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1972 – 2010
Bohatá žeň duší v islámské zemi

„ A bude kázáno toto evangelium království po všem
světě, na svědectví všem národům, a tehdy přijde skonání “
(Mat. 24:14)

Žádná země, žádný lid není vyloučen. Bůh dal Abrahamovi
zaslíbení: „ …ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země “
(1.Moj. 12:3).

Při dokonání církve je vidíme naplněné: „…Nebo jsi zabit, a
vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a
lidu i národu “ (Zj. 5:9).

Krátká zpráva o tom, co Bůh od roku 1972 vykonal v Pákistánu: Ve
shromážděních od 12. do 22. února 2010 jsem se setkal s mnohými
bratry, kteří již roku 1972 při mé první návštěvě v té zemi Slovo slyšeli,
uvěřili a od srdce přijali. A navíc to předávali dále.

Během uplynulých 38 let jsem mohl přispět svým dílem ke
zvěstování celé rady Boží.

I když se shromáždění konala z části v blízkosti hranic s
Afganistanem a také s Iránem, přišly stovky věřících, aby slyšeli Boží
Slovo. Celkem se devíti shromáždění v šesti městech zúčastnily asi čtyři
tisíce lidí.

Všude zajišťovala bezpečnost pořádková služba; vchod do shromáždění
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dokonce střežili policisté se zbraní v pohotovosti. Přesto i za těchto
okolností Slovo Pána zaznělo s mimořádnou plnou mocí. Bylo to vítězné
tažení v Božím království ke cti Boží. Pravda nachází u těch vyvolených
sluch; všichni ostatní pokračují po svých náboženských cestách.

Jak řekl náš Pán, bude evangelium o Božím království kázáno všem
národům na svědectví. Biblická zvěst na konci času milosti všechny,
kteří patří k Nevěstě, vyvolává z babylonského zmatení a uvádí je do
souladu s Bohem a Božím Slovem – také ty z islámských zemí.

Chtěl bych, aby se všichni bratři a sestry, kteří svými modlitbami
stojí za zvěstováním a přinášejí do obilnice své dary, aby ten pravý
duchovní pokrm mohl být rozdělován, potěšili a podíleli se na tom, co
Bůh v přítomnosti v celém světě koná. Ten věrný Bůh Vám všem to
odplatí

.

Několik sloužících bratří



Ještě je možné si najmout sály,bratří

které jsou plné.
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Všichni přicházejí v tradičním oblečení.

Muži a ženy sedí odděleně.
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Posluchači byli pozorní.

Též mladiství byli uchváceni.
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I když ta shromáždění trvala někdy čtyři hodiny,

vykonalo Slovo, k čemu bylo posláno.



7

Kdo je z Boha, slyší Boží Slovo.

Na konci všichni povstali, aby svůj život zasvětili Bohu.


