Neal Frisby Hoofdsteen Partners ©

CAPSTONE MINISTRIES

FEBRUARI 2 0 1 7

Dierbare Oogst Partner,
We zijn het schemeringsgebied binnengegaan. Het einde der tijden voltrekt zich over deze aarde waar de beker der ongerechtigheid
vol is. Vorige maand schreven we over de komende grote aardbeving in Californië. Waarom zou God zulk een grote oordeel over
Californië en deze natie brengen? Gods oordeel komt haastig en snel. En voor het einde van deze brief zal ik een aantal redenen
opnoemen. Een recent nieuwe wet in Californië kan niet genegeerd worden – Een nieuwsverslag: Democraten in Californië legaliseren
kinderprostitutie. Prostitutie door minderjarigen zal legaal worden in Californië. Ja ... en het is goedgekeurd door de progressieve
Democraten, die de staat Californië beheersen ... en het is niet moeilijk voor te stellen hoe andere mensenhandelaren in deze menselijke
ellende zullen reageren. De wet is ondertekend door de Democratische Gouverneur Jerry Brown. We hebben nu de diepten van
Sodom en nog verder bereikt! Hier een aspect van de geheime genootschappen, de Illuminati. Ze runnen de wereld van muziek en
entertainment. Hun betrokkenheid heeft de entertainers moreel en geestelijk radicaal veranderd, waar seksuele tentoonstelling ten volle
op het podium voor een groot publiek wordt tentoongesteld en hun feesten zijn onvoorstelbaar wat onze jongeren op een dwaalspoor
leidt. – Terwijl ik deze brief aan het schrijven was werd Donald Trump ingehuldigd als onze 45ste president. Gedurende dat
moment waren er rellen en vernielingen in de straten. De volgende dag waren er grote "vreedzame" demonstraties. Meer dan een
miljoen vrouwen marcheerden door onze natie, sommigen droegen zeer vulgaire borden en gebruikten ongepaste taal. Een
nieuwspresentator zei dat ze de uitzending van een deel er van niet toe konden staan en zei dat hij zijn eigen dochters zeker niet naar
zo'n bijeenkomst zou meenemen!
DE DUIDELIJK WAARHEID IN PROFETIE – (Een citaat vanuit Neal Frisby's bibliotheek.) Het tijdperk waarin we leven is een
nieuwe fase binnengegaan van fantasie, verbeelding vermengd met realiteit tot aan science fiction, hekserij, magie, fantasma; noem
maar op, en de mens doet het! Een vermenging van vele nieuwe manieren om immoraliteit te bedrijven. Wat eerder science fiction was
is inmiddels werkelijkheid en fantasie geworden! "En 'de ongelooflijke' moet nog komen om het tijdperk voorbij hetgeen we in
6000 jaar hebben gezien te duwen! Bijna alles wat de wetenschap en uitvindingen zich kunnen voorstellen, 'kan hij' in praktijk
brengen!" Maar de Heere zal een limiet stellen en het zal een piek bereiken. Gen. 11:6, "En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei
volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat
zij bedacht hebben te maken." – Vandaag de dag hebben we een computer software genaamd "Babylon"! Het stelt iedereen in
staat om met een druk op de knop van de ene naar de andere taal te vertalen "verenigende alle mensen in één globaal systeem
met behulp van moderne technologie."
DE STRIK VAN MENSELIJKE KENNIS zal de grootste goddeloosheid en losbandigheid ooit eerder gezien veroorzaken!
Technologie en nieuwe uitvindingen zullen de komende tijd de meest revolutionaire verandering ooit teweegbrengen met betrekking tot
het elektronische tijdperk! "De computers en elektronica gaan het overnemen en zo goed als alles regelen met inbegrip van de
mensheid!" Tenslotte zal sociale kapitalisme de uiteindelijke dictatuur in de wereld zijn! De wereld dictator zal alles voor zijn
eigen voordeel gebruiken! Aangezien een kortere werkweek tot meer plezier zal leiden terwijl de mensen in slaap vallen! Tegen de tijd
dat ze wakker worden zullen de uitverkorenen zijn gegaan en heeft er een overname van de wereld plaatsgevonden! Globale profetie –
"We zullen sociaal geweld te zien krijgen, en ik bedoel echt geweld! Er staat de wereld een sociale revolutie te wachten die nog
niet eerder gezien is! "Neal Frisby schreef in 2002: "Uit alle hartzeer en problemen van Israël zal er een internationaal wet tegen
hun verklaard worden. Dit zou de uitverkorenen moeten zeggen dat "de tijd voor hun inderdaad kort is." – Let op: op 23
december 2016 stemden de Verenigde Naties voor een internationale wet tegen Israël.
De hemelen – Er zullen twee verduisteringen plaatsvinden, op 11 februari 2017 een maansverduistering in de bijschaduw en op 26
februari een ringvormige zonsverduistering. – Twee vreemde gebeurtenissen die in 2016 begonnen en in 2017 eindigen: Jupiter en
Uranus staan volledig tegenover elkaar vanaf 8 november 2016 tot 15 april 2017 wanneer de Zon met Uranus in conjunctie zal komen.
En opnieuw vanaf 27 augustus 2017 zullen ze weer tegenover elkaar komen te staan en eindigt dat op 25 oktober 2017 wanneer de Zon
met Jupiter in conjunctie zal komen. Werkelijk een ongewone gebeurtenis! Lukas 21:25: "En er zullen tekenen zijn in de zon, en
maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid." Gen. 1:14 zegt: "en dat zij zijn tot tekenen
en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren." Lees ook Ps. 19:1-2. Einde citaat.
Deze maand geef ik een boek uit genaamd "Preparation" en ook een DVD, "Rest and Restoration." Ik werk aan een manier om
meer boeken aan onze overzeese partners te kunnen verzenden. Er is een grote zegen voor degenen die aan ons zendingswerk denken.
Moge Gods wijsheid en liefde in de komende dagen met u zijn.

Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Perfected in Unity”
“Faith Presence”
“Lessons of Solomon”

Een Nieuwe DVD uitgave: “Rest and Restoration”
Ook beschikbaar: “The Perfect Hiding Place”
($20.00 donatie per stuk)
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