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Dierbare Oogst Partner,

We zien werkelijk vlak voor onze ogen vervulling van profetie. Moeilijkheden in het Midden Oosten, met zekerheid gezegd was het weer een
groot probleem. We hadden extreme kou en op andere plaatsen ook warmte gehad. – Zware regenval en overstromingen veroorzaken veel
rampen. Broeder Frisby sprak vele malen aangaande deze komende gebeurtenissen. – Het weer, aardbevingen, orkanen door al zijn preken en
geschriften. Broeder Frisby's geschriften, preken en video's zijn zeer gezalfd. Hij vermeldde dat deze zalving de Uitverkorenen zal behouden
tijdens de ure der verzoeking dat op het punt staat om de wereld te beproeven. Ik kwam een prachtig geschreven aantekening tegen voor de
Uitverkorenen en ik zou het graag voor u in deze brief willen publiceren. Ik weet dat het evenveel voor u zal betekenen als het voor mij
betekende toen ik het las. Nu een aanhaling van Br. Neal Frisby.
JEZUS – ''De bijzondere Naam is een voortbrenger van krachtig geloof, en de enige manier waarop een waar wonder uitgevoerd zal worden!
Het herhalen van Zijn Naam in lofprijzing brengt de ware substantie van geloof in werking! Verlossing is verzekerd in deze Naam! Hoe sterker u
het gelooft, hoe meer vibrerende gezondheid en leven er in uw lichaam zal opspringen! Duivelse machten en onderdrukking verdwijnen door
standvastigheid in deze wonderbare Naam Jezus! Waarin het zegt, En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen!'' (Joh. 14:13)
''Lees vers 9 en u zult een perfecte eenheid en inzicht van kracht hebben, en wie Hij is! – Als men Zijn Woord en beloftes overdenkt, zal
het geloof toenemen!''
De Heilige Geest – ''Is de kracht van de Heere Jezus in geestelijke vorm, de Geest der Waarheid genoemd! Het zal u in alle dingen onderwijzen
en zal u in alle waarheid leiden. Het zal het lichaam van de gelovige levendiger maken! En Hij zal u toekomende dingen verkondigen!'' (Joh.
16:13) – ''Hij zal kracht geven om te getuigen.'' (Hand. 1:8) – ''Vanuit de gelovige zullen rivieren van levend water vloeien!'' (Joh. 7:3738) – ''En het zal zijn gelijk een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven!'' (Joh. 4:14) ''Hoe meer u, uzelf in het prijzen
activeert en uzelf verlustigt in Zijn Geest zult u de vrede en beweging van de Heere voelen! Hij is de Vertrooster! Op het einde zal de Heilige
Geest ons allen in eenheid tezamen brengen voor een opwekking, herstel en opnamen, en de Heere Jezus persoonlijk in de hemelen te
ontmoeten!''
Geloof, Genezing en Wonderen – ''Als u het hierboven staande in praktijk brengt en uw geloof gelijk een Mosterdzaadje groeit, zal niets meer
onmogelijk voor u zijn!'' (Math. 17:20) ''Geloof zal een boom ontwortelen, eveneens iedere soort wortel van ziektes, kanker, en etc. En het zal u
gehoorzamen! – In feite kunt u met groot geloof een berg van problemen en moeilijkheden verplaatsen!'' (Mark 11:22-23) – ''Geloof dat gij
ontvangen zult, en gij zult hebben!'' (vers. 24 Engelse vertaling) ''U zegt, wat is het volgende? – We treden dit type dimensionaal geloof
steeds verder binnen. Ook zal het vasten met Gods Woord ongelofelijke antwoorden op gebed teweegbrengen! Naarmate we de Opname
naderen zullen alle dingen mogelijk zijn voor de gelovige! (Mark 9:23) – ''Geloof is een ware schat, en aan iedere persoon is hiervan een
mate gegeven, en het is aan u om het dagelijks te activeren en in kracht te groeien!''
Voor De Individueel – ''Evenals Jezus de namen van Zijn Engelen en discipelen kent, kent Hij u. – Hij roept Zijn schapen bij naam en leidt ze!''
(Joh. 10:3) ''En de schapen horen naar Zijn stem. En door de voorzienigheid bereidt Hij een weg voor u!'' (vers 4) – ''En Hij is de deur die u door
verlossing bent binnen gegaan!'' (vers 7)
Vrees – ''Dit lijkt de nummer één veroorzaker van ziekten, onderdrukking, angst, en psychische stoornissen van vandaag te zijn! Het kan alzo
het hart aantasten. – En Jezus zegt, laat uw hart niet verontrust zijn. – Door elke dag te ontspannen in de geest in lofprijs en kalmte, op
zichzelf zijnde Zijn beloftes overdenken zal wonderen doen voor geest, lichaam en ziel!'' (Ps. 34:19) – ''Alzo zei David, Hij bevrijdde mij van al
mijn vrees. Hij zei, Hij leidt mij naar zeer stille wateren!'' (dat betekent alzo vrede en rust) – ''Hij zal uw g edachten, lichaam en geest
vernieuwen, het met nieuw leven verlevendigen. En vergeet AL Zijn zegeningen niet!'' (Ps. 103:1-5) ''Herinner onder het bestuderen van al
hetgene wat hierboven vermeld is, Jezus zal liefde, vreugde, vrede, kracht en rust brengen!'' (Ps. 16:11)
Voorspoed en Gezondheid – ''Overeenkomstig de Schriften zal Hij voor Gods mensen gegarandeerd een weg maken om door te gaan met het
uitzenden van de Evangelie informatie! – En beproef Mij nu daarin, zegt de Heere !'' (Mal. 3:10) – 3 Joh. 1:2, ''Dat gij voorspoedig zult zijn! De
Bijbel spreekt aangaande voorspoed voor Zijn kinderen. Het zegt, 'geef, en u zal gegeven worden, zelfs een overlopende maat!' (Luk. 6:38) – En
voor het helpen in het werk – Hij zegt geef, en gij zult een schat hebben in de hemel!'' (Math. 19:21) – ''Hij zal u voorspoed en succes
geven!'' (Joz. 1:8) – ''Verlossing, gezondheid, voorspoed en genezing is voor Gods volk! Geloof dit en Hij zal dagelijks in uw noden voorzien, en u
grote en machtige dingen bekend maken!'' (Lees Jer. 33:3) Einde aanhaling.
Broeder Frisby toont ons de weg naar zegeningen en de welvaart van de Heer!
Aan al degenen die deze maand schrijven zenden we een speciale boek genaamd “The Real Thing – Fiery Furnace Faith!” met daarin Broeder
Frisby en zijn familie afgebeeld. U wilt het niet missen. We hebben alzo een nieuwe DVD uitgebracht genaamd “Profound Promises!” – Jezus zal
u voorspoedigen en zegenen. Zendt uw gebeds verzoeken.
Jezus houdt van u en behoede u,
Gerald Frisby
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