Neal Frisby Hoofdsteen Partners ©

CAPSTONE MINISTRIES

JULI 2 0 1 7

Dierbare Oogst Partner,

Deze brief zal ons de vastgestelde tijden laten zien waar we naar op zoek zouden moeten zijn. Ik zal ze in de brief van augustus
vermelden. Ter herinnering – 21 augustus 2017 een grote totale zonsverduistering over de Verenigde Staten. Een significante
afspraak! En nu een belangrijke brief uit de bibliotheek van broeder Neal Frisby.
LEES DEZE UNIEKE VOORUITZIENDHEID – Een mysterieuze, intrigerende en ogen openende introductie! Profetische
astronomie – Een belangrijk en groot teken dat vaak over het hoofd gezien werd. Jezus zei dat tekens aan de hemel een belangrijke
rol zouden spelen betreffende het onthullen van zijn terugkeer! De Schriften vertellen ons dat de hemelen bij het sluiten van het
tijdperk Zijn komst zullen verklaren! – Profetische astronomie is kosmische kennis van de Heilige Geest! Het is geen astrologie,
want dat weet alleen maar een gedeelte en is misleidend. (De wijze mannen waren correct en wisten precies wie en waar Jezus was!)
– Maar Jezus is groter dan de magiërs wat we te zien zullen krijgen! Job 38:32 zegt: "Kunt gij de Mazzaroth (de twaalf tekens van
de dierenriem) voortbrengen op haar tijd?" – Gen. 1:14, "En God zeide: en dat zij (de zon, maan en sterren) zijn tot tekenen en
tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! "Zo zien we dat de Sterren elkaar volgens afspraak zullen ontmoeten zoals dat door
God is voorbestemd! Dat deden zij bij Zijn eerste komst en dat zullen ze bij Zijn tweede komst weer doen!
DE HEMELEN BESCHRIJVEN HET EINDE – Matt. 24:3, "En welk zal het teken zijn van Uw toekomst?" En groter dan de
magiërs zijnde zei Jezus, Lukas 21:25, "En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid
der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven!" – Dit geeft een 'drievoudige' profetie!
Het onthult de naties in stress, angst en verbijstering zijnde. (In een moment terug naar ons onderwerp, maar eerst dit.)
"We weten dat de zon Japan en de koningen van het oosten vertegenwoordigen! – De maan, de oude vlag van China was
vertegenwoordigd met de maan en de draak erop. – Wat de sterren betreft, de vlag van de VS heeft sterren, de joodse vlag heeft de
Ster van David! De Arabische vlag heeft een halve maan en een ster, enz. – Deze spelen allemaal een belangrijke rol bij het eindigen
van het tijdperk! – Andere naties worden in Openb. 13: 2 getoond. Dat de mens op de maan is geland is ook een teken.
Benauwdheid der volken zou betekenen dat er vreselijke economische omstandigheden en hongersnood zijn! – Het zegt
twijfelmoedigheid; Zonder hulpbronnen, in twijfel, niet wetende welke kant op te gaan! Het betekent dat ze op zoek zijn
naar een sterke man; de antichrist! – Het ging verder met de zeeën en de golven een groot geluid gevende! – Het onthult
vreselijke weersomstandigheden, want de zee heeft veel te maken met ons klimaat. Want in de geschriften en brieven zegt het
dat er vreselijke stormen, koud weer, enorme winden, tornado's en orkanen op komst zijn! Het beschrijft zeebevingen, vloedgolven!
Jezus verklaarde dat dit allemaal in de hemelen staat geschreven! – De Rollen zijn ontstellend in hun voorspellingen geweest! We
zijn door een deel er van heengegaan, en er is nog meer op komst! De Heere weet alles. We zouden veel van het groen (tarwe,
vegetatie, enz.) in verschillende delen van de aarde door een grote verandering met toenemende droogtes en hongersnood moeten
zien gaan. (Openb. 6:5-8) – (Ons verkeersdoorvoer systeem zal op een nieuwe manier geregeld worden dan nu het geval is!) – Er zal
een totale verandering in mensen komen; Zoals het klassieke verhaal van Dr. Jekyll en Mr. Hyde. – Alle contracten die tussen
mensen gesloten zijn zullen tijdens deze periode ineenstorten! De geschrfiften en brieven hebben het voorspeld en de hemelen
bevestigen het!
HET LANGVERWACHTE VERBOND – Zoals u door het nieuws weet is het eerste grote gedeelte van het Joods-Arabische
verbond reeds ondertekend! Israëls nieuwe leider zei dat we nu een nieuw tijdperk zijn binnengekomen! Wanneer het als volgende
door de buitenste Arabische landen geaccepteerd wordt, zal het door een wereldleider bevestigd worden, enz. "Er zullen sommige
crisis zijn voordat het voltooid wordt, maar dit is een van de meest belangrijke tekenen van profetie die in deze eeuw van Zijn
terugkeer gegevens is! De gebeurtenissen 'vinden in rap tempo plaats', terwijl veel christenen nog steeds slapen! Jes. 28:15 zei dat
het tot een verdrag met de hel zal uitlopen. – Dan. 9:26-27 vertelt ons de toekomst ervan. Op een bepaald punt zou het snel
kunnen voltrekken! "Zijt ook gij bereid!"
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN – Het tijdperk van profetie ... De president – Pausgebeurtenissen – het wereldgeldstelsel
– de jeugd – Immoraliteit en ongelooflijke stijlen – het weer – dodelijke aardbevingen – uitzinnige 4 elementen – hemelse tekenen –
ruimte programma's – plotselinge veranderingen in de samenleving! Gods geest – dynamische wonderen! – China – VS – Israël –
Nieuwe virussen, pestilenties, ziekten. – Nieuwe Technologische uitvindingen! Krachtige invloeden, Hollywood films, internet, tv
magie, tovenarij, hekserij, fantasie, een imitatie wereld van de realiteit van het kwaad. "Satanische krachten zullen de aarde
bewonen!" – Wereldhandel. (Openb. 18) – Openb. 17, een toenemende controlerende macht. De hele aarde is in een nieuw
tijdperk! Alle gebeurtenissen die we nu zien vormen zich voor de opkomst van de antichrist en de valse profeet, en zij zijn nu
levend! – 'Een wereldse strik is gezet terwijl ze hun afspraak afwachten!' – Opmerking: Een ding is zeker – Jezus komt in deze
generatie en het is bijna voorbij voor de ware uitverkorenen! Hij zal het in gerechtigheid inkorten! Amen! We kunnen nu de
daadwerkelijke openbaring en beweging er van zien. 'Terwijl anderen slapen hebben we de middernachtelijke roep! "Einde
aanhaling. Dit is de meest belangrijkste en vitale brief om naar te verwijzen.
Deze maand publiceer ik een boek "The Calling of Time!" (Pyramid Message) en ook een DVD genaamd "Visions, Cycles and
Prophecy." – Uw hulp zal deze maand werkelijk worden gewaardeerd, om door te gaan met het waardevolle project van het
publiceren van broeder Frisby's belangrijke boodschap. Dit zal helpen om naar veel mensen redding en genezing te brengen. Ik zal u
in gebed gedenken.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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