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Tavaszi munkatérsi nap a Lepramissziénél
A Lepramisszié munkatérsainak
tavaszi budapesti csendesnapjét egy
méjusi szombat délelc’Sttén tartottuk a
Vérosmajori Plébénia eléadétermében. Az ismereteket és lelki feltéltédést jelenté ésszejévetel f6 téméja az

‘

‘

,,éldozat” volt.
Révid bibliai bevezetc’it Riskéné Pazekas Marta igazgaté tartott Mézes 1.
kbnyve 22. részének 1—18. versei alapjén a ,,bozétban fennakadt kos” kiilénleges jelenetér61.A sokak éltal félreér-

erésitsen, neveljen, témogasson. Nekiink magyaroknak is a tbrténelem
sorén szémos misszionériusunk jobbitott az embervilég sorsén tévoli orszégokban. Kézﬁliik egy mértirrél:
Molnar Mariarél emlékezett meg e16adéséban dr. Miillnerné Szabé Margit
tanér, Onkéntes munkatérsunk.
(Mindkét elc’Sadés szévege elolvashaté:

www.1epramisszio.hu/Letélté—

sek/Eléadésok.)

Mar hagyoménnyé Vélt munkatett torténetbél kideriil, hogy Isten térsi napjainkon a derﬁs tanulés venem kérte e1 Abrahamtél fiat, Izsakot. télkedé forméjéban. Hogy még maHanem azt tette prébara:vajon milyen radandébbé Véljanak a hallottak, az
éldozatra lenne kész Abraham. Ez eléadésok adataibél )(észitett csomindig a szivben dél e1! Mivel Abra- portvetélkedét Sepsi Eva munkatérhém még erre is képes lett vohia Iste- sunk. A Vidém ,,toté”-nak végiﬂ minnért, az Ur a szive készségét fogadta den csoport nyertese lett, hibétlanul
e1, nem pedig a gyermekétvette e1. Ott oldotték meg az ésszes kérdést!
volt a bozétban fennakadt kos, a tényRiskéné Fazekas Mérta igazgaté
leges aldozat, gondviselésu'l Abraham képes ésszeéllitéséban kézelebb hozott néhényat azok kéziil a munkatérkészségére.
A Lepramisszié nagyon sok ember sak kéziil, akik a Nemzetkézi Lepraéldozatébél tudja csak Végezni kiilde- misszié kiilénbézc’i ézsiai és afrikai
tését. Minden témogatc’mk, munkatér- tagorszégaiban misszionérius-orvossunk 6nkéntes, akik kivétel nélkiil ként, époléként va bérmilyen més
mindnyéjan komoly éldozatothoznak szakteriileten szolg ’
. Minden tiszaz ﬁgy érdekében. ”Akér idénkkel, teletet és témogatést megérdemelnek
akér tudésunkkal, akér adoményunk- csalédtagjaikkal egyiitt! Kiilé'm is bekal segitjiik ezt az ugyet: elébb az a mutatta az életét adé misszionérius,
szivben d6] e1! Boldog emberek azok, dr. Graham Staines és csalédjénak szivakik készek meghozni sziviikben a j(’)— szakaszté térténetét.
tékonysag a1dozatat,mert Isten mas
médon visszaadja azt nekik, ahogyan
Abrahamtol sem vette e1 a ﬂat. Ez a
>>bozétban fennakadt kos« tit
Majd Gerhardt Fanni kézgazdész,
tinkéntes munkatérsunk témabevezetéje hangzott e1 az éldozat egy mélysé—
ges fajtajarél: amikor valakik még az
életiiketls készek keresztény hitiikért
odaadni. Atlagosan minden éraban 11
keresztény embertarsunk hal meg a
bite miatt valahol a Vilégon. Soha nem

létott méretﬁ az ﬁldéztetés!
A misszié mindig nagy Véllalkozés. Naponkénti kiizdelem Véllalésa

nagyon nehéz kériilmények kézétt,
sok lemondéssal, szenvedéssel azért,
hogy mésokat felemeljen, gyégyitson,

Az ausztrél orvos 1965-ben érkezett Indiéba. Ott alapitott késc’Sbb csalédot, és szintén ausztrél feleségével
egyiitt nevelték hérom gyermekiiket
ﬁgy, hogy szémukra is Vélasztott hazéjuk legyen az otthorluk, annak népe
pedig a népiik. Szivvel-lélekkel faradoztak leprabetegek gyégyitésén, a

betegek és csalédtagjaik életének javitasan, gyermekeik oktatasan. Minden
vagyuk volt, hogy a nyomorgékat felemeljék, szeretettel emberi méltésagra
segitsék.
1999 tavaszén dr. Graham szo—

késa szerint

—

tébbnapos vidéki
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jéra magéval vitte két fiat is: a tizéves Timothyt és a hatéves lamest.
Az éjszakét terepjéréjukban egy falu hatéréban tbltbtték, gondolva:
védett kbzbsségben semmi baj nem
térténhet!
Azonban az éj leple alatt egy fanatikus bﬁnézécsoport felgyﬁjtotta
autéjukat, melyben mindhérman
benne égtek. A szbrnyﬁ tragédia hire bejérta a vilégot. Az éldozatos,
boldog, bttagﬁ csalédbél az édes—
anya és kislénya maradtak meg,
akik toVébbra sem hagyték e1 Indiét,
tovabbra is teljes szeretettel szolgélték India népét, és tanﬁségtételﬁk a
mai napig erét, hitelt és hitet suga-

roz. A mértir csalédtagjaik emlékére
alapitvényt hoztak létre, mely nines-

telen indiai gyermekek széméra mﬁ-

kédtet iskolét. A szeretet és hﬁség

gyézelme!
A mélyen megrendité képsorok
utén elcsendesedtek a lelkek, és a

Madocsay Miklés

nyugalmazott 1e1-

kész ﬁnkéntestink éltal vezetett imakézbsségben zértuk a délelétt kététt
programjét. A talélkozés és a beszélgetések alkalma volt a megteritett
asztal kériili kézbsség.
Létogassa meg honlapunkat:
www.1epramisszio.hu, és kbvessen
minket a Facebookon!
Riskéné Fazekas Mérta

