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“Jézus Krisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz.“
(Zsid. 13:8)

KÖRLEVÉL          Május 2011

Teljes szívből köszöntelek a mi UrUnk Jézus Krisztus drága nevében a 
Lukács 21:28. Igeverssel:

„Amikor pedig ezek elkezdődnek megtörténni, egyenesedjetek 
fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” 

Április 2. emlékére

Az egyháztörténelem szerint, állítólag április 2. esett az a Virágvasár-
nap, amikor a mi UrUnk örömrivalgás kíséretében bevonult Jeruzsálembe, 
amint a Zakariás 9:9 – ben meg lett jövendölve és amint Máté beszámol 
erről a 21. fejezetben. Dr. C. Larkin így írja le az ő „Dispesational Truth” 
(az Igazság diszpenzációja) című könyvében, amit Branham testvér is ol-
vasott és amelyből átvette és levezette a hét gyülekezeti korszak időbeli 
beosztását.

Hogy helyes-e ez a dátum azt nem tudjuk, de amint mindnyájatok előtt 
ismeretes, számomra 1962 április 2. feltehetően a legfontosabb nap volt, 
ami életemet és az Úr iránti szolgálatomat illeti. Eme közvetlen elhiva-
tottság és küldetés nélkül, bizonyosan nem lettem volna képes elvégezni 
azt, ami az elmúlt 49 év alatt megtörtént. Most az a reményem, és arra 
számítok, hogy bekövetkezik az Úr kegyelmi esztendeje (felszabadulás 
esztendeje), amelyben az összes igaz hívők isteni birtokukhoz jutnak min-
den tekintetben, amely megilleti őket, mint Isten törvényes gyermekeit 
és Krisztus társ-örökösseit. Ez a teljes körű viszonyok helyreállításának 
a megvalósulása, amint megígérte Isten nekünk és amellyel kegyelemből 
meg is ajándékoz bennünket. 

Még mindig sok alatt vagyunk a Japánban megesett szörnyű földrengé-
sek miatt, az ezt követő szökőár, a több mint 20 méter magas dagályhullám 
és az azt követő nukleáris katasztrófa miatt.
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Természeti katasztrófák mindig is léteztek, de úgy tűnik, hogy mind 
gyakrabban és egyre nagyobb kihatással jelennek meg. A földrengés, 
amely március 11-én megrázta Japánt, a leghevesebb földrengések egyike 
volt, amit a világ valaha mért. Ezzel egyidejűleg teljes figyelemmel és fe-
szültséggel kísérjük a politikai zavargásokat Észak-Afrikában és a Közel-
Keleten. A sajtó és a médiák tele vannak jelentésekkel, de bennünket mint 
hívőket elsősorban az érdekel, amit a szentírás mond. Léteznek tényleg 
úgy az Ószövetségben mint az Újszövetségben is számos utalások, ame-
lyek rámutatnak, hogy mi fog a vég fele történni. 

A Máté 24-ben megkérdezték a tanítványok a mi UrUnkat: „Mondd 
meg nekünk: mikor fog ez megtörténni? És mi lesz a jele a Te visszajöve-
telednek és a világ ideje végének? Jézus így válaszolt nekik: ›Vigyázzatok, 
hogy félrevezetően senki meg ne tévesszen titeket! Mert sokan jönnek majd 
az Én nevemben, és azt  állítják: ››Én vagyok a Krisztus !‹‹, és sokakat 
megtévesztenek. Továbbá hallani fogtok háborúkról, és hallotok háborús 
híreket. Vigyázzatok, ne hagyjátok magatokat megrémíteni ezek hallatára! 
Mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen 
és ország ország ellen támad; éhínségek és földrengések lesznek mindenfe-
lé. De mindez a vajúdás kínjainak a kezdete‹” (3-tól 8-ig). 

Különösen felfigyeltünk a földrengésekre tavaly és az idén is különböző 
országokban, mint az idők végére utaló bevezetésre, ezzel különösen tisz-
tában lettünk „a vajúdás kínjainak a kezdetére”. Ezek a szülési fájdalmak, 
amelyek az egész földre kiterjednek, ugyanis földrengések, természeti ka-
tasztrófák, éhínségek és politikai nyugtalanságok, amelyek egyre fokoza-
tosabban növekedni fognak. A vég közeledik, még akkor is ha a napját és 
óráját senki sem tudja. De mi fel kellene figyeljünk, ha mindezek az előre 
bejelentett dolgok megtörténnek, mivel közeledik a mi testünk megváltása.

Az Ézsaiás 24: 19-20-ban ezt olvassuk:
„Romhalmazzá szétroncsolódik a föld, szilánkokra szétforgácsolódik a 

föld, inog és támolyog a föld; Ide- oda tántorog a föld, mint a részeg, előre 
és hátra himbálódzik, mint egy függőágy, súlyos teherként ránehezedik az 
ő vétke: és elesik, nem is kel föl többé” 

Az Ezékiel 7: 5-6-ban és 12-13-ban ez van írva:
„Így szólt az én Uram az Úr: ››Egyik veszedelem jön a másik után! A 

vég közeledik, jön a vég! Felébred ellened: és lám, jön! ...Eljön az idő, elér-
kezik a nap! A vevő ne örüljön, az eladó ne búsuljon, minden elkápráztató 
pompát utolér a tüzes harag. Az eladó nem veheti vissza eladott vagyonát, 
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még ha sokáig is életben maradna az élők között, mert utoléri haragom 
minden elkápráztató pompáját és visszavonhatatlan, hiszen bűnös adós-
sága következtében az életét sem tarthatja meg senki szilárd birtokában.”

Pál apostolnak szemei előtt kellett legyenek a legutolsó időszak esemé-
nyei, amelybe eljutottunk, amikor az 1.Kor. 7:29-31-ben ezt írta:

„Ezt pedig mondom néktek szeretett testvéreim: a hátralevő idő már 
csak rövidre szabatott; jövőbenileg tehát azok is , akiknek van feleségük, 
úgy éljenek mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik 
pedig örülnek mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem 
tartanák meg, és akik a világ javaival élnek, mintha semmi közük nem vol-
na hozzá, mert a világ a jelenlegi formájában (ábrázatában) az ő pusztu-
lásához közeledik!” 

A tudósok a közelmúltban különösen az Egyesült Államok nyugati 
partját tartják fókuszban. Elvárásuk szerint egy mega földrengés fog be-
következni, amely még rosszabb lesz, mint az a földrengés amely elpusz-
tította San Franciscot 1906 április 18. Akkoriban felszakadt a kaliforniai 
földkéreg 1280 kilométer hosszúságban, és megölt 3000 – 4000 embert. 
Branham testvér már 1965-ben megjövendölte és az azt követő szökőárat 
is hangsúlyozta, hogy a Nyugat nagy részét az Egyesült Államokból, el 
fogja önteni az árvíz. Beszélt arról, hogy eme hatalmas földrengés követ-
keztében, egy nagyobb terület mint Kalifornia fog a tengerbe süllyedni, 
úgy, hogy Hollywood és Los Angeles nem lesz többé. Eközben több ezer 
ember fog meghalni. Ennek meg kell a Jézus Krisztus visszajövetele előtt 
történni. Az egész világon olyan nagy a feszültség, mint soha ezelőtt. Vajon 
minek kell a következőkben megtörténnie? Mennyi időnk van még hátra? 

Legfőbb téma az aktuális hírekben, a hármas katasztrófa mellett Japán-
ban, a lázadó zavargások az iszlám-arab világban. Kormányzatok lesznek 
megbuktatva, minden alá van vetve a változatnak. Aki körültekintően meg-
hallgatja a mondottakat, és egy kicsit részletesebben kezeli a dolgokat, az 
tudja, hogy az arab világban, minden Izráel ellen irányul. 36 év eltelte 
után, első alkalommal újra áthaladta két iráni hadihajó a Szuezi-csatornát 
és elfoglalták álláspontjukat a Földközi-tengeren. Egy vezető muzulmán 
azzal veszélyeztetett a közelmúltban, hogy ezt következőkben Izráel teljes 
elpusztítása lesz soron Damaszkuszból kiindulóan. A Szentírás a követke-
zőket mondja e témával kapcsolatosan: „Fenyegető jövendölés Damasz-
kusz ellen: Vegyétek jól tudomásul: Damaszkusz nem lesz többé a városok 
között, és egy sivár romhalmazzá lesz” (Ézsaiás 17:1). Ez olyan biztosan 
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meg fog történni, amilyen biztosan meg van írva. Hasonlóképpen betel-
jesül a 12. vers is: „Ó jaj, zúg a sok nép! Zúgásuk olyan, mint a harsogó 
tenger moraja. Morajlanak a nemzetek! Lázadó morajlásuk olyan, mint 
hatalmas vizek feldúlása.” 

A Lukács 21:25-ben előre bejelentette a mi UrUnk és Megváltónk:  „És 
akkor jelek lesznek nyilvánvalóvá a napban, a holdban és a csillagokban, 
a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek 
tanácstalanságukban.” 

Számunkra különös jelentősséggel bírnak a szavak a Máté 24:14-ből: 
„Isten országának ez a megváltási üzenete ─ tudniillik a teljes Evangéliu-
mot, úgy amint a kezdetben (Ap.Csel. 2:37-41) ─ az egész világon hirdet-
ve lesz, tanúvallomásul minden népeknek; és akkor jön el a vég.” Ez az 
utolsó Ige-üzenet, amit szabad hordozzunk. Az utolsó hívás, amit kétség-
telenül csak a menyasszony-gyülekezethez tartozók vesznek figyelembe, 
amely így hangzik: „Imé jön a Vőlegény! Jöjjetek a fogadására!” (Máté 
25: 1-10).

Isten már Ezékiel próféta által megjövendölte: „A vég el fog jönni!” És 
a vég határozottan, hogy jönni fog. Ugyanakkor az összes bibliai hűséges 
hívőknek, jön egy új kezdet az új ég és új föld ígéret beteljesedésével. 

Japán átélt már 1945-ben egy nukleáris katasztrófát. Miután 1945 máju-
sában a Tokiói kormány nem csatlakozott a német kapitulációhoz, az akko-
ri Egyesült Államok elnöke Harry S. Trumán elrendelte, hogy atombombát 
dobnak 1945 augusztus 6-án Hirosimára, és a másikat 1945 augusztus 9-én 
Nagaszakira, ami által azonnal körülbelül százezer ember vesztette életét. 
Bizonyára az Isten végzése kellett legyen az, hogy az amerikai kormány a 
hollywoodi képszerkesztő Hal Hermánt bízta meg, együtt repülni a bomba 
szállító gépekkel és a bombázást lefilmezni. Ennélfogva egy olyan borza-
dás ragadta meg, hogy ettől kezdve csak az apokalipszisre (világ végére) 
gondolt. Röviddel azután átélte az ő megtérését és egy áldott evangélista 
lett, aki úgyszintén Németországban is, elsősorban Hamburgban és Berlin-
ben evangélizációkat tartott és a betegekért is imádkozott. Amikor 1949-
ben a pünkösdi konferencián Hamburgban tanúvallomását adta, megemlí-
tette Branham testvért is. Így az ő szájából hallottam először a „William 
Branham” nevet. 

Isten az Úr úgy vezette útaimat, hogy 1955-ben majd személyesen is 
megismerkedtem Branham testvérrel. A különböző tapasztalatok és a sze-
mélyes találkozás Branham testvérrel arra szolgáltak, hogy meghitt kap-
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csolatba kerültem vele, az ő szolgálatával, Istennel és a Szentírással. 
1962 április 1-én többször is említést tett Branham testvér arról a tény-

ről, hogy neki el kell tárolnia az eledelt. Azt mondta: „Ebben az álomban, 
a kápolnába kellett tároljam az eledelt.” Majd hozzátette: „ Én éppen 
itt álltam, és nagy kosarakat hoztam be a legkiválóbb ételekkel.” Aztán 
felsorolja Branham testvér az élelmiszereket egyenként: burgonya, retek, 
cékla, különféle zöldségek, stb. Idézet: „Ő felszólított: ››Tárolj sokat el 
belőle.‹‹ Itt álltam, és tároltam.”

Az Úr egy nagy éhínségről szólt hozzám 1962 április 2-án, amely be 
fog állni, és földi élelmiszereket nevezett meg, egész burgonyáig és lisz-
tig, amelyeket el kell tárolnunk. A testvérek valamennyien abból az időből 
igazolni tudják, hogy valóban hozzáfogtunk a természetes élelmiszerek 
eltárolásához, abban a feltevésben, hogy országunkra egy katasztrófa fog 
jönni. Akkor azonban azt mondta Isten prófétája nekem 1962 december 
3-án, hogy én félreértettem, mert az Úr szellemi táplálékra utalt. Emez 
élmény részletei mindnyájatok előtt ismeretesek. 

Az Ábrahám idejében nagy éhínség létezett (1.Móz.12); az Izsák ide-
jében éppen úgy (1.Móz.26). Az éhínség József idejéből általánosan jól 
ismert (1.Móz.41-47). Ruth egy éhínség következtében érkezett Izráel-
be (Ruth 1); ő eleve  el volt rendelve, hogy Obed anyja és így a Dávid 
dédnagyanya legyen. És a Dávid idejében is létezett egy nagy éhínség 
(2.Sám.21). Józsúé parancsba adta a népnek: „Gondoskodjatok magatok-
nak élelmiszerről!” (1.fej.11). Abban az időben napirenden voltak a ter-
mészetes éhínségek. Amikor nekem parancsba lett adva: „Biztosítsátok be 
magatokat táplálékkal és élelmiszerekkel!”, eredetileg nem volt egyértel-
mű előttem, hogy szellemi táplálékról van szó. De hiszen az ember nem 
csak kenyérrel él, hanem minden egyes Igével, tényleg minden Szóval, 
amely valaha elhangzott Isten ajkáról. A mi UrUnk azt mondja: „Az Én 
táplálékom az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem.” 

Akkor még nem volt ismert előttem az, amit az Úr már Ámos próféta 
által megjövendölt: „Jól vegyétek tudomásul: jönnek majd olyan napok 
›› ─ így szól az én Uram az Úr ─ ‹‹, amikor éhséget bocsátok a földre, de 
nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr 
Igéjének a meghallgatására.” (Ámos 8:11). 

Különösen figyelemre méltó az, hogy Branham testvér azt mondta ne-
kem: „Isten küld egy éhínséget az Ő Szavának meghallgatása után, és 
az élelmiszer (eledel), amit el kell tárolj, a megígért Ige erre az időre.” 
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És akkor következtek a következő Szavak: „Várj az eledel kiosztásával, 
amíg megkapod az élelmiszer többi (hátralévő) részét is.” 

Röviddel a menyasszonyhoz intézett hívás előtt: „Íme jön a Vőlegény! 
Jöjjetek a fogadására!” (Máté 25), a következő szavakat találjuk a Szent-
írásban: „Ki bizonyul tehát a hűséges és eszes alkalmazottnak, akit megha-
tározott Ura szolgái fölé, hogy megfelelő időben kiadja nekik az eledelt (a 
táplálékot)?” (Máté 24:45). 

Mi hisszük a Szentírás minden egyes szavát, függetlenül attól, hogy 
a Malakiás próféta könyvében, a Máté evangéliumában vagy máshol áll 
a Bibliában, és Isten kegyelme által betudjuk osztályozni azt az Ő átfogó 
megváltási tervébe. Istennek mindig olyan férfiakat alkalmazott, akiknek 
az Ő üdvtörténetével kapcsolatos megbízást adott, egy Noénak, egy Áb-
rahámnak, stb. Mózesnek volt egy küldetése (2.Móz.3), Ézsaiásnak volt 
egy küldetése (6.fej), Jeremiásnak volt egy küldetése (1.fej). Keresztelő 
János egy Istentől küldött ember volt. Pál apostolnak volt egy küldetése 
(Ap.Csel. 22:21). Az apostolok is ki lettek küldve (Máté 10; Luk.9). Isten 
Szellemének a kinyilatkoztatása által, Istennek valamennyi embere ponto-
san tudatában volt annak, hogy melyik hely a szentírásból illeti őt és az ő 
szolgálatát. A Malakiás próféta könyvében így szól az Úr: „Számítsatok 
határozottan azzal, hogy elküldöm hozzátok Illyés prófétát...”, és a tájé-
koztatás még azután is következett, miután Keresztelő János befejezte az ő 
szolgálatát: „Először valóban eljön Illyés és helyreállít mindent...” (Máté 
17:11).

A mi UrUnk ezt mondotta vala: „Ahogyan engem elküldött az Atya, én 
is akképpen küldelek el titeket” (János 20:21). És ismételten így szól az 
Úr: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki akkor befogadja azt amikor Én 
elküldöm akit elküldök, engem fogad be;!” (János 13:20). 

Mostantól fontos az, hogy csak úgy higgyünk és azt amit az Írás mond. 
Ez különösen az üdvtörténet utolsó részére a gyülekezetre vonatkozik. 
Most, amikor a vég elérhető közelségben van és Jézus Krisztus eljövetele 
valóban a küszöbön áll, minden tanítást meg kell vizsgálnunk a Szentírás 
alapján, úgy mint az akkori Bereai hívők (Ap.Csel. 17:11). De hiszen szá-
mos értelmezések lettek közhírré téve ez üzenet keretén belül, amelyeknek 
semmi bibliai alapjuk nincsen, azonban egy hamisítás súlyos következ-
ménnyel jár, igen halálos: ugyanis az, amit azokkal a szavakkal végeznek, 
amelyeket Branham testvérhez intézett az Úr a természetfeletti fény-felhő-
ből június 11-én 1933-ban.
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Az ő 1960 február 10. tanúvallomásában, San Juan, Puerto Roco-ban 
ismét elmondja Branham testvér pontosan szó szerint amit hallott: „Amint 
el lett küldve Keresztelő János Jézus Krisztus első eljövetelét meg-
előzően, akként az az üzenet is, amely reád lett bízva, egy előhírnöke 
(előfutára) lesz Jézus Krisztus második eljövetelének.” Aztán aláhúzza 
Branham testvér még kiegészítően a mondatot: „Nem mintha én lennék 
az előhírnök (előfutár), hanem az üzenet lesz az előhírnök (előfutár)”. 

Mindamellett, az úgynevezett Igeüzenet-követségi köreiben szerte a vi-
lágon az amerikai változat van előadva: „Amint el lett küldve Keresztelő 
János az Úr elő eljövetele előhírnökeként (előfutáraként), akként lettél te 
is elküldve, hogy előhírnöke (előfutára) légy az ő második eljövetelének.” 
Itt hiányzik az „üzenet” szó; pedig ez kellene, mint ahogy Isten maga meg-
határozta, a Jézus Krisztus második eljövetelét megelőzze.

Kinek van tehát igaza? Az Úr-nak, aki ugyanazon fényfelhőből beszélt 
mint Pál apostolhoz is, Branham testvérhez is és aki a hozzá intézetteket 
szó szerint előadta?  Vagy amazoknak, akik egy ilyen hamisítványt meré-
szeltek? Hazugnak állítják az Urat, és Branham testvért, éppen úgy mint 
azt a személyt is, aki igényt tart arra, hogy Isten megbízásából közhírré te-
szi Isten Igeüzenetét. Kitartunk mindörökké amellett, hogy Branham test-
vér a megígért próféta volt, aki közhírré tette az isteni üzenetet, amelynek 
nyomán az összes leleplezett titokzatosságok fel lettek tárva az 1.Mózes 
1-től az Jelenések 22-ig és amelyek most valamennyi népeknek és nemze-
teknek hirdetve leszek ─ az összegyűjtés, a szétkülönülés, az előkészület 
valamint a visszaszolgáltatás (kárpótlás) üzenete.

2011 február 20. így nyilatkozott egy testvér az Angliában tartott Kon-
ferencián: „Frank testvér, hallottuk amint időről időre azt mondtad, hogy 
a Branham testvér szolgálata nélkül semmilyen üzeneted nem lenne. Mi 
pedig azt mondjuk, hogy a te szolgálatod nélkül sem lenne ma nekünk 
semmilyen üzenetünk.” 

Sőt a pecsétek megnyitásával összefüggő leghatékonyabb eseményt 
is félreértik és tévesen értelmezik. 1963 Február 28-án, a „Sunset Moun-
tain” Arizona hegységben tartózkodott Branham testvér, ahol hét hatalmas 
mennydörgést hallott, és ahol az lett neki mondva, hogy vissza kell tér-
nie Jeffersonville-be a hét pecsét felnyitására. Erre a hét mennydörgésre, 
többször is hivatkozott Branham testvér, akkor is amikor az elragadtatásra 
vonatkozó hitről beszélt. De hiszen azért és tekintettel a hét pecsétek meg-
nyitására lett hallható a hét mennydörgés. A hét pecsétek megnyitásánál a 
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korunk legjelentősebb üdvtörténeti eseményéről van szó! És a hét pecsé-
tekben minden kinyilatkoztatásra került, amit valaha is tudnunk kellene. 
Sőt ebben van lehorgonyozva az Elragadtatáshoz való hit. A kinyilatkozta-
tás teljes körű. Semmit sem szabad hozzáadni. Isten semmit sem felejtett 
el. Ellenben a hét mennydörgés a Jelenések 10. fejezetéből, nem a gyüle-
kezettel áll összefüggésben, hanem Izráellel, amikor az Úr lejön Szövetség 
angyalaként. De efelől is ismételten írtunk, és meggyőző módon összhang-
ba hoztuk a Szentírással és azzal amit Branham testvér tanított.

És még mindig hordozója vagyok Isten valamennyi szolgáival együtt, 
eme szent, isteni Igeüzenetnek a világ különböző országaiban. Az Ő szent, 
kinyilatkoztatott Igéje reánk lett bízva. Mind a mai napig, nem vettem 
egyetlen egy önkényes értelmezést sem figyelembe és soha nem fogom 
tenni, mert az önkényes magyarázatokat és hamisításokat nem tudom el-
viselni ─ ezek hazugságok és a Sátántól származnak, aki elcsábította Évát 
az Éden kertjében. Az Úr hívott el és bízott meg engem az Ő Szavának a 
hirdetésével és a szellemi eledel kiosztásával, és ebben addig leszek fog-
lalatos, amíg Isten kegyelmet és erőt ad erre nekem. Branham testvér ezt 
mondta: „Sokan köszönetet mondanak az Úrnak azért, amit tett, kutatnak 
azután amit a jövőben fog megtenni és elmennek amellett (mellőzik azt), 
amit jelenleg tesz.” Az összegyűjtésről, a szétkülönülésről és a menyas-
szony gyülekezet előkészítéséről, a tökéletes visszaszolgáltatásról van szó, 
annak kárpótlásáról, amit Isten az Ő Igéjében valóban megígért. Ismerjétek 
fel a napot és az üzenetet! Boldogok a szemek, amelyek látnak, a fülek, 
amelyek hallanak, és a szívek, amelyek a hitet befogadják (megtartják). 

Mi valamennyien, akik befogadtuk a végidőre szóló Igeüzenetet, fel-
ismerjük a végidő jeleit. A szellemi éhínség érezhető,és ezt havonta ta-
pasztaljuk, amikor itt a misszió központban összegyűl kilencszáz és ezer 
ember egész Európából és a világ minden tájáról. A föld 88 országaiból  
akár nyolcszáz egyéni személyek és egész közösségek is bekapcsolódnak a 
közvetítésben. Az Interneten keresztül részt vesznek a kinyilatkoztatott Ige 
hirdetésében. A közvetítés tizenkét nyelven történik. Ezen kívül havonta 
eljuttatunk mintegy ötezer DVD-t az első hétvégéről a világ minden tájára. 
Minő idő, a kegyelemnek minő napja! Mi számítunk arra, hogy Isten betel-
jesíti az Ő ígéreteit még a mi korunkban, igenis a közeljövőben. Aki Isten-
től született, tiszteletben tartja az Ő követét, felismeri az üzenetet és részt 
vesz abban, amit Isten jelenleg végez. Isten tudja velünk az Ő útjait, mivel 
kegyelmet találtunk előtte. Ő hűséges, és határozottan tökéletességre viszi 
az Ő művét minden fiával és lányával, a mi szeretett UrUnk dicsőséges 
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közeli visszajövetelének napjára. A Megváltónak egy tökéletességre jutott 
eklézsiája lesz, folt és ránc nélkül (Efézus 5:27), mert az Ő menyasszonya 
elkészítette magát (Jelenések 19:7). Halleluja, Ámen!

Minden hónapban lehetne egy missziói jelentést írni. Nem a hírnök (az 
üzenetközvetítő), de az üzenet, az Igeüzenet fogja mindazokban akik be-
fogadják azt, teljesíteni, amiért küldve lett. Maga a mi hűséges Urunk az, 
aki a magvetőnek magot nyújt és az evőnek kenyeret (Ézsaiás 55:10-11). 
Szívből köszönöm az imáitokat és hogy figyelmesen részt vállaltok Isten 
művének hordozásában. A ti jutalmatok nagy lesz. Ámen.

Isten megbízásából munkálkodva 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Összejövetel 2011 április 2. Krefeldben a misszió központban
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A Branham testvér prédikációi mindenkinek térítésmentesen rendelkezésre állnak 
és továbbra is folyamatosan újra lesznek nyomtatva és postázva. Függetlenül attól, 
hogy DVD-k, CD-k, könyvek, hangkazetták és a füzetek ─ mindent ingyenesen 
postázzunk a világ minden tájára. Az évek sorain a pénzt még egy alkalommal 
sem említettem meg. A mi hűséges Urunk mindenről gondoskodott: a 12 nyelvre 
való fordításról, a műszaki lehetőségről, hogy az egész világon látható és hallható 
legyen, úgyszintén az énekkarról és zenekarról, a nyomdáról, az elszállásolásról 
minden hónap első hétvégén ─ Isten valóban mindenre gondolt. 

Egy felvétel a saját feladási-expedícióból.

Így vagyunk elérhetőek:

Misszió-Központ                                                                               
Telefon: 02151/545151

Postafiók 100707                                                                               
Fax: 02151/951293
D-47707 Krefeld

E-Mali: volksmission@gmx.de      vagy:     
 E.Frank@freie-volksmission.de

Homapage: http://www.freie-volksmission.de
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