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Sonho 198 - Deus, ídolos, Jesus e os Vasos
(anteriormente conhecido como Hora Final 8)

Recebido no domingo, 27 de março de 2016

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado pelos sonhos e visões. Acima de tudo, obrigado por mais um dia tendo estes.
Obrigado por tudo o que fez. Mesmo que eu não esteja curado, vejo cura nas pessoas ao meu
redor e não posso acreditar. Eu não posso acreditar nisso. Não é que eu não acredite que isso
aconteça ou que Você seja capaz, estou apenas surpreso com o que estou testemunhando e
estou muito grato.

Estou ainda mais grato por ainda estar aqui para ver isso. O inimigo tentou me matar várias
vezes e provavelmente mais do que eu tenho consciência, então eu agradeço por estes anjos
poderosos que Você enviou.

Você é glorioso Deus. Você é um pai misericordioso. Você é um Criador maravilhoso e
misterioso. Você usa a Coroa de um Rei sobre todos nós e Seu Cetro é a justiça. Gloriosas são
as tuas obras. Grande é o Seu amor, generosidade e trabalho manual. Quem pode imaginar o
que Você preparou para nós na eternidade? Você está vestido com esplendor e é poderoso
para nos salvar.

Você envia ajuda do Seu santuário e nos salva das armadilhas dos ímpios. Você conhece as
coisas escondidas nas trevas, as obras daqueles que moram lá e Sua luz as expõe diante de
nós. Certamente o Senhor preparou um lugar para eles nas profundezas do mar até o dia do
Seu julgamento, para que não possam mais continuar seus tormentos contra nós. Deus, Você é
justo e Suas misericórdias são ilimitadas. Não existe Deus como você.

Sonho 1:

No meu sonho, vi imagens de deuses nas prateleiras. Era um grande armazém de madeira
escura com telhado de zinco e sem alicerces. Havia nove prateleiras de imagens gravadas,
mas as fileiras se estendiam mais para trás do que meus olhos podiam ver. Esta sala enorme,
ou sala de relíquias, armazém não tinha luz. Não consegui acender uma luz para vê-lo em
detalhes, pois não havia nenhuma fonte de energia para ele.

As paredes eram ripas de madeira sem isolamento contra o frio ou o calor, mas a luz do sol
ocasionalmente brilhava pelas rachaduras para que eu pudesse ver essas imagens. Eu estava
vendo isso no Espírito, não na carne. O Senhor então baixou uma imagem em minha mente
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sobre uma recente viagem que fiz a uma loja de artigos domésticos. Esta loja, nas três
primeiras filas de compras, continha 67 diferentes estátuas de ídolos misturadas com vasos de
jardim e plantas.

Comecei a contá-los porque não conseguia acreditar quantos eram. Essas prateleiras eram
diferentes, pois essas imagens eram feitas de argila e não tinham cor ou esmalte. Alguns
estavam mofados, mas a maioria tinha poeira. Uma das imagens estava no chão e a nuca
estava coberta de mofo. Isso porque não havia nada protegendo essas cabeças das
intempéries no depósito de madeira sem fundação.

À medida que o edifício recuava, pude ver as imagens se tornando mais cruas em seu
artesanato. Eles ficaram ainda mais escuros porque não havia luz nenhuma lá.

Eu: “Pai, o que estou vendo?”

Nesse momento, senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e era Uriel.

Uriel: “Erin, você está prestes a testemunhar o que Deus pensa sobre isso. Em sua casa, não
traga essas imagens além da sua soleira, pois são uma abominação para Deus. Sua casa não
será abençoada. Se um de seus familiares lhe der um por ignorância, ou um amigo por
gentileza, não os corrija neste momento, mas afaste-se deles e quebre isso como um símbolo
para Deus de que você e sua casa servem ao Senhor, Deus."

Eu: “Já fiz isso? Existe alguma dessas coisas em nosso meio que eu não conheço? Eu vou
remover. Isso me dá arrepios. ”

Uriel: “Só se houver algo que você considere igual ou mais sagrado do que Deus, Erin. Você
não tem uma dessas imagens. Agora assista."

Só então, eu vi a luz fumegando no armazém como a 'Luz do Filho'. Eu ouvi um estrondo alto
enquanto o chão tremia. A Terra começou a se separar em duas e as imagens gravadas caíram
nessa fenda escura e profunda. O telhado de zinco foi arrancado por um vento poderoso mil
vezes mais forte do que um furacão.

As paredes estavam dobradas e pareciam pequenos palitos de dente. Então vi uma enorme
parede de fogo queimar toda a madeira. Depois disso, o fogo foi extinto por uma chuva
torrencial como nada que eu já tinha visto na Terra antes. Então, de repente, parou e saiu o sol
escaldante.

Então, vi algumas imagens permanecerem, chamuscadas e queimadas no chão ressecado.
Então os anjos vieram com enormes martelos de bronze e eles esmagaram as imagens em pó
até que nenhuma imagem permanecesse. Então eu vi a poeira cinza empoeirada afundar na
fenda profunda.

Então houve um estrondo poderoso; um terremoto muito maior do que qualquer terremoto
registrado pelo homem. As montanhas tornaram-se baixas e os vales altos. A paisagem inteira
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estava transtornada e virada sobre si mesma. Quando o terremoto parou, eu vi um anjo descer
com um enorme fio de prumo. Vários anjos desceram para registrar a medição.

Eu: “Uriel, o que estou vendo?”

Uriel: “Isso está escrito, Erin. O grande e terrível Dia do Senhor está chegando. O terreno deve
ser preparado no qual o Senhor um dia tomará Seu assento aqui. Aqueles que antes moldavam
imagens de escultura, agora se curvarão ao Senhor. Aqueles que sobreviverem a tudo isso
serão humilhados. ”

Eu: “Mas ninguém pode se opor ao que acabei de ver.”

Uriel: “Você não viu tudo o mais que Deus enviou para humilhar a terra. Você só viu o que
aconteceu com o armazém de ídolos. Qual deles resistiu à calamidade? Qual desses apelou
pelos perdidos nas Cortes de Deus? Qual desses trouxe visão aos cegos ou curou o leproso?

“Além do poder de sentar em uma prateleira de madeira, sem cor e sem brilho, o que eles
fizeram? A terra os adorava, o povo os comprava e fazia imagens ao redor deles e os erguia
para servi-los. Por quê? Por que eles fariam tal coisa em vez de servir ao Deus vivo que os
criou? ”

Lágrimas escorreram de meus olhos. Foi doloroso assistir.

Eu: “Jesus é tão maravilhoso. Ele nos ama. Deus é tão misericordioso, Ele enviou Jesus, Seu
Filho, como um Cordeiro sacrificial para nos salvar disso. Quando servi essas coisas, não
conhecia Jesus. Eu não gostava da maioria das pessoas que diziam ser cristãs. Eles eram
críticos e cruéis comigo. Eu pensei que eles eram hipócritas.

“Eu não sabia sobre Jesus ou a Palavra de Deus. Era mais fácil e mais confortável para mim
servir a algo que não fazia nada, 'nenhum mal, nada de errado', do que servir a um Deus que
exigia que eu removesse meus desejos egoístas e entregasse tudo a ele. Aprendi que Jesus
eliminaria minha capacidade de me divertir na vida.

“Achei que significava que, para seguir a Deus, eu precisaria ser pobre e indigente. Mas se eu
pudesse apenas ter uma cabeça de ídolo na prateleira, um ídolo ocioso que não exigia nenhum
esforço de minha parte além de cuidar de mim, então eu era bom. Obrigado, Pai, por enviar
Jesus. Obrigado, padre, por me mostrar meus erros. Obrigado, Pai, pelo meu caminho que
conduziu a você. Sou eternamente grato por sua misericórdia. ”

Uriel: “Deus está preparando a paisagem.”

Sonho 2:

No meu segundo sonho, eu estava em idade universitária. Eu estava na casa dos vinte anos,
mas em meu estado celestial. Eu estava saudável e forte. Eu morava em uma espécie de casa
de irmandade, ou dormitório, com outras pessoas. Reconheci muitos de meus amigos e
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familiares. Alguns eram exatamente da minha idade, mas pareciam mais velhos e alguns, como
meus filhos, pareciam ter a mesma idade.

Estávamos nos preparando para as aulas e eu precisava viajar para o sul por um curto período
para outro campus satélite para um programa de trabalho no local de trabalho. Foi um
programa difícil de entrar. Trabalhei muito rezando para que meus exames dessem certo,
passei no vestibular e fui selecionado para esse tipo de bolsa.

Naquela manhã, eu estava me preparando para partir. Percebi que vários de meus amigos
estavam muito zangados. Eles estavam com inveja da minha viagem, pois achavam que a
mereciam. Eu me senti mal, pois gostaria que eles pudessem ir também. Eu disse adeus e
comecei minha caminhada para o outro local. Quando cheguei, havia um grande painel de
estudiosos para me instruir em meus estudos. Eu me senti despreparado, pois, obviamente,
aqueles eram companheiros distintos.

Falei muito pouco quando eles começaram a me instruir sobre vários livros diferentes. Cada
autor tinha coisas para compartilhar comigo, mas cada um me lembrou que eram apenas
escribas e ali estava o autor principal. Aprendi uma quantidade incrível de material; coisas que
eu não conhecia, coisas que, às vezes, não faziam sentido. Tomei notas o melhor que pude,
pois tinha certeza de que não poderia retê-las bem.

Eu estava preocupado por não poder fazer o que o material exigia. Às vezes, eu chorava
enquanto cada autor me contava histórias. Fui então levado para uma aula de cerâmica. Havia
alguns de nós fazendo essa aula. O professor era um Mestre Potter. Ele moldou vasos
elaborados em Sua roda. Fiquei surpreso com a facilidade com que Ele moldou os vasos. Ele
colocou um pedaço de argila na minha roda. Fiquei olhando para ele e, de repente, fiquei
inseguro quanto às instruções.

Eu: “Não consigo moldar um vaso. Eu não sei como."

Potter: “Você recebeu argila. Você já moldou vasos. ”

Eu: “Isso é impossível. Eu era horrível nas aulas de cerâmica na faculdade. Eu não posso. ”

Ele então agarrou minha mão.

Potter: “Venha comigo”.

Ele me levou para uma sala enorme. Vi potes e vasos de todas as formas e tamanhos. Os
potes foram colocados em prateleiras com sete de altura. Vi pequeninos, baixos e largos, altos
e estreitos, todos muito bonitos. Muitos estavam esperando para serem esmaltados e
queimados, mas muitos tinham acabado de sair do forno. O quarto era muito limpo, com piso
de concreto branco, paredes e teto brancos.

Eu: “Esta sala é tão iluminada? Como pode ser tão limpo? ”
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Potter: “As áreas aqui estão livres de partículas e poeira para que nada impuro entre no corpo e
no esmalte; livre de poeira."

Ele me leva para o centro desta sala de panelas. Havia uma estante de três níveis com lindos
potes de vidro de todas as cores e formatos.

Desenho da unidade de prateleira de 3 camadas em resposta abaixo ...

Potter: "Você criou todos esses vasos e os moldou."

Eu: “Como eu fiz isso? Eu não tenho habilidades como essa? ”

Potter: “Você não é realmente o ceramista, este é o Meu trabalho”.

Eu me virei para olhar para o Oleiro e Ele se tornou o Senhor. Eu me virei para abraçá-lo.

Eu: “É Você, Senhor, Você é o Mestre Oleiro”.

Jesus: “Sim”. Ele sorriu. “Mas deixe-me mostrar-lhe uma coisa.” Ele apontou para todos os
vasos na sala. “Erin, eu também te ensinei como ser ceramista. Estes você criou por Minhas
instruções, Minha liderança e Minhas mãos, entendeu? ”

Eu: “Não, não entendo. Você é o Oleiro, eu sou barro, Senhor. ”

Jesus: “Sim, mas não treinei outros oleiros? Seus próprios filhos não nasceram como barro e
você os moldou pela Minha liderança? Eles não se tornam capazes de moldar seus filhos? Não
preparei Meus discípulos com treinamento, andando com eles em seus caminhos para a justiça
e depois os equipando com a habilidade de treinar outros?

“Eu também não os deixei com presentes? Mas também não estive sempre com eles até o dia
em que os recebi? Por que então você duvida que você é capaz se eu escrevi que é assim?
Você não estuda Minhas Palavras e acredita, Erin? ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor. Se você me declarou capaz, então eu sou capaz. Eu me rendo a Ti,
mas ... ”

Jesus:“ Não deixes que a tua dúvida te destrua. Se eu declaro que você é capaz, então creia e
receba. Não duvide. Agora, esses vasos passaram pela fornalha das aflições. Eles têm um belo
brilho e são aperfeiçoados. Agora olhe. ”

Ele inclinou o primeiro em minha direção:
“Este contém Minhas Palavras”.
Eu vi um pergaminho com muitas páginas enroladas no vaso.
“Este contém o meu óleo.”
Eu vi o óleo perfumado mais puro em outro.
“Este contém o meu vinho.”
Vi vinho tinto que cheirava a cheio, puro e doce.
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“Este contém o Meu Pão.”
Eu vi um recipiente de boca maior com pão quente e fresco.
“Este contém Minha Fruta.”
Eu vi um grande recipiente com todos os tipos de lindas frutas maduras.
“Este contém My Honey.”
Eu vi um lindo Vaso Dourado que continha mel rico e espesso.
“Este contém Minha Fragrância.”
Senti o cheiro de perfumes de olíbano, mirra, jasmim e lírios.
“Este contém Minha Luz.”
Eu olhei e havia uma linda vela, uma chama que nunca se apaga.
“Este contém o meu grão.”
Eu olhei e havia todo tipo de trigo, cevada e milho.
“Este contém Meu ouro.”
Eu olhei e havia um coração humano batendo, mas parecia dourado.
"Este contém My Clay."
Eu olhei e havia um pedaço perfeito de argila.
“E finalmente esta é a Minha Água!”
Ele inclinou a vasilha e a água fluiu continuamente para dentro da sala.

Eu: “O que isso significa, Senhor?”

Jesus: “Cada um destes vasos vos dei. Cada vaso contém um presente. Cada um trabalha
junto. Agora, você irá, por sua vez, sair com esses vasos. Eu o enviarei sob Minha autoridade.
Agora você, às vezes, ficará preocupado com o que vê. Vou mandar vocês em pares. ”

Eu: “A maioria dessas pessoas neste campus me odeia. Como posso sair com essas
embarcações? Eles vão quebrá-los. ”

Jesus: “Não se preocupe. Não te deixo sozinho nem te abandono ao túmulo. Você não precisa
se preocupar. Você não sofrerá vergonha. É hora de sua jornada para casa. ”

Eu: “Mas estou em casa”.

Jesus: “De volta ao campus na estrada. Leve esses recipientes com você e compartilhe-os com
outras pessoas. Eles também vão sair e fazer o mesmo. ”

Eu: “E se acabarmos?”

Jesus: “O teu jarro de óleo nunca se esvaziará nem se apagará a tua chama. Sua água será
refrescante e sua fragrância doce. Maravilhosos são os pés que trazem boas novas. Venha."

Ele caminhou comigo ao longo da estrada por algum tempo enquanto eu viajava de volta.

Eu: “Estou com saudades dos meus filhos, Senhor.”
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Jesus: “Eles estão esperando por você. Agora, devo ir cuidar dos negócios de meu pai.
Enviarei alguém para ajudar para que fiquem em pares. ”

Eu abracei o Senhor e Ele desapareceu, embora eu soubesse que Ele estava perto.

Ao me aproximar do campus, o chão se tornou gelo e parecia que eu estava de salto alto.
Obviamente, não eram sapatos adequados para as condições. Só então comecei a escorregar
e um dos meus amigos estava lá para me impedir de cair. Então, caminhamos juntos enquanto
eu compartilhava minha jornada com Jesus.

Nós nos aproximamos do prédio principal do campus e parecia o Lincoln Memorial, ou algo
parecido. Algumas pessoas me reconheceram e acenaram; outros ficaram irritados e zangados
com a minha presença ali. Quando essas pessoas saíram do enorme edifício, começaram a
escorregar no gelo.

Amigo: “Erin, despeje de suas vasilhas para derreter a neve e tornar seus passos sólidos”.

Alcancei o grande pergaminho e desenrolei a Palavra de Deus sobre o gelo. Muitos pisaram
nele, mas outros o leram enquanto caminhavam em Suas Palavras. Então olhei para a minha
esquerda, para o chão, e havia terra preta.

Uma mulher: “Estamos com fome. Não há comida para nós. ”

Eu olhei e havia plantas pisoteadas. Abaixei-me e comecei a retirar vegetais da Terra. No início,
havia pequenos vegetais. Então eles se tornaram enormes. Peguei uma cenoura enorme. As
pessoas ficaram maravilhadas. Alguns começaram a me acusar de ser um demônio. Então
comecei a clamar por Jesus.

Jesus (ao fundo): “Não tenha medo. Eles acreditaram nisso sobre mim também. ”

Querido Pai,

não tenho certeza do que são esses sonhos, mas agradeço as pepitas contidas neles.
Obrigado por enviar Jesus. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nosso lugar perto do Seu
Altar. Eu te amo.

Fim dos sonhos ...

Não tenho certeza do que esses sonhos significam, mas rezo para que aqueles com dons de
interpretação sejam capazes de discernir. Amor e bênçãos. Ele ressuscitou. Então, ao terminar,
ouvi ...

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente à porta aberta de Deus. À minha direita estava o conselho florestal e,
à minha esquerda, Uriel. Uriel sorriu e, com uma das minhas vasilhas de cerâmica, ele me
serviu de um copo d'água. Ele então me entregou isso.
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Uriel: “Beba isso e lembre-se deste dia. Quem é a água viva e de onde vem? ”

Eu: “É Jesus e flui do Trono de Deus. A água que temos sede é apenas aquilo com que Deus,
Jesus, pode nos satisfazer. É a fonte da vida. ”

Uriel: “Essas são boas respostas. Agora, Deus pede a sua presença. ”

Ele estendeu a mão e colocou pomada em meus olhos e então me conduziu até a presença de
Deus. Imediatamente reconheci a fragrância do vaso que Jesus me mostrou como Sua
fragrância. Então eu ouvi o coro de anjos, "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus
Todo-Poderoso, que era, é e há de vir."

De novo, tão lindo; cada vez que ouço isso, nunca é velho. Essa música é sempre linda e
surpreendente para meus ouvidos e corpo o tempo todo. Uriel me trouxe até onde meus pés
puderam ir antes que o puro poder da presença de Deus atraísse minhas próprias células para
chamar meus joelhos. Comecei a adorar a Deus.

Eu: “Obrigado, Pai, por enviar Jesus. Obrigado por minha família e por tudo que nos foi dado.
Obrigado por meus amigos e obrigado por estes tempos em que estamos. Que tudo o que
fazemos traga glória a Você, Pai. ”

Deus: “Estou feliz que você veio. Você é Meu vaso, no qual derramarei através de você. ”

Eu: “Obrigado, padre.” Eu estava quieto.

Deus: “Erin, seus pensamentos. Falar; como eu os conheço e procuro você. ”

Eu: “Padre, como posso ser útil? É difícil porque não consigo ver. Por favor me perdoe. Existem
pessoas ao meu redor que me lembram constantemente de minha falta e indignidade. Não sou
Jesus e não conheço Suas palavras e negócios, pelo menos não como alguns. Não entendo."

Deus: “Já estivemos aqui antes. Visto que sou Deus e declaro isso, quem é capaz de me
corrigir? Eu cometo erros? Eu vejo um erro ou acidente e declaro: 'Oh, não, eu não esperava
isso?' Quando as estrelas caíram do céu, que eu então dizer em estado de choque, 'Eu não
sabia que estrelas podem cair, tão longe e tão rápido

mesmo?'”Eu,então, sentiu o chão do estrondo tribunal como eu sabia que ele estava rindo.

Deus: “Não há surpresas; nada escondido, nada perdido, nada ganho sem o Meu pleno
conhecimento, entendeu? Portanto, digo àqueles que os fazem acreditar nisto: 'Afasta-te de
mim', pois é evidente que eles não falam por mim. Desde quando você era criança, e antes
disso, eu te chamava.

“Estive com você durante seus muitos anos de refino. Eu permiti as coisas boas e as coisas
ruins para que um dia você estivesse na Minha Corte, diante de Mim no Trono, como está
agora. Não creio que haja muitos que se ofereceriam para tomar o seu lugar. Eles precisariam
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viver sua vida no todo, não em parte, para chegar aqui; tudo isso, incluindo cada tentativa, cada
teste, cada tempestade, cada cirurgia, cada decepção e cada erro do início ao fim.

“Sua vida não é um bufê, no qual um observador poderia dizer, 'Mas eu só quero o aperitivo' ou
'Eu só quero a sobremesa'. Não funciona assim. Como argila, você é jogado na roda do oleiro.
Você é pisado, moldado, batido novamente, mergulhado na água e então girado e moldado
pelas mãos do Oleiro.

“O barro se forma ou pergunta ao Oleiro, 'o que você está fazendo?' Não. O barro se submete
às mãos de seu Criador, pois sua forma e vida dependem do Oleiro. O Oleiro não pode
simplesmente pegar um pedaço de argila e jogá-lo na fornalha e fazê-lo sair com a capacidade
de ser um vaso. Se não houvesse nada que o oleiro pudesse derramar nele, não seria mais do
que um pedaço de argila dura. ” Mateus 22:14.

“Não há atalhos na vida para chegar onde você está. Muitos foram chamados, mas poucos são
escolhidos. Você não deve ser invejado, mas, em vez disso, generoso e bem-vindo. Agora, foi
mostrado a você o uso de sua embarcação. Seu vaso contém tudo o que Meu Filho lhe
concedeu. Estes até são como os espíritos sétuplos e se originam daqui.

“Você teve muitos sonhos de água viva. Essas coisas que eu despejo em você, você se
esvazia com essa água, e eu despejo em você novamente. Você é um bom navio. Seu brilho é
brilhante e você mantém a capacidade que eu lhe concedo. Então, quando eu disser para
liberar isso, você se rende e se esvazia novamente. Agora estou lhe dando mais e você é
capaz de contê-lo até que eu ordene que você o libere para outros. ”

Eu: “Se eu quisesse manter a memória nítida de tudo isso, acho que não conseguiria. É muito.
”

Deus: “É por isso que você é Meu vaso. Meu Filho também te chamou para beber a água que
se transformou em vinho, a água que te dá novo nascimento, a água viva, a água purificadora
de Betesda e as águas calmantes ”. Ele tinha mostrado imagens de Jesus dando água nessas
formas, por isso era único e difícil de escrever ao mesmo tempo. “Todas as Minhas fontes estão
em você. Agora você está sendo chamado para um serviço maior. Estou preparando você. ”

Eu: “Pai, o sonho dos ídolos; isso parecia tão real. O sonho de Jesus com os vasos; isso era
ainda mais real do que nunca. Qual era a época desses ídolos? ”

Deus: “Comecei a separar aqueles que chamei das coisas do mundo. Aqueles que estão
cansados, cansados, dilacerados e abatidos não vêem mais o brilho das buscas mundanas.
Eles passam os dias com suas responsabilidades, mas algo mudou.

“O desejo se foi e agora a necessidade de algo mais veio; a sede por mim. Isso é natural, pois
os tempos estão quase chegando. Saiba que, quando você não tem brilho sobre as coisas
deste mundo, significa que está se aproximando de mim. Venha. A todos aqueles que têm
sede, venham. Beba e fique satisfeito. Isso é o suficiente hoje, Erin. ”

Eu: “Obrigado, padre.”
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Deus: “De nada. Você é Meu vaso. ”

Eu: “Você tem mais do que eu, certo?” Eu o ouvi rir com um trovão estrondoso.

Deus: “Você tem vários copos, jarras ou vasos?”

Eu: “Sim, muitos.”

Deus: “Eu sou Deus. Você viu Meu Reino. Não existem muitos vasos bons? ”

Eu: Rindo. "Sim, claro."

Deus: “Então, também tenho vasos lindos. Existem muitos. Eu derramo neles como eles estão
dispostos. Você é amada, Erin. ”

Eu: “Obrigado, padre.”

Eu senti Uriel me colocar de pé. Ele me acompanhou até a porta de Deus.

Uriel: “Você teve um dia agitado, Erin. Você está sendo preparado, mesmo agora. Você será
ridicularizado por muitos. Não se preocupe. O Senhor está com você e ordenou aos anjos que
cuidassem de você para protegê-lo em todos os seus caminhos. Alegrem-se e sejam felizes.
Logo nosso Senhor virá. ”

Sonhe…
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