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Atcerieties,pirms gadiem pasaule bija pārsteigta par dīvainām taures,vai bazūnes skaņām
daudzās vietās pasaulē.Youtube ir daudz video par to.Savulaik tika plaši apspriests. Kaut arī
daudzi teica,ka tā ir laba zīme,taču man bija Gara liecība,ka nekas labs tas nav.Drīzāk gan
brīdinājums par sodu.  

  

Šodien lasu Dieva Vārdu un tas runā par sodu,kas iesāksies ar taures skaņām,pār visu cilvēku
lepnību un iedomību.Arī cilvēku nauda un bagātība neglābs no šī soda. Dieva bardzība iet pār
visu cilvēces kopu.Pircējs nepriecāsies un pārdevējs neskums.Bardzība ies pāri visai cilvēces
greznībai.Neviens vairs neturēs savu dzīvību drošu savās rokās.Notiks kaut kas tāds,ka ne
sudrabs,ne zelts nevarēs glābt.Valsts ārpusē plosīsies zobens (karš),bet iekšpusē - mēris
(epidēmija).Bet šī epidēmija vēl ir tikai ziediņi...

  

Bībele: 12 Laiks nāk, diena ir jau tuvu. Pircējs lai nepriecājas, pārdevējs lai neskumst, jo
bardzība iet pār visu viņu kopu ar tās ārējo lepnību un greznību. 13 Jo pārdevējs neatdabūs
pārdoto, lai vai cik ilgi viņš dzīvotu: Mana bardzības kvēle pret viņu lepnību un greznību
nemitēsies. Neviens, kas dzīvo savā noziedzībā, neturēs savu dzīvību droši savās rokās. 14
PŪTIET TAURI un sakārtojiet visu, kaut arī nav neviena, kas ietu karā, jo Mana dusmu kvēle iet
pāri pār visu viņu kopas lepnību un iedomību. 15 Ārā plosās zobens un iekšā mēris un bads.
Kas ir uz lauka, tas kritīs no zobena, un, kas ir pilsētā, to aprīs bads un mēris. 16 Un, ja daži
bēgļi no viņiem izglābsies, tie slēpsies kalnos un ūbos kā baloži aizās ikviens savu noziegumu
dēļ. 17 Rokas visiem nolaidīsies, un ceļi visiem ļodzīsies. 18 Tie apvilks maisu, visi viņu locekļi
drebēs bailēs, viņu sejas nosarks kaunā, un viņu galvas būs plikas. 19 Savu sudrabu tie metīs
uz ielas, viņu zelts tiem būs kā mēsli, jo viņu sudrabs un zelts tos nevar izglābt Tā Kunga
dusmības dienā.Ar to tie neremdēs savu izsalkumu un nepiepildīs savu vēderu, jo zelts tiem
bijis par apgrēcību. Eceh.7.12-19 5 Viņam pa priekšu iet mēris, un Viņam pa pēdām seko
sērgas karstums. Habak.3.5.
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