
1972 – 2010
Un seceriş bogat într-o ţară islamică

“Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Mat 24:14).
Nicio ţară, nicio naţiune nu este exclusă. Dumnezeu deja îi făgăduise lui Avraam:  “… toate familiile 
pământului vor fi binecuvântate în tine” (Gen 12:3).
Odată cu desăvârşirea [numărului] Bisericii vom vedea împlinit: “… căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat 
pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice 
neam.” (Apoc. 5:9)

O scurtă relatare a ceea ce a lucrat Dumnezeu în Pakistan, din 1972:

 La adunările din 12-22 februarie 2010, am întâlnit câţiva fraţi care au auzit şi au primit Cuvântul în ini-
mile lor, la prima mea vizită în ţara aceasta, în 1972. Chiar mai mult: ei l-au şi dat mai departe. În decursul ul-
timilor 38 de ani, am avut privilegiul să contribui cu partea mea la vestirea întregului plan al lui Dumnezeu.
 Călătoria din februarie 2010 a fost extraordinară. Deşi adunările au avut loc în apropierea graniţelor cu 
Afganistanul şi cu Iranul, sute de credincioşi au venit să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. În total, circa patru 
mii de oameni au participat la cele nouă adunări din şase oraşe. Pretutindeni au avut loc controale de siguranţă; 
poliţişti înarmaţi au păzit intrarea adunării. Chiar şi în aceste condiţii, Cuvântul lui Dumnezeu a venit cu o 
putere extraordinară. A fost o biruinţă în Împărăţia lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu.
 Adevărul a fost recunoscut de către aleşi; toţi ceilalţi vor continua pe căile lor religioase. Cum a spus 
Domnul nostru, adevărata evanghelie a Împărăţiei va fi predicată ca mărturie tuturor naţiunilor. La sfârşitul 
vremii harului, mesajul biblic îi cheamă afară din confuzia babiloniană pe toţi cei ce sunt o parte din Biserica 
Mireasă – de asemenea, şi pe cei din ţările islamice.
 Doresc ca toţi fraţii şi surorile care susţin această vestire prin rugăciune şi care îşi aduc zeciuielile 
şi jertfele la casa vistieriei, astfel ca hrana duhovnicească să poată fi împărţită şi astfel au parte de ceea ce 
lucrează Dumnezeu în prezent pe tot pământul, să se bucure împreună cu noi. Dumnezeul credincios vă va 
răsplăti pe toţi.
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Unii dintre fraţii slujitori.

Încă mai pot fi închiriate săli...
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...săli care se umplu.

Toţi vin în costume tradiţionale.
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Bărbaţii şi femeile se aşează separat. 

Oamenii au ascultat cu atenţie.
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Au fost atinşi şi cei tineri.

Chiar dacă adunările au durat uneori patru ore...
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... Cuvântul şi-a împlinit scopul pentru care a fost trimis.

Cine este din Dumnezeu, ascultă Cuvântul lui Dumnezeu.
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La final toţi s-au ridicat în picioare ca să se dedice lui Dumnezeu. 

Anunţuri
 
 Mai întâi un cuvânt al apostolului Petru, care, cu siguranţă, ni se adresează nouă la vremea sfârşitului,  
prin mesajul sfârşitului:
“Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii. Mai presus 
de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.” (1 
Pet. 4:7-8).
Vă rog continuaţi să citiţi şi să luaţi seama la fiecare Cuvânt. A sosit vremea în care toţi cei născuţi din 
Dumnezeu trăiesc prin fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu – da, care trăiesc fiecare Cuvânt, fără a-l ocoli. Dra-
gostea lui Dumnezeu trebuie să ne umple, pentru că, aşa cum a spus fratele Branham, desăvârşirea va avea loc 
în dragostea lui Dumnezeu. Amin.

Ajutor pentru Haiti

Doresc să mulţumesc tuturor fraţilor şi surorilor care-i ajută pe fraţii noştri din Port au Prince, care suportă 
consecinţele cutremurului. Cu voia lui Dumnezeu, voi fi în Haiti în al doilea weekend din martie.

Adunările de paşte la Centrul de Misiune din Krefeld

Sâmbătă, 3 aprilie 2010 la 19:30 Cina Domnului.
Duminică, 4 aprilie 2010 la 10:00 este planificat botez.
Pentru că aşteptăm mulţi fraţi şi surori, ne-ar fi de folos dacă v-aţi anunţa dinainte, ca să putem aranja găzduirea. 
Domnul să vă binecuvânteze bogat, pe toţi.

Din însărcinarea Lui, 
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