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03.09.10.

  

11.septembris ASV

  

14 Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā, Es biju tevi iecēlis, svētajā Dieva kalnā tu staigāji degošu
akmeņu vidū. 15 Nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz
kamēr atrada tevī noziegumu. 16 Tavas plašās tirdzniecības dēļ tava sirds pildījās ar netaisnību.
Un, kad tu apgrēkojies, Es padzinu tevi no Dieva kalna, un izraidīju tevi, ķerubu, kas sargā, no
degošo akmeņu vidus. 17 Tava sirds bija palikusi lepna tava skaistuma dēļ, tu savu gudrību
pazaudēji aiz ārējā spožuma. Tādēļ Es nogāzu tevi pie zemes ķēniņu acu priekšā, lai tie
priecājas par to, kā tev klājies. 18 Ar saviem daudzajiem noziegumiem un ar negodīgo
tirgošanos tu esi licis negodā savus svētumus; tādēļ Es liku izšauties ugunij no tevis paša, kas
tevi aprija, un daru tevi par pelniem uz zemes visu to acu priekšā, kas tevi redzējušas 19 Visi,
kas tautu starpā tevi pazina, ir šausmu pārņemti par tevi! Tev pienācis briesmu un izbaiļu pilns
gals, tu esi pagalam uz visiem laikiem." Ecēch.28.14-19  

  

18.By the multitude of your iniquities, in the unrighteousness of your trade you profaned your
sanctuaries .

  

Skaidrojums.

  

1.ASV bija svaidīts ķerubs,kas sargā (14.p.). ASV bija 20.gadsimta kristīgās Vēsts sargātāja
pasaulē.

  

2.Lepnums un svētvietu padarīšana par kaut ko laicīgu ,ir ASV krišanas iemesli. Šis augstāk
citētais angļu tulkojums to pasaka mazliet skaidrāk. Kādā citā angļu tulkojumā ir rakstīts- ''...tu
pielūgšanas vietu esi padarījis pērkamu...'' ( 18.p./a ).

  

Es vakar saņēmu šo Vārdu pielūgšanas mūzikas skanēšanas laikā internetā.Internetā ir daudzi
pielūgšanas mūzikas radio.Ik pa brīdim mūzika aprāvās, un tās vietā sāka runāt šī radio
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vadītājs.Viņš teica,ka Dievs viņam atklājis,ka kādiem cilvēkiem esot jāpārskaita viņa radio 88 $.
Lai ļaudis uzmanīgi klausās Dieva balsi un tūlīt pārskaita viņam šos 88 $ ! Tūlīt atkal turpināja
skanēt skaista pielūgšanas mūzika. Pēc tam es tiku uzrunāts no Dieva,ka šis arī ir tas ASV
krišanas iemesls. Dieva Vārds tiek izmantots veikalam.ASV taisa biznesu ar visu- tai skaitā arī
ar svētnīcu !

  

3.Tādēļ Dievs lika ugunij izšauties no paša ASV (18.p./b).

  

4.Torņi sabruka visu acu priekšā un visi to redzēja ( 18.p./b).

  

5.Dievs nogāza ASV pie zemes un daudzi arābu valstu ķēniņi par to priecājās ( 17.p./b).

  

6.Visas tautas tiešām bija šausmu pārņemtas (19.p./a).

  

7.Dievs ir atcēlis ASV no kristietības sargātājas ''amata'' pasaulē , un tas nekad vairs netiks
atjaunots (19.p./b).
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