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ZEGENINGEN IN DE OOGSTTIJD
''De Heere is werkelijk Zijn mensen aan het zegenen, en zal hen zelfs nog meer belonen! – Maar door de gehele geschiedenis heen leefden de
mensen nog nooit in een dergelijk uur, waar wij nu in leven! – Ieder gebed moet tellen, want de tijd wordt steeds korter. En ik voorzie en weet
door de Heilige Geest dat de Heere de mensen die deze vitale boodschap volgen en mij helpen definitief zal steunen! – Maar ook is het een uur
van een belangrijke gelegenheid om in de tijd van de oogst te werken. Wat een voorrecht om in zulk een tijd als deze te leven om zodoende van
de uitstorting en de komst van de Heere Jezus getuige te zijn!'' – ''En Hij zal alzo als nooit eerder tevoren met een enorme kracht van Zijn macht
achter Zijn mensen staan! De Schriften en de dispensationele verandering bevestigen het!''
''Ik voel dat deze brief definitief persoonlijk gericht is aan al mijn partners die eens met deze bediening begonnen en getrouw bleven en aan
een ieder die tot in de bediening gekomen is, Hij zal zeker in de zalving vertoeven en hen begeleiden!'' . . . ''Zie zegt de Heere, nu is het de tijd
waarin de uitverkoren gemeente voorwaarts moet gaan. Mijn mensen zijn als 'het koren', waar Ik in Math. 13:30 over sprak, tot
rijpheid gekomen!'' . . . ''Ja, gedurende de langzame groei periode van de vroege regen, zijn zij nu voor de late regen gereed! En als de
zon (zalving) vervolgens op hen zal schijnen, zullen ze voor de uiteindelijke oogst tot rijpheid komen! – Ja, Mijn mensen zijn als het
volle koren in de aar!'' – U kunt de profetische koren gelijkenis in Mark. 4:28-29 lezen . . . ''Mijn mensen hebben, op zulk een uur, geduldig
gewacht! (Jak. 5:7) – De wolk van vuur is gereed om zich te verheffen, en Mijn mensen moeten tot in het Beloofde Land van de Geest
voorwaarts gaan . . . een plaats die wemelt van de gaven en de vruchten van de Geest! Ja, om hen voor de opname gereed te maken! Zie, gelijk
aan hoe de profeet Elia werd weggevoerd; want hij wist dat de tijd nabij was, dus wachtte hij en maakte zichzelf gereed, evenzo zal Mijn volk
van de nabijheid bewust zijn, en voorbereid zijn om in de glorie van Mijn Heilige Geest opgenomen te worden! In een moment, in een oogwenk,
zullen zijn allen tot in een andere dimensie veranderen! Zij zullen in de schoonheid en de eeuwigheid van de Heere der Heerscharen rusten!'' –
''Weest er zeker van en laat uw licht schijnen, want in dit uur bent u geroepen om te getuigen en om over deze wonderbaarlijke
dingen te horen! – Ja, Ik heb u uitgekozen om in dit profetisch uur te verblijven, en daarna zal u met de Heer Zelf in de rust treden!''
''Ja, de stoppels zullen verbrand worden, en de ware vruchten verzameld! – Maar als de uitverkoren gemeente haar laatste fase binnen gaat,
zal Mijn volk nog steeds met strijd te maken krijgen, want de Satan zal deze beweging van de Geest proberen uit te dagen. Om de echte
uitverkorenen proberen te misleiden zal hij predikanten tot in een engel des lichts transformeren, maar hij zal falen! – En de vlam van de
Heilige Geest zal hem afwenden, en zijn attentie zal in de richting van zijn anti-Christelijke volgelingen gaan! Terwijl de Satan, degenen die fals
zijn en degenen van het kaf die Ik weggeblazen (afgescheiden) heb, aan het vergaderen is, zal de Heer Zijn ware gelovigen tot in één
verzamelen; en als deze eenheid bereikt en geperfectioneerd is zal er onder de ware gelovige een grotere manifestatie van Mijn macht zijn dan
ooit tevoren! – En voorwaar, Ik zal altijd met hen zijn, zelfs tot aan het einde van hun werk! – Dan zal deze uitspraak werkelijk vervuld
worden, 'de tarwe is van het onkruid afgescheiden!' . . . Amen, we moeten tezamen werken, bidden, geloven en samen met de Heere Jezus
vertrekken! – Dit is ons uur, wat een tijd van vreugde! Laten we blij zijn!"
"Zoals we kunnen zien hebben we betreffende de toekomst van Zijn werk een zekere hoeveelheid aan belangrijke informatie van de Heilige
Geest ontvangen en we zullen gelijk een paar op de rug van een adelaar gevouwen vleugels tot in zijn plannen passen!" – "Door Goddelijke
Voorzienigheid zal Hij ons met Zijn wolk van vuur tot in de laatste fase van Zijn oogst van zielen begeleiden!" – "Jezus is gelijk een man die op
een verre reis is geweest en klaar is om terug te keren. We moeten te allen tijde naar Hem uitzien! (Marcus 13:34-37) – Jezus komst zal voor
degenen die niet naar Hem uitzien zeer plotseling en onverwachts zijn! – Het zal in een tijd van wereldnood, revolutie en hongersnood zijn! . . .
Het zal door een toename aan kennis en uitvindingen voorafgegaan worden! – Het zal gedurende een periode van wetteloosheid zijn; de
kinderen zullen aan de ouders ongehoorzaam zijn, het zal een tijd zijn waarin enkele lang vertrouwde vrienden en volgelingen de oprechte
mensen en loyale en ware dienaren zullen verraden, zodoende vertrekkende vanuit het ware lichaam tot in de valse leer! . . . Want het zal
zeker op deze wijze zijn, zegt de Heere!" (Matt. 24:10) "Het zal een tijd zijn van duivelse leerstellingen en dwaze spotters zeggende;
waar is Zijn komst?" – "En ja, ik zeg, zie Ik kom spoedig, als een bliksemflits zelfs. In een moment, in een oogwenk zult u mij met
uitgestrekte handen zien! – Ja, want gij leeft in de laatste tijden der heidenen! – Want het is recht voor uw ogen in vervulling!"
"Hier is wat meer inzicht aangaande het anti-Christelijke systeem. Ik voel dat de Heilige Geest openbaart dat het merkteken, de naam en het
het getal van het beest één en hetzelfde zal representeren; de duivelse leerstelling van de draak! . . . Het merkteken zal een zegel van eigendom
zijn, het zal betekenen dat degenen die het aannemen de Satan zullen toebehoren!" – "Want ja, zegt de Heere, het is het zegel van
ondergang en het is voor de zonen des verderfs!" – "En Mijn uitverkorenen zullen het nooit ontvangen! – Want in de lotsbestemming
heb ik hun in een manier voorzien om met Mij te ontsnappen!" – "En in een andere oorspronkelijke wijze betekenen de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest één en hetzelfde ding! – De Heere Jezus is het hoofd van ALLE overheid en macht! Want wij zullen door Zijn Heilige Geest
verzegeld worden en zullen de kinderen der eeuwigheid zijn!" – "Ja, Ik ga verder met Mijn plannen zegt de Heere Jezus! – En Ik scheidt Mijn
mensen waarlijk af, voor een speciale prijs die ik hen beloofd heb! – Ja, en hun beloning zal de meest geweldige zijn! – Weest niet ontzet, noch
ontmoedigd, want zie, Ik ben op een krachtigere wijze dan ooit eerder tevoren met u! Zie, Ik zal herstellen zegt de Heere! (Joel 2:2328) – "Welgelukzalig is degene die gelooft en wijs is degene die dit inzicht gevonden heeft en ernaar handelt! – Want de Almachtige
heeft het zo verklaard; en het zal zeker plaatsvinden! Want in alle dingen is er een tijd en seizoen gesteld om Zijn veelvuldige doel
voort te brengen!"
In het glorieuze werk van Jezus,
Neal Frisby
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