
ZULLEN BILLY GRAHAM EN ORAL ROBERTS ZICH 
met de wereldsystemen verenigen — Beiden hebben een groot werk 
verricht voor God. Als zij zich met de lauwe coalitie van de kerken zul-
len verenigen, dan later het wereldsysteem (kerk en staat) om fiscale 
aftrekken te krijgen voor hun multi-miljoen dollar bouwprogramma’s. 
(Ik weet dat de staat later druk zal gaan uitoefenen) Weest voorzichtig 
want ze zullen er mogelijk te diep in komen. Als zij dit vlak voor deze 
tijd zullen doen, dan zal God Zijn uitverkoren kinderen verzamelen, of 
ik ben groots misleid! Herinner u dat Lot rechtstreeks tot in Sodom 
ging. (Abraham stond voor het aangezicht van God) Gen. 13:11-12, Gen. 
18:22. Als de Pinksterorganisaties zich ook met de lauwe wereldse Pro-
testantse systemen zullen verenigen (dan bewegen ze zich in de rich-
ting van de dwaze maagden!) (Zie, Ik kom spoedig! weest waakzaam 
en wordt niet misleid, noch door mens, noch door engel, maar onder-
zoek mijn woord en wanneer de mensen deze stap zullen doen, kom 
dan uit hun midden weg zegt de Heere. Want Ik heb het gesproken en 
geen mens! (Oral Roberts, Billy Graham en anderen zijn nu nog steeds 
waardevol voor God. Maar let op of ze hun kracht niet zullen verliezen 
zoals Simson, toen hij met zijn hoofd in de schoot van een vrouw sliep. 
Richt. 16:1 en 19. Openb. 2:20 

DE ELIA HEILIGEN — Ja, zij zullen bij de komst van Jezus de aarde 
verlaten zonder dat ze de dood zullen zien. De Bediening zal ze door een 
machtige profeet afscheiden, (ook profeten) en een profetische zalving. 
De engelen zullen deze beweging in de Geest des Heeren richting geven. 
Sommigen zullen getransporteerd worden, zelfs om in bepaalde geval-
len in andere landen te prediken. Sommigen zullen de doden opwekken 
en scheppende kracht bezitten en enz. Hun vreugde en kracht zal groot 
worden terwijl zij zich voor de opname gereed maken. En nadat zij weg-
gegaan zijn, zal dit in een grotere mate over de Joden en de genen uit de 
verdrukking worden uitgegoten. Met Mozes en Elia, als zij de aarde zul-
len slaan met plagen. (Zie, zegt de Heere, het komst zelfs nu!) 

DE SLAPENDE KERKEN — Ik zag dit duidelijk, de dode verenigde 
protestantse kerken zullen zich met Babylon verenigen (de Katholie-
ken) maar de Bruid niet. De volgende zet is dat de protestanten zich 
eerst allemaal zullen verenigen, dan hun krachten met de burgerlijke 
macht bundelen en daarna als een tot de katholieke geest toetreden. 
— Zo zullen ze de staat beïnvloeden zodat ze gelijk aan Babylon zullen 
worden. Dan zullen ze net als Israël een verbond sluiten met het sys-
teem van de anti-christ en samen met de Joden door de grote verdruk-
king gaan. Het visioen is positief! 

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST — is er als de hoer kerken 
zich zullen verenigen met het gouvernement, dan is het anti-christelijke 
systeem gevormd. Het merkteken, is het woord van de religieuze anti-
christ en de regering aannemen in plaats van Gods Woord. Als zij dit 
zullen doen, dan zullen ze hun eigen ondergang bezegelen. Er zal ook 
een nummer worden uitgegeven. 

GROTE PIRAMIDEN — Gods goddelijke wijsheid heeft het eerste 
architecturale wonder van de wereld geconstrueerd, en God zal het 
laatste architecturale wonder van de wereld bouwen. (Het nieuwe Je-
ruzalem, de heilige stad) God heeft de piramide in het centrum van de 
aarde gemarkeerd. Jes. 19:18-20. Dit is iets om over na te denken, `s 
werelds grootste autoriteiten met betrekking tot de piramiden hebben 
absoluut bewijs dat het de zondvloed doorstond. Deze zelfde (type ken-
nis) overhandigd door Henoch en Methusalem is waardoor de ark op 
Gods bevel tot Noach is gebouwd. Hoewel de Egyptenaren hebben ge-
holpen om de piramide te bouwen, plaatste God het daar tot een teken. 
Later gebruikten valse Egyptenaren de piramiden als begraafplaatsen 
en voor religieuze ceremonies. Dat is de reden waarom de wetenschap-
pers in een mysterie verwikkeld zijn aangaande wie het gebouwd heeft. 
De twee kleinere piramiden kunnen door mensen zijn gebouwd. De 
Heere toonde mij dat de mensen een ontdekking zullen doen ten op-
zichte van de Grote Piramide. Toch zou ik de mensen tot voorzichtigheid 
willen manen wat betreft mystieke interpretaties aangaande deze Pira-
mide, zodat men niet op een dwaalspoor terecht zal komen. Toch be-
staat geen twijfel over dat het in de voorzienigheid van God gebouwd  is. 

DE WERELD VAN TEENAGERS — Hun zonden zullen zich ver-
dubbelen. Ze zullen onder invloed van narcotica en geïnspireerd door 
muziek en pillen dingen doen die het oude Romeinse Rijk hierbij verge-
leken mild maakt. Wat God mij getoond heeft is ongelofelijk maar waar. 
Orgiën die voorheen in achterkamertjes verstopt waren zullen vrijmoe-
dig, als populair zijnde door de jeugd naar buiten gebracht worden. Ik 
voorzag verleidende films. De menselijke vorm naakt. Beide, man en 
vrouw, in vastgelegde beelden doende wat onbetamelijk is. Sinds ik dit 
een tijdje geleden ontving beginnen ze er alreeds aan, in wat ze psy-
chedelische “trip” films noemen. Het toont bizarre realistische orgiën 
van het vlees in beweging en in kleur, ongecensureerd met flitsopnames 
die zo kort zijn dat het de gedachten hartstochtelijk en de verbeelding 
buitensporig maakt. Dan weer andere rare plots, en daarna opnieuw 
korte flitsopnames. De Heere zegt, (Sodom) zal zich herhalen. U kunt 
met betrekking op de vraag of de uitverkoren gemeente hier dan nog 
steeds wel of niet zal zijn, uw eigen mening baseren. Binnenkort zal de 
Satan doormiddel van een goddeloos plan, door de moderne jeugd en 
ouderen bandeloze sex, muziek tot in een nieuwe religie en een kerke-
lijk programma vermengen. En op naar Babylon. Openb. 17. De bewaar-
plaats van alle onreine geesten. (Zie, het zal geschieden.) 

VLIEGENDE SCHOTELS — (Kwade geesten) die in kosmisch licht 
reizen! Lees het geheel voordat u iets zegt. Actuele gevallen vertelden 
aan “Look” Magazine dat ze door contact te hebben gehad met een ver-
lichtende kracht uit het vaartuig genezen werden. Laten we er eens 
goed naar kijken in de geest. Ik weet dat een bepaalde kosmische kracht 
waarschijnlijk zulke genezingen kan bewerkstelligen. De wetenschap-
pers proberen hier vandaag de dag meer van uit te zoeken. Meestal 
werd er door contact een snee of schaafwond genezen - maar herinner 
u dat er geen geesten werden uitgedreven. (De blinde of dove kon niet 
zien of horen). 
De Heere vertelde mij dat deze vliegende schotel-geesten zullen begin-
nen te verschijnen en zeggen dat ze engelen van God zijn. Sommigen 
zullen zelfs zeggen dat ze Christus zijn, maar dat zijn ze niet. Sommigen 
zullen tegen velen zeggen dat ze gezonden zijn om hen van de onder-
gang te redden, en dat men in hen moet geloven. Dit is satanisch. Ook 
zullen ze de mensen zeggen om de kerksystemen van het geheimenis 
Babylon te bezoeken. Velen die ermee in contact zullen zijn, zullen 
doormiddel van hallucinaties ongeoorloofde betrekkingen met hen on-
derhouden. Deze dingen zijn reeds aan “Look” magazine medegedeeld. 
Zoals de Bijbel zegt zal dit soort van religie zich aan het eind herhalen. 
De meeste vliegende-schotels waar melding van is gemaakt, bezitten 
een soort van kosmische atomen (lichten) die in verschillende kleuren 
verschijnen, welke (gevallen engelen des lichts) zijn. Vlak voordat Jezus 
terug zal komen zijn er veel vreemde dingen in het verschiet. Ik ben 
er volkomen van overtuigd dat de duivel geïmiteerd heeft wat Ezechiel 
heeft gezien. Gods levende wagens die door Ezechiel een wiel in een 
wiel werden genoemd (Ezech. 1:9, 13, 14, 19, 21. — (Ezech. 3:13, 14 
— Ezech. 10:8, 10-17). Met prachtige kleuren. De Satan en de engelen 
worden (gevallen lichten en sterren) genoemd. Zij kunnen pulseren en 
het licht als kosmische atomen laten stromen. Sommigen zijn als me-
chanische wielen die kosmische kleuren uitstralen. 
Herinner u dat de Satan geschapen is uit een soort atomaire (kosmisch 
licht). Sommige geesten kunnen beslist in kosmisch licht reizen. (Geval-
len Cherubs) Het licht van de Satan werd gebruikt om de troon te over-
dekken, maar hij werd uitgeworpen. Ezech. 28:13-14. Nu is de Satan 
aan het imiteren wat Ezechiel zag. Gods ware levende wezens (wagens 
van vuur) die aantonen dat het oordeel nabij is. Herinner u dat Gods 
ware lichten verschenen vlak voordat Hij Israël merkte. En het oor-
deel werd geprofeteerd onder de Bediening van Ezechiel 10. Lees de 
Psalm 68:18 - II Samuel 22:10-16 en Jesaja 66:15. Lees de eerste paar 
hoofdstukken van Ezechiel. Hij zag moderne vliegtuigen en Gods boven-
natuurlijke lichten van een bepaalde engelen-orde.  

Ondertekend

            (Rol op als Rol Nr. 06)

DE UITGEVER — Er is aan Broeder Frisby een diepgaande persoonlijke bood-
schap voor bepaalde uitverkorenen van God gegeven. Als het op dit moment moei-
lijk voor u is om dat in te zien, zal de Heere het u over een tijd laten zien. De Heere 
vertelde Broeder Frisby dat wanneer zijn getuigenis en boodschap beëindigd zal 
zijn (en niemand weet wanneer dat is) God de aarde met vuur en plagen zal slaan.

Ik kan een ding met zekerheid zeggen; hou deze jonge man in de gaten! Hij weet meer 
dan hij op dit moment kan zeggen. (Volgende maand is zijn grootste artikel) Sinds de 
tijd dat God Mozes op zijn weg vanuit Egypte ondersteunde, heb ik nog nooit zoveel 
krachten en wonderen gezien!
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