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A vezérigazgató köszöntője

Kedves Imádkozó Barátaim, Kollegáim!

Isten hozta a 2017. évi Imafonál olvasójaként! 

Amikor ezt írom, éppen költözés közben 
vagyunk Új-Zéland és London között. Most 
veszem át a Nemzetközi Lepramisszió 
vezérigazgatói munkáját. Miközben izgalom-
mal várom a feladatokat, szomorú is vagyok, 
mivel családot, barátokat kell hátrahagynom. 
Nagyon hálás vagyok azokért az imádsá-
gokért, melyekkel Tracyt, a feleségemet, és 

engem segítettek! Kérem, hogy imádkozzon továbbra is értünk és az Egyesült Királyságban való 
letelepedésünkért! 
Ötéves lett a Nemzetközi Lepramisszió Globális Testvériség. Éppen csak befejeztük az öt év 
elemzését és értékelését, máris arra koncentrálunk, hogy a jövőben miként dolgozzunk. Magam 
részéről nagy elkötelezettje vagyok a Testvériség formációnak: meg vagyok győződve arról, hogy 
közösen, összefogással sokkal többet tudunk elérni a leprabetegség leküzdésében és életek 
átformálásában, mint különálló tagokként. Mindezt Istennek tetsző módon kell végeznünk. Most az a 
feladatunk, hogy az ötéves értékelés eredményeit megvalósítsuk és a gyakorlatba beépítsük. 

Visszatekintve több tagországban tett látogatásomra, nagy hatással volt rám azt megtapasztalni, hogy 
munkatársaink és partnereink milyen odaadással és szeretettel végzik nagy munkájukat a 
leprabetegek érdekében. Az év során, az Imafonál olvasása közben bizonyára ez ki fog rajzolódni 
Olvasóink előtt is. 

Ezúton is kifejezem megbecsülésemet elődöm: Geoff Warne munkája iránt. Geoff 35 éven át szolgált a 
Lepramisszióban különféle tisztségekben, 10 éven át vezérigazgatóként. Geoff a vezetőváltást 
stafétafutáshoz hasonlította: egyik futó a másiknak adja át a botot. Geoff 'jól futott', nehéz időkben 
navigálta át a Nemzetközi Lepramissziót egyenlő tagok szövetségévé, és mindezt elkötelezettséggel, 
méltósággal és alázattal tette. Köszönöm, Geoff, és kívánom neked és Karennek Isten gazdag áldását, 
amikor hazatértek Új-Zélandra. 

Befejezésül szeretném megköszönni mindannyiuknak elkötelezettségét és imádságait a Nemzetközi 
Lepramisszió szolgálata iránt. Nagyon hálás vagyok érte. 

Krisztusban: 

Brent Morgan
vezérigazgató

Nemzetközi Lepramisszió

Kép: Brent Morgan (balra) Dr Nalini Abraham nemzetközi alelnökkel, Ken Martin nemzetközi elnökkel 
        és Geoff Warne korábbi vezérigazgatóval. 
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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. 

5



Forrás: WHO 2011

4

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

5



ARCKÉP

6 7

 67 éves Ibrahim Mallamava feleségével, 
gyermekeivel és unokáival a nigériai AAmanava államban él. 25 éves volt, 

amikor foltokat vesz észre a testén. Megmutatta 
a szüleinek. A család egyik barátja gondolt arra: 
hátha ez lepra? Ekkor Ibrahim az amanavai 
lepramissziós kórházba ment segítségért. Mivel 
nagyon korai stádiumban meggyógyították, így 
nem szenvedett maradandó károsodásokat. 
A kórházhoz közeli leprafaluban telepedett le.

De az élet nem volt könnyű Amanavában. 
Ibrahim minden anyagi forrása csak egy sze-
rény, állami támogatás volt. Ebből ő és családja 
csak napról napra tudott megélni. Éppen csak a 
betevő falatra volt elég, de arra már nem jutott, 
hogy gyermekei tanulni tudjanak. 

Amikor már nem bírta tovább nézni családja 
nyomorgását, Ibrahim az önsegítő csoportba 

Több, mint élelem!

jelentkezett. Közben a Lepramisszióban megta-
nulta a földművelést és az öntözéstechnikát. Az 
önsegítő csoportban egy kútszivattyút kapott, 
melynek segítségével öntözni tudta ültetvényét. 
Fiával, Saidu-val hagymát, paradicsomot, borsot 
termesztett, melyek eladásából fenn tudta 
tartani családját. Betakarítás idején heti 4000 
nairát (kb. 20 dollár) is megkeresett.

Ibrahim már nem az állami támogatásból él. 
Saját jövedelme van, amiből gyermekeinek is 
jut, unokái pedig iskolába járhatnak. „Már nem 
másoktól függök – mondja. „Saját kezemmel 
termelem meg a megélhetésre valót, és 
Istennek hálás vagyok azért, hogy ehhez 
hozzásegített. A gyermekeim ugyan kimaradtak 
belőle, de az unokáim iskolázott emberek 
lesznek. Hálás vagyok a Lepramissziónak, és 
nagyon örülök, hogy nemcsak rajtam, hanem 
sok más emberen és családon is segítenek!”
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1. hét: január 2 – 8. 2. hét: január 9 – 15.

9

A leprabetegség területén számos és komoly meg-
válaszolatlan kérdés lapul még. Például a fertőzés 
terjedésének mechanizmusa, vagy annak megma-
gyarázása, hogy jó gyógyszeres kezelés ellenére mé-
gis miért kapnak többen idegkárosodást, vagy  mi-
ként lehetne a közösségekben az évezredes meg-
bélyegzés tudatát megszüntetni. 
A kutatások nagyon költségigényesek. Az anyagi for-
rás pedig igen szűkös minderre. Éppen ezért jelentős 
eredmény, hogy több partnerrel társulva vehetünk 
részt a nemzetközi tudományos életben és kutatá-
sokban. A Nemzetközi Lepramisszió saját intézmé-
nyeiben rengeteg beteggel találkozik, ezért a kutatási 
programokban figyelnek a mi gyakorlati tapasztala-
tainkra. Az észak-bangladesi Nilphamari kórházunk-
ban például a lepragyógyszer egyik komponensének, 
a rifampicinnek a megelőző hatását vizsgálják 
kutatóorvosaink. A folyamatban lévő  oltóanyagkuta-
tás is intenzíven folyik Nilphamariban. 
A Nemzetközi Lepraellenes Szövetség (ILEP) tag-
jaként a Nemzetközi Lepramisszió is részesül bizo-
nyos kutatási támogatásokból, melynek köszönhe-
tően kutatócsoportunk tevékenykedhet.  A leprakuta-
tás terén más nagyon sok a feladat és a kérdés, 
éppen ezért a Szövetség tagjaként hálásak vagyunk 
a kapott lehetőségekért és anyagi támogatásért. 
Imatémák:

Hétfő: Február 6-10-ig az ALERT (orvosi kutatási-
és képzési központ, Etiópia) a fiatal kutatóknak tart 
képzést. A Nemzetközi Lepraellenes Szövetség 
több tagszervezete, így a Nemzetközi Lepra-
misszió is delegál kutatókat, sőt mentori felada-
tokat is ellátunk. Adjunk hálát ezért a lehetőségért, 
és imádkozzunk a fiatal kutatók munkájáért!
Kedd: Adjunk hálát az Úrnak az észak-bangladesi 
Nilphamari Lepramissziós Kórházban folyó kutató-
munkáért! Az ország politikai helyzete aggoda-
lomra ad okot, aminek következtében a kutatások 
is lelassultak. Könyörögjünk azért, hogy az emberi 
életekkel kapcsolatos kutatások ne legyenek a 
politika függvényei! 
Szerda: Adjunk hálát  Dr Utpal Sengupta és Dr 
Mallika Lavania munkájáért, akik a delhi Stanley 
Browne Kutatóintézetet vezetik, valamint  Dr 
Deanna Hagge-ért, aki a nepáli Mycobakteriális 
Kutatóintézet élén áll.  Mindkét kutatóintézet 
jelentős szerepet játszik fiatal orvosok és kutatók 
továbbképzésében.  

·

·

·

·

·

·

Csütörtök: Imádkozzunk Dr Pim Kuipers-ért, aki 
éveken át a Nemzetközi Lepramisszió kutató-
csoportjának tagja volt, és nemrégiben választották 
meg az ILEP projektkoordinátorának. Ez azt jelenti, 
hogy a  Lepramissziótól megválik ugyan, azonban 
a világ legjelentősebb lepraszervezetében sokkal 
befolyásosabb szerepe less. 
Péntek: Testvérszervezetünk, az Amerikai Lepra-
missziók anyagi támogatásával laboratóriumi 
állapotban készen áll a lepravakcina. A humán-
teszteket a következő években végzik majd el a 
kutatók. Imádkozzunk azért, hogy a kifejlesztett 
védőoltás valóban hatásos legyen a leprafertőzés 
átadásának csökkentésében!  
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azért a sok szó-
beli és kiállítási bemutatóért, mellyel a Nemzetközi 
Lepramisszió kutatói a pekingi Lepra Világ-
kongresszuson részt vettek 2016 szeptemberében!  
Imádkozzunk azért, hogy a kongresszuson 
kialakult kapcsolatrendszer a jövőben segítse és 
erősítse kutatómunkánkat és kutatóinkat! 

Vezető kutatók:
Prof Warwick Britton – a Nemzetközi Lepramisszió 
kutatócsoportjának vezetője
Dr Paul Saunderson – a Nemzetközi Lepramisszió 
tiszteletbeli vezető kutatója
Dr Deanna Hagge – a nepáli Anandaban Mycobakteriális 
Kutatóközpont vezetője 
Dr Annamma John – kutatásvezető, Lepramisszió, India
Dr Utpal Sengupta – igazgató,  Stanley Browne 
Kutatóközpont, Delhi
Dr Mallika Lavania – kutató, Stanley Browne Kutatóközpont, 
Delhi

A Szudáni Lepramisszióról
A Lepramisszió támogatja a szudáni egészségügyi 
minisztérium lepraellenőrzési programját az „elhanya-
golt trópusi betegségek” részlegén keresztül, biz-
tosítja a nemzetközi bőrdiagnosztikát, és működtet 
egy képzési centrumot a lepra felismerésére és ke-
zelésére. A Szudáni Episzkopális  Egyházzal karöltve 
a Lepramisszió az Aburoff Klinika szem – és seb-
gondozását, valamint szakirányítást biztosít az or-
szág egész területén a betegek számára. 2017-ben a 
Lepramisszió ki szeretne dolgozni egy életfenntartó 
programot a leprás betegek és a testi fogyatékosok 
számára Khartoumban, Szudán fővárosában. 
A Dél-Szudáni Lepramisszióról
Dél-Szudánban a Lepramisszió elsősorban közös-
ségépítéssel foglalkozik és pszichoszociális támo-
gatást biztosít a helyi egyházzal összefogva Jubá-
ban. A korábbi leprakolóniákból érkező és Jubában 
előforduló leprabetegekkel foglalkoznak. Egy német 
lepra- és tbc gyógyító szervezettel együttműködve 
támogatják a dél-szudáni kormány nemzeti lepra, 
buruli és tbc programját, és technikai segítséget 
nyújtanak, valamint a kormányközi intézményekben 
biztosítják a szakmai felkészítést. A Lepramisszió 
munkáját és három fős szolgálatát a krónikus bizony-
talanság és a polgárháborús fenyegetés is nehezíti. 
2017-ben a Lepramisszió abban bízik, hogy kiala-
kíthat egy reményteljes összefogást a leprabetegek 
és testi fogyatékosok között.
Imatémák
Szudán: 

Hétfő: Imádkozzunk, hogy az Úr irányítson Szu-
dánba egy új programkoordinátort, akinek feladata 
lesz az új projekt fejlesztése! Imádkozzunk meg-
felelő emberért! A csapat keresztényt keres, ezért 
imádkozzunk az Úr gondoskodásáért! Kapjon a 
Lepramisszió a kormány irányából is támogatást, 
hogy a program akadályok és beavatkozás nélkül 
legyen gördülékeny!
Kedd: Imádkozzunk John Kuku-ért, aki a sze-
mészekkel a szemgondozó rendelőkben dolgozik 
Khartoumban! Imádkozzunk Seela Kajo Shalluká-
ért, aki az Aburoff Klinikát vezeti!
Szerda: Imádkozzunk az IDEA Szudánért, a lepra-
betegek egyesületéért, mivel vezetőváltáson men-
nek át! Az esemény májusban zajlik. Imádkozzunk 
az Úr irányításáért és gondoskodásáért, hogy egy 
elkötelezett új vezetőt irányítson a szudáni lepra 
betegekhez!

·

·

·

Kutatások Szudán és Dél-Szudán

Dél-Szudán
Csütörtök:  
Imádkozzunk 
békéért, biz-
tonságért a dél-szudáni Lepramisszió személyzete 
számára / Yousif, Mary, Wilson / és a Juba kör-
nyéki leprabetegekért! Imádkozzunk egész Dél-
Szudán gyógyulásáért és békére találásáért!
Péntek:  Imádkozzunk azokért, akik részt vállalnak 
a Luri Rokwe projekben, ami egy korábbi lepra-
kolónia volt. Legyenek a gondozók elkötelezettek 
és hasonló gondolkodásúak, így tudják ápolni a 
leprásokat és az ő családjukat! Imádkozzunk az 
ALARM / afrikai vezető- és megbékélést kezde-
ményező minisztérium / képviselőiért, a Fényt A 
Világnak, az OVCI la Nostra Famiglia szerve-
zetekért és az egyházért, hogy együtt tudjanak dol-
gozni a leprások különböző igényeinek meg-
oldásáért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Dél-Szudáni 
Lepramisszió csapatáért, hogy aktívan tudjanak 
részt venni Jonglei államban és Jubában, és 
napirenden tartsák a lepra- és trópusi betegségről 
való gondoskodást! Imádkozzunk Jonglei stabili-
tásáért, hogy a lepraellenőrzési projekt hatékonyan 
működjön!

Bibliai idézet:
„Itt vannak az ő szent és igazságos szavai, aki Dávid 
kulcsát őrzi. Amit ő kinyit, senki sem zárhatja be, amit 
ő bezár, senki sem nyithatja ki.” / Jelenések 3:7 /
Vezető munkatárs
Szudán és : Dr. Yousif Deng  –  igagzató

·

·

·

Dél-Szudán

Kép: Youfis Deng igazgató és felesége
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1. hét: január 2 – 8. 2. hét: január 9 – 15.

9

A leprabetegség területén számos és komoly meg-
válaszolatlan kérdés lapul még. Például a fertőzés 
terjedésének mechanizmusa, vagy annak megma-
gyarázása, hogy jó gyógyszeres kezelés ellenére mé-
gis miért kapnak többen idegkárosodást, vagy  mi-
ként lehetne a közösségekben az évezredes meg-
bélyegzés tudatát megszüntetni. 
A kutatások nagyon költségigényesek. Az anyagi for-
rás pedig igen szűkös minderre. Éppen ezért jelentős 
eredmény, hogy több partnerrel társulva vehetünk 
részt a nemzetközi tudományos életben és kutatá-
sokban. A Nemzetközi Lepramisszió saját intézmé-
nyeiben rengeteg beteggel találkozik, ezért a kutatási 
programokban figyelnek a mi gyakorlati tapasztala-
tainkra. Az észak-bangladesi Nilphamari kórházunk-
ban például a lepragyógyszer egyik komponensének, 
a rifampicinnek a megelőző hatását vizsgálják 
kutatóorvosaink. A folyamatban lévő  oltóanyagkuta-
tás is intenzíven folyik Nilphamariban. 
A Nemzetközi Lepraellenes Szövetség (ILEP) tag-
jaként a Nemzetközi Lepramisszió is részesül bizo-
nyos kutatási támogatásokból, melynek köszönhe-
tően kutatócsoportunk tevékenykedhet.  A leprakuta-
tás terén más nagyon sok a feladat és a kérdés, 
éppen ezért a Szövetség tagjaként hálásak vagyunk 
a kapott lehetőségekért és anyagi támogatásért. 
Imatémák:

Hétfő: Február 6-10-ig az ALERT (orvosi kutatási-
és képzési központ, Etiópia) a fiatal kutatóknak tart 
képzést. A Nemzetközi Lepraellenes Szövetség 
több tagszervezete, így a Nemzetközi Lepra-
misszió is delegál kutatókat, sőt mentori felada-
tokat is ellátunk. Adjunk hálát ezért a lehetőségért, 
és imádkozzunk a fiatal kutatók munkájáért!
Kedd: Adjunk hálát az Úrnak az észak-bangladesi 
Nilphamari Lepramissziós Kórházban folyó kutató-
munkáért! Az ország politikai helyzete aggoda-
lomra ad okot, aminek következtében a kutatások 
is lelassultak. Könyörögjünk azért, hogy az emberi 
életekkel kapcsolatos kutatások ne legyenek a 
politika függvényei! 
Szerda: Adjunk hálát  Dr Utpal Sengupta és Dr 
Mallika Lavania munkájáért, akik a delhi Stanley 
Browne Kutatóintézetet vezetik, valamint  Dr 
Deanna Hagge-ért, aki a nepáli Mycobakteriális 
Kutatóintézet élén áll.  Mindkét kutatóintézet 
jelentős szerepet játszik fiatal orvosok és kutatók 
továbbképzésében.  

·

·

·

·

·

·

Csütörtök: Imádkozzunk Dr Pim Kuipers-ért, aki 
éveken át a Nemzetközi Lepramisszió kutató-
csoportjának tagja volt, és nemrégiben választották 
meg az ILEP projektkoordinátorának. Ez azt jelenti, 
hogy a  Lepramissziótól megválik ugyan, azonban 
a világ legjelentősebb lepraszervezetében sokkal 
befolyásosabb szerepe less. 
Péntek: Testvérszervezetünk, az Amerikai Lepra-
missziók anyagi támogatásával laboratóriumi 
állapotban készen áll a lepravakcina. A humán-
teszteket a következő években végzik majd el a 
kutatók. Imádkozzunk azért, hogy a kifejlesztett 
védőoltás valóban hatásos legyen a leprafertőzés 
átadásának csökkentésében!  
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azért a sok szó-
beli és kiállítási bemutatóért, mellyel a Nemzetközi 
Lepramisszió kutatói a pekingi Lepra Világ-
kongresszuson részt vettek 2016 szeptemberében!  
Imádkozzunk azért, hogy a kongresszuson 
kialakult kapcsolatrendszer a jövőben segítse és 
erősítse kutatómunkánkat és kutatóinkat! 

Vezető kutatók:
Prof Warwick Britton – a Nemzetközi Lepramisszió 
kutatócsoportjának vezetője
Dr Paul Saunderson – a Nemzetközi Lepramisszió 
tiszteletbeli vezető kutatója
Dr Deanna Hagge – a nepáli Anandaban Mycobakteriális 
Kutatóközpont vezetője 
Dr Annamma John – kutatásvezető, Lepramisszió, India
Dr Utpal Sengupta – igazgató,  Stanley Browne 
Kutatóközpont, Delhi
Dr Mallika Lavania – kutató, Stanley Browne Kutatóközpont, 
Delhi

A Szudáni Lepramisszióról
A Lepramisszió támogatja a szudáni egészségügyi 
minisztérium lepraellenőrzési programját az „elhanya-
golt trópusi betegségek” részlegén keresztül, biz-
tosítja a nemzetközi bőrdiagnosztikát, és működtet 
egy képzési centrumot a lepra felismerésére és ke-
zelésére. A Szudáni Episzkopális  Egyházzal karöltve 
a Lepramisszió az Aburoff Klinika szem – és seb-
gondozását, valamint szakirányítást biztosít az or-
szág egész területén a betegek számára. 2017-ben a 
Lepramisszió ki szeretne dolgozni egy életfenntartó 
programot a leprás betegek és a testi fogyatékosok 
számára Khartoumban, Szudán fővárosában. 
A Dél-Szudáni Lepramisszióról
Dél-Szudánban a Lepramisszió elsősorban közös-
ségépítéssel foglalkozik és pszichoszociális támo-
gatást biztosít a helyi egyházzal összefogva Jubá-
ban. A korábbi leprakolóniákból érkező és Jubában 
előforduló leprabetegekkel foglalkoznak. Egy német 
lepra- és tbc gyógyító szervezettel együttműködve 
támogatják a dél-szudáni kormány nemzeti lepra, 
buruli és tbc programját, és technikai segítséget 
nyújtanak, valamint a kormányközi intézményekben 
biztosítják a szakmai felkészítést. A Lepramisszió 
munkáját és három fős szolgálatát a krónikus bizony-
talanság és a polgárháborús fenyegetés is nehezíti. 
2017-ben a Lepramisszió abban bízik, hogy kiala-
kíthat egy reményteljes összefogást a leprabetegek 
és testi fogyatékosok között.
Imatémák
Szudán: 

Hétfő: Imádkozzunk, hogy az Úr irányítson Szu-
dánba egy új programkoordinátort, akinek feladata 
lesz az új projekt fejlesztése! Imádkozzunk meg-
felelő emberért! A csapat keresztényt keres, ezért 
imádkozzunk az Úr gondoskodásáért! Kapjon a 
Lepramisszió a kormány irányából is támogatást, 
hogy a program akadályok és beavatkozás nélkül 
legyen gördülékeny!
Kedd: Imádkozzunk John Kuku-ért, aki a sze-
mészekkel a szemgondozó rendelőkben dolgozik 
Khartoumban! Imádkozzunk Seela Kajo Shalluká-
ért, aki az Aburoff Klinikát vezeti!
Szerda: Imádkozzunk az IDEA Szudánért, a lepra-
betegek egyesületéért, mivel vezetőváltáson men-
nek át! Az esemény májusban zajlik. Imádkozzunk 
az Úr irányításáért és gondoskodásáért, hogy egy 
elkötelezett új vezetőt irányítson a szudáni lepra 
betegekhez!

·

·

·

Kutatások Szudán és Dél-Szudán

Dél-Szudán
Csütörtök:  
Imádkozzunk 
békéért, biz-
tonságért a dél-szudáni Lepramisszió személyzete 
számára / Yousif, Mary, Wilson / és a Juba kör-
nyéki leprabetegekért! Imádkozzunk egész Dél-
Szudán gyógyulásáért és békére találásáért!
Péntek:  Imádkozzunk azokért, akik részt vállalnak 
a Luri Rokwe projekben, ami egy korábbi lepra-
kolónia volt. Legyenek a gondozók elkötelezettek 
és hasonló gondolkodásúak, így tudják ápolni a 
leprásokat és az ő családjukat! Imádkozzunk az 
ALARM / afrikai vezető- és megbékélést kezde-
ményező minisztérium / képviselőiért, a Fényt A 
Világnak, az OVCI la Nostra Famiglia szerve-
zetekért és az egyházért, hogy együtt tudjanak dol-
gozni a leprások különböző igényeinek meg-
oldásáért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Dél-Szudáni 
Lepramisszió csapatáért, hogy aktívan tudjanak 
részt venni Jonglei államban és Jubában, és 
napirenden tartsák a lepra- és trópusi betegségről 
való gondoskodást! Imádkozzunk Jonglei stabili-
tásáért, hogy a lepraellenőrzési projekt hatékonyan 
működjön!

Bibliai idézet:
„Itt vannak az ő szent és igazságos szavai, aki Dávid 
kulcsát őrzi. Amit ő kinyit, senki sem zárhatja be, amit 
ő bezár, senki sem nyithatja ki.” / Jelenések 3:7 /
Vezető munkatárs
Szudán és : Dr. Yousif Deng  –  igagzató

·

·

·

Dél-Szudán

Kép: Youfis Deng igazgató és felesége
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4. hét: január 23 – 29.

Leprások Világnapja

11

India

Az Indiai Lepramisszióról
Központja Delhiben működik. India legnagyobb lepra-
szervezete. Nemcsak leprabetegekkel, hanem moz-
gássérültekkel, elhanyagolt trópusi betegségben 
szenvedőkkel és marginalizáltakkal is foglalkozik. 
India 9 államában 14 kórházat működtetnek, 6 szak-
képzési központot, 5 idősotthont. Végeznek kutatási 
munkát, rehabilitálást, érdekvédelmi tevékenysége-
ket, jogvédelmet. Munkájuk végzésében partnerként 
vesz részt India több államának egészségügyi kor-
mányzata, a WHO, a Nemzetközi Lepraellenes Szö-
vetség (ILEP), és más, területi szervezetek. 2016-18 
között a hároméves stratégia megvalósítása során 
nagy lépést kívánnak tenni a stratégia fő célja érde-
kében: „A leprabetegség legyőzése. A gyógyultak 
méltósággal élhetnek egy megváltozott gondolko-
dású, befogadó társadalomban, mely már legyőzte a 
leprát.”
Imatémák

Hétfő: Az  Indiai Lepramisszió hároméves stratégi-
ájának megvalósításán munkálkodik. Imádkozzunk 
azért,  hogy valósággá legyen mindaz, amit célul 
tűztek ki: megváltozott gondolkodásra, együttér-
zésre, befogadásra és tenni akarásra elvezetni a 
lakosságot!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy sikerüljön minél 
több új kapcsolatot kiépíteniük kormányzati 
szervekkel és más, hasonló gondolkodású 
partnerekkel!

·

·

Kép: az Indiai Lepramisszió vezetősége országos értekezleten, 2016 februárjában, Pondicherry-ben.

·

·

·

·

Szerda: Indiában évente több, mint 125 000 em-
berről állapítják meg a leprabetegséget. Adjunk 
hálát azért, hogy 9 államban működhetnek munka-
társaink! Imádkozzunk azért, hogy még több szű-
réssel még több betegről sikerüljön megállapítani a 
létező fertőzöttséget!
Csütörtök: Imádkozzunk anyagi forrásokért, hogy 
Indián belül is sikerüljön mind több támogatót talál-
ni saját lakosaik gyógyításához, új életre segíté-
séhez!
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a nemzetközi vi-
lágszervezetekkel (WHO, ILEP), valamint a kisebb, 
de mégis fontos stratégiai partnerekkel folyamatos 
és jó legyen a munkakapcsolat! Gyakran ezen 
múlik minden: további támogatás, erkölcsi és 
anyagi segítség!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Indiai Lepra-
misszió szervezeti fejlesztéséért, hogy bővüljön ez-
által a tevékenység köre és a lehetőségek sora 
is!Minél nagyobb és hatékonyabb lesz a szerve-
zet, annál többeket fog tudni elérni!

Vezető munkatársak
Dr Sunil Anand – országos igazgató
Dr Mary Verghese – ügyvivő igazgató
Dr PLN Raju – forrásmobilizációs igazgató
Dr Jerry Joshua – egészségügyi igazgató
Tina Mendis – fenntartható fejlődési igazgató

A lepra elleni harc világnapjáról
A Leprások Világnapját 1954 óta minden év január-
jának utolsó vasárnapján ünnepeljük világszerte. Az a 
szándékunk, hogy minél több ember  minél több is-
meretet szerezzen a lepráról és arról a tényről, hogy 
gyógyítható, és hogy megváltoztassák az emberek 
megbélyegző hozzáállását, amellyel sokhelyütt  hát-
rányos helyzetbe hozzák azokat, akik ebben a be-
tegségben szenvednek. A Lepramisszió különböző-
képpen ünnepli a világnapot, minden ország a neki 
megfelelő módon. Néhány helyen, ahol a betegség 
ma is előfordul, lehet, hogy közösségi tájékoztatás-
sal, érdekképviselettel. Más országokban adomány-
gyűjtést rendeznek, és imádkoznak a betegségben 
vagy annak következményeitől szenvedőket támo-
gató programokért. Némely országban, ahol dolgo-
zunk, a Lepramisszió rugalmasabb megközelítéssel 
kezeli az ünnepet, és a támogatókat egy Lepra-
vasárnap ünneplésére hívja a lepra elleni harc világ-
napja körüli hónapban. Ez nagyobb lehetőséget biz-
tosít a leprabetegség megismertetésére a temp-
lomokban, iskolákban, és más közösségekben.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Angliáért, Walesért, Skóciá-
ért, Észak-Írországért, Magyarországért és minden 
olyan lepramissziós tagországért, amely arra kéri 
fel az egyházakat, hogy szervezzenek lepra-va-
sárnapi rendezvényt! Imádkozzunk, hogy sok gyü-
lekezet „felismerje” a leprabetegeket a rendezvé-
nyeken és istentiszteleteken, és hogy a Lepra-
misszió által készített anyagok megragadják és 
ösztönözzék a gyülekezeteket a nagyobb támo-
gatásra!
Kedd: A Nigériai Lepramisszió a lepra elleni harc 
világnapja alkalmából különböző rendezvényeket 
szervez, mint pl. előadásokat, érdekképviseletek 
látogatását, sajtótájékoztatót, lepraközösségek 
meglátogatását. Mindezt a központi és állami kor-
mányzattal, ILEP partnerekkel, és önkéntesekkel 
együttműködve teszi.
Szerda: Dél-Szudánban a leprabetegek a fogya-
tékkal élők helyi szervezetének segítségével szer-
vezik a saját egyesületüket. Imádkozzunk jó 
partnerkapcsolatért és együttműködésért a Leprá-

·

·

·

Kép: A Lepramisszió Bill Edgar szakképző központjának munkatársai és tanulói az indiai Bankuraban egy rallyn, 
amit a 2016. évi lepra elleni harc világnapján szerveztek, hogy felhívják a közösség figyelmét a leprára. 
Az eseményen részt vettek a Lepramisszió egyik Snahalaya-nak (idősek otthona) lakói  is.

sok Világnapjának és a Fogyatékkal Élők Nemzet-
közi Napjának szervezése és ünneplése alkalmá-
ból!
Csütörtök: Dicsőítsük Istent, mert egyre több egy-
ház vesz részt a lepra elleni világnapon!  Bárcsak 
eredményesen tudnánk bemutatni a gyülekeze-
teknek  azt az egyedülálló szolgálatot, amire Isten 
hívott el minket, és sikerülne felbuzdítani őket, 
hogy ők is változást hozhatnak Isten teremtett vilá-
gának távoli pontjain!   
Péntek: Imádkozzunk a Leprások Világnapjáért In-
diában! Az Indiai Lepramisszió minden projektje és 
központja az egész országban megünnepli ezt a 
napot. Imádkozzunk a kormányért, a magánsze-
mélyekért, és szervezetekért, akik összejönnek az 
ünnepre, valamint a lepra ismertségének növeke-
déséért, ami a betegség korai felismeréséhez és a 
megbélyegzés csökkenéséhez vezet!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az „Egy csésze 
tea az egészségért” sikeréért, ami az Ausztráliai 
Lepramisszió kezdeményezése a lepra elleni harc 
világnapjára!  Ennek keretében az év adott napján 
meghívják és vendégül látják a támogatókat egy 
reggeli vagy délutáni teára, beszélgetésre a leprá-
ról, és adománygyűjtésre a leprabetegek javára. 
Az év első 6 hónapjában Ausztrália területén 60 
ilyen rendezvényt szerveztek.

·

·

·
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India

Az Indiai Lepramisszióról
Központja Delhiben működik. India legnagyobb lepra-
szervezete. Nemcsak leprabetegekkel, hanem moz-
gássérültekkel, elhanyagolt trópusi betegségben 
szenvedőkkel és marginalizáltakkal is foglalkozik. 
India 9 államában 14 kórházat működtetnek, 6 szak-
képzési központot, 5 idősotthont. Végeznek kutatási 
munkát, rehabilitálást, érdekvédelmi tevékenysége-
ket, jogvédelmet. Munkájuk végzésében partnerként 
vesz részt India több államának egészségügyi kor-
mányzata, a WHO, a Nemzetközi Lepraellenes Szö-
vetség (ILEP), és más, területi szervezetek. 2016-18 
között a hároméves stratégia megvalósítása során 
nagy lépést kívánnak tenni a stratégia fő célja érde-
kében: „A leprabetegség legyőzése. A gyógyultak 
méltósággal élhetnek egy megváltozott gondolko-
dású, befogadó társadalomban, mely már legyőzte a 
leprát.”
Imatémák

Hétfő: Az  Indiai Lepramisszió hároméves stratégi-
ájának megvalósításán munkálkodik. Imádkozzunk 
azért,  hogy valósággá legyen mindaz, amit célul 
tűztek ki: megváltozott gondolkodásra, együttér-
zésre, befogadásra és tenni akarásra elvezetni a 
lakosságot!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy sikerüljön minél 
több új kapcsolatot kiépíteniük kormányzati 
szervekkel és más, hasonló gondolkodású 
partnerekkel!

·

·

Kép: az Indiai Lepramisszió vezetősége országos értekezleten, 2016 februárjában, Pondicherry-ben.

·

·

·

·

Szerda: Indiában évente több, mint 125 000 em-
berről állapítják meg a leprabetegséget. Adjunk 
hálát azért, hogy 9 államban működhetnek munka-
társaink! Imádkozzunk azért, hogy még több szű-
réssel még több betegről sikerüljön megállapítani a 
létező fertőzöttséget!
Csütörtök: Imádkozzunk anyagi forrásokért, hogy 
Indián belül is sikerüljön mind több támogatót talál-
ni saját lakosaik gyógyításához, új életre segíté-
séhez!
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a nemzetközi vi-
lágszervezetekkel (WHO, ILEP), valamint a kisebb, 
de mégis fontos stratégiai partnerekkel folyamatos 
és jó legyen a munkakapcsolat! Gyakran ezen 
múlik minden: további támogatás, erkölcsi és 
anyagi segítség!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az Indiai Lepra-
misszió szervezeti fejlesztéséért, hogy bővüljön ez-
által a tevékenység köre és a lehetőségek sora 
is!Minél nagyobb és hatékonyabb lesz a szerve-
zet, annál többeket fog tudni elérni!

Vezető munkatársak
Dr Sunil Anand – országos igazgató
Dr Mary Verghese – ügyvivő igazgató
Dr PLN Raju – forrásmobilizációs igazgató
Dr Jerry Joshua – egészségügyi igazgató
Tina Mendis – fenntartható fejlődési igazgató

A lepra elleni harc világnapjáról
A Leprások Világnapját 1954 óta minden év január-
jának utolsó vasárnapján ünnepeljük világszerte. Az a 
szándékunk, hogy minél több ember  minél több is-
meretet szerezzen a lepráról és arról a tényről, hogy 
gyógyítható, és hogy megváltoztassák az emberek 
megbélyegző hozzáállását, amellyel sokhelyütt  hát-
rányos helyzetbe hozzák azokat, akik ebben a be-
tegségben szenvednek. A Lepramisszió különböző-
képpen ünnepli a világnapot, minden ország a neki 
megfelelő módon. Néhány helyen, ahol a betegség 
ma is előfordul, lehet, hogy közösségi tájékoztatás-
sal, érdekképviselettel. Más országokban adomány-
gyűjtést rendeznek, és imádkoznak a betegségben 
vagy annak következményeitől szenvedőket támo-
gató programokért. Némely országban, ahol dolgo-
zunk, a Lepramisszió rugalmasabb megközelítéssel 
kezeli az ünnepet, és a támogatókat egy Lepra-
vasárnap ünneplésére hívja a lepra elleni harc világ-
napja körüli hónapban. Ez nagyobb lehetőséget biz-
tosít a leprabetegség megismertetésére a temp-
lomokban, iskolákban, és más közösségekben.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Angliáért, Walesért, Skóciá-
ért, Észak-Írországért, Magyarországért és minden 
olyan lepramissziós tagországért, amely arra kéri 
fel az egyházakat, hogy szervezzenek lepra-va-
sárnapi rendezvényt! Imádkozzunk, hogy sok gyü-
lekezet „felismerje” a leprabetegeket a rendezvé-
nyeken és istentiszteleteken, és hogy a Lepra-
misszió által készített anyagok megragadják és 
ösztönözzék a gyülekezeteket a nagyobb támo-
gatásra!
Kedd: A Nigériai Lepramisszió a lepra elleni harc 
világnapja alkalmából különböző rendezvényeket 
szervez, mint pl. előadásokat, érdekképviseletek 
látogatását, sajtótájékoztatót, lepraközösségek 
meglátogatását. Mindezt a központi és állami kor-
mányzattal, ILEP partnerekkel, és önkéntesekkel 
együttműködve teszi.
Szerda: Dél-Szudánban a leprabetegek a fogya-
tékkal élők helyi szervezetének segítségével szer-
vezik a saját egyesületüket. Imádkozzunk jó 
partnerkapcsolatért és együttműködésért a Leprá-

·

·

·

Kép: A Lepramisszió Bill Edgar szakképző központjának munkatársai és tanulói az indiai Bankuraban egy rallyn, 
amit a 2016. évi lepra elleni harc világnapján szerveztek, hogy felhívják a közösség figyelmét a leprára. 
Az eseményen részt vettek a Lepramisszió egyik Snahalaya-nak (idősek otthona) lakói  is.

sok Világnapjának és a Fogyatékkal Élők Nemzet-
közi Napjának szervezése és ünneplése alkalmá-
ból!
Csütörtök: Dicsőítsük Istent, mert egyre több egy-
ház vesz részt a lepra elleni világnapon!  Bárcsak 
eredményesen tudnánk bemutatni a gyülekeze-
teknek  azt az egyedülálló szolgálatot, amire Isten 
hívott el minket, és sikerülne felbuzdítani őket, 
hogy ők is változást hozhatnak Isten teremtett vilá-
gának távoli pontjain!   
Péntek: Imádkozzunk a Leprások Világnapjáért In-
diában! Az Indiai Lepramisszió minden projektje és 
központja az egész országban megünnepli ezt a 
napot. Imádkozzunk a kormányért, a magánsze-
mélyekért, és szervezetekért, akik összejönnek az 
ünnepre, valamint a lepra ismertségének növeke-
déséért, ami a betegség korai felismeréséhez és a 
megbélyegzés csökkenéséhez vezet!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát az „Egy csésze 
tea az egészségért” sikeréért, ami az Ausztráliai 
Lepramisszió kezdeményezése a lepra elleni harc 
világnapjára!  Ennek keretében az év adott napján 
meghívják és vendégül látják a támogatókat egy 
reggeli vagy délutáni teára, beszélgetésre a leprá-
ról, és adománygyűjtésre a leprabetegek javára. 
Az év első 6 hónapjában Ausztrália területén 60 
ilyen rendezvényt szerveztek.

·

·

·
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6. hét: február 6 – 12.5. hét: január 30 – február 5.

Mianmar

Általános ismeretek és egészségvédelem
A Bangladesi Lepramisszió 600 alkalmazottal végzi 
munkáját. Az országos iroda a fővárosban, Dhakában 
található. Innen irányítják és ellenőrzik a különféle 
projekteket, tartják a kapcsolatot a keresztény és álla-
mi munkatársakkal, újabb kapcsolatokat építenek ki. 
A projektek legtöbbje lepraellenőrzéssel kapcsolatos, 
mivel ehhez kormányzati támogatást is kap a misz-
szió. Fontos tevékenység a jogvédelem, melynek fő 
bástyája az észak-bangladesi Nilphamariban működő 
kórház. Ezen kívül jelentős a területi hálózat is, mely 
az új betegek szűrését, illetve a régebbiek ellenőr-
zését végzi. Nilphamariban elkötelezett szakember 
gárda segíti az orvostovábbképzést, illetve a leprabe-
tegségről szóló általános tudnivalók ismertetését is. 
A Dán-Bangladesi Lepramissziós Kórház (DBLM) 
1977 óta működik Nilphamariban. A leprabetegek és 
mozgássérültek minőségi ellátásban részesülnek itt, 
valamint a különféle, más betegségben szenvedőket 
is ellátják, de nőket, gyermekeket és a legszegé-
nyebbeket is. Nilphamari hires és megbecsült a hely-
reállító sebészeti műtétek és gyógyászati segéd-
eszközök révén is. Nagy területről érkeznek ide TBC-
s betegek is. Az idei évben a szűrőprogram révén 
6%-kal szeretnék a TBC előfordulását csökkenteni.
Imatémák

Hétfő: Az utóbbi időben Bangladesben nagy a 
bizonytalanság, és különösen a keresztény szer
vezetek érzik ezt. Imádkozzunk nyugalmas munka
körülményekért, békességért és biztonságért 
Bangladesben!  
Kedd: A Bangladesi Lepramisszió ebben a ne
gyedévben vizsgálja felül a szervezeti struktúráját. 
Imádkozzunk, hogy felismerjék és el tudják végezni 
mindazt, ami a job működéshez és a leprabetegek 
még job ellátásához szükséges! 
Szerda: Nagyvárosoktól távoli, elhagyott vidékeken 
tevékenykedik a Ban ladesi Lepramisszió. A mun
katársaknak és a munka terhe mellett külön kihí
vás. Nincs infrastruktúra, nagyon nehezek a mun
kakörülmények. Emiatt több munkatárs továbblép. 
Imádkozzunk azért, hogy megfelelő fizetést tudjunk 
kínálni, mely némileg ellensúlyozza a kívánal
makat. 
Csütörtök: Márciusban és októberben lesznek a 
műtét-kampányok az ország különböző részein. 
Imádkozzunk azért, hogy akik részesülnek ezek

·
-
-

· -

·
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-

-

·
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Banglades

ben a műtétekben, megértsék a műtétek utáni 
gyógytorna szükségességét és végezzék is azt! 
Péntek: Imádkozzunk a kísérleti stádiumban lévő 
lepraoltás bangladesi teszteléséért! Ezt az Euró
pai Unió és más lepramissziós országok szpon
zorálják. Imádkozzunk a kísérletben résztvevők 
nyitottságáért és jó eredményekért! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek  a 
2016-ban átadandó új kórházi szárnyért! A DBLM 
kórház tevékenységét és a leprával kapcsolatos 
komplikációk kezelését nagyban fogja segíteni ez 
az új épületszárny és a benne folyó munka! 

Vezető munkatársak
Salomon Sumon Halder – igazgató
James Taposh Adhikary – adminisztráció és pénzügy
Joyantee A Baroi – külkapcsolatok és iroda
DBLM kórház
Dr Biliom Anisim Sangma – orvosigazgató
Smriti Samaddar – ápolási vezetó
Kalpona Kispotta – a Képzési Központ vezetője

·
-
-

·

Kép: Salomon Sumon Halder igazgató

A Lepramisszió mianmari munkájáról
A Nemzetközi Lepramisszió 1898 óta tevékeny-
kedik az országban. Korábban a Mawlamyine 
Keresztény Leprakórház munkáját segítette, ké-
sőbb pedig 2005 óta a Shan államban lévő  
Keresztény Lepraközpontot is. A Lepramisszió 
törekvése az, hogy a leprabetegséggel kapcso-
latos minden tevékenységet az általános moz-
gássérültségi munkába integrálják. A cél kitű-
zés: „Akadálymentes Mianmart minden lepra-
beteg és mozgássérült számára!”  Az akadály-
mentesség a diagnózishoz, kezeléshez, gyó-
gyuláshoz való hozzájutást éppúgy jelenti, mint 
a megbélyegzés nélküli, egyenlő jogú bánás-
módot és a privát és közösségi helyeken a szó 
szerinti, akadálymentes közlekedésnek a biz-
tosítását. Mindennek eléréséhez a mianmari 
munka a közösségek bevonásával történik, 
hogy minél több beteget megtanítsanak saját 
jogaik érvényesítésére. 
A három stratégiai cél a következő:
– Leprabeteg és mozgássérült emberek meg-
gyógyuljanak, tanuljanak, dolgozzanak és is-
merjék meg saját jogaikat! 
– Leprabeteg és mozgássérült emberek nem-
csak egyenrangú tagjai lesznek a közösségek-
nek, hanem ismereteket is továbbítanak a kö-
zösségekbe.
– A Lepramissziónak hallható lesz a hangja 
Mianmarban és ezáltal fog igazi változást végre-
hajtani a leprabetegek és mozgássérültek eddi-
gi hátrányos megítélésének tekintetében.  
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért, hogy a korábbi 
katonai hátterű kormány békésen átadta a 
hatalmat a választások után! Most az a leg-
fontosabb, hogy a különféle népcsoportok és 
a katonai erők tegyék félre korábbi sérelme-

·

iket és közösen akarjanak békét! Imádkoz-
zunk Mianmar jövőjéért! 
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Mianmari 
Lepramisszió sikeresen pályázzon különféle 
anyagi támogatásokért, melyeknek segítsé-
gével két stratégiai partnerét: a Mawlamyine 
Keresztény Kórházat és a Shan megyei Lep-
ramissziós Kórházat korszerűsíteni tudnák! 
Szerda: A Mianmari Lepramisszió keményen 
dolgozik azért, hogy javítsa dolgozóinak 
munkakörülményeit, növelje a munka haté-
konyságát és csökkentse a felesleges ter-
heket. Imádkozzunk Naw Say Say Phaw-ért, 
aki ezt az átfogó tervet koordinálja, és a 
munkacsoportért, hogy legyen elég idejük és 
készségük a terv gyakorlati megvalósításá-
hoz!  
Csütörtök: A lepramisszió ortopéd orvosok-
kal és sebészekkel dolgozik együtt, valamint 
a Kezek Határok Nélkül szervezettel, mely 
helyreállító sebészetre specializálódott. Imád-
kozzunk elkötelezettségért, lelkesedésért, 
hogy minden a betegek javát szolgálhassa! 
Péntek: A Kisgyermekkor nevű projekt az 
olyan 5 év alatti gyermekeket és családjaikat 
támogatja, akik fejlődési rendellenességgel 
születtek, vagy krónikus betegségben szen-
vednek, mozgássérültek vagy viselkedés-
zavaruk van. Imádkozzunk e projekt munka-
társaiért, hogy áldást jelentsenek sok gyer-
mek és családjuk számára! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az ország 
két keresztény kórházáért, a bennük dolgozó-
kért és ápoltakért!

Bibliai idézet: 

 

·

·

·

·

·

„Ezt mondja az Úr: Kiálts 
hozzám, és megfelelek, nagy dolgokat mondok 
neked!" (Jer 33,3)
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a megbélyegzés nélküli, egyenlő jogú bánás-
módot és a privát és közösségi helyeken a szó 
szerinti, akadálymentes közlekedésnek a biz-
tosítását. Mindennek eléréséhez a mianmari 
munka a közösségek bevonásával történik, 
hogy minél több beteget megtanítsanak saját 
jogaik érvényesítésére. 
A három stratégiai cél a következő:
– Leprabeteg és mozgássérült emberek meg-
gyógyuljanak, tanuljanak, dolgozzanak és is-
merjék meg saját jogaikat! 
– Leprabeteg és mozgássérült emberek nem-
csak egyenrangú tagjai lesznek a közösségek-
nek, hanem ismereteket is továbbítanak a kö-
zösségekbe.
– A Lepramissziónak hallható lesz a hangja 
Mianmarban és ezáltal fog igazi változást végre-
hajtani a leprabetegek és mozgássérültek eddi-
gi hátrányos megítélésének tekintetében.  
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért, hogy a korábbi 
katonai hátterű kormány békésen átadta a 
hatalmat a választások után! Most az a leg-
fontosabb, hogy a különféle népcsoportok és 
a katonai erők tegyék félre korábbi sérelme-

·

iket és közösen akarjanak békét! Imádkoz-
zunk Mianmar jövőjéért! 
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Mianmari 
Lepramisszió sikeresen pályázzon különféle 
anyagi támogatásokért, melyeknek segítsé-
gével két stratégiai partnerét: a Mawlamyine 
Keresztény Kórházat és a Shan megyei Lep-
ramissziós Kórházat korszerűsíteni tudnák! 
Szerda: A Mianmari Lepramisszió keményen 
dolgozik azért, hogy javítsa dolgozóinak 
munkakörülményeit, növelje a munka haté-
konyságát és csökkentse a felesleges ter-
heket. Imádkozzunk Naw Say Say Phaw-ért, 
aki ezt az átfogó tervet koordinálja, és a 
munkacsoportért, hogy legyen elég idejük és 
készségük a terv gyakorlati megvalósításá-
hoz!  
Csütörtök: A lepramisszió ortopéd orvosok-
kal és sebészekkel dolgozik együtt, valamint 
a Kezek Határok Nélkül szervezettel, mely 
helyreállító sebészetre specializálódott. Imád-
kozzunk elkötelezettségért, lelkesedésért, 
hogy minden a betegek javát szolgálhassa! 
Péntek: A Kisgyermekkor nevű projekt az 
olyan 5 év alatti gyermekeket és családjaikat 
támogatja, akik fejlődési rendellenességgel 
születtek, vagy krónikus betegségben szen-
vednek, mozgássérültek vagy viselkedés-
zavaruk van. Imádkozzunk e projekt munka-
társaiért, hogy áldást jelentsenek sok gyer-
mek és családjuk számára! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az ország 
két keresztény kórházáért, a bennük dolgozó-
kért és ápoltakért!

Bibliai idézet: 

 

·

·

·

·

·

„Ezt mondja az Úr: Kiálts 
hozzám, és megfelelek, nagy dolgokat mondok 
neked!" (Jer 33,3)
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A Csádi Lepramisszióról
A Lepramisszió a csádi kormány egészségügyi prog-
ramjának keretében végzi lepraellenőrző és fogya-
tékosság-megelőző programjait. Egészségügyi mun-
katársaink Guéra tartományban és az ország keleti 
felében tevékenykednek. Kiemelt feladatuk a korai 
felismerés, a komplikációk és a gyógyszerreakció 
megelőzése, szem-és sebkezelés.  
A Leprások Világnapjának megtartása, valamint szó-
rólapok és más ismeretterjesztő anyagok szórása 
által igyekeznek munkatársaink a hivatalos szervek 
és a lakosság felé is közvetíteni a leprabetegség 
jellemzőit, valamint a gyógyítás lehetőségét. Célunk 
az, hogy minél korábbi stádiumban jelentkezzenek a 
betegek. 
A Csádi Lepramisszió kiemelten foglalkozik mozgás-
sérültekkel is. Ők nemcsak leprabetegségük miatt, 
hanem más okból kifolyólag is segítségre szorulnak. 
Célunk a mozgássérültek életminőségének javítása, 
lakáskörülményeik rendezése, élelmezésük, illetve 
olyan otthonok létrehozása, ahol a magukról gondos-
kodni nem tudó mozgássérültek ellátást kaphatnak. 
Szeretnénk, ha egymás támogatóivá is válnának. 
A Csádi Lepramisszió minden tevékenységébe aktí-
van bevonja a helyi egyházakat és más partnereket. 
Segítségükkel sokkal többre juthatunk, mint nélkülük! 
Imatémák:

Hétfő: A lepra még mindig élő probléma Csádban. 
Munkatársaink igen sok elhanyagolt állapotú bete-
get találnak. Imádkozzunk azért, hogy minél többe-
ket minél hamarabb sikerüljön gyógyszeres keze-
lésben részesíteni, és így a későbbi maradandó 
torzulásokat elkerülni! 
Kedd: A helyi mozgássérült egyesületek egyike 
korábbi leprabeteget is bevett elnökségébe. Ez 
igen jó eredmény, és hálásak vagyunk érte. 

·

·

Az Angliai és Walesi Lepramisszió elsődleges fela-
data az adománygyűjtés, imatámogatók toborzása, 
és együttműködés a területen dolgozó partnerekkel a 
Lepramisszió programjainak hatékony végrehajtása 
érdekében. Ez magában foglalja a projektfejlesztés 
támogatását; a projektek ellenőrzését; kapacitások 
fejlesztését. Részt vállalnak a nemzeti és nemzetközi 
érdekképviseleti munkában, mely ösztönzi a közös-
ségek önálló felelősségvállalását. Harcolnak a meg-
bélyegzés ellen, és tiltakoznak a leprabetegeket 
megkülönböztető törvények ellen. A csapat kiemelten 
fontosnak tekinti az emberek oktatását. hogy a leprát 
a maga valóságában ismerjék meg; az életre szóló 
megbélyegzéssel szemben ez egy enyhén fertőző és 
kezelhető betegség! A partneri együttműködés kulcs-
fontosságú az angol és walesi lepramissziós  munká-
ban. 25 partnerszervezettel dolgoznak együtt, vala-
mint magánszemélyekkel, és akik felé szolgálnak 
Ázsiától Afrikáig, hangsúlyozva az emberi méltóságot 
és integrációt.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az Angliai és Walesi Lepra-
misszió újonnan kinevezett bizottsági tagjaiért! 
Imádkozzunk, hogy hamar megértsék a lepramisz-
szió lényegét és teljes odaadással szolgáljanak, 
hogy megláthassák a lepra feletti győzelmet és az 
életek megváltozását!
Kedd: Adjunk hálát a programcsapatok magas 
szintű tudásáért, tapasztalatáért, és szakértelmé-
ért! Imádkozzunk, hogy soha ne nélkülözzék a 
bölcsességet, megérzést, érzékenységet a támo-
gatott országokkal és projekt kedvezménye-
zettekkel való munka során!  Imádkozzunk, hogy a 
csapat hatékonyan támogassa és erősítse a 
leprabetegeket és rokkantakat!
Szerda: Imádkozzunk, hogy az angol és walesi 
adománygyűjtő csapat továbbra is odaadással és 

·

·

·

Csád Anglia és Wales: 1. rész

Zakaria Mahamat munkatársunk azonabn gyakran 
elcsügged, mert igazságtalanságokat és jogtalan-
ságokat tapasztal. Imádkozzunk azért, hogy 
Zakaria ne veszítse el lelkesedését, és a mozgás-
sérültekkel foglalkozó egyesület fogadja meg taná-
csait, figyelmeztetéseit!
Szerda: A Mongo kórházunkba 2009-ben felvett 
gyógytornász még mindig küzd a hatóságokkal a 
bejegyeztetése miatt- Így teljes fizetését sem kapja 
meg, amiből családját eltarthatná. Imádkozzunk 
azért, hogy az állami egészségügy bánjék tisztes-
ségesen alkalmazottaival, és a Szociális Minisz-
térium oldja meg a rendezetlenségeket! 
Csütörtök: Imádkozzunk a területi lepraellenő-
rökért, akik Guéra tartományban ellenőrzik és 
képzik a nővéreket. Imádkozzunk azért, hogy ma-
radjanak továbbra is elkötelezettek a leprabetegek 
iránt, és megfelelő odafigyelésük és gondos-
kodásuk következtében mind kevesebb legyen a 
maradandó károsodással élő korábbi beteg! 
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy az Egészség-
ügyi Minisztérium törődjön többet a lepraszűréssel, 
a mozgássérültség-megelőzéssel, valamint a 
mozgássérültek rehabilitációjának ügyével! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Csád népéért, 
akik a Boko Haram támadásai és erőszakja miatt 
sokat szenvednek! Imádkozzunk békéért, bizton-
ságért és igazságosságért! 

Vezető munkatársak
Bunmi Oluloto – igazgató
Geeske Zijp – programvezető
Marc Djibrine Victor – adminisztáror
Zakaria Mahamat – gyógytornász 
Abdel Dejlil Hassane – irodai munkatársa és sofőr
Mathieu Kodnguargue – területi lepraellenőr
Ahmat Abder Rahman – gyógytornász

·

·

·

·

elkötelezetten tudja kifejezni a leprabetegek 
szükségeit az alapítványok, egyházak, és egyéni 
támogatók felé! Imádkozzunk, hogy a támogatók 
felismerjék adományaik sorsfordító hatását férfiak, 
nők, gyermekek és egész családok életére nézve!
Csütörtök: Adjunk hálát a támogatókkal foglalkozó 
csapatért, mely  létfontosságú az Angliai és Walesi 
Lepramisszió adománygyűjtő kampányai szem-
pontjából! Imádkozzunk, hogy továbbra is érezzék 
Isten vezetését és ösztönzését a napi kihívások 
közepette, a fontossági sorrend kialakítása során, 
és hogy a támogatók a csapattal való találkozás 
során értékesnek érezzék magukat, és biztatást 
kapjanak!
Péntek: Adjunk hálát az adatelemző csapat, 
Pragna és Frank képességeiért és áldozatos mun-
kájáért, és imádkozzunk Pragna-ért, aki az új 
ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer felülvizsgálatát és 
kivitelezését vezeti! Imádkozzunk tiszta gondolko-
dásért, és hogy az operatív bizottság bölcs dönté-
seket hozzon a Lepramisszió, és végeredményben 
a leprabetegek jövőjére vonatkozóan!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk folyamatos jó 
kapcsolatért a vállalati támogatókkal, és kérjük, 
hogy az általuk támogatott projektek hatékonyak 
legyenek és időben megvalósuljanak! Imádkoz-
zunk az idén benyújtott, de a jövőre vonatkozó 
pályázati támogatások kedvező elbírálásáért, és 
hogy sok ezer életben hozzanak áldást!

Bibliai idézet:
„Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a 
szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem 
szeretetben szolgáljatok egymásnak.”  Gal 5,13
Vezetőség
Igazgató: választás alatt. 
Zoë Bunter – a Misszió fejlesztési vezetője
Siân Arulanantham – program-koordinációs vezető
Gary Dransfield – irodavezető

·

·

·

Képek: Bunmi Oluloto igazgató és Geeske Zijp programvezető. 
Mozgássérültek szervezete, tagjaik között több korábbi leprabeteggel. 

Kép: Az Angliai és Walesi Lepramisszió és munkatársai a Nemzetközi Lepramisszió elnökségével és munkatársaival 
a peterborough-i katedrálisnál.
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·
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Zoë Bunter – a Misszió fejlesztési vezetője
Siân Arulanantham – program-koordinációs vezető
Gary Dransfield – irodavezető

·

·

·

Képek: Bunmi Oluloto igazgató és Geeske Zijp programvezető. 
Mozgássérültek szervezete, tagjaik között több korábbi leprabeteggel. 

Kép: Az Angliai és Walesi Lepramisszió és munkatársai a Nemzetközi Lepramisszió elnökségével és munkatársaival 
a peterborough-i katedrálisnál.
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9. hét: február 27 – március 5. 10. hét: március 6 – 12.

A Lepramisszió angolai munkájáról
Angolában szervezetünk a SOLE Angola helyi civil-
szervezettel közösen tevékenykedik. A leprakérdés 
sajnos már nem szerepel az egészségügyi kormány-
zat prioritásai között, jóllehet távoleső vidékeken még 
mindig magas a betegség előfordulási aránya. A 
SOLE Angola stratégiájának fókuszában 2017-ben a 
következők állnak: 
– korai felismeréssel megállítani a betegség terje-

dését,
– felvilágosító kampányokkal bátorítani a lakosságot 

együttműködésre,
– helyi önsegítő csoportok segítségével megelőzni a 

mozgássérültség kialakulását,
– jogvédelmi és erkölcsi tevékenységgel a betegek 

méltóságát visszaadni,
– egyházakkal és az ARPAL szervezettel együtt-

működve megállítani a kirekesztést és meg-
bélyegzést. 

Az ARPAL leprabetegekből álló angolai szervezet, 
mely az egyenlő jogokért, oktatásért, egészségért, 
munkalehetőségekért és jogvédelemért harcol. Tarto-
mányi és megyei szinten igyekszik a hivatalnokokat 
meggyőzni és képezni. 
A Lepramisszió tanzániai munkájáról
Tanzániában a Lepramisszió a Hombolo kórház és a 
hozzátartozó egységek munkáját támogatja. A kórház 
munkája igen sokrétű: felismerés,, gyógyítás, TBC 
gyógykezelés, HIV és szexuális úton terjedő beteg-
ségek, röntgen falusi lakosok körében, akik nem 
tudnak utazni, helyi iskolákban szűrések, önsegítő 
csoportok létrehozása és irányítása, szociális füg-
getlenségre segítés. A Hombolo kórház 2017-ben 
szakoktatási és megélhetési képzést nyújt leprabe-
tegek és családtagjaik számára. 
Imatémák
Angola

Hétfő: Imádkozzunk  Moises Chitumba-ért, aki a 
SOLE projektigazgatója! Munkájának része a 
jogvédelem, leprakezelés, adománygyűjtés, felvilá-
gosítás. Imádkozzunk a nemrégiben megválasztott 
elnökért, Maria Ferreira-ért, aki maga is korábbi 
leprabeteg, és ilyen háttérrel szeretne minél többet 
tenni sorstársaiért Jézus nevében és példája 
nyomán.  
Kedd: Imádkozzunk az ARPAL felvilágosító és 
szűrőkampányaiért, biztonságos utazásért és 

·

·

Angola és Tanzánia

azért, hogy munkatársaink minél több beteget ta-
láljanak meg és részesítsenek ellátásban! Imád-
kozzunk a települések vezetőiért, hogy együtt-
működőek, és ne akadékoskodók legyenek! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az angolai ható-
ságok több együttérzéssel és figyelemmel tekint-
senek a leprabetegségre és a betegekre! Imád-
kozzunk azért, hogy a többgyógyszeres kezelést 
használják vidéken is, ne csak a tartományi fővá-
rosokban és kiemelt helyeken! 

Tanzánia
Csütörtök: Imádkozzunk a Hombolo kórház mun-
katársaiért és a Nemzeti Egészségügyi Program 
résztvevőiért (munkatársak, önkéntesek, települési 
vezetők)! Imádkozzunk különösen is az új segéd-
orvosért, hogy Isten adjon neki jó szívet és bátor-
ságot nehéz munkája végzése során! 
Péntek: A tavalyi évben Tanzániában beindították a 
leprabetegek számára az otthonközpontú ellátást. 
Imádkozzunk azért, hogy ez a módszer terjedjen 
el, és különösen is a gyenge és idős betegek 
esetében legyen áldásos! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Hombolo kór-
ház megélhetést segítő és tanácsoló új projekt-
jéért! Imádkozzunk, hogy valóban a betegek érde-
két szolgálja ez a kezdeményezés, és azok, akik 
részt vesznek a programban, anyagi független-
ségre és megbecsültségre jussanak el! 

Vezető munkatársak
Angola
Faustino Paulo Mandavela – főtitkár, SOLE Angola
Tanzania
Niwagila Tigwela – igazgató

·

·

·

·

Tudatosság és érdekvédelem
Az Indiai Lepramisszió  arra bátorítja a leprabetegség 
által sújtott embereket, hogy szólaljanak fel a szá-
mukra fontos kérdésekben, védjék jogaikat, hogy vé-
leményüket figyelembe vegyék, amikor a döntésho-
zók az ő életüket befolyásoló kérdésekben dönte-
nek. Az Érdekvédelmi és Kommunikációs területen 
dolgozó munkatársak állami és nemzeti szinten 
együttműködnek a stratégiai partnerekkel, hogy ki-
emeljék a lepra-sújtotta emberek problémáit, és cél-
juk, hogy megfelelő kommunikáció segítségével 
csökkentsék a negatív hozzáállást és gyakorlatot. 
Ahhoz, hogy megvalósuljon az Indiai Lepramisszió  
jövőlátása, miszerint: „a lepra-sújtotta emberek méltó-
sággal éljenek egy átalakult, befogadó társada-
lomban, amely legyőzte a leprát”, a misszió azon dol-
gozik, hogy változtasson az emberek hozzáállásán, 
és hogy a társadalom és a kormány elismerje a 
leprát, mint népegészségügyi problémát.
Az Indiai Lepramisszió azon is munkálkodik, hogy 
kedvező politikai környezetet teremtsen azáltal, hogy 
a kormány olyan jogszabályokat és rendeleteket hoz, 
melyek kedvezőbbek a lepra sújtotta emberek szá-
mára. Szeretnék azt is biztosítani, hogy a végre-
hajtásban felelősek megértsék a leprával kapcsolatos 
kérdéseket, és így pozitív lépéseket tegyenek a 
leprabetegeket érintő kérdésekben. A Lepramisszió 
abban is segít a lepra-sújtotta embereknek, hogy 
alkossanak közösségeket  és közösen ki tudjanak 
állni magukért és jogaikért.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió által 
tervezett nemzeti szintű tömegtájékoztatási 
figyelemfelkeltő kampányért, melynek célja, hogy 
az emberek jobban odafigyeljenek a leprára és 
megváltoztassa a negatív hozzáállásukat!
Kedd: Az EDPAL (A leprával sújtott emberekkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés) 2015 
Beadvány hatályon kívül helyezi az indiai kormány 
diszkriminatív törvényeit. A beadvány számos fázi-
son megy keresztül, mielőtt törvényerőre emel-
kedik. Imádkozzunk azért, hogy a törvényjavaslat 
gyorsan átmenjen az indiai törvényhozáson!
Szerda: Az Indiai Lepramisszió folyamatosan építi 
és erősíti a lepra-sújtotta emberek közösségeit és 
képviselőiket abban, hogy fel tudják hívni a figyel-
met a leprára. Imádkozzunk ennek sikeréért!

·

·

·

India - Tudatosság és érdekvédelem

·

·

·

Csütörtök: Az India különböző államaiban  műkö-
dő munkacsoportok azért lobbiznak saját államaik 
kormányainál, hogy legalább három ajánlást 
hajtsanak végre az indiai Jogi Bizottság 256. szá-
mú, „A lepra-sújtotta emberekkel szembeni hátrá-
nyos megkülönböztetés felszámolása” című jelen-
tésében találhatóak közül. Imádkozzunk a kezde-
ményezés sikeréért!
Péntek: A Lepramisszió Szakképző Központjai 
utánkövető, felülvizsgáló programokat működtetnek 
a diákjaik munkaadói számára, hogy foglalkoz-
zanak érdekképviseleti kérdésekkel: pl. a lepra 
vagy a fogyatékosság miatti hátrányos megkülön-
böztetés és befogadó munkahelyeket, valamint 
tisztességes munkafeltételeket biztosít. Imádkoz-
zunk azért, hogy ezeknek a programoknak széles-
körű sikere legyen, és azért, hogy a munkahelye-
ken pozitív változás legyen!    
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért , hogy az 
Indiai Lepramisszió tudjon elkötelezett kapcsola-
tokat kiépíteni a médiával, és imádkozzunk  azo-
kért a médiapartnerekért, akik a leprát prioritásként 
kezelik! 

Vezető munkatársak
Nikita Sarah – jogvédelmi és kommunikációs 
igazgató
Jacob Oomen – kommunikációs vezető

Kép: Lepraoktatás egy iskolában  -  Angola. Kép: Leprahátterű asszonyok egy március 8-i, nőnapi rendezvények, más jogvédő asszonyokkal együtt.
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9. hét: február 27 – március 5. 10. hét: március 6 – 12.

A Lepramisszió angolai munkájáról
Angolában szervezetünk a SOLE Angola helyi civil-
szervezettel közösen tevékenykedik. A leprakérdés 
sajnos már nem szerepel az egészségügyi kormány-
zat prioritásai között, jóllehet távoleső vidékeken még 
mindig magas a betegség előfordulási aránya. A 
SOLE Angola stratégiájának fókuszában 2017-ben a 
következők állnak: 
– korai felismeréssel megállítani a betegség terje-

dését,
– felvilágosító kampányokkal bátorítani a lakosságot 

együttműködésre,
– helyi önsegítő csoportok segítségével megelőzni a 

mozgássérültség kialakulását,
– jogvédelmi és erkölcsi tevékenységgel a betegek 

méltóságát visszaadni,
– egyházakkal és az ARPAL szervezettel együtt-

működve megállítani a kirekesztést és meg-
bélyegzést. 

Az ARPAL leprabetegekből álló angolai szervezet, 
mely az egyenlő jogokért, oktatásért, egészségért, 
munkalehetőségekért és jogvédelemért harcol. Tarto-
mányi és megyei szinten igyekszik a hivatalnokokat 
meggyőzni és képezni. 
A Lepramisszió tanzániai munkájáról
Tanzániában a Lepramisszió a Hombolo kórház és a 
hozzátartozó egységek munkáját támogatja. A kórház 
munkája igen sokrétű: felismerés,, gyógyítás, TBC 
gyógykezelés, HIV és szexuális úton terjedő beteg-
ségek, röntgen falusi lakosok körében, akik nem 
tudnak utazni, helyi iskolákban szűrések, önsegítő 
csoportok létrehozása és irányítása, szociális füg-
getlenségre segítés. A Hombolo kórház 2017-ben 
szakoktatási és megélhetési képzést nyújt leprabe-
tegek és családtagjaik számára. 
Imatémák
Angola

Hétfő: Imádkozzunk  Moises Chitumba-ért, aki a 
SOLE projektigazgatója! Munkájának része a 
jogvédelem, leprakezelés, adománygyűjtés, felvilá-
gosítás. Imádkozzunk a nemrégiben megválasztott 
elnökért, Maria Ferreira-ért, aki maga is korábbi 
leprabeteg, és ilyen háttérrel szeretne minél többet 
tenni sorstársaiért Jézus nevében és példája 
nyomán.  
Kedd: Imádkozzunk az ARPAL felvilágosító és 
szűrőkampányaiért, biztonságos utazásért és 

·

·

Angola és Tanzánia

azért, hogy munkatársaink minél több beteget ta-
láljanak meg és részesítsenek ellátásban! Imád-
kozzunk a települések vezetőiért, hogy együtt-
működőek, és ne akadékoskodók legyenek! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az angolai ható-
ságok több együttérzéssel és figyelemmel tekint-
senek a leprabetegségre és a betegekre! Imád-
kozzunk azért, hogy a többgyógyszeres kezelést 
használják vidéken is, ne csak a tartományi fővá-
rosokban és kiemelt helyeken! 

Tanzánia
Csütörtök: Imádkozzunk a Hombolo kórház mun-
katársaiért és a Nemzeti Egészségügyi Program 
résztvevőiért (munkatársak, önkéntesek, települési 
vezetők)! Imádkozzunk különösen is az új segéd-
orvosért, hogy Isten adjon neki jó szívet és bátor-
ságot nehéz munkája végzése során! 
Péntek: A tavalyi évben Tanzániában beindították a 
leprabetegek számára az otthonközpontú ellátást. 
Imádkozzunk azért, hogy ez a módszer terjedjen 
el, és különösen is a gyenge és idős betegek 
esetében legyen áldásos! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Hombolo kór-
ház megélhetést segítő és tanácsoló új projekt-
jéért! Imádkozzunk, hogy valóban a betegek érde-
két szolgálja ez a kezdeményezés, és azok, akik 
részt vesznek a programban, anyagi független-
ségre és megbecsültségre jussanak el! 

Vezető munkatársak
Angola
Faustino Paulo Mandavela – főtitkár, SOLE Angola
Tanzania
Niwagila Tigwela – igazgató

·

·

·

·

Tudatosság és érdekvédelem
Az Indiai Lepramisszió  arra bátorítja a leprabetegség 
által sújtott embereket, hogy szólaljanak fel a szá-
mukra fontos kérdésekben, védjék jogaikat, hogy vé-
leményüket figyelembe vegyék, amikor a döntésho-
zók az ő életüket befolyásoló kérdésekben dönte-
nek. Az Érdekvédelmi és Kommunikációs területen 
dolgozó munkatársak állami és nemzeti szinten 
együttműködnek a stratégiai partnerekkel, hogy ki-
emeljék a lepra-sújtotta emberek problémáit, és cél-
juk, hogy megfelelő kommunikáció segítségével 
csökkentsék a negatív hozzáállást és gyakorlatot. 
Ahhoz, hogy megvalósuljon az Indiai Lepramisszió  
jövőlátása, miszerint: „a lepra-sújtotta emberek méltó-
sággal éljenek egy átalakult, befogadó társada-
lomban, amely legyőzte a leprát”, a misszió azon dol-
gozik, hogy változtasson az emberek hozzáállásán, 
és hogy a társadalom és a kormány elismerje a 
leprát, mint népegészségügyi problémát.
Az Indiai Lepramisszió azon is munkálkodik, hogy 
kedvező politikai környezetet teremtsen azáltal, hogy 
a kormány olyan jogszabályokat és rendeleteket hoz, 
melyek kedvezőbbek a lepra sújtotta emberek szá-
mára. Szeretnék azt is biztosítani, hogy a végre-
hajtásban felelősek megértsék a leprával kapcsolatos 
kérdéseket, és így pozitív lépéseket tegyenek a 
leprabetegeket érintő kérdésekben. A Lepramisszió 
abban is segít a lepra-sújtotta embereknek, hogy 
alkossanak közösségeket  és közösen ki tudjanak 
állni magukért és jogaikért.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az Indiai Lepramisszió által 
tervezett nemzeti szintű tömegtájékoztatási 
figyelemfelkeltő kampányért, melynek célja, hogy 
az emberek jobban odafigyeljenek a leprára és 
megváltoztassa a negatív hozzáállásukat!
Kedd: Az EDPAL (A leprával sújtott emberekkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés) 2015 
Beadvány hatályon kívül helyezi az indiai kormány 
diszkriminatív törvényeit. A beadvány számos fázi-
son megy keresztül, mielőtt törvényerőre emel-
kedik. Imádkozzunk azért, hogy a törvényjavaslat 
gyorsan átmenjen az indiai törvényhozáson!
Szerda: Az Indiai Lepramisszió folyamatosan építi 
és erősíti a lepra-sújtotta emberek közösségeit és 
képviselőiket abban, hogy fel tudják hívni a figyel-
met a leprára. Imádkozzunk ennek sikeréért!

·
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Csütörtök: Az India különböző államaiban  műkö-
dő munkacsoportok azért lobbiznak saját államaik 
kormányainál, hogy legalább három ajánlást 
hajtsanak végre az indiai Jogi Bizottság 256. szá-
mú, „A lepra-sújtotta emberekkel szembeni hátrá-
nyos megkülönböztetés felszámolása” című jelen-
tésében találhatóak közül. Imádkozzunk a kezde-
ményezés sikeréért!
Péntek: A Lepramisszió Szakképző Központjai 
utánkövető, felülvizsgáló programokat működtetnek 
a diákjaik munkaadói számára, hogy foglalkoz-
zanak érdekképviseleti kérdésekkel: pl. a lepra 
vagy a fogyatékosság miatti hátrányos megkülön-
böztetés és befogadó munkahelyeket, valamint 
tisztességes munkafeltételeket biztosít. Imádkoz-
zunk azért, hogy ezeknek a programoknak széles-
körű sikere legyen, és azért, hogy a munkahelye-
ken pozitív változás legyen!    
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért , hogy az 
Indiai Lepramisszió tudjon elkötelezett kapcsola-
tokat kiépíteni a médiával, és imádkozzunk  azo-
kért a médiapartnerekért, akik a leprát prioritásként 
kezelik! 

Vezető munkatársak
Nikita Sarah – jogvédelmi és kommunikációs 
igazgató
Jacob Oomen – kommunikációs vezető

Kép: Lepraoktatás egy iskolában  -  Angola. Kép: Leprahátterű asszonyok egy március 8-i, nőnapi rendezvények, más jogvédő asszonyokkal együtt.
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Franciaország

A Nigériai Lepramisszióról
A Nigériai Lepramisszió a Nemzeti TBC-és Lepra-
ellenes Program keretében tevékenykedik, évi 
mintegy 40 000 leprabeteg ellátásával. Minden évben 
kb. 3 – 4 000 új megbetegedést regisztrálnak, akik-
nek több, mint 10%-a 14 év alatti gyermek. Ez a 
szám azt mutatja, hogy igen erős a betegség tovább-
adása a közösségekben, ami viszont az elhanya-
golásra és késői diagnózisra vezethető vissza. E két 
tényező aggodalomra ad okot. A Nigériai Lepra-
misszió és partnerei nélkül sokkal rosszabb lenne a 
helyzet, mivel megfeszített erőkkel küzdünk a korai 
felismerésért, gyógyításért és rehabilitálásért, a sze-
génység felszámolásáért. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Nigériai Lepramisszió ado-
mánygyűjtési stratégiájának első évéért, mindazo-
kért az egyházakért és egyénekért, akiket sikerült 
meggyőzniük és ügyünk mellé állítaniuk! Imád-
kozzunk azért, hogy Isten áldja meg továbbra is az 
adománygyűjtő tevékenységeket, és adjon új és 
használható ötleteket a munkatársak számár! 
Kedd: Azoknak az államoknak legtöbbjében, ahol 
a Lepramisszió dolgozik, folyamatos a veszély és 
nagyon gyenge a biztonság. Mindennaposak a 
nomád fulani pásztortörzs támadásai, többszáz 
halott és lerombolt falvak maradnak a nyomukban. 
A viszont-támadások is megszokottak, aminek 
következtében még több a halottak száma. 
Imádkozzunk biztonságért munkatársaink és a 
lakosság számára! 
Szerda: Imádkozzunk Dr Moses Onoh igazgatóért, 
aki a nigériai lepramissziós csapatot vezeti! Isten 
áldja őt meg, adjon neki erőt és bölcsességet, 
hogy mind a partnerekkel, mind a kormányzattal 
megfelelően tudjon tárgyalni, és előremenetelük 
legyen a projektekben is!
Csütörtök: Anglia és Wales Lepramissziójának 
segítségével a Nigériai Lepramisszió ultramodern 
műtőt kapott Niger állambeli Csancsaga Kórhá-
zába. A kormányzó is jelen volt az átadáson, és 
ígéretet tett arra, hogy az eddigi referenciakórházat  
oktatókórházzá minősítik a jövőben, ahol posztgra-
duális képzésben részesülhetnek fiatal orvosok. 
Ugyancsak megígérte, hogy a kórházhoz vezető 
utat is rendbeteszik. Imdákozzunk azért, hogy a 
kormányzat valóban állja ígéretét, és megtegyék 

·
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A franciaországi Lepramisszióról
Az elmúlt hónapokban a francia Lepramisszió (az 
országban Mission Lèpre-ként ismert) átszervezte a 
félállású titkárnő, Hanta megérkezésével az irodai 
munkát. Hanta 10 km-re lakik a Lepramisszió irodá-
jától, így hetente 3 napot tud dolgozni; sok irodai 
feladatot kezel: a csekkek feldolgozása, az adomá-
nyozókkal való kapcsolattartás, és az adományozók 
adatbázisa. A lepramissziós bizottság 9 főből áll, akik 
Franciaország különböző részein laknak, és különféle 
keresztény felekezethez tartoznak. Személyesen 
évente háromszor ülnek össze, de skype értekez-
leteket (internetes videótalálkozók) rendszeresen tar-
tanak. A bizottság és a munkatársak egyre inkább 
csoportmunka szoftverekkel dolgoznak, hogy meg-
oszthassák egymással a dokumentumokat. A mun-
katársak, bizottsági tagok, és önkéntesek egyházakat 
látogatnak meg, ahol bemutatják a Lepramisszió 
munkáját; és remény van még több ilyen meghívásra. 
A francia Lepramisszió rendszeresen megjelenő ma-
gazinja  az “En Action”, melyhez biztosítják a sze-
kesztő bizottságot. A Lepramisszió hatásköre és 
hatékonysága növelése érdekében nagyon gyakor-
latias segítséget, tanácsadást és ingyenes szeminá-
riumot kap a Webassoc-tól, amely többszáz, inter-
neten keresztül dolgozó szakember közössége, és a 
Lepramisszióhoz hasonló szervezeteknek nyújt ön-
kéntes segítséget az adománygyűjtésben és más 
témákban.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Franciaországért, ahol szá-
mos tömeggyilkosság történt az elmúlt években! Az 
idén lesz elnökválasztás. Imádkozzunk, hogy a 
terrorizmustól való félelem ne ossza meg a fran-
ciákat, és ne vezessen a szélsőségesekre való 
szavazáshoz, hanem bölcs szavazással olyat 
válasszanak, aki fenntartja a békét az országban! 
Legyen a csapat Franciaországban útmutató fény 
a honfitársak számára!
Kedd:  Az egyházlátogatások költséget jelentenek, 
de ugyanakkor lehetőséget is további adomány-
gyűjtésre a Lepramisszió munkájához. A Lepra-
misszió megítélését is befolyásolják, mert a lepra-
munkáról szóló történeteket megosztják a gyü-
lekezetekkel. A csapat arra számít, hogy még több 
templomlátogatás lesz az idén. Imádkozzunk Isten 
vezetéséért, hogy a lehető legjobban kihasználják 

·
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Nigéria 

mindazt, ami 
annyira szük-
séges lenne 
még! 
Péntek: A Nigériai Lepramisszió munkatársi kon-
ferenciája és elnökségi ülése általában áprilisban 
zajlik. Imádkozzunk azért, hogy az idei összejöve-
telek különösen is szolgálják a munkatársak, 
családtagjaik, az önkéntesek és minden résztvevő 
javát, hogy érezzék meg Isten szeretetét és 
megújult erővel térjenek haza a mindennapokba! 
Szombat/vasárnap: A Nigériai Lepramisszió egy 
kisfilmet készített „Ne sirasd Barbarát!” címmel. A 
film, melyet már a nagyközönség is láthat, a lepra-
betegek ügyének bemutatásával pozitívan harcol a 
megbélyegzés, kirekesztés és megkülönböztetés 
ellen. Bevétele természetesen a lepramunkát szol-
gálja. Imádkozzunk azért, hogy kedvező fogadta-
tásra találjon nemcsak a film, hanem a körlevelek, 
egyházaknak és más szervezeteknek küldött kérő 
felhívások is! 

Vezető munkatársak
Dr Moses Onoh – igazgató
Israel Kehinde Adio – pénzügyi és adminisztrációs 
vezető
Terver Anyor – adománygyűjtési vezető
Pius Ogbu Sunday – operatív menedzser
Temitope Ayoola – adminisztrációs munkatárs

·

·

Kép: A Nigériai Lepramisszió központjának dolgozói

Kép: A francia bizottság Lok és Dorothy Tapa-val a 2016. április 30-án tartott közgyűlésen.

ezeket a lehe-
tőségeket a 
leprabetegek 
támogatásá -
nak növelésére!
Szerda: Köszönjük meg Istennek Borat-ot, egy új 
önkéntest, aki a francia Lepramisszió honlapjának 
karbantartását vállalta! Imádkozzunk új önkéntesek 
jelentkezéséért, akik segítenek a kommunikáció-
ban, különösen az „En Action” magazine időigé-
nyes összeállításában!
Csütörtök: A francia Lepramisszió kis csapata 
csak 3 főből áll. Ketten közülük félállásban dol-
goznak. Istennek hála, jól tudnak együttműködni. 
Imádkozzunk velük együtt, hogy a lehető legjobb 
szervezetet és időgazdálkodást tudják kialakítani a 
louvres-i irodában a szükséges feladatok elvég-
zése érdekében! Imádkozzunk, hogy Isten erősítse 
meg a bizottságot is, hogy folytatni tudják mun-
kájukat!
Péntek: Fontos a  hasonlóan gondolkodó szerve-
zetekkel való kapcsolattartás. A francia Lepra-
misszió részt vesz különböző szemináriumokon és 
találkozókon más francia- és nemzetközi keresz-
tény és humanitárius hálózatokkal és missziókkal. 
Imádkozzunk értük, hogy tovább erősödjenek a 
partnerkapcsolataik!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Lepramisszió 
projektjeit támogató intézményi adakozókért! Fran-
ciaországban az egyház és állam szétválasztá-
sával nagyon bonyolulttá vált a Lepramisszió pro-
jektjeinek finanszírozása állami alapból. Imádkoz-
zunk, hogy sikerüljön vállalati szponzorokat találni!

Bibliai idézet: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvé-
nyem világossága.  Zsolt 119, 105
Vezető munkatárs
Pascal Machefer – országos igazgató

·
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·
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12. hét: március 20 – 26.
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Franciaország

A Nigériai Lepramisszióról
A Nigériai Lepramisszió a Nemzeti TBC-és Lepra-
ellenes Program keretében tevékenykedik, évi 
mintegy 40 000 leprabeteg ellátásával. Minden évben 
kb. 3 – 4 000 új megbetegedést regisztrálnak, akik-
nek több, mint 10%-a 14 év alatti gyermek. Ez a 
szám azt mutatja, hogy igen erős a betegség tovább-
adása a közösségekben, ami viszont az elhanya-
golásra és késői diagnózisra vezethető vissza. E két 
tényező aggodalomra ad okot. A Nigériai Lepra-
misszió és partnerei nélkül sokkal rosszabb lenne a 
helyzet, mivel megfeszített erőkkel küzdünk a korai 
felismerésért, gyógyításért és rehabilitálásért, a sze-
génység felszámolásáért. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a Nigériai Lepramisszió ado-
mánygyűjtési stratégiájának első évéért, mindazo-
kért az egyházakért és egyénekért, akiket sikerült 
meggyőzniük és ügyünk mellé állítaniuk! Imád-
kozzunk azért, hogy Isten áldja meg továbbra is az 
adománygyűjtő tevékenységeket, és adjon új és 
használható ötleteket a munkatársak számár! 
Kedd: Azoknak az államoknak legtöbbjében, ahol 
a Lepramisszió dolgozik, folyamatos a veszély és 
nagyon gyenge a biztonság. Mindennaposak a 
nomád fulani pásztortörzs támadásai, többszáz 
halott és lerombolt falvak maradnak a nyomukban. 
A viszont-támadások is megszokottak, aminek 
következtében még több a halottak száma. 
Imádkozzunk biztonságért munkatársaink és a 
lakosság számára! 
Szerda: Imádkozzunk Dr Moses Onoh igazgatóért, 
aki a nigériai lepramissziós csapatot vezeti! Isten 
áldja őt meg, adjon neki erőt és bölcsességet, 
hogy mind a partnerekkel, mind a kormányzattal 
megfelelően tudjon tárgyalni, és előremenetelük 
legyen a projektekben is!
Csütörtök: Anglia és Wales Lepramissziójának 
segítségével a Nigériai Lepramisszió ultramodern 
műtőt kapott Niger állambeli Csancsaga Kórhá-
zába. A kormányzó is jelen volt az átadáson, és 
ígéretet tett arra, hogy az eddigi referenciakórházat  
oktatókórházzá minősítik a jövőben, ahol posztgra-
duális képzésben részesülhetnek fiatal orvosok. 
Ugyancsak megígérte, hogy a kórházhoz vezető 
utat is rendbeteszik. Imdákozzunk azért, hogy a 
kormányzat valóban állja ígéretét, és megtegyék 
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A franciaországi Lepramisszióról
Az elmúlt hónapokban a francia Lepramisszió (az 
országban Mission Lèpre-ként ismert) átszervezte a 
félállású titkárnő, Hanta megérkezésével az irodai 
munkát. Hanta 10 km-re lakik a Lepramisszió irodá-
jától, így hetente 3 napot tud dolgozni; sok irodai 
feladatot kezel: a csekkek feldolgozása, az adomá-
nyozókkal való kapcsolattartás, és az adományozók 
adatbázisa. A lepramissziós bizottság 9 főből áll, akik 
Franciaország különböző részein laknak, és különféle 
keresztény felekezethez tartoznak. Személyesen 
évente háromszor ülnek össze, de skype értekez-
leteket (internetes videótalálkozók) rendszeresen tar-
tanak. A bizottság és a munkatársak egyre inkább 
csoportmunka szoftverekkel dolgoznak, hogy meg-
oszthassák egymással a dokumentumokat. A mun-
katársak, bizottsági tagok, és önkéntesek egyházakat 
látogatnak meg, ahol bemutatják a Lepramisszió 
munkáját; és remény van még több ilyen meghívásra. 
A francia Lepramisszió rendszeresen megjelenő ma-
gazinja  az “En Action”, melyhez biztosítják a sze-
kesztő bizottságot. A Lepramisszió hatásköre és 
hatékonysága növelése érdekében nagyon gyakor-
latias segítséget, tanácsadást és ingyenes szeminá-
riumot kap a Webassoc-tól, amely többszáz, inter-
neten keresztül dolgozó szakember közössége, és a 
Lepramisszióhoz hasonló szervezeteknek nyújt ön-
kéntes segítséget az adománygyűjtésben és más 
témákban.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk Franciaországért, ahol szá-
mos tömeggyilkosság történt az elmúlt években! Az 
idén lesz elnökválasztás. Imádkozzunk, hogy a 
terrorizmustól való félelem ne ossza meg a fran-
ciákat, és ne vezessen a szélsőségesekre való 
szavazáshoz, hanem bölcs szavazással olyat 
válasszanak, aki fenntartja a békét az országban! 
Legyen a csapat Franciaországban útmutató fény 
a honfitársak számára!
Kedd:  Az egyházlátogatások költséget jelentenek, 
de ugyanakkor lehetőséget is további adomány-
gyűjtésre a Lepramisszió munkájához. A Lepra-
misszió megítélését is befolyásolják, mert a lepra-
munkáról szóló történeteket megosztják a gyü-
lekezetekkel. A csapat arra számít, hogy még több 
templomlátogatás lesz az idén. Imádkozzunk Isten 
vezetéséért, hogy a lehető legjobban kihasználják 
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Nigéria 

mindazt, ami 
annyira szük-
séges lenne 
még! 
Péntek: A Nigériai Lepramisszió munkatársi kon-
ferenciája és elnökségi ülése általában áprilisban 
zajlik. Imádkozzunk azért, hogy az idei összejöve-
telek különösen is szolgálják a munkatársak, 
családtagjaik, az önkéntesek és minden résztvevő 
javát, hogy érezzék meg Isten szeretetét és 
megújult erővel térjenek haza a mindennapokba! 
Szombat/vasárnap: A Nigériai Lepramisszió egy 
kisfilmet készített „Ne sirasd Barbarát!” címmel. A 
film, melyet már a nagyközönség is láthat, a lepra-
betegek ügyének bemutatásával pozitívan harcol a 
megbélyegzés, kirekesztés és megkülönböztetés 
ellen. Bevétele természetesen a lepramunkát szol-
gálja. Imádkozzunk azért, hogy kedvező fogadta-
tásra találjon nemcsak a film, hanem a körlevelek, 
egyházaknak és más szervezeteknek küldött kérő 
felhívások is! 

Vezető munkatársak
Dr Moses Onoh – igazgató
Israel Kehinde Adio – pénzügyi és adminisztrációs 
vezető
Terver Anyor – adománygyűjtési vezető
Pius Ogbu Sunday – operatív menedzser
Temitope Ayoola – adminisztrációs munkatárs

·

·

Kép: A Nigériai Lepramisszió központjának dolgozói

Kép: A francia bizottság Lok és Dorothy Tapa-val a 2016. április 30-án tartott közgyűlésen.

ezeket a lehe-
tőségeket a 
leprabetegek 
támogatásá -
nak növelésére!
Szerda: Köszönjük meg Istennek Borat-ot, egy új 
önkéntest, aki a francia Lepramisszió honlapjának 
karbantartását vállalta! Imádkozzunk új önkéntesek 
jelentkezéséért, akik segítenek a kommunikáció-
ban, különösen az „En Action” magazine időigé-
nyes összeállításában!
Csütörtök: A francia Lepramisszió kis csapata 
csak 3 főből áll. Ketten közülük félállásban dol-
goznak. Istennek hála, jól tudnak együttműködni. 
Imádkozzunk velük együtt, hogy a lehető legjobb 
szervezetet és időgazdálkodást tudják kialakítani a 
louvres-i irodában a szükséges feladatok elvég-
zése érdekében! Imádkozzunk, hogy Isten erősítse 
meg a bizottságot is, hogy folytatni tudják mun-
kájukat!
Péntek: Fontos a  hasonlóan gondolkodó szerve-
zetekkel való kapcsolattartás. A francia Lepra-
misszió részt vesz különböző szemináriumokon és 
találkozókon más francia- és nemzetközi keresz-
tény és humanitárius hálózatokkal és missziókkal. 
Imádkozzunk értük, hogy tovább erősödjenek a 
partnerkapcsolataik!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Lepramisszió 
projektjeit támogató intézményi adakozókért! Fran-
ciaországban az egyház és állam szétválasztá-
sával nagyon bonyolulttá vált a Lepramisszió pro-
jektjeinek finanszírozása állami alapból. Imádkoz-
zunk, hogy sikerüljön vállalati szponzorokat találni!

Bibliai idézet: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvé-
nyem világossága.  Zsolt 119, 105
Vezető munkatárs
Pascal Machefer – országos igazgató
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13. hét: március 27 – április 2.

21

ARCKÉP

A svájci Lepramisszióról 
A Lepramisszió svájci története 1905-ben egy kis 
csapat hölggyel indult, akik a Lepramissziót imád-
sággal és adományok gyűjtésével kezdték el 
támogatni. Ma, a svájci Lepramisszió  két irodával 
működik: egyik az ország francianyelvű részén, a 
másik a német nyelvterületen.
Céljaik a következők:
– Partneri együttműködés a Lepramissziós Közösség 
más tagjaival, illetve leprabetegekkel olyan projektek 
végrehajtásában, amelyek a misszió stratégiai orszá-
gait érintik, mint pl. Banglades, India, Nepál, a Kongói 
Demokratikus Köztársaság és Nigéria.
– Növelni a svájci embereknek a leprával  és a vele 
járó jelenségekkel kapcsolatos ismereteit, mint pl. a 
szegénység, a kirekesztettség, a betegség kifejlő-
dése. Továbbá lehetőséget nyújtani a svájci lakosság 
számára, hogy támogathassák a leprában szenve-
dőket, illetve rokkant embereket és családtagjaikat. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a hűségéért és irány-
mutatásáért! Imádkozzunk a svájci missziós csapat 
támogatásáért, hogy az Úr által kijelölt feladatokat 
a lehető legteljesebben elvégezhessék!
Kedd: Mondjunk köszönetet Istennek a Svájcban 
működő önkéntesekért! Imádkozzunk, hogy moti-
váltak maradjanak a misszió feladataiban való 
részvételben, sűrű munkabeosztásuk ellenére is!
Szerda: Imádkozzunk, hogy a missziós bizottsági 
tagok tudatában legyenek a Lepramisszió iránti 

·

·
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Amikor a kelet-timori Pascoela dos Santos két 
éves volt, belázasodott. Édesanyja orvoshoz 
vitte, aki injekciót adott a kislánynak. Pascoela 
azonban ettől kezdve nem tudott úgy járni, mint 
a többi gyermek. 

Megtanult bottal járni. Mivel értelmes kislány 
volt, édesanyja iskolába is iratta. Ott azonban 
nem volt mozgássérülteknek kialakított közle-
kedés. Így Pascoela nem ment társaival ját-
szani, hanem lassan elmagányosodott. 

Egy szép napon egy ausztrál orvos érkezett a 
faluba. Megvizsgálta a lányt, később megmű-
tötte. Pascoela ettől kezdve bot nélkül tud járni. 
Igaz, hosszú távolságokat nem tud megtenni, 
de nagyon boldog, hogy közlekedni tud, ráadá-
sul bot nélkül!

„Értékesnek érzem magam, mint nő és mint ember!” Svájc

Később bébiszitterként dolgozott, angolul tanult, 
szabadidejében pedig pingpongozott. Hazája 
képviseletében részt vett az Ázsiai Paralimpián, 
tagja a Kelet-Timori Paralimpiai Bizottságnak, 
ahol a Lepramissziót is megismerhette. Örül, 
hogy a Lepramisszió mozgássérültekkel is fog-
lalkozik, melyben ő is részt vesz a maga 
eszközeivel. 

„Örülök, hogy munkám révén nagyon sok em-
berrel megismerkedhetek, és nőként is, ember-
ként is értékesnek érzem magam. Figyelnek 
rám, és nem lenéznek. Ez a legnagyszerűbb 
érzés. Emlékszem, hogy nem is olyan régen 
még azzal viaskodtam: miért vagyok mozgás-
sérült, és miért születtem meg. Láttam édes-
anyám könnyeit. Ma már azonban büszke lehet 
rám. Szeretnék majd férjhez is menni!”

elkötelezett -
ségüknek, s 
ezáltal újra 
megvá lasz t -
hassák őket további 3 évre. A választás április 
környékén kerül megrendezésre.
Csütörtök: Mondjunk hálát azokért a svájci elkö-
telezett adományozókért, akik hűségesen adakoz-
nak a leprás betegek megsegítésére!
Péntek: Imádkozzunk a svájci missziós csapatért, 
hogy megvalósíthassák új elképzeléseiket! Sokrétű 
munkájuk során bölcsességre és lelkesedésre van 
szükségük.
Szombat/vasárnap: Adj hálát Istennek a missziós 
csapat kiegészüléséért és a missziós munkában 
résztvevők közti összetartásért, dacára annak, 
hogy különböző anyanyelvűek és nagy távolsá-
gokra élnek egymástól!

Bibliai idézet:
Jézus azonnal megvigasztalta őket. „Bízzatok, én 
vagyok, ne féljetek.”    Máté 14:27 
Vezető munkatársak
Markus Freudiger – országos vezető
Anne-Claude Jonah – képviselő (Svájc francia 
nyelvterületén) 
Nadja Klarer – adománygyűjtés és kommunikáció
Esther Kuny – pénzügy
Christine Schneeberger – adminisztráció
Jan Kuny – elnök

·

·

·

Képek: Markus Freudiger igazgató a nepáli lepramissziós csapat kíséretében. Új tolószéket hoznak Dhurba Gautum 
számára.
Tudatosság- projekt Svájcban: Dan Izzett (Zimbabwe-ből) egy imatalálkozó alkalmával, tanúságtétel közben. Szavait 
Anne-Claude Jonah tolmácsolja francia nyelvre. Tervben van, hogy Dan újra előadást tart majd, az őszi rendezvényen is.
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ARCKÉP

A svájci Lepramisszióról 
A Lepramisszió svájci története 1905-ben egy kis 
csapat hölggyel indult, akik a Lepramissziót imád-
sággal és adományok gyűjtésével kezdték el 
támogatni. Ma, a svájci Lepramisszió  két irodával 
működik: egyik az ország francianyelvű részén, a 
másik a német nyelvterületen.
Céljaik a következők:
– Partneri együttműködés a Lepramissziós Közösség 
más tagjaival, illetve leprabetegekkel olyan projektek 
végrehajtásában, amelyek a misszió stratégiai orszá-
gait érintik, mint pl. Banglades, India, Nepál, a Kongói 
Demokratikus Köztársaság és Nigéria.
– Növelni a svájci embereknek a leprával  és a vele 
járó jelenségekkel kapcsolatos ismereteit, mint pl. a 
szegénység, a kirekesztettség, a betegség kifejlő-
dése. Továbbá lehetőséget nyújtani a svájci lakosság 
számára, hogy támogathassák a leprában szenve-
dőket, illetve rokkant embereket és családtagjaikat. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek a hűségéért és irány-
mutatásáért! Imádkozzunk a svájci missziós csapat 
támogatásáért, hogy az Úr által kijelölt feladatokat 
a lehető legteljesebben elvégezhessék!
Kedd: Mondjunk köszönetet Istennek a Svájcban 
működő önkéntesekért! Imádkozzunk, hogy moti-
váltak maradjanak a misszió feladataiban való 
részvételben, sűrű munkabeosztásuk ellenére is!
Szerda: Imádkozzunk, hogy a missziós bizottsági 
tagok tudatában legyenek a Lepramisszió iránti 

·

·

·

Amikor a kelet-timori Pascoela dos Santos két 
éves volt, belázasodott. Édesanyja orvoshoz 
vitte, aki injekciót adott a kislánynak. Pascoela 
azonban ettől kezdve nem tudott úgy járni, mint 
a többi gyermek. 

Megtanult bottal járni. Mivel értelmes kislány 
volt, édesanyja iskolába is iratta. Ott azonban 
nem volt mozgássérülteknek kialakított közle-
kedés. Így Pascoela nem ment társaival ját-
szani, hanem lassan elmagányosodott. 

Egy szép napon egy ausztrál orvos érkezett a 
faluba. Megvizsgálta a lányt, később megmű-
tötte. Pascoela ettől kezdve bot nélkül tud járni. 
Igaz, hosszú távolságokat nem tud megtenni, 
de nagyon boldog, hogy közlekedni tud, ráadá-
sul bot nélkül!

„Értékesnek érzem magam, mint nő és mint ember!” Svájc

Később bébiszitterként dolgozott, angolul tanult, 
szabadidejében pedig pingpongozott. Hazája 
képviseletében részt vett az Ázsiai Paralimpián, 
tagja a Kelet-Timori Paralimpiai Bizottságnak, 
ahol a Lepramissziót is megismerhette. Örül, 
hogy a Lepramisszió mozgássérültekkel is fog-
lalkozik, melyben ő is részt vesz a maga 
eszközeivel. 

„Örülök, hogy munkám révén nagyon sok em-
berrel megismerkedhetek, és nőként is, ember-
ként is értékesnek érzem magam. Figyelnek 
rám, és nem lenéznek. Ez a legnagyszerűbb 
érzés. Emlékszem, hogy nem is olyan régen 
még azzal viaskodtam: miért vagyok mozgás-
sérült, és miért születtem meg. Láttam édes-
anyám könnyeit. Ma már azonban büszke lehet 
rám. Szeretnék majd férjhez is menni!”

elkötelezett -
ségüknek, s 
ezáltal újra 
megvá lasz t -
hassák őket további 3 évre. A választás április 
környékén kerül megrendezésre.
Csütörtök: Mondjunk hálát azokért a svájci elkö-
telezett adományozókért, akik hűségesen adakoz-
nak a leprás betegek megsegítésére!
Péntek: Imádkozzunk a svájci missziós csapatért, 
hogy megvalósíthassák új elképzeléseiket! Sokrétű 
munkájuk során bölcsességre és lelkesedésre van 
szükségük.
Szombat/vasárnap: Adj hálát Istennek a missziós 
csapat kiegészüléséért és a missziós munkában 
résztvevők közti összetartásért, dacára annak, 
hogy különböző anyanyelvűek és nagy távolsá-
gokra élnek egymástól!

Bibliai idézet:
Jézus azonnal megvigasztalta őket. „Bízzatok, én 
vagyok, ne féljetek.”    Máté 14:27 
Vezető munkatársak
Markus Freudiger – országos vezető
Anne-Claude Jonah – képviselő (Svájc francia 
nyelvterületén) 
Nadja Klarer – adománygyűjtés és kommunikáció
Esther Kuny – pénzügy
Christine Schneeberger – adminisztráció
Jan Kuny – elnök

·

·

·

Képek: Markus Freudiger igazgató a nepáli lepramissziós csapat kíséretében. Új tolószéket hoznak Dhurba Gautum 
számára.
Tudatosság- projekt Svájcban: Dan Izzett (Zimbabwe-ből) egy imatalálkozó alkalmával, tanúságtétel közben. Szavait 
Anne-Claude Jonah tolmácsolja francia nyelvre. Tervben van, hogy Dan újra előadást tart majd, az őszi rendezvényen is.
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A Nigeri Lepramisszió álma, hogy a leprabetegek 
meggyógyuljanak, értékes életet élhessenek, közös-
ségük megbélyegezze őket, hanem  fogadja be. 
A Nigeri Lepramisszió az ország hat körzetében 
munkálkodik a következőképpen:
– egészségügyi szűréseket tartanak, egészségügyi 
dolgozókat képeznek és orientálnak. Ezt a munkát az 
Egészségügyi Minisztériummal partnerségben vég-
zik. 
– Településfejlesztés, mely magában foglalja tiszta 
ivóvíz biztosítását, élelmiszerellátást, mezőgazdasági 
tevékenységet, megélhetést segítő tevékenységet, 
illemhelyek építését.
– A Danja Referenciakórház dolgozói számára szak-
mai segítségnyújtás, képzés a sebkezelésről, moz-
gássérült tanácsadás, remény és jó célok adása. 
– Közösségalapú rehabilitáció önsegítő csoportok 
létrehozásával és működtetésével.
– Az IDEA szervezettel partnerség, mely a gyógyult 
leprabetegek érdekvédelmi közössége.
– Egyházi vezetőkkel és más közösségek vezetőivel 
kapcsolatok kiépítése és fenntartása.
Imatémák

Hétfő: Az Egészségügyi Minisztériummal nehéz a 
kapcsolat tartása, különösen is azokon a terüle-
teken, ahol a Lepramisszió nincs jelen. Imádkoz-
zunk azért, hogy gördülékenyebben lehessen 
együttműködni a szűrések, illetve az utógondozási 
munka során!
Kedd: Az iszlámista Boko Haram szervezetnek 
Nigériába való visszaszorítása során nagyon sok 
nigeri vesztette életét az ország keleti részében. A 
béke és nyugalom nagyon törékeny. Imádkozzunk 

·

·

A Kongói Lepramisszióról
A hatalmas méretek, a terep, a szegénység, a tör-
vénytelenség igen nehéz munkaterületté teszi a Lep-
ramisszió számára Kongót. Imádsággal és sok gon-
dolkodással alakították ki azt a hármas célt, melynek 
irányában a munkájuk zajlik: 
– A leprabetegek és más, elhanyagolt  trópusi beteg-
ségekben szenvedők az ország egész területén jus-
sanak hozzá megfelelő orvosi ellátáshoz!
– A Lepramisszió segítségnyújtása után hosszú-
távon rendeződjék a családok sorsa!
– A Kongói Lepramisszió legyen jól működő, dina-
mikus szervezet!
Hiszik, hogy együttérző, szeretetteljes és szakmai 
hozzáállásuk által enyhülnek a sokat szenvedett kon-
gói népnek fájdalmai! Hiszik, hogy minden segítség 
átfogó kell, hogy legyen, az élet egészét és össze-
függéseit figyelembe véve. Ezért projektjeik első-
renden az orvosi tevékenység körébe tartoznak. 
Ennek keretében kiemelt fontosságú a településfej-
lesztés és a lakosság általános egészségi állapo-
tának javítása. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért, hogy a Lepramisszió 
tevékenysége során nagyon sok emberhez eljut-
nak munkatársaink! Adjunk hálát azért, hogy a 
Nemzeti Településfejlesztési Stratégiában is szá-
mítottak a Lepramisszió tapasztalataira!

·

Niger Kongói Demokratikus Köztársaság

azért, hogy Is-
ten tegyen cso-
dát és az erő-
szak szűnjön 
meg! A kormánynak pedig legyen ereje és böl-
csessége a nagyon feszült politikai helyzet keze-
lésében!
Szerda: Imádkozzunk esőért! Nigerben nagyon 
kevés a csapadék, ezért a termés igen gyenge, a 
lakosság pedig éhezik. Imádkozzunk esőért!
Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramisszió megélhe-
tést-segítő projektjéért, mely által Maradi tarto-
mányban sok leprahátterű család kapott lehető-
séget kis üzlet vagy vállalkozás indítására. Ez 
megélhetésüket – bár szerényen –, de biztonsá-
gossá teszi. 
Péntek: Imádkozzunk a Danja kórházban folyó 
munkáért, a dolgozókért! A jelenlegi projektszakasz 
véget ér: imádkozzunk további támogatásokért és 
azért, hogy a kórház továbbra is elkötelezetten tud-
ja végezni nagyon nehéz szolgálatát!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azokért a ko-
rábbi leprabetegekért, akik megismerték Jézust és 
bátor tanítványaivá lettek! Tudnak és mernek más 
hitű társaik előtt is bizonyságot tenni az IDEA 
szervezetben, és megváltozott életük példává lesz 
a többiek előtt! Többen közülük nyilvánosan is 
elmondták tanúságtételüket a Danja kórház 
fennállásának 60. évfordulóján!

Vezető munkatársak
Bunmi Oluloto – igazgató, orvos
Johanna Abdul – programvezető munkatársa
Saratou Barage – technikai munkatárs
Ichaja Garba - hivatalvezető

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: Adjunk hálát azért, hogy a kinshasai hivatal 
egy emelettel bővülhetett, melyhez az anyagi tá-
mogatást a Nemzetközi Lepramisszió tagországai 
biztosították!
Szerda: Néhány projekt rendkívül távoli és nehe-
zen megközelíthető területen van. Imádkozzunk 
azért, hogy munkatársaink ne szenvedjenek bale-
setet és ne kapjanak fertőzéseket veszélyes uta-
zásaik során!
Csütörtök: Szükség van orvosra, gyógytornászra, 
projektfelügyelőre. Szeretnének keresztény mun-
katársakat találni ezekre az állásokra. Imád-
kozzunk ezért! Kérjük Istentől megfelelő és 
alkalmas személyek jelentkezését!
Péntek: A Kongói Lepramisszió az országos TBC 
szűrésekkel társulva végzi tevékenységét. Imád-
kozzunk azért, hogy ez a partnerség eredményes 
legyen az ország minden területén!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Ngueji Ngueji-
ért, egy korábban leprabeteg férfiért, akinek 
mindkét kezén amputálni kellett ujjait. Így teljesen 
mások gondoskodására szorul. Könyörögjünk érte!

Vezető munkatársak: 
Louis Paluku Sabuni – igazgató, orvos
Christian Bulambo Bisinva – pénzügyi vezető
Doris Mukelungo Ndombe – adminisztráció
Didier Muhima – projektvezető

Képek: A vezető munkatársak.  
Az irodaépület emeleti részének építése. 
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A Nigeri Lepramisszió álma, hogy a leprabetegek 
meggyógyuljanak, értékes életet élhessenek, közös-
ségük megbélyegezze őket, hanem  fogadja be. 
A Nigeri Lepramisszió az ország hat körzetében 
munkálkodik a következőképpen:
– egészségügyi szűréseket tartanak, egészségügyi 
dolgozókat képeznek és orientálnak. Ezt a munkát az 
Egészségügyi Minisztériummal partnerségben vég-
zik. 
– Településfejlesztés, mely magában foglalja tiszta 
ivóvíz biztosítását, élelmiszerellátást, mezőgazdasági 
tevékenységet, megélhetést segítő tevékenységet, 
illemhelyek építését.
– A Danja Referenciakórház dolgozói számára szak-
mai segítségnyújtás, képzés a sebkezelésről, moz-
gássérült tanácsadás, remény és jó célok adása. 
– Közösségalapú rehabilitáció önsegítő csoportok 
létrehozásával és működtetésével.
– Az IDEA szervezettel partnerség, mely a gyógyult 
leprabetegek érdekvédelmi közössége.
– Egyházi vezetőkkel és más közösségek vezetőivel 
kapcsolatok kiépítése és fenntartása.
Imatémák

Hétfő: Az Egészségügyi Minisztériummal nehéz a 
kapcsolat tartása, különösen is azokon a terüle-
teken, ahol a Lepramisszió nincs jelen. Imádkoz-
zunk azért, hogy gördülékenyebben lehessen 
együttműködni a szűrések, illetve az utógondozási 
munka során!
Kedd: Az iszlámista Boko Haram szervezetnek 
Nigériába való visszaszorítása során nagyon sok 
nigeri vesztette életét az ország keleti részében. A 
béke és nyugalom nagyon törékeny. Imádkozzunk 

·

·

A Kongói Lepramisszióról
A hatalmas méretek, a terep, a szegénység, a tör-
vénytelenség igen nehéz munkaterületté teszi a Lep-
ramisszió számára Kongót. Imádsággal és sok gon-
dolkodással alakították ki azt a hármas célt, melynek 
irányában a munkájuk zajlik: 
– A leprabetegek és más, elhanyagolt  trópusi beteg-
ségekben szenvedők az ország egész területén jus-
sanak hozzá megfelelő orvosi ellátáshoz!
– A Lepramisszió segítségnyújtása után hosszú-
távon rendeződjék a családok sorsa!
– A Kongói Lepramisszió legyen jól működő, dina-
mikus szervezet!
Hiszik, hogy együttérző, szeretetteljes és szakmai 
hozzáállásuk által enyhülnek a sokat szenvedett kon-
gói népnek fájdalmai! Hiszik, hogy minden segítség 
átfogó kell, hogy legyen, az élet egészét és össze-
függéseit figyelembe véve. Ezért projektjeik első-
renden az orvosi tevékenység körébe tartoznak. 
Ennek keretében kiemelt fontosságú a településfej-
lesztés és a lakosság általános egészségi állapo-
tának javítása. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért, hogy a Lepramisszió 
tevékenysége során nagyon sok emberhez eljut-
nak munkatársaink! Adjunk hálát azért, hogy a 
Nemzeti Településfejlesztési Stratégiában is szá-
mítottak a Lepramisszió tapasztalataira!

·

Niger Kongói Demokratikus Köztársaság

azért, hogy Is-
ten tegyen cso-
dát és az erő-
szak szűnjön 
meg! A kormánynak pedig legyen ereje és böl-
csessége a nagyon feszült politikai helyzet keze-
lésében!
Szerda: Imádkozzunk esőért! Nigerben nagyon 
kevés a csapadék, ezért a termés igen gyenge, a 
lakosság pedig éhezik. Imádkozzunk esőért!
Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramisszió megélhe-
tést-segítő projektjéért, mely által Maradi tarto-
mányban sok leprahátterű család kapott lehető-
séget kis üzlet vagy vállalkozás indítására. Ez 
megélhetésüket – bár szerényen –, de biztonsá-
gossá teszi. 
Péntek: Imádkozzunk a Danja kórházban folyó 
munkáért, a dolgozókért! A jelenlegi projektszakasz 
véget ér: imádkozzunk további támogatásokért és 
azért, hogy a kórház továbbra is elkötelezetten tud-
ja végezni nagyon nehéz szolgálatát!
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azokért a ko-
rábbi leprabetegekért, akik megismerték Jézust és 
bátor tanítványaivá lettek! Tudnak és mernek más 
hitű társaik előtt is bizonyságot tenni az IDEA 
szervezetben, és megváltozott életük példává lesz 
a többiek előtt! Többen közülük nyilvánosan is 
elmondták tanúságtételüket a Danja kórház 
fennállásának 60. évfordulóján!

Vezető munkatársak
Bunmi Oluloto – igazgató, orvos
Johanna Abdul – programvezető munkatársa
Saratou Barage – technikai munkatárs
Ichaja Garba - hivatalvezető

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: Adjunk hálát azért, hogy a kinshasai hivatal 
egy emelettel bővülhetett, melyhez az anyagi tá-
mogatást a Nemzetközi Lepramisszió tagországai 
biztosították!
Szerda: Néhány projekt rendkívül távoli és nehe-
zen megközelíthető területen van. Imádkozzunk 
azért, hogy munkatársaink ne szenvedjenek bale-
setet és ne kapjanak fertőzéseket veszélyes uta-
zásaik során!
Csütörtök: Szükség van orvosra, gyógytornászra, 
projektfelügyelőre. Szeretnének keresztény mun-
katársakat találni ezekre az állásokra. Imád-
kozzunk ezért! Kérjük Istentől megfelelő és 
alkalmas személyek jelentkezését!
Péntek: A Kongói Lepramisszió az országos TBC 
szűrésekkel társulva végzi tevékenységét. Imád-
kozzunk azért, hogy ez a partnerség eredményes 
legyen az ország minden területén!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Ngueji Ngueji-
ért, egy korábban leprabeteg férfiért, akinek 
mindkét kezén amputálni kellett ujjait. Így teljesen 
mások gondoskodására szorul. Könyörögjünk érte!

Vezető munkatársak: 
Louis Paluku Sabuni – igazgató, orvos
Christian Bulambo Bisinva – pénzügyi vezető
Doris Mukelungo Ndombe – adminisztráció
Didier Muhima – projektvezető

Képek: A vezető munkatársak.  
Az irodaépület emeleti részének építése. 
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17. hét: április 24 – 30.

A dél-afrikai Lepramisszióról
A dél-afrikai Lepramissziót 1949-ben alapították. Ado-
mányokat gyűjtenek,mellyel a leprabetegek ápolását 
támogatják. Az esetek nagy többsége Mpumalanga, 
KwaZulu és Kelet Cape tartományokban található. A 
Lepramisszió programokat irányít KwaZulu Natalban 
és Kelet Cape-ben. Alkalmankénti segítséget bizto-
sítanak az ápolással kapcsolatban Namíbia és Dél-
Afrika más részeiben is. A RampUp program azokat a 
fogyatékkal élőket támogatja, akik nem találnak szál-
lást az egyházon belül. A Disability Connection, amit 
Barbara Watt irányít, azokat a fogyatékkal élőket ku-
tatja föl, akik nyitottak Jézusra. 2016-ban létrehoztak 
egy irodát Pietermarizburgban, és máris látják a gyü-
mölcsét annak, hogy így sokkal elérhetőbbé váltak a 
nagyközönség számára.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük, hogy fohászkodsz a dél-afrikai 
postai szolgáltatásért! A szolgálat javult, de a kéz-
besítési időtartam még mindig hosszú. A vezető 
mindent elkövet, hogy megújítsa a szolgálatot, és 
megérti: miért szenvedett több üzleti és jótékony-
sági vállalkozás a szolgáltatás összeomlása miatt. 
Imádkozz, hogy megkapja a kormány és a postai 
alkalmazottak teljes támogatását, mert azért küzd, 
hogy orvosolja a mélyen gyökerező gondokat! 
Köszönet az Úrnak, hogy  a nehézségek dacára 
támogatóink mélységesen hűek maradtak a 
Lepramisszióhoz!
Kedd: Adjunk hálát az Úrnak azért a haladásért, 
amit a RampUp programban elértek a fogyatékkal 
élő emberekkel az egyházon belüli inkluzív foglal-
kozásaikban! Imádkozzunk Erna Möllerért, aki a 
program felelőse, és új anyagot vezetett be 2016-
ban! Adjunk hálát az eredményes képzési foglal-
kozásokért és a csapatért, melynek tagjai kemé-
nyen dolgoztak, hogy elsajátítsák a továbbképzés 
anyagát!
Szerda: A Lepramisszió alkalmi segítséget nyújt az 
egészségügyi csoportnak Észak-Namíbiában, ahol 
számos idősebb leprás beteg él. Fohászkodjunk 
ezekért a betegekért, akik közül sokan súlyosan 
egészségkárosultak, hogy a róluk való gondosko-
dás hatékony legyen! Sokan szétszórtan élnek  
nagy területen lévő falvakban, amiket nehéz meg-
közelíteni. 

·

·

·

Az Új-Zélandi Lepramisszióról
A lepramisszió 1912 óta van jelen Új-Zélandon. 
Körülbelül 11.500 új-zélandi támogatja a misszió 
munkáját.
A Lepramisszió e-mail kampányokon, hagyatéki prog-
ramon, szemtől-szembe adománygyűjtéssel, a „gyó-
gyíts meg valakit” rendszeres adományozói prog-
ramon, illetve állami támogatásokon keresztül szerzi 
bevételeit.
A misszió 2014-18 közötti három stratégiai prioritása 
a következő:
1. az új-zélandiak megnyerése „a lepra megszün-
tetése és életek megváltoztatása” –  ügyének,
2. a leprabetegeket gyógyító, róluk gondoskodó és 
életüket helyreállítani segítő területi programok erő-
forrásainak előteremtése és azok támogatása,
3. aktívan társulni a Nemzetközi Lepramisszió átfogó 
közösségével a leprabetegségnek az egész világra 
kiható megszüntetésére.
A Lepramisszió a következő tevékenységi köröket 
vállalja fel Új-Zélandon:
– ifjúsági támogatók rendszere egyetemista korú 
fiatal felnőttek számára,
– „Futás a jogokért” csapat az évi auckland-i mara-
tonon,
– társulás keresztény és állami rádiókkal,
– együttműködés indiai, bangladesi, kínai és nepáli 
etnikai közösségekkel,
– egyházak és más csoportok megszólítása,
– imanaplók elküldése az „Imádkozz és dicsőíts” 
csoport támogatóinak Új-Zéland szerte.
Imatémák

Hétfő: az idei év során az Új-Zélandi Lepramisszió 
munkatársai számos adománygyűjtő tevékenysé-
get folytatnak, hogy elérjék a lakosságot azzal az 
üzenettel, hogy a lepra legyőzhető és emberi éle-
tek átalakulhatnak. Imádkozzunk azért, hogy az új, 
elkötelezett támogatók megnyeréséért végzett erő-
feszítések eredményesek legyenek! Adjunk hálát 
azokért az új-zélandi támogatókért, akik éveken át 
támogatták anyagilag a világ legszegényebb 
régióiban élő, leprával fertőzött embereket!
Kedd: Dicsérjük az Urat az újonnan kinevezett 
igazgatósági és bizottsági tagokért! Minden tag 
más és más szempontot hoz a missziói munka 
átfogó kormányzásának szakértői erősítésével 
kapcsolatban. Imádkozzunk a vezetőségen belüli 

·

·

Dél-Afrika Új-Zéland

·

·

·

Csütörtök: Hálásak vagyunk azért a sok lehető-
ségért, amivel a Lepramisszió 2016-ban is  segí-
tette az egészségügyben dolgozókat a leprások 
gondozásában. A leprát gyakran már csak az 
utolsó stádiumban tudják diagnosztizálni Dél-Afri-
kában. Könyörögjünk azért, hogy a kiképzett sze-
mélyzet mindvégig talpon tudjon maradni! Kérjük, 
gondolj a területen dolgozókra, Lucky Kunene és 
Goodman Qhoslolo biztonságos utazásaira, mivel 
hatalmas távolságokat tesznek meg havonta 
gyakran rossz minőségű utakon, hogy kezeljék a 
betegeket és oktassák a beteggondozókat!
Péntek: Adjunk hálát azoknak a támogatóknak 
nagylelkűségéért, akik 2016-ban megírták hagyaté-
kukat a dél-afrikai Lepramisszió számára! Imád-
kozz Otto Kingsley-ért, a Western Cape-i területi 
igazgatóért, aki kapcsolatot tart ezekkel a támo-
gatókkal. Könyörögjünk, hogy az Úr sokáig meg-
tartsa őt, hogy támogatni tudja ezt a hagyatéki 
programot! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azokért az 
egyházi szervezetekért, akik lelkesen és 
nagylelkűen támogatják a Lepramisszió dél-afrikai 
munkáját évtizedek óta! Imádkozzunk, hogy a dél-
afrikai csapat új egyházakat üdvözölhessen 
támogatói között a 2017-es évben!

Bibliai idézet:„Kiálts örömért az Úrhoz, énekeld az Ő 
dicséretét, foglald imáidba az Ő nevét” 66.zsoltár

Vezető munkatársak
Peter Laubscher – igazgató
Theo de Villiers – Igazgatóhelyettes
Erna Möller – programvezető

egységért a lá-
tással, az irá-
nyokkal és a 
fejlesztésekkel 
kapcsolatban, különösen is a három munka-
bizottságért: adománygyűjtés, programok és forrá-
sok, könyvvizsgálat!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az idei ifjúsági 
támogatók legyenek képesek eleget tenni a Nepáli 
Lepramisszió érdekében vállalt adománygyűjtő 
elkötelezettségüknek, illetve hogy tudják folytatni 
az Új-Zélandi Lepramisszió munkájának népszerű-
sítését a helyi közösségekben és gyülekezetek-
ben! Emlékezzünk meg azokról a leprabetegekről 
is, akik a 2015-ös földrengést követően még min-
dig veszélyeztetett körülmények között élnek 
Nepálban! Könyörögjünk azért, hogy minden szük-
séges gyakorlati és lelki-szellemi segítséget 
megkapjanak!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon 
bölcsességet és látást Gillian Whitley-nek, aki az 
országos vezető 2016. augusztusa óta, hogy mi-
ként vezesse a csapatot! Imádkozz Gillian egész-
ségéért, a jólétéért, illetve azért, hogy biztonság-
ban legyen akkor is, amikor az Új-Zélandi Lepra-
misszió különböző projektjeit látogatja meg!
Péntek: Dicsérjük az Urat a programszervező csa-
patért, Jasleen Klerért (program menedzser), Tony 
Wrightsonért és Andrew Hardingért (program ta-
nácsadó), akik azon dolgoznak, hogy az Új-Zélandi 
Lepramisszió részesülhessen az új-zélandi kor-
mány segélyprogramjából! Ezek a projektek Pápua 
Új-Guineában, Bougainvilleben és Bangladesben 
vannak.
Szombat/vasárnap: Az Új-Zélandi Lepramisszió 
erősen támaszkodik hagyatékokra is annak érde-
kében, hogy teljesíteni tudják kötelezettségválla-
lásaikat a projektek terén. Adjunk hálát azokért 
a támogatókért, akik életükben hagyatékukkal 
rendelkeznek a misszió munkájának javára!

Vezető munkatársak
Gillian Whitley - országos vezető
Martin Malkaney - pénzügyi / finanszírozási 
menedzser
Jane Walker - adománygyűjtő menedzser
Jasleen Kler - programok menedzsere
Anne Ratliff - kuratóriumi elnök

·

·

·

·

Képek: A Lepramisszió országos vezetője, Gillian Whitley (balra) és Nutan, egy fiatal lány, aki a „Gyógyíts meg valakit!" 
rendszeres adakozói kampány arca volt.
Az Új-Zélandi Lepramisszió 2016. évi ifjúsági munkatársai



16. hét: április 17 – 23.
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17. hét: április 24 – 30.

A dél-afrikai Lepramisszióról
A dél-afrikai Lepramissziót 1949-ben alapították. Ado-
mányokat gyűjtenek,mellyel a leprabetegek ápolását 
támogatják. Az esetek nagy többsége Mpumalanga, 
KwaZulu és Kelet Cape tartományokban található. A 
Lepramisszió programokat irányít KwaZulu Natalban 
és Kelet Cape-ben. Alkalmankénti segítséget bizto-
sítanak az ápolással kapcsolatban Namíbia és Dél-
Afrika más részeiben is. A RampUp program azokat a 
fogyatékkal élőket támogatja, akik nem találnak szál-
lást az egyházon belül. A Disability Connection, amit 
Barbara Watt irányít, azokat a fogyatékkal élőket ku-
tatja föl, akik nyitottak Jézusra. 2016-ban létrehoztak 
egy irodát Pietermarizburgban, és máris látják a gyü-
mölcsét annak, hogy így sokkal elérhetőbbé váltak a 
nagyközönség számára.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük, hogy fohászkodsz a dél-afrikai 
postai szolgáltatásért! A szolgálat javult, de a kéz-
besítési időtartam még mindig hosszú. A vezető 
mindent elkövet, hogy megújítsa a szolgálatot, és 
megérti: miért szenvedett több üzleti és jótékony-
sági vállalkozás a szolgáltatás összeomlása miatt. 
Imádkozz, hogy megkapja a kormány és a postai 
alkalmazottak teljes támogatását, mert azért küzd, 
hogy orvosolja a mélyen gyökerező gondokat! 
Köszönet az Úrnak, hogy  a nehézségek dacára 
támogatóink mélységesen hűek maradtak a 
Lepramisszióhoz!
Kedd: Adjunk hálát az Úrnak azért a haladásért, 
amit a RampUp programban elértek a fogyatékkal 
élő emberekkel az egyházon belüli inkluzív foglal-
kozásaikban! Imádkozzunk Erna Möllerért, aki a 
program felelőse, és új anyagot vezetett be 2016-
ban! Adjunk hálát az eredményes képzési foglal-
kozásokért és a csapatért, melynek tagjai kemé-
nyen dolgoztak, hogy elsajátítsák a továbbképzés 
anyagát!
Szerda: A Lepramisszió alkalmi segítséget nyújt az 
egészségügyi csoportnak Észak-Namíbiában, ahol 
számos idősebb leprás beteg él. Fohászkodjunk 
ezekért a betegekért, akik közül sokan súlyosan 
egészségkárosultak, hogy a róluk való gondosko-
dás hatékony legyen! Sokan szétszórtan élnek  
nagy területen lévő falvakban, amiket nehéz meg-
közelíteni. 

·

·

·

Az Új-Zélandi Lepramisszióról
A lepramisszió 1912 óta van jelen Új-Zélandon. 
Körülbelül 11.500 új-zélandi támogatja a misszió 
munkáját.
A Lepramisszió e-mail kampányokon, hagyatéki prog-
ramon, szemtől-szembe adománygyűjtéssel, a „gyó-
gyíts meg valakit” rendszeres adományozói prog-
ramon, illetve állami támogatásokon keresztül szerzi 
bevételeit.
A misszió 2014-18 közötti három stratégiai prioritása 
a következő:
1. az új-zélandiak megnyerése „a lepra megszün-
tetése és életek megváltoztatása” –  ügyének,
2. a leprabetegeket gyógyító, róluk gondoskodó és 
életüket helyreállítani segítő területi programok erő-
forrásainak előteremtése és azok támogatása,
3. aktívan társulni a Nemzetközi Lepramisszió átfogó 
közösségével a leprabetegségnek az egész világra 
kiható megszüntetésére.
A Lepramisszió a következő tevékenységi köröket 
vállalja fel Új-Zélandon:
– ifjúsági támogatók rendszere egyetemista korú 
fiatal felnőttek számára,
– „Futás a jogokért” csapat az évi auckland-i mara-
tonon,
– társulás keresztény és állami rádiókkal,
– együttműködés indiai, bangladesi, kínai és nepáli 
etnikai közösségekkel,
– egyházak és más csoportok megszólítása,
– imanaplók elküldése az „Imádkozz és dicsőíts” 
csoport támogatóinak Új-Zéland szerte.
Imatémák

Hétfő: az idei év során az Új-Zélandi Lepramisszió 
munkatársai számos adománygyűjtő tevékenysé-
get folytatnak, hogy elérjék a lakosságot azzal az 
üzenettel, hogy a lepra legyőzhető és emberi éle-
tek átalakulhatnak. Imádkozzunk azért, hogy az új, 
elkötelezett támogatók megnyeréséért végzett erő-
feszítések eredményesek legyenek! Adjunk hálát 
azokért az új-zélandi támogatókért, akik éveken át 
támogatták anyagilag a világ legszegényebb 
régióiban élő, leprával fertőzött embereket!
Kedd: Dicsérjük az Urat az újonnan kinevezett 
igazgatósági és bizottsági tagokért! Minden tag 
más és más szempontot hoz a missziói munka 
átfogó kormányzásának szakértői erősítésével 
kapcsolatban. Imádkozzunk a vezetőségen belüli 

·

·

Dél-Afrika Új-Zéland

·

·

·

Csütörtök: Hálásak vagyunk azért a sok lehető-
ségért, amivel a Lepramisszió 2016-ban is  segí-
tette az egészségügyben dolgozókat a leprások 
gondozásában. A leprát gyakran már csak az 
utolsó stádiumban tudják diagnosztizálni Dél-Afri-
kában. Könyörögjünk azért, hogy a kiképzett sze-
mélyzet mindvégig talpon tudjon maradni! Kérjük, 
gondolj a területen dolgozókra, Lucky Kunene és 
Goodman Qhoslolo biztonságos utazásaira, mivel 
hatalmas távolságokat tesznek meg havonta 
gyakran rossz minőségű utakon, hogy kezeljék a 
betegeket és oktassák a beteggondozókat!
Péntek: Adjunk hálát azoknak a támogatóknak 
nagylelkűségéért, akik 2016-ban megírták hagyaté-
kukat a dél-afrikai Lepramisszió számára! Imád-
kozz Otto Kingsley-ért, a Western Cape-i területi 
igazgatóért, aki kapcsolatot tart ezekkel a támo-
gatókkal. Könyörögjünk, hogy az Úr sokáig meg-
tartsa őt, hogy támogatni tudja ezt a hagyatéki 
programot! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azokért az 
egyházi szervezetekért, akik lelkesen és 
nagylelkűen támogatják a Lepramisszió dél-afrikai 
munkáját évtizedek óta! Imádkozzunk, hogy a dél-
afrikai csapat új egyházakat üdvözölhessen 
támogatói között a 2017-es évben!

Bibliai idézet:„Kiálts örömért az Úrhoz, énekeld az Ő 
dicséretét, foglald imáidba az Ő nevét” 66.zsoltár

Vezető munkatársak
Peter Laubscher – igazgató
Theo de Villiers – Igazgatóhelyettes
Erna Möller – programvezető

egységért a lá-
tással, az irá-
nyokkal és a 
fejlesztésekkel 
kapcsolatban, különösen is a három munka-
bizottságért: adománygyűjtés, programok és forrá-
sok, könyvvizsgálat!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy az idei ifjúsági 
támogatók legyenek képesek eleget tenni a Nepáli 
Lepramisszió érdekében vállalt adománygyűjtő 
elkötelezettségüknek, illetve hogy tudják folytatni 
az Új-Zélandi Lepramisszió munkájának népszerű-
sítését a helyi közösségekben és gyülekezetek-
ben! Emlékezzünk meg azokról a leprabetegekről 
is, akik a 2015-ös földrengést követően még min-
dig veszélyeztetett körülmények között élnek 
Nepálban! Könyörögjünk azért, hogy minden szük-
séges gyakorlati és lelki-szellemi segítséget 
megkapjanak!
Csütörtök: Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon 
bölcsességet és látást Gillian Whitley-nek, aki az 
országos vezető 2016. augusztusa óta, hogy mi-
ként vezesse a csapatot! Imádkozz Gillian egész-
ségéért, a jólétéért, illetve azért, hogy biztonság-
ban legyen akkor is, amikor az Új-Zélandi Lepra-
misszió különböző projektjeit látogatja meg!
Péntek: Dicsérjük az Urat a programszervező csa-
patért, Jasleen Klerért (program menedzser), Tony 
Wrightsonért és Andrew Hardingért (program ta-
nácsadó), akik azon dolgoznak, hogy az Új-Zélandi 
Lepramisszió részesülhessen az új-zélandi kor-
mány segélyprogramjából! Ezek a projektek Pápua 
Új-Guineában, Bougainvilleben és Bangladesben 
vannak.
Szombat/vasárnap: Az Új-Zélandi Lepramisszió 
erősen támaszkodik hagyatékokra is annak érde-
kében, hogy teljesíteni tudják kötelezettségválla-
lásaikat a projektek terén. Adjunk hálát azokért 
a támogatókért, akik életükben hagyatékukkal 
rendelkeznek a misszió munkájának javára!

Vezető munkatársak
Gillian Whitley - országos vezető
Martin Malkaney - pénzügyi / finanszírozási 
menedzser
Jane Walker - adománygyűjtő menedzser
Jasleen Kler - programok menedzsere
Anne Ratliff - kuratóriumi elnök

·

·

·

·

Képek: A Lepramisszió országos vezetője, Gillian Whitley (balra) és Nutan, egy fiatal lány, aki a „Gyógyíts meg valakit!" 
rendszeres adakozói kampány arca volt.
Az Új-Zélandi Lepramisszió 2016. évi ifjúsági munkatársai



19. hét: május 8 – 14.
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18. hét: május 1 – 7.

Nepál

A Lepramisszió nepáli munkájáról
A Lepramisszió 1957-ben kezdte meg munkálkodását 
Nepálban az Anandaban kórház megalapításával, 
Kathmandu külvárosában. Azóta a Nepáli Lepra-
misszió – jelenleg egy nem kormányzati szerv, önálló 
vezetőséggel – Nepál kormányával együttműködve 
azon dolgozik, hogy szakellátást valamint technikai 
támogatást biztosítsanak a lepraszűrő programok 
számára. Emellett nemzetközileg is elismert kutatá-
sokba is belekezdtek a lepra területén, és közösség-
fejlesztő programokat működtetnek taktikai kapcso-
lataik révén. 
Nepálban számos faluközösségben a leprát „előző 
életükben elkövetett bűneikért kapott büntetésként”, 
átokként fogják fel. Ez gyakran vezeti az embereket 
arra, hogy a lepra első jeleit és tüneteit elrejtsék, így 
sebezhetőbbé válnak a súlyos fogyatékosságokkal 
szemben. A lepratevékenységet gyakran figyelmen 
kívül hagyják a kormány egészségügyi szervezetein 
belül, és míg a helyi kórházak és klinikák felelősek a 
lepra diagnosztizálásáért és a kezelések több gyógy-
szeres terápiáinak kialakításáért, mégis nagyon gya-
koriak a rossz diagnózisok! Ezen kívül az emberek 
általánosságban azelőtt látogatnak el orvosaikhoz, 
mielőtt a leprát megállapították és kezelték volna. 
Egyéb szövődmények, – beleértve az érzékvesztést, 
fogyatékosságot, fekélyeket, –  a lepra tünetei, 
valamint a gyógyító műtétek iránti szükség leginkább 
az Anandaban Kórházra tartozik.
Az Anandaban Kórházról
Az Anandaban Kórházat 1957-ben nyittatta a 
Nemzetközi Lepramisszió. A 110 ágyas kórház a 
leprabetegek mellett  általános betegeket is ellát. 
Oktatóközpontja leprával kapcsolatos technikai 
képzéseket biztosít a kormány egészségügyi 
dolgozóinak Nepálból, illetve más ázsiai országokból, 
valamint országszerte vidéki orvosi rendelőket és 
egészségügyi sátrakat állíttat az állami kórházaknál 
és klinikáknál, segítve a kormány egészségügyi 
rendszerének megerősödését. A sok járóbetegklinika 
és gyógyszerészet mind a rendes közösséget, mind a 
leprafertőzötteket is ellátja, és egy orvos a nap 20 
órájában elérhető. Anandabannak van még egy 
művégtag központja, egy sebészeti és fizioterápiás 
osztálya, és egy mikobakteriális kutatóintézete, ami 
teljességgel elkötelezett a leprakutatások terén. 
Emellett az Anandaban egy klinikát is működtet 
Laltipur városi negyedében és Kathmanduban. 

A spanyolországi Lepramisszióról
A spanyol Lepramisszió egyéni adományozóktól, egy-
házaktól kap támogatást, és különböző tárgyak, mint 
pl. könyvek, pólók eladásából gyűjt adományt. Első-
sorban a nigériai Lepramisszió munkáját támogatják 
anyagilag, különösen a rokkantság megelőző projek-
teket, és egészségügyi készletek szállítását.
Olaszországi Lepramisszió (Mission Lebbra)
Az olasz Lepramissziót 1968-ban alapította  az ön-
kéntesek bizottsága, akik keményen dolgoztak azon, 
hogy a misszió ismertté váljon Olaszországban. Az 
elmúlt években sok minden megváltozott, és most az 
olasz csapat azon dolgozik, hogy új munkatársak 
csatlakozzanak a bizottsághoz, akik friss ötleteket 
hoznak. Remélik,  hogy a modern média lehetőségeit 
(mint pl. az internet és  Facebook) kihasználva, köny-
nyebben elérik az embereket. Kulturális projekteket 
és adománygyűjtó rendezvényeket is indítanak azzal 
a szándékkal, hogy Olaszország különböző régióiban 
élő emberekkel kapcsolatot létesítsenek, és elnyerjék 
a támogatásukat.
Imatémák
Spanyolország

Hétfő: A spanyol Lepramisszió nehéz gazdasági 
környezetben dolgozik, és a bizottsági tagok ön
kéntesként tevékenykednek, így az idejüket sok  
feladat között kell  megosztani. Imádkozzunk értük 
és családjukért, hogy megtapasztalják Isten jelen
létét és bölcsességét, miközben mindennapi éle
tüket próbálják egyensúlyban tartani, és kérjünk 
ehhez jó egészséget.
Kedd: Imádkozzunk, hogy Isten adjon új önkénte
seket segítségül azoknak, akik Spanyolországban 
a Lepramisszió munkája iránt próbálják megnyerni 
az emberek figyelmét és támogatását! Imádkoz
zunk megújult lelkesedésért, buzdításért és áldá
sért az életükre, és hogy jó kapcsolatot tudjanak 
kialakítani azokkal, akik a projekteken dolgoznak 
Nigériában!
Szerda: Imádkozzunk, hogy eredményes legyen a 
spanyol Lepramisszió kezdeményezése, és talál
janak ápolókat, orvosokat, akik hajlandók valame
lyik projektben dolgozni Nigériában a szabadságuk 
alatt, ami általában minden év augusztusában van. 
Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg ezt a kezde
ményezést!

·
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Spanyolország és Olaszország

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk egészségért, bölcsességért, 
erőért és útmutatásért az országos vezető, 
Shovakhar Kandel számára! Imádkozzunk a Ne-
páli Lepramisszió vezetőségéért és személyze-
téért!
Kedd: Imádkozzunk a 2015-ös, pusztító földren-
gést követő helyreállító munkálatokért Anandaban 
Kórházban és környékén! Kérjünk áldást a hely-
reállítási munkálatokra, valamint azokra, amiket 
ebben az évben fognak elkezdeni! dásra!
Szerda: Az Anandaban Kórházban minden kedd 
este közösségi alkalmat tartanak, ahol a személy-
zet és betegek együtt imádkoznak. Imádkozzunk 
értük!
Csütörtök: Dr Indra Napit egészségügyi igazgató, 
valamint orvosokból és nővérekből álló csapata 
évenként több, mint 1500 műtétet végeznek. 
Mondjunk áldást rájuk! 
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a megelőzésre, 
diagnosztizálásra, valamint a lepra tüneteinek ke-
zelésére jobb módot találjunk, így kevesebb em-
bernél alakulhasson ki hosszú távú eltorzulás, 
vagy fogyatékosság! 
Szombat/vasárnap:. Imádkozzunk Nepálért!

Bibliai idézet:
„A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, 
amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Máté 
25:40

·

·

·

·

·

·

Olszország
Csütörtök: Magasztaljuk Istent jelenlétéért és ere
jéért, amit az olasz Lepramisszió megtapasztalt  a 
legújabb nehézségek között! Mondjunk köszöne
tet Istennek azokért, akik az olasz Lepramisszió 
megújulásán, és láthatóságán dolgoznak!
Péntek: Imádkozzunk a támogatókkal való kap
csolat megerősödéséért, és hogy a társadalmi 
eseményeken keresztül növekedjen a leprabeteg
ség ismertsége! Imádkozzunk, hogy ez új ön
kénteseket és adományokat eredményezzen a 
leprabetegekkel kapcsolatos munka támoga
tásához!
Szombat/vasárnap: Az olasz Lepramisszió a Skó
ciai Lepraisszióval együtt a bangladeshi munkát 
támogatja. Imádkozzunk ennek a három ország
nak a csapatáért, akik együtt dolgoznak a lepra
betegek életének megsegítésén! Imádkozzunk a  
bangladeshi leprabetegekért, hogy az életük jobbá 
váljon, és megismerjék Isten szeretetét és áldását 
a Lepramisszió közreműködésével!

· -

-

· -

-
-

-
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Kép: A Nepáli Lepramisszió alkalmazottai
Kép: Az olasz Lepramisszió bizottsági tagja, Pietro Matino 
(bal) Gabriele-lel, egy új önkéntessel, 
aki a kommunkációban segít Észak-Olaszországban.



19. hét: május 8 – 14.
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18. hét: május 1 – 7.

Nepál

A Lepramisszió nepáli munkájáról
A Lepramisszió 1957-ben kezdte meg munkálkodását 
Nepálban az Anandaban kórház megalapításával, 
Kathmandu külvárosában. Azóta a Nepáli Lepra-
misszió – jelenleg egy nem kormányzati szerv, önálló 
vezetőséggel – Nepál kormányával együttműködve 
azon dolgozik, hogy szakellátást valamint technikai 
támogatást biztosítsanak a lepraszűrő programok 
számára. Emellett nemzetközileg is elismert kutatá-
sokba is belekezdtek a lepra területén, és közösség-
fejlesztő programokat működtetnek taktikai kapcso-
lataik révén. 
Nepálban számos faluközösségben a leprát „előző 
életükben elkövetett bűneikért kapott büntetésként”, 
átokként fogják fel. Ez gyakran vezeti az embereket 
arra, hogy a lepra első jeleit és tüneteit elrejtsék, így 
sebezhetőbbé válnak a súlyos fogyatékosságokkal 
szemben. A lepratevékenységet gyakran figyelmen 
kívül hagyják a kormány egészségügyi szervezetein 
belül, és míg a helyi kórházak és klinikák felelősek a 
lepra diagnosztizálásáért és a kezelések több gyógy-
szeres terápiáinak kialakításáért, mégis nagyon gya-
koriak a rossz diagnózisok! Ezen kívül az emberek 
általánosságban azelőtt látogatnak el orvosaikhoz, 
mielőtt a leprát megállapították és kezelték volna. 
Egyéb szövődmények, – beleértve az érzékvesztést, 
fogyatékosságot, fekélyeket, –  a lepra tünetei, 
valamint a gyógyító műtétek iránti szükség leginkább 
az Anandaban Kórházra tartozik.
Az Anandaban Kórházról
Az Anandaban Kórházat 1957-ben nyittatta a 
Nemzetközi Lepramisszió. A 110 ágyas kórház a 
leprabetegek mellett  általános betegeket is ellát. 
Oktatóközpontja leprával kapcsolatos technikai 
képzéseket biztosít a kormány egészségügyi 
dolgozóinak Nepálból, illetve más ázsiai országokból, 
valamint országszerte vidéki orvosi rendelőket és 
egészségügyi sátrakat állíttat az állami kórházaknál 
és klinikáknál, segítve a kormány egészségügyi 
rendszerének megerősödését. A sok járóbetegklinika 
és gyógyszerészet mind a rendes közösséget, mind a 
leprafertőzötteket is ellátja, és egy orvos a nap 20 
órájában elérhető. Anandabannak van még egy 
művégtag központja, egy sebészeti és fizioterápiás 
osztálya, és egy mikobakteriális kutatóintézete, ami 
teljességgel elkötelezett a leprakutatások terén. 
Emellett az Anandaban egy klinikát is működtet 
Laltipur városi negyedében és Kathmanduban. 

A spanyolországi Lepramisszióról
A spanyol Lepramisszió egyéni adományozóktól, egy-
házaktól kap támogatást, és különböző tárgyak, mint 
pl. könyvek, pólók eladásából gyűjt adományt. Első-
sorban a nigériai Lepramisszió munkáját támogatják 
anyagilag, különösen a rokkantság megelőző projek-
teket, és egészségügyi készletek szállítását.
Olaszországi Lepramisszió (Mission Lebbra)
Az olasz Lepramissziót 1968-ban alapította  az ön-
kéntesek bizottsága, akik keményen dolgoztak azon, 
hogy a misszió ismertté váljon Olaszországban. Az 
elmúlt években sok minden megváltozott, és most az 
olasz csapat azon dolgozik, hogy új munkatársak 
csatlakozzanak a bizottsághoz, akik friss ötleteket 
hoznak. Remélik,  hogy a modern média lehetőségeit 
(mint pl. az internet és  Facebook) kihasználva, köny-
nyebben elérik az embereket. Kulturális projekteket 
és adománygyűjtó rendezvényeket is indítanak azzal 
a szándékkal, hogy Olaszország különböző régióiban 
élő emberekkel kapcsolatot létesítsenek, és elnyerjék 
a támogatásukat.
Imatémák
Spanyolország

Hétfő: A spanyol Lepramisszió nehéz gazdasági 
környezetben dolgozik, és a bizottsági tagok ön
kéntesként tevékenykednek, így az idejüket sok  
feladat között kell  megosztani. Imádkozzunk értük 
és családjukért, hogy megtapasztalják Isten jelen
létét és bölcsességét, miközben mindennapi éle
tüket próbálják egyensúlyban tartani, és kérjünk 
ehhez jó egészséget.
Kedd: Imádkozzunk, hogy Isten adjon új önkénte
seket segítségül azoknak, akik Spanyolországban 
a Lepramisszió munkája iránt próbálják megnyerni 
az emberek figyelmét és támogatását! Imádkoz
zunk megújult lelkesedésért, buzdításért és áldá
sért az életükre, és hogy jó kapcsolatot tudjanak 
kialakítani azokkal, akik a projekteken dolgoznak 
Nigériában!
Szerda: Imádkozzunk, hogy eredményes legyen a 
spanyol Lepramisszió kezdeményezése, és talál
janak ápolókat, orvosokat, akik hajlandók valame
lyik projektben dolgozni Nigériában a szabadságuk 
alatt, ami általában minden év augusztusában van. 
Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg ezt a kezde
ményezést!
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Spanyolország és Olaszország

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk egészségért, bölcsességért, 
erőért és útmutatásért az országos vezető, 
Shovakhar Kandel számára! Imádkozzunk a Ne-
páli Lepramisszió vezetőségéért és személyze-
téért!
Kedd: Imádkozzunk a 2015-ös, pusztító földren-
gést követő helyreállító munkálatokért Anandaban 
Kórházban és környékén! Kérjünk áldást a hely-
reállítási munkálatokra, valamint azokra, amiket 
ebben az évben fognak elkezdeni! dásra!
Szerda: Az Anandaban Kórházban minden kedd 
este közösségi alkalmat tartanak, ahol a személy-
zet és betegek együtt imádkoznak. Imádkozzunk 
értük!
Csütörtök: Dr Indra Napit egészségügyi igazgató, 
valamint orvosokból és nővérekből álló csapata 
évenként több, mint 1500 műtétet végeznek. 
Mondjunk áldást rájuk! 
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy a megelőzésre, 
diagnosztizálásra, valamint a lepra tüneteinek ke-
zelésére jobb módot találjunk, így kevesebb em-
bernél alakulhasson ki hosszú távú eltorzulás, 
vagy fogyatékosság! 
Szombat/vasárnap:. Imádkozzunk Nepálért!

Bibliai idézet:
„A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, 
amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Máté 
25:40

·

·

·

·

·

·

Olszország
Csütörtök: Magasztaljuk Istent jelenlétéért és ere
jéért, amit az olasz Lepramisszió megtapasztalt  a 
legújabb nehézségek között! Mondjunk köszöne
tet Istennek azokért, akik az olasz Lepramisszió 
megújulásán, és láthatóságán dolgoznak!
Péntek: Imádkozzunk a támogatókkal való kap
csolat megerősödéséért, és hogy a társadalmi 
eseményeken keresztül növekedjen a leprabeteg
ség ismertsége! Imádkozzunk, hogy ez új ön
kénteseket és adományokat eredményezzen a 
leprabetegekkel kapcsolatos munka támoga
tásához!
Szombat/vasárnap: Az olasz Lepramisszió a Skó
ciai Lepraisszióval együtt a bangladeshi munkát 
támogatja. Imádkozzunk ennek a három ország
nak a csapatáért, akik együtt dolgoznak a lepra
betegek életének megsegítésén! Imádkozzunk a  
bangladeshi leprabetegekért, hogy az életük jobbá 
váljon, és megismerjék Isten szeretetét és áldását 
a Lepramisszió közreműködésével!
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Kép: A Nepáli Lepramisszió alkalmazottai
Kép: Az olasz Lepramisszió bizottsági tagja, Pietro Matino 
(bal) Gabriele-lel, egy új önkéntessel, 
aki a kommunkációban segít Észak-Olaszországban.



20. hét:  15  21.május –

28 29

21. hét: május 22 – 28.

’The steadfast love of the Lord never ceases; his 
mercies never come to an end; they are new every 
morning; great is your faithfulness.'
Lamentations 3:22-23 (ESV)
A Lepramisszió pápua-új-guineai munkájáról
A pápua-új-guineai munkánk átmeneti állapotban 
van. A korábban Madang-ban működő irodát átköl-
töztettük a fővárosba, Port Moresby-be. Így sokkal 
jobban el tudják munkatársaink a különféle terü-
leteket érni, mint korábban. 
A lepraszűrési projekt 2016-ban lezárult. Egy újabb 
ötéves szakasz kezdődött, melyhez az anyagi hát-
teret Új-Zéland kormánya és az Új-Zélandi Lepra-
misszió biztosítja. Ez a projektünk leprahátterű egyé-
neket, közösségeket és háztartásokat segít a min-
dennapi megélhetéshez. 
Egy másik új projektet a World Vision szervezettel 
közösen végezzük Madang tartomány Usino-Bundi 
kerületében. Szeretnénk a helyi vezetőket és közös-
ségeket meggyőzni a nemek közti egyenlőségről. A 
leprabetegek és mozgássérültek is kiszolgáltatottan 
érzik ugyanezt a problémát. A Lepramisszió szeretné 
biztosítani mindnyájukat, hogy nem hagyjuk magukra 
őket, és minél több mozgássérültet be is vonunk 
munkatársként projektünkbe, az egyenlőség bizonyí-
tékaként.  
A Bougainville autonóm területen a Lepramisszió az 
Egészségügyi Minisztériummal és más felzárkóztató 
szervezetekkel közösen tevékenykedik. Ez a közös 
projekt tisztálkodást, közösség-alapú rehabilitációt 
végez az egészségügyi alapellátás keretében. 
Szakképzett falusi elöljárók, egészségügyi önkénte-
sek tanítják meg a lakosságot arra, miként védekez-
hetnek a fertőzésekkel szemben, hogyan tisztál-
kodjanak. 
Imatémák

Hétfő: Könyörögjünk azért, hogy Isten érintse meg 
és tegye érdeklődővé a leprabetegeket és moz-

·

Pápua-Új- Guinea

gássérülteket a Lepramisszió tevékenysége iránt, 
és fogadják szívesen a segítséget! Imádkozzunk a 
munkatársakért, hogy Isten adjon nekik erőt és 
védelmet sok és fárasztó utazásuk során! 
Kedd: Imádkozzunk a nemi hátterű megkülönböz-
tetések felszámolásáért! Kérjük Istent, hogy akik-
nek ilyen tapasztalatuk van, merjenek annak han-
got adni, és ne fogadják el a nemük vagy beteg-
ségük miatti megkülönböztetést! Imádkozzunk a 
lepramissziós stábért, hogy okosan és szeretettel 
tudja védelmezni a rászorulókat! 
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a június-július-
ban zajló választások békében és nyugalomban 
történjenek meg! Imádkozzunk jó vezetőkért, és 
imádkozzunk a választókért, hogy bölcsességgel 
tudjanak szavazataikkal élni és jó vezetőket vá-
lasztani!  
Csütörtök: Adjunk hálát azért, hogy jól sikerült 
eladni a korábbi madangi irodát, és jól sikerült egy 
másikat vásárolni Port Moresby-ben! Imádkozzunk 
a munkatársakért, akik közül többeknek el kell 
költözniük az irodaváltás miatt, hogy munkájukat 
az új helyen folytatni tudják! 
Péntek: 2018 után az új-zélandi kormány nem 
nyújt tovább támogatást a Bougainville Egész-
ségügyi Programhoz. Imádkozzunk azért, hogy 
Isten nyisson új kapukat, hogy a program mű-
ködhessen tovább, és a rászorulók ne károsul-
janak! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a bougainville-i 
képzett területi vezetőkért és egészségügyi mun-
katársakért, és kérjük Istentől számukra, hogy 
szeretettel, türelemmel és együttérzéssel tudják 
végezni munkájukat! 

Vezető munkatársak
Natalie Smith – igazgató
Jacqueline Pil – projektvezető
Afinini Tawi – pénzügyi vezető

·

·

·

·

·

Képek: A munkatársak (balról jobbra): Afinini, Afeke, Maggie, Kevin, Elma, Natalie, Jacque és Linda.
A bougainville-i egészségügyi projekt munkatársai. 

Az Indiai Lepramisszió 14 intézményben fejti ki 
egészségvédelmi tevékenységét, melyek India 9 álla-
mában (Andra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, 
Maharashtra, Tamil Nadu, Uttarkandh, Uttar Pradesh 
és West-Bengal) találhatók. Mind a 14 kórházban úgy 
tekintenek a leprabetegségre, mint komplex prob-
lémára: vagyis nemcsak a testet, hanem a lelket, tár-
sadalmi körülményeket, szociális kérdéseket is segí-
tik megoldani a betegek és családjuk életében. A 
leprabetegséggel gyakran jár együtt mozgássérült-
ség, látáskárosodás, más bőrbetegségek. Ezekre is 
minden intézményben megfelelően felkészült körül-
ményekkel és tudással várják a betegeket. 

India – egészségvédelem

Kép: Betegek szemműtét után – Naini, India 

Az Indiai Lepramisszió egyik stratégiai prioritása a 
korai felismerés és diagnózis. Ehhez nagyon sok 
szűrővizsgálatot végeznek, bővítik a területi és 
munkatársi hálózatot, hogy minél több betegen minél 
korábbi stádiumban diagnosztizálják a fertőzést. 
Csak így kerülhetők el a későbbi súlyos, maradandó 
károsodások.
Az Indiai Lepramisszió környezetvédelmi tevékeny-
séget is folytat partnerségben a WASH (tiszta ivó-
vízért és levegőért  fáradozó szervezet) és az Elha-
nyagolt Trópusi Betegségek Intézetével.
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22. hét: május 29  június 4.– ARCKÉP

Etiópiai Lepramisszió
Az etióp Lepramisszió látása a következő öt évre: „A 
leprabetegek és közösségük elkötelezik magukat 
életük átalakítására.” A kis etióp csapat szorosan 
együttműködik a partnereivel, hogy  kiegészítse az 
általuk végzett munkát és hatékonyan használják fel  
az anyagi javakat.
Etiópiában a Lepramisszió évek óta partneri viszony-
ban van a Leprabetegek Etióp Nemzeti Szövetsé-
gével (ENAPAL), annak helyi egyesületeivel. Az 
ENAPAL nak körülbelül 20.000 leprabeteg és más 
fogyatékkal élő tagja van, így az etióp Lepramisszió 
közösségi szinten Etiópia hét régiójában dolgozhat 
leprabetegekkel. Együtt dolgozunk az Összafrikai 
Lepra és Tuberkulózis Rehabilitációs, Kutató- és 
Tréningközponttal (ALERT) is, ami a komplikált lepra-
betegségek és helyreállító sebészet központi 
kórháza, valamint nemzetközi tréning-és kutatóköz-
pont. Az Addis Ababa Leprarehabilitációs Szövetség 
(ALVRA) egy szállót működtet a vidéki leprabetegek 
számára, akik az ALERTbe jönnek speciális keze-
lésre. A Boru Meda Kórház és az ENAPAL új projektje 
a leprabetegek számára jó minőségű helyi lepra- és 
rehabilitációs szolgáltatást biztosít. Az etióp Lepra-
misszió tagja az a Egészségügyi Minisztérium által 
működtetett Leprológiai Szakértő Tanácsadó Cso-
portnak, és így lehetőségük van nemzeti szinten be-
folyásolni és irányítani a leprabetegséggel kapcso-
latos ügyeket.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azokért, akik felé Etiópiában 
szolgálunk, hogy az életük ne csupán az orvosi, 
szociális és gazdasági beavatkozásokon keresztül 
változzon meg, hanem Jézussal is találkozzanak! 
Kedd: Imádkozzunk Etiópiáért, ami aszálynak ki-
tett ország, és azokért, akiket sújt az aszály, külö-
nösen a  legsérülékenyebb emberekért: a gyere-
kekért, a nagyfokú fogyatékossággal élőkért és 
idős leprabetegekért!
Szerda: Imádkozzunk a Boru Meda Kórház és az 
ENAPAL új projektjéért, ami 2016 végén kezdő-
dött! Imádkozzunk az orvosi rendelők munka-
társainak és a Boru Meda egészségügyi szakem-
berei által biztosított egészségügyi  képzéséért, 
hogy a tanultakat átültethessék a gyakorlatba az 
orvosi rendelőkben és közösségi szinten!

·

·

·

001-ben az akkor 13 éves Abu Kalam 
súlyos balesetet szenvedett, melynek 2során térdtől lefelé elvesztette jobb lábát. 

Szegény apja mindenét eladta, hogy gyógy-
kezeltetni tudja fiát. Abu Kalam azonban nem 
akart tovább a családja terhére lenni. Így kerék-
párszerelésbe fogott, ez korábban is mindig 
érdekelte. 

2009-ben egy bangladesi önsegítő csoportba 
lépett be. Egy triciklit kapott saját közleke-
déséhez, valamint egy pár mankót. Továbbá 
féléves kerékpárszerelői képzést is kapott. 
Ezzel Abu Kalam már ki tudta bővíteni tevé-
kenységét. Később megnősült. Azonban sze-
rény jövedelme nem volt már elég felesége és 
későbbi gyermekei eltartására. 

Mivel Abu Kalam írni-olvasni tud bengáli nyel-
ven, így hozzájutott mindazon kiadványokhoz, 
melyek a mozgássérültek jogairól és lehető-

Etiópia Kerékpárszerelő

·

·

·

Csütör tök:  
Az Etiópiá-
ban dolgozó 
nemzetköz i  
szervezeteknek meg kell felelniük a szigorú kor-
mányzati szabályoknak, beleértve a nyilvántar-
tásba vétel bonyolult folyamatát. Imádkozzunk 
Tannyért és Berihunért, akik a „részleteken dol-
goznak”, hogy a Lepramisszió megfeleljen minden 
követelménynek!
Péntek: Imádkozzunk az ENAPAL szövetség tagjai 
és az orvosi rendelők munkatársai közötti jó kap-
csolatért, mivel a feltételezett lepraeseteket az or-
vosi rendelőbe küldik! Imádkozzunk a két fél kö-
zötti pozitív kommunikációért, és hogy a szövet-
ség tagjai nyomon kövessék a diagnosztizált ese-
teket, és biztassák az új leprabetegeket a keze-
lésre!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az etióp Lepra-
misszió kis munkatársi csapatáért, hogy haté-
konyan dolgozzanak és jó viszonyt ápoljanak a 
partnerekkel és a kormányzattal, valamint új part-
nerséget is alakítsanak ki! Imádkozzunk bölcses-
ségért és megérzésért a csapat számára, hogy új 
adománygyűjtő lehetőségeket tárjanak fel!

Bibliai idézet:
„Nem hagy akkor cserben, és nem hagy elpusztulni, 
mert irgalmas Isten az ÚR, a te Istened. Nem feled-
kezik meg az atyáiddal kötött szövetségről, amelyre 
esküt tett nekik.”  5Móz 4,31
Vezető munkatársak:
Tanny Hagens – ideiglenes igazgató
Berihun Legesse – adminisztrációs és pénzügyi 
vezető

ségeiről szólnak. Tanácskozott az állami család-
segítő központ munkatársával, akitől megtudta, 
hogy bizonyos támogatást is kaphat. Fokoza-
tosan bővítette vállalkozását, és egyre többet 
tett az önsegítő csoport érdekében is. Ma már a 
területi csoport pénztárosa és adminisztrátora. 

Ma már Abu Kalam kis műhelye tele van külön-
féle bicikli-és tricikli alkatrésszel, és környeze-
tében megbecsült, jó nevű szerelő. Saját tri-
ciklijét átalakította motoros riksává, mely gya-
korlatilag az autó funkcióját tölti be több millió 
bangladesi életében. Nemcsak a saját közleke-
dését könnyítette meg ez, hanem egyre többen 
kérik a saját triciklijük átalakítását is tőle! Ter-
mészetesen mindennek során jövedelme is nö-
vekszik. 

Abu elmondta, hogy a Lepramisszió segítsége 
nélkül mindez nem lett volna lehetséges. Hálás 
a kapott segítségért.

Kép: Takarók és gabona kiosztása súlyosan fogyatékos és idős leprabetegeknek Shasemene-ben. 
Jobbra az ENAPAL Ügyvezetője, Tesfaye Tadesse.
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Vezető munkatársak:
Tanny Hagens – ideiglenes igazgató
Berihun Legesse – adminisztrációs és pénzügyi 
vezető

ségeiről szólnak. Tanácskozott az állami család-
segítő központ munkatársával, akitől megtudta, 
hogy bizonyos támogatást is kaphat. Fokoza-
tosan bővítette vállalkozását, és egyre többet 
tett az önsegítő csoport érdekében is. Ma már a 
területi csoport pénztárosa és adminisztrátora. 

Ma már Abu Kalam kis műhelye tele van külön-
féle bicikli-és tricikli alkatrésszel, és környeze-
tében megbecsült, jó nevű szerelő. Saját tri-
ciklijét átalakította motoros riksává, mely gya-
korlatilag az autó funkcióját tölti be több millió 
bangladesi életében. Nemcsak a saját közleke-
dését könnyítette meg ez, hanem egyre többen 
kérik a saját triciklijük átalakítását is tőle! Ter-
mészetesen mindennek során jövedelme is nö-
vekszik. 

Abu elmondta, hogy a Lepramisszió segítsége 
nélkül mindez nem lett volna lehetséges. Hálás 
a kapott segítségért.

Kép: Takarók és gabona kiosztása súlyosan fogyatékos és idős leprabetegeknek Shasemene-ben. 
Jobbra az ENAPAL Ügyvezetője, Tesfaye Tadesse.
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Az Észak-Írországi Lepramisszióról
Az észak-ír Lepramisszió kéri és  tanítja az embe-
reket az anyagi erőforrásokkal való segítségre és a 
lepramunka támogatására. Tevékenységük háttere: 
az imádság.
2017- 2020 közötti stratégiájuk négy pillére:
1. Minél többen vegyenek részt honfitársaik közül a 
leprával-sújtott országok és egyének támogatásában!
2. Jelentősen növekedjenek a pénzügyi forrásaik, 
hogy minél jobban tudják támogatni a leprabetegség 
által érintetteket! 
3. Oktatás. Elősegíteni a leprabetegség megértését. 
Növelni a leprabetegség által érintett személyeknek 
jogvédelmét; megbélyegzésüket és diszkriminá-
ciójukat megszüntetni és pozitív változást elősegíteni 
az állami politikában és a gyakorlatban.
4. Szervezetfejlesztés. Agilis, rugalmas szervezet ki-
építése, amely hatékonyan képes teljesíteni a stra-
tégiai célokat!
A csapat minden korosztállyal folytatja tevékenységét 
egész Észak-Írországban. Különösen az egyházak-
ból, iskolákból és keresztény hitű szervezetekből hív-
ják őket, hogy bemutassák munkájukat. A munkatár-
sak és az önkéntesek beszélnek a nyújtott szolgál-
tatásokról, rendezvényekről; eseményekről. Valamint 
negyedévente ők is kitűznek saját imapontokat támo-
gatóiknak.
2017-ben Észak-Írországi Lepramisszió keresni fogja 
az újabb lehetőségeket arra nézve, hogy miként 
növelje profilját, rangsorolását, és hogy fejlesszék a 
kapcsolatokat az egyházakkal, iskolákkal.
Az Észak-Írországi Lepramisszió az Etiópiában, Indi-
ában, Nepálban, Nigériában és Tanzániában folyó 
lepramunkát támogatja.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek hűségéért! Az Észak-
Írországi Lepramisszió 2016-ban  arra törekedett, 
hogy erősítse a szervezetet, a pénzügyi struktú-
rákat és a belső rendszereket. Mivel ezek a 
változások 2017-ben életbe lépnek, imádkozzunk, 
hogy az átmenet zökkenőmentes legyen, és hogy 
lehetővé tudják tenni a fejlesztést és hatásuk növe-
kedését itthon és a tengerentúlon!
Kedd: Köszönjük meg a kuratóriumi tagok szolgá-
latát és elkötelezettségét! Ők önkéntesként végzik 
feladatukat. Néhányan nyugdíjba vonultak, így  
imádkozzunk újakért, akik segítenek olyan kulcs-

·

·

A Mozambiki Lepramisszióról
A Mozambiki Lepramisszió az egészségügyi kor-
mányzattal szoros együttműködésben munkálkodik 
Cabo Delgadoban. Ezen kívül nagyon jók a kap-
csolataik a települések önkénteseivel és önsegítő 
csoportokkal is. Az ALEMO egy korábbi leprabete-
gekből álló szervezet, mely mezőgazdasági, oktatási 
és jogvédelmi segítséget nyújt tagjainak. 2017 során 
a Lepramisszió 89 településen fogja beindítani 
hasonló csoportjait. Mezőgazdasági ismereteket és 
jogsegélyt nyújtanak majd az érintetteknek. 
Az Iphiro Yohoolo projekt keretében 200 gyermek kap 
beiskolázást. Arra törekszünk, hogy a gyermekek 
megszeressék a tanulást, és tudásuk gyarapítása 
révén tudjanak kitörni a szegénységi spirálból. Az 
egyházakba való betagolás szintén kiemelt célja a 
Lepramissziónak, ezért helyi lelkipásztorokat is ké-
peznek arra, hogy közösségeikben a legszegényeb-
bek ügye iránt érzékennyé váljanak és felkarolják azt. 
Imatémák:

Hétfő: Mozambikban nagyon sok leprabeteg még 
nem jutott el a diagnózisig. Imádkozzunk azért, 
hogy az Úr indítson minél több munkatársat az 
elszánt és hűséges szűrőmunkára, és így tudjunk 
harcolni a betegek megtalálásán és a betegség 
felszámolásán. 
Kedd: Hálásak vagyunk a Cabo Delgado project 
eredményeiért, a nyújtott élelmiszersegítségért. 
Imádkozzunk azért, hogy a kedvezményezettek 
megfogadják a tanult ismereteket, a takarékos-
kodó csoportok pedig békességgel és megelége-
dettséggel tudják egymást támogatni! 

·

·

Észak-Írország Mozambik

fontosságú területek dinamizálásában! Imádkoz-
zunk a jó irányért, bölcsességért és Isten útmuta-
tásáért minden döntésben!
Szerda: Az Észak-Írországi Lepramisszió jelentő-
sen növelni akarja az anyagi forrásokat a pro-
jektekhez. Ez megköveteli az új munkamódsze-
reket. Új bevételi forrásokat kell feltárni és ki-
dolgozni. Imádkozzunk, hogy a meglévő bevételi 
forrásokat táplálják, fejlesszék, és hogy új anyagi 
források nyíljanak! 
Csütörtök: Adjunk hálát az önkéntes előadók 
csapatáért, akik népszerűsítik a Lepramisszió 
munkáját, előadásaikban! Imádkozzunk biztonsá-
gos utazásaikért! Kérjünk áldást életükre a hű-
séges szoglálatban!
Péntek: Adjunk hálát a közel 300 egyházi cso-
portért, akik hűségesen imádkoznak, anyagilag 
támogatják  a Lepramisszió szolgálatát! Mivel már 
néhány egyházi titkár nyugdíjas, imádkozzunk 
azért, hogy mások vegyék át szolgálatukat!   Imád-
kozzunk azért, hogy az egyházakkal való  kapcso-
latokat erősíteni, fejleszteni tudják!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a munkatár-
sakért és munkájukért, hogy felhívják a figyelmet 
és adományokat tudjanak gyűjteni Észak-Írország-
ban! Erőfeszítéseik és kemény munkájuk alátá-
masztja mindazt, amire a Lepramisszió képes. Ad-
junk hálát elkötelezettségükért! Imádkozzunk 
Joanne Briggs igazgató munkájáért!

Bibliai idézet:
„…Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a 
ti mennyei Atyátokat.”  Máté 5:16

·

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Örülünk annak, hogy számos egyház-
község érdeklődik a misszió iránt és segít a lepra-
betegeken. Imádkozzunk azért, hogy ezek száma 
növekedjék, és Isten Szentlelke indítson minél 
több helyi keresztényt a leprabetegek közötti 
szolgálatra is!  
Csütörtök: A Mozambiki Lepramisszió munkatár-
sai az elmúlt évben nagyon jól összeková-
csolódtak. Imádkozzunk a további egységükért! 
Sok és nagy feladat áll előttük, ehhez pedig Isten 
ereje és bölcsessége szükséges számukra. Kérjük 
el ezt is imádságainkban! 
Péntek: Mozambikban felnőni nem könnyű dolog, 
különösen, ha leprabeteg is vagy. A gyermekeknek 
szinte lehetetlen bekerülni az oktatásba, illetve 
később munkát találniuk. Imádkozzunk azért, hogy 
a fiatalok nemzedéke tudjon szakítani a korábbi 
nemzedékek előítéleteivel, megbélyegzésével! 
Szombat/vasárnap: 2017-ben a Mozambiki Lep-
ramisszió számos partnerszervezettel együtt 
szeretné feltérképezni a még fel nem fedezett 
lepramegbetegedéseket. Imádkozzunk Isten áldá-
sáért, az egészségügyi szervek segítőkészségéért, 
a hatóságok pozitív hozzáállásáért! 

Vezető munkatársak
Dr Arie de Kruijff –  igazgató
Belarmino Reich –ALEMO  és Iphiro Yohoolo 
projektek vezetője
Hipolito Cocorea – fejlesztési és oktatás igazgató 
Jorge Armindo – mozgássérültséget megelőző 
project vezetője 
Nelta Jumamossi – pénzügyi vezető
Culaire Luis – humán erőforrás vezető

Kép: Joanne Briggs igazgató Tanzániában, a támogatott projekt munkatársaival. Kép: Önsegítő csoport 
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Az Észak-Írországi Lepramisszióról
Az észak-ír Lepramisszió kéri és  tanítja az embe-
reket az anyagi erőforrásokkal való segítségre és a 
lepramunka támogatására. Tevékenységük háttere: 
az imádság.
2017- 2020 közötti stratégiájuk négy pillére:
1. Minél többen vegyenek részt honfitársaik közül a 
leprával-sújtott országok és egyének támogatásában!
2. Jelentősen növekedjenek a pénzügyi forrásaik, 
hogy minél jobban tudják támogatni a leprabetegség 
által érintetteket! 
3. Oktatás. Elősegíteni a leprabetegség megértését. 
Növelni a leprabetegség által érintett személyeknek 
jogvédelmét; megbélyegzésüket és diszkriminá-
ciójukat megszüntetni és pozitív változást elősegíteni 
az állami politikában és a gyakorlatban.
4. Szervezetfejlesztés. Agilis, rugalmas szervezet ki-
építése, amely hatékonyan képes teljesíteni a stra-
tégiai célokat!
A csapat minden korosztállyal folytatja tevékenységét 
egész Észak-Írországban. Különösen az egyházak-
ból, iskolákból és keresztény hitű szervezetekből hív-
ják őket, hogy bemutassák munkájukat. A munkatár-
sak és az önkéntesek beszélnek a nyújtott szolgál-
tatásokról, rendezvényekről; eseményekről. Valamint 
negyedévente ők is kitűznek saját imapontokat támo-
gatóiknak.
2017-ben Észak-Írországi Lepramisszió keresni fogja 
az újabb lehetőségeket arra nézve, hogy miként 
növelje profilját, rangsorolását, és hogy fejlesszék a 
kapcsolatokat az egyházakkal, iskolákkal.
Az Észak-Írországi Lepramisszió az Etiópiában, Indi-
ában, Nepálban, Nigériában és Tanzániában folyó 
lepramunkát támogatja.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát Istennek hűségéért! Az Észak-
Írországi Lepramisszió 2016-ban  arra törekedett, 
hogy erősítse a szervezetet, a pénzügyi struktú-
rákat és a belső rendszereket. Mivel ezek a 
változások 2017-ben életbe lépnek, imádkozzunk, 
hogy az átmenet zökkenőmentes legyen, és hogy 
lehetővé tudják tenni a fejlesztést és hatásuk növe-
kedését itthon és a tengerentúlon!
Kedd: Köszönjük meg a kuratóriumi tagok szolgá-
latát és elkötelezettségét! Ők önkéntesként végzik 
feladatukat. Néhányan nyugdíjba vonultak, így  
imádkozzunk újakért, akik segítenek olyan kulcs-

·

·

A Mozambiki Lepramisszióról
A Mozambiki Lepramisszió az egészségügyi kor-
mányzattal szoros együttműködésben munkálkodik 
Cabo Delgadoban. Ezen kívül nagyon jók a kap-
csolataik a települések önkénteseivel és önsegítő 
csoportokkal is. Az ALEMO egy korábbi leprabete-
gekből álló szervezet, mely mezőgazdasági, oktatási 
és jogvédelmi segítséget nyújt tagjainak. 2017 során 
a Lepramisszió 89 településen fogja beindítani 
hasonló csoportjait. Mezőgazdasági ismereteket és 
jogsegélyt nyújtanak majd az érintetteknek. 
Az Iphiro Yohoolo projekt keretében 200 gyermek kap 
beiskolázást. Arra törekszünk, hogy a gyermekek 
megszeressék a tanulást, és tudásuk gyarapítása 
révén tudjanak kitörni a szegénységi spirálból. Az 
egyházakba való betagolás szintén kiemelt célja a 
Lepramissziónak, ezért helyi lelkipásztorokat is ké-
peznek arra, hogy közösségeikben a legszegényeb-
bek ügye iránt érzékennyé váljanak és felkarolják azt. 
Imatémák:

Hétfő: Mozambikban nagyon sok leprabeteg még 
nem jutott el a diagnózisig. Imádkozzunk azért, 
hogy az Úr indítson minél több munkatársat az 
elszánt és hűséges szűrőmunkára, és így tudjunk 
harcolni a betegek megtalálásán és a betegség 
felszámolásán. 
Kedd: Hálásak vagyunk a Cabo Delgado project 
eredményeiért, a nyújtott élelmiszersegítségért. 
Imádkozzunk azért, hogy a kedvezményezettek 
megfogadják a tanult ismereteket, a takarékos-
kodó csoportok pedig békességgel és megelége-
dettséggel tudják egymást támogatni! 

·

·

Észak-Írország Mozambik

fontosságú területek dinamizálásában! Imádkoz-
zunk a jó irányért, bölcsességért és Isten útmuta-
tásáért minden döntésben!
Szerda: Az Észak-Írországi Lepramisszió jelentő-
sen növelni akarja az anyagi forrásokat a pro-
jektekhez. Ez megköveteli az új munkamódsze-
reket. Új bevételi forrásokat kell feltárni és ki-
dolgozni. Imádkozzunk, hogy a meglévő bevételi 
forrásokat táplálják, fejlesszék, és hogy új anyagi 
források nyíljanak! 
Csütörtök: Adjunk hálát az önkéntes előadók 
csapatáért, akik népszerűsítik a Lepramisszió 
munkáját, előadásaikban! Imádkozzunk biztonsá-
gos utazásaikért! Kérjünk áldást életükre a hű-
séges szoglálatban!
Péntek: Adjunk hálát a közel 300 egyházi cso-
portért, akik hűségesen imádkoznak, anyagilag 
támogatják  a Lepramisszió szolgálatát! Mivel már 
néhány egyházi titkár nyugdíjas, imádkozzunk 
azért, hogy mások vegyék át szolgálatukat!   Imád-
kozzunk azért, hogy az egyházakkal való  kapcso-
latokat erősíteni, fejleszteni tudják!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a munkatár-
sakért és munkájukért, hogy felhívják a figyelmet 
és adományokat tudjanak gyűjteni Észak-Írország-
ban! Erőfeszítéseik és kemény munkájuk alátá-
masztja mindazt, amire a Lepramisszió képes. Ad-
junk hálát elkötelezettségükért! Imádkozzunk 
Joanne Briggs igazgató munkájáért!

Bibliai idézet:
„…Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a 
ti mennyei Atyátokat.”  Máté 5:16

·

·

·

·

·

·

·

·

Szerda: Örülünk annak, hogy számos egyház-
község érdeklődik a misszió iránt és segít a lepra-
betegeken. Imádkozzunk azért, hogy ezek száma 
növekedjék, és Isten Szentlelke indítson minél 
több helyi keresztényt a leprabetegek közötti 
szolgálatra is!  
Csütörtök: A Mozambiki Lepramisszió munkatár-
sai az elmúlt évben nagyon jól összeková-
csolódtak. Imádkozzunk a további egységükért! 
Sok és nagy feladat áll előttük, ehhez pedig Isten 
ereje és bölcsessége szükséges számukra. Kérjük 
el ezt is imádságainkban! 
Péntek: Mozambikban felnőni nem könnyű dolog, 
különösen, ha leprabeteg is vagy. A gyermekeknek 
szinte lehetetlen bekerülni az oktatásba, illetve 
később munkát találniuk. Imádkozzunk azért, hogy 
a fiatalok nemzedéke tudjon szakítani a korábbi 
nemzedékek előítéleteivel, megbélyegzésével! 
Szombat/vasárnap: 2017-ben a Mozambiki Lep-
ramisszió számos partnerszervezettel együtt 
szeretné feltérképezni a még fel nem fedezett 
lepramegbetegedéseket. Imádkozzunk Isten áldá-
sáért, az egészségügyi szervek segítőkészségéért, 
a hatóságok pozitív hozzáállásáért! 

Vezető munkatársak
Dr Arie de Kruijff –  igazgató
Belarmino Reich –ALEMO  és Iphiro Yohoolo 
projektek vezetője
Hipolito Cocorea – fejlesztési és oktatás igazgató 
Jorge Armindo – mozgássérültséget megelőző 
project vezetője 
Nelta Jumamossi – pénzügyi vezető
Culaire Luis – humán erőforrás vezető

Kép: Joanne Briggs igazgató Tanzániában, a támogatott projekt munkatársaival. Kép: Önsegítő csoport 



34

26. hét: június 26 – július 2.
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25. hét:  19 június – 25.

A Kelet-Timori Lepramisszióról
A Kelet-Timori Lepramisszió elképzelése a lepra és 
rokkantság által érintett emberek és családjaik 
életminőségének javulása.
A Lepramisszió kelet-timori projektjei az alábbiak:
– A Közösségen Alapuló Rehabilitáció, Társadalom, 
Gazdaság, Egészség és Fejlesztés (CBR SEHD) 
project célja a lepra által érintettek társadalomba való 
visszaintegrálása. Jelenleg 24 önsegítő csoport mű-
ködik hat körzetben, és a projekt több, mint hét kör-
zetre fog kiterjedni, együttműködve a Jogok a Rok-
kant Személyeknek projekttel. 
– Jobb Közösségi Egészség a Leprával Érintett 
Közösségek Számára projekt, ami együttműködve az 
Egészségügyi Minisztériummal és egyéb klinikai 
partnerekkel, a nagy fertőzöttségű körzetekben a lep-
ra visszaszorítását, valamint a lepra-okozta rokkant-
ság mérséklését tűzte ki célul. Pillanatnyilag a projekt 
három erősen fertőzött körzetre összpontosít, ezek 
Oecusse, Dili és Baucau. Ugyanakkor felügyeli és 
megfigyeli a kevéssé fertőzött körzeteket is.
– Oecusse Lepra Kiküszöbölés és Rokkantság Mér-
séklés projekt célja, hogy a mérsékelje a lepra-okozta 
rokkantságot Oecusse körzetben korai diagnózissal 
és kezeléssel, támogatva a rokkantságot megelőző 
stratégiákat, és javítva a közösségek leprával kap-
csolatos ismereteit.
– Jogok a Rokkant Személyeknek projekt, ami 2016 
júliusában indult azért, hogy a kelet-timori rokkant 
személyek teljes jogú tagjai lehessenek a társada-
lomnak, és egyenlő jogokkal és lehetőségekkel 
bírjanak.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a CBR SEHD projekt munka-
társaiért! Imádkozzunk Istentől eredő bölcsessé-
gért az önsegítő csoportok előmozdításában, és a 
hatékony együttműködésért Kelet-Timor illetékes 

·

2016 szeptemberében a Nemzetközi Lepramisszió 
tagországainak vezetői áttekintették azokat az or-
szágokat, ahol jelenleg dolgozunk, illetve kitekintettek 
azokra, ahol a leprabetegség előfordulási aránya 
szükségesség teszi a fokozottabb jelenlétet. Így szü-
letett döntés arra nézve, hogy a Nemzetközi Lepra-
misszió feleleveníti három éve felfüggesztett indo-
néziai munkáját, mivel ez az ország pillanatnyilag 
harmadik helyen áll világviszonylatban az új lepra-
betegbetegedések számát tekintve! Más országok 
(Madagaszkár és Elefántcsontpart) „megfigyelt” stá-
tuszba kerülnek.
A 2016. év másik fontos eseménye, hogy Peter 
Walker, aki az Angliai és Walesi Lepramisszió igaz-
gatója volt eddig, nemzetközi fejlesztési igazgatói 
kinevezést nyert. Feladata az lesz, hogy feltérké-
pezze azokat a lehetőségeket és országokat, ahol az 
adománygyűjtés tekintetében még ki nem használt 
lehetőségek rejlenek. Ilyenek jelenleg elsősorban: 
Hong Kong, Korea, Norvégia, Portugália. 
Mindezekben a tevékenységekben nagy szükségünk 
van az imádságokra. Van, ahol újonnan megnyíló 
kapukért könyörgünk, másutt pedig Isten bölcses-
ségéért, hiszen Ő tudja legjobban, hogy mikor mi a jó 
és minek mikor van a legjobb ideje. 
Imatémák

Hétfő: A Svédországi Lepramisszió már tett erő-
feszítéseket azért, hogy Norvégiában is újra-
induljon a lepramissziós tevékenység. Imádkoz-
zunk azért, hogy 2017-ben sikerüljön hivatalosan 
is kiépíteni a kapcsolatokat és megtalálni a meg-
felelő személyeket, akik újra tudják éleszteni a 
korábbi munkát .
Kedd: Korábban tevékenykedett a lepramisszió 
Koreában és Hong Kong-ban, de egy ideje ez 
leállt. Missziói szempontból fontos lehetőségek 
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·

Kelet-Timor Új országok, új lehetőségek

rejlenek mindkét országban, és úgy látjuk, hogy 
van jövője a jelenlétnek. Imádkozzunk azért, hogy 
mindkét országban Isten készítse elő a szíveket, 
hogy alkalmas munkatársakat sikerüljön találni és 
beállítani! 
Szerda: Dan és Babs Izzett hosszú éveken át 
nagy hűséggel tartotta ébren a lepramissziós 
szolgálatot Zimbabwe-ben. Hálát adunk Istennek 
mindkettőjükért. Külön megköszönjük Istennek 
Dan nemzetközi szolgálatait is, aki olyan előadó és 
lelkipásztor, akinek személyes tapasztalata van a 
leprabetegségről!
Csütörtök: Indonézia áll jelenleg világviszony-
latban a harmadik helyen az új lepramegbetege-
dések tekintetében. Nagy tehát a szükség, ami 
miatt a Nemzetközi Leramisszió jelenléte fontossá 
vált. Imádkozzunk azért, hogy Isten készítse elő az 
utat a hivatalos szerveknél, és miközben el sze-
retnénk kezdeni a tényleges munkát, találjunk 
megfelelő partnerszervezetekre az országban! 
Péntek: 2016-ban  Patricia Bento, aki sok éven át 
hűségesen tartotta ébren a lepramisszió ügyét 
Portugáliában, nyugdíjba ment. Imádkozzunk 
Peter Walkerért, aki szeretné megtalálni a meg-
felelő személyt ahhoz, hogy képviselje a Nemzet-
közi Lepramisszió munkáját Portugáliában! 
Szombat/vasárnap: Nyugat-Afrikában Elefánt-
csontparton, valamint Madagaszkár szigetén is 
látszik, hog van tennivallónk. Imádkozzunk azért, 
hogy a Szentlélek mutassa meg: hogyan legyen 
jelen a Nemzetközi Lepramisszió e két országban, 
még ha kis mértékben is! 

Bibliai idézet: „Bízd az Úrra dolgaidat, és a te 
gondolataid véghez mennek!” Péld 16,3
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szervezeteivel! Imádkozzunk, hogy a csapat képes 
legyen jó üzleti ajánlatokat létrehozni az önsegítő 
csoportok fenntarthatóságának érdekében!
Kedd: Imádkozzunk a BHCAL project Egészsé-
gügyi Minisztériummal együttműködve végzett 
tevékenységeiért! Imádkozzunk, hogy sikerüljön 
elérni az összes leprával érintett személyt és 
közösséget a célkörzetekben a korai diagnózis és 
kezelés érdekében! Imádkozzunk, hogy a korai 
beavatkozás segítsen megelőzni az elkerülhető 
rokkantságot és lehetővé tegye a leprával érintett 
emberek közösségben való teljes részvételének 
folytatását!
Szerda: Imádkozzunk az Új Jogok a Rokkant Sze-
mélyeknek projektért, hogy folytassa a tevé-
kenységeit egy korábbi projekt által kijelölt úton, és 
nyújtson támogatást a helyi Rokkantak Szerve-
zetének közbenjárni a rokkant emberek jogaiért!
Csütörtök: Köszönjük meg Istennek, hogy a Kelet-
Timori Lepramissziónak van egy ötéves terve, ké-
szen állva a munkájuk irányítására! Imádkozzunk, 
hogy a munkatársi gárda képes legyen a meg-
értésre és együttmunkálkodásra a céljaik eléré-
sében! 
Péntek: Imádkozzunk a jó együttműködésért a 
Kelet-Timori Lepramisszió, a helyi hatóságok 
(Egészségügyi Minisztérium, Társadalmi Szolida-
ritás Minisztériuma) és az egyházak között!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Kelet-Timor-
ban idén júliusban és szeptemberben megtartandó 
választások békéjéért.

Vezető munkatársak
Afliana (Nona) Lisnahan – Lepramisszió, országos 
vezető
Francisco da Costa – projektkoordinátor
Nelson da Silva – projektkoordinátor
Pascoela dos Santos – projektfelügyelő
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Kép: A kelet-timori 
lepramissziós 
munkatársak.

Kép: Indonéz 
leprabeteg asszony 
gyógytorna közben.
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25. hét:  19 június – 25.

A Kelet-Timori Lepramisszióról
A Kelet-Timori Lepramisszió elképzelése a lepra és 
rokkantság által érintett emberek és családjaik 
életminőségének javulása.
A Lepramisszió kelet-timori projektjei az alábbiak:
– A Közösségen Alapuló Rehabilitáció, Társadalom, 
Gazdaság, Egészség és Fejlesztés (CBR SEHD) 
project célja a lepra által érintettek társadalomba való 
visszaintegrálása. Jelenleg 24 önsegítő csoport mű-
ködik hat körzetben, és a projekt több, mint hét kör-
zetre fog kiterjedni, együttműködve a Jogok a Rok-
kant Személyeknek projekttel. 
– Jobb Közösségi Egészség a Leprával Érintett 
Közösségek Számára projekt, ami együttműködve az 
Egészségügyi Minisztériummal és egyéb klinikai 
partnerekkel, a nagy fertőzöttségű körzetekben a lep-
ra visszaszorítását, valamint a lepra-okozta rokkant-
ság mérséklését tűzte ki célul. Pillanatnyilag a projekt 
három erősen fertőzött körzetre összpontosít, ezek 
Oecusse, Dili és Baucau. Ugyanakkor felügyeli és 
megfigyeli a kevéssé fertőzött körzeteket is.
– Oecusse Lepra Kiküszöbölés és Rokkantság Mér-
séklés projekt célja, hogy a mérsékelje a lepra-okozta 
rokkantságot Oecusse körzetben korai diagnózissal 
és kezeléssel, támogatva a rokkantságot megelőző 
stratégiákat, és javítva a közösségek leprával kap-
csolatos ismereteit.
– Jogok a Rokkant Személyeknek projekt, ami 2016 
júliusában indult azért, hogy a kelet-timori rokkant 
személyek teljes jogú tagjai lehessenek a társada-
lomnak, és egyenlő jogokkal és lehetőségekkel 
bírjanak.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk a CBR SEHD projekt munka-
társaiért! Imádkozzunk Istentől eredő bölcsessé-
gért az önsegítő csoportok előmozdításában, és a 
hatékony együttműködésért Kelet-Timor illetékes 

·

2016 szeptemberében a Nemzetközi Lepramisszió 
tagországainak vezetői áttekintették azokat az or-
szágokat, ahol jelenleg dolgozunk, illetve kitekintettek 
azokra, ahol a leprabetegség előfordulási aránya 
szükségesség teszi a fokozottabb jelenlétet. Így szü-
letett döntés arra nézve, hogy a Nemzetközi Lepra-
misszió feleleveníti három éve felfüggesztett indo-
néziai munkáját, mivel ez az ország pillanatnyilag 
harmadik helyen áll világviszonylatban az új lepra-
betegbetegedések számát tekintve! Más országok 
(Madagaszkár és Elefántcsontpart) „megfigyelt” stá-
tuszba kerülnek.
A 2016. év másik fontos eseménye, hogy Peter 
Walker, aki az Angliai és Walesi Lepramisszió igaz-
gatója volt eddig, nemzetközi fejlesztési igazgatói 
kinevezést nyert. Feladata az lesz, hogy feltérké-
pezze azokat a lehetőségeket és országokat, ahol az 
adománygyűjtés tekintetében még ki nem használt 
lehetőségek rejlenek. Ilyenek jelenleg elsősorban: 
Hong Kong, Korea, Norvégia, Portugália. 
Mindezekben a tevékenységekben nagy szükségünk 
van az imádságokra. Van, ahol újonnan megnyíló 
kapukért könyörgünk, másutt pedig Isten bölcses-
ségéért, hiszen Ő tudja legjobban, hogy mikor mi a jó 
és minek mikor van a legjobb ideje. 
Imatémák

Hétfő: A Svédországi Lepramisszió már tett erő-
feszítéseket azért, hogy Norvégiában is újra-
induljon a lepramissziós tevékenység. Imádkoz-
zunk azért, hogy 2017-ben sikerüljön hivatalosan 
is kiépíteni a kapcsolatokat és megtalálni a meg-
felelő személyeket, akik újra tudják éleszteni a 
korábbi munkát .
Kedd: Korábban tevékenykedett a lepramisszió 
Koreában és Hong Kong-ban, de egy ideje ez 
leállt. Missziói szempontból fontos lehetőségek 
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rejlenek mindkét országban, és úgy látjuk, hogy 
van jövője a jelenlétnek. Imádkozzunk azért, hogy 
mindkét országban Isten készítse elő a szíveket, 
hogy alkalmas munkatársakat sikerüljön találni és 
beállítani! 
Szerda: Dan és Babs Izzett hosszú éveken át 
nagy hűséggel tartotta ébren a lepramissziós 
szolgálatot Zimbabwe-ben. Hálát adunk Istennek 
mindkettőjükért. Külön megköszönjük Istennek 
Dan nemzetközi szolgálatait is, aki olyan előadó és 
lelkipásztor, akinek személyes tapasztalata van a 
leprabetegségről!
Csütörtök: Indonézia áll jelenleg világviszony-
latban a harmadik helyen az új lepramegbetege-
dések tekintetében. Nagy tehát a szükség, ami 
miatt a Nemzetközi Leramisszió jelenléte fontossá 
vált. Imádkozzunk azért, hogy Isten készítse elő az 
utat a hivatalos szerveknél, és miközben el sze-
retnénk kezdeni a tényleges munkát, találjunk 
megfelelő partnerszervezetekre az országban! 
Péntek: 2016-ban  Patricia Bento, aki sok éven át 
hűségesen tartotta ébren a lepramisszió ügyét 
Portugáliában, nyugdíjba ment. Imádkozzunk 
Peter Walkerért, aki szeretné megtalálni a meg-
felelő személyt ahhoz, hogy képviselje a Nemzet-
közi Lepramisszió munkáját Portugáliában! 
Szombat/vasárnap: Nyugat-Afrikában Elefánt-
csontparton, valamint Madagaszkár szigetén is 
látszik, hog van tennivallónk. Imádkozzunk azért, 
hogy a Szentlélek mutassa meg: hogyan legyen 
jelen a Nemzetközi Lepramisszió e két országban, 
még ha kis mértékben is! 

Bibliai idézet: „Bízd az Úrra dolgaidat, és a te 
gondolataid véghez mennek!” Péld 16,3
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szervezeteivel! Imádkozzunk, hogy a csapat képes 
legyen jó üzleti ajánlatokat létrehozni az önsegítő 
csoportok fenntarthatóságának érdekében!
Kedd: Imádkozzunk a BHCAL project Egészsé-
gügyi Minisztériummal együttműködve végzett 
tevékenységeiért! Imádkozzunk, hogy sikerüljön 
elérni az összes leprával érintett személyt és 
közösséget a célkörzetekben a korai diagnózis és 
kezelés érdekében! Imádkozzunk, hogy a korai 
beavatkozás segítsen megelőzni az elkerülhető 
rokkantságot és lehetővé tegye a leprával érintett 
emberek közösségben való teljes részvételének 
folytatását!
Szerda: Imádkozzunk az Új Jogok a Rokkant Sze-
mélyeknek projektért, hogy folytassa a tevé-
kenységeit egy korábbi projekt által kijelölt úton, és 
nyújtson támogatást a helyi Rokkantak Szerve-
zetének közbenjárni a rokkant emberek jogaiért!
Csütörtök: Köszönjük meg Istennek, hogy a Kelet-
Timori Lepramissziónak van egy ötéves terve, ké-
szen állva a munkájuk irányítására! Imádkozzunk, 
hogy a munkatársi gárda képes legyen a meg-
értésre és együttmunkálkodásra a céljaik eléré-
sében! 
Péntek: Imádkozzunk a jó együttműködésért a 
Kelet-Timori Lepramisszió, a helyi hatóságok 
(Egészségügyi Minisztérium, Társadalmi Szolida-
ritás Minisztériuma) és az egyházak között!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Kelet-Timor-
ban idén júliusban és szeptemberben megtartandó 
választások békéjéért.

Vezető munkatársak
Afliana (Nona) Lisnahan – Lepramisszió, országos 
vezető
Francisco da Costa – projektkoordinátor
Nelson da Silva – projektkoordinátor
Pascoela dos Santos – projektfelügyelő
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A Lepramissziós Kereskedelmi Kft-ről
Jézus szeretete által vezetve a Lepramissziós Keres-
kedelmi Kft együttérző szeretetet igyekszik kifejezni a 
leprabetegek iránt azzal, hogy a teljes élethez segíti 
őket anyagi támogatással. 
A Lepramissziós Kereskedelmi Kft a Lepramisszió 
angliai csomagküldő szolgálata, mely ajándéktár-
gyak, üdvözlőkártyák és könyvek széles választékát 
kínálja elsősorban a keresztény közösségek részére. 
Évente három nagy katalógust adnak ki, és sikeresen 
üzemeltetik az interneten keresztül évente vásárlók 
ezreit vonzó online boltot. Árulnak még „virtuális” 
ajándékkártyákat is „Ajándék az Élethez' néven, amit 
a vásárló elajándékozhat egy barátjának, vagy jelez-
het vele egy különleges alkalmat. E kártya megvásár-
lásával közvetlenül támogathat egy leprabeteget. E 
kártyák különböző tételeket tartalmaznak: pl. iskolai 
felszerelés, szemműtét, vagy akár szamárfogat!
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az Úrnak, amiért a termékek, 
adományok és „Ajándék az Élethez” kártyák 
növekvő eladásával áldotta meg a Lepramissziót 
2015 kezdetétől egészen 2016 közepéig! Adjunk 
hálát a kitartó és nagylelkű régi és új vásárlóinkért, 
akik imáikkal és vásárlásaikkal támogatják a 
Lepramissziót! Imádkozzunk, hogy kitartásuk meg-
hozza gyümölcsét, lehetővé téve a Lepramisszió 
számára, hogy 2017-ben növelje a leprás betegek 
támogatását! 
Kedd: Adjunk hálát a Lepramisszió új honlapjáért 
és Andrew-nak, valamint az összes külső part-
nernek, akik elősegítették létrejöttét! Imádkozzunk, 
hogy Isten áldja meg a Lepramissziót még több 
vásárlóval, eladással, adományokkal, “Ajándék az 
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Élethez” kártyákkal és a honlapon keresztül küldött 
vásárlói visszajelzéssel! 
Szerda: Imádkozzunk azokért a leprabetegekért 
és rokkant kézműves csoportokért, akik a Lepra-
misszió által eladott gyönyörű kézműves cikkeket 
készítik! Imádkozzunk, hogy cikkeiket a megfelelő 
minőségben, mennyiségben és az adott határidőre 
elkészíthessék, így biztosítva megélhetésüket, 
hogy a Lepramisszió még több rendelést vehessen 
fel a jövőben.
Csütörtök: Imádkozzunk Jo-Ann Thomsonért, a 
Kereskedelmi Kft igazgatójáért, az igazgatótaná-
csért, melynek elnöke Stephen Hammersley! Ad-
junk hálát az igazgatótanácsért, akik idejüket és 
tehetségüket áldozva, szakértelmük és képessé-
geik széles tárházát nyújtva támogatják a munka-
társakat! Imádkozzunk a 13 éve nyugdíjba vonult 
munkatársért, Phil Allumért, hogy Isten bőséges 
áldásában részesítse életének e szakaszában! 
Péntek: Adjunk hálát a kicsiny csoportért, akik ke-
ményen és odaadással dolgoznak a termékek 
alapanyagának biztosításán, a katalógus tervezési 
és terjesztési határidejének betartásán! Imádkoz-
zunk a magasszintű pontosságért és gondossá-
gért, hogy a katalógus nyomtatása utáni hibákat 
elkerülhessük! Adjunk hálát a maroknyi hűséges 
önkéntesért, akik az év során a katalógus kisebb 
számú terjesztésével és egyéb munkájukkal 
segítik a Lepramisszió Kft-t! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Lepramisszió 
Kereskedelmi Kft üzleti partnereinek szakértelmü-
kért, kemény munkájukért és a Lepramisszió ügye 
iránti együttérzésükért! Imádkozzunk, hogy a 
Kereskedelmi Kft átadhasson nekik egy szikrát 
Jézus Krisztus fényéből!
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Kép: A kézzel-festett elefántok kasmír művészek munkái.

Fenntartható megélhetés és felhatalmazás
A leprához kapcsolódó, mélyen gyökerező megbé-
lyegzés gyakran ahhoz vezet, hogy a leprabetegeket 
a társadalom kirekeszti, kitiltja a közösségi össze-
jövetelekről, és nem juthatnak a közösségi forrá-
sokhoz. Így megakadályozzák, hogy a leprával sújtott 
emberek részt vegyenek saját társadalmuk gazda-
sági, társadalmi és politikai életében. Az Indiai Lepra-
misszió közösségi alapú rehabilitációs programja 
révén azon dolgozik, hogy javítsa a leprabetegek és 
más, perifériára szorult emberek életét, védje az em-
beri jogaikat, és helyreállítsa a teljes körű társadalmi 
részvételüket. Mindezt a helyi cselekvés mellett szé-
lesebb stratégiákkal igyekszik elérni, hogy megrefor-
málják azokat a rendelkezéseket, amelyek hatással 
vannak a kiszolgáltatott emberekre. Önsegítő és más 
közösségi csoportok alakulnak, hogy számos hátrá-
nyos helyzetű háztartásnak segítsen a bevétel növe-
lésén keresztül a megélhetési lehetőségeiket javítani. 
Oktatási ösztöndíjakat is kínálnak az iskoláztatás, 
graduális, posztgraduális és szakmai tanulmányok 
folytatására a lepra- háttérből jövő gyermekek ré-
szére, és ez biztosítja számukra a szebb jövőt. A fel-
nőtt olvasás-tanítási program ingyenes oktatási útmu-
tatást biztosít a leprával sújtott emberek és a fogya-
tékkal élők számára; ez segít csökkenteni a korláto-
kat és növelni a részvételt a közösségi szintű döntés-
hozatalban. Az öngondoskodó csoportokban a gyó-
gyult leprabetegek megtanítják egymásnak azokat a 
gyakorlati „fogásokat”, melyek által megelőzhetik az 
érzéketlen kezek és lábak károsodását.  

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy szűnjön meg a 
társadalmi megbélyegzés és diszkrimináció a lep-
rával sújtott emberek felé mindenütt, ahol a Lep-
ramisszió végrehajtja a közösségi alapú rehabilitá-
ciós programjait!
Kedd: Imádkozzunk, hogy a leprabetegek is ré-
szesüljenek megélhetési lehetőségekben szövet-
kezeteken, önsegélyező csoportokon és más cso-
portosulásokon keresztül! Imádkozzunk Isten bő-
séges áldásáért, hogy megtapasztalhassák élet-
minőségük valós átalakulását!
Szerda: Imádkozzunk az önkormányzatok, közös-
ségi vezetők és más érdekelt felek együttműkö-
déséért és támogatásáért annak érdekében, hogy 
az Indiai Lepramisszió sikeresen tudja végrehajtani 
programjait!
Csütörtök: Imádkozzunk a leprával sújtott és fo-
gyatékos emberek szervezeteinek érdekképviseleti 
erőfeszítéseiért! Imádkozzunk, hogy elég erősek 
legyenek és kiálljanak önmagukért, és megtörjék a 
szegénység ördögi körét!
Péntek: Adjunk hálát Istennek azért a pénzügyi 
támogatási programért, melyet a Lepramisszió diá-
koknak tud nyújtani! Imádkozzunk, hogy több lep-
rahátterű gyermek tudjon élni ezzel a lehetőséggel, 
és az oktatáson keresztül javuljon az életminő-
ségük!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk minden öngon-
doskodó csoportért Indiában! Imádkozzunk, hogy 
leprával sújtott emberek csatlakozzanak ezekhez a 
csoportokhoz és megvédjék magukat a fogyaté-
kosságoktól!

 

·
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·

·

·

·
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A Lepramissziós Kereskedelmi Kft-ről
Jézus szeretete által vezetve a Lepramissziós Keres-
kedelmi Kft együttérző szeretetet igyekszik kifejezni a 
leprabetegek iránt azzal, hogy a teljes élethez segíti 
őket anyagi támogatással. 
A Lepramissziós Kereskedelmi Kft a Lepramisszió 
angliai csomagküldő szolgálata, mely ajándéktár-
gyak, üdvözlőkártyák és könyvek széles választékát 
kínálja elsősorban a keresztény közösségek részére. 
Évente három nagy katalógust adnak ki, és sikeresen 
üzemeltetik az interneten keresztül évente vásárlók 
ezreit vonzó online boltot. Árulnak még „virtuális” 
ajándékkártyákat is „Ajándék az Élethez' néven, amit 
a vásárló elajándékozhat egy barátjának, vagy jelez-
het vele egy különleges alkalmat. E kártya megvásár-
lásával közvetlenül támogathat egy leprabeteget. E 
kártyák különböző tételeket tartalmaznak: pl. iskolai 
felszerelés, szemműtét, vagy akár szamárfogat!
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát az Úrnak, amiért a termékek, 
adományok és „Ajándék az Élethez” kártyák 
növekvő eladásával áldotta meg a Lepramissziót 
2015 kezdetétől egészen 2016 közepéig! Adjunk 
hálát a kitartó és nagylelkű régi és új vásárlóinkért, 
akik imáikkal és vásárlásaikkal támogatják a 
Lepramissziót! Imádkozzunk, hogy kitartásuk meg-
hozza gyümölcsét, lehetővé téve a Lepramisszió 
számára, hogy 2017-ben növelje a leprás betegek 
támogatását! 
Kedd: Adjunk hálát a Lepramisszió új honlapjáért 
és Andrew-nak, valamint az összes külső part-
nernek, akik elősegítették létrejöttét! Imádkozzunk, 
hogy Isten áldja meg a Lepramissziót még több 
vásárlóval, eladással, adományokkal, “Ajándék az 

·

·

Lepramissziós Kereskedelmi Kft

Élethez” kártyákkal és a honlapon keresztül küldött 
vásárlói visszajelzéssel! 
Szerda: Imádkozzunk azokért a leprabetegekért 
és rokkant kézműves csoportokért, akik a Lepra-
misszió által eladott gyönyörű kézműves cikkeket 
készítik! Imádkozzunk, hogy cikkeiket a megfelelő 
minőségben, mennyiségben és az adott határidőre 
elkészíthessék, így biztosítva megélhetésüket, 
hogy a Lepramisszió még több rendelést vehessen 
fel a jövőben.
Csütörtök: Imádkozzunk Jo-Ann Thomsonért, a 
Kereskedelmi Kft igazgatójáért, az igazgatótaná-
csért, melynek elnöke Stephen Hammersley! Ad-
junk hálát az igazgatótanácsért, akik idejüket és 
tehetségüket áldozva, szakértelmük és képessé-
geik széles tárházát nyújtva támogatják a munka-
társakat! Imádkozzunk a 13 éve nyugdíjba vonult 
munkatársért, Phil Allumért, hogy Isten bőséges 
áldásában részesítse életének e szakaszában! 
Péntek: Adjunk hálát a kicsiny csoportért, akik ke-
ményen és odaadással dolgoznak a termékek 
alapanyagának biztosításán, a katalógus tervezési 
és terjesztési határidejének betartásán! Imádkoz-
zunk a magasszintű pontosságért és gondossá-
gért, hogy a katalógus nyomtatása utáni hibákat 
elkerülhessük! Adjunk hálát a maroknyi hűséges 
önkéntesért, akik az év során a katalógus kisebb 
számú terjesztésével és egyéb munkájukkal 
segítik a Lepramisszió Kft-t! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát a Lepramisszió 
Kereskedelmi Kft üzleti partnereinek szakértelmü-
kért, kemény munkájukért és a Lepramisszió ügye 
iránti együttérzésükért! Imádkozzunk, hogy a 
Kereskedelmi Kft átadhasson nekik egy szikrát 
Jézus Krisztus fényéből!

·

·

·

·

Kép: A kézzel-festett elefántok kasmír művészek munkái.

Fenntartható megélhetés és felhatalmazás
A leprához kapcsolódó, mélyen gyökerező megbé-
lyegzés gyakran ahhoz vezet, hogy a leprabetegeket 
a társadalom kirekeszti, kitiltja a közösségi össze-
jövetelekről, és nem juthatnak a közösségi forrá-
sokhoz. Így megakadályozzák, hogy a leprával sújtott 
emberek részt vegyenek saját társadalmuk gazda-
sági, társadalmi és politikai életében. Az Indiai Lepra-
misszió közösségi alapú rehabilitációs programja 
révén azon dolgozik, hogy javítsa a leprabetegek és 
más, perifériára szorult emberek életét, védje az em-
beri jogaikat, és helyreállítsa a teljes körű társadalmi 
részvételüket. Mindezt a helyi cselekvés mellett szé-
lesebb stratégiákkal igyekszik elérni, hogy megrefor-
málják azokat a rendelkezéseket, amelyek hatással 
vannak a kiszolgáltatott emberekre. Önsegítő és más 
közösségi csoportok alakulnak, hogy számos hátrá-
nyos helyzetű háztartásnak segítsen a bevétel növe-
lésén keresztül a megélhetési lehetőségeiket javítani. 
Oktatási ösztöndíjakat is kínálnak az iskoláztatás, 
graduális, posztgraduális és szakmai tanulmányok 
folytatására a lepra- háttérből jövő gyermekek ré-
szére, és ez biztosítja számukra a szebb jövőt. A fel-
nőtt olvasás-tanítási program ingyenes oktatási útmu-
tatást biztosít a leprával sújtott emberek és a fogya-
tékkal élők számára; ez segít csökkenteni a korláto-
kat és növelni a részvételt a közösségi szintű döntés-
hozatalban. Az öngondoskodó csoportokban a gyó-
gyult leprabetegek megtanítják egymásnak azokat a 
gyakorlati „fogásokat”, melyek által megelőzhetik az 
érzéketlen kezek és lábak károsodását.  

Imatémák
Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy szűnjön meg a 
társadalmi megbélyegzés és diszkrimináció a lep-
rával sújtott emberek felé mindenütt, ahol a Lep-
ramisszió végrehajtja a közösségi alapú rehabilitá-
ciós programjait!
Kedd: Imádkozzunk, hogy a leprabetegek is ré-
szesüljenek megélhetési lehetőségekben szövet-
kezeteken, önsegélyező csoportokon és más cso-
portosulásokon keresztül! Imádkozzunk Isten bő-
séges áldásáért, hogy megtapasztalhassák élet-
minőségük valós átalakulását!
Szerda: Imádkozzunk az önkormányzatok, közös-
ségi vezetők és más érdekelt felek együttműkö-
déséért és támogatásáért annak érdekében, hogy 
az Indiai Lepramisszió sikeresen tudja végrehajtani 
programjait!
Csütörtök: Imádkozzunk a leprával sújtott és fo-
gyatékos emberek szervezeteinek érdekképviseleti 
erőfeszítéseiért! Imádkozzunk, hogy elég erősek 
legyenek és kiálljanak önmagukért, és megtörjék a 
szegénység ördögi körét!
Péntek: Adjunk hálát Istennek azért a pénzügyi 
támogatási programért, melyet a Lepramisszió diá-
koknak tud nyújtani! Imádkozzunk, hogy több lep-
rahátterű gyermek tudjon élni ezzel a lehetőséggel, 
és az oktatáson keresztül javuljon az életminő-
ségük!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk minden öngon-
doskodó csoportért Indiában! Imádkozzunk, hogy 
leprával sújtott emberek csatlakozzanak ezekhez a 
csoportokhoz és megvédjék magukat a fogyaté-
kosságoktól!
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29. hét: július 17  23.– 30. hét: július 24 – 30.

A Bangladesi Lepramisszióról
Bangladesben a lepraellenőrzés és a kutatások pár-
huzamosan folynak a közösségalapú rehabilitációs 
tevékenységekkel. Így válik a leprabetegek ellátása 
holisztikussá: testi, lelki, szellemi és társadalmi érte-
lemben vet segítséggé. A lepraellenőrzés a újabb 
megbetegedések és a fertőzés terjedésének  csök-
kentésére irányul, míg a kutatások az orvosi és társa-
dalmi segítségnyújtást szélesítik ki. 
A Bangladesi Lepramisszió az ország egész területén 
végzi széleskörű tevékenységét. Szeretnének minél 
átfogóbb projekteket megvalósítani, a fertőzés át-
adását csökkenteni, s a kormány egészségügyi törek-
véseibe beállni, valamint a maradandó károsodások 
kialakulását minél inkább megakadályozni. 
Az egyik legizgalmasabb kutatás arra vonatkozik, 
hogy miként lehetne vérmintából megállapítani a 
leprabetegség közelgő kialakulását. Egy másik ku-
tatási vonal pedig arra irányul, hogy a lepra egyik 
legjobb gyógyszerét, a rifampicint miként lehetne a 
megelőzés céljából is adni, illetve a BCG (mely a 
TBC gyógyszere) immunizáló mennyiségben való 
beadása  megelőzhetné-e a leprabetegség kialakulá-
sát. A Bangladesi Lepramisszió reméli, hogy anyagi 
támogatásokat is tud szerezni és igénybe venni 
mindkét kutatási irányához. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a Hegyvidéki 
Regionális Bizottság a jövőben is hatékonyan 
tudjon együttműködni a Lepramisszióval, és minél 
több beteget tudjanak kiszűrni a Chittagong 
hegyvidéken! 
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Bangladesi Lep-
ramisszió által létrehozott önsegítő csoportok 
önálló hálózatot tudjanak hamarosan létrehozni, és 
ez a Lepramisszión belül hatékonyan tudják majd 
segíteni a további munkát! 
Szerda: A költségvetés zsugorításának következ-
tében a Gaibanda – Jaipurat terület  lepraellenőrző 
programját meg kellett nyirbálni. Az irodát 
bezárták, és a dolgozók egy részétől meg kellett 
válni. Imádkozzunk azért, hogy a megmaradó, 
kisebb létszámú stáb győzze a munkát, és Isten 
erősítse meg őket terheik közben!    
Csütörtök: Az effect:hope (korábbi nevén Kanadai 
Lepramisszió) jelentős anyagi támogatást nyújt a 

·
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·

·

A Lepramisszió thaiföldi  tevékenységéről
A McKean Rehabilitációs Központ, amely a Thai 
Keresztény Egyház tulajdonában van, már évek óta a 
Lepramisszió partnere Thaiföldön. Jelenleg a 
McKean Központban ápolják, illetve gyűjtik össze a 
leprás, illetve a mozgáskorlátozott, és idős (maga-
tehetetlen) betegeket. A Központ arról ismert, hogy 
Észak-Thaiföldön leprás megbetegedéssel kapcso-
latos tanácsadást, lakossági ellátást és rehabilitációt 
nyújt kirekesztett vagy hajléktalan, munkavégzésre 
képtelen betegek számára. Mindezt a fenntartható 
életminőséget elősegítő tevékenységek együttes 
gyakoroltatásával érik el. A McKean Központ mindig 
is úttörő szerepet vállalt a sokrétű idősgondozás 
fejlesztésében, a régió idősebb lakóinak széles spek-
trumát tekintve.
Imatémák

Hétfő: A hajléktalanok vagy a Thaiföldön munkát 
kereső nincstelen bevándorlók ezrei között az em-
bereknek szükségük van kezelésre. Imádkozzunk, 
hogy megfelelő segítséget találhassanak a gyó-
gyulásukhoz!
Kedd: Az újonnan fertőződött leprás megbetege-
dések száma csökkenő tendenciát mutat Thai-
földön, de ezzel együtt a betegséggel kapcsolatos 
elővigyázatosság is csökken. A leprával újonnan 
fertőződött betegek akár több kórházi vizsgálaton 
is áteshetnek, mire helyes diagnózist vagy keze-
lést kapnak. Imádkozzunk a leprával kapcsolatos 
képzési programok hatékonyságáért!
Szerda: Fohászkodjunk a McKean-ért, azért az 
Észak-Thaiföldi Keresztény Központért, ahol szá-
mos leprás beteg illetve hajléktalan kap megértést, 
gyógyulást és reményt!

·

·
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Banglades: Lepraellenőrzés és kutatások Thaiföld

Bangladesi Lepramisszió működéséhez. Imádkoz-
zunk azért, hogy effect:hope szervezet továbbra is 
tudjon adományokat kapni és azt jól felhasználni a 
bangladesi leprabetegek érdekében! Nemcsak 
leprabetegeken, hanem mozgássérülteken, a 
mélyszegénység minden következményétől szen-
vedő embereken is segítenek. 
Péntek: A hatalmas kiterjedésű Csittagong terü-
leten kislétszámú stábunk dolgozik. Imádkozzunk 
azért, hogy a nagyon nagy megterhelés és fizikai, 
szellemi terheik közben Isten erősítse meg őket és 
tudják örömmel, lelkesedéssel végezni munkáju-
kat! Imádkozzunk egészségükért és biztonsá-
gukért! 
Szombat/vasárnap: A Bangladesi Lepramisszió az 
egészségügyön belül a lepragyógyítás- és ellenőr-
zés új vonalait dolgozta ki. Ez jelentős lépés 
abban, hogy az egészségügyi ellátásba vezessék 
be a lepragyógyítást. Imádkozzunk a csoportért, 
hogy miközben tárgyalnak a kormányzattal, min-
den módon leprabetegek érdekét tartsák szem 
előtt! 

Vezető munkatársak:
John Arpon Samaddar – Chittagong és Dhaka - 
programvezető
Surendra Nath Singh – programvezető, 
vidékfejlesztési projekt
Projektvezetők:
Keshob Chandra Roy – Gaibandha-Jaypurhat
Jeorge Biswas – Dhaka
Dr Sanai Prue Tripura – Chittagong
Parach Chakma – Chittagong Hill Tracts
Khorshed Alam – falugondozó program, Nilphamari

·

·

·
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Csütörtök: A McKean központ programjai és teljes 
intézményi háttere segítségével megpróbálja a 
társadalomba visszaintegrálni a leprában szenve-
dőket, a mozgáskorlátozottakat, illetve az öregkori 
problémákkal küszködőket. Imádkozzunk az új, 
többszintű idősgondozási rendszer fejlődéséért és 
a résztvevők közti jó kapcsolatért!
Péntek: Fohászkodjunk azokért a thai és más, 
délkelet-ázsiai orvostanhallgatókért, akik a 
McKean Központ leprabetegséggel kapcsolatos 
oktatásán vesznek részt, hogy felelevenítsék és 
alkalmazzák az egyetemen tanultakat! Céljuk, 
hogy a betegségben szenvedők korábban kaphas-
sanak diagnózist, illetve orvosi kezelést.
Szombat/vasárnap: A McKean Központban dol-
gozók feladata többek között, a szenvedők fájda-
lomcsillapító kezelése, illetve a haldokló, idős be-
tegeknek és családtagjaiknak nyújtott, átfogó tá-
mogatás is, legyen szó bármilyen nemzetiségű 
betegről. De segítenek azokon is, akik még nem 
hallottak a Megváltóról és az Ő szabadításáról. 
Imádkozzunk ezért a szolgálatért és mindenért, 
amit magában foglal!

Bibliai idézet: „Nem hagylak titeket árván: eljövök 
hozzátok.” János 14:18 
McKean vezető munkatársak
Achara Chienvichai – ügyvezető igazgató
Heather Smith – a Lepramisszió képviselője, 
igazgatóhelyettes
Rev Trairat Thongsamrit – gondozásért felelős vezető
Dr Ratana Pananich – gondozásért felelős igazgató
Dr Trevor Smith – egészségügyi  tanácsadó/orvos
Parati Chalermliamthong – főnővér
Pongsawat Pootoonjai – lelkész

Kép:   Lepragondozás – gyakorlati oktatás. 

Képek: Heather Smith (balra) Jay-jel, egy beteggel, aki boldog, hogy részt vehetett a McKean egészség- helyreállító 
kezelésén. Idős betegek és az őket gondozó személyzet együtt dolgoznak a McKean kórház terápiás kertjében.
Szakmai oktatás a McKean-ben, amely során megtanítják a betegeknek, hogyan készítsenek a rongydarabokból 
jól eladható tárgyakat. A rehabilitációs kezelés során megtanítják a sózott tojás, illetve banán chips elkészítését.
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29. hét: július 17  23.– 30. hét: július 24 – 30.

A Bangladesi Lepramisszióról
Bangladesben a lepraellenőrzés és a kutatások pár-
huzamosan folynak a közösségalapú rehabilitációs 
tevékenységekkel. Így válik a leprabetegek ellátása 
holisztikussá: testi, lelki, szellemi és társadalmi érte-
lemben vet segítséggé. A lepraellenőrzés a újabb 
megbetegedések és a fertőzés terjedésének  csök-
kentésére irányul, míg a kutatások az orvosi és társa-
dalmi segítségnyújtást szélesítik ki. 
A Bangladesi Lepramisszió az ország egész területén 
végzi széleskörű tevékenységét. Szeretnének minél 
átfogóbb projekteket megvalósítani, a fertőzés át-
adását csökkenteni, s a kormány egészségügyi törek-
véseibe beállni, valamint a maradandó károsodások 
kialakulását minél inkább megakadályozni. 
Az egyik legizgalmasabb kutatás arra vonatkozik, 
hogy miként lehetne vérmintából megállapítani a 
leprabetegség közelgő kialakulását. Egy másik ku-
tatási vonal pedig arra irányul, hogy a lepra egyik 
legjobb gyógyszerét, a rifampicint miként lehetne a 
megelőzés céljából is adni, illetve a BCG (mely a 
TBC gyógyszere) immunizáló mennyiségben való 
beadása  megelőzhetné-e a leprabetegség kialakulá-
sát. A Bangladesi Lepramisszió reméli, hogy anyagi 
támogatásokat is tud szerezni és igénybe venni 
mindkét kutatási irányához. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy a Hegyvidéki 
Regionális Bizottság a jövőben is hatékonyan 
tudjon együttműködni a Lepramisszióval, és minél 
több beteget tudjanak kiszűrni a Chittagong 
hegyvidéken! 
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Bangladesi Lep-
ramisszió által létrehozott önsegítő csoportok 
önálló hálózatot tudjanak hamarosan létrehozni, és 
ez a Lepramisszión belül hatékonyan tudják majd 
segíteni a további munkát! 
Szerda: A költségvetés zsugorításának következ-
tében a Gaibanda – Jaipurat terület  lepraellenőrző 
programját meg kellett nyirbálni. Az irodát 
bezárták, és a dolgozók egy részétől meg kellett 
válni. Imádkozzunk azért, hogy a megmaradó, 
kisebb létszámú stáb győzze a munkát, és Isten 
erősítse meg őket terheik közben!    
Csütörtök: Az effect:hope (korábbi nevén Kanadai 
Lepramisszió) jelentős anyagi támogatást nyújt a 

·

·

·

·

A Lepramisszió thaiföldi  tevékenységéről
A McKean Rehabilitációs Központ, amely a Thai 
Keresztény Egyház tulajdonában van, már évek óta a 
Lepramisszió partnere Thaiföldön. Jelenleg a 
McKean Központban ápolják, illetve gyűjtik össze a 
leprás, illetve a mozgáskorlátozott, és idős (maga-
tehetetlen) betegeket. A Központ arról ismert, hogy 
Észak-Thaiföldön leprás megbetegedéssel kapcso-
latos tanácsadást, lakossági ellátást és rehabilitációt 
nyújt kirekesztett vagy hajléktalan, munkavégzésre 
képtelen betegek számára. Mindezt a fenntartható 
életminőséget elősegítő tevékenységek együttes 
gyakoroltatásával érik el. A McKean Központ mindig 
is úttörő szerepet vállalt a sokrétű idősgondozás 
fejlesztésében, a régió idősebb lakóinak széles spek-
trumát tekintve.
Imatémák

Hétfő: A hajléktalanok vagy a Thaiföldön munkát 
kereső nincstelen bevándorlók ezrei között az em-
bereknek szükségük van kezelésre. Imádkozzunk, 
hogy megfelelő segítséget találhassanak a gyó-
gyulásukhoz!
Kedd: Az újonnan fertőződött leprás megbetege-
dések száma csökkenő tendenciát mutat Thai-
földön, de ezzel együtt a betegséggel kapcsolatos 
elővigyázatosság is csökken. A leprával újonnan 
fertőződött betegek akár több kórházi vizsgálaton 
is áteshetnek, mire helyes diagnózist vagy keze-
lést kapnak. Imádkozzunk a leprával kapcsolatos 
képzési programok hatékonyságáért!
Szerda: Fohászkodjunk a McKean-ért, azért az 
Észak-Thaiföldi Keresztény Központért, ahol szá-
mos leprás beteg illetve hajléktalan kap megértést, 
gyógyulást és reményt!

·

·

·

Banglades: Lepraellenőrzés és kutatások Thaiföld

Bangladesi Lepramisszió működéséhez. Imádkoz-
zunk azért, hogy effect:hope szervezet továbbra is 
tudjon adományokat kapni és azt jól felhasználni a 
bangladesi leprabetegek érdekében! Nemcsak 
leprabetegeken, hanem mozgássérülteken, a 
mélyszegénység minden következményétől szen-
vedő embereken is segítenek. 
Péntek: A hatalmas kiterjedésű Csittagong terü-
leten kislétszámú stábunk dolgozik. Imádkozzunk 
azért, hogy a nagyon nagy megterhelés és fizikai, 
szellemi terheik közben Isten erősítse meg őket és 
tudják örömmel, lelkesedéssel végezni munkáju-
kat! Imádkozzunk egészségükért és biztonsá-
gukért! 
Szombat/vasárnap: A Bangladesi Lepramisszió az 
egészségügyön belül a lepragyógyítás- és ellenőr-
zés új vonalait dolgozta ki. Ez jelentős lépés 
abban, hogy az egészségügyi ellátásba vezessék 
be a lepragyógyítást. Imádkozzunk a csoportért, 
hogy miközben tárgyalnak a kormányzattal, min-
den módon leprabetegek érdekét tartsák szem 
előtt! 

Vezető munkatársak:
John Arpon Samaddar – Chittagong és Dhaka - 
programvezető
Surendra Nath Singh – programvezető, 
vidékfejlesztési projekt
Projektvezetők:
Keshob Chandra Roy – Gaibandha-Jaypurhat
Jeorge Biswas – Dhaka
Dr Sanai Prue Tripura – Chittagong
Parach Chakma – Chittagong Hill Tracts
Khorshed Alam – falugondozó program, Nilphamari

·

·

·

·

·

Csütörtök: A McKean központ programjai és teljes 
intézményi háttere segítségével megpróbálja a 
társadalomba visszaintegrálni a leprában szenve-
dőket, a mozgáskorlátozottakat, illetve az öregkori 
problémákkal küszködőket. Imádkozzunk az új, 
többszintű idősgondozási rendszer fejlődéséért és 
a résztvevők közti jó kapcsolatért!
Péntek: Fohászkodjunk azokért a thai és más, 
délkelet-ázsiai orvostanhallgatókért, akik a 
McKean Központ leprabetegséggel kapcsolatos 
oktatásán vesznek részt, hogy felelevenítsék és 
alkalmazzák az egyetemen tanultakat! Céljuk, 
hogy a betegségben szenvedők korábban kaphas-
sanak diagnózist, illetve orvosi kezelést.
Szombat/vasárnap: A McKean Központban dol-
gozók feladata többek között, a szenvedők fájda-
lomcsillapító kezelése, illetve a haldokló, idős be-
tegeknek és családtagjaiknak nyújtott, átfogó tá-
mogatás is, legyen szó bármilyen nemzetiségű 
betegről. De segítenek azokon is, akik még nem 
hallottak a Megváltóról és az Ő szabadításáról. 
Imádkozzunk ezért a szolgálatért és mindenért, 
amit magában foglal!

Bibliai idézet: „Nem hagylak titeket árván: eljövök 
hozzátok.” János 14:18 
McKean vezető munkatársak
Achara Chienvichai – ügyvezető igazgató
Heather Smith – a Lepramisszió képviselője, 
igazgatóhelyettes
Rev Trairat Thongsamrit – gondozásért felelős vezető
Dr Ratana Pananich – gondozásért felelős igazgató
Dr Trevor Smith – egészségügyi  tanácsadó/orvos
Parati Chalermliamthong – főnővér
Pongsawat Pootoonjai – lelkész

Kép:   Lepragondozás – gyakorlati oktatás. 

Képek: Heather Smith (balra) Jay-jel, egy beteggel, aki boldog, hogy részt vehetett a McKean egészség- helyreállító 
kezelésén. Idős betegek és az őket gondozó személyzet együtt dolgoznak a McKean kórház terápiás kertjében.
Szakmai oktatás a McKean-ben, amely során megtanítják a betegeknek, hogyan készítsenek a rongydarabokból 
jól eladható tárgyakat. A rehabilitációs kezelés során megtanítják a sózott tojás, illetve banán chips elkészítését.
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ARCKÉP

Az Ausztráliai Lepramisszióról
Az ausztrál támogatók hűségesen imádkoznak és 
adakoznak a Lepramisszió javára. Támogatásukból 
hat országban nyújt segítséget a szervezet. Ezek: 
Nepál, Kelet-Timor, India, Thaiföld, Pápua-Új-Guinea 
és Guinea. Az intenzív kapcsolattartásnak köszön-
hetően az ausztrál támogatók magukénak érzik mind 
a hat ország projektjeit. 
Az Ausztráliai Lepramisszió fő feladatának tekinti, 
hogy erősítse a missziói tudatot a társadalomban, a 
támogatókat pedig minél közelebb segítse az általuk 
támogatott projektekhez. 2016 végén új honlap ké-
szült, melyről remélik: hatásosabban szólítja meg az 
embereket, mint az előző. Adománygyűjtő céllal ren-
dezik meg a Nemzeti Imahétvégét, valamint az „Egy 
csészényi támogatás” nevű akciót. Támogatóikat arra 
biztatják, hogy nekik alkalmas időben és megfelelő 
helyen szervezzenek közös kávézást, melynek 
bevételét a Lepramisszió javára adják. Ennek a 
kezdeményezésnek igen lelkes fogadtatása let: fél 
éven belül 75 „Egy csészényi támogatás” alkalmat 
szerveztek a hatalmas ország külöböző részein! 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk az Ausztráliai Lepramisszió 
kuratóriumáért, akik nehéz idők felé navigálják a 
szervezetet: a kormányzat egyre csökkenti anyagi 
támogatását! Adjunk hálát a munkatársak szak-
értelméért és elkötelezettségéért! 
Kedd: Adjunk hálát az egyházakkal, adakozókkal 
és a projektek kedvezményezettjeivel való kiváló 
kapcsolatokért! Könyörögjünk azért, hogy ebből az 

·

·

Lepramisszió Kézműves Kft olyan 
termékeket árusít, hogy bevételéből a   A lepramunkát segítsék, melyeket lepra-

hátterű kézművesek készítettek. A Kis Virág 
Leprarehabilitációs Központ számos ilyen kéz-
művest alkalmaz évtizedek óta. Dukhani 
Musmat egyike a kézműveseknek, akik selymet 
gombolyítanak, festenek, majd belőlük kendőt 
szőnek exportra. Az asszony elnökségi tagja a 
leprabetegek jogvédő szervezetének is.

„Körülbelül 20 éves voltam, amikor a Sunderpur 
Kórházba kerültem. A szüleim még kiskoromban 
haltak meg. A nővérem pedig, miután kiderült, 
hogy leprabeteg vagyok, még kevésbé törődött 
velem, mint azelőtt. Így döntöttem el, hogy ide-
jövök. Miután megérkeztem, nem sokkal később 
a szövőrészlegben adtak nekem feladatot. 
A munkavezető bácsi felismerte, hogy férjhez 
kellene mennem. Így keresett egy megfelelő 
személyt, és elintézte a házasságkötésünket. 

Jobb az önálló megélhetés! Ausztrália

A férjem nem volt leprabeteg, de szívesen fele-
ségül vett, pedig látta a fogyatékosságomat. 

Már több, mint 30 éve vagyok itt. Úgy érzem, 
hogy az igazi életem akkor kezdődött, amikor a 
Kis Virágba jöttem. Van egy lányom és egy fiam. 
A lányom már férjhez ment, és három gyermeke 
van. A fiam buszvezető, jól keres, de magára 
költi. A férjem itt dolgozott az állattenyésztés-
ben, de körülbelül öt éve meghalt. Mivel a fiam 
nem sokat segít, így nekem kell dolgoznom, 
hogy meg tudjak élni. 

Megtanultam csarkával fonni (ez egy régi indiai 
eszköz), ezzel dolgozom. A keze alá dolgozom 
a szövőknek is. Minél többet szövünk, annál 
többet keresünk. Sokkal szívesebben vagyok itt 
az asszonyokkal és dolgozom, minthogy otthon 
ülnék és szomorkodnék, vagy aggódnék a fiam 
jövője miatt.”

e g y s é g b ő l  
születő minden 
t á m o g a t á s  
áldássá le-
gyen a nagyvilágban! 
Szerda: Imádkozzunk az „Egy csészényi támoga-
tás” további sikerességéért! 
Csütörtök: Adjunk hálát az Ausztráliai Lepramisz-
szió belföldi és külföldi kapcsolataiért, a kormány-
zati szervekkel való együttműködésükért! Imád-
kozzunk azért, hogy ezek a kapcsolatok mélyülje-
nek és erősödjenek, még több projektet tudjanak 
támogatni és még több emberen segíteni! 
Péntek: Az ausztráliai munkatársak szeretik az 
innovációt. Jó a csapatszellem és a munkastílus. 
Adjunk hálát egy jól működő gárdáért, akik Auszt-
rália-szerte egy ügyön fáradoznak! 
Szombat/vasárnap: Az idei évben új felhívást 
tesznek közzé „Csak egyet gyógyíts meg!” néven. 
Ezt a médián keresztül hirdetik meg, legfőképpen 
különböző TV-csatornákon. Imádkozzunk pozitív 
fogadtatásért, sok új támogatóért és támogatásért! 

Vezető munkatársak
Sheldon Rankin – vezérigazgató
Mark Richardson – pénzügyi és adminisztrációs 
menedzser
Bronwyn Taylor – humánerőforrás-vezető
Pam Lake – kapcsolati referens
Paul Andrews – direct mail koordinátora
Amanda Cameron – kereskedelmi koordinátor
Philip Hamilton – nemzetközi program-menedzser

·

·

·

·

Kép: Sheldon Rankin igazgató. 
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Kép: Sheldon Rankin igazgató. 
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32. hét:  7  13.augusztus  – 33. hét: augusztus 14 – 20.

Kína

A Lepramisszió kínai munkájáról
Körülbelül 220.000 emberről tudják Kínában, hogy 
leprás. Húszezren továbbra is a 600 korábbi lepra-
telep egyikén élnek, főleg Dél-Kínában. Bár Kína 
egészében gyorsan fejlődik, a leprabetegeket „hátra-
hagyták”, ők továbbra is szegénységben élnek, és az 
alapszolgáltatásokhoz sincs hozzáférésük. Az egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz hozzá nem férés  és a mi-
nőségi kezelés hiánya  eredményeképpen Kínában a 
leprabetegek 40%-a rokkanttá válik. A megbélyegzés 
és kirekesztés is erős maradt, és a leprabetegek 
gyermekei gyakran nem járhatnak iskolába. A Nem-
zetközi Lepramisszió1981 óta van jelen Kínában, és 
dolgozik együtt a Bless China International (BCI) és a 
HANDA partnerszervezetekkel, hogy elérjék a sze-
génységben levő, megbélyegzett és kirekesztett lep-
rabetegeket Dél-Kínában. A Lepramisszió által tá-
mogatott projekt Dicsing prefektúrában, Jünnan tarto-
mányban lehetővé teszi a leprahátterű gyermekeknek 
a tanulást, csökkenti a megbélyegzést és hátrányos 
megkülönböztetést, növeli az ismertséget, biztosíja a 
leprabetegek gyógykezelését, és erősíti reménysé-
güket, hogy ők is teljes életet élhetnek.Ezt a projektet 
6. éve a magyar Lepramisszió anyagi támogatása 
működteti!
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk  a Dicsing prefektúrában  élő 
leprabetegekért! Dicsing a Tibeti fennsíkon elte-
rülő, magashegyvidéki terület, gyönyörű tájakkal 
és mostoha éghajlattal. A leprabetegeknek súlyos 
megbélyegzéssel és társadalmi kirekesztéssel kell 
szembenézniük. Imádkozzunk az életük nagymér-
tékű  átalakulásáért!
Kedd:  Imádkozzunk  Yuan Yuhua úrért, a HANDA 
végtagpótlással foglalkozó szakemberéért, aki 15 
éve dolgozik leprabetegekkel! 2015-ig több, mint 
1500 embernek segített 63 leprafaluban felállni, és 
más életet élni. 2017-ben 150 új protézist készít a 
Kína minden táján található leprabetegeknek. Yuan 
az 500 képesített kínai szakemberből az egyetlen 
korábbi leprabeteg, aki államilag jóváhagyott pro-
téziskészítő szakoklevéllel rendelkezik.
Szerda: Imádkozzunk a leprahátterű családok 
gyermekeiért! Különösen is azért a 30 fiatalért, 
akiknek oktatását a magyar Lepramisszió bizto-
sítja! Imádkozzunk az oktatásukért, fejlődésükért, 
jövőjükért, jólétükért az élet minden területén!

·

·

·

A sri lankai Lepramisszióról 
Sri Lankán egyre növekszik a leprás megbetege-
dések száma már a gyermekek körében is, de sajnos 
kevés ismerettel rendelkeznek a betegségről és 
annak gyógyításáról. A Lepramisszió két partner-
szervezeten keresztül: Alliance Development Trust 
(ADT) és Kaveri Kala Manram (KKM)  végzi mun-
káját, hogy legyőzze a leprát és életeket változtasson 
meg Sri Lankán.
Alliance Development Trust - ADT
Az ADT a Közösségek Mozgósítása Projektjén ke-
resztül az egyháztagokat arra bátorítja, hogy  meg-
felelő eszközökkel felszerelve praktikus tanácsokkal 
lássák el a leprával fertőzött embereket, törődéssel 
és szeretettel forduljanak feléjük. Önkéntesek cso-
portjai valamennyi gyülekezetből azt a feladatot kap-
ták, hogy terjesszék a betegséggel kapcsolatos isme-
reteket és annak gyógymódjait a közösségeikben. Az 
egyházak vallások közti fórumain arról gondoskod-
nak, hogy a leprával kapcsolatos ismeretek a közös-
ség valamennyi rétegéhez eljussanak, melynek érde-
kében szorosan együttműködnek más vallási veze-
tőkkel és a kormány lepraellenes kampányát irányí-
tókkal.
Kaveri Kala Manram – KKM 
A KKM projektjének célja az, hogy állami egész-
ségügyi szolgáltatás kiépítésével Sri Lanka északi 
régióiban növelni tudja a leprás megbetegedések 
beazonosításának arányát. Együtt dolgozik 40, 
leprával fertőzött közösséggel is, annak érdekében, 
hogy csökkentse az érintettek megbélyegzettségét, 
támogassa a megélhetésüket, a tiszta vízkészletet, 
önsegítésüket és szerepvállalásukat erősítse. Közös 
munkájuk azt is magában foglalja, hogy az ún. 
Remény Farm bevételeivel támogatja a KKM lepra 
projektet hal-, baromfi-, haszonállat-, papaya 
palánták- és kókuszfa eladásából származó bevétel 
segítségével.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk, hogy az a több mint 700 
képzett egyházvezető legyen só és világosság a 
közösségeik életében a lepra elleni küzdelemben! 
Imádkozzunk, hogy a gyülekezeteik tagjai elhiva-
tottak legyenek a lepra legyőzése érdekében, 
felhívják a figyelmet a betegségre és támogassák a 
szenvedőket!

·

Sri Lanka

·

·

·

Csütörtök:  
Imádkozzunk 
az „Áldd meg 
Kínát!” szer-
vezetért, mert új törvényi szabályozás lép érvény-
be Kínában a jövő évben. Imádkozzunk az átme-
neti időszak kihívásai és bizonytalanságai miatt! 
Imádkozzunk, hogy a szervezet továbbra is segí-
teni tudja a nagy szükségben levőket!
Péntek: Imádkozzunk, hogy a Handa a helyi civil 
szervezeteket sikeresen kiképezze, és a nem-kor-
mányzati szervezetek fejlődését elősegítse 
Guangdong tartományban. Az év során a HANDA 
kapacitásfejlesztő tréningeket tart 39 civil szerve-
zetnek projektvezetés, szervezetirányítás, köz-
pénzkezelés, gazdálkodás témákban, hogy segít-
sék optimalizáni a működésüket.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az „Áldd meg 
Kínát!” helyi csapatáért és munkájukért; az álta-
lános orvosi és rehabilitációs munkáért, a lepra-
betegekért végzett munkájukért! Kérjük Isten tá-
mogatását és vezetését a különböző szükségek és 
tevékenységek megfelelő koordinálásához!

Vezető munkatársak
BCI
Felicia Chang – működtetési igazgató
Markus zum Felde – projektigazgató, Diqing Projekt
Li Wenhua – oktatási referens, Diqing Projekt

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk, hogy az egyház képes legyen 
egyetértésben együttműködni más vallási csopor-
tokkal annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet 
a betegségre, és hogy sikeresen együtt dolgoz-
zanak a Sri Lankán érvényben lévő, leprával kap-
csolatos diszkriminatív törvényi szabályozások 
hatályon kívül helyezése érdekében!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a partnerek 
továbbra is szorosan működjenek együtt a lepra 
megfékezésében az Egészségügyi Minisztérium-
mal, egyéb fejlesztési szervezetekkel, egyetemek-
kel, iskolákkal, börtönökkel és vállalkozásokkal!
Csütörtök: Imádkozzunk a KKM-nek az iskolák-
ban zajló figyelemfelhívó munkájáért, s azért, hogy 
a diákok szívügyüknek érezzék a lepra elleni küz-
delemben az ismeretek terjesztését közössé-
gükben! Könyörögjünk azért is, hogy a betegeket 
hamar diagnosztizálják és korán kezelést kaphas-
sanak!
Péntek: Imádkozzunk a Remény Farmjáért, hogy a 
farm továbbra is nyereséges legyen, és hogy to-
vábbra is támogatni tudja a lepra elleni küzdelmet! 
Imádkozzunk azokért a háztartásokért, akik a farm-
tól vásárolt konyhakertet nevelgetik, hogy egyre 
jobb minőségű élelmiszert tudjanak előállítani a 
leprával fertőzött emberek számára!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a KKM lepra-
programjáért, mely már Vavuniya körzetében is el-
kezdte tevékenységét, és azért, hogy újabb és 
újabb közösségekhez elérjen, ismeretet terjesztve 
a leprával kapcsolatban! Imádkozzunk azokért a 
gyermekekért, akiknél nemrégen diagnosztizálták a 
betegséget!

Kép: A Farm tavából frissen kifogott hal, mely arra vár, hogy a helyi vállalkozások részére értékesítsék, 
bevételéből támogassák a Remény Farmja lepra-elleni munkáját

Kép: Néhány ösztöndíjas Riskóné Fazekas Mártával.



42 43

32. hét:  7  13.augusztus  – 33. hét: augusztus 14 – 20.

Kína

A Lepramisszió kínai munkájáról
Körülbelül 220.000 emberről tudják Kínában, hogy 
leprás. Húszezren továbbra is a 600 korábbi lepra-
telep egyikén élnek, főleg Dél-Kínában. Bár Kína 
egészében gyorsan fejlődik, a leprabetegeket „hátra-
hagyták”, ők továbbra is szegénységben élnek, és az 
alapszolgáltatásokhoz sincs hozzáférésük. Az egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz hozzá nem férés  és a mi-
nőségi kezelés hiánya  eredményeképpen Kínában a 
leprabetegek 40%-a rokkanttá válik. A megbélyegzés 
és kirekesztés is erős maradt, és a leprabetegek 
gyermekei gyakran nem járhatnak iskolába. A Nem-
zetközi Lepramisszió1981 óta van jelen Kínában, és 
dolgozik együtt a Bless China International (BCI) és a 
HANDA partnerszervezetekkel, hogy elérjék a sze-
génységben levő, megbélyegzett és kirekesztett lep-
rabetegeket Dél-Kínában. A Lepramisszió által tá-
mogatott projekt Dicsing prefektúrában, Jünnan tarto-
mányban lehetővé teszi a leprahátterű gyermekeknek 
a tanulást, csökkenti a megbélyegzést és hátrányos 
megkülönböztetést, növeli az ismertséget, biztosíja a 
leprabetegek gyógykezelését, és erősíti reménysé-
güket, hogy ők is teljes életet élhetnek.Ezt a projektet 
6. éve a magyar Lepramisszió anyagi támogatása 
működteti!
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk  a Dicsing prefektúrában  élő 
leprabetegekért! Dicsing a Tibeti fennsíkon elte-
rülő, magashegyvidéki terület, gyönyörű tájakkal 
és mostoha éghajlattal. A leprabetegeknek súlyos 
megbélyegzéssel és társadalmi kirekesztéssel kell 
szembenézniük. Imádkozzunk az életük nagymér-
tékű  átalakulásáért!
Kedd:  Imádkozzunk  Yuan Yuhua úrért, a HANDA 
végtagpótlással foglalkozó szakemberéért, aki 15 
éve dolgozik leprabetegekkel! 2015-ig több, mint 
1500 embernek segített 63 leprafaluban felállni, és 
más életet élni. 2017-ben 150 új protézist készít a 
Kína minden táján található leprabetegeknek. Yuan 
az 500 képesített kínai szakemberből az egyetlen 
korábbi leprabeteg, aki államilag jóváhagyott pro-
téziskészítő szakoklevéllel rendelkezik.
Szerda: Imádkozzunk a leprahátterű családok 
gyermekeiért! Különösen is azért a 30 fiatalért, 
akiknek oktatását a magyar Lepramisszió bizto-
sítja! Imádkozzunk az oktatásukért, fejlődésükért, 
jövőjükért, jólétükért az élet minden területén!

·

·

·

A sri lankai Lepramisszióról 
Sri Lankán egyre növekszik a leprás megbetege-
dések száma már a gyermekek körében is, de sajnos 
kevés ismerettel rendelkeznek a betegségről és 
annak gyógyításáról. A Lepramisszió két partner-
szervezeten keresztül: Alliance Development Trust 
(ADT) és Kaveri Kala Manram (KKM)  végzi mun-
káját, hogy legyőzze a leprát és életeket változtasson 
meg Sri Lankán.
Alliance Development Trust - ADT
Az ADT a Közösségek Mozgósítása Projektjén ke-
resztül az egyháztagokat arra bátorítja, hogy  meg-
felelő eszközökkel felszerelve praktikus tanácsokkal 
lássák el a leprával fertőzött embereket, törődéssel 
és szeretettel forduljanak feléjük. Önkéntesek cso-
portjai valamennyi gyülekezetből azt a feladatot kap-
ták, hogy terjesszék a betegséggel kapcsolatos isme-
reteket és annak gyógymódjait a közösségeikben. Az 
egyházak vallások közti fórumain arról gondoskod-
nak, hogy a leprával kapcsolatos ismeretek a közös-
ség valamennyi rétegéhez eljussanak, melynek érde-
kében szorosan együttműködnek más vallási veze-
tőkkel és a kormány lepraellenes kampányát irányí-
tókkal.
Kaveri Kala Manram – KKM 
A KKM projektjének célja az, hogy állami egész-
ségügyi szolgáltatás kiépítésével Sri Lanka északi 
régióiban növelni tudja a leprás megbetegedések 
beazonosításának arányát. Együtt dolgozik 40, 
leprával fertőzött közösséggel is, annak érdekében, 
hogy csökkentse az érintettek megbélyegzettségét, 
támogassa a megélhetésüket, a tiszta vízkészletet, 
önsegítésüket és szerepvállalásukat erősítse. Közös 
munkájuk azt is magában foglalja, hogy az ún. 
Remény Farm bevételeivel támogatja a KKM lepra 
projektet hal-, baromfi-, haszonállat-, papaya 
palánták- és kókuszfa eladásából származó bevétel 
segítségével.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk, hogy az a több mint 700 
képzett egyházvezető legyen só és világosság a 
közösségeik életében a lepra elleni küzdelemben! 
Imádkozzunk, hogy a gyülekezeteik tagjai elhiva-
tottak legyenek a lepra legyőzése érdekében, 
felhívják a figyelmet a betegségre és támogassák a 
szenvedőket!

·

Sri Lanka

·

·

·

Csütörtök:  
Imádkozzunk 
az „Áldd meg 
Kínát!” szer-
vezetért, mert új törvényi szabályozás lép érvény-
be Kínában a jövő évben. Imádkozzunk az átme-
neti időszak kihívásai és bizonytalanságai miatt! 
Imádkozzunk, hogy a szervezet továbbra is segí-
teni tudja a nagy szükségben levőket!
Péntek: Imádkozzunk, hogy a Handa a helyi civil 
szervezeteket sikeresen kiképezze, és a nem-kor-
mányzati szervezetek fejlődését elősegítse 
Guangdong tartományban. Az év során a HANDA 
kapacitásfejlesztő tréningeket tart 39 civil szerve-
zetnek projektvezetés, szervezetirányítás, köz-
pénzkezelés, gazdálkodás témákban, hogy segít-
sék optimalizáni a működésüket.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az „Áldd meg 
Kínát!” helyi csapatáért és munkájukért; az álta-
lános orvosi és rehabilitációs munkáért, a lepra-
betegekért végzett munkájukért! Kérjük Isten tá-
mogatását és vezetését a különböző szükségek és 
tevékenységek megfelelő koordinálásához!

Vezető munkatársak
BCI
Felicia Chang – működtetési igazgató
Markus zum Felde – projektigazgató, Diqing Projekt
Li Wenhua – oktatási referens, Diqing Projekt

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk, hogy az egyház képes legyen 
egyetértésben együttműködni más vallási csopor-
tokkal annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet 
a betegségre, és hogy sikeresen együtt dolgoz-
zanak a Sri Lankán érvényben lévő, leprával kap-
csolatos diszkriminatív törvényi szabályozások 
hatályon kívül helyezése érdekében!
Szerda: Imádkozzunk azért, hogy a partnerek 
továbbra is szorosan működjenek együtt a lepra 
megfékezésében az Egészségügyi Minisztérium-
mal, egyéb fejlesztési szervezetekkel, egyetemek-
kel, iskolákkal, börtönökkel és vállalkozásokkal!
Csütörtök: Imádkozzunk a KKM-nek az iskolák-
ban zajló figyelemfelhívó munkájáért, s azért, hogy 
a diákok szívügyüknek érezzék a lepra elleni küz-
delemben az ismeretek terjesztését közössé-
gükben! Könyörögjünk azért is, hogy a betegeket 
hamar diagnosztizálják és korán kezelést kaphas-
sanak!
Péntek: Imádkozzunk a Remény Farmjáért, hogy a 
farm továbbra is nyereséges legyen, és hogy to-
vábbra is támogatni tudja a lepra elleni küzdelmet! 
Imádkozzunk azokért a háztartásokért, akik a farm-
tól vásárolt konyhakertet nevelgetik, hogy egyre 
jobb minőségű élelmiszert tudjanak előállítani a 
leprával fertőzött emberek számára!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a KKM lepra-
programjáért, mely már Vavuniya körzetében is el-
kezdte tevékenységét, és azért, hogy újabb és 
újabb közösségekhez elérjen, ismeretet terjesztve 
a leprával kapcsolatban! Imádkozzunk azokért a 
gyermekekért, akiknél nemrégen diagnosztizálták a 
betegséget!

Kép: A Farm tavából frissen kifogott hal, mely arra vár, hogy a helyi vállalkozások részére értékesítsék, 
bevételéből támogassák a Remény Farmja lepra-elleni munkáját

Kép: Néhány ösztöndíjas Riskóné Fazekas Mártával.



34. hét: augusztus 21 – 27. 35. hét: augusztus 28 – szeptember 3.
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A Svédországi Lepramisszióról (Lepramissionen  
Sverige)
A Lepramisszió Svédországban már az 1970-es évek 
közepe óta működik. A Svédországi Lepramisszió 
feladatának nagyon fontos része, hogy felhívja a 
figyelmet a leprával fertőzött embertársaink szükség-
leteire, illetve hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, 
hogy a Lepramisszió támogatásával milyen mértékű 
változás érhető el az érintettek és családjaik éle-
tében. Az egyének, szervezetek, egyházak és egy-
házközségek körében szervezett jótékonysági pénz-
gyűjtés eszközét felhasználva a svéd Lepramisszió 
azért dolgozik, hogy megvalósítsa kitűzött célját. A 
Lepramisszió egy havonta megjelenő magazinban 
teszi közzé országszerte azokat a cikkeket, melyek a 
tönkrement életekről szólnak, de arról is, hogy miként 
változtathatja meg a misszió akár egész falvak életét 
is. Önkéntesek és összekötők tartják a kapcsolatot a 
körzetükben élő emberekkel és egyházakkal. A lep-
rával, illetve annak következményeivel kapcsolatos 
információkat keresztény konferenciákon, összejö-
veteleken terjesztik, csakúgy, mint iskolákban és 
kollégiumokban. A Svédországi Lepramisszió kezde-
ményezésére jótékonysági pénzgyűjtő akciók kez-
dődtek a szomszédos Norvégiában is. A norvégiai 
Lepramisszió néhány évre beszüntette tevékenysé-
gét, de lassacskán újraindul. A svédországi Lepra-
misszió Indiában, Mianmarban, a Kongói Demokra-
tikus Köztársaságban, Nigériában, Dél-Szudánban és 
Bangladesben támogatja a gyógyító tevékenységet.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük, Urunk, a Svédországi Lepra-
misszió csapatát és azt, hogy a munka irányítása 
iránt elkötelezettek. Bölcsességért és bátorságért 
imádkozunk.
Kedd: Imádkozzunk a Svédországi Lepramisszió 
pénzgyűjtési akcióiért, hogy újabb egyéneket 

·

·

Svédország

ér in thesse-
nek meg az 
a d o m á n y o -
z á s b a n !  
Imádkozzunk az egyházak és szervezetek na-
gyobb mértékű anyagi támogatásáért!
Szerda: Köszönjük, Urunk, a Svédországi Lepra-
misszió és a svéd kormány közötti gyümölcsöző 
együttműködést, melyet a Svéd Missziós Tanács 
irányít. Imádkozunk a projekt folyamatos anyagi 
támogatásáért!
Csütörtök: Imádkozzunk a Svédországi Lepra-
misszióért, amely a Finnországi Lepramissziót 
támogatja, valamint a Norvégiában újonnan indult 
pénzadomány-gyűjtési akcióért! Imádkozunk, hogy 
ezek az erőfeszítések új lehetőségeket nyújtsanak 
ahhoz, hogy a leprával sújtott embereket támogatni 
tudjuk!
Péntek: Köszönjük, Urunk, a Lepramisszió ügy-
vivőit szerte Svédországban, és köszönjük az 
előadók egyre gyarapodó számát! Imádkozunk a 
Lepramisszió munkája során a nyitott ajtókért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Isten útmutatá-
sáért és segítségéért a Svédországi Lepramisszió 
munkatársai számára! Imádkozunk, hogy az új 
törekvések nyitottságra leljenek, és hogy a valóban 
fontos dolgok kerüljenek előtérbe!

Bibliai idézet: „Nyisd meg szádat a némáért, a 
mulandó emberek ügyéért! Nyisd meg szádat, 
ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent 
és a szegényt!” Példabeszédek könyve 31:8-9
Vezető munkatárs
Allan Ekstedt – igazgató

·

·

·

·

Képek: A Svédországi Lepramisszió Országos vezetője, Allan Ekstedt, egy nepáli szeminárium előadójaként 
A Svédországi Lepramisszió munkatársai (balról jobbra): Allan Ekstedt, Elisabet Carleson, Silje Majholm, Shelley Lado, 
Leif Agnestrand.

Számos országban tevékenységünket partnerek 
közreműködésével végezzük. Régi partnerünk az 
Amerikai Lepramissziók, a kanadai effect:hope, és az 
Írországi Lepramisszió, mely független a Nemzetközi 
Lepramissziótól. 
Amerikai Lepramissziók
Az 1906-ban alapított Amerikai Lepramissziók az 
Egyesült Államok legnagyobb olyan keresztény szer-
vezete, mely a leprabetegség és más nyomorúságok 
felszámolásán munkálkodik. Több, mint 4 millió em-
ber életét sikerült a gyógyítás, rehabilitálás, ke-
resztény bizonyságtétel, korai prevenció, település-
fejlesztés és más tevékenységeik által megvál-
toztatniuk!
Kanada
Az effect:hope szervezet (korábbi nevén Kanadai 
Lepramisszió) a lepra és más elhanyagolt trópusi 
betegségek felszámolásán, átfogó segítségnyújtáson 
fáradozik számos országban. Orvosi és fejlesztési 
szakembereikkel a terepen az effect:hope  hosszú-
távú és maradandó változtatásokat végez.
Az Írországi Lepramisszió
számos országban tevékenykedik leprabetegek 
között, különböző fejlesztéseket végezve. Remény-
ségük, hogy kormányzati szervekkel együttműködve 
még hatékonyabb lehet munkájuk. Szeretnék a sze-

Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Írország

génységnek, szégyenbélyegnek és társadalmi meg-
különböztetésnek a nyomorúságát felszámolni és a 
leprabetegeket boldog élethez segíteni. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy az Amerikai Lep-
ramissziók minél több új partnert tudjon megnyerni, 
akik az ügy szószólói is lesznek hosszútávon!
Kedd: Kérjünk Istentől bölcsességet az Amerikai 
Lepramissziók vezetésének, hogy ötéves straté-
giájuk során jelentősen tudják leszorítani a lepra és 
más, elhanyagolt trópusi betegségek előfordulását!
Szerda: Imádkozzunk a munkatársak sok és fá-
rasztó utazása során Isten védelméért!
Csütörtök: Imádkozzunk az effect:hope kutatási 
tevékenységéért, hogy a leprabetegség elleni vé-
dőoltás mihamarabb készen álljon „bevetésre”!
Péntek: Imádkozzunk a kanadai előadókért, akik 
az ország különböző részein tartanak bemutatókat, 
hogy mind több támogatót nyerjenek meg ezáltal is 
a leprabetegek ügyének támogatására!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az effect:hope 
munkatársainak sok utazásáért, az irodai munkát 
végzőkért, jó hangulatú csoportmunkáért és Isten 
áldásáért!

·

·

·

·

·

·

Képek: Bill Simms, az Amerikai Lepramissziók elnöke, Kongóban.
Peter Derrick, az effect:hope igazgatója



34. hét: augusztus 21 – 27. 35. hét: augusztus 28 – szeptember 3.
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A Svédországi Lepramisszióról (Lepramissionen  
Sverige)
A Lepramisszió Svédországban már az 1970-es évek 
közepe óta működik. A Svédországi Lepramisszió 
feladatának nagyon fontos része, hogy felhívja a 
figyelmet a leprával fertőzött embertársaink szükség-
leteire, illetve hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, 
hogy a Lepramisszió támogatásával milyen mértékű 
változás érhető el az érintettek és családjaik éle-
tében. Az egyének, szervezetek, egyházak és egy-
házközségek körében szervezett jótékonysági pénz-
gyűjtés eszközét felhasználva a svéd Lepramisszió 
azért dolgozik, hogy megvalósítsa kitűzött célját. A 
Lepramisszió egy havonta megjelenő magazinban 
teszi közzé országszerte azokat a cikkeket, melyek a 
tönkrement életekről szólnak, de arról is, hogy miként 
változtathatja meg a misszió akár egész falvak életét 
is. Önkéntesek és összekötők tartják a kapcsolatot a 
körzetükben élő emberekkel és egyházakkal. A lep-
rával, illetve annak következményeivel kapcsolatos 
információkat keresztény konferenciákon, összejö-
veteleken terjesztik, csakúgy, mint iskolákban és 
kollégiumokban. A Svédországi Lepramisszió kezde-
ményezésére jótékonysági pénzgyűjtő akciók kez-
dődtek a szomszédos Norvégiában is. A norvégiai 
Lepramisszió néhány évre beszüntette tevékenysé-
gét, de lassacskán újraindul. A svédországi Lepra-
misszió Indiában, Mianmarban, a Kongói Demokra-
tikus Köztársaságban, Nigériában, Dél-Szudánban és 
Bangladesben támogatja a gyógyító tevékenységet.
Imatémák

Hétfő: Köszönjük, Urunk, a Svédországi Lepra-
misszió csapatát és azt, hogy a munka irányítása 
iránt elkötelezettek. Bölcsességért és bátorságért 
imádkozunk.
Kedd: Imádkozzunk a Svédországi Lepramisszió 
pénzgyűjtési akcióiért, hogy újabb egyéneket 

·

·

Svédország

ér in thesse-
nek meg az 
a d o m á n y o -
z á s b a n !  
Imádkozzunk az egyházak és szervezetek na-
gyobb mértékű anyagi támogatásáért!
Szerda: Köszönjük, Urunk, a Svédországi Lepra-
misszió és a svéd kormány közötti gyümölcsöző 
együttműködést, melyet a Svéd Missziós Tanács 
irányít. Imádkozunk a projekt folyamatos anyagi 
támogatásáért!
Csütörtök: Imádkozzunk a Svédországi Lepra-
misszióért, amely a Finnországi Lepramissziót 
támogatja, valamint a Norvégiában újonnan indult 
pénzadomány-gyűjtési akcióért! Imádkozunk, hogy 
ezek az erőfeszítések új lehetőségeket nyújtsanak 
ahhoz, hogy a leprával sújtott embereket támogatni 
tudjuk!
Péntek: Köszönjük, Urunk, a Lepramisszió ügy-
vivőit szerte Svédországban, és köszönjük az 
előadók egyre gyarapodó számát! Imádkozunk a 
Lepramisszió munkája során a nyitott ajtókért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Isten útmutatá-
sáért és segítségéért a Svédországi Lepramisszió 
munkatársai számára! Imádkozunk, hogy az új 
törekvések nyitottságra leljenek, és hogy a valóban 
fontos dolgok kerüljenek előtérbe!

Bibliai idézet: „Nyisd meg szádat a némáért, a 
mulandó emberek ügyéért! Nyisd meg szádat, 
ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent 
és a szegényt!” Példabeszédek könyve 31:8-9
Vezető munkatárs
Allan Ekstedt – igazgató

·

·

·

·

Képek: A Svédországi Lepramisszió Országos vezetője, Allan Ekstedt, egy nepáli szeminárium előadójaként 
A Svédországi Lepramisszió munkatársai (balról jobbra): Allan Ekstedt, Elisabet Carleson, Silje Majholm, Shelley Lado, 
Leif Agnestrand.

Számos országban tevékenységünket partnerek 
közreműködésével végezzük. Régi partnerünk az 
Amerikai Lepramissziók, a kanadai effect:hope, és az 
Írországi Lepramisszió, mely független a Nemzetközi 
Lepramissziótól. 
Amerikai Lepramissziók
Az 1906-ban alapított Amerikai Lepramissziók az 
Egyesült Államok legnagyobb olyan keresztény szer-
vezete, mely a leprabetegség és más nyomorúságok 
felszámolásán munkálkodik. Több, mint 4 millió em-
ber életét sikerült a gyógyítás, rehabilitálás, ke-
resztény bizonyságtétel, korai prevenció, település-
fejlesztés és más tevékenységeik által megvál-
toztatniuk!
Kanada
Az effect:hope szervezet (korábbi nevén Kanadai 
Lepramisszió) a lepra és más elhanyagolt trópusi 
betegségek felszámolásán, átfogó segítségnyújtáson 
fáradozik számos országban. Orvosi és fejlesztési 
szakembereikkel a terepen az effect:hope  hosszú-
távú és maradandó változtatásokat végez.
Az Írországi Lepramisszió
számos országban tevékenykedik leprabetegek 
között, különböző fejlesztéseket végezve. Remény-
ségük, hogy kormányzati szervekkel együttműködve 
még hatékonyabb lehet munkájuk. Szeretnék a sze-

Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Írország

génységnek, szégyenbélyegnek és társadalmi meg-
különböztetésnek a nyomorúságát felszámolni és a 
leprabetegeket boldog élethez segíteni. 
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk azért, hogy az Amerikai Lep-
ramissziók minél több új partnert tudjon megnyerni, 
akik az ügy szószólói is lesznek hosszútávon!
Kedd: Kérjünk Istentől bölcsességet az Amerikai 
Lepramissziók vezetésének, hogy ötéves straté-
giájuk során jelentősen tudják leszorítani a lepra és 
más, elhanyagolt trópusi betegségek előfordulását!
Szerda: Imádkozzunk a munkatársak sok és fá-
rasztó utazása során Isten védelméért!
Csütörtök: Imádkozzunk az effect:hope kutatási 
tevékenységéért, hogy a leprabetegség elleni vé-
dőoltás mihamarabb készen álljon „bevetésre”!
Péntek: Imádkozzunk a kanadai előadókért, akik 
az ország különböző részein tartanak bemutatókat, 
hogy mind több támogatót nyerjenek meg ezáltal is 
a leprabetegek ügyének támogatására!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az effect:hope 
munkatársainak sok utazásáért, az irodai munkát 
végzőkért, jó hangulatú csoportmunkáért és Isten 
áldásáért!

·

·

·

·

·

·

Képek: Bill Simms, az Amerikai Lepramissziók elnöke, Kongóban.
Peter Derrick, az effect:hope igazgatója



37. hét:  11 – 17.szeptember
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36. hét: szeptember 4 – 10.

A Skóciai Lepramisszió
A Stirling-i székhelyű Skóciai Lepramisszió azon 
dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a leprára és annak 
hatásaira, valamint olyan közvetítő közeg akar lenni, 
melyen keresztül emberek, egyházak, iskolák, közös-
ségi csoportok és mások Skócia egész területén belül 
meg tudják találni a saját szerepüket a lepra elleni 
küzdelemben és az emberi életek megváltoztatá-
sában. Egy nagyobb, önkéntesekből álló csapat által 
támogatott kis létszámú alkalmazotti csoport:
– forrásokat teremt elő a legkülönbözőbb országos és 
helyi tevékenységeken keresztül, - kezdve a közvet-
len e-mail-es és digitális kampányoktól a kávézós 
reggeleken át a szponzorált eseményekig,
– ösztönzi és lehetővé teszi a fontos és aktuális 
imádkozásokat,
– egyházakat / gyülekezeteket keres fel a közvetlen 
támogatás érdekében,
– minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál 
annak érdekében, hogy hatékonyan felhívja a figyel-
met arra, hogy mekkora szükség van a skót társada-
lomra a leprával fertőzött emberek megsegítésében.
A Skóciai Lepramisszió arra kéri az embereket, hogy 
álljanak be az A.Cs.I. (Adni, Cselekedni, Imádkozni) 
csoport fenntartásába, támogatva ezzel Istennek a 
Lepramisszión keresztül végzett munkáját a lepra-
betegek érdekében. A Skóciai Lepramisszió az 
Angolában, Bangladesben, Indiában, Mianmarban, 
Nepálban, Nigériában és Dél-Szudánban folyó 
munkákat támogatja.
Imatémák:

Hétfő: Adjunk hálát azért a sok skóciai gyüleke-
zetért, melyek csatlakoztak a Lepramisszióhoz a 
lepra legyőzésének és életek megváltoztatásának 
érdekében! Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg 
őket a nagylelkűségükért és a szolgálatban való 
részvételükért! Imádkozzunk azért, hogy egyre 
több gyülekezet csatlakozzon a leprával érintett 
emberek megsegítésének szolgálatába!
Kedd: Adjunk hálát mindenkiért, aki csak adakozik 
a Skóciai Lepramisszió javára, különösen is 
azokért, akik tavaly adakoztak először! Imádkoz-
zunk azért, hogy a csapatnak legyen világos veze-
tése azzal kapcsolatban, hogy miként nyerjenek 
meg idén új támogatókat az adakozásra!
Szerda: Adjunk hálát mindenkiért, aki rászánja 
idejét és tálentumait a Skóciai Lepramisszió tá-
mogatására! Imádkozunk azért, hogy Isten áldja 

·

·

·

Skócia

meg ezeket 
az önkénte-
seket, illetve 
azért, hogy 
hasson rájuk ösztönzően az, hogy ők maguk olyan 
nagy hatással vannak sokak életére! Imádkoz-
zunk több, cselekedni kész önkéntesért, különösen 
is az egyházat / gyülekezetet képviselőkért! Olya-
nokért, akik közösségi forrásokat teremtenek elő, 
illetve önkéntes előadókért!
Csütörtök: Áldottak vagyunk, hogy olyan sok em-
ber és gyülekezet imádkozik velünk együtt egész 
éven át. Imádkozzunk, hogy az ASK(Imafonál) 
alkalmazásával egyre több ember iratkozzon fel a 
Skóciai Lepramisszió hírlevelére, illetve azért, 
hogy az alkalmazás használatával rendszeresen 
értesüljenek a meghallgatott imákról és az ima-
kérésekről!
Péntek: Adjunk hálát azért, hogy a napjainkban 
rendelkezésre álló technológia lehetővé teszi a 
Lepramisszió számára az információk, történetek 
és kérések szabad és széleskörű megosztását az 
egész világgal! Imádkozzunk azért, hogy tudjuk 
még hatékonyabban használni a különböző digi-
tális lehetőségeket annak érdekében, hogy 
felhívjuk a figyelmet a leprára, hogy támogatni tud-
juk a leprával fertőzött embereket, hogy segítsük 
megértetni a támogatókkal azt, hogy milyen fonto-
sak az adományaik, a tetteik és az imádságaik, 
illetve hogy képesek legyünk Skócia szerte új és 
potenciális támogatók megnyerésére!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy ad-
jon Isten idén  időt és erőt a Skóciai Lepramisszió 
minden tagjának ahhoz, hogy tanulni tudjanak ta-
pasztalataikból és még hatékonyabbá váljanak az 
Ő szolgálatában! Imádkozzunk azért is, hogy az Úr 
vonjon bennünket közelebb Önmagához, és adja 
meg az erőt, ami ahhoz szükséges, hogy követni 
tudjuk az Ő útmutatásait életünk során!

Vezető munkatárs: Linda Todd – igazgató

·

·

·

Az Indiai Lepramisszió az idős, zömében korábbi 
leprabetegekről halálukig gondot visel öt Snehalaya-
ban (a Snehalaya hindi szó, jelentése: a szeretet 
háza), India három államában: Uttarkhand, Uttar 
Pradesh és West-Bengal. Ezeket az időseket a csa-
ládjuk nem fogadta vissza, vagy egyáltalán nincs 
családjuk. Számuk jelenleg 102 fő, és szinte 
mindegyikük súlyos fogyatékosságokkal él. Néhá-
nyan közülük már több, mint 30 éve az otthonok 
lakói! Az Indiai Lepramisszió ingyenes ellátást, orvosi 
segítséget, lelkigondozást és más szolgáltatásokat 
nyújt számukra. 
Imatémák

Hétfő: A leprával szembeni, mélyen gyökerező 
előítéletek miatt számos család akkor sem fogadja 
vissza a korábbi beteget, ha meggyőződnek arról: 
teljesen meggyógyult! Imádkozzunk az öt 
Snehalayaban gondozott 102 idősért, lelki és testi 
békességükért!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy ezek az idősek 
mindnyájan megismerjék Istent és az Ő szeretetét! 

·

·

India – Idősotthonok

Kérjük Istent, hogy árassza ki rájuk áldását, 
miközben családtagjaik elfordultak tőlük!
Szerda: Imádkozzunk a Snehalayak dolgozóiért! 
Kérjük Istentől, hogy áldozatos munkájukhoz adjon 
erőt, és mindennel, amit csak végeznek, Isten 
szeretetére mutassanak!
Csütörtök: Imádkozzunk a hozzátartozókért, hogy 
Isten változtassa meg a gondolkodásukat és 
lássák be: idős hozzátartozójuknak otthon lenne a 
helye! Kérjük Istentől ezt a csodát!
Péntek: Adjunk hálát mindazokért a támogatókért, 
akik a Snehalayak működéséhez adakoznak! 
Kérjük Istentől, hogy szaporítsa meg a számukat!
Szombat/vasárnap: A lakók közül akik csak 
tudnak, valamilyen kis munkát végeznek: 
gyógyszerek dobozolása, lepedők hajtogatása, 
kisebb kerti munkák. Ezek azért szükségesek, 
hogy ne veszítsék el életkedvüket. Kérjük Istentől, 
hogy ajándékozza meg őket örömmel!

·

·

·

·



37. hét:  11 – 17.szeptember
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36. hét: szeptember 4 – 10.

A Skóciai Lepramisszió
A Stirling-i székhelyű Skóciai Lepramisszió azon 
dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a leprára és annak 
hatásaira, valamint olyan közvetítő közeg akar lenni, 
melyen keresztül emberek, egyházak, iskolák, közös-
ségi csoportok és mások Skócia egész területén belül 
meg tudják találni a saját szerepüket a lepra elleni 
küzdelemben és az emberi életek megváltoztatá-
sában. Egy nagyobb, önkéntesekből álló csapat által 
támogatott kis létszámú alkalmazotti csoport:
– forrásokat teremt elő a legkülönbözőbb országos és 
helyi tevékenységeken keresztül, - kezdve a közvet-
len e-mail-es és digitális kampányoktól a kávézós 
reggeleken át a szponzorált eseményekig,
– ösztönzi és lehetővé teszi a fontos és aktuális 
imádkozásokat,
– egyházakat / gyülekezeteket keres fel a közvetlen 
támogatás érdekében,
– minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál 
annak érdekében, hogy hatékonyan felhívja a figyel-
met arra, hogy mekkora szükség van a skót társada-
lomra a leprával fertőzött emberek megsegítésében.
A Skóciai Lepramisszió arra kéri az embereket, hogy 
álljanak be az A.Cs.I. (Adni, Cselekedni, Imádkozni) 
csoport fenntartásába, támogatva ezzel Istennek a 
Lepramisszión keresztül végzett munkáját a lepra-
betegek érdekében. A Skóciai Lepramisszió az 
Angolában, Bangladesben, Indiában, Mianmarban, 
Nepálban, Nigériában és Dél-Szudánban folyó 
munkákat támogatja.
Imatémák:

Hétfő: Adjunk hálát azért a sok skóciai gyüleke-
zetért, melyek csatlakoztak a Lepramisszióhoz a 
lepra legyőzésének és életek megváltoztatásának 
érdekében! Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg 
őket a nagylelkűségükért és a szolgálatban való 
részvételükért! Imádkozzunk azért, hogy egyre 
több gyülekezet csatlakozzon a leprával érintett 
emberek megsegítésének szolgálatába!
Kedd: Adjunk hálát mindenkiért, aki csak adakozik 
a Skóciai Lepramisszió javára, különösen is 
azokért, akik tavaly adakoztak először! Imádkoz-
zunk azért, hogy a csapatnak legyen világos veze-
tése azzal kapcsolatban, hogy miként nyerjenek 
meg idén új támogatókat az adakozásra!
Szerda: Adjunk hálát mindenkiért, aki rászánja 
idejét és tálentumait a Skóciai Lepramisszió tá-
mogatására! Imádkozunk azért, hogy Isten áldja 

·

·

·

Skócia

meg ezeket 
az önkénte-
seket, illetve 
azért, hogy 
hasson rájuk ösztönzően az, hogy ők maguk olyan 
nagy hatással vannak sokak életére! Imádkoz-
zunk több, cselekedni kész önkéntesért, különösen 
is az egyházat / gyülekezetet képviselőkért! Olya-
nokért, akik közösségi forrásokat teremtenek elő, 
illetve önkéntes előadókért!
Csütörtök: Áldottak vagyunk, hogy olyan sok em-
ber és gyülekezet imádkozik velünk együtt egész 
éven át. Imádkozzunk, hogy az ASK(Imafonál) 
alkalmazásával egyre több ember iratkozzon fel a 
Skóciai Lepramisszió hírlevelére, illetve azért, 
hogy az alkalmazás használatával rendszeresen 
értesüljenek a meghallgatott imákról és az ima-
kérésekről!
Péntek: Adjunk hálát azért, hogy a napjainkban 
rendelkezésre álló technológia lehetővé teszi a 
Lepramisszió számára az információk, történetek 
és kérések szabad és széleskörű megosztását az 
egész világgal! Imádkozzunk azért, hogy tudjuk 
még hatékonyabban használni a különböző digi-
tális lehetőségeket annak érdekében, hogy 
felhívjuk a figyelmet a leprára, hogy támogatni tud-
juk a leprával fertőzött embereket, hogy segítsük 
megértetni a támogatókkal azt, hogy milyen fonto-
sak az adományaik, a tetteik és az imádságaik, 
illetve hogy képesek legyünk Skócia szerte új és 
potenciális támogatók megnyerésére!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azért, hogy ad-
jon Isten idén  időt és erőt a Skóciai Lepramisszió 
minden tagjának ahhoz, hogy tanulni tudjanak ta-
pasztalataikból és még hatékonyabbá váljanak az 
Ő szolgálatában! Imádkozzunk azért is, hogy az Úr 
vonjon bennünket közelebb Önmagához, és adja 
meg az erőt, ami ahhoz szükséges, hogy követni 
tudjuk az Ő útmutatásait életünk során!

Vezető munkatárs: Linda Todd – igazgató

·

·

·

Az Indiai Lepramisszió az idős, zömében korábbi 
leprabetegekről halálukig gondot visel öt Snehalaya-
ban (a Snehalaya hindi szó, jelentése: a szeretet 
háza), India három államában: Uttarkhand, Uttar 
Pradesh és West-Bengal. Ezeket az időseket a csa-
ládjuk nem fogadta vissza, vagy egyáltalán nincs 
családjuk. Számuk jelenleg 102 fő, és szinte 
mindegyikük súlyos fogyatékosságokkal él. Néhá-
nyan közülük már több, mint 30 éve az otthonok 
lakói! Az Indiai Lepramisszió ingyenes ellátást, orvosi 
segítséget, lelkigondozást és más szolgáltatásokat 
nyújt számukra. 
Imatémák

Hétfő: A leprával szembeni, mélyen gyökerező 
előítéletek miatt számos család akkor sem fogadja 
vissza a korábbi beteget, ha meggyőződnek arról: 
teljesen meggyógyult! Imádkozzunk az öt 
Snehalayaban gondozott 102 idősért, lelki és testi 
békességükért!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy ezek az idősek 
mindnyájan megismerjék Istent és az Ő szeretetét! 

·

·

India – Idősotthonok

Kérjük Istent, hogy árassza ki rájuk áldását, 
miközben családtagjaik elfordultak tőlük!
Szerda: Imádkozzunk a Snehalayak dolgozóiért! 
Kérjük Istentől, hogy áldozatos munkájukhoz adjon 
erőt, és mindennel, amit csak végeznek, Isten 
szeretetére mutassanak!
Csütörtök: Imádkozzunk a hozzátartozókért, hogy 
Isten változtassa meg a gondolkodásukat és 
lássák be: idős hozzátartozójuknak otthon lenne a 
helye! Kérjük Istentől ezt a csodát!
Péntek: Adjunk hálát mindazokért a támogatókért, 
akik a Snehalayak működéséhez adakoznak! 
Kérjük Istentől, hogy szaporítsa meg a számukat!
Szombat/vasárnap: A lakók közül akik csak 
tudnak, valamilyen kis munkát végeznek: 
gyógyszerek dobozolása, lepedők hajtogatása, 
kisebb kerti munkák. Ezek azért szükségesek, 
hogy ne veszítsék el életkedvüket. Kérjük Istentől, 
hogy ajándékozza meg őket örömmel!

·

·

·

·
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38. hét:  18 – 24.szeptember ARCKÉP

A Lepramisszió Átfogó Testvériségről
A Lepramisszió Testvériség egy több, mint 30 tagból 
álló közösség, mely magában foglalja a tagországo-
kat és a nemzetközi hivatalt, s együttműködésre kö-
telezte el magát 2011-ben, amikor a tagországok alá-
írták a Testvériségi Dokumentumot. Ez mindannyiun-
kat kötelez arra, hogy 
– fenntartsuk a közös céljainkat és identitásunkat,
– hozzájáruljunk a misszió működéséhez,
– erősítsük átfogó egységünket,
– legyünk folyamatosan elszámoltathatóak,
– anyagilag átláthatóak. 
A Testvériség egyik legnagyszerűbb pontja, hogy 
közös látásunkért: a leprabetegség legyőzéséért és 
életek átformálásáért küzdünk együttesen. E látás 
mindkét fele egyformán fontos. Szeretnénk, ha vége 
lenne a leprabetegségnek. Ennek elérése  kitartást, 
minőségi munkát, partnereinkkel való szoros 
együttműködést igényel. És szeretnénk látni, hogy 
életek változnak meg annak a munkának nyomán,, 
melyet végzünk. A leprabetegség miatt tönkrement 
emberi sorsokat szeretnénk megváltoztatni, közben 
pedig munkatársainkkal is minőségileg foglalkozni. 
Akkor fogjuk mindezt elérni, ha nagyon szorosan 
Istenre támaszkodunk a jövőben is, és Jézus Krisztus 
szeretetének leszünk mindannyian a képmásai 
munkavégzésünk során.  
Imatémák: 

Hétfő: Brent Morgan, a korábbi új-zélandi lepra-
missziós igazgató lett a Lepramisszió Testvériség 
vezérigazgatója 2016 augusztusától. Amikor Brent 
az első munkaévét zárja, imádkozzunk azért, hogy 
Isten naponként adjon neki elégséges bölcses-
séget és odaadást munkája végzéséhez! 
Kedd: A Lepramisszió Testvériség 2011-ben ala-
kult meg jelenlegi formájában. Egy évvel ezelőtt az 
ötéves működésről átfogó elemzés készült, mely-
nek során megvizsgáltuk: mi működik jól, és mi az, 

·

·

z a történet egy ötéves kislányról szól, 
aki veleszületett gerincbetegségben Eszenved születése óta. A mianmari 

Sagaing körzet Kan Jin falujában lakik. Álla-
potáról a falu vezetője tájékoztatta a Lepra-
missziót. Missziónk munkatársai meglátogatták 
a családot és tájékoztatták Su Tirzar Mon édes-
anyját a lehetőségekről. 

Elmondták, hogy a kislányt iskolába tudnák irá-
nyítani. Az édesanya először berzenkedett ettől. 
De a sok bátorítás és magyarázat hatására 
beleegyezett, és kislányát elvitte beiratni. Az 
iskolában azonban visszautasították őket a 
gyermek egészségi állapota és fogyatékossága 
miatt. 

A Lepramisszió más lehetőség után nézett. 
Megkeresték a helyi parlamenti képviselőt, és 
az ő segítségét kérték, mivel Mianmarban is 
már törvény szabályozza a mozgássérültek és 

Lepramisszió Testvériség Su Tirzar Mon iskolába járhat!

fogyatékkal élők egyenlő jogait. A parlamenti 
képviselő megkereste az iskola vezetését – 
mellesleg saját szülőfalujában történt mindez! – 
és elmagyarázta nekik: Su Tirzar Mon ugyan-
olyan, mint más gyermek, és ugyanúgy fel kell 
venni az iskolába, mint bárki mást!

Csodák csodája, négy nappal később az igaz-
gató szeretettel és készségesen fogadta a kis-
lányt és édesanyját, és természetesen felvette 
az iskolába!

Ma már Su Tirzar Mon az iskola boldog tanulója. 
Jóban van barátnőivel. Közben jár a Mozgás-
sérültek Intézetébe is, ahol foglalkoznak vele. Ő 
pedig megtanítja társainak azokat az énekeket 
és verseket, melyeket az iskolában tanult. Az 
intézet dolgozói pedig még elkötelezettebbek 
lettek a parlamenti képviselő jóindulatú közben-
járásának eredménye láttán4

amit javítani kell . Adjunk hálát azért, hogy a jelen-
legi formációban az országok közötti közvetlen 
kapcsolat sokkal erőteljesebben működik, mint 
korábban. 
Szerda: Ebben a hónapban a Nemzetközi Lepra-
misszió tagországainak igazgatói és elnökei az 
egész világból összejönnek éves értekezleteikre. 
Imádkozzunk azért, hogy jó döntések szülessenek 
és a résztvevők a misszió iránti elkötelezettségük-
ben megerősödve térhessenek vissza hazájukba! 
Csütörtök: Wellesley Bailey, a Nemzetközi Lepra-
misszió alapítója azt vallotta, hogy „ez a misszió 
imádságban született, és imádság a megtartó 
ereje.” Adjunk hálát mindazokért, akik ugyanúgy, 
mint Ön is, imádságával is hozzájárul missziónk 
működéséhez, a betegek gyógyításához és min-
den más tevékenységünkhöz! Imádkozzunk azért, 
hogy a közös imádság nyisson meg sok, ma még 
bezártnak vélt ajtót! 
Péntek: Sajnos amikor hiányzanak az anyagiak, 
akkor beszűkülnek a leprabetegek iránti tevékeny-
ségeink is! Adjunk hálát a hűséges támogatóinkért, 
és imádkozzunk újakért, akik hasonló elkötelezett-
séggel veszik szívükre Ázsia és Afrika leprabe-
tegeit és az ő gyógyulásukat! Imádkozzunk azért, 
hogy Isten adjon növekedést mind a támogatók, 
mind a támogatások számában!
Szombat/vasárnap: A nemzeti bizottságoknak  
nagy felelősségük van a különféle döntések meg-
hozatalában. Ma mindnyájan saját hazánk lepra-
missziós nemzeti bizottságáért imádkozzunk! 
Könyörögjünk a nemzetközi elnökségért is, mely a 
nemzetközi munka felügyeletét végzi! Imádkoz-
zunk azért, hogy Myanmarban és Bangladesben 
sikerüljön saját nemzeti bizottságot felállítani!

Bibliai idézet: „Füleid meghallják a kiáltó szót mö-
götted: ez az út, ezen járjatok!" (És 30, 21)  

·

·

·

·

Kép: Nemzetközi 
nagygyűlés 2015
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38. hét:  18 – 24.szeptember ARCKÉP

A Lepramisszió Átfogó Testvériségről
A Lepramisszió Testvériség egy több, mint 30 tagból 
álló közösség, mely magában foglalja a tagországo-
kat és a nemzetközi hivatalt, s együttműködésre kö-
telezte el magát 2011-ben, amikor a tagországok alá-
írták a Testvériségi Dokumentumot. Ez mindannyiun-
kat kötelez arra, hogy 
– fenntartsuk a közös céljainkat és identitásunkat,
– hozzájáruljunk a misszió működéséhez,
– erősítsük átfogó egységünket,
– legyünk folyamatosan elszámoltathatóak,
– anyagilag átláthatóak. 
A Testvériség egyik legnagyszerűbb pontja, hogy 
közös látásunkért: a leprabetegség legyőzéséért és 
életek átformálásáért küzdünk együttesen. E látás 
mindkét fele egyformán fontos. Szeretnénk, ha vége 
lenne a leprabetegségnek. Ennek elérése  kitartást, 
minőségi munkát, partnereinkkel való szoros 
együttműködést igényel. És szeretnénk látni, hogy 
életek változnak meg annak a munkának nyomán,, 
melyet végzünk. A leprabetegség miatt tönkrement 
emberi sorsokat szeretnénk megváltoztatni, közben 
pedig munkatársainkkal is minőségileg foglalkozni. 
Akkor fogjuk mindezt elérni, ha nagyon szorosan 
Istenre támaszkodunk a jövőben is, és Jézus Krisztus 
szeretetének leszünk mindannyian a képmásai 
munkavégzésünk során.  
Imatémák: 

Hétfő: Brent Morgan, a korábbi új-zélandi lepra-
missziós igazgató lett a Lepramisszió Testvériség 
vezérigazgatója 2016 augusztusától. Amikor Brent 
az első munkaévét zárja, imádkozzunk azért, hogy 
Isten naponként adjon neki elégséges bölcses-
séget és odaadást munkája végzéséhez! 
Kedd: A Lepramisszió Testvériség 2011-ben ala-
kult meg jelenlegi formájában. Egy évvel ezelőtt az 
ötéves működésről átfogó elemzés készült, mely-
nek során megvizsgáltuk: mi működik jól, és mi az, 

·
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z a történet egy ötéves kislányról szól, 
aki veleszületett gerincbetegségben Eszenved születése óta. A mianmari 

Sagaing körzet Kan Jin falujában lakik. Álla-
potáról a falu vezetője tájékoztatta a Lepra-
missziót. Missziónk munkatársai meglátogatták 
a családot és tájékoztatták Su Tirzar Mon édes-
anyját a lehetőségekről. 

Elmondták, hogy a kislányt iskolába tudnák irá-
nyítani. Az édesanya először berzenkedett ettől. 
De a sok bátorítás és magyarázat hatására 
beleegyezett, és kislányát elvitte beiratni. Az 
iskolában azonban visszautasították őket a 
gyermek egészségi állapota és fogyatékossága 
miatt. 

A Lepramisszió más lehetőség után nézett. 
Megkeresték a helyi parlamenti képviselőt, és 
az ő segítségét kérték, mivel Mianmarban is 
már törvény szabályozza a mozgássérültek és 

Lepramisszió Testvériség Su Tirzar Mon iskolába járhat!

fogyatékkal élők egyenlő jogait. A parlamenti 
képviselő megkereste az iskola vezetését – 
mellesleg saját szülőfalujában történt mindez! – 
és elmagyarázta nekik: Su Tirzar Mon ugyan-
olyan, mint más gyermek, és ugyanúgy fel kell 
venni az iskolába, mint bárki mást!

Csodák csodája, négy nappal később az igaz-
gató szeretettel és készségesen fogadta a kis-
lányt és édesanyját, és természetesen felvette 
az iskolába!

Ma már Su Tirzar Mon az iskola boldog tanulója. 
Jóban van barátnőivel. Közben jár a Mozgás-
sérültek Intézetébe is, ahol foglalkoznak vele. Ő 
pedig megtanítja társainak azokat az énekeket 
és verseket, melyeket az iskolában tanult. Az 
intézet dolgozói pedig még elkötelezettebbek 
lettek a parlamenti képviselő jóindulatú közben-
járásának eredménye láttán4

amit javítani kell . Adjunk hálát azért, hogy a jelen-
legi formációban az országok közötti közvetlen 
kapcsolat sokkal erőteljesebben működik, mint 
korábban. 
Szerda: Ebben a hónapban a Nemzetközi Lepra-
misszió tagországainak igazgatói és elnökei az 
egész világból összejönnek éves értekezleteikre. 
Imádkozzunk azért, hogy jó döntések szülessenek 
és a résztvevők a misszió iránti elkötelezettségük-
ben megerősödve térhessenek vissza hazájukba! 
Csütörtök: Wellesley Bailey, a Nemzetközi Lepra-
misszió alapítója azt vallotta, hogy „ez a misszió 
imádságban született, és imádság a megtartó 
ereje.” Adjunk hálát mindazokért, akik ugyanúgy, 
mint Ön is, imádságával is hozzájárul missziónk 
működéséhez, a betegek gyógyításához és min-
den más tevékenységünkhöz! Imádkozzunk azért, 
hogy a közös imádság nyisson meg sok, ma még 
bezártnak vélt ajtót! 
Péntek: Sajnos amikor hiányzanak az anyagiak, 
akkor beszűkülnek a leprabetegek iránti tevékeny-
ségeink is! Adjunk hálát a hűséges támogatóinkért, 
és imádkozzunk újakért, akik hasonló elkötelezett-
séggel veszik szívükre Ázsia és Afrika leprabe-
tegeit és az ő gyógyulásukat! Imádkozzunk azért, 
hogy Isten adjon növekedést mind a támogatók, 
mind a támogatások számában!
Szombat/vasárnap: A nemzeti bizottságoknak  
nagy felelősségük van a különféle döntések meg-
hozatalában. Ma mindnyájan saját hazánk lepra-
missziós nemzeti bizottságáért imádkozzunk! 
Könyörögjünk a nemzetközi elnökségért is, mely a 
nemzetközi munka felügyeletét végzi! Imádkoz-
zunk azért, hogy Myanmarban és Bangladesben 
sikerüljön saját nemzeti bizottságot felállítani!

Bibliai idézet: „Füleid meghallják a kiáltó szót mö-
götted: ez az út, ezen járjatok!" (És 30, 21)  

·
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Kép: Nemzetközi 
nagygyűlés 2015
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Magyarország

40. hét:  2 – 8.október

Közösségalapű rehabilitáció
Nepáli Lepramisszió számos önsegítő csoportot mű-
ködtet, ahol leprával fertőzött és más fogyatékos-
sággal élő embereket, vagy egyéb kirekesztett cso-
portokat bátorítanak arra, hogy rendszeresen talál-
kozzanak egymással, megvitassák dolgaikat és tá-
mogassák egymást. Ezek a csoportok csoport-
menedzsment, illetve jövedelemszerzési képzések-
ben részesülnek. Amellett hogy kisvállalatokat ala-
pítanak, kisebb projektekbe is belekezdenek a helyi 
közösségekkel, törekedve arra, hogy hozzáállásukat 
megváltoztassák, valamint, hogy egy normális szintű 
társadalmi részvételt alakítsanak ki. Ahogy az 
önsegítő csoportok teljesítménye nő, hivatalosan be-
jelentett, a kormány által is elismert szövetkezetekké 
válhatnak, jogosultságot szerezve arra, hogy állami 
támogatásért folyamodjanak és minél jobban 
képesek legyenek önmaguk fenntartására. 
Az indiai Emmanuel Hospital Association (EHA) –nal 
együttműködve a Nepáli Lepramisszió egy válság-
kezelő közösség kialakításában is részt vesz. A 
program során tavaly egész Nepál területéről több, 
mint 3000 egészségügyi dolgozót és önkéntest ké-
peztek ki és szereltek fel katasztrófa esetére.
A leprával diagnosztizált gyermekek aránya Nepálban 
még mindig magas az állandó otthoni és társasági 
érintkezés útján történő megfertőzések miatt. A 
Lepramisszió a leprás megbetegedések csökken-
tésére törekszik a gyakori előfordulási területeken az-
zal, hogy egyszer beadandó, megelőző gyógyszeres 
kezeléseket (rifampicin) biztosít a nemrégiben 
leprával fertőzött emberek közeli ismerőseinek. 
Imatémák

Hétfő: A Lepramisszió munkatársainak nehéz tere-
peken kell utaznia, hogy távoleső intézményeket 
igazgassanak, a szeszélyes éghajlattal, katasztró-
fával és járványkitöréssel kapcsolatos intézkedé-
seket hajtsanak végre. Imádkozzunk biztonságun-
kért és erőért, hogy az efféle nehézségeken felül-
emelkedhessenek, és szolgálhassák a rászorulókat 
Nepál-szerte! 
Kedd: Nepál további politikai zavargásokkal néz 
szembe, valamint azzal, hogy a kormány állandóan 
elhalasztja a földrengéseket követő helyreállítási 
munkálatok megkezdését, illetve mind az ország, 
mind az emberek életszínvonalának fejlesztését. 
Az emberek okkal zaklatottak és dühösek a halo-
gatások és a beváltatlan hamis ígéretek miatt. 

·

·

Imádkozzunk azokért a körültekintő, a nép javát 
előtérbe helyező emberekért, akik Nepál vezető 
pozícióit töltik be!
Szerda: Áldjuk az Urat, hogy a Nepáli Lepra-
misszió állandó szerződést tudott kötni a CBM-el, 
egy  keresztény vakmisszióval! A földrengést köve-
tően a Lepramisszió két program megvalósításába 
kezdett bele a CBM-mel, akik lelkesek voltak a 
további együttműködést illetően. Imádkozzunk az 
Injury Management and Disability Prevention prog-
ramért, ami a CBM támogatásával Nepál 3 körze-
tében valósult meg és zökkenőmentesen működik, 
több, mint 7000 emberhez eljutva. 
Csütörtök: A Lepramisszió az IDEA Nepállal (egy 
leprabetegek által alapított és vezetett szervezet) 
azon dolgozik, hogy leprás embereket támogas-
sanak. Nepálban a leprás betegekkel szembeni túl-
zott diszkriminatív megnyilvánulások és igazság-
talanságok akadályozzák őket abban, hogy méltó-
ságteljes életet élhessenek. Az IDEA Nepállal 
együttműködve a Lepramissziónak és más lepra-
szervezetnek 2014-ben sikerült érvényteleníttetnie 
egy olyan házasságtilalmi jogszabályt, mely a 
betegségüket eltitkolók ellen szólt. Imádkozzunk 
azért, hogy a Lepramisszió  jelenlegi összefogása 
az IDEA Nepállal további eredményeket érjen el a  
parlamenti tevékenységek területén is! 
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy az a 16 új szö-
vetkezet, ami a TLM PACED program alatt alakult, 
fenntartható és jól működő legyen! Imádkozzunk 
azért is, hogy a leprabetegek és más megbélyeg-
zett közösség hallhatóan tudja felemelni hangját és 
ennek legyen meg a jó hatása a társadalmi meg-
ítélés terén is!
Szombat/vasárnap: Nepál túlsó, nyugati régióiban 
nehéz dolgozni, mivel a terület a kormány hatás-
körén kívül esik. Ennek köszönhető a korrupt veze-
tők zsebének gyarapodása. A nőket  az ősi hagyo-
mány alapján hátrányosan megkülönböztetik. 
Imádkozzunk a Nepáli Lepramisszió erőfeszítése-
iért, hogy önsegítő csoportokat alakíthassanak, 
képességfejlesztő képzéseket tarthassanak, illetve, 
hogy 600 kiszolgáltatott nő és férfi életén javíthas-
sanak! Imádkozzunk azért, hogy a program 
munkatársai a közösségekkel harmóniában dolgoz-
hassanak együtt céljaik eléréséért: a jólét meg-
teremtéséért, a nemek közötti egyenlőség előse-
gítéséért, illetve a nők szerepének erősítéséért! 

·

·

·

·

Nepál – Közösségalapú rehabilitáció

A magyar Lepramisszióról
Magyarországon a Lepramisszió több, mint 40 éve 
imatámogatással és adománygyűjtéssel segíti a 
Nemzetközi Lepramisszió világméretű munkáját. 
Szeretnék minél több magyar ember együttérzését és 
aktív segítségét megnyerni ennek a jó ügynek. A hű-
séges magánszemélyek és egyházi csoportok jelentik 
a folyamatos támogatói bázist. A lakosság szélesebb 
körének elérése érdekében a magyar Lepramisszió 
az ország különböző részein rendszeres kampányo-
kat indít, szórólapokat kihelyezve helyi- és regionális 
magazinokba és újságokba, illetve személyes meg-
kereséssel. A különféle médiamegjelenések televízió-
ban, rádióban és újságban rendkívül jó lehetőséget 
nyújtanak az érdeklődés felkeltésére és elmélyíté-
sére. A magyar missziót iskolákba is hívják előadást 
tartani, amit ők úgy tekintenek, mint „magvetést a jö-
vőért”, hiszen a gyerekek érzékenységén keresztül, 
és közvetve néhány szülőn keresztül segíthetünk a 
következő generációt ösztönözni az adakozó gon-
dolkozásra és tevékenységre. 2017-ben a magyar 
Lepramisszió folytatja a Dicsing projekt támogatását 
Jünnan-ban (Kína), és hozzájárul két indiai kórház 
működtetéséhez Shahdara-ban és Kalkutta-ban. 
Jelentős lépés, hogy Afrika felé is bővítik támogatá-
sukat: Szudán és Etiópia lesznek 2017- ben az új 
támogatási területek.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a hűségesen szolgáló magyar 
önkéntesekért, akik közül néhányan évtizedek óta 
napi szinten járulnak hozzá a Lepramisszió szerte-
ágazó munkájához! Adjunk hálát és imádkozzunk a 
szakképzett önkéntesekért, akik különböző terüle-
teken tanácsadóként segítenek, és mindnyájan 
szívesen osztják meg tapasztalatukat a Misszió 
javára!
Kedd:

 Imádkozzunk Bartha Andrea elnökért és a Nemzeti 
Bizottság többi tagjáért, hogy Isten vezesse őket a 
Misszió bölcs és mély megértésére, amikor a jövőt 
meghatározó döntéseket hozzák!
Szerda: Mondjunk köszönetet a támogatóknak az 
új kezdeményezésekre adott nagylelkű válaszáért 
(például a tavaly nyári szünetben elindított „fagy-
lalt-felhívásra”), amikor arra kérték a szülőket és a 
nagyszülőket, hogy érintsék meg gyermekük szívét 

·

·

·

Kép: Általános iskolás gyerekek „vizsgálják” a kezüket 
egy előadáson

egy jó céllal, 
és tanítsák 
meg őket 
arra, hogy 
osszák meg másokkal, amijük van!
Csütörtök: Adjunk hálát Riskóné Mártának 
nemcsak a magyar misszió vezetőjeként, hanem a 
Nemzetközi Lepra-misszióban végzett lelki 
szolgálatáért is, és azért az energiáért, amivel a 
„The Bridge” áhítatos-könyvet készíti a Nemzetközi 
Lepramisszió világ-méretű közössége számára!
Péntek: Adjunk hálát a magyar Lepramisszió és a 
kínai, dicsingi projektpartnerük közötti testvéri, ál-
dott, folyamatos kapcsolatért, a levelezés útján és 
más módon épített lelki kötelékért, az adomány-
gyűjtő tevékenységek működtetéséért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az új támogatók 
megnyeréséért, a Lepramisszió számára új barátok 
szerzéséért indított kampányok sikeréért, különö-
sen is a jövőt építő, fiatal nemzedékeket megcélzó-
kért!

Bibliai idézet: „Védelmezzétek a nincstelennek és 
az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot az 
elesettnek és szűkölködőnek!” Zsoltárok 82,3
Vezető munkatárs: 
Riskóné Fazekas Márta – igazgató

·

·

·



39. hét: szeptember 25 – október 1.
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Magyarország

40. hét:  2 – 8.október

Közösségalapű rehabilitáció
Nepáli Lepramisszió számos önsegítő csoportot mű-
ködtet, ahol leprával fertőzött és más fogyatékos-
sággal élő embereket, vagy egyéb kirekesztett cso-
portokat bátorítanak arra, hogy rendszeresen talál-
kozzanak egymással, megvitassák dolgaikat és tá-
mogassák egymást. Ezek a csoportok csoport-
menedzsment, illetve jövedelemszerzési képzések-
ben részesülnek. Amellett hogy kisvállalatokat ala-
pítanak, kisebb projektekbe is belekezdenek a helyi 
közösségekkel, törekedve arra, hogy hozzáállásukat 
megváltoztassák, valamint, hogy egy normális szintű 
társadalmi részvételt alakítsanak ki. Ahogy az 
önsegítő csoportok teljesítménye nő, hivatalosan be-
jelentett, a kormány által is elismert szövetkezetekké 
válhatnak, jogosultságot szerezve arra, hogy állami 
támogatásért folyamodjanak és minél jobban 
képesek legyenek önmaguk fenntartására. 
Az indiai Emmanuel Hospital Association (EHA) –nal 
együttműködve a Nepáli Lepramisszió egy válság-
kezelő közösség kialakításában is részt vesz. A 
program során tavaly egész Nepál területéről több, 
mint 3000 egészségügyi dolgozót és önkéntest ké-
peztek ki és szereltek fel katasztrófa esetére.
A leprával diagnosztizált gyermekek aránya Nepálban 
még mindig magas az állandó otthoni és társasági 
érintkezés útján történő megfertőzések miatt. A 
Lepramisszió a leprás megbetegedések csökken-
tésére törekszik a gyakori előfordulási területeken az-
zal, hogy egyszer beadandó, megelőző gyógyszeres 
kezeléseket (rifampicin) biztosít a nemrégiben 
leprával fertőzött emberek közeli ismerőseinek. 
Imatémák

Hétfő: A Lepramisszió munkatársainak nehéz tere-
peken kell utaznia, hogy távoleső intézményeket 
igazgassanak, a szeszélyes éghajlattal, katasztró-
fával és járványkitöréssel kapcsolatos intézkedé-
seket hajtsanak végre. Imádkozzunk biztonságun-
kért és erőért, hogy az efféle nehézségeken felül-
emelkedhessenek, és szolgálhassák a rászorulókat 
Nepál-szerte! 
Kedd: Nepál további politikai zavargásokkal néz 
szembe, valamint azzal, hogy a kormány állandóan 
elhalasztja a földrengéseket követő helyreállítási 
munkálatok megkezdését, illetve mind az ország, 
mind az emberek életszínvonalának fejlesztését. 
Az emberek okkal zaklatottak és dühösek a halo-
gatások és a beváltatlan hamis ígéretek miatt. 

·

·

Imádkozzunk azokért a körültekintő, a nép javát 
előtérbe helyező emberekért, akik Nepál vezető 
pozícióit töltik be!
Szerda: Áldjuk az Urat, hogy a Nepáli Lepra-
misszió állandó szerződést tudott kötni a CBM-el, 
egy  keresztény vakmisszióval! A földrengést köve-
tően a Lepramisszió két program megvalósításába 
kezdett bele a CBM-mel, akik lelkesek voltak a 
további együttműködést illetően. Imádkozzunk az 
Injury Management and Disability Prevention prog-
ramért, ami a CBM támogatásával Nepál 3 körze-
tében valósult meg és zökkenőmentesen működik, 
több, mint 7000 emberhez eljutva. 
Csütörtök: A Lepramisszió az IDEA Nepállal (egy 
leprabetegek által alapított és vezetett szervezet) 
azon dolgozik, hogy leprás embereket támogas-
sanak. Nepálban a leprás betegekkel szembeni túl-
zott diszkriminatív megnyilvánulások és igazság-
talanságok akadályozzák őket abban, hogy méltó-
ságteljes életet élhessenek. Az IDEA Nepállal 
együttműködve a Lepramissziónak és más lepra-
szervezetnek 2014-ben sikerült érvényteleníttetnie 
egy olyan házasságtilalmi jogszabályt, mely a 
betegségüket eltitkolók ellen szólt. Imádkozzunk 
azért, hogy a Lepramisszió  jelenlegi összefogása 
az IDEA Nepállal további eredményeket érjen el a  
parlamenti tevékenységek területén is! 
Péntek: Imádkozzunk azért, hogy az a 16 új szö-
vetkezet, ami a TLM PACED program alatt alakult, 
fenntartható és jól működő legyen! Imádkozzunk 
azért is, hogy a leprabetegek és más megbélyeg-
zett közösség hallhatóan tudja felemelni hangját és 
ennek legyen meg a jó hatása a társadalmi meg-
ítélés terén is!
Szombat/vasárnap: Nepál túlsó, nyugati régióiban 
nehéz dolgozni, mivel a terület a kormány hatás-
körén kívül esik. Ennek köszönhető a korrupt veze-
tők zsebének gyarapodása. A nőket  az ősi hagyo-
mány alapján hátrányosan megkülönböztetik. 
Imádkozzunk a Nepáli Lepramisszió erőfeszítése-
iért, hogy önsegítő csoportokat alakíthassanak, 
képességfejlesztő képzéseket tarthassanak, illetve, 
hogy 600 kiszolgáltatott nő és férfi életén javíthas-
sanak! Imádkozzunk azért, hogy a program 
munkatársai a közösségekkel harmóniában dolgoz-
hassanak együtt céljaik eléréséért: a jólét meg-
teremtéséért, a nemek közötti egyenlőség előse-
gítéséért, illetve a nők szerepének erősítéséért! 

·

·

·

·

Nepál – Közösségalapú rehabilitáció

A magyar Lepramisszióról
Magyarországon a Lepramisszió több, mint 40 éve 
imatámogatással és adománygyűjtéssel segíti a 
Nemzetközi Lepramisszió világméretű munkáját. 
Szeretnék minél több magyar ember együttérzését és 
aktív segítségét megnyerni ennek a jó ügynek. A hű-
séges magánszemélyek és egyházi csoportok jelentik 
a folyamatos támogatói bázist. A lakosság szélesebb 
körének elérése érdekében a magyar Lepramisszió 
az ország különböző részein rendszeres kampányo-
kat indít, szórólapokat kihelyezve helyi- és regionális 
magazinokba és újságokba, illetve személyes meg-
kereséssel. A különféle médiamegjelenések televízió-
ban, rádióban és újságban rendkívül jó lehetőséget 
nyújtanak az érdeklődés felkeltésére és elmélyíté-
sére. A magyar missziót iskolákba is hívják előadást 
tartani, amit ők úgy tekintenek, mint „magvetést a jö-
vőért”, hiszen a gyerekek érzékenységén keresztül, 
és közvetve néhány szülőn keresztül segíthetünk a 
következő generációt ösztönözni az adakozó gon-
dolkozásra és tevékenységre. 2017-ben a magyar 
Lepramisszió folytatja a Dicsing projekt támogatását 
Jünnan-ban (Kína), és hozzájárul két indiai kórház 
működtetéséhez Shahdara-ban és Kalkutta-ban. 
Jelentős lépés, hogy Afrika felé is bővítik támogatá-
sukat: Szudán és Etiópia lesznek 2017- ben az új 
támogatási területek.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát a hűségesen szolgáló magyar 
önkéntesekért, akik közül néhányan évtizedek óta 
napi szinten járulnak hozzá a Lepramisszió szerte-
ágazó munkájához! Adjunk hálát és imádkozzunk a 
szakképzett önkéntesekért, akik különböző terüle-
teken tanácsadóként segítenek, és mindnyájan 
szívesen osztják meg tapasztalatukat a Misszió 
javára!
Kedd:

 Imádkozzunk Bartha Andrea elnökért és a Nemzeti 
Bizottság többi tagjáért, hogy Isten vezesse őket a 
Misszió bölcs és mély megértésére, amikor a jövőt 
meghatározó döntéseket hozzák!
Szerda: Mondjunk köszönetet a támogatóknak az 
új kezdeményezésekre adott nagylelkű válaszáért 
(például a tavaly nyári szünetben elindított „fagy-
lalt-felhívásra”), amikor arra kérték a szülőket és a 
nagyszülőket, hogy érintsék meg gyermekük szívét 

·

·

·

Kép: Általános iskolás gyerekek „vizsgálják” a kezüket 
egy előadáson

egy jó céllal, 
és tanítsák 
meg őket 
arra, hogy 
osszák meg másokkal, amijük van!
Csütörtök: Adjunk hálát Riskóné Mártának 
nemcsak a magyar misszió vezetőjeként, hanem a 
Nemzetközi Lepra-misszióban végzett lelki 
szolgálatáért is, és azért az energiáért, amivel a 
„The Bridge” áhítatos-könyvet készíti a Nemzetközi 
Lepramisszió világ-méretű közössége számára!
Péntek: Adjunk hálát a magyar Lepramisszió és a 
kínai, dicsingi projektpartnerük közötti testvéri, ál-
dott, folyamatos kapcsolatért, a levelezés útján és 
más módon épített lelki kötelékért, az adomány-
gyűjtő tevékenységek működtetéséért!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk az új támogatók 
megnyeréséért, a Lepramisszió számára új barátok 
szerzéséért indított kampányok sikeréért, különö-
sen is a jövőt építő, fiatal nemzedékeket megcélzó-
kért!

Bibliai idézet: „Védelmezzétek a nincstelennek és 
az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot az 
elesettnek és szűkölködőnek!” Zsoltárok 82,3
Vezető munkatárs: 
Riskóné Fazekas Márta – igazgató

·

·

·



41. hét: 9 – 15.október 42. hét:  16 – 22.október

52 53

A Belgiumi Lepramisszió
2017 a kilencedik olyan év, hogy a belgiumi Lepra-
misszió  kizárólag az önkénteseik szolgálatával mű-
ködik. Remélik, és azért imádkoznak, hogy az elkö-
vetkező néhány évben növekedni tudjanak az új ön-
kéntesek elkötelezett támogatásával és az erősen 
összetartó és céltudatos helyi gyülekezetek bevo-
násával. A csapat új támogatókat szeretne elérni a 
Lepramisszió üzenetével a belgiumi keresztény kö-
zösségekre fókuszálva, két irányú kommunikációs 
csatornákon keresztül, mint pl. telefonon, vagy még 
inkább személyes találkozásokon keresztül.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk és mondjunk köszönetet Is-
tennek a Belgiumi Lepramisszió korábbi tagjaiért 
és vezetőiért, akik nagyszerű szolgálatot végeztek, 
és azokért, akik tovább folytatják a munkát idős 
koruk ellenére is!
Kedd: Imádkozzunk, hogy a helyi belga egyház-
községek bevonására kidolgozott stratégia jól mű-
ködjön, és a Lepramisszióval hosszantartó kap-
csolat alakuljon ki a leprabetegek megsegítése ér-
dekében!
Szerda: Imádkozzunk, hogy az Úr érintse meg az 
új,  elkötelezett keresztény önkéntesek szívét, akik 

·

·

·

Finn Lepramisszió
Finnország 1968-ban kezdte  a  Lepramisszió támo-
gatását. A Nemzeti Tanács 1981-ben alakult meg. A 
finn Lepramissziót kizárólag az önkéntesek nagy-
lelkűsége működteti, akik magánszemélyektől, egy-
házaktól, gyülekezeti csoportoktól és más szerveze-
tektől gyűjtenek adományokat a lepra- és rokkant-
ságmegelőző munka  finanszírozására a Kongói De-
mokratikus Köztársaságban. Keresik a módját annak 
is, hogyan  növelhetik a lepráról, annak az emberekre 
gyakorolt hatásáról, és a segítségnyújtás módjáról 
szóló ismeretet és érdeklődést Finnországban. A finn 
Lepramisszió évente négy magazint ad ki finnül és 
svédül;  keresztény és világi magazinokban cikkeket 
és történeteket jelentet meg a lepramunkáról; egy-
házközségeket, gyülekezeti csoportokat, iskolákat és 
más, a lepra és lepramunka iránt érdeklődő cso-
portokat látogat meg; valamint keresztény és helyi 
rádió- illetve TV adókon jelenik meg.
Németországi Lepramisszió
A német Lepramisszió a Dr Riedel és felesége (ko-
rábbi misszionárius-orvosházaspár) köré szervező-
dött baráti körből alakult ki. Riedelék a lepra elleni 
harc úttörőiként dolgoztak  a Lepramisszióban 1951-
től 1997-ig. Az volt a vágyuk, hogy minden embert 
Isten szeretéhez vonjanak, és Isten országát látha-
tóvá tegyék. A német Lepramisszió végrehajtó bizott-
ságának minden tagja önkéntesként végzi munkáját, 
és  különböző felekezeteknek a tagjai. Különleges 
adománygyűjtó eseményeket szerveznek, és a kü-
lönféle csoportok és közösségek meghívására beszá-
molnak a projektekről. A német Lepramisszió  Niger-
ben, Indiában és Csádban támogat projekteket.
Imatémák
Finnország

Hétfő:  a finn Lepramisszió a fiatal felnőttekre fó-
kuszál, új kommunikációs csatornákat használ, 
hogy új olvasókat nyerjen meg a magazin szá-
mára. Imádkozzunk új ötletekért, amik felkeltik a 
fiatal emberek érdeklődését a Lepramisszió mun-
kája iránt!

·

Belgium Finnország és Németország

erősíthetik a Belgiumi Lepramisszió kis önkéntes 
csapatát és munkacsoportjait!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a Belgiumi Lepra-
misszió bizottsága hasznos és bátor döntést hoz-
zon a szervezet megerősítésére és felvirágoz-
tatására, amit majd a közgyűlés is teljes mértékben 
jóváhagy!
Péntek: Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg a 
Belgiumi Lepramisszió által támogatott projekteket, 
hogy reményt, világosságot, és változást hozzanak 
a leprabetegek életében! Adjunk hálát a Lepra-
misszió Kongói Demokratikus Köztársaságban dol-
gozó csapatáért, és imádkozzunk, hogy a munka-
társak tapasztalják meg Isten kezét és vezetését a 
terepmunka során, amit sokszor nagyon nehéz és 
nagy erőpróbát jelentő körülmények között 
végezne!.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azokért a Bel-
giumi lepramissziós tagokért, akik meggyengültek 
idős koruk vagy  ingatag egészségi állapotuk miatt!

Bibiliai idézet: Mindenre van erőm Krisztusban, aki 
megerősít engem.   Fil 4,13
Vezető munkatársak
Paulin Songolea Bakalania – LM Igazgató
Francis Van De Walle – Bizottság Elnöke
Renée Simons-Hugaerts – Gazdasági Vezető

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: 2016-ban a finn kormány nagy változtatá-
sokat léptetett életbe, és csökkentette a civil szer-
vezeteknek nyújtott külföldi fejlesztési segélyt.  
Imádkozzunk a finn csapatért,  akik új módszere-
ket keresnek a támogatói bázisuk szélesítéséhez, 
hogy kipótolják a lecsökkentett adományt!
Szerda: Adjunk hálát a finn Lepramisszió új bizott-
sági tagjaiért, akik mind nagy tapasztalattal rendel-
keznek az ilyen típusú munkában! Mondjunk kö-
szönetet Eija Kilpi hosszú szolgálatáért is, aki kö-
zel 30 év  bizottsági alelnöki szolgálat után ment 
nyugdíjba!

Németország
Csütörtök:  Imádkozzunk békéért Németország-
ban és egész Európában! Imádkozzunk a politiku-
sokért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet, hogy 
helyes döntéseket hozzanak, és megvédjék az 
országainkat, családunkat és gyermekeinket!
Péntek: Dicsőítsük Istent a német Lepramisszió 
önkéntesi hálózatáért, akik szívesen ajánlják fel 
idejüket, ötleteiket és képességeiket! Külön adjunk 
hálát az új tagokért, munkájukért és elkötelezett-
ségükért, és imádkozzunk azért, hogy Isten még 
több ember szívét nyissa meg a leprabetegek 
szükségei iránt!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a német Lepra-
misszió által a különböző felekezetek templo-
maiban tartott  különleges istentiszteletekért, hogy  
ébresszenek érdeklődést a Lepramisszió munkája 
iránt.

Vezető munkatársak
Finnország: Ritva Pohti – titkár/országos Igazgató
Németország: Bettina Merz – titkár

Kép: Néhai Sam Simons és felesége, Renée Simons-Hugaerts (jobbról második és harmadik) 40 éves szolgálatának 
megünneplése. Jelen vannak még Louis Paluku Sabuni (Kongói DK), mellette Paulin Songolea Bakalania és Irène 
Masika Katselewa, valamint Karen és Geoff Warne (Nemzetközi LM).
A Bizottság Elnöke, Francis Van De Walle 

Képek: Ökumenikus énekes istentisztelet Calw-Stammheim-ben a 2016. évi Leprások Világnapján.
Ritva Pohti igazgató a finn Lepramisszió standjánál a népszerű  “A világ eljön a falunkba” fesztiválon.
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A Belgiumi Lepramisszió
2017 a kilencedik olyan év, hogy a belgiumi Lepra-
misszió  kizárólag az önkénteseik szolgálatával mű-
ködik. Remélik, és azért imádkoznak, hogy az elkö-
vetkező néhány évben növekedni tudjanak az új ön-
kéntesek elkötelezett támogatásával és az erősen 
összetartó és céltudatos helyi gyülekezetek bevo-
násával. A csapat új támogatókat szeretne elérni a 
Lepramisszió üzenetével a belgiumi keresztény kö-
zösségekre fókuszálva, két irányú kommunikációs 
csatornákon keresztül, mint pl. telefonon, vagy még 
inkább személyes találkozásokon keresztül.
Imatémák

Hétfő: Imádkozzunk és mondjunk köszönetet Is-
tennek a Belgiumi Lepramisszió korábbi tagjaiért 
és vezetőiért, akik nagyszerű szolgálatot végeztek, 
és azokért, akik tovább folytatják a munkát idős 
koruk ellenére is!
Kedd: Imádkozzunk, hogy a helyi belga egyház-
községek bevonására kidolgozott stratégia jól mű-
ködjön, és a Lepramisszióval hosszantartó kap-
csolat alakuljon ki a leprabetegek megsegítése ér-
dekében!
Szerda: Imádkozzunk, hogy az Úr érintse meg az 
új,  elkötelezett keresztény önkéntesek szívét, akik 

·

·

·

Finn Lepramisszió
Finnország 1968-ban kezdte  a  Lepramisszió támo-
gatását. A Nemzeti Tanács 1981-ben alakult meg. A 
finn Lepramissziót kizárólag az önkéntesek nagy-
lelkűsége működteti, akik magánszemélyektől, egy-
házaktól, gyülekezeti csoportoktól és más szerveze-
tektől gyűjtenek adományokat a lepra- és rokkant-
ságmegelőző munka  finanszírozására a Kongói De-
mokratikus Köztársaságban. Keresik a módját annak 
is, hogyan  növelhetik a lepráról, annak az emberekre 
gyakorolt hatásáról, és a segítségnyújtás módjáról 
szóló ismeretet és érdeklődést Finnországban. A finn 
Lepramisszió évente négy magazint ad ki finnül és 
svédül;  keresztény és világi magazinokban cikkeket 
és történeteket jelentet meg a lepramunkáról; egy-
házközségeket, gyülekezeti csoportokat, iskolákat és 
más, a lepra és lepramunka iránt érdeklődő cso-
portokat látogat meg; valamint keresztény és helyi 
rádió- illetve TV adókon jelenik meg.
Németországi Lepramisszió
A német Lepramisszió a Dr Riedel és felesége (ko-
rábbi misszionárius-orvosházaspár) köré szervező-
dött baráti körből alakult ki. Riedelék a lepra elleni 
harc úttörőiként dolgoztak  a Lepramisszióban 1951-
től 1997-ig. Az volt a vágyuk, hogy minden embert 
Isten szeretéhez vonjanak, és Isten országát látha-
tóvá tegyék. A német Lepramisszió végrehajtó bizott-
ságának minden tagja önkéntesként végzi munkáját, 
és  különböző felekezeteknek a tagjai. Különleges 
adománygyűjtó eseményeket szerveznek, és a kü-
lönféle csoportok és közösségek meghívására beszá-
molnak a projektekről. A német Lepramisszió  Niger-
ben, Indiában és Csádban támogat projekteket.
Imatémák
Finnország

Hétfő:  a finn Lepramisszió a fiatal felnőttekre fó-
kuszál, új kommunikációs csatornákat használ, 
hogy új olvasókat nyerjen meg a magazin szá-
mára. Imádkozzunk új ötletekért, amik felkeltik a 
fiatal emberek érdeklődését a Lepramisszió mun-
kája iránt!

·

Belgium Finnország és Németország

erősíthetik a Belgiumi Lepramisszió kis önkéntes 
csapatát és munkacsoportjait!
Csütörtök: Imádkozzunk, hogy a Belgiumi Lepra-
misszió bizottsága hasznos és bátor döntést hoz-
zon a szervezet megerősítésére és felvirágoz-
tatására, amit majd a közgyűlés is teljes mértékben 
jóváhagy!
Péntek: Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg a 
Belgiumi Lepramisszió által támogatott projekteket, 
hogy reményt, világosságot, és változást hozzanak 
a leprabetegek életében! Adjunk hálát a Lepra-
misszió Kongói Demokratikus Köztársaságban dol-
gozó csapatáért, és imádkozzunk, hogy a munka-
társak tapasztalják meg Isten kezét és vezetését a 
terepmunka során, amit sokszor nagyon nehéz és 
nagy erőpróbát jelentő körülmények között 
végezne!.
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk azokért a Bel-
giumi lepramissziós tagokért, akik meggyengültek 
idős koruk vagy  ingatag egészségi állapotuk miatt!

Bibiliai idézet: Mindenre van erőm Krisztusban, aki 
megerősít engem.   Fil 4,13
Vezető munkatársak
Paulin Songolea Bakalania – LM Igazgató
Francis Van De Walle – Bizottság Elnöke
Renée Simons-Hugaerts – Gazdasági Vezető

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: 2016-ban a finn kormány nagy változtatá-
sokat léptetett életbe, és csökkentette a civil szer-
vezeteknek nyújtott külföldi fejlesztési segélyt.  
Imádkozzunk a finn csapatért,  akik új módszere-
ket keresnek a támogatói bázisuk szélesítéséhez, 
hogy kipótolják a lecsökkentett adományt!
Szerda: Adjunk hálát a finn Lepramisszió új bizott-
sági tagjaiért, akik mind nagy tapasztalattal rendel-
keznek az ilyen típusú munkában! Mondjunk kö-
szönetet Eija Kilpi hosszú szolgálatáért is, aki kö-
zel 30 év  bizottsági alelnöki szolgálat után ment 
nyugdíjba!

Németország
Csütörtök:  Imádkozzunk békéért Németország-
ban és egész Európában! Imádkozzunk a politiku-
sokért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet, hogy 
helyes döntéseket hozzanak, és megvédjék az 
országainkat, családunkat és gyermekeinket!
Péntek: Dicsőítsük Istent a német Lepramisszió 
önkéntesi hálózatáért, akik szívesen ajánlják fel 
idejüket, ötleteiket és képességeiket! Külön adjunk 
hálát az új tagokért, munkájukért és elkötelezett-
ségükért, és imádkozzunk azért, hogy Isten még 
több ember szívét nyissa meg a leprabetegek 
szükségei iránt!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a német Lepra-
misszió által a különböző felekezetek templo-
maiban tartott  különleges istentiszteletekért, hogy  
ébresszenek érdeklődést a Lepramisszió munkája 
iránt.

Vezető munkatársak
Finnország: Ritva Pohti – titkár/országos Igazgató
Németország: Bettina Merz – titkár

Kép: Néhai Sam Simons és felesége, Renée Simons-Hugaerts (jobbról második és harmadik) 40 éves szolgálatának 
megünneplése. Jelen vannak még Louis Paluku Sabuni (Kongói DK), mellette Paulin Songolea Bakalania és Irène 
Masika Katselewa, valamint Karen és Geoff Warne (Nemzetközi LM).
A Bizottság Elnöke, Francis Van De Walle 

Képek: Ökumenikus énekes istentisztelet Calw-Stammheim-ben a 2016. évi Leprások Világnapján.
Ritva Pohti igazgató a finn Lepramisszió standjánál a népszerű  “A világ eljön a falunkba” fesztiválon.
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43. hét: október 23 – 29. 44. hét: október 30 – november 5.

Felemelni a hangunkat

A Nigériai Lepramisszióról
A Nigériai Lepramisszió a 2016-2020. évi stratégiáját 
arra a folyamatos tevékenységre alapozva készítette 
el, mellyel a leprabetegség okainak és következmé-
nyeinek felszámolására törekszenek. Ez a gyógyí-
tást, megelőzést, a szégyenbélyeg elleni küzdelmet 
éppúgy magába foglalja, mint a fenntartható fejlesz-
tést és a mozgássérültség elleni küzdelmet, jogvé-
delmet, kommunikációt, tanulást és tanítást. Mind-
ezek összefoglalva a HEAL nevű kampányban jelen-
nek meg. A lepramunka mellett a Nigériai Lepra-
misszió adományokat is gyűjt az országban, első-
sorban az egyházak körében, vállalkozók között. 
Szeretnénk, ha a saját lakosságunk is érzékennyé 
válna saját betegeink sorsa iránt! 
Imatémák: 

Hétfő: A nigériai gazdaság nagyon nehéz helyzet-
ben van, s ennek hatását érzi a lakosság és a 
privát szektor. Imádkozzunk azért, hogy a gaz-
daság javuljon és legyen kiszámítható a lakosság 
és a gazdálkodó szervezetek számára! Imádkoz-
zunk a lepra-projektek végrehajthatóságáért!   
Kedd: A Nigériai Lepramisszió hagyományos „Ba-
ráti vacsoráját” 2017 november végén tartják meg, 
különösen is a gyermekek oktatásának céljára. 
Imádkozzunk azért, hogy a meghívott vendégek 
nagylelkű támogatást nyújtsanak, és megértsék a 
Lepramisszió tevékenységének fontosságát! 
Szerda: Évről évre sok új lepramegbetegedést 
regisztrálnak Nigériában. Imádkozzunk azért, hogy 

·

·

·

Nigéria

az új betegek 
testileg, lelki-
leg mielőbbi 
segítséget és 
gyógyulást kapjanak! Mindeközben pedig Isten 
segítse meg őket lelkükben is gyógyulással!  
Csütörtök: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió 
elnökségéért, hogy novemberi ülésük során jó 
döntéseket tudjanak hozni a szervezet további te-
vékenységére nézve! Isten adjon nekik bölcses-
séget, alázatot és világosságot a döntések meg-
hozatalában!  
Péntek: A Nigériai Lepramisszió tanulmányi napjait 
is novemberre tervezik. Ekkor a munkatársakat és 
partnereket tájékoztatják és képzik. Imádkozzunk 
az alkalom sikerességéért! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azokért a támo-
gatókért, akik a niger állambeli Csancsaga ortopéd 
osztály tevékenységét segítik! Ez a rokkant vagy 
mozgássérült betegek gyógyászati eszközökkel 
való ellátását, rehabilitálását és jogvédelmét végzi, 
melynek köszönhetően jelentősen javult a mozgás-
sérültek megítélése az államban. Imádkozzunk 
azért, hogy Isten adjon minél több használható öt-
letet és megoldást, mellyel a munkacsoport to-
vábbi áldások eszközévé lehet! 

Bibliai idézet:
„Azáltal lett nyilvánvalóvá Isten hozzánk való 
szeretete, hogy egyszülött Fiát elküldte Isten a 
világba, hogy éljünk általa.” 1 János 4,9

·

·

·

Képek: Megélhetési támogatás.
Moses Onoh igazgató Natali Smith misszionáriussal.

A leprabetegek egybehangzó vallomása az, ahogy a 
legfájdalmasabb számukra a kirekesztés, megbélyeg-
zés és társadalmi ellehetetlenülés átélése. Ezek ellen 
nem elégséges a kiváló orvosi ellátásunkkal, gyógy-
kezelésünkkel és más tevékenységgel harcolni. 
Ehhez fel kell készülni és megfelelő szakmaisággal 
védelmezni a leprabetegek jogait, őket pedig felkészí-
teni arra, hogy maguk is szószólókká tudjanak válni. 
Évezredes tudatlanság, hamis mítoszok és babonák 
ellen még így is rendkívül nehéz harcolni! Helyi és 
nemzeti szinten a legfontosabb, hogy bevonjuk a be-
tegeket saját ügyük védelmezésébe, és felkészítsük 
őket érvekkel, bizonyítékokkal. Ennek a legmagasabb 
szintje, amikor hivatalos szerveket is megpróbálunk 
befolyásolni, törvényeket megváltoztatni, lobbizni, til-
takozni, vagy éppen lassú, folyamatos munkával jo-
gosságot és igazságot kimunkálni. Mindebben gyak-
ran maguk a betegek a legjobb szószólók! Átfogó 
értelemben a Nemzetközi Lepramisszió számos 
olyan hálózatnak a tagja, melyek mind jogvédelem-
mel és az emberi jogok területével foglalkoznak. 
Emellett platformot is biztosítanak a betegeknek akár 
személyes, akár közvetett megnyilvánulásokra. A leg-
nagyobb ilyen gyűjtőszervezetek az ILEP (Nemzet-
közi Lepraellenes Szövetség) és az IDDC (Nem-
zetközi Fogyatékossági és Fejlesztési Konzor-ium). 
Imatémák

Hétfő: A WHO globális stratégiája, de a Nemzet-
közi Lepramisszióé is a kormányokat a leprabe-
tegek ügyének pártfogolására hívja fel. Imád-
kozzunk afrikai és ázsiai tagszervezeteinkért, hogy 

·

harcuk eredményes legyen! Áldjuk Isten a már 
látható eredményekért!
Kedd: 2016 végén a Nemzetközi Lepramisszió új 
tisztséget hozott létre: a jogvédelmi és kommuni-
kációs igazgatóét.  Imádkozzunk a kinevezett ve-
zetőért, aki a tagországokkal együtt azon fog mun-
kálkodni, hogy ne csak jól folyjék egy országban a 
lepramissziós munka, hanem eljusson a legfelsőbb 
szervekhez is a leprabetegek jajkiáltása!
Szerda: Az ILEP (Nemzetközi Lepraellenes Szö-
vetség) gyógyult leprabetegekből hozott létre egy 
fórumot. Imádkozzunk értük és azért, hogy meg-
felelő helyeken megfelelő módon tudják felemelni 
szavukat maguk és társaik érdekében!
Csütörtök: Az Imafonál lapjain is több kezdemé-
nyezésről olvashatunk, melyek mind a leprabe-
tegek bevonásáról szólnak. Felemelésük és meg-
becsülésük során az egyik legjelentősebb lépés, 
amikor bevonjuk őket sorsuk formálásába, az őket 
és társaikat érintő kérdésekbe. Imádkozzunk 
ezekért a megható tevékenységekért!
Péntek: A betegek bevonása nem könnyű. Hagyo-
mányosan tanulatlanok, bátortalanok, megalá-
zottak és kiszolgáltatottak. Sok türelem, szeretet 
és idő kell ahhoz, hogy meg merjenek nyilatkozni. 
Imádkozzunk a közöttük dolgozókért, hogy mind-
ezt el tudják érni!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk munkatársain-
kért, akik állami és egyházi vezetőkkel, települési 
elöljárókkal kommunikálnak a betegek jogvédelme 
érdekében! Istentől kérjünk számukra sok böl-
csességet!

·

·

·

·

·

Kép: Önsegítő csoportvezetők értekezlete a Mitha Puku (Banglades) lepramissziós kórházban. 
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43. hét: október 23 – 29. 44. hét: október 30 – november 5.

Felemelni a hangunkat

A Nigériai Lepramisszióról
A Nigériai Lepramisszió a 2016-2020. évi stratégiáját 
arra a folyamatos tevékenységre alapozva készítette 
el, mellyel a leprabetegség okainak és következmé-
nyeinek felszámolására törekszenek. Ez a gyógyí-
tást, megelőzést, a szégyenbélyeg elleni küzdelmet 
éppúgy magába foglalja, mint a fenntartható fejlesz-
tést és a mozgássérültség elleni küzdelmet, jogvé-
delmet, kommunikációt, tanulást és tanítást. Mind-
ezek összefoglalva a HEAL nevű kampányban jelen-
nek meg. A lepramunka mellett a Nigériai Lepra-
misszió adományokat is gyűjt az országban, első-
sorban az egyházak körében, vállalkozók között. 
Szeretnénk, ha a saját lakosságunk is érzékennyé 
válna saját betegeink sorsa iránt! 
Imatémák: 

Hétfő: A nigériai gazdaság nagyon nehéz helyzet-
ben van, s ennek hatását érzi a lakosság és a 
privát szektor. Imádkozzunk azért, hogy a gaz-
daság javuljon és legyen kiszámítható a lakosság 
és a gazdálkodó szervezetek számára! Imádkoz-
zunk a lepra-projektek végrehajthatóságáért!   
Kedd: A Nigériai Lepramisszió hagyományos „Ba-
ráti vacsoráját” 2017 november végén tartják meg, 
különösen is a gyermekek oktatásának céljára. 
Imádkozzunk azért, hogy a meghívott vendégek 
nagylelkű támogatást nyújtsanak, és megértsék a 
Lepramisszió tevékenységének fontosságát! 
Szerda: Évről évre sok új lepramegbetegedést 
regisztrálnak Nigériában. Imádkozzunk azért, hogy 

·

·

·

Nigéria

az új betegek 
testileg, lelki-
leg mielőbbi 
segítséget és 
gyógyulást kapjanak! Mindeközben pedig Isten 
segítse meg őket lelkükben is gyógyulással!  
Csütörtök: Imádkozzunk a Nigériai Lepramisszió 
elnökségéért, hogy novemberi ülésük során jó 
döntéseket tudjanak hozni a szervezet további te-
vékenységére nézve! Isten adjon nekik bölcses-
séget, alázatot és világosságot a döntések meg-
hozatalában!  
Péntek: A Nigériai Lepramisszió tanulmányi napjait 
is novemberre tervezik. Ekkor a munkatársakat és 
partnereket tájékoztatják és képzik. Imádkozzunk 
az alkalom sikerességéért! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát azokért a támo-
gatókért, akik a niger állambeli Csancsaga ortopéd 
osztály tevékenységét segítik! Ez a rokkant vagy 
mozgássérült betegek gyógyászati eszközökkel 
való ellátását, rehabilitálását és jogvédelmét végzi, 
melynek köszönhetően jelentősen javult a mozgás-
sérültek megítélése az államban. Imádkozzunk 
azért, hogy Isten adjon minél több használható öt-
letet és megoldást, mellyel a munkacsoport to-
vábbi áldások eszközévé lehet! 

Bibliai idézet:
„Azáltal lett nyilvánvalóvá Isten hozzánk való 
szeretete, hogy egyszülött Fiát elküldte Isten a 
világba, hogy éljünk általa.” 1 János 4,9

·

·

·

Képek: Megélhetési támogatás.
Moses Onoh igazgató Natali Smith misszionáriussal.

A leprabetegek egybehangzó vallomása az, ahogy a 
legfájdalmasabb számukra a kirekesztés, megbélyeg-
zés és társadalmi ellehetetlenülés átélése. Ezek ellen 
nem elégséges a kiváló orvosi ellátásunkkal, gyógy-
kezelésünkkel és más tevékenységgel harcolni. 
Ehhez fel kell készülni és megfelelő szakmaisággal 
védelmezni a leprabetegek jogait, őket pedig felkészí-
teni arra, hogy maguk is szószólókká tudjanak válni. 
Évezredes tudatlanság, hamis mítoszok és babonák 
ellen még így is rendkívül nehéz harcolni! Helyi és 
nemzeti szinten a legfontosabb, hogy bevonjuk a be-
tegeket saját ügyük védelmezésébe, és felkészítsük 
őket érvekkel, bizonyítékokkal. Ennek a legmagasabb 
szintje, amikor hivatalos szerveket is megpróbálunk 
befolyásolni, törvényeket megváltoztatni, lobbizni, til-
takozni, vagy éppen lassú, folyamatos munkával jo-
gosságot és igazságot kimunkálni. Mindebben gyak-
ran maguk a betegek a legjobb szószólók! Átfogó 
értelemben a Nemzetközi Lepramisszió számos 
olyan hálózatnak a tagja, melyek mind jogvédelem-
mel és az emberi jogok területével foglalkoznak. 
Emellett platformot is biztosítanak a betegeknek akár 
személyes, akár közvetett megnyilvánulásokra. A leg-
nagyobb ilyen gyűjtőszervezetek az ILEP (Nemzet-
közi Lepraellenes Szövetség) és az IDDC (Nem-
zetközi Fogyatékossági és Fejlesztési Konzor-ium). 
Imatémák

Hétfő: A WHO globális stratégiája, de a Nemzet-
közi Lepramisszióé is a kormányokat a leprabe-
tegek ügyének pártfogolására hívja fel. Imád-
kozzunk afrikai és ázsiai tagszervezeteinkért, hogy 

·

harcuk eredményes legyen! Áldjuk Isten a már 
látható eredményekért!
Kedd: 2016 végén a Nemzetközi Lepramisszió új 
tisztséget hozott létre: a jogvédelmi és kommuni-
kációs igazgatóét.  Imádkozzunk a kinevezett ve-
zetőért, aki a tagországokkal együtt azon fog mun-
kálkodni, hogy ne csak jól folyjék egy országban a 
lepramissziós munka, hanem eljusson a legfelsőbb 
szervekhez is a leprabetegek jajkiáltása!
Szerda: Az ILEP (Nemzetközi Lepraellenes Szö-
vetség) gyógyult leprabetegekből hozott létre egy 
fórumot. Imádkozzunk értük és azért, hogy meg-
felelő helyeken megfelelő módon tudják felemelni 
szavukat maguk és társaik érdekében!
Csütörtök: Az Imafonál lapjain is több kezdemé-
nyezésről olvashatunk, melyek mind a leprabe-
tegek bevonásáról szólnak. Felemelésük és meg-
becsülésük során az egyik legjelentősebb lépés, 
amikor bevonjuk őket sorsuk formálásába, az őket 
és társaikat érintő kérdésekbe. Imádkozzunk 
ezekért a megható tevékenységekért!
Péntek: A betegek bevonása nem könnyű. Hagyo-
mányosan tanulatlanok, bátortalanok, megalá-
zottak és kiszolgáltatottak. Sok türelem, szeretet 
és idő kell ahhoz, hogy meg merjenek nyilatkozni. 
Imádkozzunk a közöttük dolgozókért, hogy mind-
ezt el tudják érni!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk munkatársain-
kért, akik állami és egyházi vezetőkkel, települési 
elöljárókkal kommunikálnak a betegek jogvédelme 
érdekében! Istentől kérjünk számukra sok böl-
csességet!

·

·

·

·

·

Kép: Önsegítő csoportvezetők értekezlete a Mitha Puku (Banglades) lepramissziós kórházban. 
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India - Szakképzés

A Szingapúri Lepramisszióról
2004-ben alakult meg az országban a Lepramissziót 
támogató csoport. Adományokat gyűjtenek és a la-
kosságot bátorítják arra, hogy foglalják imádságaikba 
a misszió tevékenységét, beszéljenek róla minél 
szélesebb körben.  Jelenleg adományaikkal a nepáli 
Anandaban kórház működését támogatják, mely 
2015-ben a földrengés miatt súlyos károkat szenve-
dett. Egyelőre két éven át ígérik támogatásukat, de 
remélik: folyamatossá tudják tenni az a jövőben is. 
Dél-Korea
Ma már nagyon kevés lepramegbetegedés fordul elő 
az országban, ahol nem is olyan régen még magas 
volt a lepra előfordulási aránya! Azonban továbbra is 
sokan élnek a korábbi leprabetegségük miatti moz-
gássérültséggel vagy más fogyatékkal. A régi betegek 
egy része nem kívánta elhagyni a leprarehabilitációs 
falvakat, mivel ott alakult ki a közösségük. Másokat a 
daegu-I Jézus Kórházban  gondoznak halálukig. De 
számos beteg visszatérhetett családjába, közössé-
gébe, és megértő környezetben élhet. 
Imatémák
Szingapúr

Hétfő: Adjunk hálát az elkötelezett vezetőkért! 
Imádkozzunk azért, hogy kellő bölcsességgel, Is-
ten vezetésével tudják ébren tartani a Lepramisszió 
ügyét ebben a kicsiny, de nagyon jómódú ország-
ban! 
Kedd: Dr George Seow igazgató rendszeresen ír 
és küld ki körleveleket, mely a tájékoztatás fő 
csatornája a kicsiny lepramissziós csoport számá-
ra. Imádkozzunk azért, hogy ezeken keresztül so-
kakat tudjanak megszólítani és segítésre biztatni! 

·

·

Szingapúr és Dél-Korea

·

·

·

·

Szerda: Sok új támogatóra lenne szükség Szinga-
púrban. Imádkozzunk indíttatásért, amely nélkül 
minden kérés és érv hatástalan marad! Imádkoz-
zunk az egyházakért és tagjaikért, hogy főképpen 
ők értsék meg a könyörületesség és segítség szük-
ségességét Szingapúrban!

Dél-Korea
Csütörtök: A daegu-I Jézus Kórházban több, mint 
400 idős, korábbi leprabeteget gondoznak.  Gyak-
ran családtagjaik is velük vannak, mivel a korábbi 
betegség miatt nem volt otthonuk. A kórház lett 
számukra családdá és otthonná. Imádkozzunk 
azért, hogy a környező települések egyházköz-
ségei befogadják őket legalább havonta egyszer, 
egy vasárnapra! 
Péntek: Dél-Koreában a korábbi leprabetegek leg-
többje ma már igen idős. Imádkozzunk azokért, 
akiket a Dél-Koreai Lepramisszió gondoz, hogy éle-
tük végéig békesség és szeretet vegye őket körül! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk Allun Cho elnök 

munkájáért! Imádkozzunk a munkatársakért,  elköte-
lezett önkéntesekért, gondozókért, gondozottakért!
Vezető munkatársak
Szingapúr
Rev Dr George Seow – igazgató
Lam Yan Yan – titkárnő
Canon Louis Tay – bizottsági tag
Rev Milton Lazarus – bizottsági tag
Dél-Korea
Jaewoong Choi – programkoordinátor
Dr Mrs Nan Hee Ki – orvosigazgató
Mr Allun Cho – elnök

Az Indiai Lepramissziónak hat szakképző központja 
van India hat államában: Andhra Pradesh, 
Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar 
Pradesh,  és Nyugat-Bengál.
A fiatal leprabetegeket és más fogyatékkal élőket 
szakképzéssel készítik fel a pénzkereső foglalkozás-
ra. A szakképző központokban tanított szakmák intéz-
ményi és közösségi alapúak, mint pl. diesel motor-
szerelő, nyomdász, számítógépes, két- vagy három-
kerekű járműszerelő, elektroműszerész. A Lepra-
misszió foglalkoztató terapeutái által kidolgozott fo-
gyatékosság felmérés, és a személyre szabott reha-
bilitációs terv motiválja a szakképző központ külön-
böző képességű tanulóit, hogy  olyan hivatást válasz-
szanak, amelyről korábban csak álmodni tudtak. A 
szakképző központok segítséget nyújtanak diákjaik-
nak az elhelyezkedésben is, fellépnek a fair, bizton-
ságos és megfelelő munkafeltételek érdekében. A 
Lepramisszió fenntartható megélhetés programjának 
másik fő feladata a közösség alapú szakképzés, mely 
lehetővé teszi, hogy a szakképző központok több em-
bert érjenek el. Fiatalok, férjezett nők képzést és 
foglalkoztatási támogatást kapnak gombatermesztés-
hez, selyemszövéshez, számítógép és mobiltelefon 
javításhoz. Ez a fajta képzés egyedülálló, mivel a 
közösség alapú megoldásokat támogatja, összekötve 
a készségfejlesztő tréninget a fenntartható megélhe-
téssel  a legkiszolgáltatottabb közösségek számára, 
különösképpen azoknak, akiknek a hivatalos szak-
képzések nem  elérhetőek.

Kép: A Lepramisszió szakképző központjának autószerelő tanulói  (Vizianagaram, Andhra Pradesh)

Imatémák:
Hétfő: Imádkozzunk a felvételi folyamatban 
résztvevő munkatársakért, akik távoli helyekre 
utaznak, hogy a szegény, szükségben levő 
leprabeteg tanulókat elérjék és javasolják nekik a 
szakképző központba való jelentkezést! 
Kedd: Imádkozzunk a tanulók fizikai- és 
foglalkoztatási felméréséért, hogy megfelelően tudják 
módosítani a képzési felszereléseket a fogyatékkal 
élő fiatalok számára!
Szerda: Imádkozzunk a közösségi alapú képzéseket 
végző szakképző központokért! Imádkozzunk, hogy 
sikerrel érjék el a férjezett nőket és a fiatal lányokat, 
fiúkat, akik nem tudnak részt venni az intézményi 
képzésben a család hozzáállása és a kulturális 
akadályok miatt.
Csütörtök: A szakképző központok nagyon szűkös 
anyagi támogatást kapnak. Imádkozzunk új adomá-
nyozókért, különösen Indiából!
Péntek: Imádkozzunk, hogy Isten legyen jelen a 
szakképző központ öregdiák csoportjaiban az ország 
minden részén, hogy erősítsék és támogassák egy-
mást és a tanulókat!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a partnerekért, a 
Quest Alliance-ért, a Mahindra és Mahindra-ért, a 
Tata Motors-ért, a Force Motors-ért, a Bharat Heavy 
Electricals Limited-ért, és a HDFC Bank-ért,  akik a 
felszerelést, képzést, továbbképzési kart biztosítják! 
Imádkozzunk, hogy még több partner jelentkezzen, 
és nyújtson támogatást a szakképző központoknak!

Képek: A szingapúri elnökség. 
A dél-koreai munkatársak egy misszionárius: Miss Bennett sírjánál. 
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India - Szakképzés
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támogató csoport. Adományokat gyűjtenek és a la-
kosságot bátorítják arra, hogy foglalják imádságaikba 
a misszió tevékenységét, beszéljenek róla minél 
szélesebb körben.  Jelenleg adományaikkal a nepáli 
Anandaban kórház működését támogatják, mely 
2015-ben a földrengés miatt súlyos károkat szenve-
dett. Egyelőre két éven át ígérik támogatásukat, de 
remélik: folyamatossá tudják tenni az a jövőben is. 
Dél-Korea
Ma már nagyon kevés lepramegbetegedés fordul elő 
az országban, ahol nem is olyan régen még magas 
volt a lepra előfordulási aránya! Azonban továbbra is 
sokan élnek a korábbi leprabetegségük miatti moz-
gássérültséggel vagy más fogyatékkal. A régi betegek 
egy része nem kívánta elhagyni a leprarehabilitációs 
falvakat, mivel ott alakult ki a közösségük. Másokat a 
daegu-I Jézus Kórházban  gondoznak halálukig. De 
számos beteg visszatérhetett családjába, közössé-
gébe, és megértő környezetben élhet. 
Imatémák
Szingapúr

Hétfő: Adjunk hálát az elkötelezett vezetőkért! 
Imádkozzunk azért, hogy kellő bölcsességgel, Is-
ten vezetésével tudják ébren tartani a Lepramisszió 
ügyét ebben a kicsiny, de nagyon jómódú ország-
ban! 
Kedd: Dr George Seow igazgató rendszeresen ír 
és küld ki körleveleket, mely a tájékoztatás fő 
csatornája a kicsiny lepramissziós csoport számá-
ra. Imádkozzunk azért, hogy ezeken keresztül so-
kakat tudjanak megszólítani és segítésre biztatni! 

·

·

Szingapúr és Dél-Korea

·

·

·

·

Szerda: Sok új támogatóra lenne szükség Szinga-
púrban. Imádkozzunk indíttatásért, amely nélkül 
minden kérés és érv hatástalan marad! Imádkoz-
zunk az egyházakért és tagjaikért, hogy főképpen 
ők értsék meg a könyörületesség és segítség szük-
ségességét Szingapúrban!

Dél-Korea
Csütörtök: A daegu-I Jézus Kórházban több, mint 
400 idős, korábbi leprabeteget gondoznak.  Gyak-
ran családtagjaik is velük vannak, mivel a korábbi 
betegség miatt nem volt otthonuk. A kórház lett 
számukra családdá és otthonná. Imádkozzunk 
azért, hogy a környező települések egyházköz-
ségei befogadják őket legalább havonta egyszer, 
egy vasárnapra! 
Péntek: Dél-Koreában a korábbi leprabetegek leg-
többje ma már igen idős. Imádkozzunk azokért, 
akiket a Dél-Koreai Lepramisszió gondoz, hogy éle-
tük végéig békesség és szeretet vegye őket körül! 
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Szingapúr
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Canon Louis Tay – bizottsági tag
Rev Milton Lazarus – bizottsági tag
Dél-Korea
Jaewoong Choi – programkoordinátor
Dr Mrs Nan Hee Ki – orvosigazgató
Mr Allun Cho – elnök

Az Indiai Lepramissziónak hat szakképző központja 
van India hat államában: Andhra Pradesh, 
Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar 
Pradesh,  és Nyugat-Bengál.
A fiatal leprabetegeket és más fogyatékkal élőket 
szakképzéssel készítik fel a pénzkereső foglalkozás-
ra. A szakképző központokban tanított szakmák intéz-
ményi és közösségi alapúak, mint pl. diesel motor-
szerelő, nyomdász, számítógépes, két- vagy három-
kerekű járműszerelő, elektroműszerész. A Lepra-
misszió foglalkoztató terapeutái által kidolgozott fo-
gyatékosság felmérés, és a személyre szabott reha-
bilitációs terv motiválja a szakképző központ külön-
böző képességű tanulóit, hogy  olyan hivatást válasz-
szanak, amelyről korábban csak álmodni tudtak. A 
szakképző központok segítséget nyújtanak diákjaik-
nak az elhelyezkedésben is, fellépnek a fair, bizton-
ságos és megfelelő munkafeltételek érdekében. A 
Lepramisszió fenntartható megélhetés programjának 
másik fő feladata a közösség alapú szakképzés, mely 
lehetővé teszi, hogy a szakképző központok több em-
bert érjenek el. Fiatalok, férjezett nők képzést és 
foglalkoztatási támogatást kapnak gombatermesztés-
hez, selyemszövéshez, számítógép és mobiltelefon 
javításhoz. Ez a fajta képzés egyedülálló, mivel a 
közösség alapú megoldásokat támogatja, összekötve 
a készségfejlesztő tréninget a fenntartható megélhe-
téssel  a legkiszolgáltatottabb közösségek számára, 
különösképpen azoknak, akiknek a hivatalos szak-
képzések nem  elérhetőek.

Kép: A Lepramisszió szakképző központjának autószerelő tanulói  (Vizianagaram, Andhra Pradesh)

Imatémák:
Hétfő: Imádkozzunk a felvételi folyamatban 
résztvevő munkatársakért, akik távoli helyekre 
utaznak, hogy a szegény, szükségben levő 
leprabeteg tanulókat elérjék és javasolják nekik a 
szakképző központba való jelentkezést! 
Kedd: Imádkozzunk a tanulók fizikai- és 
foglalkoztatási felméréséért, hogy megfelelően tudják 
módosítani a képzési felszereléseket a fogyatékkal 
élő fiatalok számára!
Szerda: Imádkozzunk a közösségi alapú képzéseket 
végző szakképző központokért! Imádkozzunk, hogy 
sikerrel érjék el a férjezett nőket és a fiatal lányokat, 
fiúkat, akik nem tudnak részt venni az intézményi 
képzésben a család hozzáállása és a kulturális 
akadályok miatt.
Csütörtök: A szakképző központok nagyon szűkös 
anyagi támogatást kapnak. Imádkozzunk új adomá-
nyozókért, különösen Indiából!
Péntek: Imádkozzunk, hogy Isten legyen jelen a 
szakképző központ öregdiák csoportjaiban az ország 
minden részén, hogy erősítsék és támogassák egy-
mást és a tanulókat!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a partnerekért, a 
Quest Alliance-ért, a Mahindra és Mahindra-ért, a 
Tata Motors-ért, a Force Motors-ért, a Bharat Heavy 
Electricals Limited-ért, és a HDFC Bank-ért,  akik a 
felszerelést, képzést, továbbképzési kart biztosítják! 
Imádkozzunk, hogy még több partner jelentkezzen, 
és nyújtson támogatást a szakképző központoknak!

Képek: A szingapúri elnökség. 
A dél-koreai munkatársak egy misszionárius: Miss Bennett sírjánál. 
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A holland Lepramisszióról (Leprazending)
A holland Lepramisszió az 1980-as években alakult, 
a Nemzetközi Lepramissziót pénzeszközökkel, imá-
val és humán erőforrásokkal támogatja. Az iroda 
Apeldoorn-ban van kilencfős személyzettel, nyolc ku-
ratóriumi taggal és nyolc önkéntessel. A holland Lep-
ramissziónak két misszionáriusa: Geeske Zijp Csád-
ban és Tanny Hagens az elmúlt évtizedekben dolgo-
zott már Indonéziában, Pápua-Új-Guineában és Etió-
piában is. A holland tagszervezet jövőképe az, hogy 
erősítsék a lepra- és a rehabilitációs szolgáltatásokat, 
és hogy lehetővé tegyék a létfontosságú változásokat 
az Indiában, Bangladesben, a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban, Mianmarban és Csádban élő bete-
geknek. Annak érdekében, hogy ez lehetséges le-
gyen, a holland Lepramisszió egyénektől, egyhá-
zaktól gyűjt támogatást, jótékonysági rendezvényeket 
szervez.
Imatémák:

Hétfő: Köszönjük meg Istennek a holland önkén-
tesek munkáját! Ők csodálatos dolgot végeznek! 
Imádkozzunk azért, hogy képesek legyenek növel-
ni az önkéntesek számát 2017-ben!
Kedd: Imádkozzunk a holland Lepramisszió vala-
mennyi alkalmazottjának, igazgatósági tagjának és 
önkéntesének egészségéért, öröméért, bölcsessé-
géért!
Szerda: A holland imatámogatók csapata 200-300 
támogatóval, sok felekezethez tartozó emberrel 
növekedett az elmúlt években. Köszönet Istennek 
az egyre több elkötelezett támogatóért, akik a 

·

·

·

Hollandia

munkáért és az emberek lelki szükségleteiért 
imádkoznak!
Csütörtök: Imádkozzunk az egyházakkal és a ke-
resztény szervezetekkel való kapcsolattartásért,  
hogy minél több érdeklődést sikerüljön felkelteni a 
leprabetegek irányában, és hogy partnereivé le-
gyenek a Lepramisszió tevékenységének!
Péntek: Adjunk hálát a sok támogatóért, akik bőke-
zűen támogatják a holland Lepramisszió projektjeit 
adományaikkal! Imádkozzunk a munkatársi csapa-
tért, hogy minél több embert tudjanak elérni, és új 
támogatókat találni!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a holland misz-
szionáriusokért: Tanny Hagensért és Geeske 
Zijpért! Imádkozzunk, hogy a nehéz körülmények 
között tudjanak jól helytállni!  Imádkozzunk nyugal-
mukért, és hogy folyamatosan megtapasztalják Is-
ten jelenlétét!

Bibliai idézet: „Mert Ő benne élünk, mozgunk és 
vagyunk.” Apostolok cselekedetei 17:28
Vezető munkatársak
Henno Couprie – igazgató
Cor van Leeuwen – a kommunikáció és az 
adománygyűjtés vezetője
Ingrid Peters – adminisztrátor
Wim Veenemans – pénzügyi adminisztrátor
Nico Zwemstra – a programkoordináció vezetője
Heidi Hoogvliet – 
Gert Visscher – kapcsolati menedzser
Mark van den Berg – kommunikációs és hivatali 
menedzser
Henriet van der Maaten – titkár

·

·

·

Képek: Henno Couprie igazgató egy új támogatóval találkozik. 
Hannie Stehouwer, a TLM Hollandia tagja egy leprabeteggel találkozik Mianmarban.

z indiai Maharashtra-ban élő Mangla az 
első gyermek volt a családban. Farkas-A torokkal született. Apja első gyermekül 

fiút szeretett volna, és mindenképpen a kislányt 
árvaházba akarta adni, amitől csak Mangla 
édesanyjának a kétségbeesett tiltakozása tar-
totta vissza. Amikor Mangla egyéves volt, édes-
anyja kijárta, hogy megoperálják a száját. 

Nem volt elég az apja gyűlölete: Manglán 10. 
osztályos korában a leprabetegség jelei mutat-
koztak! „Rengeteget sírtam amiatt, hogy leprás 
vagyok. Édesanyám azt mondta, hogy ezt sen-
kinek nem mondjuk el. Édesapám pedig még 
inkább gyűlölt. 

Barátok bátorítása nyomán Mangla a maha-
rastrai Nasikban a Lepramissziós Szakképző-
központban irodai ismereteket tanult egy két-
éves tanfolyamon. A Szakképzőközpontban 

annyi szeretetet kapott, hogy elhatározta: nem 
megy haza. Mindenképpen a Szakképzőköz-
pontban akart maradni. „Irodai munkát kaptam 
és a bentlakásos lányok felügyelője lettem.”- 
mondja. „Nasikban tanultam meg, hogy ne 
alkudjak meg. Az élet gondjait vállaljam fel és 
próbáljak meg küzdeni. Így tudtam talpon 
maradni.”

Ma Mangla egy boldog asszony. Azóta két évet 
végzett egyetemen, és most a kotharai lepra-
missziós kórházban  az irodán dolgozik. Férjhez 
ment, és boldog az ötéves kislányával. „Tudtam, 
hogy Isten erőt fog adni ahhoz, hogy megküzd-
jek a nehézségekkel – mondja. „Ő vezette min-
den lépésemet, és segített. Életem változását 
látva apám is megváltozott. Isten azt is meg-
adta, hogy apám előtt becsületem legyen. Most 
már hozzánk akar költözni!” – mondja Mangla 
fényes mosollyal arcán. 
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és hogy lehetővé tegyék a létfontosságú változásokat 
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geknek. Annak érdekében, hogy ez lehetséges le-
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zaktól gyűjt támogatást, jótékonysági rendezvényeket 
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tesek munkáját! Ők csodálatos dolgot végeznek! 
Imádkozzunk azért, hogy képesek legyenek növel-
ni az önkéntesek számát 2017-ben!
Kedd: Imádkozzunk a holland Lepramisszió vala-
mennyi alkalmazottjának, igazgatósági tagjának és 
önkéntesének egészségéért, öröméért, bölcsessé-
géért!
Szerda: A holland imatámogatók csapata 200-300 
támogatóval, sok felekezethez tartozó emberrel 
növekedett az elmúlt években. Köszönet Istennek 
az egyre több elkötelezett támogatóért, akik a 
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Csütörtök: Imádkozzunk az egyházakkal és a ke-
resztény szervezetekkel való kapcsolattartásért,  
hogy minél több érdeklődést sikerüljön felkelteni a 
leprabetegek irányában, és hogy partnereivé le-
gyenek a Lepramisszió tevékenységének!
Péntek: Adjunk hálát a sok támogatóért, akik bőke-
zűen támogatják a holland Lepramisszió projektjeit 
adományaikkal! Imádkozzunk a munkatársi csapa-
tért, hogy minél több embert tudjanak elérni, és új 
támogatókat találni!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a holland misz-
szionáriusokért: Tanny Hagensért és Geeske 
Zijpért! Imádkozzunk, hogy a nehéz körülmények 
között tudjanak jól helytállni!  Imádkozzunk nyugal-
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látva apám is megváltozott. Isten azt is meg-
adta, hogy apám előtt becsületem legyen. Most 
már hozzánk akar költözni!” – mondja Mangla 
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Az Angliai és Walesi Lepramisszióról
A misszió adminisztratív osztálya az igazgatóságnak 
tartozik beszámolással, ezzel biztosítva a jótékony-
ság hatékony irányítását. Az adminisztratív csapat 
munkatársakat toboroz, gondoskodik a szabályzatról 
és eljárási folyamatokról. A lepramissziós munka lé-
nyege az imádkozás és támogatók megnyerése, akik 
a leprabetegekért, a munkatársakért és a misszió 
munkájáért imádkoznak. A programokért felelős osz-
tály az afrikai és ázsiai támogatott országokkal 
együttműködve dolgozik hatékony és fenntartható 
programok kifejlesztésén, végrehajtásán és ellenőr-
zésén. A csapat biztosítja az adománygyűjtést az 
intézményi adományozóktól; valamint a támogató 
egyházakat adományozási csomagokkal és vissza-
jelzésekkel látja el. Az  adománygyűjtő osztály felada-
ta: összehozni a támogatókat és a segítségükre szo-
ruló leprabetegeket, akkor is, ha óceánok választják 
el őket egymástól.  A leprabetegek szükségeire hívják 
fel az emberek figyelmét publikációkon keresztül, 
mint pl. a New Day (Új Nap) hírlevél, plakátok, filmek, 
egyházak és adománygyűjtő kampányok számára 
készült szórólapok. Remélik, hogy 2017-ben többen 
választják az automatikus banki leemeléssel történő 
adományozást, ami csökkenti az adminisztrációs költ-
ségeket és segíti az előre tervezést. A támogatókkal 
foglalkozó osztály fontos egysége a Lepramisszió 
kultúrájának, és elősegíti az adománygyűjtést. Ez a 
csapat foglalkozik  az adományozókkal, a munkatár-
sakkal és a misszió elkötelezett önkénteseivel, és 
sokrétű feladatkört lát el: a telefonálástól és e-mailek 
kezelésétől kezdve a pénzügyi adományok feldolgo-
zásán át a felhívásokra érkező adományok beveze-
téséig.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért a fejlődésért, amit az öt-
éves stratégiája negyedik évében (2016) ért el az 
angol és walesi misszió! Imádkozzunk, hogy to-
vább tudjanak haladni a 2017. év végéig kitűzött 
5,5 M fontnyi adománycél felé!  Imádkozzunk azért 
is, hogy a misszió megértse Isten vezetését, idő-
szerű tudjon maradni a változások közepette is, és 
nyitott legyen az új lehetőségekre!
Kedd: Imádkozzunk a mozambiki Iphiro Yahoolo 
projekt által támogatott családokért, melyet sok 
angliai gyülekezet közösen finanszíroz! Imádkoz-
zunk, hogy a projekt munkatársai egészségesek és 

·
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A Bangladesi Lepramisszióról
A Bangladesi Lepramisszió a közösségalapú reha-
bilitációból kiindulva építette fel tevékenységét. A 
Lepramisszió önsegítő csoportokat hoz létre és tá-
mogat azért, hogy tagjaik felnőjenek saját sorsuk és 
társaik egészségügyi, jogi és anyagi független-
ségéhez. A csoportok a mélyszegénység elleni küz-
delemben igen jelentős szerepet játszanak, mivel a 
kiszolgáltatottság helyett résztvevő magatartásra ösz-
tönzik a tagokat. A Lepramisszió az oktatást, szak-
mára tanítást, mikrohitel-juttatást is az önsegítő cso-
portokon keresztül végzi. Észak-Bangladesben az 
Extrém Szegénység Elleni Projekt keretében a Lepra-
misszió a leprahátterű családoknak és közösségek-
nek alapélelmezési tevékenységgel is segít, hogy 
ezáltal életük rendezéséhez járuljon hozzá.  A Hágár 
Központ olyan asszonyoknak nyújt menedéket, akik 
leprabetegségük vagy családon belüli erőszak miatt 
elmenekültek otthonaikból. Lakhatást, élelmet, jogi 
segítséget és biztonságot nyújt számukra a Hágár 
Otthon, ahonnan minél előbb szeretnénk, ha meg-
nyugtató jövő reményében távozhatnának. A Jogi Se-
gítségnyújtási Projekt a kormányzat és a döntés-
hozók gondolkodásmódját igyekszik befolyásolni. 
Szeretnénk elérni, hogy a leprabetegek teljeskörű jo-
gi védettséget élvezzenek, és ez legyen hatással a 
családjaikra, környezetükre is. A média nyilvánossá-
ga nagy lehetőség mindebben. Ezért harcolunk a  kö-
zösségalapú rehabilitációt végző csoportjainkkal 
együtt, és szeretnénk minél nagyobb nyilvánosság 
előtt felemelni szavunkat a leprabetegek érdekében. 
A Chittagong Fejlesztési Projekt egy új kezdeménye-
zésünk. A korábbi modell helyett, melyben a tele-
pülésfejlesztési projekt által segítettünk a lakosságon, 
ez a projekt a lakosságot ösztönzi arra, hogy maguk 
alkossanak kisebb-nagyobb önsegítő csoportokat, s 
ezek keretében szervezzük meg velük együtt a segít-
ségnyújtást. Mozgássérülteknek, szociális értelem-
ben ellehetetlenül egyéneknek és családoknak adunk 
jogi, anyagi és erkölcsi támogatást, hogy elindulhas-
sanak életük megoldása felé. 
Imatémák: 

Hétfő: Imádkozzunk a különféle szövetségek és 
önsegítő csoportok vezetőiért, hogy növekedésük 
és regisztrációjuk során eljussanak a Lepramisszió 
anyagi támogatásától való függetlenségre!

·
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erősek maradjanak; megtalálják  és bevonják azo-
kat a családokat, akik a leginkább rászorulnak a 
támogatásra! Adjunk hálát minden gyermekért, aki 
oktatásban részesül ezen a projekten keresztül, és 
kérjünk számukra reményteljes, és lehetőségeket 
rejtő jövőt!
Szerda: Imádkozzunk az Angliai és Walesi Lepra-
misszió regionális munkatársaiért, mert az ő áldo-
zatos munkájuknak köszönhetően ismerhette meg 
sok egyház és gyülekezet a Lepramisszió munká-
ját. Imádkozzunk, hogy az egyházak lelkesek le-
gyenek, és folytassák a misszió üzenetének ter-
jesztését: segítenünk kell azoknak, akik nem olyan 
szerencsések, mint mi!
Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramisszió sok ön-
kénteséért, akik maguk ajánlják fel az idejüket az 
irodákban, helyi/egyházi szónokként, imakövetként 
és különböző egyéb munkakörben, és akik 2016-
ban többezer órát szolgáltak! A Lepramisszió mun-
káját segítő támogatásuk felbecsülhetetlen.
Péntek:  Adjunk hálát a gyakornokokért  (önkéntes-
ként dolgozó tanulókért), akik az Angliai és Walesi 
Lepramisszió sok projektjét segítik, s mindazért, 
amit a leprabeteg életekért tettek! Adjunk hálát  
nagylelkű és készséges hozzájárulásukért a Lepra-
misszió ügyéhez, és imádkozzunk, hogy áldott 
legyen a misszió nagy  családjával eltöltött idejük!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a programcsa-
paton belüli  egységért, erőért és összpontosítá-
sért, hogy a belső kapcsolatok erősek és áldottak 
legyenek, és hogy a támogató országokkal és a te-
repen dolgozókkal kölcsönösen segítő és gyümöl-
csöző legyen a kapcsolatuk!

Bibliai idézet: „Gyógyítsatok betegeket, támasszatok 
fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki 
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!” Mt 10,8

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Kedd: Imádkozzunk azért a tíz területi koordiná-
torért, akik összesen 117 önsegítő csoportot felü-
gyelnek és irányítanak a területeiken! 
Szerda: Imádkozzunk a hét sebészeti bizottságért, 
akiknek feladata, hogy a sebes betegeket tanítsák 
meg saját maguk ellátására, és a további sérü-
lések és sebek elkerülésére! 
Csütörtök: Imádkozzunk a Hágár Otthonban lakó 
asszonyokért, akik legtöbbjének bírósági eljárása 
is folyamatban van valami ok és összefüggés 
miatt! Imádkozzunk azért, hogy rájuk nézve pozitív 
és megnyugtató legyen ezen eljárásoknak a kime-
netele, és az igazságszolgáltatás ne bánjon hátrá-
nyosan velük! 
Péntek: Imádkozzunk az Extrém Szegénység 
Elleni Projektért, melyet a kanadai effect:hope 
szervezet támogat anyagilag! A mélyszegénység-
ből kijutni képtelen leprahátterű lakosság  támoga-
tását célozza ez a project. Imádkozzunk azért, 
hogy a kedvezményezettek anyagi, szociális és 
társadalmi helyzete javuljon, és reményt láthas-
sanak a megnyugtató jövőjükre nézve! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Bangladesi 
Lepramissziónak azon törekvéséért, hogy újság-
írókat, média-szakembereket tudjanak megnyerni 
a leprabetegek ügyének! Imádkozzunk a politiku-
sokért, hogy legyen bátorságuk kiállni az elnyo-
mottak érdekében! Az elhanyagolt trópusi beteg-
ségekkel való foglakozás során lenne esély arra, 
hogy a megbélyegzés, szociális megkülönböz-
tetés végre a múlté lehessen! 

Kép: Wendy Craig alelnök és Catherine Benbow bizottsági tag a Dorney Lake hagyatéki rendezvényen

Kép: Önsegítő csoport összejövetele



48. hét: november 27 – december 3. 49. hét: december 4 – 10. 
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Az Angliai és Walesi Lepramisszióról
A misszió adminisztratív osztálya az igazgatóságnak 
tartozik beszámolással, ezzel biztosítva a jótékony-
ság hatékony irányítását. Az adminisztratív csapat 
munkatársakat toboroz, gondoskodik a szabályzatról 
és eljárási folyamatokról. A lepramissziós munka lé-
nyege az imádkozás és támogatók megnyerése, akik 
a leprabetegekért, a munkatársakért és a misszió 
munkájáért imádkoznak. A programokért felelős osz-
tály az afrikai és ázsiai támogatott országokkal 
együttműködve dolgozik hatékony és fenntartható 
programok kifejlesztésén, végrehajtásán és ellenőr-
zésén. A csapat biztosítja az adománygyűjtést az 
intézményi adományozóktól; valamint a támogató 
egyházakat adományozási csomagokkal és vissza-
jelzésekkel látja el. Az  adománygyűjtő osztály felada-
ta: összehozni a támogatókat és a segítségükre szo-
ruló leprabetegeket, akkor is, ha óceánok választják 
el őket egymástól.  A leprabetegek szükségeire hívják 
fel az emberek figyelmét publikációkon keresztül, 
mint pl. a New Day (Új Nap) hírlevél, plakátok, filmek, 
egyházak és adománygyűjtő kampányok számára 
készült szórólapok. Remélik, hogy 2017-ben többen 
választják az automatikus banki leemeléssel történő 
adományozást, ami csökkenti az adminisztrációs költ-
ségeket és segíti az előre tervezést. A támogatókkal 
foglalkozó osztály fontos egysége a Lepramisszió 
kultúrájának, és elősegíti az adománygyűjtést. Ez a 
csapat foglalkozik  az adományozókkal, a munkatár-
sakkal és a misszió elkötelezett önkénteseivel, és 
sokrétű feladatkört lát el: a telefonálástól és e-mailek 
kezelésétől kezdve a pénzügyi adományok feldolgo-
zásán át a felhívásokra érkező adományok beveze-
téséig.
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért a fejlődésért, amit az öt-
éves stratégiája negyedik évében (2016) ért el az 
angol és walesi misszió! Imádkozzunk, hogy to-
vább tudjanak haladni a 2017. év végéig kitűzött 
5,5 M fontnyi adománycél felé!  Imádkozzunk azért 
is, hogy a misszió megértse Isten vezetését, idő-
szerű tudjon maradni a változások közepette is, és 
nyitott legyen az új lehetőségekre!
Kedd: Imádkozzunk a mozambiki Iphiro Yahoolo 
projekt által támogatott családokért, melyet sok 
angliai gyülekezet közösen finanszíroz! Imádkoz-
zunk, hogy a projekt munkatársai egészségesek és 

·
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A Bangladesi Lepramisszióról
A Bangladesi Lepramisszió a közösségalapú reha-
bilitációból kiindulva építette fel tevékenységét. A 
Lepramisszió önsegítő csoportokat hoz létre és tá-
mogat azért, hogy tagjaik felnőjenek saját sorsuk és 
társaik egészségügyi, jogi és anyagi független-
ségéhez. A csoportok a mélyszegénység elleni küz-
delemben igen jelentős szerepet játszanak, mivel a 
kiszolgáltatottság helyett résztvevő magatartásra ösz-
tönzik a tagokat. A Lepramisszió az oktatást, szak-
mára tanítást, mikrohitel-juttatást is az önsegítő cso-
portokon keresztül végzi. Észak-Bangladesben az 
Extrém Szegénység Elleni Projekt keretében a Lepra-
misszió a leprahátterű családoknak és közösségek-
nek alapélelmezési tevékenységgel is segít, hogy 
ezáltal életük rendezéséhez járuljon hozzá.  A Hágár 
Központ olyan asszonyoknak nyújt menedéket, akik 
leprabetegségük vagy családon belüli erőszak miatt 
elmenekültek otthonaikból. Lakhatást, élelmet, jogi 
segítséget és biztonságot nyújt számukra a Hágár 
Otthon, ahonnan minél előbb szeretnénk, ha meg-
nyugtató jövő reményében távozhatnának. A Jogi Se-
gítségnyújtási Projekt a kormányzat és a döntés-
hozók gondolkodásmódját igyekszik befolyásolni. 
Szeretnénk elérni, hogy a leprabetegek teljeskörű jo-
gi védettséget élvezzenek, és ez legyen hatással a 
családjaikra, környezetükre is. A média nyilvánossá-
ga nagy lehetőség mindebben. Ezért harcolunk a  kö-
zösségalapú rehabilitációt végző csoportjainkkal 
együtt, és szeretnénk minél nagyobb nyilvánosság 
előtt felemelni szavunkat a leprabetegek érdekében. 
A Chittagong Fejlesztési Projekt egy új kezdeménye-
zésünk. A korábbi modell helyett, melyben a tele-
pülésfejlesztési projekt által segítettünk a lakosságon, 
ez a projekt a lakosságot ösztönzi arra, hogy maguk 
alkossanak kisebb-nagyobb önsegítő csoportokat, s 
ezek keretében szervezzük meg velük együtt a segít-
ségnyújtást. Mozgássérülteknek, szociális értelem-
ben ellehetetlenül egyéneknek és családoknak adunk 
jogi, anyagi és erkölcsi támogatást, hogy elindulhas-
sanak életük megoldása felé. 
Imatémák: 

Hétfő: Imádkozzunk a különféle szövetségek és 
önsegítő csoportok vezetőiért, hogy növekedésük 
és regisztrációjuk során eljussanak a Lepramisszió 
anyagi támogatásától való függetlenségre!

·

Anglia és Wales: 2. rész Banglades - Közösségalapú rehabilitáció és jogvédelem

erősek maradjanak; megtalálják  és bevonják azo-
kat a családokat, akik a leginkább rászorulnak a 
támogatásra! Adjunk hálát minden gyermekért, aki 
oktatásban részesül ezen a projekten keresztül, és 
kérjünk számukra reményteljes, és lehetőségeket 
rejtő jövőt!
Szerda: Imádkozzunk az Angliai és Walesi Lepra-
misszió regionális munkatársaiért, mert az ő áldo-
zatos munkájuknak köszönhetően ismerhette meg 
sok egyház és gyülekezet a Lepramisszió munká-
ját. Imádkozzunk, hogy az egyházak lelkesek le-
gyenek, és folytassák a misszió üzenetének ter-
jesztését: segítenünk kell azoknak, akik nem olyan 
szerencsések, mint mi!
Csütörtök: Adjunk hálát a Lepramisszió sok ön-
kénteséért, akik maguk ajánlják fel az idejüket az 
irodákban, helyi/egyházi szónokként, imakövetként 
és különböző egyéb munkakörben, és akik 2016-
ban többezer órát szolgáltak! A Lepramisszió mun-
káját segítő támogatásuk felbecsülhetetlen.
Péntek:  Adjunk hálát a gyakornokokért  (önkéntes-
ként dolgozó tanulókért), akik az Angliai és Walesi 
Lepramisszió sok projektjét segítik, s mindazért, 
amit a leprabeteg életekért tettek! Adjunk hálát  
nagylelkű és készséges hozzájárulásukért a Lepra-
misszió ügyéhez, és imádkozzunk, hogy áldott 
legyen a misszió nagy  családjával eltöltött idejük!
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a programcsa-
paton belüli  egységért, erőért és összpontosítá-
sért, hogy a belső kapcsolatok erősek és áldottak 
legyenek, és hogy a támogató országokkal és a te-
repen dolgozókkal kölcsönösen segítő és gyümöl-
csöző legyen a kapcsolatuk!

Bibliai idézet: „Gyógyítsatok betegeket, támasszatok 
fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki 
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!” Mt 10,8

·
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Kedd: Imádkozzunk azért a tíz területi koordiná-
torért, akik összesen 117 önsegítő csoportot felü-
gyelnek és irányítanak a területeiken! 
Szerda: Imádkozzunk a hét sebészeti bizottságért, 
akiknek feladata, hogy a sebes betegeket tanítsák 
meg saját maguk ellátására, és a további sérü-
lések és sebek elkerülésére! 
Csütörtök: Imádkozzunk a Hágár Otthonban lakó 
asszonyokért, akik legtöbbjének bírósági eljárása 
is folyamatban van valami ok és összefüggés 
miatt! Imádkozzunk azért, hogy rájuk nézve pozitív 
és megnyugtató legyen ezen eljárásoknak a kime-
netele, és az igazságszolgáltatás ne bánjon hátrá-
nyosan velük! 
Péntek: Imádkozzunk az Extrém Szegénység 
Elleni Projektért, melyet a kanadai effect:hope 
szervezet támogat anyagilag! A mélyszegénység-
ből kijutni képtelen leprahátterű lakosság  támoga-
tását célozza ez a project. Imádkozzunk azért, 
hogy a kedvezményezettek anyagi, szociális és 
társadalmi helyzete javuljon, és reményt láthas-
sanak a megnyugtató jövőjükre nézve! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a Bangladesi 
Lepramissziónak azon törekvéséért, hogy újság-
írókat, média-szakembereket tudjanak megnyerni 
a leprabetegek ügyének! Imádkozzunk a politiku-
sokért, hogy legyen bátorságuk kiállni az elnyo-
mottak érdekében! Az elhanyagolt trópusi beteg-
ségekkel való foglakozás során lenne esély arra, 
hogy a megbélyegzés, szociális megkülönböz-
tetés végre a múlté lehessen! 

Kép: Wendy Craig alelnök és Catherine Benbow bizottsági tag a Dorney Lake hagyatéki rendezvényen

Kép: Önsegítő csoport összejövetele



50. hét:  11 – 17.december 51. hét:  18 – 24.december
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A Dániai Lepramisszióról
A dán Lepramisszió kis szervezet. Az operatív  mun-
kát a Leonhardt Adománygyűjtő Társaság végzi, 
melynek tulajdonosa a Lepramisszió félállású igazga-
tója: Klaus Leonhardt. A Dániai Lepramissziónak kb. 
1000 egyéni támogatója van. Kiváltságos a szervezet 
abban a tekintetben, hogy a dán kormány folyama-
tosan jelentős anyagi támogatást nyújt a bangladesi 
projektjükhöz. Dánia és Banglades között partnerségi 
megállapodás áll fenn, melynek keretében a Lepra-
misszió tevékenységét támogatja a kormányzat. A 
dán Lepramisszió évente öt folyóiratot, hat körlevelet 
küld ki támogatóinak, és 5-10 gyülekezet rendszeres 
és folyamatos anyagi támogatását koordinálja. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért a több, mint 500 önsegítő 
csoportért, melyek Északnyugat-Bangladesben a 
dán Lepramisszió tevékenységének keretében mű-
ködnek! Imádkozzunk azért, hogy a csoportok há-
rom éven belül teljesen önállóan legyenek képesek 
működni sok kedvezményezett hasznára!
Kedd: Imádkozzunk Klaus Leonhardt igazgatóért! 
Imádkozzunk azért, hogy adománygyűjtési szak-
értelme és a leprabetegek iránti szeretete folytán 
mind több dán embert tudjon mozgósítani e nemes 

·

·

A Nemzetközi Lepramisszióról
A Nemzetközi Lepramisszió mintegy 20 fős stábját 
Brent Morgan nemzetközi igazgató vezeti. A központi 
iroda az Egyesült Királyságban, London mellett 
Brentfordban található. A nemzetközi főhivatal mű-
ködésének anyagi hátterét a tagországok biztosítják. 
A főhivatal munkatársai adminisztratív, technikai, 
pénzügyi, sajtó és más tevékenységekkel segítik a 32 
országban folyó munkát. A Nemzetközi Lepramisszió  
feladata elsőrenden befelé irányul: a szervezetn be-
lüli tevékenységek koordinálására, működésének se-
gítésére. Egyre növekszik azonban a jelentősége a 
kitekintő tevékenységnek is: jogvédelem, az ado-
mánygyűjtés technikája, mértékének novelése. 2016-
ban két új státuszt hoztunk létre ezen a területen: a 
kifelé irányuló kommunikációt végző jogvédői és az 
adománygyűjtést fejlesztő támogatásfejlesztőét.  
Brent Morgan és munkatársai a Nemzetközi  Elnök-
ségnek tartoznak beszámolással. Ez a testület 12 
főből áll, a világ minden tájáról, északról és délről 
egyaránt. Elnöke Ken Martin (ausztrál), alelnöke Dr 
Nalini Abraham(indiai). A Nemzetközi Elnökség 
évente kétszer ülésezik. 
Imatémák

Hétfő: A Nemzetközi Lepramisszió 2017-et kibő-
vült csapattal kezdi. Új a nemzetközi főigazgató, 
Brent Morgan, aki Geoff Warne után vette  át a 
tisztséget. Új tisztség a jogvédelmi-kommunikációs 
igazgató, valamint az adománygyűjtést fejlesztő 
igazgatói tisztség is. Imádkozzunk az új munka-
társakért, az új tisztségekért, hogy általuk még 
jobban működjék szervezetünk és munkánk!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Nemzetközi 
Lepramisszió több más misszióval és karitatív 
szervezettel tudja felvenni a kapcsolatot, és növe-
kedjék mind belső hatásosságában a betegek felé, 

·
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Dánia Nemzetközi Lepramisszió

ügy támoga-
tására! 
Szerda:
A dán kor-
mány 2016-ban 35%-kal csökkentette anyagi tá-
mogatását. Imádkozzunk azért, hogy a dán 
Lepramisszió más forrásokból tudja kipótolni ezt a 
hiányt, és ne a betegek szenvedjenek kárt miatta! 
Imdákozzunk azért, hogy a kormányzat a jövőben 
kedvezően változtassa meg  ezirányú politikáját! 
Csütörtök: A dán Lepramisszió információs - okta-
tási anyagot készített, mely a honlapjukról letölt-
hető. Imádkozzunk azért, hogy minél többen hasz-
nálják ezt a korszerű eszközt ismereteik és elköte-
lezettségük erősítésére! 
Péntek: Adjunk hálát a hűséges dán támogatókért! 
Több, mint 50%-uk már több, mint 20 éve folyama-
tosan imádkozik és adakozik! 
Szombat/vasárnap: Imádkozzunk a dán és a 
bangladesi kormány közötti további jó együttműkö-
désért, hogy a leprabetegek és a rehabilitációra 
szorulók minél több hasznát láthassák ennek! 

Vezető munkatárs:
Klaus Leonhardt – igazgató

·

·

·

·

mind pedig a külső kapcsolatok irányában új ösz-
tönzésekkel! 
Szerda: A főhivatal számára fontos, hogy a tagor-
szágokban folyó munkát minél simábban és ered-
ményesebben tudják könnyíteni. Imádkozzunk a 
főhivatal munkatársaiért, hogy  lelkesen,  elkötele-
zetten és szakértelemmel tudják végezni napi fela-
dataikat! 
Csütörtök: A nemzetközi főhivatal működését a 
tagországok biztosítják anyagilag. Imádkozzunk 
azért, hogy továbbra is takarékos, körültekintő 
gazdálkodással, a legszükségesebbekre koncent-
rálva végezhesse a főhivatal fontos tevékeny-
ségét! 
Péntek: Pete Garratt vezeti a programok megva-
lósulását. Szeretné, ha a lepraellenőrzés és helyi 
kapcsolattartások minél inkább a helyi egyházak 
felügyeletével valósulnának meg az egyes orszá-
gokban. Ez az innovatív megközelítés, reméljük, 
hasznára lesz egész missziónk munkájának! Imád-
kozzunk Pete-ért és csapatáért! 
Szombat/vasárnap: Adjunk hálát Istennek azért, 
hogy neki gondja van a leprabetegekre! Imádkoz-
zunk azért, hogy mind a 32 tagországban Isten 
szeretetének legyenek tanúságtevői munkatársa-
ink! 

Vezetőség
Brent Morgan – nemzetközi főigazgató
Jannine Ebenso – minőségbiztosítási igazgató
Helen Eyers – emberi erőforrás igazgató
Pete Garratt – projektigazgató
Gladstone Worthington – pénzügyi igazgató
Peter Walker – támogatásfejlesztési igazgató
Pradeep Kumar Bagivar – jogvédelem és 
külkapcsolatok igazgatója

·

·

·

·

Kép: Klaus az egyik észak-bangladesi önsegítő csoportot látogatta meg 2016-ban. „Saját szememmel győződhettem 
meg arról, hogy a korábbi teljes reménytelenségből miként váltak megbecsült emberekké segítségünk által!”
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A Dániai Lepramisszióról
A dán Lepramisszió kis szervezet. Az operatív  mun-
kát a Leonhardt Adománygyűjtő Társaság végzi, 
melynek tulajdonosa a Lepramisszió félállású igazga-
tója: Klaus Leonhardt. A Dániai Lepramissziónak kb. 
1000 egyéni támogatója van. Kiváltságos a szervezet 
abban a tekintetben, hogy a dán kormány folyama-
tosan jelentős anyagi támogatást nyújt a bangladesi 
projektjükhöz. Dánia és Banglades között partnerségi 
megállapodás áll fenn, melynek keretében a Lepra-
misszió tevékenységét támogatja a kormányzat. A 
dán Lepramisszió évente öt folyóiratot, hat körlevelet 
küld ki támogatóinak, és 5-10 gyülekezet rendszeres 
és folyamatos anyagi támogatását koordinálja. 
Imatémák

Hétfő: Adjunk hálát azért a több, mint 500 önsegítő 
csoportért, melyek Északnyugat-Bangladesben a 
dán Lepramisszió tevékenységének keretében mű-
ködnek! Imádkozzunk azért, hogy a csoportok há-
rom éven belül teljesen önállóan legyenek képesek 
működni sok kedvezményezett hasznára!
Kedd: Imádkozzunk Klaus Leonhardt igazgatóért! 
Imádkozzunk azért, hogy adománygyűjtési szak-
értelme és a leprabetegek iránti szeretete folytán 
mind több dán embert tudjon mozgósítani e nemes 

·

·

A Nemzetközi Lepramisszióról
A Nemzetközi Lepramisszió mintegy 20 fős stábját 
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A főhivatal munkatársai adminisztratív, technikai, 
pénzügyi, sajtó és más tevékenységekkel segítik a 32 
országban folyó munkát. A Nemzetközi Lepramisszió  
feladata elsőrenden befelé irányul: a szervezetn be-
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kifelé irányuló kommunikációt végző jogvédői és az 
adománygyűjtést fejlesztő támogatásfejlesztőét.  
Brent Morgan és munkatársai a Nemzetközi  Elnök-
ségnek tartoznak beszámolással. Ez a testület 12 
főből áll, a világ minden tájáról, északról és délről 
egyaránt. Elnöke Ken Martin (ausztrál), alelnöke Dr 
Nalini Abraham(indiai). A Nemzetközi Elnökség 
évente kétszer ülésezik. 
Imatémák

Hétfő: A Nemzetközi Lepramisszió 2017-et kibő-
vült csapattal kezdi. Új a nemzetközi főigazgató, 
Brent Morgan, aki Geoff Warne után vette  át a 
tisztséget. Új tisztség a jogvédelmi-kommunikációs 
igazgató, valamint az adománygyűjtést fejlesztő 
igazgatói tisztség is. Imádkozzunk az új munka-
társakért, az új tisztségekért, hogy általuk még 
jobban működjék szervezetünk és munkánk!
Kedd: Imádkozzunk azért, hogy a Nemzetközi 
Lepramisszió több más misszióval és karitatív 
szervezettel tudja felvenni a kapcsolatot, és növe-
kedjék mind belső hatásosságában a betegek felé, 

·

·

Dánia Nemzetközi Lepramisszió

ügy támoga-
tására! 
Szerda:
A dán kor-
mány 2016-ban 35%-kal csökkentette anyagi tá-
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désért, hogy a leprabetegek és a rehabilitációra 
szorulók minél több hasznát láthassák ennek! 
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·

·

·

·
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ARCKÉP

Felszínen maradni

Imádságaink és cselekedeteink által emberéleteket 
szeretnénk megváltoztatni testben, lélekben, szellemi 
és társadalmi értelemben egyaránt. Jézus erre adott 
példát földi szolgálata során. Az átfogó misszió szá-
munkra azt jelenti, hogy Jézus példája nyomán tevé-
kenykedünk, és az élet minden területén igyekszünk 
hatékonyan segíteni. A leprabetegeket Istentől kapott 
emberi méltóságukban látjuk, és szeretnénk őket tel-
jes értékű életre elvezetni. Nem csupán orvosi szer-
vezet vagy fejlesztési intézmény vagyunk! Hanem 
azáltal, hogy adományokat gyűjtünk, gyógyítunk és 
rehabilitálunk, Jézus Krisztus szeretetét közvetítjük a 
leprabetegek, családjaik, közösségeik felé. A szere-
tetnek és hitnek érintését szeretnénk kampányaink-
kal, jogvédelmi és minden más tevékenységünkkel 
közvetíteni. Az a vágyunk, hogy ne legyen szenvedő, 
kivetett és megbélyegzett ember ezen a Földön! 
Reménységünk az Isten országának láthatóvá tétele. 
Lelki munkánk éppen ezért igen fontos minden mun-
katerületünkön. Ez magában foglalja az istentiszte-
leteket, napi áhítatokat a helyi egyházakkal való szo-
ros együttműködést, más missziói szervezetekkel va-
ló partnerséget, oktatást, képzést, folyamatos támo-
gatást, imádságot, adományokat, és minden mást, 
ami az Isten országának értékeit képviseli. Különféle 
környezetben és kultúrában dolgozunk. Ezért átfogós 
missziós látásunk is sokféle, aszerint, hogy melyik 
ország adottságai milyenek. De egyöntetű vágyunk 
és célunk, hogy az átfogó missziós látás mindenütt a 
gerincévé váljon tevékenységünknek. Bármit is te-
szünk: akár a régit folytatjuk, vagy éppen újat kez-
dünk valahol, legyen az ugyanannak a hűségnek a 
része, mely jellemezte elődeink szolgálatát is a 
Nemzetközi Lepramisszió minden területén!

Átfogó misszió

Imatémák
Karácsony 2. napja: Áldott ünnepeket!
Kedd: A legtöbb olyan országban, ahol a Nemzet-
közi Lepramisszió tevékenykedik, a keresztények 
kisebbségben vannak. Imádkozzunk munkatársa-
inkért, akik ezekben az országokban helytállnak, 
hogy Jézus tanúi, hűséges bizonyságtevői lehes-
senek a nehézségek közepette!
Szerda: Nagy kihívást jelent a környező világ egy-
re erősödő szakmaisága, a kormányok elvárásai-
nak növekedése és egyre bonyolultabb ellenőrzési 
rendszerek. Mindezek alól a Nemzetközi Lepra-
misszió sem lehet kivétel. Imádkozzunk azért, 
hogy felkészülten, az emberi elvárásokat is szem 
előtt tartva, de mégis elsőrenden Jézusnak enge-
delmeskedve tudjuk munkánkat végezni minden 
országban! 
Csütörtök: Adjunk hálát azért, amit Isten számos 
országban tesz napjainkban! Ahol növekszik az 
egyház, ahol a keresztények bár elnyomatás alatt 
élnek, mégis hitük erős és bátor! Könyörögjünk 
értük, hogy állhatatosak tudjanak maradni az Úr 
kegyelméből!    
Péntek: Imádkozzunk támogatóinkért, adakozóin-
kért, vezetőinkért és partnereinkért! Imádkozzunk 
azért, hogy a Nemzetközi Lepramisszió tovább 
erősödjék és még több helyen, még több szenve-
dőn segíthessünk! 
Szilveszter: Imádkozzunk azért, hogy az új évbe 
való átlépés a lelki megújulásnak is legyen a lépé-
sévé! Imádkozzunk áldásért, Isten kegyelmének 
kiáradásáért! 

·
·

·

·

·

·

„Egészséges voltam, mint egy hal, étkezdét 
üzemeltettem és a vendégeknek magam 
készítettem az omlettet és a kebabot” – mondja 
a 49 éves Mahreb Adoum. „Egy szudáni séftől 
tanultam főzni, és minél jobbak lettek az 
ételeim, annál többet kerestem. De egyszercsak 
piros foltok jelentek meg a bőrömön, a lábamon. 
Húsz évvel ezelőtt a szememre is panaszkodni 
kezdtem. El is mentem a fővárosba (Csádban) 
N'Djamenába, de nem tudtak segíteni. 

Mahreb Adoum vak. A 35 évvel ezelőtti lepra-
betegsége okozta ezt. „A lábam meggyógyult. 
De főzni nem tudok, mivel nem látok.” – mondja. 

Mahreb felesége a 40 éves Haoua Djibrine. 
Soha nem született gyermekük. „Még az a jó, 
hogy a hat éves unokahúgom velünk lakik, és ő 
sokat segít nekünk mindenben. Például segít 
őrizni a mangófát, hogy ne lopják le róla a 
gyümölcsöt. „Nem bánom, hogy a feleségem-

nek nincs gyermeke. Az viszont nem jó, hogy én 
nem látok. A Lepramissziónak hálás vagyok, és 
különösen is Geeske Zijp-nek (a Lepramisszió 
igazgatója Csádban), mert ő gyakran eljön hoz-
zánk. És a leprából is meggyógyultam. 

„A négy fiútestvér közül én vagyok a legidősebb. 
A többiek 50 km-re laknak innen – folytatja 
Mahreb. „Egyiküknek kilenc gyermeke, a 
másiknak hét, a harmadiknak hat gyermeke 
van. Évente egyszer találkozunk. Néha valami 
csekélységet kapok tőlük, de arra nem lehet 
számítani. A családom nem törődik sokat velem. 
De tiszta a szívem és nem irigykedem rájuk. 

Mahreb és Haoua a Lepramissziótól egy lovat 
és egy kocsit kaptak, hogy vizet tudjanak 
szállítani. „Amikor a köles megérik, le tudjuk azt 
is aratni és eladni – mondják. „A Lepramisszió 
segít nekünk, hogy  a felszínen tudjunk ma-
radni.”
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van. Évente egyszer találkozunk. Néha valami 
csekélységet kapok tőlük, de arra nem lehet 
számítani. A családom nem törődik sokat velem. 
De tiszta a szívem és nem irigykedem rájuk. 

Mahreb és Haoua a Lepramissziótól egy lovat 
és egy kocsit kaptak, hogy vizet tudjanak 
szállítani. „Amikor a köles megérik, le tudjuk azt 
is aratni és eladni – mondják. „A Lepramisszió 
segít nekünk, hogy  a felszínen tudjunk ma-
radni.”
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ARCKÉP

„ ”Nem vagyok egyedül!

Az 52 éves Ana Cucanho Angola egyik távoli 
zugában, a Kalulo Kuvango faluban nőtt fel. 
Férjhez ment, három gyermeke született. De 
amikor beteg  lett és a férje elzavarta, Ana a 
gyerekekkel bátyjához közelre költözött.
Egy napon Ana göböket vett észre az arcán, 
amik nem múltak el. Később világos foltok 
jelentek meg az arcán, majd a karján is. Ezek 
nem múltak el. Öt év után még nagyobbak 
lettek. Ekkor Ana egy helyi gyógyítóhoz ment el, 
aki adott valamilyen kenőcsöt. Azonban ez 
semmit nem segített. A foltok csak növekedtek. 
Ana ezen kívül azt is észrevette, hogy a lábai 
gyengülnek.  Közben meggörbültek a kezén is 
az ujjai, és ez már nagyon látható volt. A falu 
elöljárói úgy döntöttek, hogy Ana nem maradhat 
a falujukban, hanem mennie kell.
Az ARPAL (ez egy angolai szervezet, a 
Lepramisszió partnere) éppen akkoriban tartott 

felvilágosító kampányt a környéken. A falu 
vezetői nagyon csodálkoztak, hogy a lepra már 
gyógyítható, és ők maguk hívták fel az ARPAL 
figyelmét Anára! Az ARPAL munkatársai azt is 
megérttették a családdal és faluval, hogy semmi 
nem indokolja Ana kiközösítését: nyugodtan 
visszafogadhatja a családja! Ez meg is történt. A 
család szeretettel ölelte magához és vette 
vissza Anát. A nővér megígérte, hogy havonta 
kétszer fogja látogatni az asszonyt, hogy a 
kapcsolatot tartsa vele.
Anának van egy kis földje, de azon nem tud 
dolgozni. Az önsegítő csoportnak azonban 
tagja, és ez megélhetéshez segíti. "Köszönöm, 
hogy eljöttetek a falumba, és köszönöm, hogy 
elmondtátok: a lepra gyógyítható! És köszönöm, 
hogy a családom is visszafogadott! Nem vagyok 
már egyedül!"
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Köszönjük, hogy velünk és értünk 

imádkozott az év során!

Isten áldja meg további életét és további imádságait!

Köszönjük!

                                                    Lepramisszió
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