Neal Frisby Hoofdsteen Partners ©

NIEUWSBRIEF

JUNI 2021

Dierbare Oogstgenoot,
Er vindt zoveel profetie plaats dat we niet genoeg ruimte hebben om alles op te noemen. Deze maand mei was een explosieve
maand. Terwijl we deze brief schrijven, naderen we een grote supermaanverduistering. Het wordt een zeldzame bloedmaan
genoemd. – Het teken van de pest – ziekten en epidemieën zullen de aarde overspoelen, met nieuw geweld. De aarde zal in epische
proporties bedekt zijn, met zijn eigen bloed.
Laten we eens kijken wat de maand mei heeft gebracht: Israël heeft gevochten voor zijn leven, momenteel in een staakt-hetvuren - hoe lang zal het standhouden? – Laten we het nu hebben over het weer. Er is een belegering van tornado's geweest,
verwoestende overstromingen samen met vulkanische activiteit en de bosbranden in ons westen gaan door. – We
noemden onze internationale grens in een eerdere brief, maar het lijkt erop dat we helemaal geen grens meer hebben, maar open
grenzen en er zijn nu ongeveer 2 miljoen mensen uit landen over de hele wereld aan de grens gekomen. Er lijkt geen bevoegdheid
te zijn om hiertegen op te treden. Drugs, gewelddadige criminelen en bendeleden zijn hier. De kosten voor de Amerikaanse
belastingbetalers zullen in de biljoenen dollars oplopen. Dat brengt ons bij een ander onderwerp: de inflatie in het land is uit de
hand gelopen. Zijn we op weg naar hyperinflatie? – Tot nu toe al meer dan 30 biljoen dollar voor de covid-19-pandemie. De
kosten van voedsel zijn meer dan 18-20% duurder dan een jaar geleden en de energiekosten en grondstoffen stijgen in hetzelfde
tempo. Dit zal niet goed aflopen. – Laten we eens kijken wat broeder Neal Frisby te zeggen heeft.
“De aarde leeft in een droomwereld die bestaat uit fantasie in plaats van realiteit! In een wereld waarin alles op elk moment kan
gebeuren en zal gebeuren in de komende tijd. De bevolking slingert de ene kant op en dan de andere kant op, heen en weer,
onrustig. Onverwachte gebeurtenissen zullen zeker plaatsvinden en ze zullen marcheren op het ritme van een
wereldsysteem! – En het zal komen als een strik; plotseling in een uur die u niet verwacht. Veranderingen zullen van de ene op de
andere dag komen op cruciale punten naarmate het tijdperk afloopt. Wereldleiders zullen onder druk opkomen en vallen totdat de
kwaadaardige en sinistere figuur arriveert! – Naties zullen worden bestuurd door robotelektronica en nieuwe uitvindingen zoals
voorspeld. "Er lijkt geen schaamte meer te zijn." Onze straten zijn gevuld met X-rated mannen en vrouwen zoals ze eruitzien en
zich gedragen. Ze zullen brutaler, sadistischer en woester worden. De taferelen die we vandaag op straat zien, als we het 50 jaar
geleden hadden gezien, hadden we gedacht dat we op een andere planeet waren. - De tijd gaat maar door! “Jezus komt spoedig!” –
In de meeste van onze grote steden zijn er meer prostituees op hoeken van de straten dan er kerken zijn. De lucht zal dag en nacht
gevuld zijn met sensualiteit! – Afval zal opzwellen totdat de beker van ongerechtigheid vol is. De immorele omstandigheden zullen
voortduren zoals we jaren geleden voorspelden, dingen die verborgen zijn, zijn nu in de openbaarheid te zien in tijdschriften,
televisie en films!”
“We staan voor een keerpunt in menselijke aangelegenheden dat zo immens groot is dat mensen het niet
waarnemen! Dit omvat vele gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden. De tijd zal ons de schaduw onthullen van
de dingen die komen gaan! Wereldleiders gaan enorme veranderingen teweeg brengen nu de samenleving een keerpunt
betreedt. De tijdcurve die ik voorzag!”
“We hebben al grote en ongekende veranderingen gezien, maar gebeurtenissen zullen de fundamenten van de samenleving
doen schudden! In feite veranderen ze de aard van het voortbestaan van de mens ingrijpend. Ik voorzie ontwikkelingen in de
toekomst die alles wat op hun pad komt absoluut in een nieuwe richting zullen veranderen. Een visioen van een nieuwe
wereldorde wordt nu in het geheim gepromoot door een selecte groep. Dit samen met andere gebeurtenissen zal samenvloeien in
de apocalyptische gebeurtenis.” (Einde citaat)
De profetie over de crises in onze steden is aan het vervullen! Het drugsprobleem heeft de mensen overweldigd, samen met
andere problemen die de steden vandaag de dag kwellen! Al deze dingen zullen erger worden. Overvolle omstandigheden, Sodomcultuur, moord, lawaai, vervuiling, rellen en misdaadgolven. – “De enige veilige plek is in de armen van de Heer Jezus, want dan ben
je tevreden! Wat er ook gebeurt, je bent in staat om het het hoofd te bieden, want Hij zal nooit falen noch Zijn volk in de steek
laten!” rellen en misdaadgolven. – “De enige veilige plek is in de armen van de Heer Jezus, want dan ben je tevreden! Wat er
ook gebeurt, je bent in staat om het het hoofd te bieden, want Hij zal nooit falen noch Zijn volk in de steek laten!”
Deze maand breng ik een prachtig nieuw boek uit genaamd "Onnodige zorgen" en ook een dvd, "The Elijah Message" - Dit is het
uur om alles te doen wat we kunnen. De leeftijd loopt snel ten einde. Ik zal voor je bidden dat de Heer je voortdurend zal zegenen,
leiden en beschermen.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.
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