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EEN SPECIAAL SCHRIJVEN VOOR SPECIALE PARTNERS"Dit is een persoonlijke brief en alleen voor degenen die mij geschreven hebben en de rollen en boeken in bezit hebben. We hebben  geweldige dingen gezien! – En mijn partners zullen de hand van de Heer op een meer contente en krachtige manier gaan voelen, en uw  eigen ondervinding zal zich vestigen als vleugels,  en u in openbaringen en wijsheid van de Heer der Heerscharen tot in de hoogte  meevoeren! Want de verhevene, onze Koning Jezus heeft plannen voor Zijn uitverkorenen, die in deze bediening meehelpen! "Zie zegt 

de Heer, zoals David in de Psalmen heeft geschreven, hij zei; wacht geduldig op de Heer zeg ik, wacht geduldig op Hem!" – "Ja de  
Heer zal uw schild en uw grote zon zijn die in grote kracht op u schijnt, en Ik zal vanuit de hemel horen en u antwoorden! Ik zal 
in uw behoeften voorzien en u toekomende dingen tonen, u zult  de prachtige dingen van de levende God zien en er aan 
deelnemen! Zie Ik schiep de bliksem en de stem in de donder, Ik maakte dat de wind een geluid geeft, en de zee buldert, Ik  
maakte dat de hemelse lichten bewegen, en de mensen stil staan. Ik bestrafte de verslinder en zond het licht en kostbare  
dingen tot Mijn heiligen, want de Heer stond van Zijn plaats op en is snel in Zijn handelingen, en Hij heeft de tijd vastgesteld!  
Zie, de ogen des Heeren zijn rondom u, en zo dichtbij als uw eigen huid, en Hij zal belonen degenen die Hem ernstig zoeken. Ik  
ben dichterbij dan uw eigen adem! Prijs de Heer al gij volk!" (De rest van deze paragraaf was een profetie van de Heer tot ons) Het lijkt alsof er over de gehele aarde internationale calamiteiten en ontzagwekkende vertoningen van oordeel zijn! Rampen, onrust en catastrofale misleiding lijken in iedere richting door te breken! De mensen zijn verward en zullen alles aangrijpen wat hun uit  de problemen zal lijken te halen. Alle naties werken nu langzaam in de richting van één wereld valuta, en de wereld handel komt tot in het  kwade kader van de goddeloze Babylon en haar kooplieden, zodat zij hun aardse schatten hoog zullen ophopen en de Godvruchtige van deze  aarde  zullen  vervolgen!  –  "De  verachtelijke  anti-Christ  zal  spoedig  verschijnen,  en  zijn  kwaadaardige  net  onder  de  naties uitwerpen, en hen in de richting van volkomen verderf en vernietiging trekken! De duivelse drie kikvorsen van openbaring zijn er klaar voor om de naties van deze aarde te misleiden, en hen tot het bloedvergieten van Armageddon te leiden! En zij zullen vanwege de  uitvindingen van rook en vuur in een heftige omwenteling tot in de put ten onder gaan! Maar hiervoor, heeft God plannen voor ons, Hij  zal de bloei van de  Bruidsboom veroorzaken "en Zijn creatie van licht zal het bedekken!" We hebben de vroege regen gehad, wat "de leraar regen" betekent, en het was bedoeld om aan ons de leerstellingen die in de Bijbel verborgen waren te herstellen, en weer opnieuw de gaven van genezing en geestelijke doop te herstellen! "En nu geeft Hij ons de "late regen" hetwelk een werkelijk levende getuigenis zal produceren! En de glorie van God op, voor in deze moderne tijden een ongekende schaal, zal manifesteren! De geest van profetie zal ons de komende dingen bekend maken! Er zal zo een intense kracht zijn totdat er echt voor niemand meer een excuus zal zijn om het te  ontkennen, behalve degenen die in de geneugten van de wereld verder willen gaan! Maar Zijn uitverkorenen zullen er als een magneet naartoe worden getrokken, en het geestelijke zaad van God en degenen die voorbestemd zijn komen door Zijn Hand tezamen. We zullen  tot een nieuwe schepping in de geest worden!" Vanaf deze dag vooruit zal de Heer Jezus Zijn mensen tot in het centrum van Zijn wil  brengen! "Zie zegt de Heer schreef Ik in Job. 29:23 niet, En zij wachtten naar Mij, gelijk naar regen, en sperden hun mond open,  
als naar den "late regen!" En nog meer zegt de Heer, en uw tranen zullen tot in vreugde omgekeerd worden, gelijk iemand op  
een nieuw gewaad wacht! En u zult zingen als de cherubijn en de serafijn, heilig, heilig, heilig is de Heer onze God!" 

"De zalving en geest is hier in deze Capstone boodschap zo sterk geworden dat u het net als in gebed met tussenpozen gelijk de golven van  
de wind kunt voelen! De Heere Jezus heeft ons een geweldige regen van bevrijding gegeven. En de levende wielen van de Heere kunnen net zo  
snel  als  de bliksem voortbewegen, want de Koning heeft de hemelen doen buigen en is  naar beneden gekomen! Hij  is  persoonlijk een  
ongewone reeks wonderen en tekenen aan het uitstorten! Zijn aangezicht heeft ons zeer verheugd. De helderheid van de hemel heeft ons  
overstelpt. Prijs de Heer! De 7 donderslagen zijn er wanneer de gemeente tot in een diepere dimensie binnen gaat en omgeven is  
door hemelse dingen die vaak gezien kunnen worden!  En de hemelse boodschappers komen heel dichtbij ons, terwijl de Bruid tot de  
voorhoven van de hemel geleid wordt"(Er vindt werkelijk een reusachtige hoeveelheid profetie plaats. Er zijn een aantal verbazingwekkende en verrassende dingen voor de boeg. In het verleden hebben we alleen een besprenkeling van Gods zalving gehad, maar nu zal het gelijk de zee in golven komen en een sterke wind van bevrijding met zich mee brengen!) In Christus Liefde,Neal Frisby
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