1972 – 2010
Bohatá žatva duší v islamskej krajine
„A
TOTO
EVANJELIUM
KRÁĽOVSTVA
BUDE
HLÁSANÉ PO CELOM SVETE NA SVEDECTVO VŠETKÝM
NÁRODOM,
A
VTEDY
PRÍDE
KONIEC.“
(EV. MATÚŠA 24:14)
Žiadna krajina a žiadny ľud nie je vyňatý. Boh dal Abrahámovi
zasľúbenie: „ ...A BUDÚ POŽEHNANÉ V TEBE VŠETKY ČEĽADE
ZEME.“ (1. MOJŽIŠOVA 5:9)
V dokončení Cirkvi ho vidíme napĺňané: „ ...LEBO SI BOL ZABITÝ
A VYKÚPIL SI NÁS BOHU SVOJOU KRVOU Z KAŽDÉHO
POKOLENIA A Z KAŽDÉHO JAZYKA, ĽUDU A NÁRODA...“
(Zjavenie 5:9)
Krátka správa o tom, čo Boh od roku 1972 v Pakistane vykonal:
V zhromaždeniach od 12. do 22. 2. 2010 som sa stretol s viacerými
bratmi, ktorí už v roku 1972 pri mojej prvej návšteve v tejto krajine,
Slovo počuli, uverili a srdečne prijali. Áno, a ešte viac: podali ho ďalej.
Počas uplynulých 38 rokov som smel svojou mierou prispie ť
k zvestovaniu celej rady Božej.
Cesta vo februári 2010 bola mimoriadna. Aj ke ď sa zhromaždenia
sčasti konali aj v blízkosti hraníc s Afganistanom a Iránom, prišli stovky
veriacich, aby počuli Slovo Božie. Dohromady sa na deviatich
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zhromaždeniach v šiestich mestách zúčastnilo asi 4 000 ľudí.
Všade sa konali bezpečnostné kontroly, polícia s nabitými zbraňami
dozerala dokonca aj pri vchode na miesto konania zhroma ždení. Napriek
tomu Slovo Pánovo prišlo aj v týchto podmienkach s mimoriadnou mocou.
Bolo to víťazné ťaženie v kráľovstve Božom ku sláve Božej. Vyvolení si
vypočuli pravdu, všetci ostatní kráčajú ďalej po svojich náboženských
cestách.
Tak ako to povedal náš Pán, evanjelium o kráľovstve Božom sa bude
zvestovať všetkým národom ku svedectvu. Biblická zves ť na konci času
milosti volá všetkých, ktorí patria k Cirkvi Neveste von z babylonského
zmätku a prináša ich späť do súladu z Bohom a Božím Slovom – tiež
tých z moslimských krajín.
Chcel by som, aby sa s nami radovali v šetci bratia a sestry, ktorí
stoja za zvestovaním na modlitbách a priná šajú svoje desiatky a obete
do obilnice, tak aby mohol byť rozdeľovaný pravdivý duchovný pokrm
a všetci mohli mať účasť na tom, čo Boh teraz v celom svete koná.
Verný Boh vám to všetkým odplatí.

Niektorí zo slúžiacich bratov
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Stále je možné sály prenajať...

.

...a naplniť.
3

Všetci prichádzajú v tradičných kostýmoch.

Muži a ženy sedia oddelene.
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Poslucháči boli pozorní.

Aj mládež bola hlboko dojatá.
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Aj keď stretnutia trvali niekedy 4 hodiny....

Slovo vykonalo, k čomu bolo poslané.
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Celui Kto je z Boha, počuje Božie Slovo.

À Na konci všetci povstali a posvätili svoje životy Bohu.
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Oznamy
Najskôr Slovo apoštola Petra, ktoré je skrze zvesť konečného času s
istotou určené nám v konečnom čase:
„A VŠETKÉMU SA PRIBLÍŽIL KONIEC. TEDA BUĎTE
ROZUMNÍ A TRIEZVI K MODLITBÁM. ALE PREDO VŠETKÝM
MAJTE VRELÚ LÁSKU NAVZÁJOM NAPROTI SEBE, LEBO
LÁSKA PRIKRÝVA MNOŽSTVO HRIECHOV.“ (1. PETROVA 4:7–8).
Čítajte prosím sami ďalej a pozorne sledujte ka ždé Slovo. Prišiel
čas, v ktorom všetci, ktorí sú narodení z Boha, žijú z každého Slova
Božieho – áno, vyžívajú každé Slovo Božie a nežijú mimo Slova.
Láska Božia nás musí naplniť, pretože, ako to povedal brat Branham,
dokonanie sa udeje v láske Božej. Amen.
Pomoc pre Haiti
Všetkým súrodencom, ktorí na šim bratom a sestrám v Port au
Prince po ťažkom zemetrasení mohli pomôc ť, srdečne ďakujem. Ak
Pán chce, budem druhý marcový víkend v Haiti .
Veľkonočné zhromaždenia
v misijnom centre v Krefelde
Sobota 3. apríl 2010 o 19:30
Nedeľa 4. apríl 2010 o 10:00

Bude podávaná Večera Pánova
Je plánovaný krst

Pretože očakávame mnohých súrodencov, ve ľmi by nám pomohlo, ak
sa prihlásite, aby sme mohli plánova ť zodpovedajúcu stravu a
ubytovanie.
Pán vám všetkým bohate požehnaj.
V poverení Božom pôsobiaci
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