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Jeesus sanoi, että sota ja sotahuhut merkitsevät aikaa ennen hänen paluutaan. Skeptikot
huomauttavat, että molempia on aina ollut. Jeesus tarkoitti selvästi, että lopunajan sodat ja niitä
koskevat viestit olisivat jotenkin äärimmäisempiä. Atomiaseiden käytön myötä sota muuttui toisen
maailmansodan lopussa. Noita aseita ei ole sen jälkeen käytetty taisteluissa, mutta niitä on
valmistettu tuhansia, ja vuosien mittaan niistä on tehty entistä tappavampia. Neuvostoliiton
hajoamisen myötä useimmat ihmiset uskottelivat, että maailma olisi turvassa ydintuholta. Mutta se
ei ole totta.
Tänä vuonna tilanne on muuttunut paljon pahemmaksi. Kyse ei ole vain siitä, että Ukrainan
sodassa on mukana kansakunta, joka on lastattu hampaisiin asti vetypommeilla. Ydinaseiden
aikakaudella sekä Yhdysvallat että Venäjä kävivät erilaisia sotia. Tällä kertaa erona on sen miehen
rappeutuminen, jonka sormi on ydinaseen laukaisupainikkeella.
Muutama päivä sitten Vladimir Putin antoi varoituksen niille maille, jotka auttavat Ukrainaa. "Jos
joku aikoo puuttua tapahtumiin ulkopuolelta, hänen on tiedettävä, että se on Venäjälle strateginen
uhka, jota ei voi hyväksyä. Heidän on tiedettävä, että vastauksemme vastaiskuihin on
salamannopea. Nopea. Meillä on kaikki aseet, joita tarvitsemme tähän. Kukaan muu ei voi
kehuskella näillä aseilla, emmekä mekään kehuskele, mutta me käytämme niitä."
Viime vuosina Putin on uhannut useaan otteeseen suoraan ja epäsuorasti ydinaseiden käytöllä,
mutta nyt uhkauksia tulee lähes joka viikko. Samaan aikaan tiedustelulähteet varoittavat
merkittävistä muutoksista Venäjää johtavassa miehessä. Putinista on tullut entistä
arvaamattomampi. Hänen päätöksensä ovat yhä vainoharhaisempia ja itsetuhoisempia.
Venäjän entinen vakooja Boris Karpichkov sanoo, että Putinilla on "vainoharhaisia ajatuksia....".
Hän pitää kirjaimellisesti kaikkia, myös Venäjän turvallisuuspalvelun ja jopa lähipiirinsä sisällä

olevia, 'pettureina'." Vielä huolestuttavampaa on, että Karpichkov väittää Putin'in kärsivän
dementian alkuvaiheista.
Venäjän presidentin viimeaikaiset esiintymiset kameroiden edessä osoittavat, että jokin on pahasti
vialla. Hän vaikuttaa turvonneelta ja vaivaantuneelta. Hänen on nähty rystyset valkoisina pitävän
kiinni edessään olevasta pöydästä pitkiä aikoja. Katsottuaan videon Putin'ista Teksasin teknillisen
yliopiston kehonkielen asiantuntija, professori Erik Bucy, sanoi: "Se on hämmästyttävän
heikentynyt Putin."
Moskovan kliinisen keskussairaalan kirurgi Jevgeni Selivanov'in kerrotaan tavanneen Putin'in
johtajan Mustanmeren lomakohteessa noin 35 kertaa. Selivanov kirjoitti väitöskirjansa aiheesta
"Kilpirauhassyöpää sairastavien iäkkäiden ja seniilien potilaiden hoito".
Putin on aina ollut äärimmäisen itsekeskeinen ja hieman vainoharhainen, mutta Venäjän
katastrofaalinen hyökkäys Ukrainaan näyttää vahvistaneen hänen vainoharhaisuutensa uudelle
tasolle. Hän saattaa myös kärsiä syövästä ja Parkinsonin taudista sekä varhaisesta dementiasta.
Heikentyvässä henkisessä ja fyysisessä tilassaan hän saattaa tuntea, ettei hänellä ole juuri mitään
menetettävää.
Ja hänellä on hallussaan planeetan suurin ydinasearsenaali. Hän käy suurta sotaa Euroopassa. Ja
hän uhkaa säännöllisesti koko maailmaa ydinaseillaan. Maailmanhistoriassa ei ole koskaan ollut
hänen kaltaistaan uhkaa. Varmasti hänen nykyinen sotansa ja sota, jolla hän uhkaa, voidaan
luokitella uudenlaisiksi ja äärimmäisiksi sodiksi ja sotahuhuiksi. Raamatun mukaan tilanne
pahenee, ennenkuin se paranee.
Tämä on kuitenkin sellainen "nostakaa päänne ylös" -hetki. Meidän pitäisi nähdä Putin'in uhkaus
uutena ajan merkkinä. Yhdessä kaikkien muiden merkkien kanssa näyttää ilmeiseltä, että olemme
lähestymässä Kristuksen paluun aikaa. Ja se ystävät on hyvä uutinen!

