Meri ja aallot todella pauhaavat
Seas and Waves Really Roaring!

Olemme käsitelleet Jeesuksen Öljymäen puhetta monta kertaa. Niissä on ollut runsaasti aineksia
todistamaan, että profeetallisen täyttymyksen näyttämön pystyttäminen on kiihtymässä
tapahtumien tiheyden ja voimakkuuden suhteen.
Yksi eniten tarkastelemistamme profetioista, joissa Herra puhuu tulevista asioista, löytyy
seuraavasta:
Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja
epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat (Lk. 21:25).
Vaikka tätä profetiaa on sovellettu fyysisiin elementteihin – meriin ja kirjaimellisiin valtamerten
aaltoihin, jotka osoittavat, että luonto reagoi rajusti, kun ihminen hylkää Jumalan – niin jotkut
sanatutkimukset osoittavat, että "meri ja aallot" viittaavat tässä tapauksessa maan kansoihin.
Uskon, että tämä voisi olla kaksoissovellus. Herra saattoi hyvinkin puhua sekä kirjaimellisesta
geofysikaalisesta tilasta että inhimillisestä tilasta.
Kuitenkin profeetallinen lausuma, joka johtaa "meren ja aaltojen pauhaamiseen", sisältää
viittauksen kansoihin, jotka ovat "ahdistuksessa" ja "epätoivossa", mikä saa sen
todennäköisemmin näyttämään siltä, että "ihmisten meri" pauhaa suuresti - minkä vuoksi käytän
sanaa "todella" tämän viikon kirjoitukseni otsikossa.
Ihmiset ovat tätä kirjoitettaessa todella raivoissaan. Erityisesti Eurooppa on myllerryksessä, joka
johtuu taloudesta ja elintarvikepulasta, joita yhä diktatorisemmat hallitukset ovat aiheuttaneet.
Seuraavassa otteita, jotka todistavat Jeesuksen sanat todeksi "meren ja aaltojen pauhaamisesta"
aikakauden lopussa, jossa jokseenkin varmasti olemme.

Hollannissa viljelijät ovat jo viikkojen ajan osoittaneet mieltään vasemmistohallituksen
Great Reset -politiikkaa, EU:n Green Deal -aloitetta ja niihin liittyviä tilojen pakkosulkemisia
vastaan. Hallituksen radikaaleilla "ilmastonmuutostoimenpiteillä" pyritään leikkaamaan
päästöjä joissakin maakunnissa 95%. Se merkitsisi loppua noin 30 prosentille viljelijöistä...
Maanviljelijät muissa maissa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa, Saksassa ja Ranskassa,
ovat aloittaneet omat protestinsa, kun EU tehostaa pyrkimyksiään vähentää päästöjä
kaikissa jäsenvaltioissa, mikä aiheuttaa haittaa kansalaisten toimeentulolle ja
maailmanlaajuiselle elintarvikehuollolle.
Espanja
Hollannin mielenosoitukset ja saarrot vaikuttavat jo nyt joihinkin supermarketteihin, joissa
elintarvikkeet ovat loppumassa. Lisäksi Espanjan viljelijät ovat jälleen lähteneet kaduille
inflaation vuoksi....
Puola
Myös puolalaiset viljelijät järjestivät mielenosoituksia Varsovassa ja marssivat kaduilla
hallituksensa epävakauttavan politiikan vastustamiseksi:
Puolalaiset viljelijät nousevat barrikaadeille myös Varsovassa: "Jo riittää! Emme anna
ryöstää itseämme!" He syyttävät poliittista luokkaa tuotannon horjuttamisesta
koronnostolla, joka ei pysäytä inflaatiota: "Me työläiset emme voi maksaa poliitikkojen
luomaa kriisiä!"...
Italialaiset viljelijät ovat sittemmin liittyneet joukkomielenosoituksiin, koska ovat saaneet
tarpeekseen vasemmistohallituksen ilmastopolitiikasta ja ruokakustannusten noususta....
Eräällä videolla voi kuulla viljelijän kannustavan muita lähtemään liikkeelle ja järjestämään
mielenosoituksia Roomassa. "Me emme ole orjia, me olemme viljelijöitä!" huutaa viljelijä
traktoristaan.
"Teidän kaikkien pitäisi tulla mukaamme! Näissä oloissa emme voi enää laittaa ruokaa
pöytään! Emme kestä tätä enää! Teidän pitäisi olla meidän puolellamme! Roomaan!
Meidän on mentävä Roomaan! Emme kestä tätä enää!"...

Saksa
Kanadalaisilta Freedom -rekkakuskeilta oppinsa saaneet maanviljelijät tukkivat parhaillaan
Hollannin ja Saksan rajaa traktoreilla vastustaakseen Maailman Talousfoorumin
ilmastopolitiikkaa hallituksellensa. ("Hollantilaisten maanviljelijöiden protesti sai alkunsa
Trudeau'n Kanadalle haluamasta politiikasta", Amy Mek, RAIR, Rapture Ready News,
14.7.2022).
Toinen esimerkki hallituksen väärinkäytöksistä johtuvasta kaaoksesta on Sri-Lankan protestit.
Leipomoiden hyllyt tyhjenivät jatkuvan elintarvikepulan vuoksi, kertoi ACBOA (All Ceylon
Bakery Owners' Association) viikko sitten sunnuntaina. Raportin mukaan leipomotuotteet,
mukaan lukien leipä, loppuisivat hyllyiltä seuraavien kahden tai kolmen päivän aikana
maassa vallitsevan vakavan elintarvikepulan vuoksi.
Vakava pula ja tapa, jolla heidän hallituksensa hoiti kriisiä, raivostuttivat kansalaiset. He
valtasivat Sri Lankan presidentin kartanon ja osa heistä nukkui paenneen presidentti
Gotabaya Rajapaksa'n sängyssä.
Raportin mukaan ihmiset uivat ylellisessä uima-altaassa ja tunkeutuivat palatsin kaikkiin
huoneisiin.
Sri Lanka on yksi pahiten elintarvikepulasta kärsivistä paikoista, kun johtajat ympäri maailman
näyttävät menettäneen kollektiivisen järkensä osana suuressa osassa maailmaa toteutettavaa
Great Reset -hanketta.
Klaus Schwab ja Maailman Talousfoorumi (WHO) näyttävät olevan liikkeellepaneva voima sen
antikristillisen hallinnon näyttämön keskustassa, jonka ennustetaan hallitsevan Ahdistuksen aikana.
Joten, kun ihmiskunnan meri ja aallot alkavat todella pauhata, meidän pitäisi Lk. 21:28 mukaan
katsoa ylöspäin lunastustukseemme.
Ethän halua jäädä jäljelle, kun Tempaus tapahtuu. Elintarvikekriisi ja kaikenlainen muu kärsimys
tuovat mukanaan kauhuja, joiden Jeesus sanoi tekevän siitä koko ihmiskunnan historian
pahimman ajan.
Näin voit välttää tämän tulevan kriisiajan ja mennä Kristuksen tykö, kun Hän kutsuu:

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room. 10:9-10).

