
Gerald Frisby

Dierbare Oogst Partner,
Goed nieuws! In de zeer nabije toekomst zullen we met een nieuwe website van start gaan om meer van Broeder Frisby's eindtijd  

Hoeksteen (Capstone) boodschap te implementeren. Al de prachtige preken die in de Capstone Kerk werden gepredikt, ik zal er veel van op 
de website vrijgeven en zal het gratis te downloaden zijn. Dit zal al onze partners zeker helpen, met name onze buitenlandse partners.  We 
printen de Speciaal Schrijven boeken nu in drie talen: Nederlands, Pools en Frans.  – Deze maand heb ik een heel belangrijke boodschap 
uit de bibliotheek van Broeder Frisby. Met al het laatste nieuws waaruit blijkt dat onze regering zijn burgers werkelijk bespioneert, ook  
verschijnt er in de snelheid van het licht een nieuwe biotechnologie voor het in kaart brengen en het markeren van mensen. In deze brief wijst  
Broeder Frisby de komende gebeurtenissen nauwkeurig aan. En nu Neal Frisby's Capstone Boodschap.

"Sinds de geboorte van Christus, komt de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis met het uur dichterbij! De komst van de 
Heere Jezus voor Zijn lichaam van gelovigen! De tekenen zijn overal om ons heen, elke dag vervult profetie zich op zeer overtuigende  
wijze. Een persoon kan dagelijks de Bijbel en de Scripts lezen en de profetie in de nieuwsberichten tot vervulling zien komen."

"Overeenkomstig aan onze profetie zal het terrorisme en de wetteloosheid in het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten en de  
Verenigde Staten toenemen. Sommige vijandige Arabische landen zitten achter veel van de moorden en terrorisme.  Dit soort mensen zijn 
daadwerkelijk voorlopers en bevorderaars van een wereld dictator! Want het is vanuit crises, terrorisme en wetteloosheid dat de anti-
Christ aan de macht zal brengen. En hij zal uit een aantal van dezelfde crises die hij en zijn handlangers creëren, macht verkrijgen en 
proberen ze door middel van vrede op te lossen, terwijl het verraad doorgaat! We zullen hier in de wereldwijde gebeurtenissen meer van te  
zien krijgen." 

"Denk aan het profetisch visioen; de mist die zich over het Midden-Oosten vestigde en de maan die in bloed opkwam. En een schimmig  
figuur die alreeds problemen veroorzaakte en meer bloedvergieten in het Midden-Oosten teweeg zou brengen!" – "Ik geloof dat de anti-Christ  
vandaag in leven is, maar nog niet persoonlijk geopenbaard is, en achter veel meer crises zal zitten! Hij zal ondergronds werkzaam zijn in 
de economie, oorlogen en gouvernementele omverwerpingen!  Vervolgens zal hij met zijn plannen van vrede als een echte held in het 
oplossen van mondiale problemen beginnen op te komen. Hij zal ze uit de economische chaos brengen, en de wereldhandel doen toenemen.  
Hij zal zijn grote plannen van vrede onthullen. Hij zal de bewondering en steun van wereldleiders krijgen! Het bedrieglijke hiervan is, dat 
de wereld zal geloven dat hij het antwoord op hun problemen heeft! Maar ondergronds is hij de zeerste zoon des verderfs en zal hem 
een satanische prins binnen treden om voor een korte periode de wereld te regeren!" 

"De reden dat de Heilige Geest hierover zoveel waarschuwt is omdat zijn openbaring steeds dichterbij komt! De grondslag van dit alles  
wordt nu gelegd en maar een beetje verderop zullen de gebeurtenissen snel en plotseling tot in hun plaats bewegen. Wat we voor Christus in 
het oogst werk doen, dat moeten we snel doen!" – "Terwijl de wereldbevolking toeneemt, zullen er veel veranderingen in de samenleving,  
economie,  het eten, kopen en verkopen plaatsvinden.  Er zullen nieuwe wetten worden geïmplementeerd. Plus dat er  enorme structurele  
veranderingen in de wereld zullen plaatsvinden! We zullen ons tot een ongelooflijk tijdperk van wetenschap en technologie verplaatsen. De  
fantasiewereld die de Scripts voorspelden is onderweg! Wij zijn op weg naar een globale verandering als gevolg van elektronische en nieuwe  
uitvindingen. Langs elektronische weg en door middel van computers zal voor de dictatuur alles op deze aarde zorgvuldig gescreend en  
gecontroleerd worden! Vergeet niet dat de Bijbel gezegd heeft dat de mensen gedurende deze tijd in slaap en niet bewust zouden zijn 
van het net dat om hen heen “gevormd wordt”! (Lukas 21:35-36) In feite gaat  de Heere toestaan dat er een wereldwijde onrust en 
dynamische verandering zal plaatsvinden! Ook geven onze verleden Scripts meer informatie over een aantal van deze onderwerpen!" 

"Herinner u dat de anti-Christ in de laatste dagen daadwerkelijk met de Verenigde Staten van Amerika zal samenwerken. Hij zal de  
economische wereld onder controle hebben. Hij zal zich in de Joodse Tempel zetten en beweren dat hij God is, en dat hij voor hen als hun  
Messias de vervulling van profetie is! Dan. 11:36-38; "Hij zal zich boven allen verheffen, hij zal het doen en voorspoedig zijn en door 
middel van vrede zal hij er velen verderven. Zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn eigen kracht! Zijn kracht is van de  
satan! Dan. 38:36-40 zal veel van zijn karakter openbaren!” En Openb. hfdst. 13, de anti-Christ en de valse profeet, die aan het einde van het  
tijdperk zullen heersen! Deze voorspellingen zullen zeker plaatsvinden!" – Een paar toegevoegde gebeurtenissen die we in de toekomst zullen 
zien; meer wetteloosheid bij de naties en mensen, meer vrede conferenties, nationale nood, perplexiteiten, geweld, seksuele misdrijven! Jezus  
voorspelde dat dit in onze tijd zou gebeuren. "Profetie is waar en marcheert voorwaarts. Het is hoog tijd om wakker te worden! Zo zien we dat  
de goddeloosheid als in de dagen van Noach zal zijn, grillige weerpatronen, een toename van duivelse leerstellingen en hekserij, aan alle  
kanten lauwe christenen en afvalligheid! En tegelijkertijd is er een grote uitstorting, en voor de echte gelovige nog meer op komst!" "In de 
Schriften staat: 'Zie, Ik kom haastiglijk, Ja, Ik kom haastiglijk. "Paulus zegt dat het in een punt des tijds, in een ogenblik zal zijn!  
Laten we allemaal alert,  wakend en biddend zijn! Deze Schriftgedeelten betekenen ook dat de laatste gebeurtenis snel en plotseling zal  
plaatsvinden, als een strik en een verrassing voor de bewoners van de aarde!" Einde citaat. 

Deze maand geef ik  een speciaal Schrijven uit genaamd "De Laatste Profetieën Van De Bijbel"  en een dynamische DVD genaamd 
"Water, Fire and Thunder." – Vergeet deze maand ons website project niet. Het zal een geweldige zegen zijn voor degenen die helpen. Moge  
Jezus u in de komende dagen zegenen en voorspoedig doen zijn. 

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie                        Een Nieuwe DVD uitgave: “Water, Fire and Thunder”                  
“Winds of Fire”                                 Ook beschikbaar: “The Youth”                              
“New Things”                                                   ($20.00 donatie per stuk)        
“The Greater Works”                                                                                        Postbus 71
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