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Kedves barátaink és támogatóink!

Szeretettel köszöntünk benneteket ebben az
új esztendőben és szeretnénk megköszönni hűséges
imádságaitokat és adományaitokat, amelyeket hálás
szívvel fogadtunk.

„A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra,
hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan
egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a
nap.“
Zsidók 10, 23-25
Feszült és sokak számára ijesztő időket élünk. Nagy a
kísértés, hogy visszavonuljunk a magánélet biztonságába. De Isten Igéje ennek ellenkezőjére int: most
minden eddiginél nagyobb szükségünk van a közösségre hivő testvéreinkkel. Most fontosabb, mint valaha, tettekkel is továbbadni Krisztus szeretetét. Jézus Krisztusban szilárd reménységünk van az örök
életre, bármilyen körülmények között is élünk. Az Ő
napja közeledik.
Családi élet
Egy tipikus vályogház Curahuasiban

Theodor

Az elmúlt hónapokban lassan visszataláltunk a családi
hétköznapokba. A mi kis Theodorunk csodálatosan növekszik és gyarapszik, a nagytestvérek pedig nagyon ügyesen segítenek, szívesen pelenkázzák, játszanak vele,
hordozzák.
A Karácsonykor kezdődő nagy nyári szünet előtti utolsó három hétben Ágnes és Zsuzsi minden nap iskolába járhattak, mert enyhültek a szabályok. Nagy ok a hálára! A
következő tanév márciusban kezdődik, de hagyományosan itt a misszionárius gyerekek már februárban elkezdik a távoktatási anyagokkal való munkát, így a lányok délelőttönként az iskolában vannak, ahol egy német önkéntes lány segít nekik a tanulásban. Tavaly októberben két fiatal lány költözött a házunk földszintjére. Mirjam az
iskolában segít a misszionárius gyerekeknek a tanulásban, Mia pedig bébiszitterként
dolgozik egy két kisgyermekes misszionárius családban. Mirjam, aki most töltötte be
a 18. életévét, szívesen tölt "nagytestvéreként" időt a gyerekekkel.
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Az elmúlt néhány hónap nagyon fárasztó volt, de sok
mindenben megtapasztalhattuk Isten segítségét. Például
abban, hogy Fruzsina sokkal jobban van, miután a szülés
utáni hónapokban ismét gyomorhurutban szenvedett,
majd, amikor jobban lett, erős éjszakai hátfájása lett. Immár egy hónapja panaszmentes. Az Úrnak legyen hála
ezért!
Szolgálat
Gyermekorvosi munkája mellett Simon elvállalta a közel
300 alkalmazottat foglalkoztató Diospi Suyana üzemorvosi feladatait. Ez nagyszerű lehetőség a Diospi Suyana különböző területein dolgozó perui alkalmazottak megismerésére és megsegítésükre.

Ágnes az iskolába vezető úton

Mirjammal és Miával a kórház épülete előtt

Továbbra is tagja a betegek számára tartott reggeli áhítatot szervező
csapatnak, hetente egyszer az áhítat zenei kíséréséért is felelős. Immár néhány hónapja átvette az orvosok
számára tartott heti áhítatok szervezését is. Ezeken az áhítatokon a perui rezidensek is részt vesznek, így ez is
egy fontos lehetőség a még nem hivő kollégák elérésére.
Immár néhány hónapja egy szomszédságbeli kis baptista gyülekezetbe járunk. Curahuasiban 11 kis protestáns
gyülekezet van, mind szabadkeresztyén, pünkösdi vagy baptista. A gyülekezetet, ahová járunk Tomás lelkipásztor és felesége alapította 2015-ben. Miután a járvány miatt több mint egy évre be kellett zárni, 2021 júliusában újraindult a gyülekezeti élet. Kezdetben csak egy maroknyi ember jött vasárnaponként. Időközben körülbelül 25 gyermek és 20 felnőtt vesz részt. Tomás
lelkipásztor taxisként keresi a kenyerét, felesége egy
helyi keresztyén gyermekotthonban dolgozik. A háza
földszintjén található gyülekezeti terem egy garázsra
emlékeztet. Nagyon hálásak vagyunk a közösségért
és a jó prédikációkért és örömmel veszünk részt a
gyülekezet munkájában. Az istentiszteleten résztvevő gyermekek nagy része egyedül érkezik a szomszédságból, problémás családokból. Ez a gyülekezet
egyik legfontosabb szolgálati területe és hatalmas
lehetőség, hiszen így sok nem hívő családban élő
gyermek hallhatja a Jézus Krisztusról szóló örömhírt.
Zsuzsi a gyermekistentiszteleten

Covidhelyzet Peruban
A perui lakosság 70 százaléka teljes oltási védettséggel rendelkezik. Január elején kezdődött a harmadik covid
hullám. Ezúttal az Omikron variáns terjedt el rohamos gyorsasággal az oltottak között is. Időközben, néhány
hét lefolyása után a hullám legcsengőben van. A variáns többnyire enyhe lefolyású megbetegedéseket okozott, a Diospi Suyana kórházban csak kisgyermekek és csecsemők szorultak ellátásra. Pillanatnyilag mi is itthon
vagyunk, enyhe lefolyású korona fertőzéssel.
2

3

Perui szolgálat - a Then család 7. hírlevele

2022. február

A politikai helyzet Peruban—hamarosan kommunista ország?

A perui közélet legfontosabb témája az elmúlt évben a koronapolitika mellett az elnökválasztási kampány volt. A 2021.
április 11-i első szavazáson 18 jelölt indult valódi favorit nélkül. A június 6-i második fordulóban a perui japán kisebbséghez tartozó Keiko Fujimori konzervatív politikus és Pedro
Castillo, a marxista párt jelöltje állt szemben egymással. A
végeredmény Pedro Castillo győzelme lett 50,1%-os többséggel. Az Andok régió szegény szövetségi államainak lakossága
viszont 70-80%-ban a kommunizmusba vetette reményét. A
párt programjában Venezuela vagy Kuba mintájára radikális
változásokat tervez. Többek között a „lakosság felszabadítását a vallás igája alól”. Mi vár Perura, a Diospi Suyanára, mint
keresztyén kórházra és miránk? Nagyok az aggodalmak, de tudjuk, hogy az ÚR kezében van mindez. Az elmúlt fél
évben a megnövekedett infláción kívül eddig nem volt érzékelhető változás a mindennapi életben, amiért nagyon
hálásak vagyunk. Kérjük, hogy imádkozzatok Peruért! Búcsúzóul csatolunk néhány vidám képet a helyi élővilágról.
Szeretetteli üdvözlettel,
Then Simon, Fruzsina, Lujzi, Ági, Zsuzsi és Theo

A perui borsfa

Hálaadás:
•
Hűséges támogatás az egyházkerület, gyülekezetek és
egyéni támogatóink részéről
•
Theodor fejlődése és egészsége
•
Fruzsina egészsége
•
Gyülekezet
•
Jó közösség a bérlőinkkel

Imakérések:
•
Erő és bölcsesség a kórházi szolgálatához és a gyermekek oktatásához
•
Egészség és védelem a gyerekeknek
•
Sürgősen szükség van további orvosokra (nőgyógyász,
fül-orr-gégész, belgyógyász) terapeutákra (logopédus,
gyógypedagógus, ergoterapeuta), ápolókra, technikusokra, szülésznőkre és tanárokra. Imádkozzatok!
•
Politikai helyzet

Postacím:
Hospital Diospi Suyana, Fruzsina Then,
Apartado 210, 03001 Abancay, Apurímac,
Peru
Adományok:
Tiszántúli Református Egyházkerület OTP Bank 11738008-20011428-00000000
Megjegyzés: „Perui szolgálat”
A létfenntartásunk költségeit, nyugdíj– és betegbiztosítási járulékunkat a missziós szervezet a számunkra
beérkezett adományokból finanszírozza.
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A hírlevélre a peruiszolgalat@reformatus.hu
emailcímen lehet feliratkozni, a hírlevél
lemondása is ezen a címen történik.

