
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kedves barátaink és támogatóink! 

 
Munkában gazdag hónapok állnak mögöttünk, és hálás szívvel tekintünk vissza mindazokra az ajtókra, 
amelyeket az ÚR az elmúlt hónapokban megnyitott előttünk. Őnála van a kulcs; amit kinyit, azt nem 
zárhatja be senki. Ebbe helyezzük továbbra is bizalmunkat. Az elmúlt hónapokban azonban gyakran 
megtapasztaltuk azt is, hogy „kevés erőnk” van. A munka és a család mellett nem sok erőnk maradt, de 
a tennivaló olyan sok! De Isten munkálkodik, dicsőség legyen az ő nevének!  

Nyitott ajtók Németországban 
Lehetőségünk volt sok különböző gyülekezetben és 
közösségben a misszióba való elhívásunkról és terveinkről 
beszámolni. Sok bátorító élménnyel lehettünk gazdagabbak. 
Igen szíves fogadtatásban részesültünk például Simon egykori 
MKIE (CVJM) közösségében Sondheim/Grabfeldben. Simon 
ifivezetője meghatottan üdvözölte az egykori kamaszt, aki ma a 
missziói szolgálatra készül. 
Különlegesen kiemelkedő élmény volt a Diospi Suyana 
alapítójának és vezetőjének előadása. Dr. John január 4-én 
teltház előtt szólalt meg a kronachi evangélikus gyülekezeti 
teremben. Az alapítás csodákkal övezett története mellett 
Jézus Krisztus evangéliuma is elhangozhatott.  
Kiutazási terveink következtében gyakran van a munkahelyen 
és a szomszédok, ismerősök között is lehetőség a 
bizonyságtételre.   

Nyitott ajtók Magyarországon 
Január végén a Tiszántúli Református Egyházkerület 
meghívására Debrecenbe érkeztünk, hogy beszámoljunk 
missziós terveinkről. A tervezett alkalmakra rendelkezésre álló 
idő és erő igen szűkös volt, a feszültség ennek megfelelően 
nagy!  
Az első előadásunk a Nagytemplomi Missziói Bizottság nyílt 
ülésén telt ház előtt nagyon nagy élmény volt számunkra. A 
szervezők széles kört hívtak meg az alkalomra, és nagyon sok 
érdeklődő érkezett. Számos visszajelzést kaptunk, és még soha 
nem találkoztunk a külmisszió iránti ilyen fokú érdeklődéssel.  
Nagyon hálásak vagyunk a szervezők gondos munkájáért és a 
szeretetteli fogadtatásért.  Isten kegyelméből Simon magyarul 
tarthatta az előadást, és Fruzsina is leküzdötte a nyilvános szerepléstől való félelmét. Így saját magunkon is 
megtapasztalhattuk, hogy Isten az erőtleneket hívja el és készíti fel a szolgálatra. 
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Jelenések könyve 3,8 “Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár 
kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” 

2020. január 4.: Dr. John előadása Kronachban 

2020. január 30.: Előadás a Nagytemplomi Missziói 
Bizottság nyílt ülésén Debrecenben  



 

A hírlevélre a peruiszolgalat@reformatus.hu emailcímen lehet feljelentkezni.  
Amennyiben már nem kívánja hírlevelünket megkapni, lejelentkezés is a fenti emailcímen  
lehetséges. 

  

 
 

a Then család perui szolgálata - 1. hírlevél  2020. április 
 
Egykori gyülekezetünkben, a Nagyerdei Református 
gyülekezet ifjúsági alkalmán is beszámolhattunk 
külmissziói terveinkről. Közel 50 fiatal vett részt az 
alkalmon, ahol a misszió témája mellett bátoríthattuk a 
fiatalokat, hogy életüket egészen Jézus szolgálatába 
állítsák.  
A debreceni rövid látogatás alatt alkalom nyílt az 
egyházkerület püspökével, Fekete Károllyal való személyes 
találkozásra is. Február 2-án a nagytemplomi vasárnapi 
Istentisztelet keretében bemutattak minket a 
gyülekezetnek, és ünnepélyesen kibocsátottak a 
szolgálatba. Az Egyházkerület nagylelkűen támogatja 
missziós szolgálatunkat. Számos online hírportál és napilap 
beszámolt az előadásról és a tervezett perui szolgálatról, 
valamint az Európa Rádióban is készült egy interjú.  
 

Nyitott ajtók Peruban 

 
A helyszínen dolgozó misszionárius kollégák nagy szeretettel várnak minket 
és sok részletben segítenek most is, amikor a koronavírus okozta 
nemzetközi válság a kiutazás időpontját bizonytalanná teszi. 
A május 3-ára tervezett kiutazás pillanatnyilag nem lehetséges, mivel a 
Peruba tartó repülőjáratokat törölték, és a környező országok felé a 
határokat lezárták. 

 

 
 
Az elmúlt hónapokban sok nyitott ajtót megtapasztalhattunk. Kérünk 
titeket, hogy imádságotokkal továbbra is támogassátok szolgálatunkat: 
hogy Isten újra megnyissa az ajtót Peru felé, és egyengesse utunkat. De 
főként azért imádkozzatok, hogy Isten az emberek szívét megnyissa, hogy 
különösen ebben a nehéz időszakban továbbadhassuk Jézus Krisztus 
szabadító üzenetét! Hálásan köszönünk minden imádságot, bátorító szót, 
emailt és anyagi támogatást! 

 
 
Szeretetteli üdvözlettel, 

Then Simon, Fruzsina, Lujzi, Ági és Zsuzsi 

2020. február 2-án Fekete Károly, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke áldotta meg 
missziói szolgálatunkat 

Imakérések: 

- Hogy megnyíljon az 
ajtó Peruba 

- Bölcsesség minden 
döntéshez 

- Útitervek 

- Védelem az utazásnál, 
és a gyereknek 

- Vízum és 
munkaengedély  

- Egészség 
 
 
Adományok: 
Tiszántúli Református Egyházkerület 
OTP Bank 11738008-20011428-
00000000 
Megjegyzés: „Perui szolgálat” 
 
peruiszolgalat@reformatus.hu 
www.then-peru.de 
diospi-suyana.de 
 
 
  

„Imádkozzatok egyszersmind érettünk is, hogy az 
Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy 
szólhassuk a Krisztus titkát” Kol 4,3 
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