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Kedves Testvérek és Barátok! 

Már az ujjainkon meg tudjuk számolni, hány nap hiányzik a évből. Elszaladtak felettünk a hónapok, s míg 

harcainkba merülve az előttünk álló lépéseket méregettük, fel sem merül talán, hogy a futópályán 

vagyunk.(1) 

Azt viszont nem tudja egyikünk sem megszámolni csak a tíz ujján, hogy mennyi mindent tettünk, hány 

völgyet és csúcsot másztunk meg. Egyedül az tudja, Aki kezében tartja áletünket, s aki benne volt. A 

Közösségben történteket  összeadva akár a Grand Canyon felszínét is kirajzolhatnánk előttünk telejes 

részleteiben.  Ami érdemes, és hasznos, csak azt emlegessük: a győzelmeket , amiket elértünk Isteni 

kegyelemből - ezzel érdemes időt tölteni. Számoljuk az áldásokat! (2) 

Ezt próbálom tenni én is, most, itt ülve. Nem akarom, hogy elteljenek ezek a napok anélkül, hogy írnék. 

Mikor kijöttem Brazilba 28 évvel ezelőtt, egy tudatos döntést hoztam, hogy mindig beszámolok. Tudom, 

hgoy fontos a kommunikáció, de valahogy az idén mintha kevesebb idő maradt volna rá. 

Egy éve voltam covidos. Azt egy mély völgy követte, de ami mindig tartotta bennem a lelket, az az 

Istenbe vetett hitem volt. Tudtam, hogy Ő mozdíthatatlan, ha az egész világ feje tetejére áll is, vagy ha el 

kellene szakadni  egymástól, Ő tőle semmi el nem szakíthat. Apró lépésekben, de minding találtam olyan 

mély lelki örömöket, amik előre vittek, tovább vezettek, ki a fényre. (3) 

Márciusi utam vissza Guarapuava környékére, Mary születésnapja és nyugdíjba lépésének napja voltak a 

fő motiválók. Emellet mindig jó látni, hallani, ölelni a CLM gyerekeket és unokákat. (Erről írtam már 

korábban) 

Most novemberben újra mentem, és a Marynél töltött idő mellett különösen Ivone családjára 

fordítottam figyelmet és energiát. Meglátogattam Rosmarit, egy idősebb CLM lányt Santa Catarina 

államban. Verával találkoztam Curitibában, először jött haza USA-ból 9 év után, kisfiával. Együtt 

pizzáztunk Claudemir és Adir családjával is, meg szülinapomra Solange és Elisabete is eljöttek ünnepelni. 

(Curitibában voltam akkor). Visszagondolva a CLM évekre: Míg én gyerekeket neveltem, addig ők egy 

anyát formáltak. Így tartozunk egymáshoz. Ez egy életre szóló kapcsolat. Továbbra is bátorítom őket, 

nevelem, figyelmeztetem, amire szükség van éppen. Mondogatom nekik, hogy  mindez amit itt élünk 

meg keveset jelent, ha az örök életre nem készülünk együtt. Szóval, folytatódik minden tovább, csak más 

felállásban. A szívem arra fele húz, hogy itteni PAZ szolgálatom letétele utan visszaköltözzek majd délre 

és élvezhessük amit Isten készített részünkre, mint az Ő családjának része. Egyelőre nincs terv konkrét 

változtatásra, de minden látogatás megerősíti bennem a jövő irányát. 

Itt az Amazonászon is sok szép élményem volt ez évben. Néhány hajóút a folyón, kocsi út a 

fennsikon...azzal a céllal, hogy Isten szeretetének eszközei lehessünk az emberek életében. A 

körülmények kihívóak, viszont az áldozat eltörpül a szeretet mellett, ami motivál, és ami kiárad mikor 

együtt vagyunk. Láthattunk csodás megtéréseket, támogathattunk betegeket, harcolókat, széthulló 

családokat, lázadó fiatalokat... hogy visszafoduljanak és Isten ígéreteinek édes gyümölcseit arathassák.  

Tervezzük, hogy az Új Évet megint ugyanabban a faluban töltsük, ahol tavaj voltunk. Sajnos, Dona Maria 

nem sokáig élvezte az új házat, amit akkor építettünk, viszont tudjuk, hogy Jézus számára jobb helyet 

készített. Ami most izgalmassá teszi majd ezt az utat, az, hogy Mary Gibson és Nicolas karácsony után 

érkeznek hozzám, és ők is velünk jönnek a hajón. Boldog vagyok, hogy megoszthatom itteni szolgálatom 

örömét a volt vezetőmmel és harcostársammal.  
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Otthonom marad egyszerű, madaraim szabadok, mint a lelkem, és hangosak a gyümölcs szezonban! 

Születésnapom egy holland sütizőben krémesre bukkantam! A zöldségesnél meg chillei ropogós 

cseresznyét találtam, a picon magyar kolbászt. Curitiba azért más, mint Santarém! Teljes volt az élvezet! 

Ilyen apróságokkal kényeztetgetem magam. Tudom, ti is megtennétek értem, ha otthon lennék... az 

évek peregnek... 

Jó reménnyel nézek előre az új évbe. Ha Isten megadja, szeretnék hazamenni látogatóba és találkozni 

veletek. Ügyintézések, és minden más is benne, persze, de egy jó kávézás, vagy fagyizás...egy kerekasztal 

beszélgetés...minden jól jön majd. Legyen az Isten oltalma velünk, és adja meg szívünk kéréseit akarata 

szerint! 

 Puszillak benneteket, és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Ragyogja be Krisztus az otthonotokat, 

szíveteket, és áldja meg Menyasszonyát, a Gyülekezetet. Kicsit honvágy szorítja el a szívem, amint 

hazagondolok a sok rokonra, ismerősre, és a diós és mákos beiglire... 

Békesség velünk! 

Viktória 

 

(1) I korintus 9 

.25 Mindaz pedig a ki pályafutásban tusakodik, mindenben magatûrtetõ; azok ugyan, hogy 

romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.26 Én azért úgy futok, mint nem 

bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegõt vagdos;27 Hanem megsanyargatom 

testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon 

méltatlanná ne legyek.  

(2) Filippi 4 
8  Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik 

csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírûek; ha van valami erény és ha van 

valami dícséret, ezekrõl gondolkodjatok.9 A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallot-

tatok is, láttatok is én tõlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.  

(3) Római levél 8 
37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett,38 Mert meg 

vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem 

hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,39 Sem magasság, sem mélység, sem 

semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon 

a mi Urunk Jézus Krisztusban. 

 

GALÉRIA: 
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sütizés Solange, Vera, Elisabete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

újra itthon, vendégek az asztalomnál 


