
Kedves Testvéreim és Barátok!      Santarém, 2021. Február 1 

Már több levelet elkezdtem. Akartam írni már tavaj, a pandemia helyzetéről, aztán a dél-braziliai 

utamról szeptemberben, CLM gyerekeimmel tőltött időről; utána a nagyméretű DIFLEN konferenciáról;  

születésnap; COVID, COVID után - karácsony előtt; karácsony; Új Évről; COVID utóhatásáról, második 

hullámról; halál esetekről; ...arról, hogy miért bőjtöltem, mit értettem meg, mit nem, mit keresek;... 

HOL IS KEZDJEM? 

Először is; nagyon köszönöm, hogy életem része vagy, és, hogy még élünk. Nem tudom, te kérdezted-e 

már Istentől, hogy miért tartott meg eddig? Én igen. Válasza elég tiszta , és céltudatos életre ébresztő: 

“Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az 

elfordult és elvetemedett nemzetség között, kik között fényletek, mint 

csillagok e világon. (Filippi levél 2:15) 

Hú! Mivel lennék én más mint a világ? Ezt kegyelem és irgalom nélkül lehetelen teljesíteni. Viszont ezek 

miéink már Jézusban. Ő áradjon át rajtunk és hírdessük még mindazoknak, akiknek szíve nyitott a Jó 

Hírre. Megbolydult a világ, kimozdult helyéről sok olyan támaszpontunk, ami mozdíthatalannak tűnt 

COVID előtt. Legyünk őszinték magunkkal!  Egyre gyorsabban változó világunkban hatalmas méretket 

ölt, Isten gyermekeit is behálózza az aggódás és félelem. Ez nem éretlenségnek jele, sem gyengeség, 

nem is az ellenség munkája, hanem a gyorsan változó világ feléget bennünk mindent. De, segítségünk 

velünk van: a legerősebb antidote a Szent Lélek, a Békesség Lelke... 

Tudjuk, hogy Akiben hiszünk Az nem csak lecsillapíthatja a vihart, de Ő az Ura a viharnak. Ő a testté lett 

Íge. (János Ev. 1) ... ég és föld elmúlik, de a törvényből egyetlen jóta vagy pontocska el nem múlik, míg 

be nem teljesedik. (Máté Ev. 5:18) ...megszárad a fű, elhull a virág; de Istenünk beszéde örökre 

megmarad. (Ézsaiás 40:8) Az életem hullámai között az Ígénél találok Biztos Kikötőt.  A hírek szerint az 

elmúlt héten minden nap volt valahol a Földünkön földrengés, (Jan 26- Febr1) mindegyik hasonló 

méretü, tegnap itt Brazilban! Itt, ahol eddig soha nem volt. Olvassuk a Bibliát, mint az Isten kijelentett 

Ígéjét, az Élet Könyvét. Utasít bennőnket, hogy figyeljük a jeleket, hogy tudjuk, mikor jön el a vég. Mint a 

vajúdó anya, a világ szenvedve várja, hogy valami jó történjék végre. Nem valami ilyen érzéssel 

küszködünk nap smint nap mindannyian? Kiszámíthatatlan fordulatok között hogy tudunk fényleni mi, 

mint csillagok? Legyünk mindannyian a kijelőlt helyünkön; mint ahogy az világegyetemben is minden 

égitestnek megszabott helye van. Bátorítlak, hogy ne nézzd az árat, csak világíts!  

Néhány szót a mindennapokról: 

Októberben eldöntöttük, hogy nincs értelme a vendégházba 

fektetni továbbra, helyette inkább az emberek életébe 

fektetünk időt, anyagiakat. Novemberben volt egy utolsó 

brazil csoportom – akiktöl a COVID-ot is kaptam – és szívemet 

beleadva örültem, hogy lehetőségem volt lezárni ezt a 

szolgálati formát, amit 7 évig csináltam. Vendégeink a 

konferenciára jöttek: 6 napos hajó útjuk volt valahonnan az 

Amazonász szívéből. A konferencia megtarthatása egy csoda 

volt; fiataljaink kaptak útbaigazítást, tanítást, és kihívásokat, valamint a gyülekezet ráírányította látásuk 



az utolsó nagy aratásra, ami az ő genrációjuk kihívása lehet. Részt vettem én is minden előadáson. 

Sokszor könnyekkel küszködve hallgattam, mert memóriám visszapörgették a misszionárius éveim 

nehézségeit, s hogy mennyire szerettem volna ilyen támogatással indulni. A Vendégház december végi 

lezárása nem jelenti azt, hogy nem fogadunk többé csoportokat; hanem azt, hogy egy rugalmas tervvel 

haladunk majd tovább szükség szerint a jövőben.  

Viszont nekem azt jelenti most, a ház kiürítése, bútorok eladása, és munkaerő átcsoportosítás után, 

hogy felszabadult időm és energiám új területre irányíthatom. A vendégház szolgálata a külföldiek  felé 

irányult főleg. COVID miatt a nemzetközi utak lezárva, de Máté Evangéliuma 28:18 parancsolata Jézus 

visszajöveteléig szól. A folyó menti és városon belüli evengélizáció továbbra is folyik. Brazil testvéreink 

képzésébe és támogatásába fektettünk. Már 5 fiatal házaspárral bővült a szolgáló csapat. Felosztották 

egymás között a területeket, és megújjult lendülettel, fiatalos erővel érik el egyre távolabb hajózva a 

településeket. Az alapélelmiszer csomagok kihordása új falvakba is nyitott kaput. Azóta visszatérnek oda 

testi-lelki szolgálatokkal és sok-sok szerettel. Növekedik a megtérők száma, Isten dicsőségére.  

Az Új Évet én is egy ilyen úton tőltöttem. Hájónkon 25-en mentünk egy 4 napos útra. A Szilveszter 

éjszakát a nyílt ég alatt, a Tapajós folyó-partján ünnepeltük: hálaadással és dicsérettel. Először  imával 

lépve az Új Évbe, aztán meg reményekkel a folyóba.  

Ez egy brazil helyi szokás. Ősi felfogás szerint a ”folyóból lettél és folyóvá leszel” -  ez meghatározza a 

mai kultúrát is. Az áradáskor a folyók szintje 7-9 métert is emelkedik. Temetőik az árterületen vannak, s 

ilyenkor víz alá kerülnek. Mindent az esős és száraz(abb) évszakok váltakozása határoz meg. Felfogásuk 

biblikus, ha figyelembe vesszük, hogy az őserdő országútja a folyó.  

Utazásunk célja az volt, hogy egy idős házaspárnak, a szavatosságát lejárt, pálma levelekből épitett 

kunyhója helyett, egy komolyabb és időt állóbb házat építsünk . Adományokból, önkéntesekkel. Az 

együtt tőltött napok alatt a fizikai munka mellett a falu beliekkel házi csoportot is tartottunk, és együtt 

dicsőítettük Istent a testvéreinkkel. Személyes szolgálatom továbbá az angol korrepetálás volt, és lelki 

beszélgetések a tini lányokkat értelmes és tiszta életről. Ilyenkor mindig valami új étel vagy gyümölcs is 

kerül elénk. Engem most viszon az fogott meg legjobban, amint a folyó-parton végignézhettem egy 

hatalmas halászsas miként csomagolja magát össze reptében és csapódik be...majd hallal a csőrében ég 

fele repül a víz alól. Csodálatos világban élünk. Már többszőr hálát adtam Istenenemnek, hogy a Földre, 

erre a csodálatos bolygóra helyezett engem erre a pár évtizedre az örökkévalóság előtt. Életünk 

színessége, hegyei és völgyei...minden ismert Elötte. Ha a sasnak sikerült, nekem is sikerülni fog!  

Kézen fogom Mesterem, és annyit kérek csak ma is: VEZESS! Imádkozzunk… 

1. Oltalom, védelem, vezetés – világ szinten is a legfertőzöttebb színhely most ez a vidék ahol élek 

2. Hálás szív minden körülményben – lássam meg Istent a történésekben és a színfalak mögött 

3. Bátorság és hit az új szakaszhoz, rugalmas alkalmazkodás, elhívás és lelki látás 

4. Imádkozzunk együtt Orelino és Maria új házáért; D. Maria kezdeti Parkinsonban szenved 

5. Ima Izabelért, (15 éves) érdemi változás történjék életkörülményeiben és biztonságban és 

békességben élhessen, tanulhasson. Az Úr mutassa meg, mi az én részem ebben. 

6. Imádkozzunk azokért, akik gyászolnak. CLM családból volt kollegám, Wilson, infarktusban halt 

meg egy hete…a CLM család gyászol. ( CLM - előző szolgálati helyem Paraná államban) 

7. Dicsőítsd Istent velem a hűséges gondviseléséért, lelki és anyagi támaszért 

i. Szerettel: Viktória 


