
Dierbare Oogstgenoot,

Kijk wat er is gebeurd en nu allemaal aan de hand is: een historische gebeurtenis die zal plaatsvinden – Noord-Korea
is in gesprek met president Trump om haar nucleaire programma volledig op te gegeven en het Koreaanse schiereiland tot
een nucleair vrije zone te maken; de chemische oorlogsvoering in Syrië. – Wereldwijde aardbevingen aan de "ring van
vuur" en ze nemen steeds toe aan schaal.  In Japan brak er voor de eerste keer in 250 jaar een vulkaan uit.  Onlangs
passeerde  er  een  vrij  grote  asteroïde  tussen  de  aarde  en  de  maan. Binnenkort  op  komst  -  een  totale
maansverduistering op 27 juli 2018. (Volgende maand meer daarover.) Ook naderend, de financiële crisis komt over de
wereld. Het is geen kwestie van 'of' maar van wanneer. - Ook in het nieuws, China en Rusland in beweging. En nu gaan
we naar deel 2 van broeder Neal Frisby's rol #52. "Zie een vreselijk visioen en de verschijning daarvan uit het oosten,
waar de naties van de draken met vele wagens naar buiten zullen treden, en de menigte van hen zal gedragen
worden als wind over de aarde, zodat allen die hen horen zullen vrezen en beven!  Ook vanuit het noorden zal woede en
toorn komen en ze zullen als wilde zwijnen uit het woud heen gaan, en met grote kracht zullen zij komen en met hen in de
strijd meegaan, en dan zullen de draken de overhand krijgen en in grote macht met elkaar samenspannen om te vervolgen!
Zie de wolken vanuit het oosten en vanuit het noorden tot aan het zuiden, en ze zijn erg afschuwelijk om aan te zien, vol
van toorn en storm. Ze zullen op elkaar inslaan, en ze zullen een grote menigte van sterren op de aarde neerhalen,
zelfs hun eigen ster; (de antichrist) (Dan. 11:26, 44-45) en er zal door het zwaard bloed tot aan de buik reiken!  En de
lijken van mensen tot aan de hoogte der dij van een kameel! Er zal een grote angst en beven op de aarde zijn; en die de
toorn zullen zien, zullen bang worden, en een beving zal er over hen komen.

Oogstgenoot, als gevolg van de kracht zijn mijn tong en lippen nu gevoelloos geworden terwijl ik dit schrijf, maar laten
we doorgaan! – "En dan zullen er grote stormen komen vanuit het zuiden en vanuit het noorden, en een ander deel
vanuit het westen. En sterke winden zullen vanuit het oosten opgaan, om het te openen; en de wolk die hij in toorn
ophief en 'de ster bewoog' om angst te veroorzaken tussen de oost- en westwind, zal vernietigd worden!  De grote en
machtige wolken en de 'ster' zullen opgetild worden, vol van gramschap en toorn, opdat zij de ganse aarde bevreesd zullen
maken. En zij zullen over elke hoge en eminente plaats een 'vreselijke ster' uitstorten. Vuur en hagel en vliegende zwaarden
(Nucleair of een soort kosmische vaartuigen). En zij zullen de steden en muren, bergen en heuvels afbreken, en zij zullen
standvastig naar Babylon opgaan en haar bang maken! Ze zullen naar haar toe komen en haar belegeren, (de ster) en
alle toorn zullen ze over haar uitstorten: dan zal het stof en de rook tot de hemel opgaan en al degenen die van haar
houden zullen haar bewenen. (Atoomvernietiging. Openb. 18:8) En gij, Azië, gij neemt deel aan de hoop van Babylon,
en bent de verheerlijking van haar persoon: "Wee u, gij ellendeling, want gij hebt u gelijk aan haar gemaakt; En hebt uw
dochter met hoererij uitgedost, opdat zij uw geliefden zouden behagen en roemen, die altijd de wens hadden om hoererij
met u te plegen! Gij bent haar achternagegaan, die gehaat is om al haar werken en uitvindingen: daarom, zegt God: Ik zal
plagen over u zenden; en de roem van uw kracht zal verdord worden als van een bloem, wanneer de hitte zal
opkomen die over u gezonden is (Atoomvuur). Gij zult als een arme vrouw door striemen verzwakt worden, en als
een door wonden gekastijd, zodat de machtigen en geliefden u niet zullen kunnen ontvangen!  Want gij hebt mijn
uitverkorenen altijd gedood, zo als gij mijn uitverkorene hebt aangedaan zegt de Heere, alzo zal God u doen, en zal u aan
het kwade overleveren! "Einde citaat.

Deze maand breng ik een boek uit getiteld "The Sting of the Trumpets" - Part 2 en ook een DVD, "The Bible Wheel
"(Prophecy). Er is geen betere tijd dan nu om deze boodschap te ondersteunen. Gods zegeningen en oneindig wijsheid
zullen de komende dagen met u zijn. - Degenen die er niet om hebben gevraagd of onze nieuwste boek, "O 'Wheel", nog
niet hebben, zouden er om moeten vragen. Ik zal voor u bidden!

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby
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