosít 
a 14 fős stábnak. Az ország legnagyobb szigetén 
az Új-Zélandi Lepramisszió és egy segélyszervezet 
támogatásával hajtjuk végre az „Egészséges falukö-
zösségek” nevű fejlesztési programot. A sziget lakos-
ságának 95%-át fedi le ez a tevékenység, melynek 
higiénés ismeretek éppúgy részei, mint lepragyógyítás 
és rehabilitálás, infrastruktúra-javítás  és megélhetési 
támogatás. 
Imatémák

 • Hétfő: A 4. éve futó „Fenntartható fejlődés – projekt” 
az ország legnagyobb szigetének három tartomá-
nyában valósul meg.  Imádkozzunk a programban 
részt vevő 50 településen élő  leprabetegekért és 
mozgássérültekért, a projektben való részvételü-
kért! Megélhetési ismereteket, alapvető pénzkeze-
lést tanulnak

 • Kedd: Imádkozzunk a 3 tartományban dolgozó, a 
közösségi fejlesztéseket kézben tartó és irányító 
középvezetőkért! A nők mikrohitel-bankjának hi-
vatalnokáért, aki megtanítja a pénz használatára 
az asszonyokat! Imádkozzunk a projektben részt 
vevőkért, hogy magukévá tegyék a saját érdeküket 
szolgáló ismereteket! 

Pápua – Új-Guinea
 • Szerda: Bougainville – Imádkozzunk Ruby Mirinka-
ért, a bougainville-I településfejlesztési program 
igazgatójáért, valamint a 20 kerületi munkatársért, 
akik összesen több, mint 850 településen végzik 
nagyon nehéz és sok türelmet igénylő munkájukat!  

 • Csütörtök: Imádkozzunk a különféle tanfolyamok 
és oktatóprogramok sikerességéért, melyek mind a 
lakosság fejlesztését és nevelését szolgálják, hogy 
mindennapi életük könnyebb és reménytkeltőbb 
legyen! Imádkozzunk a főzés, sütés, halászat, 
rákvadászat, varrás, kereskedés alapismereteinek 
elsajátításán fáradozókon, hogy legyen kitartásuk 
és kedvük! Imádkozzunk az oktatókért, hogy legyen 
lelki erejük mindennek továbbadásához! 

 • Péntek: Bougainville – Imádkozzunk a hatalmas 
távolságokat nagyon nehéz terepen megtenni 
kényszerülő előadókért, sok utazásukért, biztonsá-
gukért! Nagyon rossz időjárásban, rendkívül nehéz 
terepeken kell közlekedniük. 

 • Szombat: Pápua-Új-Guinea gyönyörű, de nagyon 
nehéz ország. Gyakoriak a különféle támadások, 
rossz a közbiztonság. Imádkozzunk munkatársain-
kért!

 • Vasárnap: Adjunk hálát Istennek a régi és az új 
támogatókért, akik Ausztráliában és Új-Zélandon 
adakoznak a pápua-új-guineai lepramunka javára! 

Bibliai idézet: „Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, 
váram, Istenem ő benne bízom!” Zsoltárok 91,2 
Vezető munkatárs:
Natalie Smith – országos igazgató

szeptember 7 – 13.
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szeptember 14 – 20.Nigéria 2.
A Lepramisszió nigériai programjai négy fő területre 
koncentrálnak: egészségvezetés és rokkantság- 
megelőzés; felelősségvállalás és megélhetés; érdek-
képviselet és kommunikációt; Tanulás és oktatás. 
Ezek alkotják a „HEAL” kampányt. A „HEAL” kampány 
segítségével folyamatosan tárjuk fel a lehetőségeket, 
hogy elérjük, amit eddig még nem sikerült, és kiterjesz-
szük misszióink határait a korai diagnózis felállítására, 
a kezelésre és a betegség hatásának mérséklésére. 
Ezáltal több, mint ötven – tízezer főnél is nagyobb 
létszámú – közösséghez érünk el az elkövetkezendő 
öt évben. A leprához kapcsolódó munkálatok mellett 
a Nigériai Lepramissziónak adománygyűjtő stratégiája 
is van, együttműködik egyházközösségekkel, vállala-
tokkal, szervezetekkel, valamint egyéni adományo-
zókkal, hogy adományt gyűjtsön és növelje munkája 
ismertségét. Krisztusi együttérzés és erkölcsiség által 
motivált szervezet lévén – holisztikus gyógyítással – 
a Nigériai Lepramisszió a lelki jólétet is támogatja és 
szellemi támogatást biztosít leprás, Buruli fekélyes és 
más elhanyagolt, trópusi betegségben szenvedő nigé-
riaiaknak.
Imatémák

 • Hétfő: A nigériai gazdaság továbbra is nehézsé-
gekkel küzd, ami hatalmas nyomást gyakorol mind 
az egyénekre, mind a társadalomra. Imádkozzunk 
egy fellendülő gazdaságért és stabil munkakörül-
ményekért, hiszen a Nigériai Lepramisszió sikere 
ettől függ!

 • Kedd: Imádkozzunk Isten védelméért, áldásáért és 
biztonságáért minden munkatársunknak, akik távoli 
helyekre utazva szeretettel szolgálnak a szegény és 
kitaszított, leprás és fogyatékkal élő embereknek!

 • Szerda: Adjunk hálát a sok egyházközösségért, 
akik évek óta lelkesen és nagylelkűen támogatják a 
Nigériai Lepramisszió munkáját! Imádkozzunk, hogy 
még több egyházközösség és önkéntes segíthesse 
elő az elképzeléseink megvalósulását és kitárt szív-
vel csatlakozhassanak a lepra elleni harchoz!

 • Csütörtök: A programokat összefoglaló ülések 
2020 szeptemberében lesznek esedékesek. Imád-
kozzunk munkatársaink biztonságos utazásáért, 
hiszen ők mérik fel munkánk hatását! Imádkozzunk 
azért, hogy tanulhassunk ezekből az összefoglalók-
ból és még több értékkel gazdagíthassuk tevékeny-
ségünket!

 • Péntek: Folytassuk az imádságot a Nigériai Lepra-
misszió vezetőségéért – akik novemberben tarta-
nak megbeszélést, – hogy Isten bölcsességben és 
a Lepramisszió elkötelezett megértésében vezesse 
őket!

 • Szombat: Imádkozzunk a leprás betegekért és csa-
ládjaikért, akik továbbra is szenvednek a betegség 
következményeitől! Kérjük Istent, hogy véglegesen 
gyógyítsa meg őket, és hogy képesek legyenek 
felülkerekedni a szégyenbélyegen és diszkrimináci-
ón egy tartalmas és tevékeny élet érdekében!

 • Vasárnap: Köszönjük meg az Úrnak a Nigériai 
Lepramisszió „HEAL” kampányának folyamatos 
előrehaladását! A téma vitákat nyitott a kormány és 
a nyilvánosság rétegei között. Imádkozzunk, hogy 
a kormány elkötelezettsége növekedjen, és hogy a 
stigma és diszkrimináció tovább csökkenjen!

Vezető munkatárs:
Dr Sunday Udo - igazgató

Tízágyas ortopédiai 
klinika avatása.
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A Svájci Lepramisszió 115 éve tömöríti mindazokat, 
akik hazánkban szeretetet és könyörületet éreznek 
a leprabetegek iránt. A hétfős munkatáársi gárda egy 
része Svájc német nyelvterületén, a másik pedig a 
francia nyelvű területen dolgozik. Elkötelezett kura-
tóriumunk, egyházi kapcsolattartóink és sok hűséges 
támogatónk van. Velük szeretnénk elérni a leprabe-
tegség megszüntetését, életek átformálását! Bangla-
desben, Indiában, Nepálban, a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban és Nigerben végzünk támogató mun-
kát. Hazai munkatársaink országunkban a leprával 
kapcsolatosan a szegénység, kivetettség, fejlesztés 
témakörében is szót emelnek. Imádsággal kérünk 
Istentől vezetést arra nézve, hogy milyen módon tud-
juk legjobban szolgálni a leprabetegek és családjaik 
ügyét. 

Imatémák
 • Hétfő: Hálát adunk azért, hogy tanuló és növekvő 
szervezet vagyunk. Munkatársainkkal együtt szeret-
nénk nyitottak lenni Isten vezetése iránt. 

 • Kedd: Hálát adunk azért, hogy több helyre beadott 
pályázatunk sikeres lett! Imádkozzunk több és újabb 
hasonló lehetőségért a leprabetegek érdekében! 

 • Szerda: Szükségünk van sok olyan támogatóra, 
akik szeretik és magukénak érzik a leprabetegek 

ügyét. Imádkozzunk azért, hogy az általunk megfo-
galmazott üzenetek elérjék sok ember szívét! 

 • Csütörtök: Dan Izzett és más karizmatikus szemé-
lyek – akik maguk is leprabetegek voltak – eljönnek 
hozzánk, és iskolákat, egyházakat látogatva tesz-
nek tanúságot. Imádkozzunk, hogy ez a kapcsolat-
építő tevékenység sok jó gyümölcsöt teremjen! 

 • Péntek:  ZeróLepra  nevű kampányunkkal újabb 
adományozási csatornákat és még több adományt 
szeretnénk elérni. Imádkozzunk azért, hogy a sváj-
ci emberek érzékennyé váljanak felhívásaink és a 
leprabetegek ügye iránt, és csatlakozzanak támo-
gatásukkal! 

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Svájci Lep-
ramisszió által támogatott kórházak betegeiért, a 
köztük folyó munkáért! Adjunk hálát a személyzet 
fáradhatatlan és önzetlen munkavégzéséért! 

Bibliai idézet: „Megismerteted velem az élet útját, 
teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség 
jobbodon.” Zsoltárok 16:11

Vezető munkatárs:
Markus Freudiger – országos igazgató 
Anne-Claude Jonah – Francia-Svájc területi igazga-
tója 

Svájc szeptember 21 – 27.

Markus Freudiger és Satish, a Naini, India lepramissziós kórház betege. Sathish majdnem 
2 évet töltött a kórházban, ahol leprabetegségéből és TBC-jéből is meggyógyították.
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szeptember 28 – október 4.Banglades
Közösség alapú rehabilitáció: A Bangladesi Lepra-
misszió 1666 önsegítő csoport által segíti a gazdasági 
és szociális felemelkedést, kölcsönös támogatást és 
megélhetési lehetőségeket nyújt a lepra, fogyatékos-
ság és szegénység által érintett embereknek. Kép-
zést, szakmai fejlődést, gyermekek számára pénzügyi 
és oktatási lehetőségeket biztosít e csoportok által.
Az Észak-nyugat Bangladesi Mélyszegénység Projekt 
azon dolgozik, hogy leküzdje a végletes szegénysé-
get a lepra miatt fogyatékossá vált emberek között, és 
csökkentse a táplálkozási bizonytalanságot, valamint 
fejlessze a megélhetési lehetőségeket.A Hágár Köz-
pont egy rövid távú menedékház, ahol a szociálisan 
kirekesztett nők kaphatnak menedéket, kezelést, jogi 
segítséget és támogatást, hogy újra integrálódjanak 
életükbe és közösségükbe.
Pártfogolás: A Bangladesi Lepramisszió a kormány 
és más döntéshozók politikáját és gyakorlatát befolyá-
solja, valamint pozitív hozzáállást fejleszt ki az egész-
ségügyi dolgozók, civilszervezetek és közösségek kö-
zött a leprával érintett emberek jogaival kapcsolatban.
Azért küzdünk, hogy biztosítsuk a lepraszolgálato-
kat azon kerületek számára, melyeket nem látnak el 
a fejlesztési partnerek. Az  önsegítő csoportok általi 
ön-pártfogolást mozdítjuk elő azáltal, hogy növeljük 
a leprával érintett emberek befogadó- és tárgyaló ké-
pességét.
Imatémák

 • Hétfő: Hálát adunk Istennek az Észak-nyugat 
Bangladesi Mélyszegénység Projekt alapítóinak 
elszántságáért, amely a „Hatás: Remény” kana-
dai lepramisszió és magán adományozók részéről 
nyilvánul meg. Imádkozzunk, hogy a megélhetés 
és fekélygondozás  javítására kapott összeget jól 
hasznosítsuk!

 • Kedd: Huszonnégy alkerület szövetség 750 önse-
gítő csoportot felügyel Pancsagarh, Thakurgaon, 
Nilfamari és Rangpur kerületekben. Imádkozzunk 
az önsegítő csoportok és alkerületi szövetségek 
hosszú távú fenntarthatóságáért!

 • Szerda: A Hágár (Nari Niketon) egy rövid távú (ma-
ximum 1 évre) menedékház nincstelen nők számá-
ra. A projekt célja, hogy újra lábra állítsa azokat a 
nyomorgó nőket, akiket a családjuk és közösségük 
kizárt. Imádkozzunk, hogy a “Hágár” ház fenn tudja 
tartani sikerességét új fejezetének második évében 
is!

 • Csütörtök:  Hat partner, közöttük a Bangladesi Lep-
ramisszió keresztyén, hit alapú és világi partnerei 12 
még nem ellátott kerületben, sok új eset felderíté-
sén, valamint a kormány egészségügyi rendszeré-
nek felhasználásán és életbe léptetésén  dolgoz-
nak. Imádkozzunk a vezető csoportért, a partnerek  
személyzetéért és  önkénteseiért!

 • Péntek:  2016 óta évente körülbelül 40 nyomtatott 
és elektronikus média- jelentést tettek közzé és 
közvetítettek televízión a tömeges tájékoztatás, a 
megbélyegzés csökkentés érdekében. Így a dön-
téshozók figyelmét keltik fel a lepramunka pozitív 
változásaira. Imádkozzunk azért a munkatársi cso-
portért, akiknek újságírókkal kell együttműködniük!

 • Szombat/vasárnap: A Bangladesi Lepramisszió 
egy dokumentumot fogalmazott meg arról, hogy 
miként vonják be a gyülekezeteket a lepramunkába 
egy olyan országban, ahol ők csupán az összlakos-
ság 0.05%-át alkotják. Imádkozzunk a Bangladesi 
Lepramisszió alkalmazottjaiért és az egyházi veze-
tőkért, hogy e munkának jó eredménye legyen!

Önsegítő csoport összejövetele.
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A Szingapúri Lepramisszióról
2004-ben alakult támogató csoport, mely adományo-
kat gyűjt, és imádságra, együttérzésre biztatja Szin-
gapúr lakosságát a leprabetegek érdekében. Látásuk: 
„Egy lepra nélküli világ”. Missziói célkitűzésük: „Hely-
reállítani az egészséget, rehabilitálni a jogfosztottakat, 
alkalmazni minden munkaképes személyt, biztosítani 
a támogatást.” Az utóbbi években a nepáli Anandaban 
lepramissziós kórházat támogatták, különösen is a 
2015. évi földrengést követő helyreállítási munkákat. 
Jelenleg Mianmar leprabetegei számára történik az 
adománygyűjtésük. 
A Dél-koreai Lepramisszióról
Alig néhány korábbi leprabeteg  él már csak az or-
szágban, mivel a lepra teljesen eltűnt Dél-Koreából! 
(a társadalmi fejlődés, higiéné, életszínvonal-emel-
kedés automatikusan „kizárja” a lepra előfordulását!) 
Ők idős, a korábbi leprabetegségük miatti mozgássé-
rültséggel együtt élő férfiak és nők. Számukra jelent a 
Lepramisszió életük végéig támaszt, ha nincs család-
juk, és a korábbi Jézus Kórház (Daegu-ban) mellett 
kialakított ápoló otthonban  megfelelő orvosi és ápolói 
segítséget kapnak. 
Imatémák
Szingapúr

 • Hétfő: Adjunk hálát Istennek a szingapúri kurató-
rium elkötelezettségéért! Kérjük számukra Isten 
vezetését,  áldást, miközben a Lepramisszió ügyeit 
intézik és mozdítják elő!

 • Kedd: A Szingapúr Lepramisszió elnöke, Dr George 
Seow rendszeresen küld tájékoztató leveleket a 

Szingapúr és Dél-Korea
támogatóknak. Ebben a köszöneten kívül további 
Imádkozzunk azért, hogy találjanak a körlevelek 
nyitott fülekre és szívekre! 

 • Szerda: A Szingapúri Lepramisszió felhasználja a 
közösségi médiát, különféle korszerű csatornákat 
is a támogatók gyűjtésére. Imádkozzunk ezek sike-
rességéért, hogy Isten bölcsessége járja át minden 
kezdeményezésüket! 

Dél-Korea
 • Csütörtök: Adjunk hálát Allun Cho elnökért, vala-
mint a dél-koreai kuratórium minden tagjáért! Imád-
kozzunk értük, hogy Isten bölcsessége vezesse 
őket mindenben: a Jézus Kórház és az ápoló otthon 
működtetésében is! 

 • Péntek: Imádkozzunk a dél-koreai társadalmi és 
lelki stabilizációért, mivel sok feszültség és gond 
terheli azt északi szomszéduk miatt, valamint a Ja-
pánnal való gazdasági feszültség okán. 

 • Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a dél-koreai lep-
ramissziós munkáért, mind a korábbi leprabetegek, 
mind a mozgássérültek és idősek között végzett 
szerény, hűséges és mély tevékenységekért! Imád-
kozzunk azért, hogy ez az áldás és békesség foly-
tatódjon minden területen, amíg csak szükség van 
rájuk! 

Bibliai idézet: „Boldogok a békességre igyekezők, 
mmert ők Isten fiainak mondatnak!” Máté 5,9
Vezető munkatársak:
Szinagpúr: Rev Dr George Seow – elnök
Dél-Korea: Jaewoong Choi – programkoordinátor

október 5 – 11.

A Dél-koreai Lepramisszió ápoló otthonának lakói cseresznyevirágzási sétán.
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Az Ausztráliai Lepramisszió támogatóival szövetkezve 
több, mint 110 éve  fáradozik a leprabetegek gyógyítá-
sán, és azon, hogy teljes életet élhessenek. Kinyújtják 
segítő kezüket mind a leprabetegek, mind a mozgás-
sérültek felé, anyagi és lelki támogatást gyűjtenek és 
továbbítanak számukra. Jelenleg Indiában, Nepálban, 
Nigériában, Thaiföldön és a legközelebbi „szomszéd” 
Pápua-Új-Guineában, Indonéziában és Kelet-Ti-
morban vannak projektjeik. A leprabetegek mellett 
kiterjesztik támogatásukat más trópusi betegségben 
szenvedőkre is (pl. a Buruli), illetve a társadalomban 
marginalizálódott rétegekre, az extrém szegénység-
ben élőkre. Isten mindenkit szeret és mindenkin segí-
teni akar, így tesznek az ausztrálok is! 
Imatémák

 • Hétfő: Adjunk hálát a sok, nagylelkű ausztrálért, 
akik imádkoznak és segítenek a szükségben lévő 
leprabetegeken! Imádkozzunk azért, hogy egyre 
többen legyenek, és egyre több segítséget jelent-
hessenek! 

 • Kedd: Adjunk hálát azért, hogy Isten felhasználta 
az Ausztráliai Lepramisszió ajándékkatalógusát: a 
vásárlásokkal leprabetegeken és szegénységben 
élőkön segítenek a vásárlók. Imádkozzunk bővülő 
vásárlói körért! 

 • Szerda: Imádkozzunk a most induló új, indonézi-
ai projekt sikerességéért! Kérjük Istent, hogy sok 

ausztrál álljon emögé imádságával és anyagi támo-
gatásával! 

 • Csütörtök: Imádkozzunk az adománygyűjtési mun-
kacsoportért, hogy adjon Isten nekik új és használ-
ható ötleteket: miként lehetne még több ausztrált 
megmozgatni segítésre. Imádkozzunk azért, hogy 
még több életformáló adomány áramolhasson be a 
leprabetegek világába ezáltal! 

 • Péntek: Adjunk hálát a sok önkéntesért, akik fel-
keltik az érdeklődést, vezetik a támogatásgyűjtést, 
hangukat hallatják a leprabetegek érdekében! Imád-
kozzunk számukra bölcs és megfelelő szavakért, 
sok szeretetért és minél több jó alkalomért! 

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy mi-
nél több egyházban tartsák meg „A lepra világnap-
ját”! Kérjük Istentől, hogy sok helyen rendezzék meg 
a délelőtti vagy délutáni missziói teázást, melynek 
bevételét a leprabetegek javára gyűjtik! Áldja meg 
Isten mindnyájukat! 

Bibliai idézet:  „...Menjetek, hirdessétek: elközelített 
a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, tisztít-
satok leprásokat… ingyen vettétek, ingyen adjátok!”— 
Máté 10:7-8

Vezető munkatárs
Sheldon Rankin – országos igazgató

Ausztrália október 12 – 18.

April Holmes Nepálban, egy fiatal önkéntesek által szervezett támogatói körúton.
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Jogvédelem
A leprabetegek életének legfájdalmasabb pontjai az 
előítéletek, megbélyegzés, teljes kirekesztés. Nem 
tudják magukat megvédeni, ezért nekünk, a Lepra-
missziónak kell ezt megtennünk helyettük!  Olyan ez, 
mintha valóságosan megfognánk a kezüket. Egyfor-
mán kell a legmagasabb szinten megvédeni a lepra-
betegek jogát, és a leghétköznapibb emberek előtt is 
kiállni az érdekükben. A jogvédelem politikai, társa-
dalmi döntéshozók előtt, valamint a lakosság szintjén 
történik. Meg kell győznünk a legszélesebb közben az 
embereket arról, hogy amit a lepráról tudnak: az a múlt 
sötétsége! Csupa jó hírünk van: ez a betegség már 
évtizedek óta gyógyítható! Nem is lennne szabad már 
előfordulnia a Földön, ha csak egy kicsit sikerülne a 
legeslegmélyebb szegénységen segíteni!  A vezetők, 
döntéshozók felelőssége pedig óriási, mivel az ő ke-
zükben hatalom is van, melyet vagy jól, vagy rosszul 
használnak fel. Leghatásosabb jogvédelmi eszköz, 
amikor maguknak a leprabetegeknek személyes tör-
téneteit hozzuk nyilvánosságra. Hogyan élték meg a 
kirekesztést, miként tette lelküket tönkre a megvetett-
ség és jogfosztottság. Ezek a történetek tudják igazán 
megnyitni azok szemét, akik ma még szellemi vakság-
ban csak kirekeszteni tudják a betegeket. 
Imatémák

 • Hétfő: Imádkozzunk a 2019-2023 közötti Globális 

Kampányért! Ez a hatalmas felhívás-sorozat az 
ENSZ Emberi Jogok Tanácsa 47 tagországában fog 
végbemenni, hogy a leprabetegek jogfosztottságára 
és jogaira hívja fel a figyelmet. Imádkozzunk ennek 
az óriási kampánynak eredményességéért! 

 • Kedd:  Imádkozzunk azért, hogy a különféle orszá-
gok vezetői magukénak érezzék leprabeteg honfi-
társaik ügyét, és emberségesen, jogszerűen viszo-
nyuljanak hozzájuk a törvényehozatalban és a napi 
élet szintjén is! Megpróbálunk nyomást gyakorolni 
azokra az országokra, ahol az ENSZ speciális ösz-
szekötői által dolgozunk. Hordozzuk ezt a rendkívül 
nehéz feladatot az imáinkban!

 • Szerda: Imádkozzunk a Nemzetközi Lepramisszió 
tagországaiért, hogy a jogvédelem részfeladataiban 
is egy szívvel és egy lélekkel legyünk együtt! 

 • Csütörtök:  Kidolgoztuk jogvédelmi kulcsüzenete-
inket. Imádkozzunk azért, hogy eljussanak a dön-
téshozók füléig és értelméig! 

 • Péntek: Imádkozzunk jogvédelmi munkatársa-
inkért, hogy kreatív és a Szentlélek által vezetett 
módon tudják hangjukat hallatni, a leprabetegek 
érdekeit messzemenően képviselni!  

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy 
2019-23-as stratégiánk a jogvédelemben is elérje 
a fő célját: a leprabetegek és családjaik életének 
átformálását! 

Hallatni hangunkat október 19 – 25.

Brent Morgan nemzetközi igazgatónk és Amar Timalsina az ENSZ-ben.
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Ramavati története

Ramavati  az Indiai Lepramisszió által mű-
ködtetett önsegítő csoportok egyikének a 
tagja Csandpur faluban. 

A csoport összejövetelein a Lepramisszió mun-
katársai felvilágosítják az asszonyokat alapvető 
jogaikról, és felkészítik arra is őket, hogy meg 
tudják védeni érdekeiket a helyi lakóközösségek-
ben és a hivatalos közegekben. Amióta a Lepra-
misszió ezt a tevékenységét végzi az asszonyok 
között, ők már pályázni  is tudnak a kormányzati 
forrásokból. 
Egy ilyen pályázat egyik nyertese lett Ramavati, 
s kapott új kis otthont a Lepramissziótól.

„Soha nem tudtam felszólalni, vagy nyilvá-
nos helyen beszélni. A házhoz a Lepramisszió 
pályázata juttatott, amiről hallottam az egyik 
csoportösszejövetelen.”
Folyamatos erőfeszítésekkel és külső segítség-
gel Ramavati és társai most illemhelyek létesí-
tése érdekében lobbiznak. Hatalmas szükség 
lenne ezekre a faluban!
Ezen kívül a Lepramisszió 16 leprabeteget is 
meggyógyított Ramavati falujában. Rájuk a szű-
rővizsgálat során bukkantak. 
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A Belga Lepramissziót 1972-ben alapították önálló 
belga jótékonysági szervezetként. Sokéves növe-
kedés után 2009-ben egy jelentős állami támogatás 
csökkenése miatt mérete kicsivé vált. Azóta a Belga 
Lepramisszió megoldotta további működését egy 
lelkes önkéntes csapattal, hivatásos alkalmazottak 
nélkül. A Belga Lepramisszió arra összpontosít, hogy 
elérje a protestáns és evangéliumi keresztény belga 
gyülekezetek meglehetősen kis közösségeit, mely 
becslések szerint mindössze a 11 milliós összlakos-
ság 1-2%-a. A csapat ezt a helyi gyülekezetek és or-
szágos egyházi események látogatásával teszi. Ezen 
látogatások által bemutatjuk a Lepramissziót, annak 
látását, misszióját, értékeit, történeteket mondunk el 
a leprával érintett emberekről, hívjuk  a gyülekezeti ta-
gokat, hogy csatlakozzanak a Belga Lepramisszióhoz, 
és az érdeklődő egyéneknek ajánljuk, hogy csatlakoz-
zanak az önkéntesek csapatába. 2020-ban a Belga 
Lepramisszió arra törekszik, hogy új kommunikációs 
csatornákat fejlesszen ki, felhasználva a társadalmi 
médiát, valamint hogy a honlapját fejlessze.

Imatémák
 • Hétfő: Adjunk hálát a Belga Lepramisszió támoga-
tóiért, akik több lepramissziós projektet támogatnak, 
s ezzel vigasztalást, fényt és reményt hoznak sok 
lepra-érintett ember életébe! Segítik őket, hogy 
megújuljon és átformálódjon életük.

 • Kedd: Imádkozzunk, hogy az anyagi támogatás, 
amelyet a Hollandiai Lepramisszió ajánlott fel a 
Belga Lepramissziónak, jó hatású legyen, és erős, 
hosszantartó növekedést eredményezzen!

 • Szerda: Adjunk hálát a „Solidarité Protestante”-tal a 
hosszan tartó partneri kapcsolatért! Ez a belga ke-
resztény civilszervezet sürgősségi segítségben és 
fejlesztési projektekben ad támogatást.

 • Csütörtök: Adjunk hálát azért a csodálatos támoga-
tásért, amelyet a Belga Lepramisszió a Lepramisz-
szió Nemzetközi Irodájától és sok „testvérországtól” 
kap a Lepramisszió világ- közösségében, beleértve 
Hollandiát, Franciaországot, Svájcot, Magyarorszá-
got és Angliát Welszszel! Imádkozzunk, hogy ez a 
szoros együttműködés ösztönözze a csapatot és 
bőségesen teremjen gyümölcsöt!

 • Péntek: Imádkozzunk a „veterán” önkéntesek mel-
lett az önkéntesek új és fiatal csapatáért, hogy jó 

csoportszellemet, vezetést és működést tudjanak 
kifejleszteni!

 • Szombat: Adjunk hálát Renée Hugaerts asszo-
nyért, a Belga Lepramisszió igen áldozatos és 
önkéntes pénztárosáért! Imádkozzunk, hogy Isten 
áldja meg jó egészséggel!

 • Vasárnap: Imádkozzunk, hogy az Úr adjon vezetést 
a Belga Lepramisszió csapatának, hogy az Ő tervé-
vel ihlesse meg őket!

Bibliai idézet:  „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel fel-
kent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegé-
nyeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdes-
sek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; 
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hir-
dessem az Úr kedves esztendejét.” (Lukács 4:18-19)

Vezető munkatárs: 
Paulin Songolea Bakalania – igazgató

Belgium október 26 – november 1.

A Belga Lepramisszió országos vezetője: 
Paulin Songolea Bakalania.
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Írország
Az Írországi Lepramisszió központja Dublinban van. 
1874-ben innen indult a Nemzetközi Lepramisszió 
tevékenysége is az ír Wellesley Bailey elhívása ál-
tal.  Bár kislétszámú csapattal dolgoznak ma, a céljuk 
nagyívű: véget vetni a leprabetegségnek és követ-
kezményeinek! Két kávézót is működtet a szervezet, 
melyek az alapító „Bailey” és az otthonukat missziói 
teadélutánokra felajánló „Pim” nővérekről kapta. E két 
kávézó egyfelől hitvallás a múltról, másrészt a forga-
lom  hozadéka által reménység a jövő iránt: hiszen 
anyagi támogatást valósítanak meg több leprakórház-
ban is a haszonból! 
USA
Az 1906-ban alapított Amerikai Lepramissziók a leg-
nagyobb lepraszervezet az országban. Azóta több, 
mint 4 millió embertársunk életét sikerült maradandó-
an megváltoztatniuk a nyújtott segítség által! Emellett 
oktatnak, keresztény lelki tevékenységeket végeznek, 
fogyatékosság-megelőző programjaik vannak, telepü-
lésfejlesztés és kutatómunkák. 
Kanada
„effect:hope”, korábban „Kanadai Lepramisszió” ke-
resztény fejlesztési szervezet, mely maradandó és 
pozitív változásokat visz végbe a leprabetegek vilá-
gában, kiterjesztve munkáját a többi trópusi beteg-
ségre nézve is. Sok támogatóval, támogatással  és 
felkészült munktársi gárdával  „effect:hope” orvosi és 
komplex fejlesztési stratégiája alapján tevékenykedik 
a rászorulók érdekében. 

Partnereink
Imatémák
Írország

 • Hétfő: Imádkozzunk főtitkárunk és munkatársaink  
utazásaiért, egészségéért! 

 • Kedd: Hálásak vagyunk önkénteseinkért és mun-
katársainkért, akik segítségül vannak küldetésünk 
beteljesítésében. Imádkozzunk értük, hogy elköte-
lezettségük ne lankadjon! 

Amerikai Lepramissziók
 • Szerda: Adjunk hálát Istennek szervezetünk több, 
mint 110 éves működéséért! 

 • Csütörtök: Imádkozzunk bölcsességért, hogy tevé-
kenységünk kiterjesztése mindig a szükségleteknek 
és a lehetőségeknek harmóniájában történjék! 

effect:hope
 • Péntek: Imádkozzunk a kanadai döntéshozókért, 
hogy Isten adjon bölcsességet számukra minden-
ben, amiben eljárnak! 

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az effect:hope 
szervezet munkatársaiért, hogy több személyi vál-
tozás közben is egységben és szeretetben marad-
janak meg! 

Bibliai idézet: „Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak 
ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.” 
Példabeszédek 19,17   

Vezető munkatársak:
Írország: Ken Gibson - főtitkár
Amerikai Lepramisszió: Bill Simmons  - főtitkár
effect:hope: Kim Evans - főtitkár

november 2 – 8.

Ken Gibson ír főtitkár Vellore-ben (India) egy leprabeteggel.
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november 9 – 15.Mianmar
A Burmai Lepramisszió a lepra terjedésének megaka-
dályozásáért küzd, biztosítva, hogy a fogyatékkal élő 
emberek és/vagy leprás betegek Burma társadalmá-
nak aktív részesei lehessenek. Munkánk tizenegy, 
Fogyatékosságot Kutató Központon keresztül célozza 
meg a leprával foglalkozó területeket azáltal, hogy 
szorosan együttműködünk a Nemzeti Leprakontroll 
Programmal és az alapvető egészségügyi infrastruk-
túrákkal. Programjaink céljai: Növelni a tájékozott-
ságot és a lehetőségeket a leprával kapcsolatban. 
Növelni a korai diagnózisok számát a fogyatékosság 
megelőzése érdekében. Minőségi egészségügyi el-
látást és rehabilitációt biztosítani a fogyatékos és 
leprás betegeknek a Mawlamyine Keresztény Lepra-
kórházban. Fejleszteni a szakkórházainkba történő 
átszállítást. Szintúgy elkötelezettek vagyunk a leprás 
beteg- és fogyatékkal élő emberek önállósodásának 
segítésében, hogy csökkentsük az akadályokat, amik 
nehezítik, hogy ezek az emberek teljes értékű tagjai 
lehessenek a társadalomnak. Négy fő partnerünk 
van burmai munkánkban: a Nemzeti Leprakontroll 
Program, a Mawlamynei Keresztény Leprakórház, a 
Keresztény Lepramisszió Kelet-Shan és a Yenanthar 
Leprakórház.
Imatémák

 • Hétfő: Imádkozzunk a burmai lepramissziós csapa-
tért, hogy a leprás és fogyatékkal élő emberekkel 
való munka során erőben és rátermettségben nö-
vekedhessenek!

 • Kedd: Szeretnénk imádkozni a Mawlamyinei Ke-
resztény Leprakórházban és a Yenanthari Lepra-
kórházban, valamint a Keresztény Lepramisszió 
Kelet-Shanban dolgozó munkatársainkért, hiszen 

az ország veszélyes hegyvidéki részein közleked-
nek! Imádkozzunk a védelmükért és a biztonságos 
utazásaikért!

 • Szerda: Imádkozzunk a taungooi Fogyatékos Köz-
pontért, hogy szoros kapcsolatot alakítsanak ki 
munkájuk során a helyi egyházközösségekkel, orto-
pédiai és protézises műhelyekkel! Imádkozzunk az  
ortopéd cipőkészítésért, hogy jelentős támogatást 
adhasson azoknak, akiknek ilyen eszközökre van 
szükségük !

 • Csütörtök: Hosszú ideig tartó, békés folyamatot 
szeretnénk kérni az Úrtól a nyomorúság évei után, 
hogy a több mint húsz különféle etnikai csoport tud-
jon együttműködni a mianmari katonasággal olyan 
kérdésekben is, mint az elűzöttek visszatérése ! 

 • Péntek: Az immár harmadik általános választást 
2020 novemberére tervezik. Számos politikai párt 
fog versenyezni ekkor. Szükségünk van az imádsá-
gokra további szabad és tisztességes választáso-
kért. Imádkozzunk, hogy a választások alkotmányos 
reformokat és megerősített békefolyamatot eredmé-
nyezzenek!

 • Szombat/vasárnap: A Lepratudatos Kampányok 
nagyszerű lehetőség arra, hogy a társadalom lepra-
iránt elkötelezett tagjai megosszák a tapasztalata-
ikat. Imádkozzunk, hogy ezek a kampányok egyre 
növekedjenek és egyre nagyobb sikerrel járjanak!  
Különösen a burmai Lepra által Érintettek Szövet-
ségéért, akik a kampánynak helyt adnak !

Bibliai idézet: Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te 
gondolatid véghez mennek. Példabeszédek 16,3
Vezető munkatárs: 
Dr Zaw Moe Aung – igazgató  
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Kumla központtal a Svédországi Lepramisszió azon 
fáradozik, hogy a Nemzetközi Lepramisszió kereté-
ben támogassa a világ leprabetegeinek ügyét, sorsuk 
megoldását. Egyének, közösségek, egyházak köré-
ben gyűjtenek támogatást. Havonta adják ki képes 
híradójukat, melyben támogatott projektjeiket mutatják 
be. Az olvasóknak, támogatóknak ez  országszerte 
ösztönzést jelent arra, hogy magukénak érezzék a 
leprabetegek ügyét. „Lepramissziós nagykövetek” 
és előadók köre látogatja a vidéki csoportokat, tart 
előadásokat egyházakban, közösségekben, iskolák-
ban, kollégiumokban. A Svédországi Lepramisszió 
kezdeményezésére a szomszédos Norvégiában is 
szeretnék hosszú évek szunnyadása után újjáélesz-
teni a lepramissziós munkát. A svéd misszió továbbá 
számos módon működik együtt a dániai és finnországi 
lepramissziós tagszervezetekkel. A Svédországi Lep-
ramissziónak  India, Kongó, Nigéria, Banglades és 
Mianmar országokban vannak támogatási projektjei. 
Imatémák

 • Hétfő:  Adjunk hálát a Svédországi Lepramisszió 
kuratóriumáért, a tagok készségéért! Imádkozzunk 
számukra bölcsességért és az új helyzetek felisme-
réséért! 

 • Kedd: Imádkozzunk az északi országok közötti 
lepramissziós együttműködés erősödéséért! Kü-

Svédország
lönösen is imádkozzunk a norvégiai lepramunka 
újjáéledéséért! 

 • Szerda: Imádkozzunk az egyházak és szervezetek 
intenzívebb adakozásáért! Imádkozzunk azért is, 
hogy legyenek új egyházak, melyek bekapcsolód-
nak a munkába! Adjunk hálát az országszerte te-
vékenykedő „lepramissziós nagykövetekért” és  az 
előadók növekvő számáért!.

 • Csütörtök: Adjunk hálát a Svédországi Lepramisz-
szió és a kormányzat közötti jó kapcsolatért! Ebben 
összekötő szerepet a Svéd Missziói Tanács játszik. 
Imádkozzunk további projektek támogatásáért! 

 • Péntek: Adjunk hálát a támogatók folyamatos hűsé-
géért! Imádkozzunk új támogatókért és azért, hogy 
a felhívások, tevékenységek mind több érdeklődőt 
szólítsanak meg! 

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Svédországi 
Lepramisszió munkatársaiért, Isten vezetéséért és 
új kezdeményezések iránti nyitottságért! Imádkoz-
zunk jó csapatszellemért és erőért! 

Bibliai idézet: „Nyisd meg szádat a némáért, a mulan-
dó emberek ügyéért! Nyisd meg szádat, ítélkezz igaz-
ságosan, ítéld meg a nyomorultnak és szegénynek a 
jogát!” Példabeszédek 31,8-9  
Vezető munkatárs:
Allan Ekstedt – országos igazgató (a képen Nigériá-
ban)

november 16 – 22.
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november 23 – 29.Nepál 2.
Izgatottak vagyunk a két, 2019-ben indult fő progra-
munk miatt, amit Anglia és Wales adományozói és az 
Egyesült Királyság kormánya támogatnak.
HEAL program
A hároméves HEAL Nepal program 3,25 millió ember-
hez fog elérni több, mint tizenegy nepáli, lepra-sújtotta 
régióban. A program magában foglal egy ismeretter-
jesztő kampányt a tömegmédiában a lepráról és az 
elefantiázisról, tanítók, diákok, állami egészségügyi 
dolgozók - és önkéntesek, valamint vallási vezetők és 
mások bevonásával. Az ismeretterjesztő kampányhoz 
hasonlóan csaknem négyezer állami egészségügyi 
dolgozó és közegészségügyi önkéntes lesz kiképezve 
a lepra és az elefantiázis felismerésére, diagnoszti-
zálására és kezelésére. A kampány arra is igyekszik 
majd ösztönözni a leprás betegeket, hogy közössé-
geikben legyenek sorstársaik segítői, ezzel mentális 
segítséget nyújtva.
FOUND program
A FOUND program célja, hogy munkalehetőséget 
teremtsen a fogyatékkal élő nepáliaknak. A program 
a fogyatékkal élő emberek számára munkanélküli ta-
nácsadást és készségfejlesztési lehetőségeket nyújt, 
valamint lehetőséget cégtulajdonosokkal és munkálta-
tókkal való kapcsolatfelvételre.
Imatémák

 • Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a nagyszabású 
HEAL program élvonalbeli kezelést nyújthasson, 
hogy véget vessen a szenvedésnek, valamint a 
lepra és elefantiázis okozta testi fogyatékosságnak 
Nepál érintett területein!

 • Kedd: Imádkozzunk,  hogy a FOUND program ha-
tással lehessen a nepáli, fogyatékkal élő emberek 
életére! Megtörve az általános nézeteket, a fogya-
tékosságban szenvedő emberek is válhassanak 
megbízhatónak titulált munkaerővé!

 • Szerda: Adjunk hálát az Úrnak, hogy sikerült támo-
gatást szereznünk a RIGHT programhoz, ami egy 
nemzetközi (Nepál, India és Nigéria) kutató projekt. 
A kutatás lényege a közösségek önellátó-képes-
ségének fejlesztése és a Buruli-fekélyes és leprás 
betegek számára egységes egészségügyi ellátás 
kialakítása.

 • Csütörtök: Imádkozzunk, hogy az IMPACT prog-
ram továbbra is sikeresen segíthesse elő a befoga-
dó közösségeket Nepál Rupandehi, Kapilbastu és 
Nawalparasi körzeteiben, hiszen azért dolgozunk, 
hogy javítsuk az egészségügyi és jóléti helyzetet, 
csökkentsük a fogyatékosság kialakulását és elér-
jük a zéró diszkriminációt!

 • Péntek: A Nepáli Lepramisszió vezetője, Shovakhar 
Kandel (a képen) csapatával azon dolgozik, hogy 
hatálytalanítsa azt a diszkriminációs törvényt, amely 
válásra jogosít fel, amennyiben valaki eltitkolja a 
leprabetegségét párja előtt. Imádkozzunk  azért a 
munkacsoportért, akik igyekeznek hatálytalanítani a 
törvényt, hiszen azon az irracionális és előítéletes 
meggyőződésen alapul, hogy a lepra gyógyíthatat-
lan betegség!

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk, hogy nepáli 
csapatunk erőfeszítései megváltoztathassák a lep-
rás betegek és családjaik életét!
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november 30 – december 6.Banglades – Lepraellenőrzés és kutatás
A lepraellenőrző- és kutató projekteken keresztül  
missziónk a lepra nélküli Banglades eléréséért harcol!  
Minőségi ellátást, a mozgássérültség kialakulásának 
elkerülését és az általános érdeklődés felkeltését 
szeretnénk elérni. Bátorítjuk a hazai kutatókat, intéz-
ményeket, hogy vegyenek részt a közösségi kutató-
programokban, amik a szégyenbélyeg és kirekesztés 
szempontjából is rendkívül fontosak. 

Imatémák
 • Hétfő: A Dán-Banglades Lepramissziós Kórház az 
országnak máig a legelismertebb lepraközpontja. A 
minőségi ellátás fenntartása érdekében sok anyagi 
támogatásra van szükség. Imádkozzunk nagylelkű 
adományozókért és komoly adományokért! 

 • Kedd: Jó látni, hogy a Dán-Banglades Lepramisszi-
ós Kórházban hány fiatal orvos és medikushallgató 
végez gyakorlatot. Imádkozzunk azért, hogy ele-
gendő technikai felszerelés és személyzet is álljon 
mindehhez rendelkezésre!  

 • Szerda: Imádkozzunk a Chittagong Fejlesztési Pro-
jekt, a Chittagong Leprológiai Projekt és a Proyash 
& Gaibandha-Jaypurhat Rehabilitációs Projekt tevé-
kenységéért, munkájuknak hatékonyságáért!

 • Csütörtök: A 2019-ben indult  INDIGO 2 projekt 
keretében nagyon sok leprafertőzött személyen 
keresztül tanulmányozzák a betegség korai stádiu-
mának jellemzőit. Imádkozzunk ezért, mivel a lepra 
diagnosztizálásában rendkívül fontos ez az ismeret 
és tapasztalat!  

 • Péntek: 2020-ban lezárul a Bangladesi Leprakuta-
tási Projekt jelenlegi fázisa. Imádkozzunk a kiérté-
kelésért és a következő szakasz eredményességé-
ért, hogy Isten áldása legyen rajta!  

 • Szombat: Csak a lepraellenőrzés és az egészség-
ügyi ellátás folyamatos fejlesztése vezethet a be-
tegség megszűnéséhez Bangladesben. Sok anyagi 
háttérre és jól képzett szakemberekre van szükség 
hozzá. Imádkozzunk ezért! 

 • Vasárnap: 2020-ban egy kutatási koordinátor is 
fogja erősíteni a kutatócsoport munkáját, akinek fel-
adata a bangladesi kutatóprogram ütemeinek kidol-
gozása is lesz. Imádkozzunk mindennek áldásáért! 

Bibliai idézet: „Őbenne lettünk örököseivé is, mivel 
eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése 
szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása 
szerint cselekszik.” Efézus 1,11

Vérvétel egy szürőkampány során.
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A Nemzetközi Lepramisszió hivatala biztosítja szerve-
zetünk számára a szükséges szakmai és operatív hát-
teret. 22 fős munkatársi gárdával a hivatal az egyesült 
királyságbeli Brentfordban (London mellett) található. 
Vezetője Brent Morgan. Munkájuk lényege, hogy min-
den háttérsegítséget megadjanak a tagországoknak 
a lepra felszámolásáért folytatott harcban, az ado-
mánygyűjtés és felhasználás terén. A hivatal bizto-
sítja és koordinálja az egységességet, jogvédelmet, 
kommunikációt. Brent és munkatársai a Nemzetközi 
Kuratóriumnak számolnak be, mely testület 12 főből 
áll és évente kétszer ülésezik. A főhivatal Jézust követi 
mindenben. Fő értékei az együttérzés, igazság, befo-
gadás, integritás és alázat. Minden tevékenységükben 
Krisztust szeretnék a középpontban látni  és láttatni. 
Imatémák

 • Hétfő: Mivel a Nemzetközi Hivatal biztosítja a 
tagszervezetek számára a szükséges szakmai se-
gítséget, munkatársaink nagyon sokat utaznak a 
világban. Imádkozzunk biztonságos és eredményes 
utazásaikért! 

 • Kedd: 2019-ben több új munkatárssal bővültünk. 
Imádkozzunk azért, hogy beilleszkedésük és mun-
kavégzésük zökkenőmentes legyen,és segítsék 
mindenben szervezetünk tevékenységét! 

 • Szerda: A munkatársi gárda minden reggelét áhí-
tattal kezdi, melyben ezen imakalauzt is használják. 
Adjunk hálát a lelki közösségért, és kérjük Isten ve-
zetését mindnyájunk számára!  

Nemzetközi Lepramisszió
 • Csütörtök: A Nemzetközi Hivatal munkatársai a 
világ minden tájáról származnak. Sokszínű és sok-
féle hátterű, de mindnyájuk Krisztusnak elkötelezett, 
hívő ember. Adjunk hálát értük, és imádkozzunk ér-
tük!

 • Péntek: Imádkozzunk  Brent Morganért és a nem-
zetközi kuratóriumért! Kérjük Isten áldását és veze-
tését számukra döntéseik meghozatala során! 

 • Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azokért a cso-
dálatos munkatársainkért, akikkel a Nemzetközi 
Hivatal szakemberei  világszerte együtt dolgoznak! 
Krisztus lelkületével áthatott, elkötelezett kollegáink 
nap mint nap valósítják meg Jézus parancsát: „Gyó-
gyítsatok betegeket, tisztítsatok meg leprásokat!” 

Bibliai idézet: „A város főútjának közepén, a folyó két 
ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz 
termést, minden egyes hónapban megadja termését, 
és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.” Je-
lenések 22,2

Vezető munkatársak:
Brent Morgan – nemzetközi igazgató
Pete Garratt – operatív igazgató
Jannine Ebenso – minőségbiztosítási igazgató
Gladstone Worthington – pénzügyi igazgató
Peter Walker – adományfejlesztési igazgató
Pradeep Bagival – jogvédelmi igazgató
Damaris Villanueva – HR

december 7 – 13.

A nemzetközi főhivatal munkatársai.
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Zakariás az egyik legfiatalabb támogatónk, mégis 500 
fontot (kb. 190 000 Ft)  gyűjtött a Lepramisszió mun-
kájának támogatására egy helyi jégkorcsolya-esemé-
nyen való részvételével! Az indíttatást a „Szigetek a 
mindenség végén” című könyv elolvasása jelentette 
a számára. „Nagyon jó könyv volt – meséli-, a fősze-
replő édesanyja leprabeteg volt. Amikor feldolgoztuk 
az olvasmányt, a tanítónk rávezetett az Angliai-Walesi 
Lepramisszió honlapjára bennünket, ahonnan sokat 
tanulhattunk meg a betegségről. Nagyon megragadott 
a Lepramisszió tevékenysége, és elhatároztam, hogy 
valamit fogok tenni érte. Mivel már több, mint egy éve 
korcsolyázom, elhatároztam, hogy a helyi versenyen 
egy 5 órás futást vállalok”. Zakariás jóval túlteljesítette 
az előzetesen vállalt 100 fontos hozzájárulást, melyet 
szponzoraitól: szüleitől, rokonaitól, barátaitól nevezési 
díjként kapott adományul a Lepramisszió számára,  
sőt! a könyv szerzőjétől: Kiran Millwood Hargrave-től 
is!

Imatémák
 • Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy minden beadott 
adománykérő pályázatunk  eredményes legyen! 
Imádkozzunk a támogatási projektek készítőiért, 
felelősségteljes és pontos munkájukért, hogy általa 
minél többet tudjunk segíteni a rászorulókon!

Anglia és Wales 2.
 • Kedd: Adjunk hálát önkéntes előadóinkért! Imád-
kozzunk azért, hogy minél többen csatlakozzanak 
képességeik és idejük felajánlásával valamilyen ön-
kéntes szolgálatra!

 • Szerda: 2019-ben több új utazó „nagykövet” társult 
munkánkhoz,, köztük Stef Reid paralimpikon és 
JB Gill előadóművész. Imádkozzunk azokért, akik 
közszereplőként nevüket és szolgálatukat adják a 
Lepramisszió ismertebbé tételéhez!

 • Csütörtök: Az Egyesült Királyságban sok egyház 
afrikai vagy ázsiai származású tagot tömörít. So-
kuk nem is tud arról, hogy őseik földjén milyen sok 
ember szenved még ma is leprában! Imádkozzunk 
azért, hogy ezeket a távolról származó honfitársain-
kat is el tudjuk érni üzenetünkkel!

 • Péntek: 2019-ben nagyon szép jótékonysági ren-
dezvényeket tarthattunk: egy könyvbemutatót, va-
lamint egy kórushangversenyt. Adjunk hálát az ott 
csatlakozó új támogatókért, és kérjük Istentől, hogy 
legyen még több hasonló alkalomra lehetőségünk!

 • Szombat/vasárnap: Adjunk hálát sok szaktudással 
rendelkező munkatársainkért! Mivel többen közülük 
nyugalomba készülnek, kérjünk Istentől megfelelő 
utánpótlást helyettük! Kérjük, hogy Isten helyezze a 
leprabetegek ügyét a fiatalabb nemzedékek szívére 
is, mind a munkatársak, mind a támogatók eseté-
ben!

december 14 – 20.
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december 21 – 27.India – Jogvédelem
Az Indiai Lepramisszió  pártfogói és kommunikációs 
munkája segíti a leprabetegeket, hogy hangot adjanak 
a számukra fontos ügyeknek. Ezzel védik és biztosít-
ják a jogaikat,  és gondoskodnak arról, hogy a döntés-
hozók meghallják hangjukat.  Az Indiai Lepramisszió 
állami és országos szinten stratégiai partnerekkel 
szövetkezik, hogy kommunikációval, a negatív gon-
dolkodás és viselkedés célbavételével védelmezze 
a leprabetegeket. Pártfogói munkánk során azokat 
az akadályokat vesszük célba, amelyekbe a lepra-
betegek ütköznek. Leprabetegek és fogyatékkal élők 
bevonásával befolyásoljuk a politikát és a gyakorlatot.  
Az Indiai Lepramisszió újszerű kommunikációs mód-
szereket használ a lepra és egyéb fogyatékossággal 
kapcsolatos társadalmi tudat és magatartás befolyá-
solására.
Imatémák

 • Hétfő: Isten segítségével az elmúlt években sike-
rült befolyásolni a leprával kapcsolatos magatartást 
mind kormányzati, mind települési szinten. Imád-
kozzunk Isten további támogatásáért!

 • Kedd: A pártfogás kulcsfontosságú ahhoz, hogy az 
Indiai Lepramisszió  2019-25. évi országos straté-
giája megvalósuljon. Olyan alkalmas környezet ki-
alakításán dolgoznak, melyben a szervezet céljait 
hatékonyan és hatásosan megvalósíthatja. Kérjük 
Isten további vezetését és irányítását!

 • Szerda: Több mint 100 olyan törvény van Indiában, 
mely megkülönbözteti a leprabetegeket. Ezek a tör-
vények sértik az emberi jogaikat, a politikai életben 
való részvétel jogát, a beilleszkedés és a szabad 
mozgás jogát. Az Indiai Lepramisszió az indiai kor-
mánnyal működik együtt ezeknek a törvényeknek 
az eltörlésén , valamint a leprabetegek és család-
tagjaik beilleszkedését támogató jogi és politikai 
környezet kialakításán. Imádkozzunk, hogy erőfe-
szítéseik sikerrel járjanak!

 • Csütörtök: Az Indiai Lepramisszió - más érde-
keltekkel együtt - együttműködik a központi és az 
állami kormányzatokkal  a leprabetegek és csa-
ládtagjaik rehabilitációját és beilleszkedését támo-
gató politika megvalósításában. Ez nagyon nehéz 
munka, de hisszük: Istennek semmi sem lehetetlen. 
Imádkozzunk Isten beavatkozásáért és irányításá-
ért ezen a téren!

 • Péntek: Indiában több mint 345 leprabeteget di-
agnosztizálnak minden nap. A leprabetegség is-
mertségének növelése életbevágóan fontos a be-
tegség felszámolása érdekében. Imádkozzunk az 
ismertségnövelő tevékenységeink sikeréért!

 • Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek a mé-
dia-partnereinkért, akik érdeklődnek a lepra kérdé-
se iránt! Imádkozzunk bölcsességért és vezetésért 
több partneri kapcsolat kialakítása érdekében!

Felvilágosító  kampány diákok között.
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Kicsiny csoport vagyunk, akik a Nemzetközi Lep-
ramisszióban végzett tevékenységeket szeretnénk 
ismertté tenni Olaszországban. Ecélból körleveleket 
készítünk, melyeket papíron és digitális eszközökkel 
juttatunk el támogatóinkhoz. Rendezvényeket szerve-
zünk adománygyűjtési céllal. Van Facebook-oldalunk 
és honlapunk is.  

Imatémák
 • Hétfő: Adjunk hálát Istennek mindazokért, akik 
Olaszországban idejükből, erejükből áldoznak a 
leprabetegek ügyére! Mindnyájunk számára áldá-
sok ők!

 • Kedd: Szeretnénk támogatókat toborozni és növel-
ni az anyagi támogatást. Imádkozzunk azért, hogy 
Isten vezessen ezen az úton bennünket, és érjünk 
el minél több jószívű embert! 

 • Szerda: Imádkozzunk azért, hogy találjuk meg a 
megfelelő eszközöket az emberek elérésére, hogy 

jó legyen a kommunikációnk és vonzóvá legyen 
kérésünk! 

 • Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy Isten frissítse 
meg munkacsoportunkat, küldjön új embereket, akik 
felelősséget éreznek a Lepramisszióért! 

 • Péntek: Imádkozzunk a nehéz politikai és gazda-
sági helyzetben lévő Olaszországért, melyeknek 
hatása a mi adománygyűjtő  tevékenységünkre is 
közvetlenül kihat! 

 • Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az adomány-
gyűjtő rendezvényekért, hogy új támogatókat és nö-
vekvő anyagi bázist jelentsenek a munka számára! 
Imádkozzunk azért, hogy jó képet tudjunk mutatni a 
Lepramisszióról ezeken a rendezvényeken! 

Bibliai idézet: „De én és az én házam népe az Urat 
szolgáljuk!” Józsué 24,15

Vezető munkatárs:
Pietro Matino – főtitkár

Olaszország december 28 – 31.

 Jótékonysági kerti rendezvény
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Kala Vai pápua-új-guineai leprabeteg férfi. 
2012-ben diagnosztizálták, s akkor nem 
is tudta, hogy a betegség a családtagjait 

is már megtámadta.Kala fiáról is kiderült, hogy 
szintén leprabeteg. 
„Amikor a fiam betegségét megtudtam, nagyon 
elkeseredtem, hogy ez a betegség a teljes nyo-
morba fog taszítani minket. Mert a testünket és 
a lelkünket is megtámadja. A közösség azonnal 
kizárja azt, aki leprabeteg. Így nincs más esély, 
mint hogy otthon maradjunk és teljesen magunk-
ba forduljunk.”

Kala története
„Szeretnék köszönetet mondani a Lepramisszió-
nak az utóbbi két évért. Nálunk vidéken nagyon 
nehéz hozzájutni bármilyen gyógyszerhez. A 
Lepramisszió azonban mindent megadott ne-
künk. 
Köszönöm azt is, hogy a gyógyítást is elhozták 
számunkra. Mivel rajtam így segítettek, köteles-
ségemnek érzem, hogy én is segítsek másokon 
és odáig támogassam őket, ameddig én is már 
eljutottam!”
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Köszönjük, hogy velünk és értünk 

imádkozott az év során!

Isten áldja meg további életét és további imádságait!

Köszönjük!

                                                    Lepramisszió


