
Dierbare Oogstgenoot,

We hebben opnieuw deze tijd van het jaar bereikt. De bladeren zijn van kleur veranderd. Sinds deze tijd van het
vorige jaar hebben we een catastrofale hoeveelheid aan gebeurtenissen gezien. En onlangs nog een orkaan van categorie
4 aan de kust van Florida met enorme verwoestingen. Laten we sommige geschriften van Neal Frisby uit zijn bibliotheek
citeren. 

In de komende periode is het net of u duizend jaar aan gebeurtenissen zult zien in een korte periode. Zijn schaduw gaat door
het middernachtuur heen. Hij bundelt het onkruid en brengt zijn tarwe in de schuur. Mat. 13:30: "Laat ze beiden tezamen
opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in
busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur." De volheid van het tijdperk doemt voor ons
op. We naderen "in een ogenblik, in een oogwenk". 

Hieruit  moeten we dankbaar zijn,  want dit  is  de tijd van het  jaar waarin we de Heere danken voor Zijn vele
weldaden. "Hierin is een prachtige Schriftgedeelte dat onthult dat Zijn oren altijd luisteren om ons te helpen!" – Jes. 40:28,
"Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch
moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand." – Jes. 41:13, "Want Ik, de HEERE, uw God,
grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u!" – "Vat moed want Hij zal tot u een wonderbaarlijke en
opwekkende geest van herstel zenden! "Vers 18, "Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden
der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten!" – Jes. 43:7 openbaart dat
we geschapen zijn  voor  Zijn  glorie  en  dat  Hij  er  absoluut  altijd  klaar  voor  is  om te  zegenen,  redden en  te  genezen!  –
Openbaring 4:11, onthult wat we voor Jezus betekenen! “Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de
kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en voor Uw plezier zijn zij, en zijn zij geschapen.” (KJV)

Jes. 30:15 onthult: "In stilte en in vertrouwen zal uw kracht zijn!" – "En gezegend zijn zij die op Hem wachten!" –
"Alzo zegt de Heere, geef Mij bevel aangaande het werk mijner handen! "Jes. 45:11. – Hij staat altijd klaar om u te helpen
terwijl u tezamen bidt!  Vers 19 zegt: "Dat Hij aangaande Zijn beloften niet in het geheim of in het donker gesproken
heeft, en we zoeken Hem niet tevergeefs, Hij hoort ons altijd!"  "Ongeacht hoe ontmoedigd of diepbedroefd, Hij is heel
nabij!" (Joh. 14:27) – "Hij zal u rust geven en u versterken! (Matth. 11:28) Als u vertrouwen heeft zal Hij u altijd helpen en
verdedigen!" – "De dagen van de oogst zijn hier nu. Blijf doorgaan met uw werk in deze prachtige roeping en verzameling van
de uitverkoren schoven, de ware wijnstok!" 

Hier zijn nog sommige dynamische en prachtige beloften en wijsheid betreffende de geest van God, onze Verlosser de
Heere Jezus!  Jes. 26:3-4, "leert ons dat als we dagelijks aan de Heer denken Hij ons in perfecte vrede zal bewaren!
Ongeacht hoe verward de wereld is of hoe verbijsterd in een crisis, Hij heeft ons vrede en rust beloofd!  "Wij moeten niet
alleen maar op de Heer vertrouwen als we Hem nodig hebben, maar altijd! "Vertrouw op de Heere tot in der eeuwigheid:

want de Heere JE-HO-VAH is een eeuwigdurende kracht!" –
Einde citaat.

Deze  maand  bieden  we  een  boek  aan  met  de  titel  "Light
Moving Eastward in Eden" en een dvd: "The Natural Man and the
Spiritual  Man."  Uw  gebeden  en  steun  zullen  echt  het  verschil
maken met betrekking tot broeder Neal Frisby's bediening, in het
helpen om zoveel mogelijk te doen in de komende periode! Ook zal
de Heere Jezus uw inspanningen niet vergeten en naast het voorzien
in uw behoeften, verzamelt u schatten in de hemel. (Matt 19:21). Ik
zal u in gebed gedenken.

Uw Broeder in Christus, 

Gerald Frisby
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