
             
DE GROTE VERDRUKKING EN DE ATOMAIRE OORLOG

"Laten we in deze brief eens kijken naar profetie over de toekomst van de steden en de mensheid.  In het nieuws wordt er veel 
gepraat over wanneer we een atoomoorlog zullen hebben. En, zal het een atoomoorlog voorkomen als ze een Wereld Vredesverdrag 
ondertekenen? Nee, ze zullen er uiteindelijk toch een hebben!” (Dan. 8:25) – Jezus zei dat aan het einde van het tijdperk 'de krachten  
des hemels' bewogen zouden worden! – Rev 18:8-10 onthult atomaire oorlogvoering.” “Zoals u het zich herinnert, schreven we vele  
jaren geleden op onze eerdere Geschriften over nieuwe wapens die zouden worden uitgevonden en tot een atoomoorlog leiden. De  
mensheid staat aan het hoofd van een ruimte oorlog!” – “President Reagan zei eens dat nucleair verweer tot in de ruimte zou moeten  
worden uitgebreid evenals de aardse defensie-systemen!” Amos 9:2, onthult ruimtevaartactiviteiten, alsmede Obad. 1:4, “Al steldet gij 
uw nest tussen de sterren, zo zal Ik u van daar nederstoten!” 

"Wat voor ernst voegt de Bijbel toe aan de vreselijke verwoesting van welke zelfs de wetenschappers beweren dat het zal  
plaatsvinden? Ten eerste, gaan sommige wetenschappers zelfs zo ver, dat ze zeggen dat de mens in 2 tot 3 minuten van deze wereld  
uitgeroeid zou kunnen worden!” – “Een buitenlandse wetenschapper waarschuwde: het is nu mogelijk dat het verschuiven van een 
paar schakelaars en het indrukken van een paar knoppen kan leiden tot een volledige vernietiging van al wat op de aarde leeft! Er is 
thans beoordeeld dat een waterstofbom, gewikkeld in kobalt dat in een strategische positie tot ontploffing zou worden gebracht,  
miljarden mensen die op dit moment deze planeet bevolken zou kunnen uitroeien!” En dat is nu precies hetgeen de Schriften nu al 
bijna 2000 jaar de mens aan het zeggen zijn. Matt. 24:22, waarin het al deze dingen beschrijft door te zeggen: “En zo die dagen 
niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, zal Hij het doen!” – En we weten dat de 
mens nog nooit  oorlogswapens heeft uitgevonden die hij niet gebruikt heeft; dus we weten dat hij zijn uitvindingen uiteindelijk zal  
gebruiken!” – Amos 3:10 onthult hun voorraad, “Want zij weten niet te doen, dat recht is, spreekt de Heere; die in hun paleizen  
schatten vergaderen door geweld en verstoring!” Lees Ezech. 38:13, 22. 

Het belangrijkste dat de uitverkoren Christenen met betrekking tot dit onderwerp willen weten en zeer belangrijk is, of ze aan de 
verschrikking van de uiteindelijke Grote Verdrukking en de Atomische Oorlog zullen ontsnappen! – Ja, er zal zeker een opname aan  
vooraf gaan! Er zijn vele Schriftgedeelten, maar hier volgt er een.  Lukas 21:36, “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt 
waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen” – Wanneer zal de Atomische Oorlog (Armageddon, 
etc.) komen? De Schriften zeggen dat het na de Opname zal zijn; het beschrijft ook dat het nadat vele zware aardbevingen op de aarde 
hebben plaatsgevonden zal zijn, en na de komst van een wereldwijde hongersnood en voedseltekort! – Openb. 6:5-8, “het vale paard 
van chemische en Atomaire Oorlogsvoering rijdt (de dood)!” – Zach. 14:12 “geeft een perfecte beschrijving van de laatste atoom 
en laser uitvinding van de mens! De dodelijke stralen van allerlei soorten kleuren die alle levende dingen op hun pad doen 
smelten en verdampen!” “De eerste wetenschappers die een atomaire explosie aanschouwden zeiden dat ze dachten dat ze aan de  
poorten van de hel waren! Een ander rapporteerde in 1945 dat dit het begin van het einde is! En die wapens waren klein in vergelijking 
tot het arsenaal van gigantische wapens die we vandaag de dag hebben!” 

Ook zei een eeuwenoude voorspeller een paar honderd jaar geleden dat na een aantal grote aardbevingen die de komeet Halley 
zullen navolgen en na een wereld hongersnood, deze wereldwijde vernietiging zal komen. Citaat: “Hij zei dat na de rampen die we  
zojuist noemden, een oorlog zou komen die erger zal zijn dan alle oorlogen bij elkaar! Er zouden vurige machines en wapens gebruikt  
worden en dat de pijlen (raketten) uitgestuurd zouden worden om te vernietigen! Hij zei dat de mens 'verborgen vuur' zou ontdekken 
en door het tegendeel van de positieve straat te gebruiken alles zou vernietigen! – Vuur in een gouden bol (golden orb) van de hemel  
naar de aarde, veel verwoesting!”  (We kennen het als atomisch zijnde) – Joel 2:3.  “Hij zei dat, op de kaart met een hoek van 45 
graden in de nieuwe tuinstad van ijzeren bergen (wolkenkrabbers) het vuur zou toeslaan en ontploffen; geen enkele inwoner zou  
overblijven. 45 graden is New York, zeggen ze!

We willen enkele van de systemen noteren waar het ministerie van defensie nu aan werkt! – "Chemische Lasers: Deze zouden  
hun energie ontlenen uit spontane verbranding van waterstof en flourine" – "Spiegels in de ruimte: Deze ground-based lasers 
zouden naar  grote  spiegels  in de  lucht  een straal  toesturen,  die  op  hun beurt  de  stralen naar  aanvallende raketten zouden  
reflecteren!" – "Deeltjes-Straal Wapens: Deze versnellen protonen of ionen. Door gebruik van deze geladen atoom deeltjes, zouden  
deze wapens door targets heen boren,  structurele schade veroorzaken,  elektronica verstoren en brandstof of  explosieven tot  
ontploffing brengen!" – "Nucleaire-Pumped X-Ray Lasers: Deze lasers gebruiken energie dat uit een kleine nucleaire explosie 
ontleend wordt om een intense brute X-ray puls tegen een vijandelijke raket aan te schieten, het te vernietigen! . . . Van al deze  
wapens, lijkt de X-ray laser de meest veelbelovende te zijn in het vernietigen van tegemoetkomende kernwapens!" – "Herinner dat  
dit slechts anti-raketverdediging is en niet onze nieuwe destructieve wapens!" – In het geval van lasers, die stralen van sterk 
geconcentreerd licht van een enkele frequentie (of kleur) afzenden, in de snelheid van het licht zelf, meer dan 186.000 mijl per 
seconde. – Dat betekent dat de straal letterlijk in een flits bij zijn doel terecht komt. Als een raket laat maar zeggen op zes of zeven  
keer de snelheid van het geluid op zeeniveau reisde, zou het slechts negen of tien voet afgelegd hebben voordat de laserstraal  
vanaf 1000 mijl afstand aangekomen zou zijn!" – "Wat heerlijk om een kind van God te zijn. Want ik kan u over iets vertellen dat  
zich nog sneller dan het bovenstaande zal voordoen! . . .  Want In een punt des tijds, in een ogenblik, zullen wij veranderd 
worden en de Heere in de lucht ontmoeten. Prijs Hem!"

In Zijn Overvloedige Liefde,
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