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„W tym liście specjalnym poruszymy pewne ważne tematy. Ludzie często pisali do mnie z zapytaniem czy Stany Zjednoczone  
ucierpią od atomowego spustoszenia? Na początku w mojej posłudze, Pan objawił mi, że tak będzie, ale udowodnijmy to przez  
Pisma. Najwyraźniej,  wydarzy się to po Pobraniu i pod koniec Wielkiego Ucisku!” – „Ohyda spustoszenia wprowadzona przez 
bestię, spowoduje sąd na ziemi! Najwyraźniej system bestii, będzie miał kontrolę nad broniami atomowymi i laserowymi!” (Ap. 
13:13-14) – „Bałwochwalstwo i wychwalanie wizerunku, jest tym co przyniesie zagładę!” (Werset 15) „Bomba na naród” (A-bom-
a-nation) w oczach Boga! – „Później w jego rządach, królestwo antychrysta (żelazo i glina) rozpadnie się! (Dan. 2:41-43) I Król  
północy (Ezech. 38:1-9). W wersecie 22 widzimy okropną kataklizmową zagładę nowoczesnej broni atomowej! Rosyjskie wojska i  
wschodni królowie są niemal dosłownie zmieceni z ziemi!” –  Zach. 14:12 „w związku z tym nie ma pomyłki, to dowód na 
katastrofalną  broń  całkowicie  pochłaniającą  ich,  kiedy  ludzie  stoją  na  swoich  nogach!  Prawdopodobnie  najwyższy 
atomowy wynalazek jest użyty. Ekstremalne promieniowanie jest oczywiste!” (Werset 12)

„Są  tutaj  niektóre  prorocze  Pisma  pokazujące  atomowe  działania  wojenne!  (Ap.  17:16  –  Ap.  18:8)  Nic  innego  jak  broń 
atomowa mogła spowodować takie zniszczenie w jeden dzień lub w jedną godzinę, jak mówi werset 10!” – „Taka wielkość była  
niewiarygodna, aż do wynalezienia bomb wodorowych, a wprowadzenie elektrycznej i laserowej broni oraz innej broni, będące 
jeszcze pokazane społeczeństwu.” – W Ps. 91:1, „Prorok Dawid ujrzał okropną wizję zniszczenia! W wersecie 3, nazwał to 
obrzydliwą zarazą, która jest eksplozją trucizny (promieniowanie). – Wersety 7 i 8 opisują okropne zniszczenia bronią! 
To pozostawiło takie wrażenie na nim, że wiedział,  że jedyną ochroną przeciwko temu było miejsce pod skrzydłami 
Wszechmogącego!” – „Oblubienica została pobrana, lecz Dawid wiedział, że 144,000 Izraelitów miały być opieczętowane dla 
ochrony pod owymi skrzydłami Boga w czasie ucisku Jakuba!” (Dan. 12:1) – „Niektórzy z nieroztropnych również znajdą ochronę  
przez  łaskę Boga!  W Ap.  rozdz.  7,  pierwsza  część  objawia Hebrajczyków idących przez Wielki  Ucisk,  a  druga  część  ukazuje 
pogańską cześć”.  –  „Mówimy o  zagładzie  człowieka,  która  jest  nawet niewielka w porównaniu z  Bożym zniszczeniem,  przez 
potężne plagi (Ap. 16), które będą miały miejsce na koniec Armagedonu!”

„Powodem, dla którego jest to napisane, jest to, że ludzie próbują uciszyć ludzi do spania mówiąc, że wszystko jest w porządku  
i będziemy mieli pokój itd.! Tak, będzie pokój od czasu do czasu, ale na samym końcu tego, Biblia mówi, że zniszczenie nagle na  
nich spadnie!” – „Lecz dzieci Boże nie powinny się wcale bać, powinny się radować, że Pan im to objawił, ponieważ On zrobi drogę  
ucieczki dla swoich własnych!” (Łukasz 21:26, 35, 36)  „Kiedy człowiek ma czas, powinien czytać każde z tych Pism, kiedy 
zostanie zapytany, może udzielić odpowiedzi, która pomoże im uciec przez krew Pana Jezusa! Powiedz im, że sąd Pana 
nie może być ukryty, ale jest otwarcie ujawniony przez wszystkie te Pisma, by ostrzec grzeszników. A my mamy polecenie, 
by świadczyć i ostrzegać!”

„Zacytujmy niektóre interesujące Pisma. W Jk. 5:3 to mówi, że promieniowanie na ich srebro i złoto, będzie to zżerać ich ciała,  
jak  gdyby  był  to  ogień!  To  ujawnia  wielki  system  antychrysta,  który  nagromadził  bogactwa  na  ostatnie  dni.  Najwyraźniej, 
Komuniści i narody wschodnie (Orientalne) zbuntują się w końcu przeciwko ekonomicznemu systemowi antychrysta i skupią się 
na miejscu składowania. Więc prawdopodobnie nie mogli tego użyć ze względu na promieniowanie; to pożera ich ciało, tak działa  
promieniowanie!  Lecz  Pan  oczyszcza  to, ponieważ  Izrael  powraca  do  dobrobytu  podczas  Milenium!  (Zach.  14:14, 
przeczytaj to, dodatkowo wersety 12, 15-21 – Iz. 60:5-18)  – „Kontynuując rozważania bogactwa, widzimy, że nie ma końca 
przechowywanie dotyczące systemu bestii! (Nah. 2:9-10) Złoty kielich bogactwa jest widziany w rękach systemu bałwochwalstwa.  
(Ap. 17:4) – Dotycząca Ap. 18:8-10, najwyraźniej pewnego rodzaju atomowa bomba ognia jest zrzucona przez jakąś kosmiczną 
platformę, bądź satelitę w tym czasie!” (Werset 19) – Dan. 11:38-39, „ujawnia rodzaj miejsca składowania jego bogactw! Wersety 
40-44 ukazują rozpad jego królestwa oraz jego całkowite zniszczenie! I nikt mu nie pomoże!” (Werset 45) – „Według innych Pism  
jego koniec jest zbyt straszny, by go rozważać!” – W II Piotra 3:10, „Piotr ostrzega, że niebiosa przeminą z wielkim hukiem, a 
rzeczy roztopią się w gorącym ogniu! W wersecie 12 mówi, że niebiosa będą dosłownie płonąć! Więc widzimy, że Bóg  
obecnie dręczy obrzydliwe systemy, które były przeciwko Niemu i Jego prawdziwym ludziom!”

„Krótko rozważmy jeszcze więcej ogromnych wydarzeń, które są tuż za rogiem, gotowe, by się pojawić! Jak widzimy, z jednej  
strony złoto jest prorocze w tym, że objawia,  iż  nasz obecny ekonomiczny system wkrótce się rozpadnie.  W wiadomościach 
podawano,  że  jego  cena  wzrosła  w  zawrotnym  tempie,  w  ostatnich  kilku  latach!  Wielu  ekspertów  widzi  w  tym  całkowite 
ostrzeżenie na przyszłościowe problemy dla walut! Chociaż, inne różne rzeczy nam to pokazują, powyższe także to objawia!” –  
„Ten naród mógł być w boleściach ekonomicznego upadku, zmierzającego do depresji o walucie będącej prawie bezwartościową! 
Powodem, dlaczego to mówię w taki sposób, jest to, iż nie znam dokładnego czasu, lecz może to być już blisko, prawdopodobnie  
wcześniej  niż  ktokolwiek  się  spodziewa!  Lecz  kiedy  to  się  wydarzy,  antychryst  przywróci  nowy  system,  który  ponownie  
doprowadzi do dobrobytu z nowym sposobem robienia interesów!” (Ap. 13:16-17 – Dan. 8:24-25) – „Więc dawajmy i róbmy 
wszystko co w naszej mocy, gdy jest jeszcze jakaś wartość pozostawiona w naszym systemie ekonomicznym!”

„Zakończmy nadchodzącymi wkrótce wydarzeniami! – Izrael chce pokoju, by mógł dokończyć budowę swojej Świątyni, tak, jak  
słyszymy pracują w kierunku tej budowli! Paweł wspomniał o tym w II Tes. 2:4. I Ap. 11:1-2 z pewnością przewiduje Żydowską 
Świątynię!” „Nie ma pozostało tutaj miejsca, na opracowanie i wyjaśnianie tego jak i Komercyjnego i Religijnego Babilonu. Lecz w  
przyszłych listach i możliwe, że w zwojach napiszemy odnośnie tych nowych, wyżej wymienionych wydarzeń, a także o innych 
ogromnych zdarzeniach! Zakończmy mówiąc, że Pan na końcu podniesie miecz i ogień na całe ciało!”

W boskiej miłości i przewodnictwie Jezusa,
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