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1972 – 2010
Egy gazdagon megáldott lélek -aratás egy iszlám

országban

„ Isten országának ez az Evangéliuma pedig hirdettetik
majd az egész földkerekségén, tanúbizonyságul minden
népeknek; és akkor jön el a vég“ (Matt 24:14)

Nincs az az ország, nincs az a nemzetség amely ki lenne rekesztve .
Isten már Ábrahámnak ígéretet adott: „ ... Nincs az az ország, nincs
az a nemzetség amely ki lenne rekesztve. Isten már Ábrahámnak
ígéretet adott“ (1Móz. 12:3).

A gyülekezet bevégzettségével látjuk emez ígéret beteljesedését: „ ...
mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden
törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből“ (Offb 5:9).

Egy rövid beszámolás abból, amit Isten 1972 óta Pakisztánban
végzett: 2010 február 12 és 22. között több testvérekkel találkoztam,
akik már 1972 –ben, amikor előszőr látogattam meg az országot,
hallották az Igét és teljes szívvel felvették azt. Sőt mi több: tovább is
adták azt.

Az elmúlt 38 év folyamán a magam részéről hozzájárulhattam
Isten üdvhatározatának a teljes hirdetésével.

A 2010 februári utazásom rendkívüli és szokatlan volt. Noha az
összejövetelek részben az Afghanisztáni határhoz közel lettek megtartva
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és az Iráni határhoz közel, százával jöttek a hívő hallgatók, Isten
beszédét meghallgatni. A hat városban tartott kilenc összejövetelen,
összesen kb. négyezer ember vett részt .

Mindenütt biztonsági ellenőrzések mentek végbe; sőt fegyverrel a
kézben lövésre készen őrizte a rendőrség az összejöveteli helység
bejáratát is. Mindezen körülmények ellenére az Úr beszédét szokatlan
telj-hatalommal lehetett hirdetni. Isten tiszteletére egy diadalmenet volt
ez Isten országában. A kiválasztottak meghallgatásra talált az Igazság; a
többiek valamennyien tovább mennek azŐ vallásos megszokott útjaikon.

Amint a mi Urunk mondotta, az Isten országáról szóló igaz
Evangélium hirdettetni fog minden népeknek tanúságtételül. A bibliai
üdv-üzenet különválasztja és kiragadja minden összevisszaságból
mindazokat, akik a menyasszony gyülekezethez tartoznak, most a
kegyelem idő végén és közös nevezőre hozza őket Istennel és Isten
beszédével – és nem határolja el magát az iszlám országoktól sem.

Szeretném, ha a testvérek és testvérnők valamennyien, akik
imádságaikkal alátámasztják Isten evangéliumának hirdetését és
adományaikat Isten tárházában adják és így részt vesznek és lehetővé
teszik az igaz szellemi eledel kiosztását, együtt örvendezzenek azon,
amit Isten világszerte végez. A mi hűségs Istennünk mindnyájatokat
megjutalmaz.

A szolgáló testvérek közül néhányan



Az összejöveteli termeket még ki lehet bérelni

amelyek megtelnek.
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Mindnyájan nemzeti öltözetben jönnek.

Férfiak és nők külön ülnek.
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A hallgatók feszült figyelemmel voltak .

A fiatalok is meghatottak voltak.
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Még akkor is ha az összejövetelek némelykor négy órán át tartottak,

megteszi az Ige, az Istentől rendelt hatását.
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Aki Istenből van, hallgatja Isten beszédét.

A végén mindnyájan felálltak, hogy életüket Istennek ajánlják .
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Ismertetés

Legelőször is hadd idézzük a Péter apostol által írt Igéket , amely
határozottan hozzánk lett intézve most a kegyelemid ő végén az utolsó
Ige-üzenet által:

„Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és
józanok az imádkozásra; mindenek előtt az egymás iránti bensőséges
szeretet legyen kitartó bennetek, »mert a szeretet sok bűnt elfedez«“ (1Pet.
4:7-8).

Kérlek olvassátok magatok tovább és legyetek minden egyes
Igeversre figyelemmel. Elérkezett az ideje annak, hogy mindazok
akik Istenből születtek, Isten minden egyes szavából élnek – sőt mi
több, Isten beszédét kiélik és nem mennek el Isten beszéde mellett .
Isten szeretete be kell töltsön bennünket, mert amint Branham
testvér is említette: A tökéletességre jutás Isten tökéletes
szeretetében történik. Ámen.

Segítség a Haitiaknak

Valamennyi testvéreknek, akik testvéreinket és testvérnőinket
Port au Prince-ba segítségükre tudtak lenni a földrengés súlyos
következményeit illetően, mindazoknak szívélyesen köszönetet
szeretnék mondani.

Húsvéti összejövetelek
a Krefeldi misszió központban

Szombaton, 2010 április 3, 19:30 Úrvacsorával számolunk
Vasárnap, 2010 április 4, 10:00 Vízbemerítés tervbe van

És mert számos látogatókkal számolunk, nagy segítségünkre lenne,
amennyiben mindazok akik meglátogatnak bennünket, először
bejelentenék látogatásukat, hogy az ellátásról gondoskodjunk.

Az Úr áldjon meg benneteket gazdagon.

Isten megbízásából munkában


