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Japanissa ihmiset pyrkivät suojaan, kun Pohjois-Korean ohjus lensi yläpuolella. Maa antoi J-

hälytyksen. Junaliikenne keskeytettiin. Viranomaiset määräsivät maan koillisosassa asukkaita 

evakuoimaan rakennuksia ja etsimään pommisuojia. Sekä Japani että Etelä-Korea sijaitsevat 

muutaman minuutin päässä lähes koko Pohjois-Korean suuresta ballististen ohjusten varastosta. 

Mutta ne eivät ole yksin. Korean demokraattisella kansantasavallalla on myös mannertenvälisiä 

ballistisia ohjuksia, joilla voi saavuttaa suurimman osan maailmaa, myös Yhdysvallat.

Los Angeles Times julkaisi 4. lokakuuta artikkelin otsikolla "Pohjois-Korean viimeisin ohjuskoe 

muistuttaa maailmaa Aasian ruutitynnyristä". Artikkelissa sanottiin: "Ukrainan sodan ja Venäjän 

uhkailun vuoksi taktisten ydinaseiden käyttöönotolla oli helppo unohtaa Pohjois-Korean kasvava 

vaara."

Mutta Venäjän kaltaisen uhan ollessa kyseessä tällainen huolimattomuus on ymmärrettävää. Kun 

valtio, jolla on maailman suurin ydinasevarasto, uhkaa toistuvasti käyttää niitä, on vaikea olla 

keskittymättä siihen. Ukrainan menestys voi tuntua hyvältä, mutta meidän on myös ymmärrettävä, 

millaisen vaaran sen menestys aiheuttaa. Putinin armeija on hajoamassa. Kutsuntoja pelkäävät 

miehet ovat paenneet maasta hämmästyttävää vauhtia.

Yhä useampi Putinin lähipiirin jäsen on kokenut ennenaikaisen kuoleman, mikä viittaa siihen, että 

tsaarin kaltaisen Putinin kyseenalaistaminen on vaarallista jopa yksityisesti. Mutta taistelukentällä 

on vallinnut toisenlainen epätoivo. Yhä useammin on nähty valkoisia lippuja kiinnitettynä 

venäläisiin panssarivaunuihin ja venäläisiä sotilaita kävelemässä kohti vihollislinjoja kädet ylhäällä.

Vladimir Putinia nöyryytetään syvästi. Se tuntuu oikeudenmukaiselta, mutta se on luonut lähes 

käsittämättömän vaaran jokaiselle ihmiselle maailmassa. Daily Beast julkaisi 4. lokakuuta artikkelin

otsikolla "On aika valmistautua Putinin suurimpaan romahdukseen". Häntä kutsuttiin "nurkkaan 

ajetuksi eläimeksi" ja sanottiin: "Venäjän presidentin Vladimir Putinin suuri romahdus saattaa olla 

aivan nurkan takana. Siitä ei tule kaunis."

Kun Venäjän johtaja heikkenee entisestään, on todennäköisempää, että hän käyttää ainoaa 

Venäjällä olevaa asiaa, joka pelottaa kaikkia muita - ydinaseitaan. Hän etsii keinoa pysyä vallassa 

ja ehkä jopa hengissä. Elämme epätoivon aikaa ja se tarkoittaa, että kaikki on mahdollista.

https://www.hallindsey.com/ww-10-9-2022/
https://www.thedailybeast.com/its-time-to-brace-for-vladimir-putins-greatest-ukraine-war-meltdown-yet


Samana päivänä, 4. lokakuuta 2022, Yhdysvaltain terveysministeriö (HHS) ilmoitti ostavansa 290 

miljoonan dollarin arvosta Nplate-lääkettä, jota käytetään "pelastamaan ihmishenkiä säteily- ja 

ydinonnettomuuksien jälkeen". Ajattele sitä. Yhdysvallat varastoi nyt säteilynestolääkkeitä. Mistä 

tämä johtuu? Yksi arvaus. Venäjä.

Vladimir Putin, mies, joka näyttää olevan huonossa kunnossa ja jolla on lisääntynyt henkinen 

epävakaus, hallitsee maailman suurinta ydinasearsenaalia - jopa suurempaa kuin Yhdysvalloilla. 

Syyskuussa pitämässään televisiopuheessa Venäjän kansalle Putin sanoi, ettei hän bluffannut 

varoittaessaan, että hän saattaisi käyttää ydinaseita länttä vastaan. Hän kertoi, että Venäjän 

olemassaolo on nyt vaakalaudalla Ukrainassa. Sen jälkeen, kun hän sanoi tämän, Venäjän 

strateginen asema Ukrainassa on vain pahentunut.

 

"Vaaralliset ajat" ovat tulleet, aivan kuten Raamatussa sanottiin. Pysykää lähellä Herraa 

rukouksessa ja Raamatun lukemisessa. Meidän ei pidä vaipua epätoivoon, vaan vaeltaa uskossa -

levittää evankeliumia kaikin mahdollisin tavoin niin kauan, kuin voimme.
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