
 SEPTEMBER 2005Postbus 71, 8050 AB HattemE-mail: kantoor@nealfrisby.nlDierbare Oogst Partner,     Aangezien we de spoedige wederkomst van onze Heere Jezus Christus naderen is dit de meest belangrijke tijd in de geschiedenis! – Een stukje van tijd aan de wereld gegeven om tot inkeer te komen; een uur om voor onze geliefden te bidden terwijl zij nog willen luisteren want de  tijd is komende waarin zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar gehoor zullen geven aan verleidende geesten.  We leven in een 
snel-tempo-achtige wereld waar een valse voorspoed jong en oud verleidt. Schulden slokken de Naties op tot op het punt waar zij “hun ziel aan het winkelbedrijf (gedwongen winkelnering) of de Wereld Bank verschuldigd zijn”. De anti-Christ zal spoedig aan de macht komen. We moeten  werken  terwijl  we  dat  nog  kunnen  om  deze  Evangelie  bekend  te  maken,  de  ware  boodschap  die  Broeder  Neal  Frisby  aan  de Uitverkorenen gaf en een getuigenis tot de wereld.
     Op Rol #2 schreef Broeder Frisby over William Branham:  "Verscheidene malen werd het mij toegestaan om op voorhand zijn dood te zien  
en deze te kennen. Ik wist dat er zich een verandering van tijd en bediening zou ontvouwen. Alle begiftigde mannen zeiden dat hij een grote profeet  
was, hoewel sommigen niet instemden met een gedeelte van zijn boodschap. Een ding is zeker, en wel dit, dat we er goed aan doen om ons te  
herinneren dat zijn dood een teken was. (De tweede zalving begint met oordeel) Weinig mannen hebben het voorrecht gehad om zo met God 
te wandelen als hij deed. Einde aanhaling. Opmerking; God geeft altijd een dubbele getuigenis. De Uitverkorenen zullen dit herkennen en gereed zijn. Deze beide mannen waren geloofsgetrouwe getuigen. Hun boodschappen waren om de Bruid gereed te maken en om de wereld te  waarschuwen voor Gods oordeel. Grote gebeurtenissen zijn onderweg om de manier van leven op deze aarde te veranderen. Energie zal nu en  in de toekomst een grote rol spelen. Math. 25:10 toont een geestelijke tekort aan olie. Openb. 6:6 toont een natuurlijke tekort aan hulp  
bronnen,  voedsel,  olie,  etc.,  een  strenge  controle  aanduidende.  Want  er  moet  een  hongersnood  plaatsvinden  als  nooit  eerder  
daarvoor geweest is, een droogte van grootte omvang. 

     Afgelopen maand spraken we over het weer, en wat een maand was dat!  Juli vestigde een record als het gaat om tropische stormen. De vijf in Juli geregistreerde tropische stormen waren de ergste van de tot nu toe geregistreerden voor die maand en wereldwijd was het de tweede  warmste in het register vastgestelde Juli, dit melde het U.S. Climate Center. Ook waren er aardbevingen en droogtes. – Luk 21:10-11. 

De Bijbel spreekt de waarheid. We zijn in het informatie tijdperk op de aarde, en dat, op een zodanige wijze dat profetie rechtstreeks voor  onze ogen in vervulling gaat. De toekomst is nu hier – profetie vervuld. Een recent artikel onthulde nieuwe wapens. Een wapen ter behoeve van  massa-controle  is  gedeployeerd.  Een  bepaald  type  straling–wapen  die  microgolven  uitzendt.  Het  veroorzaakt  dat  de  massa  zich ongemakkelijk voelt. Dit wapen is nu naar Irak gezonden. In de nabije toekomst zal het alzo gebruikt worden om, wanneer het nodig geacht wordt, gehele wereldpopulaties te controleren. – Nieuwe onbemande gevechtsvliegtuigen met slimme wapens met een onbeperkt vermogen, tot massavernietiging instaat. 
Nu,  een  aanhaling  van  Neal  Frisby  –  "ELEKTRONISCHE  WONDEREN  EN  TOEKOMSTIGE  WAPENS  KOMEN  TEVOORSCHIJN  ZOALS 
VOORZEGD IS – Vele dingen zijn geheim gehouden, maar er worden nieuwe en meer krachtige vernietigende wapens gemaakt en nog meer zijn er verborgen op de tekentafels! Naast de nieuwe types van robotachtige landvoertuigen en onderzeeboten, hebben ze alzo de beschikking over geluidsgolven met hoge tonen om de gedachten van de vijanden vanaf een verre afstand te vernietigen! – Enkele van hun nieuwe uitvindingen zullen bijna gelijk aan het bovennatuurlijke zijn, maar toch geautomatiseerd, laser en elektronica; zullen alzo nieuwe magnetische stralen en  golven gebruiken. – Voor de rest van de aanhaling, lees Rol 225. 

     Dit is een uur van grote verwarring. We zijn in het Middernachtelijke uur.  Een tijdbestek waarin velen in slaap vallen. Dit is de tijd om heel waakzaam te zijn want er vinden vele belangrijke zichtbare en onzichtbare gebeurtenissen plaats. Een nieuw religieus en politiek systeem zal op het toneel verschijnen. Vele malen vertelde Broeder Frisby mij dat het bijna de ware Uitverkorenen zou misleiden. Hij zei tegen mij dat  het een Pinkster-type-achtige geest zou zijn, die naar het schijnt alle dingen weet, maar niet het ware woord van God. Zoals Eva was bedrogen 
door de slang zo zal deze geest de Uitverkorenen proberen te bedriegen.  Maar het Schriftgedeelte zegt dat het de uitverkorenen bijna maar niet zal misleiden. (Mark. 13:22) De tijd laat het mij niet toe om meer aangaande dit onderwerp te zeggen, maar dat zal het later. 
     Deze maand zenden wij u een speciaal schrijven genaamd "Vuur en IJs".  Wat u hebt gegeven zal door de Heere Jezus nooit over het hoofd gezien worden en het zal materiële en geestelijke zegeningen brengen! "Geef .... en gij zult een schat in de hemelen hebben!" (Math. 19:21) – Hier is nog een andere bemoedigende Schriftgedeelte... "Gij zult uw weg voorspoedig maken, en gij zult goed succes hebben!" (Joz. 1:8) "En degenen die naar de Heere luisteren en vreugde hebben in Zijn geboden, overvloed en rijkdom zijn in zijn huis!" (Ps. 112:1-3).De Heere Jezus zal u zegenen en u in al uw noden voorzien. Onze gebeden zijn met u, in dit kostbare werk van de Heere Jezus Christus. Uw Broeder In Christus, Gerald Frisby
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