
WIADOMOŚCI ŚWIATOWE ZAWCZASU!

Wiemy dzięki widocznym znakom, że wszyscy pójdziemy wkrótce do naszego prawdziwego domu! – Ten list specjalny da ci  
zawczasu pewnego rodzaju Wiadomości Światowe! Przeczytasz później niektóre z przyszłych Nagłówków. – „Ziemia oniemiała 
odnośnie wielkich tajemnic!”

The Examiner – Nowe plagi świata i wszystkie rodzaje chorób wzrastają i uderzają w ziemię! Ludzie umierający od dziwnych  
chorób; zdziwieni naukowcy!

Media powiedzą, a z Nagłówków wyczyta się, że ciemne i niebezpieczne czasy okryły ziemię, jako że głoszą zaginięcie milionów  
ludzi z powierzchni ziemi bez śladu! (pobranie)

The Times – Najbardziej okrutne i straszne przestępstwa oraz przemoc jakie kiedykolwiek były widziane, szerzą się  
wszędzie na ulicach!

Nagłówki – niemoralność nabiera nowego znaczenia! – „Ludzie robią dziś wszystko, co chcą (bez wstydu), jako że rozpusta 
przesiąkła ziemię!

W innym Nagłówku będą czytać – „Ziemia jest w wielkim głodzie i suszy. Wzrasta głód i niedobory żywności! Mnóstwo ludzi  
traci życie!” – Ap. 8:9 mówi, jedna trzecia statków jest zniszczona. Głód zagląda do wielu krajów, gdyż odcięte są zasoby jedzenia.  
Apokaliptyczny czarny koń będzie odmierzał porcje. (Ap. 6:5) – Także wielka populacja powodująca pojawienie się niedoborów!

Oto kilka innych proroctw i Pism, które będą nagłówkami gazet! – „Ponownie nadchodząca wielka asteroida. Naukowcy są 
zaskoczeni jak sobie z tym poradzić!” – Kiedy asteroida spadnie jedna trzecia część wód zamieni się w krew. (Ap. 8:8)

Wiadomości  –  Dwóch  dziwnych  ludzi  (proroków)  pojawia  się  w  Izraelu,  czynią  wspaniałe  cuda,  by  kwestionować  nowy  
światowy rząd religijny. (Ap. 11:3,6) Jedni mówią, że jest to Eliasz. (Mal. 4:5)

Nagłówki – Księżyc zamienia się w krew, słońce się zaciemniło. – (Ap. 6:12)
W innym tytule nagłówka będą czytać – pojawią się drastyczne zmiany wśród społeczeństwa i rządu.
Gazette – „Komunikacja świata podlega jednym rządom!”
Media – Zabito dwóch proroków, lecz nagle zostali zabrani do nieba, tak, jak widzieli to wszyscy dzięki TV satelitarnej. (Ap.  

11:7-12)
Nagłówki – Dziwne statki UFO zostały zauważone lądując na ziemi! (Ap. 12:12)
N.Y. Times – „Nowy światowy przywódca mówi o swoich planach dla narodów i rozstrzyga światowe problemy!” – Również 

ogłosił siebie Bogiem. (II Tes. 2:4)

Call Bulletin – „Miasta USA w ogniu od broni atomowej przestrzeni!” – Wszelkiego rodzaju zboża są zniszczone. Głód 
dla wszystkich niedaleko Milenium!

Proroctwo – przed tym, jak niektóre z tych powyższych wydarzeń będą miały miejsce, a w szczególności potem, technologia,  
wynalazki i nauka będzie czyniła olbrzymie postępy w każdym aspekcie dotyczącym sposobu życia ludzi i ich postępowania na 
ziemi!

The Herald – Przywódca Gog jest żywym dzisiaj, lecz nie ujawnia się aż do później.
Wiadomości Światowe – Jeruzalem, Międzynarodowe miasto dla wszystkich wiar! Światowy Mesjasz zasiada w Świątyni. 
(II Tes. 2:4 – Ap. rozdz. 11)

WIADOMOŚCI ŚWIATOWE – „Uderza gigantyczne trzęsienie! Wiele części Kalifornii tonie w morzu!” – Część Zachodnia i stany 
graniczne mocno wstrząśnięte!

Prasa Międzynarodowa – Ogromne części Bieguna Północnego (góry lodowe) odrywają się z powodu wielkiego ciepła broni w 
przestrzeni kosmicznej; kierując się w dół w kierunku Oceanu Indyjskiego łącząc morza!

Tribune –  Nagłówki  –  Przechylanie  się  osi  Ziemi  –  gigantyczne  fale  pływowe!  –  „Wiatry  500-700  mil  na  godzinę, 
zmiatające ziemię, powodujące wielkie zniszczenie!”

Call  Bulletin  –  Wielkie  ogniste  kule  z  przestrzeni  kosmicznej  lądujące  w  morzach,  powodujące  duże  zniszczenie,  a  także  
śródlądowe fale pływowe!

Examiner – Nowe odkrycia naukowe oraz wynalazki zadziwiające tłumy!

Republic – Boom światowego handlu. – Znak posłuszeństwa (marka) jest dany każdej osobie do identyfikacji i lojalności wobec  
nowego rządu!

Nowe światła (czerwone, pomarańczowe, bursztynowe, niebieskie) Bóg mówi mi, że On daje sygnały. „Wszystkie znaki wydają  
się mówić, że kielich nieprawości jest pełen. Ziemia zostanie poddana szybkiemu osądowi. Ta generacja kończy się!”

Dateline – Pozostanie jedynie około 20% relacjonujących mediów informacji po spustoszeniu na światową skalę!

                                                             Twój Przyjaciel,   Neal Frisby
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