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Kedves barátaink és támogatóink!
Szeretettel köszöntünk benneteket Isten igéjével
Lukács evangéliumának 15. fejezetéből. A 10.
vers így hangzik:

Fruzsina unokatestvére és férje, az első látogatóink Peruban

Jézus így szólt: “ Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. „
Minden reggel meghívjuk a betegeket a kórház kápolnájában tartott áhítatra. Ebben a fél órában az élet legfontosabb dolgairól van szó. És ez nem az egészség vagy a boldogság, hanem megváltás a bűnös nyomorúságunkból és visszatérés Istenhez. Minden reggel megtérésre hívjuk az embereket, és minden reggel számos
beteg keresi fel a kórház lelkipásztorát, hogy Jézusnak szentelje életét, és közös imádságot kérjen. Micsoda
nagy öröm lehet a mennyben?!
Ebben a hírlevélben sok, a munkánkkal kapcsolatos újdonságról számolunk be. Amikor sok minden történik
Isten országában, akkor nem maradnak távol a nehézségek sem: mint például frusztráció az iskolában, kulturális feszültségek, nyugtalan éjszakák Theodorral, gyakori betegségek, balesetek: Fruzsinának szalagszakadása volt a bokáján, illetve egy súlyos baleset is történt a kertünkben, aminek következtében Zsuzsi kis barátnőjét koponyatörés miatt meg kellett műteni. A kislány azóta teljesen felépült.

Sok újdonság — AMI A COVIDOT ILLETI
Az elmúlt hónapokban, a legutóbbi hírlevelünk óta, sok
minden történt itt Peruban. A harmadik koronahullám február végi lecsengése után a közélet minden területén normalizálódik a helyzet. Ismét szerveznek nagyobb rendezvényeket és fesztiválokat, és végre két év szünet után megnyílt az összes iskola. A kórházi mindennapok is nagyban
visszatértek a járvány előtti rutinhoz. A mindennapi életünkben a legnagyobb változás az, hogy gyermekeink immár mindennap járhatnak iskolába. Az intenzívebb kapcsolatok nagy örömet okoznak, de kulturális feszültségekhez is
vezettek. A sok szülői értekezlet, evangelizációs rendezvény, iskolai és közösségi fesztiválok gyorsan betöltötték
minden szabadidőnket. Az új
lehetőségek és
kötelezettségek
miatt óvatosan
kell bánnunk a
rendelkezésre
álló erőnkkel.
Perui farsang az utcánkban

Kondorkeselyű természetes környezetében
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Sok újdonság — A GYERMEKGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYON
Március elején egy új angol gyermekorvos kezdte meg a
munkát a Diospi Suyanában. Simonnak nagy örömöt okoz
az Oliver O'Neilllel való közös munka. A betanulás időszaka
zökkenőmentesen zajlott, és azóta megosztják a gyermekgyógyászati háttérszolgálatokat. Időközben lehetőség van
arra is, hogy a gyermekgyógyászati ellátást továbbfejleszszék. Simon az elmúlt időszakban például terápiás szabványokat dolgozott ki a gyermekek számára. Így a jövőbeli új
orvosok gyors áttekintést kaphatnak a gyakori klinikai kéSimon és Olie egy ikerszülésnél
pek szokásos kezeléséről. Emellett néhány orvosi és ápolói
képzést is szerveztek. Új, gyerekeknek szánt berendezéseket helyeztek üzembe, és további berendezéseket rendeltek Németországból.

Sok újdonság — A PÉNZÜGYI OSZTÁLYON
A terv az volt, hogy Fruzsina februártól újra átveszi a miszszionáriusok vízumügyintézését. A felelős kolléganő azonban egy újabb évvel meghosszabbította szolgálatát, és
továbbra is betölti ezt az feladatot. Április elején érkezett
a felkérés, hogy Fruzsina el tudná-e képzelni a kórház
pénzügyi osztályának átvételét, mert sürgős szükség lenne a segítségre. A felelős misszionárius a tervezettnél hamarabb visszatért Németországba és a kórház pillanatnyilag novemberig ügyvezető igazgató nélkül maradt. Így
Fruzsina Jenny Frank munkáját vette át
Fruzsina most heti 9 órában a kórház pénzügyi feladatait
látja el. Költségvetés tervezés, havi egyenlegek készítése tartoznak a főbb feladatai közé és ebben nagy örömét leli.

Sok újdonság — A GYÜLEKEZETBEN
A korona-intézkedések enyhítése a gyülekezeti
közösség előtt álló lehetőségeket is kibővítette.
Egyre többen járnak istentiszteletre. Anyák napján gyülekezeti ünnepséget tartottunk közös
étkezéssel, ezen több mint 100 látogató vett
részt. A gyermekórai szolgálatba új munkatársakat vontak be, ők majd továbbképzésben részesülnek. Nagyon fontos számunkra, hogy a gyülekezeti tagok elmélyítsék bibliai ismereteiket,
hogy így hitük szilárd alapot nyerjen és készek
legyenek másokat is tanítani. Emellett Simon
továbbra is részt vesz az igehirdetési szolgálatban. A prédikáció témáinak beszélgetésben való
elmélyítésére és a személyes kapcsolatok erősíHázi bibliakörünk
tésére házi bibliakört indítottunk a lakásunkban.
Imádkozunk azért, hogy hosszú távon a gyülekezet minél több tagja kis csoportokba szerveződjön, hogy ezáltal a
keresztény közösség tovább mélyülhessen.
A hírlevélre a peruiszolgalat@reformatus.hu emailcímen lehet feliratkozni, a hírlevél lemondása is ezen a
címen történik.
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Sok újdonság — LÁTOGATÓK
Áprilisban fogadtunk először otthonról látogatókat. Fruzsina unokatestvére Szabó Dorottya és férje Csathó Botond
érkeztek Budapestről. Nagy öröm volt ez mindannyiunk számára, és áldott időt tölthettünk együtt. Ezután július elején érkezett hat hétre önkéntesként Hanna Ruf németországi gyülekezetünkből, hogy a misszionárius gyerekeket
támogassa a tanulásban. Hanna nálunk lakik és sokat segít nekünk.

Semmi újdonság — A PERUI POLITIKÁBAN
Pedro Castillo immár egy éve tölti be elnöki posztját. A
rettegett kommunista szerkezetváltás mindeddig nem
valósult meg. Ehelyett egyik botrány követi a másikat.
Az elmúlt hónapokban rendszeresen országos sztrájkok és erőszakos zavargások uralták a híreket. Itt Curahuasiban is több sztrájk és tüntetés volt. Ilyenkor eltorlaszolt utakkal, szállítási és utazási problémákkal
kell számolni. Pedro Castillo vajon meddig marad hivatalában? Végülis ő már a negyedik elnök az alatt a két
év alatt, amióta Peruban élünk...
Sztrájk és útlezárás Curahuasiban

Sok újdonság — A JÖVŐT ILLETŐ TERVEINKBEN
Decembertől 3 hónapos hazai szolgálatot végezünk amelynek során beszámolókat tartunk és támogató gyülekezeteinket látogatjuk Magyarországon és Németországban. A terv szerint 2022 decemberét Magyarországon töltjük, ahol elsősorban Debrecenben tartunk missziós beszámolókat. Januárban és februárban Németországban folytatjuk előadó körutunkat majd a VDMnél, a missziós szervezetünknél töltött idő után terveink szerint február végén újra kiutazunk Peruba—legalább további egy
évre.
Nagyon köszönjük perui szolgálatunk iránti érdeklődését. És köszönetet mondunk minden e-mailért, csomagért, imáért és
adományért, amely az elmúlt hónapokban eljutott hozzánk. Hamarosan találkozunk!

Szeretetteli üdvözlettel,
Then Simon, Fruzsina, Lujzi, Ági, Zsuzsi és Theo

Simon egy helyi kislányt vizsgál a külszolgálat alkalmával

Postacím:
Missziós csapatunk orvosi szolgálatot nyújt egy távoli faluban

Adományok
Tiszántúli Református Egyházkerület
OTP Bank 11738008-20011428-00000000
Megjegyzés: „Perui szolgálat”

Hospital Diospi Suyana, Fruzsina Then,
Apartado 210, 03001 Abancay, Apurímac,
Peru

Kapcsolat
peruiszolgalat@reformatus.hu
A létfenntartásunk költségeit, nyugdíj– és betegbiztosítási
járulékunkat a missziós szervezet a számunkra beérkezett
adományokból finanszírozza.
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Imakérések és hálaadás:
Sok okunk van a hálaadásra!

Csathó Botond fotója

Csathó Botond fotója

•

A betegek nagy nyitottsága az
evangélium iránt

•

Országos iskolakezdés 2 év szünet után

•

Házi bibliakör indulása, a gyülekezet gyarapodása

•

Fruzsina új munkaköre

•

Új gyermekorvos, Olie O`Neill

•

Március óta új háziorvos a csapatban

•

Öröm és erő a munkában

•

Látogatók Magyarországról és
Németországból

•

Előrelépés a jövőt illető terveinkben

•

Hűséges támogatók

•

Zsuzsi barátnőjének sikeres
koponyaműtétje és felépülése

A környező falvakból érkező asszonyok a nagypiacon árulják termékeiket

Imakérések
Csathó Botond fotója

Tipikus utcakép
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•

Egészség és biztonság a mindennapi életben

•

Jó barátságok peruiakkal is

•

Bölcsesség a tervezéshez

•

Felkészülés az otthoni szolgálatra

•

Sürgősen szükség lenne nőgyógyászra a csapatban

•

Nagyon örülnénk annak, ha a
jövőben egy magyar önkéntes
lány jöhetne hozzánk (pl. 2023
február végétől), családunk
segítésére. Érdeklődők a peruiszolgalat@reformatus.hu címen jelentkezhetnek

