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Maailman diplomaatit pitävät meteliä, että yhä enemmän näyttää siltä, että Venäjä turvautuu 

ydinaseoptioon kukistaessaan lopulta ukrainalaiset. Näin ollen yhä useammat ihmiset hermostuvat 

siitä, että olemme menossa kohti kolmatta maailmansotaa.

Huoli - uhka - on aina ollut se, että kun ydinasetta on käytetty, tilanne kärjistyy, kunnes 

seurauksena on täydellinen ydinsota. Kaikki suuret ydinaseet  mannertenvälisten ballististen 

ohjusten (ICBM) ja muiden kantorakettien kärjissä päästetään irti. Maaplaneetta muuttuu tuhkaksi -

tai ainakin siitä tehdään asumiskelvoton.

Venäjän presidentti / diktaattori Vladimir Putin, joka haluaa lisää valvontaa ja valtaa hegemonia-

alueellaan, haluaa varmistaa Ukrainan vehnän ja muun viljan lisäämisen Venäjän huomattavaan 

viljavarantoon. Tällä tavalla hän valvoo maailman elintarvikkeita - ainakin huomattavassa määrin.

Sanotaan, että jo nyt Putin ja hänen korkeimmat adjutanttinsa ovat piiloutuneet maanalaisiin tiloihin

suojautuakseen tulevilta ydinaseiskuilta. Nykyään puhutaan tietysti paljon asioita monista asioista.

Itse asiassa monista asioista on puhuttu paljon jo pitkään. Olemme kuulleet, että taloudellinen 

romahdus on tulossa lähipäivinä – kirjaimellisesti -- vuosien jopa vuosikymmenien ajan.

Meille on kerrottu, että napajäät sulavat vauhtia, joka toisi New Yorkin sataman reunat Manhattanin

keskustaan ja Empire State Building'in ensimmäisen tai toisen kerroksen tasolle 20 - 40 vuoden 

kuluessa. Todellisuudessa New Yorkin sataman pinnat eivät ole muuttuneet merkittävästi 

varoitusten antamisen jälkeen.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ydinaseiskujen vaihtoa voisi tapahtua. Uskon kuten monet, jotka 

uskovat Jumalan Sanaan, että ainakin yksi kaupunki maailmassa tulee kokemaan ehkä 

ydinaseiskun. Viittaan tietenkin Syyrian Damaskoon, josta tulee rauniokasa hyvin lyhyessä ajassa.

Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että tuhoaminen tapahtuisi ydinaseella. Se voi olla meteoriitti tai 

jopa yksi planeetan kaikkien aikojen suurimmista maanjäristyksistä.
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Damasko kuitenkin lakkaa olemasta kaupunki ja hyvin lyhyessä ajassa. Jumalan profeetallinen 

Sana sanoo niin. Se tapahtuu Jesajan luvun 17 profetian mukaan.

Jumalan profeetallinen sana on ainoa luotettava lähde, johon voi luottaa, kun on kyse tulevista 

tapahtumista. Kaikki muu on vain arvailua. Arvailu voi perustua vahvoihin todisteisiin, mutta on silti 

arvailua.

Jumalan profeetalliset lausunnot ovat 100% luotettavia ja juuri tästä syystä voimme tutkia näinä 

päivinä vallitsevaa ydinaseneuroosia Jumalan stetoskoopin alla saadaksemme 100% tarkan 

profeetallisen ennusteen siitä, tuleeko aivan edessä olevina päivinä tapahtumaan täysimittainen 

ydinkonflikti.

Ensin tarkastelemme uutista, joka on peräisin epäluotettavasta lähteestä, josta suurin osa 

amerikkalaisista yhä hakee uutisia.

On väitetty, että.Vladimir Putin on jättänyt huomiotta ne lähipiirinsä jäsenet, 

jotka varoittavat taloudellisesta tuhosta, jos hänen hyökkäyksensä Ukrainaan 

jatkuu.

Kremlin virkamiehet ovat "yhä enemmän" huolissaan, että Vladimir Putin voisi

käyttää rajoitettuja ydinaseita osana Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Korkean tason virkamiehet puhuivat Bloomberg'ille sanoen uskovansa, että 

hyökkäys oli "katastrofaalinen" virhe, joka vie Venäjää vuosia taaksepäin.

Nimettömänä pysyttelevät Kremlin lähteet sanoivat, ettei ole merkkejä siitä, 

että Putin muuttaisi mieltään, eikä hänellä ole vastassaan suoraa haastetta 

Kremlin muurien sisällä.

Hän on myös toistuvasti jättänyt huomiotta ne, jotka ovat yrittäneet varoittaa 

häntä niistä murskaavista vaikutuksista, joita hänen sodallaan voi olla 

Venäjän taloudelliseen ja poliittiseen tulevaisuuteen ja jotka tuhoavat kahden 

vuosikymmenen kasvun....

Jotkut sanoivat jakavansa Yhdysvaltojen esittämät pelot siitä, että Putin 

siirtyy rajoitettuun ydinsotaan, jossa kaksi ydinasesuurvaltaa ryhtyvät suoraan

yhteenottoon, joka ei pääty antautumiseen eikä laajamittaiseen tuhoon.

Yhdysvaltain virkamiehet ovat kuitenkin selventäneet, ettei ole "mitään 

käytännön todisteita" siitä, että ydinaseita käytettäisiin lähiaikoina.

CIA:n mukaan Putin voisi käyttää taktista tai pienitehoista ydinasetta 

"mahdollisesta epätoivosta" voidakseen sanoa saaneensa pienen voiton. 

(“Putin officials ‘increasingly worried’ he could unleash limited nuclear 

weapon,” News Yahoo.com UK)



Uutisen sisällöllä on nähdäkseni erityinen tarkoitus: lisätä ydinkonfliktin pelkoa, että äänestäjien 

huomio kiinnittyisi muihin globalistisille vallanpitäjille poliittisesti tärkeisiin asioihin. Mutta se on 

tarina toiseen kertaan. Tärkeintä tässä yhteydessä on se, että Jumala on täysin vallassa - eivät 

vallanvälittäjät, jotka voivat ja lopulta (Ahdistuksen aikana) päästävät sodan valloilleen... 

ydinsodan.

Kun siis tarkastelemme ydinaseneuroosia taivaallisen stetoskoopin avulla, tulemme Jeesuksen 

sanoihin, jotka olen tuonut esiin monta kertaa. Ne puhuvat suoraan meidän aikaamme. Jeesuksen 

sanat eivät ole epäselviä maailman tilasta silloin, kun Hän seuraavan kerran tekee läsnäolonsa 

tunnetuksi kaikille maan päällä. Se on tempaus, joka tapahtuu täsmälleen sellaisena aikana, kuin 

oli Lootin aika Sodomassa.

Ennen Kristuksen katastrofaalista väliintuloa ei ole mitään merkkejä ydinsodasta, joka tuhoaa 

planeetan.

Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,

mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät

kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. (Lk. 17: 28–30)
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