
Perui szolgálat 
A Then család 2. hírlevele ·  2020. július 

Kedves barátaink és támogatóink! 

 
 Immár két hónap eltelt a legutóbbi hírlevelünk óta, így itt az ideje, hogy beszámoljunk arról, hogy hogyan 

vezetett minket az ÚR az elmúlt hetekben.  

  Csodálatos Mennyei Atyánk van, aki gondoskodik rólunk. Jézus Krisztusban nyitva áll az út felé és hozzá for-

dulhatunk minden kérdésünkkel és gondunkkal. Szeretnénk bátorítani benneteket, hogy forduljatok Jézushoz, Ő 

gondoskodik rólatok. Ha visszatekintünk az elmúlt hetekre, hálás szívvel jelenthetjük: az ÚR mindent jól intézett és 

ezután is az Ő kegyelmében bízunk! 

 Április óta hivatalosan is a VDM missziós szervezet alkalmazásában állunk, először Németországban a kül-

missziói szolgálat előkészítésére, a kiutazás időpontjától Peruban. Mivel a pandémia következtében világszerte uta-

zási korlátozások vannak, nem tudtunk május elején útra kelni Peruba, ahogy korábban terveztük.  Ebben a bizony-

talan helyzetben különleges módon élhettük meg Isten gondoskodását és konkrét segítségét: 

• Az eredeti terv szerint már április végén ki kellett volna költöznünk bajorországi házunkból. Igen hálásak vol-

tunk, hogy a bérlők készek voltak még egy hónapot várni. A szigorú bajor kijárási korlátozások mellett na-

gyon nehéz lett volna egy költözés, illetve  a szükséges felújítások koordinálása.  

• Május elején Bajorország lazította a korlátozásokat, így bár a németországi kibocsátó istentisztelet elmaradt, 

de Simon családjától, barátoktól és a gyülekezet sok tagjától egyesével elköszönhettünk.  

• A felújítás ideje alatt egy, a gyülekezetünkbe járó fiatal házaspárnál szálltunk meg, akik nemrégiben költöztek 

az utcánkba . A szükséges munkálatokat magunk el tudtuk végezni apósom és néhány gyülekezeti tag segít-

ségével.  

• A felújítást sikerült időben befejezni, a költözést viszonylagos nyugalomban lezárni, a megmaradt csomagot 

10 bőröndre korlátozni és a házat rendben átadni a bérlőknek. 

Észak-Németország 

 
  Az elmúlt hónapokban a kiutazás várható időpontjára vonatkozó 

előrejelzés szinte hétről hétre változott, ami nagyon megnehezítette a 

tervezést. Isten vezetésében bíztunk, hiszen emberileg a világszerte 

folyó események következtében lehetetlen volt a megítélni, hogy 1 

hónap, vagy fél év várakozási időről van szó.  

 Missziós szervezetünk felajánlotta, hogy a VDM központ egyik 

üresen álló vendéglakásába költözhetünk míg a kiutazás lehetővé válik.  Így május 29-én az Észak-Németországban 

fekvő Bassumba költöztünk, ahol Fruzsi nagy örömmel vett részt a pénzügyi és a személyzeti osztály munkájában.  

 

„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap 

majd aggódik magáért: elég minden napnak a 

maga baja. “                                         

      Máté 6,34 

A VDM missziós szervezet vendégháza Bassumban 



  Simon elsősorban a gyerekekkel foglalkozott és spanyolt 

tanult, illetve online továbbképzéseken vett részt. A VDM csapat 

segítségével találtunk egy paraguayi hívő férfit, aki németül akart 

tanulni. Így Simon németül tanította,  ő pedig társalgási órát tar-

tott nekünk esténként.   

Lujzi és Ági heti 2-3 napon iskolába jártak, a fennmaradó napokon 

távoktatás folyt.  Mivel már március óta távoktatásban tanultak, 

nagyon örültek, hogy végre gyerekek közé mehetnek, még ha ez 

iskolaváltást is jelentett.  

A nagy meglepetés—Peru 
 Peru még a koronavírus-járvány közepén tart. Az esetszám összességében csökkenőben van, de a kórházak 

túlterheltek, és a határok még mindig zárva vannak. A helyzet az Andokban is kritikus. Bár a magashegyi klíma követ-

keztében kevesebb a súlyos lefolyású koronavírusos megbetegedés, a kecsua lakosság mégis az életbenmaradásért 

küzd. A legtöbben napszámosként dolgoznak, nincsenek tartalékaik, és március közepe óta a kijárási tilalom követ-

keztében nem volt jövedelmük. Ezen kívül komoly gond, hogy mivel tilos volt utazni, számos egyébként gyógyítható 

betegség kezelés nélkül maradt, súlyos következményekkel. A rendelkezéseket lazították, így ismét egyre több beteg 

érkezik, de az ellátás pillanatnyilag a hiányzó munkaerő következtében csak korlátozottan lehetséges. Az elmúlt hó-

napokban a szünetelő légiközlekedés miatt nem érkeztek új misszionáriusok, miközben számos család egy-két hó-

nappal előre hozta Németországba tervezett hazatérését a nagykövetség által szervezett járatokkal. Így jelentős or-

voshiány alakult ki.  

 Ennek a problémának a megoldására Dr. John intenzív tárgyalásokat folytatott a perui kormánnyal. A tárgyalá-

sok eredményképpen engedélyt kaptunk a beutazásra, és egy, a németországi perui nagykövetség által szervezett 

július 1-i humanitárius járattal Limába érkeztünk. A kórház vezetői, egy svájci kisgyermekes orvoscsalád, illetve egy 

német ápolónő utaztak velünk. Mindnyájan a Diospi Suyana limai vendégházában vagyunk, és a Curahuasiba való 

továbbutat tervezzük. Pillanatnyilag az út csak a szárazföldön lehetséges, így egy fáradságos, de igen érdekes út vár 

ránk.  A 16 órás út először a tengerparton vezet dél felé, majd a Nazca sivatagon át az Andok magaslatain keresztül.  

Várhatóan július 9-én utazunk tovább Curahuasiba.  Hálásan köszönünk minden imádságot, bátorító szót, emailt és 

anyagi támogatást!  

Szeretetteli üdvözlettel Limából,  

Then Simon, Fruzsina, Lujzi, Ági és Zsuzsi  
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Imakérések: 
• Isten segítsége és áldása a július 9-ei úthoz 

Curahuasiba 
• Beilleszkedés Curahuasiban  (kultúra és 

nyelv, távoktatás) 
 

Útrakészen Bassumban 

A hírlevélre a peruiszolgalat@reformatus.hu 
emailcímen lehet feliratkozni.  

Amennyiben már nem kívánja hírlevelünket 
megkapni, lejelentkezés is a fenti emailcí-
men  lehetséges. 

www.then-peru.de  diospi-suyana.de  


