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Dierbare Oogstgenoot,
Laten we het hebben over de problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd en de extreme hitte in ons land, evenals over het
zware weer. De bosbranden nemen toe. 12 staten staan in brand met extreme hitte en bosbranden die "megabranden" worden genoemd.
Ze hebben dit jaar meer dan een miljoen hectare verbrand, en het einde is nog niet in zicht. In juli trof een recordbrekende "snelkookpan"
hittegolf Canada met een recordtemperatuur van 49 graden! Plus de kusten van Oregon en Washington met temperaturen van 54 graden.
Las Vegas had de heetste temperatuur ooit van 45 graden. Alle meren in het westen staan op recorddiepten. Zoiets is in 120 jaar niet
voorgekomen. – Op het moment van schrijven heeft Europa te maken gehad met ernstige overstromingen. De catastrofale
overstromingen in Duitsland en België vonden er plaats. In een provincie in China hadden ze de ergste overstromingen in meer dan
1,000 jaar, met metrotunnels die overstroomden met de mensen nog in de auto's. – Alle bovenstaande gebeurtenissen hebben veel levens
gekost. Wereldwijd zijn er rellen en onenigheid. Veel landen kampen met het verlies van hun voedselvoorziening. – Dit brengt ons bij de
rijder van het zwarte paard waar ernstige voedseltekorten de krantenkoppen van de wereld zullen vullen. – Laten we een klein beetje
beginnen met een andere serie voordat we het over de paarden gaan hebben, ik zal eerst een basis leggen.
De volledige wapenrusting van Gods wijsheid zal nodig zijn in deze hachelijke tijden. En nu een citaat uit de bibliotheek van Neal
Frisby: “We zouden het graag willen hebben over Gods goedheid in het genezen van lichaam, ziel en geest, en het geven van vrede en
voorspoed! 'Ten eerste zal een persoon de juiste instelling moeten hebben en positief moeten denken aangaande het gene wat God heeft
beloofd!'' – ''Zoals een mens in zijn hart denkt zo is hij!'' (Spr. 23:7) – ''Hier is een ander Schriftgedeelte dat uw inzicht zal verbeteren,
en u gezondheid en succes zal brengen!'' (Ps. 51:12) ''Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest!'' ''Als volgende, heeft God ons
niet een onrustige, bezorgde of verwarde geest gegeven die tot angst leidt, maar een van kracht, liefde en gematigdheid!'' (Lees II Tim.
1:7) ''Aan het eind zullen wereld crises, gevaarlijke tijden en de Satan de uitverkorenen zelfs nog meer proberen te schudden, maar Jezus
geeft u het juiste medicijn en een heel goed recept, Jes. 26:3, ''Gij zult hem in volkomen vrede bewaren, wiens gedachten op u
gericht bleven!'' – ''Omdat hij op u vertrouwt!'' Hoe? Simpel kinderlijk geloof, u rust in Zijn Woord, vestig het voor altijd in uw hart!''
(Vers 4) – ''Hij geeft een zelfverzekerd hart! Laat uw hart u niet onder controle hebben, maar heb door de hulp van de Heilige Geest uw
hart onder controle! Ook overwint de liefde angst! Breng dit in praktijk en het zal veroorzaken dat de andere dingen afnemen en uw
geloof zal groeien!'' ''Negeer ook kritiek, geroddel en satans pijlen, doe de volle wapenrusting van Gods wijsheid, goddelijke liefde en
begrip aan! En voorzie de dag met veel lofprijzing en dankzegging, en u zult door de vernieuwing van uw denken hervormd worden!''
(Rom. 12:2) – ''Geluk en vreugde behoren toe aan degenen die dat op die manier door het volgen van Gods geestelijke instructies in
henzelf creëren!'' – ''De Heere heeft bevolen; weest sterk en heb goede moed, vreest niet, en ontzet u niet!'' (Joz. 1:9) ''Geloof dit
in uw hart en u zult de moed hebben om iedere moeilijkheid te overwinnen! En het zal u van negatieve gevoelens ontdoen, en het zal u
een hoog voltage van enorme kracht geven om de beloftes van de Heere Jezus te bevelen! – Het zijn de negatieve gevoelens in uw hart die
veroorzaken dat u minder van God krijgt, maar door het bestuderen van de Schriftgedeeltes in deze brief zult u een actieve kracht van
vastberaden geloof aannemen! – Een actueel bezit van magnetische kracht om Gods beloftes en beloningen dagelijks in uw leven te
brengen!'' – ''In feite zegt Hij, vergeet al Zijn voordelen niet! (Ps. 103:2) Met inbegrip van redding en genezing! Men kan zelfs een
vernieuwing van zijn jeugd en goddelijke gezondheid hebben!'' (Vers 5) – ''Herinner dat het koninkrijk van God in u is!'' (Luk. 17:21)
''Het is aan u om deze echte bron van kracht dagelijks te activeren door Hem te prijzen!'' – ''Maak u geen zorgen voor enig ding dat
tegen u is, of wie dan ook zelfs tegen u zou werken, want als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? (Rom. 8:31) De hand der
voorzienigheid heeft de teugels stevig vast, en Jezus zal het op het gestelde uur tot de juiste conclusie brengen!" – "De tijd in het
vooruitzicht zal van vitaal belang zijn betreffende de wereld gebeurtenissen, en werkelijk heel interessant! We zullen zeer binnenkort
fascinerende en boeiende gebeurtenissen zien." – "Oude golven verdwijnen, nieuwe golven van veranderingen en subtiliteit naderen! –
Alzo in het oog houdende de profetie aangaande Rusland, het Midden Oosten, het Vaticaan, de Arabieren, de Joden - Japan en China,
maatschappelijke structuren van de de VS, ook Zuid en Centraal Amerika en West Europa. Aangaande deze onderwerpen zijn er snelle
veranderingen onderweg, en ongeëvenaard in de geschiedenis! – Ze bewegen zich nu zelfs al rustig onze kant op!" – "Er is in het verleden
voor ons nog nooit eerder een tijd gelijk aan deze voor de boeg geweest als de ene die we zullen binnengaan! Luister heel aandachtig
naar mij. Wat betreft profetie heb ik het lot en de val van de VS voorzien, zoals we dat weten! – Een totaal nieuwe wereld ligt net om de
hoek. – "Ik zag de VS in een wereld puzzel passen waar het niet in behoorde; maar overeenkomstig profetie is dit hetgene wat er
staat te gebeuren! – Herinner dat als het tijdperk eindigt, de getuigenis van Jezus, de geest van profetie op Zijn dienstknechten is! Hij is
de Lichtende Morgen Ster van vervulling!" "Gedurende de tijd waar we hierboven over gesproken hebben zullen er alzo continueren;
oorlogen, plagen, ziektes, aardbevingen, hongersnoden, terrorisme, economische condities, drugs, nieuwe dimensies in het occulte,
wereld kerken brengen een nieuwe orde en betovering en een uitverkoop van de kracht en het Woord van God! – Dit zal vanaf het
Vaticaan rechtstreeks tot in de Pinkster systemen neerkomen! En dan zal het plotseling voor onze ogen ontvouwen, het mysterie Babylon
de Grote, de Moeder der Hoeren en der Verafschuwden der aarde is duidelijk zichtbaar! Openb. Hoofdstuk 17!" Einde citaat. (In mijn
volgende brief gaan we verder met de serie over de ruiter.)
Deze maand breng ik een Nieuw Boek uit met 3 preken, genaamd “Rest In A Restless Age – Not Alone – The Examiner” en ook een DVD
“Prophetic Sequence”. – Wat een prachtige brief is dit weer geweest! Dit is het moment om deze bediening te steunen. Moge de Heer u
zegenen en leiden in Zijn wonderbaarlijke wijsheid en u beschermen in deze moeilijke tijden.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.
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