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Dierbare Oogstgenoot,
We hebben extreme droogte in het Westen die zoveel branden heeft veroorzaakt, buurten branden bij de honderden. Alle
meren, vooral de Lake Meade, zijn op hun laagst, met meer dan 80 miljoen inwoners en het waterpeil is daar gedaald tot die van
1936 en het blijft maar dalen. Een belangrijke factor: straks is er geen water meer om de turbines die elektriciteit opwekken te laten
draaien. Ook is er stroomafwaarts geen water voor het planten van gewassen, wat het grootste voedseltekort zal veroorzaken dat de
moderne wereld ooit heeft gezien. Veel landen lijden nu al honger en mensen sterven door gebrek aan voedsel. Zodat u de reden
begrijpt waarom ik dit schrijf, een bezoek aan uw supermarkt met een inflatie van 9% is nu hoger dan in 40 jaar. – Terwijl ik dit aan
het schrijven was vonden er enorme overstromingen plaats in Tennessee en Kentucky, door het hele land en ook in het buitenland
en ook historisch hoge temperaturen waardoor er duizenden mensen stierven. – Ik heb een prachtige geloofsopbouwende brief uit
de bibliotheek van broeder Neal Frisby. Er is geen betere tijd dan deze om dit naar voren te brengen.
“Terwijl de wereld in profetische oordelen heen en weer schudt en terwijl de vier elementen in bijna elke natie in een
vernietigende barensnood verkeren, brengt de levende God ook de bovennatuurlijke kracht van wonderen en mirakelen
overal onder de mensen voort. De vroege en de late regen zijn samengekomen en de geest van herstel geeft een getuigenis aan
de hele mensheid. Jezus doet nu dezelfde wonderen als in het Oude en Nieuwe Testament.”
Nu onthullen we enkele van zijn wonderen om enig geloof in het Nieuwe Testament op te bouwen. Mat. 8:5-13, En toen Jezus
Kafarnaüm binnenging, kwam er een hoofdman over honderd tot hem, die hem smeekte en zei: Heer, mijn dienaar ligt thuis, ziek
van de verlamming, zwaar gekweld. En Jezus zei tot hem: Ik zal komen en hem genezen. De centurio antwoordde en zei: Heer, ik
ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek alleen het woord, en mijn dienaar zal genezen zijn. Want ik ben
een man met gezag, met soldaten onder mij, en ik zeg tot de ene: Ga, en hij gaat, en tot een ander, kom, en hij komt, en tot mijn
dienaar: Doe dit en hij doet het. Toen Jezus het hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die volgden: Voorwaar, ik zeg u: Ik
heb niet zo'n groot geloof gevonden, nee, niet in heel Israël. En ik zeg u, dat velen zullen komen vanuit het oosten en het westen, en
ik zal aanzitten met Abraham, en Izaäk en Jakob, in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen
worden uitgeworpen in de buitenste duisternis; er zal geween zijn en tandengeknars. En Jezus zei tot de hoofdman over honderd:
Ga heen; en zoals u hebt geloofd, zo zal u geschieden. En zijn dienaar genas in hetzelfde uur.
Jezus liet ons enkele echte geloofslessen zien aangaande de centurio. Hij had medelijden met zijn met verlamming gekwelde
dienaar. Hij zei Heer en herkende Jezus als Heer. Hij vernederde zichzelf, wetende dat hij niet waardig was in gerechtigheid, hij zei
dat hij honderd man (Romeins) bestuurde. Hij zei: ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt en liet zien
dat hij gezag had. Hij zei tegen Jezus dat u niet eens hoeft te bewegen, spreek alleen het woord en mijn dienaar zal genezen zijn. En
de dienaar werd beloond. Jezus verwonderde zich en zei dat zo'n geloof niet nooit in Israël was geweest en hij zei tegen de
hoofdman over honderd dat het zal gebeuren zoals u hebt gezegd en zijn dienaar werd op een wonderbaarlijke wijze genezen. Jezus
bracht ook een gezichtspunt naar voren dat sommigen waartoe hij gekomen was zouden worden weggestuurd (de Joden) en de
heidenen binnengebracht. Wat een wijsheid in deze geloofslessen. O kerk van de levende God wordt wakker! We zijn de
periode ingegaan waarin alleen het woord maar uitgesproken hoeft te worden. Mat. 15:21-28, Jezus ging vandaar en vertrok
naar de kusten van Tyrus en Sidon. En zie, een vrouw uit Kanaän kwam uit diezelfde landpalen en riep tot Hem, zeggende: Heb
medelijden met mij, o Heer, zoon van David, mijn dochter is zwaar gekweld door een duivel. Maar hij antwoordde haar geen woord.
En zijn discipelen kwamen en smeekten hem, zeggende: Stuur haar toch weg; want zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zei: "Ik
ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël." Toen kwam zij en aanbad hem, zeggende: Heer, help mij.
Maar hij antwoordde en zei: het past niet om het brood van de kinderen te nemen en het aan de honden te werpen. En ze zei: Dat is
waar, Heer, toch eten de honden van de kruimels die van de tafel van hun meester vallen. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O
vrouw, groot is uw geloof; zij het u zoals u wilt. En haar dochter werd vanaf datzelfde uur genezen. – Net als de centurio is hier
nog een opmerkelijk wonder met betrekking tot een niet-Joodse Syro-Fenicische vrouw. Verbazingwekkende nederigheid
en moed hebben het leven van haar en haar dochter voor altijd veranderd. De discipelen probeerden haar te ontmoedigen, en
toen zelfs Jezus, maar het lukte niet. Jezus haalde het beste uit haar naar boven door te zeggen dat dit niet voor honden is (dit
was de bewoording die de Joden voor deze mensen gebruikten) ze noemde hem Heer en toen noemde ze hem meester. Wat
betekende dat ze bereid was hem op wat voor manier dan ook te gehoorzamen. Ze zei dat de honden toch van de kruimels die
van de tafel van hun baas vallen. eten Jezus kon het gewoon niet tegenhouden. Hij zei: O, vrouw groot is uw geloof: zij het u zoals u
wilt. Wat betekent dat haar dochter zou zijn genezen en ze alles kon krijgen wat ze maar wilde. Ze aanvaardde het door
geloof. Wat er ook gebeurde, ze wilde gewoon niet stoppen. O, de schepper trok het recht uit haar! Ze was op een goddelijke cursus
om Zijn discipelen te laten zien hoe geloof werkte en ook aan Zijn uitverkorenen vandaag de dag! Einde citaat. Wat een prachtige
geloofsopbouwende brief!
Deze maand brengen we een nieuw boek uit genaamd “Book of Monthly Letters – Volume 4” Ook een dvd “Prophetic
Warning!” – Aan het einde van het tijdperk willen we onze getuigenis en het winnen van zielen niet verzaken! Het is het enige dat
we kunnen meenemen naar God! Als de boeken open zijn, laten we dan een goed verslag hebben. Jezus zal u voorspoed geven en u
zegenen. Ik zal dagelijks voor u bidden.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige wereldwijde bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
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