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Perui szolgálat 
A Then család 4. hírlevele ·   

2020 Karácsonya 

Kedves barátaink és támogatóink! 

 

 
Közeleg az első Karácsonyunk itt a távolban és ez alkalomból szeretnénk köszönteni benneteket és Is-

ten áldását kivánni rátok is!  

 

„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.“   

               János 12, 46   

 

 Nagy öröm, hogy egyre tisztábban láthatjuk, mekkora lehetőség, hogy mi, akiknek már felragyo-

gott Krisztus fénye itt szolgálhatunk! Még soha nem éltünk meg ilyen éhséget és nyitottságot Krisztus 

iránt, mint itt a perui Andokban. Ezúton is hálásan köszönjük, hogy támogatásotokkal és imádságaitok-

kal lehetővé teszitek ezt a szolgálatot! 

 

A kórházi munka 

 

 A páciensek, és a szülők igen hálásak  a megfizethe-

tő, illetve indokolt esetben ingyenes orvosi ellátásért, a 

tisztelet- és szeretetteli bánásmódért, és Isten igéjéért.  

 Reggelente az ellátás kezdete előtt a kórházi lelkész 

a váróteremből nyíló kápolnában prédikál és hirdeti az 

evangéliumot. Ezt követően rendelkezésre áll lelkigondo-

zói beszélgetésekre. Simonnak is sokszor van lehetősége 

a páciensekkel, szülőkkel való személyes beszélgetésre 

Krisztusról, gyermekevangelizációs anyagok, illetve Újszö-

vetség ajándékozására, amit számunkra meglepő öröm-

mel fogadnak. 

  

 

„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a 

halálból, és felragyog neked a Krisztus.”  

Ef 5,14 

 

Simon egyik kis páciensével 
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Mindennapok Curahuasiban 

 

 

 

Fruzsina egyre jobban megismeri a szomszédokat, időköz-

ben rendszeresen bekopognak lányok a környező utcák-

ból és mindig újabb barátnőket hoznak magukkal.  

  

 

Most először hívott meg minket egy Quechua család 

vendégségbe, a kislányuk születésnapjára. Ennek a 

családnak a sorsát különösen szívünkön viseljük. Ke-

ményen dolgozó, tisztességes család, az édesanya, 

Miriam egy kis jövedelemért segít délelőttönként ne-

künk és egy másik misszionárius családnak a háztar-

tásban, a  férje napszámosként dolgozik. Mindent 

megtesznek azért, hogy négy gyermekük jobb oktatás-

ban részesülhessen. A család sámánizmussal kevert 

katolikus hagyományok szerint él, szellemektől való 

félelem és a „földanyának” bemutatott áldozatok a 

mindennapjaik részét képezik.  

 

Perui szolgálat - a Then család 4. hírlevele                                          2020 Karácsonya 

Gyakori látogatók 

A képen látható kislány 14 éves. Édesanyja a hátán hordozza, mert fogya-

tékossága következtében nem tud járni. Öt és fél órát utaztak, hogy keze-

lést kaphasson. 

Vendégségben Miriamnál. Luz kipróbálja a szüle-

tésnapi ajándékát 
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Adományok:  
Tiszántúli Református Egyházkerület OTP Bank 11738008-20011428-00000000  

Megjegyzés: „Perui szolgálat”  

A létfenntartásunk költségeit, nyugdíj– és betegbiztosítási járulékunkat a missziós szervezet a szá-
munkra beérkezett adományokból finanszírozza. 

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

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

Hálaadás:  

• Az ajtók nyitva állnak az evangélium előtt 

• Fruzsina gyomorfájdalmai megszűntek, az ízü-

letei is jobban vannak 

• A gyerekek egészségesek  

• Sikeres ügyintézés az Interpolnál 

 

Imakérések: 
• Isten segítsége és áldása a kórházi szolgálatunkon 

és a szomszédságban. 
• a gyermekeink oktatásában és a nyelvtanulásban 
• Szívügyünk, hogy Miriam családja elfogadja az 

evangéliumot és új élet részese lehessen Jézus 
Krisztusban 

• Segítség a vízumügyintézésben 

• Egészség  

Vízumügyintézés 

 
Egy fontos akadály, amely még előttünk áll, a továb-

bi vízumügyintézés. Ennek a folyamatnak az első lé-

pése általában közvetlenül az országba való beutazás 

után történik. A vallási vízum igényléséhez szükség 

van egy, a perui Interpol által kiállított dokumentum-

ra. Az Interpol azonban márciustól kezdve csaknem 

8 hónapig nem adott időpontot a vizsgálatra, így 

nem tudtuk elkezdeni a vízumügyintézést. Hálásak 

vagyunk, hogy néhány hete 5 hónap késéssel sikerült 

ezt az első fontos lépést megtenni. A pandémia kö-

vetkeztében Peruban még mindig rendkívüli állapot 

van, így nem jár le a turista vízumunk. A 90 nap a 

rendkívüli állapot megszűnése után kezdődik. 

 

Összességében azt mondhatjuk, hogy kezdjük otthon 

érezni magunkat itt Curahuasiban. A lányok egyre több barátot szereznek, és a szolgálat is lassan szem-

mel látható gyümölcsöt terem. Hálásak vagyunk, hogy láthatjuk, miért vezetett minket ide az ÚR! Ké-

rünk, hogy imádságotokkal továbbra is támogassátok szolgálatunkat! Áldott Karácsonyt kívánunk a perui 

Andokból! Szeretetteli üdvözlettel, 

Then Simon, Fruzsina, Lujzi, Ági és Zsuzsi 

Postacím: 

Hospital Diospi Suyana, Fruzsina Then, 

Apartado 210, 03001 Abancay, Apurímac, 

Peru 

Tipikus utcakép  Curahuasiban 

Interpol 


