Neal Frisby Hoofdsteen Partners ©

FEBRUARI 2 0 1 4

Dierbare Oogst Partner,
Grote veranderingen in 2014. – Maar laten we eerst over het weer praten. Terwijl ik deze brief aan het schrijven was verbrak de ergste
storm in vele jaren records. Ze hebben het een titel gegeven; de extreme kou polar vortex. De aarde lijkt te veranderen en meer
extreme stormen te gaan hebben en de droogte kan niet te ver meer achter blijven. De wetenschap bestudeert vele vulkanen die ons
weer zullen beïnvloeden, evenals aardbevingen die op komst zijn. De zonnecycli naderen op precies dezelfde tijd hun hoogtepunt. – Alle
nieuwe technologieën zijn de maatschappij aan het overnemen. Schijnbaar zijn ze zich niet bewust van alle gebeurtenissen die
plaatsvinden met onze economie en dat onze vrijheden verloren gaan. Een van de regeringsfunctionarissen zei dat mensen als zombies
zijn. Onze regering luistert onze nieuwe technologieën geheel af en verzamelt zodoende informatie voor de nieuwe wereldorde. Laten
we nu eens lezen wat broeder Neal Frisby zei dat snel aan het naderen is.
VOORUITBLIK – "Een van de meest gestelde vragen van vandaag de dag is, "wanneer zal de Heere terugkeren?" De beste manier om
hier een antwoord op te geven is overeenkomstig de profetische bewijzen, Hij zou heel snel of op enig moment in de nabije toekomst kunnen
komen! "Eerst gaf de Heere, de mens, in de Schriften, 6 dagen (6000 jaar!) De hemelen verklaren dat er een grote onderbreking op de aarde
zal zijn als de 6000 jaar verstreken zullen zijn! Het lijkt erop dat de zaak in drie getuigen is vastgesteld, en door de tekenen om ons heen
definitief is bevestigd!" – "Er is ook een verkorting van de tijd. Dus doemt de terugkeer van Christus vlak voor ons op! – Dan. 12:4
verklaart samen met andere Schriftgedeeltes dat de kennis in combinatie met snelheid zou toenemen als ons tijdperk eindigt!" – "Er leven nu
momenteel meer onderwijzers en wetenschappers dan we in 6000 jaar hebben gehad! De uitvindingen van de mens openbaren Zijn
nabijheid! Het einde ervan zal met een vloed van gebeurtenissen zijn!"
DE PROFETEN VOORZAGEN – "met een absoluut ongelooflijke precisie, de opkomst van de radio, auto en elektriciteit dat de
mensheid in het industriële tijdperk terecht deed komen! Vervolgens kwam de splitsing van het atoom, de televisie en de computer ineens tot
de mensheid! Daarna werden we in het ruimtetijdperk getrokken! – Er is in enkele jaren meer gebeurd dan in 6000 jaar! – Waarom toch in
zo'n korte tijdsperiode? Omdat het tot 'een teken' moest dienen dat Hij in deze periode terug zou keren! En om alle profetie af te sluiten
verscheen Israël na 2000 jaar in haar thuisland als een natie (1946-1948)!" – "Jezus openbaarde dat veel mensen die daar getuige van
zouden zijn ook Zijn terugkeer zouden zien! – En naar mijn mening zou de Heere vanaf het moment dat Israël een natie werd wel eens
terug kunnen komen, en dat voordat er weer een jubileum van tijd zal plaatsvinden!" – "De uitvindingen van onze tijd zeggen ons dit ook! –
De mens schept of vindt eigenlijks niets uit! Hij kan alleen maar ontdekken wat God alreeds gemaakt had! En daarom kunnen ze het alleen
volgens Gods vooraf bepaalde wil doen! En dat is de reden waarom de mens in zo'n korte tijd zoveel heeft uitgevonden . . . om ons voor Zijn
spoedige verschijning te waarschuwen! In het ruimte tijdperk, 'keek de mens omhoog,' dat is een 'teken' van Zijn komst in onze generatie!"
GLOBALE PROFETIE – "We zullen sociaal geweld zien . . . en dan bedoel ik een enorm geweld! Er is een sociale revolutie op handen
voor de wereld die nog niet eerder gezien is! – Als men dit met hongersnood en droogte koppelt kunnen we wereldwijd een enorm geweld
voorspellen! Deze laatste tijdperk zal hachelijk zijn. De gebeurtenissen zullen apocalyptisch en catastrofistisch zijn!" – "Uiteindelijk zei
Jezus, dat tenzij Hij op een gegeven moment tussenbeide zou komen er geen vlees behouden zou worden!" – "Vervolgens zullen de
ernstige weerpatronen, de gigantische stormen, de grote aardbevingen en de natuur het uitroepen, de wederkomst van de Heere is nabij!"
DE GLOBALE UNIT – "Nieuwe uitvindingen en de computer gaan opzienbarende veranderingen tot de mensheid brengen, verbonden
met een enorm elektronisch systeem! – Dit zal een samenleving zonder contant geld voortbrengen, zonder de uitwisseling van geld! – Alle
zaken waaronder het werken, kopen en verkopen zal met merktekens en nummers gedaan worden! – Met ogenblikkelijke wereld
communicatie is dat mogelijk! – De wereld satelliet en vooruitgang in de computertechnologie zal deze Globale orde mogelijk maken! –
Blijkbaar zal de wereld voordat dit alles plaats zal vinden terugkeren tot een hoge inflatie of inflatoire depressie, gedurende de tijd van
hongersnood en voedseltekorten! – Maar dit weten we wel, dat voordat het daadwerkelijke merkteken uitgegeven is de uitverkorenen
opgenomen zijn!" – "Dit alles is in voorbereiding tot een komende wereldleider die alle godsdiensten onder één dak zal verenigen. Op dit
moment zijn ze een oecumenische religieuze macht aan het vormen om het in de handen van een komende wereld dictator te geven!
Overeenkomstig aan Openbaring 13 en Openbaring 17 zal er een internationale overheid en religieus systeem zijn! Uiteindelijk zal deze
vreemde personage in de Tempel van Jeruzalem komen te zitten en beweren dat hij is God!" (II Thess. 2:4) "U zegt: 'hoe snel zal deze
persoonlijkheid verschijnen?' Nou, we zien alreeds zijn subtiele werkingen in het Midden Oosten en in andere gebeurtenissen en hij zal
binnenkort op Gods afgesproken tijd aan de oppervlakte komen en zijn bedrieglijke plannen aan een verwarde wereld onthullen! Deze leider
zal zoveel bewondering krijgen dat de valse kerk de macht zal hebben om iedereen die weigert hem als God te erkennen te vernietigen! En
dit wordt zeer spoedig verwacht! Profetisch gesproken bevinden wij ons ten tijde van het middernachtelijk uur!" – Einde citaat.
Deze maand heb ik een speciaal boek genaamd “The Man of Sin – Master Deception”, evenals een DVD, “Space Age Faith.” – Het is
goed om te weten dat God voor een ieder van ons een plan heeft. Zijn zegeningen aan het einde zullen geweldig zijn voor degenen die met
deze belangrijke boodschap meehelpen. Ik kan Gods hand alreeds veel mensen zien helpen en Zijn Woord garandeert de grootste zegeningen
voor hen die Gods boodschap trouw helpen uit te brengen. Ik zal voor een ieder van u bidden.
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“The Whole Armor (Prevents)”
“The Ultimate Weapon”
“Rise Above Obstacles”

w w w. N e a l F r i s b y. n l

Gerald Frisby

Een Nieuwe DVD uitgave: “Space Age Faith”
Ook beschikbaar: “Deliverance From Fear and Anxiety”
($20.00 donatie per stuk)
Postbus 71
8050 AB Hattem
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