
TOEKOMSTIG WERELD NIEUWS    Door de bewijskrachtige tekenen weten we dat we binnenkort allemaal naar ons echte huis toe zullen gaan! – Dit speciaal schrijven zal u een  soort van toekomstige Wereld Nieuws geven! Sommige van de toekomstige Krantenkoppen zullen luiden. – ''De aarde is verbijsterd over grote  mysteries!''
    The Examiner – Nieuwe wereld plagen en allerlei soorten ziektes nemen toe en treffen de aarde! Mensen sterven aan vreemde ziektes; de wetenschappers in verwarring! De  Media en de Krantenkoppen zullen luiden, donkere en gevaarlijke tijden omhullen de wereld, terwijl ze proclameren dat er miljoenen  mensen zonder een spoor na te laten, vermist worden op de aarde! (de opname) 
    The Times – Overal in de straten heersen de meest wrede en afschuwelijke misdaden en geweld ooit eerder gezien!     Krantenkoppen – De immoraliteit krijgt een nieuwe impuls! – ''Mensen doen vandaag de dag alles wat ze maar willen (geen schaamte) terwijl  losbandigheid de aarde doorweekt!     Een andere Krantenkop zal luiden – ''De aarde is in grote honger en droogte. Honger en voedsel tekorten nemen toe! Menigten komen om!'' –  Openb. 8:9 zegt, en het derde deel der schepen is vergaan. In vele landen treedt verhongering op omdat de voedsel voorziening is afgesneden.  Het apocalyptische zwarte paard zal rantsoenen berekenen. (Openb. 6:5) – Ook veroorzaakt een enorme bevolking dat er tekorten ontstaan!Hier volgen nog meer profetieën en Schriftgedeeltes die de krantenkoppen zullen halen! – ''Alweer een andere grote asteroïde op komst. 
De De wetenschappers in strijd hoe weerstand te bieden!''  – Als de asteroïde neervalt verandert een derde deel van de zee in bloed. (Openb. 8:8)     The News – Twee vreemde mannen (profeten) verschijnen in Israël, doen fantastische wonderen om de werelds nieuwe religieuze overheid  uit te dagen. (Openb. 11:3, 6) De ene zegt dat hij Elia is. (Mal. 4:5) 
    De Krantenkoppen – De maan veranderd in bloed, de zon wordt zwart. – (Openb. 6:12)Een andere krantenkop zal luiden – er vinden drastische veranderingen plaats in de maatschappij en overheid. 

Gazette – ''De Wereld Communicatie komt onder een hoofd!'' 
Media – De twee profeten zijn gedood, maar plotseling tot in de hemel opgenomen terwijl een ieder het op satelliet TV zag. (Openb. 11:7-12) Krantenkoppen – Er is een landing van vreemde UFO's op de aarde waargenomen! (Openb. 12:12)
NY. Times – ''De Nieuwe Wereld leider spreekt over zijn plannen voor de naties en rekent af met wereldwijde problemen!'' Ook heeft Hij  verklaart dat hijzelf God is. (2 Thess. 2:4)  
Call Bulletin – ''Steden van de VS in vuur en vlam door atomaire ruimte wapens!'' – Allerlei soorten gewassen vernietigd. Dichtbij  

het Millennium verhongering voor allen! Profetie  –  Voordat  sommige  van  de  hierboven  genoemde  gebeurtenissen  plaats  zullen  vinden  en  vooral  daarna,  zullen  technologie,  uitvindingen en wetenschap op elk facet betreffende de manier van het doen en laten van de mensen op de aarde een enorme vooruitgang  maken! 
The Herald – Gog de leider is nu in leven, maar zal nu nog niet doch pas later onthuld worden.
World News – Jeruzalem, de Internationale stad voor alle geloofsovertuigingen! De Messias van de Wereld zet zich in de Tempel. (2 

Thess. 2:4 – Openb. hfdst. 11) WORLD NEWS – ''Een gigantische beving! Vele delen van Californië zinken in de zee!'' – De westelijke sectie en aangrenzende staten zijn  krachtig geschud.International Press – Als gevolg van een enorme hitte dat afkomstig is van een ruimte wapen breken reusachtige delen van de Noord Pool (ijsbergen) los; gaande door de Indische Oceaan, in de richting van de aansluitende zeeën! 
Tribune – Krantenkoppen – De aardas kantelt – gigantische vloedgolven! – ''Winden van 500 – 700 mijlen per uur razen over de  

aarde en veroorzaken veel schade!'' Call Bulletin – Enorme vuurballen vanuit de ruimte belanden in de zee en veroorzaken veel schade, ook landinwaarts vloedgolven! 
Examiner – Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen verbazen de massa's! 
Republic  – Wereld handel boom. – Een teken van trouw (merkteken) is aan iedere persoon ter identificatie en loyaliteit aan de nieuwe  overheid toegekend! Nieuwe lichten (rood,  oranje,  amber en blauw) God vertelt  mij  dat  Hij  signalen geeft.''  Alle tekenen lijken te zeggen dat de beker der  ongerechtigheid vol is. De aarde komt onder een snel oordeel. Deze generatie is aan het eindigen!'' 
Dateline – Na de wereldwijde verwoesting zijn er alleen maar 20% van de Nieuws Media overgebleven om een verslag te doen! Uw vriend,Neal Frisby
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