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1972 – 2010
Bogate żniwo dusz w muzułmańskim kraju

„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej
ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie
koniec” (Mat. 24, 14)

Żaden kraj i żaden lud nie jest wykluczony. Bóg da ł już
Abrahamowi obietnicę: „… i będą w tobie błogosławione wszystkie
plemiona ziemi” (1. Mojż. 12, 3)

Widzimy, jak wypełniła się w dokończeniu zboru: „… zostałeś zabity
i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i
języka, i ludu, i narodu” (Obj. 5, 9)

Krótkie sprawozdanie tego, co Bóg uczyni ł w Pakistanie od 1972
roku: Podczas zgromadzeń od 12 do 22 lutego 2010 spotka łem kilku
braci, którzy już podczas mojego pierwszego pobytu w kraju w 1972 roku
słyszeli Słowo, uwierzyli mu i przyjęli je z całego serca. I nie tylko to:
podali je dalej.

W ciągu minionych 38 lat śmiałem przyczynić się do zwiastowania
całego planu Bożego.

Podróż w lutym 2010 była niezwykła. Chociaż zgromadzenia miały
miejsce po części w pobliżu granicy z Afganistanem oraz z Iranem,
stawiły się setki wierzących, by słuchać Słowa Bożego. W sumie w
dziewięciu zgromadzeniach w sześciu miastach wzięło udział około 4.000
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osób.
Wszędzie odbywały się kontrole bezpieczeństwa. Policja obserwowała z

odbezpieczonymi karabinami nawet wejście do sali, gdzie było
zgromadzenie. Mimo to Słowo Pana rozlegało się także w takich
okolicznościach z nadzwyczajną mocą i autorytetem. To był triumfalny
pochód w Królestwie Bożym ku Bożej czci. Prawda znalazła posłuch u
wybranych. Wszyscy inni idą dalej swoimi religijnymi drogami.

Jak powiedział nasz Pan, prawdziwa Ewangelia o Królestwie Bo żym
będzie zwiastowana wszystkim ludom na świadectwo. Biblijne
poselstwo na końcu czasu łaski wywołuje wszystkich należących do
zboru oblubienicy z babilońskiego chaosu i doprowadza ich do zgodności
z Bogiem i Bożym Słowem – także tych w muzułmańskich krajach.

Chciałbym, aby wszyscy bracia i siostry wspierający zwiastowanie
swoimi modlitwami i przynoszący swoje dary do spichlerza, by móg ł
być rozdzielany prawdziwy duchowy pokarm, cie szyli się wraz z nami i
mieli udział w tym, co Bóg czyni obecnie na ca łym świecie. Wierny Bóg
wynagrodzi to wam wszystkim.

Kilku braci usługujących



Jeszcze można wynajmować sale,

które się zapełniają.
.
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Wszyscy przychodzą w strojach narodowych.

Mężczyźni i kobiety siedzą osobno.
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Słuchacze byli zaciekawieni.

Także młodzież była poruszona.
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Nawet jeśli zgromadzenia trwały niekiedy cztery godziny,

Słowo wykonuje, na co zostało posłane.
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Kto jest z Boga, słucha Bożego Słowa.

Na końcu wszyscy wstali, by poświęcić swoje życie Bogu.
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Ogłoszenia

Najpierw jeszcze Słowo apostoła Piotra, które z pewnością jest
skierowane do nas w czasie końca, także za pomocą poselstwa czasu
końca:

„Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i
trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość
jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1. Piotra 4,
7-8).

Proszę, czytajcie sami dalej i zważajcie na każde Słowo. Nadszedł
czas, kiedy wszyscy zrodzeni z Boga żyją każdym Słowem Bożym –
tak, praktykują każde Słowo, nie żyją obok Słowa. Miłość Boża musi
nas napełnić, ponieważ, jak powiedział brat Branham: Dopełnienie
nastąpi w Bożej miłości. Amen.

Pomoc dla Haiti

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mogli pomóc naszym
braciom i siostrom w Port-au-Prince w przezwyciężaniu skutków
ciężkiego trzęsienia ziemi. Jeśli Bóg pozwoli, będę w Haiti w drugi
weekend marca.

Zgromadzenia wielkanocne
w Centrum Misyjnym w Krefeldzie

Sobota, 3 kwietnia 2010 godz. 19.30 przewidziana Wieczerza Pańska

Niedziela, 4 kwietnia 2010 godz. 10.00 zaplanowany chrzest

Ponieważ oczekujemy bardzo wielu braci i sióstr, by łoby dla nas
pomocne, gdybyście się zapowiedzieli, byśmy mogli zaplanować
odpowiednio wyżywienie i noclegi.

Niech Pan pobłogosławi was wszystkich obficie.

Z polecenia Bożego działający


