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NOODZAKELIJK GEHEIM VOOR GELUK
"In deze brief voel ik mij definitief geleid om voor u persoonlijk en mijn partners voordeel een aantal Schriftgedeeltes op te
schrijven, ter bemoediging en om u te laten weten dat Jezus met u is en u absoluut door elke moeilijkheden en problemen die u
hinderen heen zal helpen!" "De gebeds zalving zal elke druk, juk of ziekten die u confronteren verbreken!" "Laten we samen
geheel op Zijn Liefde en barmhartigheid vertrouwen; want Hij draagt zorg voor Zijn eigen kinderen! Hier volgen een aantal
Schriftgedeeltes over hoe hij u zal troosten en Goddelijke wijsheid geven zal, hetwelk van al Zijn beloftes een schat is!"
Joh. 14:26, "toont dat de Heilige Geest de trooster is en u zelfs nu omringt; en dat Hij in de naam van de Heere Jezus is gezonden en
alle dingen aan u openbaart; plus dat Hij u Zijn Schriftuurlijke beloftes in herinnering brengt! – Joh. 16:7, spreekt opnieuw over de
Trooster, en de Heere Jezus komt in de Heilige Geest weer opnieuw als een trooster! In de Naam van Jezus hebt u dus alle kracht plus de
7 zalvingen die voor u kunnen werken!" (Openb. 4:5) – "Deze 7 zalvingen zijn een in de Heilige Geest en in het lichaam van de Heere
Jezus!" – "Zie, zegt de Heere, Ik zal met u zijn in de testen en beproevingen, met bescherming en genezing!" "Leest u dit
Schriftgedeelte – geloof" – Jes. 43:2, "Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet
wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden!" Alzo Jes. 61:1-3, "De Heilige
Geest zal all degenen die treuren vertroosten door hun te geven sieraad voor as, vreugde olie voor treurigheid en het gewaad
des lofs in plaats van zwaarmoedigheid!" – "Ja, u zijn zeer grote en kostbare beloftes geschonken zodat gij door dezelve der
Goddelijke natuur in kracht deelachtig zoudt worden!" (II Petr 1:4) – "Ja, Ik doe grote dingen, onnaspeurlijk, en
wonderbaarlijke dingen zonder getal!" – "Dierbare Partner, Jezus houdt zoveel van u, vertrouw en handel gewoon! Herinner ook dat
geduld wijsheid produceert, en Hij werkt ook snel!"
"Vrees niet, Ik ben met u, ontzet u niet want Ik ben uw God! Want Ik heb het gesproken. Jezus zal aangaande u Zijn engelen gebieden,
dat zij u behoeden op al uw wegen!" (Ps. 91:11) – "Ja, de Almachtige . . . zal u zegenen met zegeningen vanuit de hemel hierboven!
. . . Vrees niet, want Ik heb u verlost en u bij naam geroepen, gij zijt van Mij. Wanneer gij dan door het water trekt (problemen
en ziekten) zal Ik met u zijn!" (Jes. 43:1-2) – "Ik heb het gesproken en u bent volmaakt in Mij zegt de Heere!" (Kol. 2:10) – "Ja,
Ik heb u zo vaak in tranen gezien, maar gij zult alzo in grote vreugde oogsten!" (Ps. 126:5) – "O de liefde en goedheid van de
Heere is met u, de Heilige Geest inspireert dit ter uw vertroosting en blijdschap!" – "Ja, zoals Ik te midden van de Israëlieten wandelde,
zo zal Ik ook te midden van uw legerplaats wandelen!" (Deut. 23:14) – "Wie ook maar op de Heere vertrouwt doet een goed en recht
ding!" – "Want de Heere uw God zal zelfs voor u strijden!" (Deut. 3:22) – "Want Ik ben een burcht ten dage der benauwdheid!" (Nahum.
1:7) – "Want Ik ben sterk namens u, leg uw lasten op Mij, want voor Mij is geen last te zwaar; Ik zal u ondersteunen en leiden!"
"Hier is een noodzakelijk geheim voor geluk zegt de Heere der Heerscharen!" Spreuken. 3:13. "Welzalig de mens die wijsheid vindt,
en de mens die verstandigheid verkrijgt! Ja, wijsheid is gegeven aan degenen die de Heere vrezen; want dat is het begin der wijsheid!
En de kennis van de Heilige Geest is begrip! (Spreuken. 9:10) Ja, verberg Mijn woorden en beloftes in u, en uw oor zal wijsheid van Mijn
Geest ontvangen! Want het is een verborgen schat van de Heere om wijsheid en kennis te vinden! Want uit de mond van de Geest komt
kennis, en Ik leg gezonde wijsheid weg voor de rechtvaardigen! – (Spreuken. 2:1-7) – "Ja, vertrouw op de Heere Jezus met uw gehele
hart, en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Mij en Ik zal niet alleen uw paden recht maken, maar Ik zal u wonderbare wijsheid geven
om diepe mysteries en komende dingen te begrijpen!" – "Zie deze dingen zijn door de Heilige Geest geschreven, opdat uw vreugde
vervuld zij!" "Ja, en deze dingen heb Ik tot u gesproken, omdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde!" (Joh. 15:11) –
"Zie, deze dingen zijn waar en betrouwbaar, houdt u aan ze vast, laat uw dagen niet voorbijgaan zonder ze, want ze zijn
blijdschap en zij zijn leven voor al degenen die geloven!" – "Vertrouw in compleet geduld en de Heere uw God zal u terwijl het
tijdperk eindigt meer kennis en wijsheid geven!" – "Dierbare Partner, de Heere houdt zeker van u, faal niet om uw liefde aan Hem te
tonen! Want dit alles was rechtstreeks aan u gegeven om te lezen en ter troost! Vergeet Zijn Woorden niet!"
In Jezus liefde, bescherming en zorg,
Neal Frisby
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