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Dierbare Oogst Partner,
We zijn nu in een aanloopperiode van een extreme climax van gebeurtenissen. Ik heb veel te zeggen, maar houd het deze keer kort omdat de
Heere een druk op mijn legt om deze profetische aanhalingen welke Broeder Frisby schreef door te geven. Ik weet dat het u zal verblijden. En nu een
aanhaling van Neal Frisby.
"De tekenen rondom ons en de profetische vervulling vertellen ons dat Hij zelfs aan de deur is. De toekomst voor Zijn kinderen is een
vreugdevolle krachtige visitatie! Maar voor de wereld zal het een donkere en gevaarlijke tijd zijn; het is de koers van het lot. De crisis is
acuut en dreigend, als de samenleving in een mist van blindheid de gebieden van de ondergang binnen zal gaan en bij Armageddon zal uitkomen !" - "
Op dit moment heeft de jeugd onze gebeden meer dan ooit nodig. De misdaad, uitspattingen en drugs misbruik in onze straten is hoog. Ik predikte
dat heroïne, cocaïne en alle soort van nieuwe drugs onze samenleving vanaf de wortels zal verwoesten. Als nooit eerder daarvoor, zal het een
epidemie genoemd worden! - Van tijd tot tijd zal deze natie er een stap tegen nemen in de wet maar het heeft zulk een grip op de samenleving dat
alleen Goddelijke interventie nu kan helpen! - Mijn mening is dat de toekomst betreffende dit niet erg troostend is voor de natie in de laatste jaren! " " De verspreiding van verdorvenheid, geweld en immoraliteit veroorzaakt dat de wereld in het verderf afdrijft. De plagen zijn van het
slechtste soort van zonden en corruptie die we sinds de dagen van Rome gezien hebben! Een planeet van complete rebellie tegen alles wat
goed is en moraal heeft! " - "Als tevoren gezegd, het is schokkend te zeggen, dat de bevolking uit de stad nergens meer door geschokt worden! En ook
terwijl afvalligheid over de naties gaat, is daar een werkelijke uitstorting van het wonderbaarlijke in het midden van de eendrachtige ware gelovige!"
De Heere voorzei perfect de weerspatronen. " Als we zeiden, kosmische-gelijkende stormen, met overstromingen in de ene plaats en droogtes en
hongersnood in de andere plaats ! " - "Dat vrouwen en een vrouw in de politiek gaan; dagelijks is dit voor onze ogen in de naties gebeurd ! " " De Schriften hebben gezegd, dat religie en politiek zich gaan samenvoegen. We zien dit. " - "Het terugvallen van het ware Evangelie in de
lauwwarme systemen. - Maar op het zelfde ogenblik heb ik voorzegd dat er een grote golf van opwekking zal komen vlak voor de opname
over de gelovige ! " - "Ik zal volledig herstellen, zegt De Heere, dat wat in handelingen is geschreven Hand 2:2-4 - Hand 3:19-21! "
" Ik voorzie een paar heldere momenten en goede tijden voor ons , maar ook zie ik sommige hele donkere tijden voor de Verenigde Staten en de
wereld. Er zijn zovele gebeurtenissen in vervulling gegaan, dat we er hier maar enkele kunnen neer schrijven. God openbaart aan ons dat de tijd kort
is! - Dus waakt en bid - want vele opzienbarende en grote gebeurtenissen zijn vastgesteld om plaats te vinden! - Op het meest profetische gebied,
gaan we nu een dimensie binnen nog niet eerder gezien ! "
Waakt ! - Als Jes. 40 : 22 zegt, Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde en kijkt wat er plaatsvindt. Hij kent het begin tot het einde.
En Hij draagt dagelijks zorg voor u en Zijn kinderen ! - Vers 8, het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord onzes Gods bestaat in der
eeuwigheid! "
" Zoals we in het begin al zeiden, de werkelijke uitstorting en verkwikkende rust is komende voor de uitverkorenen ! " ( Jes. 28 : 10 - 12 ) - " De
Heilige Geest zal zondaren in vele verschillende delen van de wereld overtuigen in hun hart, met een beweging van herstel in hun ziel! - De wind
blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid! ( Joh. 3:6-8 ) - Met andere woorden, niemand verteld ons waar te gaan: het gaat waar het is
voorbestemd te gaan ! En door Goddelijke Voorzienigheid zal er niet één die in Hem gelooft gemist worden! " - " De Heilige Geest zal de gelovige
aanvuren ( genezen, waarschuwen, opwekken, onderwijzen en opnemen ) en getuigen van de Heere Jezus ! " - " De Trooster, de Heilige Geest,
die de vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb ! " ( Joh. 14 : 26 ) - " Hij zal u de weg wijzen
tot de volle waarheid: Hij zal Mij verheerlijken, en de toekomst zal hij u verkondigen ! " ( Joh. 16 : 13 - 14 ) - Wonderbare dingen zal Hij ons
openbaren in de toekomst, want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie ! " ( Openb. 19 : 10 ) " De Heilige Geest blaast Zijn geestelijk vuur
in uw ziel, om u te leiden en overeenkomstig Zijn wil vervulling in uw leven te brengen ! - Geef u over aan Zijn tegenwoordigheid. Laat Hem
u werkelijk zegenen! Prijs Hem dagelijks ! Jezus houdt van u ! "
" Deze brief is niet compleet zonder de beloftes van voorspoed. De Schriften spreken van voorspoed in wat u doet, en waar u gaat, en in het
geloven! Omdat De Heere met Hem was; en wat hij verrichtte, deed De Heere gelukken! ( Gen. 39 : 23 ) - " En alles wat gij onderneemt, De Heere
maakte het voorspoedig! ( 1 Kon. 2 : 3 ) - Ongeacht waar u gaat, Hij zal u financieel zegenen ! " ( Joz. 1 : 9 ) - " Gelooft in Zijn profeten en gij zult
voorspoedig zijn ! ( 2 Kron. 20 : 20 ) Dat het u in alles wel gaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat ! " ( 3 Joh. 1 : 2 ) - " Als u
handelt zal God in uw noden voorzien ! ( 2 Kron. 26 : 5, God maakte hem voorspoedig. " Er velen Schriftgedeeltes en als u in de noden van
Gods werk tegemoet komt, zal Hij niet falen in het tegemoet komen van uw noden! Hij zal kleden, voorzien in uw brandstof en voedsel behoeften
zonder te falen ! - David heeft gezegd, " Vergeet niet ÉÉN van Zijn zegeningen !" - 1 Kon. 17 : 14, " het meel en de olie raakte niet op ! " - De Heilige
Geest schrijft dit om Zijn mensen en u allen in deze tijd waar we in leven te bemoedigen en te troosten! "
" Jezus heeft gezegd in Luk. 6 : 38, geeft en u zal gegeven worden, een overlopende maat zal men in uw schoot geven! " - " Geven voor
God's werk verzekerd u van een goede maat terug! We leven in het teken van wereld Evangelisatie! En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de
gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken! ( Math. 24 : 14 ) De oogst is rijp en Jezus heeft gezegd, we moeten werken
terwijl het dag is, want wanneer de nacht komt kan niemand meer werken ! " - " Alles wat u gedaan hebt, en doet, zal een schat in de hemel voor u
opbouwen ! " - ( Math. 19 : 21 ) Einde aanhaling.
Wat een wonderbare aanhaling heeft Broeder Frisby ons achter gelaten, als bemoediging en om ons waakzaam te houden voor de condities waar
we in leven! Ik vraag u om uw best te doen deze maand, om ons te helpen in de bediening om deze vitale boodschap uit te dragen. - Dit is definitief
het uur van gebed. Als we ons in het gebed verenigen weet ik dat De Heere een ieder van ons in de rechtmatige plaats van Zijn wil zal helpen. Moge
de Heere u rijkelijk zegenen en bewaken tot Zijn wederkomst.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby
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