
Ategeka Robert: „Mogłem nauczyć się na tej konferencji naprawdę wielu rzeczy. Po
pierwsze, odkryłem, że mam w niebie kochającego Ojca i nie muszę się o wszystko
wciąż troszczyć. Drugą ważną rzeczą było nauczenie się, jak wybaczać moim bliźnim,
którzy mnie skrzywdzili. Rozumiem także lepiej, dlaczego powinienem być posłuszny
swoim opiekunom.”

Katusiime Charity: „Nauczyłam się jak otwierać moje serce do Boga Ojca, tak żeby
otrzymywać Jego miłość, ale także jak samej okazywać miłość mojemu ziemskiemu
ojcu. Wiem, że to od tego zaczyna się okazywanie miłości także innym ludziom.”

Peter: „To było naprawdę ogromne błogosławieństwo, że mogłem nauczyć się, jak
postrzegać i traktować Boga, jako mojego Ojca. Wiem teraz, że On głęboko pragnie
mnie  jako swojego syna,  w którym naprawdę będzie  mieć  upodobanie.  Nigdy nie
zdawałem sobie z tego sprawy, że Bóg kocha mnie jak syna. Myślałem raczej, że jest
taką osobą, która chce tylko, żeby Go uwielbiać i szanować prze całe życie. Nauczyłem
się naprawdę wielu rzeczy, a najważniejsza, którą chciałem się podzielić, to właśnie to,
że mogę traktować Boga jak Ojca.”

Kahunde Rose: „Nauczyłam się, jak wybaczać. Właśnie podczas nauczania na ten
temat zdecydowałam się wybaczyć mojemu tacie za to, że nigdy nie wziął na siebie
odpowiedzialności  bycia  tatą  w  moim  życiu.  Mimo  tego,  że  już  zmarł,  wciąż  nie
umiałam mu wybaczyć i to męczyło moje serce. Teraz jestem wolna, nie mam już tego
problemu w sercu!”

Anderson Guma: „Naprawdę chcę wyrazić moją wielką wdzięczność Bogu za to, że
pomógł mi dostać się do Mto Moyoni i dzięki temu moje serce mogło ulec przemianie.
Moje  serce  po  konferencji  było  pełne  radości  i  czułem  się  uwolniony.  Mogłem
doświadczyć  i  nauczyć  się  jak  przebaczać  moim  wrogom,  lepiej  niż  wcześniej.
Nauczyłem się  o  oczyszczaniu  swojego serca  przed Bogiem i  pozwalaniu  Jezusowi
kierować  moim  życiem  do  Boga  Ojca.  Dowiedziałem  się,  że  bogactwo  nie  ma
znaczenia, bo Bóg szuka ludzi o czystym sercu.”

Tumuhairwe Joseph: „Podczas tej konferencji nauczyłem się o Bogu jako Ojcu. Dla
mnie to oznacza, że mam Ojca, który naprawdę się o mnie troszczy i mnie pociesza w
trudnych sytuacjach. Moje życie bardzo się zmieniło dzięki temu.”

Kahunde Gorret: „Wiele rzeczy mi się podobało podczas konferencji w Mto Moyoni.
Moje życie zostało naprawdę zmienione i miałam możliwość usłyszeć od wielu ludzi o
tym, co dobrego Bóg Ojciec zrobił w ich życiu. Nauczyłam się także, że mam Ojca,
który bardzo się o mnie troszczy i chce mnie pocieszać i wspierać w trudnych czasach.
To naprawdę ma wielki wpływ na moje życie.”

Tumuramye  Samuel:  „Konferencja  naprawdę  była  wyjątkowa.  To  było  jedna  z
najbardziej  uwalniających  od  bólu  i  uzdrawiających  serce  konferencji  na  jakich
kiedykolwiek byłem. Zawsze starałem się studiować Biblię, tak żeby nigdy nie okazało
się, że nie umiem odpowiedzieć na jakieś pytania. Ta konferencja jednak przyniosła do
mojej  świadomości  objawienie  Boga  Ojca,  jako  kogoś  kto  musiał  posłać  swojego
jedynego Syna, by nas zbawić. To znaczy, że powinniśmy być bardzo blisko Niego, a
my jednak wciąż postrzegamy Go jako sędziego i ostatnią osobę, do której byśmy
poszli,  by poznać Ducha Świętego i  Jezusa Chrystusa.  Powinniśmy także zmieniać
nasze nastawienie do prawa w Biblii, naszych rodziców, czy nawet naszych przyjaciół.”


