
Sonho 133 - Aljava e Colheita de Deus
Recebida Terça-feira, 9 de setembro de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 57)

Comunhão e Oração

Querido Pai,

Eu te amo muito e quando penso em Suas obras a nosso respeito, simplesmente fico
maravilhado. Sou muito grato a Você por não haver nada que eu possa retribuir a não ser com
adoração. Obrigado, Senhor, muito obrigado.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em um penhasco no céu com vista para uma paisagem incrível de árvores. Vi fitas e
mais fitas com as cores do outono, e também algumas que não consigo descrever. Essas cores
são muito mais incríveis do que as cores que vemos e entendemos aqui na Terra.

Havia uma névoa de cor prateada no ar, enquanto o céu era de um azul profundo pervinca. Um
bando de pássaros voava nas formações mais incríveis e os sons que faziam eram como
música de adoração. Aqui, até os pássaros clamam a Deus em louvor com tal precisão que
esta só poderia ser uma composição dominada digitalmente na Terra.

Havia uma bela fragrância no ar de algo como fumaça de madeira, pêra, amêndoa e grama
com um leve toque de eucalipto. Eu sei que isso pode parecer uma combinação estranha, mas
era um perfume adorável e celestial.

Olhei para trás e vi um vale que não reconheci. Vi anjos e santos nos campos trabalhando
juntos na colheita. Fiquei muito animado ao ver figos, grama, trigo, romãs e outras safras, mas
não sabia dizer exatamente o quê. Daqui parecia cevada ou talvez até milho.

Achei isso interessante, pois os santos colhendo com os anjos pareciam ter vindo de muitas
culturas terrestres diferentes e muitas etnias estavam representadas. Olhei para a minha direita
e vi um anjo muito grande com um fio de prumo e um prumo e outro anjo muito grande com
uma balança para pesar.

Esses anjos estavam ocupados e não prestavam atenção em mim. Eu ouvi um dos anjos falar
em uma alta língua celestial que era estranha aos meus ouvidos. Felizmente, o Senhor me deu
um download da interpretação e disse: 'o tempo começou.'

Eu então vi o enorme calendário de Deus no céu com eventos indo e vindo rapidamente em
sucessão e se sobrepondo no tempo. Nesse curto espaço de tempo, vi dois ou talvez até três
ciclos passarem. Aproximei-me dos anjos para pedir uma explicação.
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Eu: “Quando vai ser? Que horas chegou? ”

Anjo: “Erin, você não sabe? Isso foi mostrado a você e agora você deve se preparar. No
entanto, não tenha medo, porque o medo não vem de Deus, mas temer a Deus é sabedoria. ”

Eu: Chamei Jesus por respostas. "Senhor, por favor, esclareça, pois agora posso ver que este
tempo é muito em breve."

Anjo: “Erin, você e sua família estão escondidos e agora você tem mais com você na aljava de
Deus. Agora, como nunca antes, você deve orar e crer de todo o seu coração. O Senhor
cumpriu uma de Suas promessas com você e continuará fazendo isso mais e mais a cada dia.
Então, você está surpreso? "

Eu: “Sim, realmente espantado, mas ainda não foi totalmente absorvido.”

Anjo: “Sem fé é impossível agradar a Deus. Você recebeu promessas há três anos e agora elas
foram cumpridas. Você também recebeu promessas e profecias um ano atrás e você verá
essas promessas e profecias se cumprirem. Agora olhe ao seu redor e fique surpreso. ”

Olhei ao meu redor e vi colheitadeiras de todo o mundo se preparando para a volta do Senhor.
Fiquei muito feliz em ver tudo isso acontecendo.

Sonhar mais ...

Para aqueles que estão cansados   da espera da volta de Jesus, lembre-se que estamos na
aljava de Deus e somos como flechas afiadas para o inimigo. Ore para que Deus nos use para
Sua glória para fazer com que muitos o conheçam mais.

Quão terrível seria ser uma flecha na aljava de Deus, mas nunca ser usada antes de Sua
vinda. Se você estiver na aljava de Deus, você será usado para Seus propósitos e glória. Ore
pelos EUA, mas acima de tudo ore por Israel.

Amor e bênçãos das árvores ... Erin
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