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Aldasokban gazdag uj evet 

Kerlek imatkozz Mariamaert, keszult par vizsgalat es nagyon rosz eredmenyek lettek, nagyon 

rosszul is van, verre lenne szuksege, de eddig meg nincs…  nagy szukseg van a Ti imaitokra 

is, Mariama mult evben fogadta be szivebe Krisztust megvaltojanak, es most jott ez a 

betegseg, az egesz csaladja elutasitja es hibaztatja, hogy ez Allah, Isten buntetese amiert 

elhagyta az igaz utat. Ki szeretnek venni a korhazbol, hogy hazavigyek es az o 

“gyogymodjukkal“ aldozatokkal, spiritiszta modszerekkel gyogyitsak meg… Imatkozz a 

helyzetert kerlek es, hogy Mariama is tudjon eros lenni, tudjon hinni es tudja teljesen 

elengedni a “hagyomanyos  gyogyszereket”… 

Az ev vegenk, unnepek nagyon szepek, aldasosak voltak. Szenteste Camocondeban az utcan 

volt Istentisztelet, enekles, predikalas, nagyon sokan jottek korenk es hallottak, hogy mi az 

igazi jelentese, mi a karacsony, a Megvalto, Isten eljott a foldre kozenk es bunbocsanatot 

adott, kegyelmet, szeretetet hozta el nekunk es nekik, mindenkinek. Karacsony napjan is 

Camocondeban mentunk, az iskolaban szoktunk osszejonni amig nem keszul el az uj 

gyulekezet epulet. Meglepoen sokan jottek ide is a falubeliek, tobben olyanok is akik eddig 

“nem voltak tul baratsagosak”. Csodalatos reszese lenni annak amit Krisztusunk parancsolt: 

Hirdessetek nevemet minden nemzetnek… fold vegso hataraig… es megtapasztalni azt, hogy: 

veletek leszek vegezetig… az unnepek alatt is sokszor megmutatta Istenunk, hogy mennyire 

huseges es szeret bennunket, ami magamra nezve nagyon megalazo, de Isten tanit, es 

aprankent tanulom is, hogy csak el kell fogadni…  aztan visszaterek magamhoz… es Isten 

ujbol megmutatja hatalmat, szeretetet… igy telnek a napjaim. Az evfortulo is nagyon 

emlekezetes volt Camocondeban, nagyon erdekes es jo latni ahogy kezd kialakulni a 

gyulekezeti kozosseg, a helybeli testverek nem engedtek nekunk semmit keszulni, mindent ok 

akartak szervezni mert mostmar ok egy gyulekezet es mi vendegek vagyunk, ezt mondtak. 

Vacsorat keszitettek, vendegeket, szomszedokat hivtak. Nagyon jo latni, hogy mennyire 

aktivak es batrak, de szukseg van sok imara, hogy erosek legyenek mert az ellensek is 

harcol… utolso par alkalommal Pentek este megint egyedul mentem Camocondeba, 

Valbertonek, Edinilsonnak oraik vannak az iskolaba ebben az idoben. Imatkozz azert is 

kerlek, hogy tudjak bolcs es alazatos szivu lenni, tudjam magam teljesen felretenni…  Egy uj 

faluban Cacafalban is elkezdtunk Vasarnap reggelenkent jarni es gyerekeknek vasarnapi 

iskolat tartunk, egy kis kozosseg elegge elterulve az erdobe, a gyerekek, fiatalok nagyon 

erdeklodok eddig. Cacocaban sajnos most egy kicsit lealt a szolgalat mert egy arab tanar jot a 

faluba es a gyerekeknek kotelezo reszt venniuk minden nap… 

A gyulekezet epulet alapozasaval kesz vagyunk, talan ezen a heten elkezdjuk a falazast 

Istenunk aldjon meg gazdagon ebben az evben is es kivanom, hogy kerulj meg kozelebb 

hozza 
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