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Kedves Barátok és Testvéreim! 
 

 

Santarémben most teljes lockdown van: így hívják a 

kijárási tilalmat. A kórházi és egészségügyi szolgálat 

már rág átllépte kapacitásának határait. Az Úr 

oltalmában bízhatunk csak ezen az eldugott helyen.  

 

Velünk szemben lakó szomszéd testvére, idős és 

cukros, stb...volt...de Corona vírus áldozata lett 

szerdán. Másnap volt az "embertelen" temetés. 

Mellettünk levő második szomszéd, misszionárius 

házaspár. A férj két testvére, mindketten vezetőségi 

tagok a helyi Baptista gyülekezetben, vírus 

fertőzöttek. Imádkozunk felépülésért. Erős férfiak 

testileg-lelkileg, könyörgünk Isten gyógyító 

kegyelméért!  

 

Közel csapkodnak a hullámok. 

 

Minden reggel a PAZ Misszió tagjaival ZOOM 

imaösszejöveteleket tartunk, és kérjük Isten Lelkét, 

hogy fedezzen be minket és szeretteinket szerte a 

világon. Egy szomszédságban lakunk, így időnként 

látjuk is egymást. Van aki jobban behúzódik, van aki 

kicsit bátrabb...én az utóbbiak közé tartozom. Lelki 

ajándékom a szolgálat, és továbbra is bugyog 

belőlem a jót-tevés vágya. Mire észbekapok, már 

megint valami újba fogtam mások érdekébe. 

 

Muszály kilépni a hullámok tetejére is! 

 

A temetés estéjén a gyászoló szomszédnak 

készítettem vacsorát, (finom, magyar csirke levest) 

együtt ettünk, beszélgettünk, könnyeztünk, 

imádkoztunk. Dona Maura özvegy, fiával él. 

Testvéreivel nem találkozhattak, a gyász 

ránehezedett. Úgy éreztem, nekem adta ezt a 

kiváltságot az Úr, hogy szolgáljak és vigasztaljak. 

Nagyon hálás vagyok érte!  

 

Egy hónappal ezelőtt egy "ötlet" szaladt keresztül a 

fejemen: mi lenne, ha meghatározott időben 

mindannyian kimennénk a házunk elé, és együtt 

mondanánk el a MI ATYÁNK-ot itt az utcában közös 

imaként. Így kiáltanánk az Úrhoz a családok 

 

SANTARÉM, 2O2O. MÁJUS 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kollegám, Dave, az étel 

csomagok kihordása közben 

 

 

 

 

 

Egy 

misszionárius 

naplójából… 
 



 

 

 

 

 
COVID-19, 

Maszk, 

on-line istentisztelet, 

szociális távolság tartás, 

ZOOM-találkozó, 

...még nem szerepeltek  

Arany János, sőt szüleink  

szókincsében sem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Világszerte üresek a strandok és 

turista célpontok. A természet 

talán fellélegzik és továbbra is 

teljes pompában beszél a 

Teremtő nagyságáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltalmáért és gyógyításért. (II. Krónika 7:14) Egyik 

reggel megoszottam a vezetőnkkel és ő a pásztor elé 

vitte az "ötletet". Annyira megható volt az eredmény!  

Kihírdették a házicsoportok vezetőinek, hogy szerdán 

este 7:30-kor hangfelszereléssel a háza előtt, a 

csoport tagok pedig a saját házuk előtt menjenek ki 

az utcára és 30 perces, várost átfogó szabadtéri 

dicsőítés és ima hangozzék el a családokért, városért, 

ország vezetőiért. Imádkozzunk a betegek  

gyógyulásáért is. Csodálatos votl az egész napi 

készülődés. Meghívta mindenki a szomszédjait is. 

Elérkezett az este: az egész utcánk kint volt, együtt 

aláztuk meg magunkat az utca porában és öntöttük 

ki szívünket Atyánk előtt. Dicsőség az Úr Istené!!! 

Alázattal tölt el az, hogy egy kis halk hang 

sugallatából mekkora megmozdulást hozott ki a Szent 

Lélek. Az Atya fülének és szívének kedves mikor népe 

hozzá fordul. Benne bízunk továbbra is.  

 

Nem járunk ki a folyóra. A csoportok is lemondtak 

sorra. Viszont része vagyunk a városi és PAZ 

gyülekezeti megmozdulásoknak: alap élelmiszer 

csomagokat készítünk és osztunk szét a szegények 

között. Hajóink készen állnak a városi támogatások 

kiszállítására is a falukba. Sajnos a politika harc szinte 

vérre menő és hatalmas méreteket öltött. A 

bürokráciával telik az idő, pedig már a falukban is 

van áldozata a vírusnak és sokan elzárva a várostól 

újra az erdő és a folyó “nagyvonalúságából” élnek. 

 

Személyesen próbálok elérhető és lelki támasz lenni 

és bátorítani  a körömben lévőket hitre és bátorságra. 

Amiben tudok segíteni ott vagyok velük:  

beszélgetéseink nagy része az, hogy kiszűrjük a sok 

információból, ami hasznos.  A többit félretéve 

ingkább figyeljünk az Ígére és azzal töltekezzünk fel. 

Most ennek az ideje van. Isten jóságának egyre 

mélyebb jelentését értsük meg most, amint teljes 

perspektívában látjuk az üdvösség tervét és 

szükségességét az emberiség részére. Kifejezhetetlen 

hála tölt el, hogy Jézus áldozata rám is érvényes és a 

bennem lakó Szent Lelken keresztül kétség nélkül 

kiálthatok Istenhez: ABBA, Atyám!  

 

Oh, ha a világ tudná...! 
 

 



 

 

 

 
Szomszéd kislányokkal 

meglepetést készítettünk 

nálam Anyák napjára. 
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Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben 

nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, 

aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának 

pedig prédikáló nélkül? 

Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem 

küldetnek? amiképpen meg van írva: Mely 

szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat 

hirdetnek! 

De nem mindenek engedelmeskedtek az 

evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: 

Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? 

Azért a hit hallásból van,  

a hallás pedig Isten ígéje által.  

(Római levél 1O: 14-19) 

  

Most, még jobban mint eddig, szükség van rá, hogy 

fény és só legyen életünk! Bátorítsuk és támogassuk 

egymást ebben a nemes kihívásban! Az Úr közel! 

 

Nagyon köszönöm minden és bármely területen 

kifejezett támogatásodat részemre. Isten áldjon meg 

gazdagon érte, jó érezni a közösséget! 

Szeretettel: 

                                                                  Viktória 

 
 
Imakérések: 

1. Mennyei oltalom, vezetés, biztonság, egészség, erő 

2. Istenünk gondviselése a falu közösségekről 

3. Ebben az időkban se lankadjunk bizonyságot tenni 

és megtérésre vezetni lelkeket 

4. A virus fertőzések számának hanyatlása és a helyzet 

javulása itt Észak-Braziliában is.  

5. Világ politika és utolsó idők jelei közötti  kapcsolatra 

legyünk érzékenyek és legyünk bölcsek. 

6. Béke és rend valamilyen szintű beállásáért 

világszerte 

7. Dicsőítsük Istent örök hűségéért! Halleluja!  
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