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Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa 

 

 

 

  ,,Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman  kaikessa maailmassa, 

todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” (Mat 24:14) 

 

   Ei mitään maata, ei mitään kansaa ole suljettu pois. Jumala antoi jo Aabrahamille 

lupauksen: ,,…ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” (1 

Moos.12;3) 

   Seurakunnan täydellistyttämisessä me näemme sen täyttyneenä: ,, …sillä sinä olet 

tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista 

sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.” (Ilm.5:9). 

   Lyhyt kuvaus siitä, mitä Jumala on tehnyt Pakistanissa vuodesta 1972 alkaen: 

Kokouksissa 12.-22. helmikuuta 2010  minä olen tavannut useampia veljiä, jotka jo 

ensimmäisellä vierailullani siinä maassa v.1972 kuulivat Sanan, uskoivat ja ottivat 

koko sydämestään vastaan. Niin, ja vielä enemmän: he ovat antaneet sitä eteenpäin. 

   Kuluneiden 38 vuoden aikana sain kantaa oman osuuteni avuksi koko Jumalan 

pelastusneuvopäätöksen julistukseen. Matka helmikuussa 2010 oli 

sanoinkuvaamaton. Vaikka kokoukset olivat lähellä Afganistanin rajaa ja Iranin rajaa, 



tulivat uskovat sadoittain kuullakseen Jumalan Sanaa. Kaiken kaikkiaan yhdeksään 

kokoukseen kuudessa kaupungissa otti osaa n. neljätuhatta ihmistä. 

   Kaikkialla tapahtuivat turvallisuustarkastukset; kivääri ladattuna poliisi vartioi jopa 

kokouspaikan sisäänkäyntiä. Kuitenkin Herran Sana tuli myös näissä olosuhteissa 

suurella voimantäyteydellä. Se oli voittokulku Jumalan valtakunnassa Jumalan 

kunniaksi. Totuus saavutti valitut kuulijat; kaikki toiset kulkevat edelleen omia 

uskonnollisia teitään.  

   Niin kuin meidän Herramme sanoi, totinen Jumalan valtakunnan evankeliumi 

saarnataan kaikille kansoille todistukseksi. Raamatullinen Sanoma armonajan lopussa 

kutsuu ulos babylonialaisesta sekoituksesta kaikki morsiusseurakuntaan kuuluvat ja 

tuo heidät sopusointuun Jumalan ja Jumalan Sanan kanssa – myös ne, jotka ovat 

islamilaisissa maissa. 

   Minä haluisin, että kaikki veljet ja sisaret, jotka rukouksineen seisovat julistuksen 

takana ja tuovat lahjansa varastohuoneeseen, jotta totinen hengellinen ruoka voidaan 

jakaa, iloitsevat mukana ja että heillä on osallisuus siihen, mitä Jumala parhaillaan 

tekee koko maailmassa. Uskollinen Jumala on palkitseva sen teille kaikille. 

 
 

 
Joitakin palvelevia veljiä  



 
 

Vielä voidaan vuokrata saleja 

 
 

 
  

jotka tulevat täyteen 



 
 

Kaikki tulevat kansallispuvuissaan 

 

 

 
Miehet ja naiset istuvat erillään 



 
 

Kuulijat olivat jännittyneitä 

 
 

 
 

Myös nuoriso oli otettua 



 
 

Kun kokoukset usein kestivät neljäkin tuntia 

 
 

 
Sana suoritti sen, mitä varten se lähetettiin 



 
 

Hän, joka on Jumalasta, kuulee Jumalan Sanan 

 
 

 
 

Lopussa kaikki nousivat ylös vihkiäkseen elämänsä Jumalall 



Tiedoksianto 

 

    Ensiksi vielä apostoli Pietarin sana, joka on varmuudella suunnattu meille 

lopunajassa ja lopunajan Sanoman kautta. 

 

    ,,Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. 

Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ’rakkaus 

peittää syntien paljouden‘ ” (1 Piet. 4: 7-8). 

     

    Olkaa hyvät ja lukekaa itse eteenpäin ja tarkatkaa jokaista sanaa. Aika on siinä, 

jolloin kaikki Jumalasta syntyneet elävät jokaisesta Jumalan Sanasta – kyllä, elävät 

jokaisen Jumalan Sanan todeksi, eivätkä elä Sanan ohitse. Jumalan rakkauden täytyy 

täyttää meidät, sillä niin kuin veli Branham sanoi: Täydellistyttäminen tapahtuu 

Jumalan rakkaudessa. Aamen. 

     

Apu Haitiin 

 

    Kaikille veljille ja sisarille, jotka voivat auttaa meidän veljiämme ja sisariamme 

Port au Princessä raskaissa maanjäristyskatastrofin seuraamuksissa, minä sanon 

sydämellisen kiitoksen. Jos Jumala niin suo, tulen minä olemaan maaliskuun toisena 

viikonloppuna Haitissa. 

 

Pääsiäiskokoukset Lähetyskeskuksessa Krefeldissä 

 

    Lauantaina 3. huhtikuuta 2010 klo 19:30, ehtoollinen on suunnitelmissa 

    

    Sunnuntaina 4.huhtikuuta 2010 klo 10:00, kaste on suunnitelmissa 

 

    Koska odotamme hyvin paljon veljiä ja sisaria, olisi meitä kohtaan avuliasta, jos te 

ilmoittaisitte tulostanne, jotta voimme suunnitella ruuan ja majoituksen.  

 

    Herra siunatkoon teitä kaikkia runsaasti. 

 

   Jumalan tehtävässä toimien 

 

  
 

 

     

 


