Neal Frisby Hoofdsteen Partners ©

CAPSTONE MINISTRIES

AUGUSTUS 2 0 1 8

Dierbare Oogstgenoot,

We betreden een verduisterend moment. Terwijl ik dit schrijf gaan we door een volle maansverduistering heen. Het is de
langste bloedmaan zonsverduistering van de 21ste eeuw en duurt meer dan 101 minuten. Een die hieraan gelijk is zal de
komende 100 jaar niet meer zijn. In recente brieven schreef ik over grondstoffenoorlogen en valutaoorlogen, alsook
handelsoorlogen. Let op, de laatste tijd heeft Rusland 100 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties verkocht en evenals China
bepleiten ze een op goud steunende valuta. En nu een citaat uit de bibliotheek van broeder Neal Frisby.
Onverwachte veranderingen in hoe de levenspatronen van de samenleving en de levens van mensen zijn geweest, deze zullen
geheel veranderen en zijn gemanipuleerd. – Ze geloven alreeds dat het slechte goed is en dat het goede slecht is. God zij dank
voor het openbaren van de waarheid aan Zijn kinderen! – Ze gaan technologie ontwikkelen die als magie en illusies zal
werken, net echt. Ook zal de Heere daarbinnen ergens, de krachten der hemelen zullen geschud worden door een gebeurtenis of
door Zijn eigen hand.
DE MEER DE WETENSCHAP UITVINDT om ziekten het hoofd te bieden, hoe meer ziekten en virussen er komen. Ze
werken aan nieuwe dingen voor de ruimte. Ook zal de mens proberen om de weerpatronen, de bliksem en tot aan de elementen
toe te beheersen. Dit alles zal op een later tijdstip een averechts effect hebben. Ook zal het decennium vanaf 2009 een geheel
nieuwe cyclus in het leven roepen en verviervoudigen, de wereld in een totaal andere samenleving slingeren. De Bijbel, de
Schriften en het hemelse bevestigen deze geweldige wonderen van God die er aan zitten te komen. We betreden zeker het
middernachtuur! Dit is de tijd om op uw toren te staan en te waken. Hoewel het even op zich kan laten wachten zal het komen!
Het zal zijn als een aansnellende overstroming, verbluffend en zelfs tot aan enkele ongelooflijke dingen die zullen gebeuren van
wat mensen zullen doen.
DANIEL 12:4 – openbaart een voorspelling die plaatsvindt in samenhang met de wederkomst van Christus! Velen zouden
haast hebben om hier en daar heen te gaan (het tijdperk van de auto en vliegtuig)! – "De kennis zal toenemen! Een profetische
betekenis, de engel voorspelde de grote toename van menselijke kennis! De uitvinding van de atoomkracht!" We hebben
een enorme uitbreiding van menselijke kennis gehad. We kunnen wel honderden dingen bespreken, maar laten we de
voorspelling van de computer eens nemen. – Computers worden bijna als mensen! Mogelijk bij het betreden van de Grote
verdrukking zullen vreemde demonische geesten ze binnen kunnen dringen en met de mens kunnen praten en informatie geven
die de mens nooit eerder gehoord heeft! – Zoals het is, kunnen sommige computers een miljoen berekeningen per seconde
uitvoeren (nu miljarden). Bij het eindigen van het tijdperk zal de computer informatie in handen van een dictator terecht komen!
Het potentiële gevaar van de computer en het misbruik er van overtreft ons voorstellingsvermogen! – Geen wonder dat Ez. 28:3
onthult dat "de valse koning wijzer dan Daniel is!" – Hij had blijkbaar een elektronische computer tot zijn beschikking met alle
geheime informatie erin!
In Openb. 13:13-17 – Zien we de mogelijkheid van deze vreemde machine opnieuw in verband met een sprekend beeld! –
Het genoemde vuur omvat elektriciteit, plus atomisch vuur, samen met verschillende andere wonderen! Vers 16 onthult dat ze
met deze elektronische uitvinding in staat zijn om de hele aarde te regeren! Velen hebben gehoord van George Orwell. Hij
schreef een boek waarin hij zei dat de wereld tot een politiestaat zou overgaan, wiens burgers geen zet konden doen zonder dat
alles onthuld zou worden! Het boek leek toen science fiction. Hij gaf de datum waarop dit kon gebeuren tegen 1984, maar
plotseling is de computer in beeld gekomen en zien we nu alreeds sommige van deze dingen gebeuren en klaarblijkelijk zal het
honderdvoudig toenemen.
Nu we dit hebben gelezen, zien we dat al mijn schrijven en de bijbel zonder in detail te gaan ons vertellen over de
verschrikkelijke catastrofes aangaande de aarde. En de kennis zal toenemen! Een enorme hoeveelheid verrassingen en
onverwachte gebeurtenissen zullen plotseling de natie shockeren. Maar in een snapshot zullen volgende ongeëvenaarde
catastrofale weer- en economische omstandigheden voorkomen, inclusief elk facet van de samenleving. De antichrist zal door
middel van de god van elektronica in combinatie met andere magnetische uitvindingen de bevolking beheersen! In feite
zullen de machines die de mensen zelf uitvinden, hen uiteindelijk in een samenleving van illusie onder controle krijgen! – We
zien dat de elektronische ruiter zal rijden, Openbaring 6:8: "De dood en de hel volgden hem na!" Einde citaat.
Deze maand publiceer ik een boek genaamd "Atomic Holocaust" en een dvd, "Whosoever Will." – Er is geen betere tijd dan
nu om deze prachtige boodschap te ondersteunen! Uw waardevolle steun heeft geweldige resultaten opgeleverd. We hebben nu
een volledig functionele Franse website voor het werk van broeder Frisby, NealFrisby.fr
Moge de geweldige wijsheid en zegeningen van de Heere met u zijn. Ik zal voor u bidden.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby

Alle drie Cd's ($15.00 donatie)
“The Refreshing Sign”
“Faith the Victor”
“Hearts Unto Wisdom”

Een Nieuwe DVD: “Whosoever Will”
Ook beschikbaar: “The Impact”
($20.00 donatie per stuk)
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