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Kedves Barátok és Testvéreim! 
 

Anyáknapjára ébredtem és ünnepelt a szívem. 

 Emlékezetemben burjánoztak az emlékek. Anyává lettem 

Isten akaratából anélkül, hogy valaha gyereket hoztam 

volna erre a világra. Arcok, pillanatok, a CLM 

Gyermekotthonban eltöltött évek...éjszakák és nappalok, 

sírás és nevetés, harc és béke, lázadás és megadás, 

szolgálat és elfogadás, megbocsátás és kegyelem, tanítás 

és fegyelmezés...Ezek voltak Isten adta lehetőségek, hogy 

összetőrt lelkekbe újra életet leheljen, a CLM-en keresztül. 

Míg az elhagyott, elutasított, erőszaktól szenvedett 

lelkekbe újra élet tért, úgy az én életem is naponta 

formálódott és kaptam Istennek tanításait. A gyerekek 

sebein keresztül gyógyított engem is az Úr. Egy családdá 

vált az a nemzedék, és ezt tagadhattalanul ma is 

megéljük. Telnek az évek, de igényünk van rá, hogy 

összetartsunk és figyelemmel kísérjük egymás életét. Én a 

gyerekeimét, s ők az enyémet. A volt kollegák és 

misszionáriusok uganezt élik meg. A Facebookon keresztül 

is, de a személyesen is. Az általunk nevelt generációnk 

CLM-jéből kikerült fiataloknak máig is viszonyítási alapja 

lettünk Mary Gibsonnal , aki igazgató és első számú anya 

figura volt mindig. Aki egyszer be tette lábát a CLM-hez, 

az földi életén keresztül óhatatlanul családtaggá vált. 

 „...elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztuson 

keresztül, akarata és tetszése szerint, hogy magaszaljuk 

dicsőséges kegyelmét...” (Efézusi levél 1:5) 

Március végén egy küldetést és lehetőséget adott az  

Isten, hogy a hatalmas COVID fertőzések között, 35OO km 

távolságba, Mary otthonába utazzak. Fontos hét volt ez 

Mary életében: a 7O. születésnap és 4O. szolgálati év 

betöltése évfordulójának hete. Egyben Mary hivatalos 

nyugdíjbalépésének dátuma. Születésnapjának előestéjén 

toppantam be. Akiket el tudtunk érni az eltel 4O éves 

történelemből, azok ZOOM találkozón át ünnepeltek 

velünk másnap. Az egy hetes látogatásom alatt egy cél 

motivált: tisztelet kifejezése, kis töredékül abból, amit 

megérdemel. Sok emlék előkerült, sok beszélgetésre jutott 

idő. Szívünk mindig annál kötött ki hálával telten, hogy  

kiváltság Isten eszközének lenni. 

Apró szolgálatokon keresztül jártam kedvébe Mary-nek, 

ami a barátság, aktuális gondok megosztása és házi 

munkák talaján történt. Mary ettől a dátumtól kezdve már 

semmiképp a pozició, hanem a szívben mindig is élő 

elhíváson kersztül szolgálja Isten országát továbbra, 

 

SANTARÉM, 2O21. MÁJUS 2O. 

 

 

 

 
 

Mary és én az ünneplés hetén 

 

 

 

 

Link egy slide-show-hoz 

Mary 4O évéről: 

 

https://youtu.be/Nd1lEv0UFdQ 

 

 

Egy 

misszionárius 

naplójából… 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Paulo tegnap és ma. Mi is sokat 

változtunk kivül-belül az eltelt 

évek alatt. 

 

 

 

 

 
Sérgio  mindig kedves, 

mosolygós volt. Most is eljött 

családjával, hogy találkozzunk 

 

különösen a mi CLM Családunk fele. Már nam csak a a 

gyerekek, hanem az unokák is részei ennek a családi 

körnek. 

Meglepetésemnek nemzetközi híre ment, és mindannyian 

velem örültek, akik ott szerettek volna lenni Mary mellett. 

Kiválasztott, megbízott küldöttnek éreztem magam, aki 

előtt Isten megnyitotta a Vörös tengert. Istennek részemre 

is volt mégegy nagy meglepetése ezen a héten! Jól 

belegondolva, 

az Ő ajándékai és jelenléte az, ami bearanyozta 

szolgálati éveinket. 

Most Paulo Henrique-n keresztül szórta sugarait ránk. 

Talán 1995-ben lehetett, hogy egy kisfiút anyja hagyta ott 

a CLM-nél. Ütések és égési sebek helye volt a kicsit több, 

mint 2 éves kis testen. Emberi gonoszság jelei. Anyja 

aránylag rendszeresen látogatta, és Paulo is 

megerősödött, többi apró gyerekkel együtt boldogan 

jászott. Két karácsonyt töltött velünk, – mert a gyerekek 

emlékeiben az év egyik fénypontja karácsony volt! – mikor 

egy napon az édesanya jött és elvitte magával Paulót. 

Soha nem hallottunk róla 24 éven át. E történelmi hétnek a 

másik meglepetése volt Paulo és családja látogatása, 

amit Isten tökéleteens időzített. 

Mi történt a köztes 24 év alatt? Kiderült, az édesanya 

mindig emlegette neki a CLM-et. Anyai szívének 

békessége volt akkor, mert gyermeke biztonságos helyre 

került. Össze tudta szedni magát és harcolt, hogy 

megélhetést biztosítson a Paulo-nak. Mikor a bíró 

engedélyt adott, tőlünk kaptak egy karácsonyi CLM-

családi képet is, így indultak haza. Ez a fénykép volt a 

kapocs, mert korlátolt  emlékek maradtak Paulonak 

ezekről az évekről. Paulo felnőtt,  fiatalon elment otthonról. 

Hullám völgyeken és magaslatokon keresztül, de 

megismerte a szerető Istent. Édesanyja is átadta életét 

Krisztusnak. Paulo megnősült, fia születt (ma 9 éves)... 

Szívében ott volt a vágy, hogy megtaláljon bennünket 

egyszer, és személyesen megismerjen. Az élet úgy hozta a 

sorsát, hogy Guarapuavába költöztek munkahely miatt 

2O21 elején. Elérkezett a pillanat, Isten precizségével, 

hogy valóra váljék az kívánság. A látogatásuk pontosan 

arra a vasárnapra esett, amikor én is ott voltam. Pontosan 

Mary utolsó napjaira, mint CLM Misszionárius. Hihetetlen 

volt hallgatni a történetet, látni a szép családot, érezni az 

egybetartozást. Mi is elmondtuk ami bennünk maradt 

meg róla, és , persze, előszedtük az albumokat és sorra 

meséltünk és másoltuk a képeket. A legszebb ajándék volt 

Paulo látogatása egy életszakasz lezárására és 



 

 
Claudemir és családja 

vacsorára hivtak hozzájuk 

 

 

 

 
 

Nagymama szerepben 

Josiane-nál 

 

 

 

 

 

 

 
WEBSITE: 

www.projectamazon.org 

 

EMAIL: 

vikfu4king@gmail.com  

 

INSTAGRAM: viktoria_brazil 

 

ADOMÁNY: 

Raiffeisen Bank,  

Folyószámla:  

20-11739-01406770-00100004 

vagy 

Website-on keresztül (valuta) 

összefoglalására. Paulo generációja felszabadult a 

sötétség hatalmából, és jövőjét már a szeretet határozza 

meg.  

”Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd 

az Istent, azért az engedelmességért, amellyel 

Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a 

jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt 

megnyilvánul.” (2 Korintus 9:13) 

CLM az elmúlt 1O év alatt már a 2. vezetői stábbal, sok 

átalakítással, Brazília törvényeihez való folytonos 

igazításokkal betölti szolgálatát ennek a generációnak a 

javára. Imádkozunk, hogy Istent dicsőítse, és sok 

gyereknek adjon igazi otthont, sok fájdalmat gyógyítson. 

Részemre, Mary-vel együtt, a mi generációnk csapata és 

gyermekeink élete szálán fut tovább a kapcsolat és 

azokat életünkönk keresztül hordozzuk. Továbbra is 

harcolunk, imádkozunk, megtérésekért könyörgünk, 

csodákért...és örömmel veszünk részt a gyerekekink  

életének eseményeiben. Hol anyai szerepben, hol 

nagymamaként, de barátként első sorban -  gyakran 

tanácsadásban...mindig nyitott szívvel.  

Köszönet 

mindannyiótoknak, akik imádkoztok értem éveken át. 

Mindannyian örülünk, mikor látjuk a gyümölcsét a 

befektetett munkának. Méginkább, mikor a szeretet 

nemes gyümölcsét aratjuk. Ezzel a levéllel kicsit 

visszanéztünk és köszönöm, hogy velem ünnepelsz. 

Dicsőség Istennek mindörökké! Szeretettel... 

                                                                  Viktória 

 
 
Imakérések: 

1. Vezetés, biztonság, egészség, erő ebben a 

világszinten COVID-os életben 

2. Isten oltalma és vezetése Mary Gibson életében.  

3. CLM vezetőinek szívébe istenfélelem és bölcsesség 

4. Imádkozz velem amint ebben az évben egy 

átformálás, újra irányítási szakaszon vezet keresztül 

az Atya – engedelmes, érzékeny szívvel kövessem 

5. Jeruzsálem békéje, világ politika 

6. Isten oltalma és bátor szív a Gyülekezetnek 

7. Dicsőítsük Istent örök hűségéért!  
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