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Perui szolgálat 
A Then család 6. hírlevele ·   

2021. szeptember 

Kedves barátaink és támogatóink! 

 

 
 Szeretettel köszöntünk benneteket Peruból! Nagy örömmel szeretnénk beszámolni Nektek kisfiunk szüle-

téséről és a szolgálatunkról.  

 

„Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, 

amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás les-

zel.“             1. Mózes 12,1-2  

 

Az Úr nagy csodákat tehet az életünkben, ha követjük hívó szavát és készek vagyunk elfogadni életünkre szóló 

terveit.   

 

Micsoda áldás! 

 

Micsoda nagyszerű ajándék: egy fiúgyermek! Augusztus 19-én született meg 

negyedik gyermekünk Theodor Bruno.  Házasságunk kezdete óta négy vetélést 

kellett átélnünk, így nagyon örültünk, hogy a terhesség ezúttal ilyen sokáig 

stabil maradt. Az utolsó pillanatig  lányra számítottunk. Ágnes és Zsuzsi mind-

ketten farfekvéssel születtek, és a baba ezúttal is úgy helyezkedett el, hogy egy 

újabb (második) császármetszésre számítottunk. De a 34. héten a gyermek a 

megfelelő helyzetbe fordult, és amikor a terhesség 35. hetében beindultak a 

fájások, az ultrahangos vizsgálat során kiderült, hogy mégis fiúgyermeket vá-

runk. Mekkora nagy meglepetés! 

 A szülés beindulásához azonban még korai volt. A kórházban nincs ko-

raszülött osztály és nőgyógyászunk még Németországban volt. Fruzsina 

gyógyszert kapott a terhesség stabilizálására és a baba tüdőérettségének fel-

gyorsítására. A következő napokban azonban Fruzsina egyre rosszabbul érezte magát, emelkedett a vérnyomása 

és a májenzim értékei, fokozódott az ödémája. Nőgyógyászunk éppen időben megérkezett, és átvette a kezelést. 

A szülést preeklampszia miatt megindították, és másnap megszülethetett fiunk  2350 g súllyal. 

 

Összességében Theodor nagyon jól van. Néhány napig inkubátorban volt, infúzióra, majd fényterápiára volt 

szüksége újszülöttkori sárgaság miatt. Fruzsina továbbra is gyógyszert kapott, de tünetei néhány napon belül 

javultak. Hihetetlenül hálásak vagyunk Isten óvó gondoskodásáért a szülés, a betegség és a koraszülés során. 

Micsoda áldás: természetes szülés, egészséges gyermek, fiú! 

 

 

A Theodor név jelentése „Isten 

ajándéka” 
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Újra iskola!!! Mekkora áldás! 

 

2021. augusztus 25-én a Colegio Diospi Suyana másfél év után 

újra megnyithatta kapuit a diákok előtt. A szigorú higéniai köve-

telmények és a váltott műszakú jelenléti órák ellenére óriási 

lépés  ez gyermekeink számára. Nagy volt az izgalom és az 

öröm. És nagyon hálásak vagyunk, hogy mindhárman, a nehéz 

körülmények ellenére, nagyon szívesen járnak iskolába. Au-

gusztusban ismét megérkeztek Németországból a tanulókat 

segítő önkéntesek, akik az elmúlt hetekben támogattak minket. 

Éppen akkor, amikor a terhesség nehézzé vált Fruzsina számára. 

 

Fruzsina munkája 

Június és augusztus között Fruzsina heti két délután a kórházi admi-

nisztráció munkáját támogatta. Ő felelt a misszionáriusok vízumügyei-

ért. Nem könnyű feladat a perui bürokrácia labirintusában, de nagy 

lelkesedéssel és örömmel végezte. Egyelőre két hónapig helyettesí-

tette német kolléganőjét, majd 2022 februárjától valószínűleg hosszú-

távon is átveszi  a feladatot heti néhány órában.  

 

Hivatalos ügyek - alakulnak a dolgok! 

 

Hálásan jelentjük, hogy immár mindnyájan megkaptuk a perui „külföldi személyazonosító igazolványunkat”, ami 

tulajdonképpen egy tartózkodási engedélyt jelent, amelyet évente meg kell hosszabbítani. 

Nagyot léptünk előre az orvosi engedéllyel is. Simon iratait elismerték, és június 5-én nagy sikerrel teljesítette a 

perui orvosi államvizsgát. Ezek után már semmi sem áll útjában az életre szóló perui orvosi engedély megszerzésé-

hez. A járványhelyzet miatt a vizsga online zajlott, azaz a videót és a hangot otthon, az íróasztalnál figyelték egy 

speciális program segítségével. Így megspórolhattuk a limai utazás költségeit és fáradságait. Visszatekintve az előző 

hírlevél imakéréseire tisztán látjuk, hogyan hallgatta meg az ÚR imádságainkat! Hálásan köszönjük, hogy ezúton is 

és anyagilag is támogatjátok családunkat és szolgálatunkat! Az ÚR Jézus áldjon meg benneteket! Szeretetteli üdvöz-

lettel,                                                           

Then Simon, Fruzsina, Lujzi, Ági, Zsuzsi és Theo 
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Ágnes az iskolába vezető úton 

Fruzsina kolleganőjével 

Hálaadás:  

• Theodor születése és egészsége 

• Sikeres vízumügyintézés 

• A járványhelyzet enyhülése a régióban 

• iskola 

 

Imakérések:  

• Erő és bölcsesség Simon kórházi szolgálatához 

• Erő és bölcsesség a 4 gyermek neveléséhez 

• egészség 

• Evangelizációs lehetőségek a szomszédságban, első-

sorban a gyerekek között 

 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. 

A hírlevélre a peruiszolgalat@reformatus.hu 
emailcímen lehet feliratkozni, a hírlevél 
lemondása is ezen a címen történik. 


