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 Pravietisks sapnis

  

2021.gada 14.februārī

  

1. daļa

  

Sapnī es atrados Vašingtonā,netālu no Baltā Nama.Bija ASV nacionālo svētku priekšvakars.Es
gāju nelielā grupiņā ar svētku viesiem,dažādu valstu pārstāvjiem.Tajā grupiņā bija tikai viens
amerikānis,kurš pārstāvēja ASV. Mēs gājām Kapitolija virzienā,kad man Kāds lika katras valsts
pārstāvim izdalīt svētību sēklas.Es sākumā izdalīju svētību sēklas citu valstu parstāvjiem,bet
kad gribēju dod pārstāvim no ASV,man rokās nebija palikusi neviena svētību sēkla ! Es biju
nobēdājies,ka Amerikai būs jāpaliek bez svētības.  

  

2.daļa

  

Sapnī es atrados ASV,kādā lielā draudzē,kur es sēdēju uz skatuves kopā ar slaveno pravieti TB
Joshua un vēl kādu lielu vīru,kurš bija tās draudzes mācītājs.Bija ASV nacionālo svētku
priekšvakars un Dievkalpojums bija veltīts šiem svētkiem. Mēs trīs ( es,TB Joshua un mācītājs )
sēdējām uz draudzes galvenās skatuves,nostāk no citiem.Mēs visi trīs bijām ģērbušies
vislabākajos uzvalkos par godu šiem svētkiem.Es biju izbrīnīts un pārsteigts,ka man parādīts tik
liels gods - sēdēt goda vietā kopā ar pašu TB Joshua !

  

Pēkšņi pravietis TB Joshua pieceļās un iziet draudzes priekšā pateikt Dievkalpojuma
programmu.Izrādās,ka programmā ir arī mana uzstāšanās,kur man būs jāpasludina Dieva Tiesa
Amerikai ! Es dzirdēju, kā pravietis TB Joshua to pieteica ! To dzirdot mana sirds gluži vai
pamira ! Es tūlīt sāku domāt,kā to pateikt pēc iespējas saudzīgāk ?

  

Pravietis TB Joshua atnāca,apsēdās atpakaļ savā vietā un nolika galvu man uz pleca,sakot ka
ir ļoti noguris un vēlas pagulēt mazliet,līdz pienāks viņa kārta uzstāties.Es biju vēl vairāk
pārteigts,ka pravietis ne tikai ļauj man,parastam,nepazīstamam cilvēkam sēdēt viņam
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blakus,bet pat noliek galvu man uz pleca,lai pagulētu ! Sapņa beigas.

  

Skaidrojums.

  

1.Kādā intervijā pravietis TB Joshua tiešām sacīja,ka ir ļoti noguris.

  

2.Amerikai tiešām draud Dieva Tiesa, un tai tiks atņemtas svētibu sēklas.Tas varētu nozīmēt,ka
labais kristīgajā laukā varētu nākt no citām valstīm,bet ne vairs no ASV.
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