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Ezechiël 38:7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen 
die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. 

Putin kondigt verbeterd Russisch nucleair 
arsenaal aan met Satan 2 Missile 

Door Adam Eliyahu Berkowitz 5 maart 2018, 17:52 uur 

"De aarde is gebroken, afgebroken, de aarde is verbrokkeld, 
de aarde beeft en wankelt." Jesaja 24:19 

Tijdens zijn jaarlijkse toespraak tot de Russische Federale Assemblee in Moskou 
afgelopen donderdag onthulde president Vladmir Poetin de Satan 2 , een 
intercontinentale ballistische raket waarvan hij beweert dat deze niet kan worden 
neergeschoten door een antiraketsysteem dat op dit moment bestaat. Nog meer 
onverwacht dan de schijnbare openbaring was het formaat waarin hij zijn aankondiging 
deed: een video met het nieuwe wapen gericht op Tampa Bay, Florida, dat toevallig de 
locatie is van het centrale commando van het Amerikaanse leger. 

De nieuwe Satan 2-raket van Rusland. (Makeyev Rocket 

Design Bureau) "Pogingen om Rusland in bedwang 
te houden zijn mislukt, gezicht," zei 
Poetin. "Rusland bleef en blijft de grootste 

kernenergie. Vergeet niet dat niemand echt met ons wilde praten. Niemand luisterde 
naar ons. Luister nu."De officiële Russische benaming van de raket is de RS-28 Sarmat, 
maar de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) noemde het de SS-X-30, of in 
de dagelijkse taal, de "Satan 2". Het is 119 voet lang met een nuttige lading van 
ongeveer 10 ton. Zijn grootte en capaciteit maken maximaal 10 zware kernkoppen 
mogelijk in elke Satan 2, wat genoeg is om Frankrijk of Engeland in één slag te 
vernietigen. 

https://www.breakingisraelnews.com/author/adam_berkowitz/
https://www.breakingisraelnews.com/103723/putin-announces-improved-russian-nuclear-arsenal-featuring-satan-2-missile/
https://www.breakingisraelnews.com/51078/do-putins-actions-in-syria-fulfill-the-prophecy-of-ezekiel-regarding-gog-and-magog-middle-east/#CKrmEugpCKt70MEm.97
https://www.breakingisraelnews.com/77675/new-russian-satan-2-mega-nuke-described-chilling-accuracy-isaiah-prophecy/#fJvhJTmdlYEY2lSP.97
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Met een bereik van naar schatting tussen de 7-11.000 mijl, zou de hele VS ook 

gemakkelijk binnen het bereik van de Satan 2 zijn. 

Er wordt gespeculeerd dat de RS-28 een traject over de Zuidpool zou kunnen uitvoeren, 
waarbij alle huidige Amerikaanse raketafweersystemen volledig worden omzeild.  Het 
Centrum voor Strategische en Internationale Studies beweert dat de nieuwe raket tegen 
2020 in ongeveer 20 silo's zal worden ingezet. De Satan 2 was niet het enige, of zelfs 
het meest formidabele wapen dat Putin vorige week aan de vergadering 
openbaarde. Met trots kondigde hij de 'Avangard' aan, een hypersonische raket die naar 
verluidt met meerdere keren de snelheid van geluid zou kunnen afleggen. Een andere 
voorgestelde raket was een nucleair aangedreven en laagvliegende kruisraket met een 
onbeperkt bereik en een vermogen om elke tegenmaatregel eindeloos te slim af te zijn. 

Poetin benadrukte dat het nieuwe arsenaal niet voor aanstootgevende doeleinden zou 

worden gebruikt. "We bedreigen niemand, we gaan niemand aanvallen, we nemen niets van 

iemand af", zei hij. "De groeiende Russische militaire macht zal wereldwijde vrede 

garanderen." In een persconferentie op donderdag reageerde woordvoerster van het 

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert op vragen over de 

verklaringen van Poetin. 

"We gaan niet reageren op elk woord of idee dat wereldleiders uiten," zei Nauert. "Het was 
beslist ongelukkig om de video-animatie te hebben gezien die een nucleaire aanval op de 
Verenigde Staten uitbeeldde. We beschouwen dit niet als het gedrag van een 

verantwoordelijke internationale speler. 

Bron: Adam Eliyahu 
 

Biblespace:  Jesaja 24 Is een profetische beschrijving waarbij wij kunnen begrijpen dat de 
mens door niet te luisteren naar God zichzelf bijna totaal vernietigd! (Jes.24:5,6) 
Wereldleiders zullen onder Gods oordeel komen, Hij zal ze vergaderen mogelijks in een 
atoomschuilkelder, en na een bepaalde tijd omkomen.(Jes.24:22). Het bovenstaand artikel 
werd beperkt. 
 
 

https://missilethreat.csis.org/missile/rs-28-sarmat/
https://missilethreat.csis.org/missile/rs-28-sarmat/

