
 AUGUSTUS 2005Postbus 718050 AB Hattemkantoor@nealfrisby.nlDierbare Oogst Partner,    Wat een uur om in te leven en getuige te zijn van klimatologische veranderingen die recht voor onze ogen plaatsvinden.  Broeder Frisby vertelde mij dat de natuur deze planeet een les gaat leren. Dat is dit jaar alreeds duidelijk zichtbaar. Dennis, een orkaan categorie vier is sinds 1851 zo vroeg in het jaar niet meer voorgekomen, en nu is Emily geladen met hoge windsnelheden tot maar liefst 155 mijlen per uur. Ze  verwachten meer voordat het seizoen eindigt.  Wereldwijde weersveranderingen vinden plaats als de aarde zich opwarmt. De ijspakken breken af. Sommige van de grootste stukken die in de afgelopen tien jaren van de Zuidpool afbraken zijn wel 40 mijlen lang. 12 brokken ijs ter  grote van Rhode Island zijn afgebroken. Het oceaanwater zal stijgen en daardoor zullen de kustlijnen wereldwijd veranderen. Roemenië en  Bulgarije  –  hevige  regenval  en  overstromingen  veroorzaakten  20  doden  en  tien  duizenden  overstroomde  huizen.  Overstromingen  en  aardverschuivingen veroorzaakt door hevige moessonregens in India veroorzaakten 12 doden en meer dan 121,000 ontheemden. – China – 1  miljoen mensen vluchten uit hun huizen weg toen de tyfoon Haitang hen met windsnelheden van 162 mijlen per uur trof. 
Super Aardbevingen – Super Orkanen, Cyclonen en Tyfoons – Super Vulkanen – Een welbekende caldera explodeerde gemiddeld iedere 600,000 jaar. Het is nu 620,000 jaar geleden sinds deze vulkaan tot uitbarsting kwam. Wetenschappers houden deze en vele andere vulkanen nauwlettend in de gaten. We leven waarlijk in de laatste uren van deze planeet. 
En nu een aanhaling van Neal Frisby's Rol #287:  "Een  van  de  redenen  waarom  we  het  weer  en  de  natuur  aanhalen  is  omdat  het  de  ultieme  feit  toont  van  Zijn  spoedige  komst  en  een  waarschuwing voor de mensen om zich voor te bereiden. Het onthult de barensnood; de Zonen Gods komen tevoorschijn.  Lees Romeinen  Hoofdstuk 8. Dit Schriftgedeelte is veelbetekenend en heel speciaal, door voorzienigheid aan Zijn Uitverkorenen gegeven. Ons lotsbestemming." 
HET ELEMENT TEKEN EN WAARSCHUWINGEN – Aarde, Wind, Vuur en Water. – Zoals voorzegd geven deze profetische tekenen in de natuur en het weer de aarde zijn laatste waarschuwing. We zien een record aan stormen, grote overstromingen, vulkanische activiteit, sterke winden  (tyfoons) en super aardbevingen, zoals we daar zojuist getuige van zijn geweest en datgene al 30 jaar geleden profeteerden. De top van de  Mississippi Rivier, en de Rode Rivier, droogtes, elektrische stormen en vurige asteroïden uit de hemelen. Dit alles zal over de gehele aarde in  immense intensiteit tot in het gewelddadige en vernietiging toenemen! De aarde zal in de toekomst zelfs van snellere orkanen getuige zijn . . .  het weer is het ultieme teken. Jezus heeft gezegd, dat zoals het was in de dagen van Noah, het weer opnieuw zal zijn ten tijde van Zijn 
terugkomst. Lukas 21:25 vermeld dat de zeeën en de watergolven groot geluid zullen geven, met mensen in verbijstering zonder  
levensmiddelen,  niet  wetende  welke  weg  te  gaan.  –  Een  nauwkeurige  beschrijving  van  vandaag!  Einde  aanhaling.  (Lees  aanvullende informatie op Rol #291.)  
Broeder Frisby's boodschap is de wachters boodschap van het Middernachtelijke uur. Zoals in de Rollen is beschreven wordt deze aarde met veel meer problemen dan enkel het weer geconfronteerd.  Bestudeer de Rollen met de originele King James Vertaling Bijbel  voor de kostbare zalving die is gegeven en God zal u in de toekomst vele dingen openbaren. Ezech. 33:33, "Maar als dat komt (zie, het zal komen!) 
dan zullen zij weten, dat er een profeet in het midden van hen geweest is." – "De tijd zegt, u kunt mij niet zien totdat ik ben heen 
gegaan." – Een aanhaling van Broeder Frisby.  Hoe waar is dat!Een beetje meer informatie betreffende onze projecten: We zijn onze vermogen aan het uitbreiden voor het overdragen van videotapes naar  DVD en audio tapes naar CD. We zijn de Rollen tot in een gegevensbestand (database) aan het overzetten, en inventariseren alle boek preken en  Rollen, evenals al de preken op video en audio die nog niet zijn uitgebracht. Het zal een grote inspanning zijn om de rest van de bibliotheek af te  ronden; de kostbare preken die Broeder Frisby predikte en in onze zorg achterliet. Met uw hulp, ondersteuning en gebeden zullen wij onze uiterste best doen, en dat zo snel als we maar kunnen.  De nieuwe Rol #320 Deel 2 is klaar! – Velen genoten van Deel 1, dus wilt u Deel 2 van deze waardevolle Rol niet missen. Weest u er zeker van  dat u ons schrijft voor uw kopie. De Heere zal in al uw noden voorzien en u zegenen. Onze gebeden zijn met u in dit kostbare werk van de Heere  Jezus Christus. Uw Broeder In Christus, Gerald  Frisby
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