
                                                                                                                                                                                                                                                            

Dierbare Oogstgenoot, 
We komen weer in het deel van het jaar waar Thanksgiving eraan komt.  We willen dan altijd weer denken aan de

goedheid die de Heer ons had geschonken. Onze voorvaderen waren de Heer dankbaar en creëerden deze prachtige
danktijd van het jaar. Niemand kan het zich voorstellen tenzij  u daar zelf  was,  om een lastige nieuwe wereld voor een
christelijke natie te begrijpen. Zoals we goed kunnen zien, wisten onze voorvaderen hoe ze echt moesten bedanken. Voor ons
geldt dat we er altijd aan moeten denken om de Heer te danken.  “Zeggende:  Amen. De lof,  en de heerlijkheid, en de
wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.” Openb.
7:12. Voordat we ingaan op een citaat uit de bibliotheek van Neal Frisby, willen we de orkaan Ian in Florida, niet vergeten,
waar een bijna totale vernietiging van hun eigendommen plaatsvond. We willen voor degenen daar bidden dat de Heer hen
zal helpen in deze moeilijke tijd waarin ze zich bevinden. 

En nu een citaat van Neal Frisby. – “Jaren geleden verklaarden de Schriften dat gebeurtenissen zo vreemd en van zo'n
omvang zouden zijn, hoewel een man het zou verklaren, dat veel mensen het pas zouden geloven als ze het te zien zullen
krijgen. En dit is zeker waar geweest! – Wereldwijde profetieën, internationale crises en rampen overweldigden de aarde! Het
is  slechts  een  voorteken  dat  er  nog  meer  zal  verschijnen!  Wetenschappers  zeggen  dat  grote  asteroïden  in  de  nabije
toekomst de aarde zeker zullen raken! We hebben al kleintjes de aarde zien raken plus vuurballen zoals voorspeld. – Openb.
8:8-10 zal  eerder  plaatsvinden dan de meeste  denken!  –  De vier elementen van de natuur zoals voorspeld,  leren deze
planeet een les, die velen niet zullen vergeten! – Plus slechtheid en plezier gaan nog steeds gewoon door, zelfs als het zich
verdiept in elk facet en manier van leven! In het verleden hebben roddels (waar en onwaar) hele beschavingen vernietigd en de
ondergang veroorzaakt! – De immoraliteit heeft zelfs op de gewone tv het stadium bereikt dat tot nu toe als ongelooflijk werd
beschouwd! Toch voorspelden de rollen het. (Satelliet- en kabel tv is nog veel erger.)  Als een mist hebben slechtheid en
plezier hen tot een sterke waan geleid! Als een schaap die naar de slachtbank gaat zullen zij door een lam geleid worden
dat in een draak is veranderd! Mensen leven in een fantasie-achtige wereld vanwege films, enz. Net als de zondvloed in de
dagen van Sodom denken ze dat goed fout is en fout goed is. Wat een waanidee! (II Thess. 2:10-11; En in alle verleiding der
onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om
zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;)  – De geest
herinnert me eraan en je kunt het niet beter voorspellen! Een ongelofelijk inzicht dat ik meer dan 40 jaar geleden opschreef! En
we zijn nu aangekomen in die tijd, en de rest zal ook worden vervuld. Bovendien bevinden we ons in de dagen van oude
orgieën van Rome, zoals je waarschijnlijk al weet, hoort of dagelijks ziet via de media! Einde citaat. – Zoals we zien wordt de
samenleving van deze wereld weggevaagd door hun schulden, denkend dat ze rijk zijn. Deze tekst komt in me op.  Openb.
3:17: “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en
jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Omdat ze in een waanidee verkeren, zoals de Bijbel het voorspelde, niet wetende dat
er een grote schaduw op deze natie en wereld is gevallen.  Getuig zolang het kan aan uw dierbaren. Binnenkort zal het
zwarte paard uit gaan rijden. Hierover later meer. 

Nog een prachtig bemoedigend citaat uit de geschriften van broeder Frisby:  “De Heer is het scheppende licht van alle
tijden, in Hem is kennis en de som van alle wijsheid. De uitverkorenen staan op het punt om binnenkort meer van Zijn
vervullende geest te ervaren! Jezus Christus is een bedekking waarin het licht straalt en in rust! In Jezus is de bekroning
van alle heerlijkheid, de uitverkorenen zullen eraan deelnemen en het delen! Het begin van Zijn essentie van spirituele
straling zal meer en meer gaan schijnen op de uitverkorenen tot aan de opname! – Een vibrerende levende God onder
hen, een wolk van pracht zal hen overschaduwen, een omhulsel van liefde en vertrouwen! Zijn ogen als robijnen zoeken
de zijne uit naar een grotere beloning die nog moet komen! – En het uur van daadwerkelijke confrontatie met Jezus is
niet ver weg, en wat schijnbaar zo lang heeft geduurd zal 'ons plotseling overkomen'! Prijs de Allerhoogste Verlosser!”
(Einde citaat)

Deze maand breng ik  een prachtig nieuw boek uit genaamd  "Still Waters" met twee extra preken: "Time Limit" en
"Confessions Power". Je wilt het niet missen. Ook een dvd, 'Stressfactor'. – Ik ben zo dankbaar voor al je steun. Het is een
geweldige hulp geweest om de nieuwe boeken uit te geven. Moge de Heer Jezus je blijven zegenen en leiden en je voorspoedig
doen zijn in zijn wonderbaarlijke wijsheid.

Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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