Vise și Interpretări
Ioel 2:28 După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre
vor proroci,
bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
Aici este o colecție de unele dintre visele mele, împreună cu interpretarea pe care am
primit-o.
Din păcate, doar 1 din 20 primesc câte un fel de înțelegere clară.

[DESPRE FELURITE VISE - REVISTĂ în format PDF]

Răpirea (07 mai)
Un mesaj destul de simplu, dar profund: mi sa arătat o persoană care a fost lăsată în
urmă după răpire. Era un om puternic, atrăgător, îmbrăcat în haine preoțești. Dar în
interiorul său era diavolul. El a spus, "poate dacă încerc câteva descântece, atunci voi fi
luat."
Era confuz fiindcă a fost lăsat în urmă. În curând unul dintre adepții săi a venit, căci era
foarte supărat că a fost indus în eroare și a ratat răpirea. Acel adept a venit să-l omoare
pe preot și în cele din urmă l-a vânat pe drum.
În mod clar e un mesaj al hotărârilor împotriva preoților nelegiuiți.
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Oaia murdară (02 martie 2007)

Mă uitam la o grămadă de oi pe timp de noapte. Aceste oi aveau lâna murdară, și
unsuroasă și zgribuleau împreună foarte strâns, ca și cum le-ar fi fost frică de ceva. Ele
au crezut că vor putea fi protejate doar dacă ar fi fost aproape una de cealaltă. Greșit!Un
demon cu cap de taur, înalt de aproape 10 picioare, cu coarne enorme mergea pe
picioarele posteriore, apropiindu-se de mica turmă, a prins o oaie și a violentat-o. Nu au
avut niciun fel de protecție. După ce a făcut toată aceea scârboșenie, sa uitat la mine și a
vorbit. Nu-mi amintesc cu exactețe tot ceea ce mi-a spus, căci m-am ascuns în acel
moment.
După ce m-am trezit am ajuns la concluzia că singurul motiv pentru care acest demon
taur a avut putere asupra oilor era pentru că erau prea murdare. Și m-am rugat ca să nu
fiu unul dintre acei păstori lipsiți de valoare care Isus îi avertizează cu privire la pericol,
tipul din aceia care fuge la primul semn de necaz!

Pregătiți-vă pentru lucrurile viitoare (06 decembrie)
Am avut multe vise, cu o temă comună, pregătirea pentru valuri mai mari și mai mari,
furtuni și încercări. Am văzut furtuni uriașe de 10 mile ridicate la cer, în măsură să
măture tot ceea ce nu este solid și pregătit. Într-un vis mi sa arătat că, în curând doar cei
care sunt complet gata în duhurile lor vor fi capabili să stea în timpurile ce vor veni,
chiar și autoritățile și oamenii buni vor cădea din cauza marilor necazuri. Visele pe care
le-am avut în această lună au fost destul de clare, principatele întunericului vor fi mai
lărgite, mai puternice, mai înfricoșătoare ca niciodată. Am văzut într-un vis o mașinărie
concepută de diavol, la care mulți oameni erau în linie pentru a obține ungerea lui. Când
o persoană trecea prin aceea mașină, ar fi ieșit mult mai puternici, cu forța bestiei și cu
înfățișarea unui monstru. Diavolul va încerca să dea această putere la cât mai mulți
oameni posibil, iar cei care nu au trecut prin aceasta arătau ca "fraieri", în comparație cu
acest nou tip de oameni.

Abuzând de puterea Domnului, 31 decembrie 2005
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Eu sunt un om mizerabil, m-am văzut în mai multe vise în care Domnul mi-a dat mari
puteri. Și această putere mă corupe, mi se pare mereu că abuz. E ca și cum aș folosi-o
pentru a aduce oameni la mine, în loc la Dumnezeu. Mă trezesc foarte dezamăgit de
mine însumi, știind că am căzut un alt test. Domnul , testează inima omului, e ca și cum
o parte din mine din adâncul sufletului meu pare a fi coruptă. Puterile Domnului sunt
doar pentru slujirea Lui, nu ca să ne luăm noi slavă!

Adunând prietenii tăi, visul din 16 octombrie 2005
Prin acest vis mi sa arătat mulți dintre prietenii mei vechi de la școala elementară,
oameni de mult uitați. Mi sa dat înțelegerea că, deși trupurile noastre sunt blocate într-o
locație fizică, spiritul nostru nu este limitat în acelaș mod. Și noi ar trebui să ne adunăm
toți prietenii noștri din trecut în Împărăția lui Dumnezeu.. Rugându-ne, și mijlocind cu
durere pentru ei, chiar dacă nu îi vedem în fiecare zi.

Visul din 21 martie 2005
“Iuda este în Biserică”

Visul care l-am avut în această dimineață a fost înfricoșător. Am văzut un avion militar
de bază, reprezentând Biserica Domnului. Erau soldați pedeștri cu arme, avioane, piloți
de vânătoare, polițiști, căpitani, etc. Totul părea bine și în ordine, dar apoi am observat
un fenomen. Toată lumea mergea văzânduși fiecare de datoria lor, când, brusc dintr-un,
grup mare de soldați de sol (care sa întâmplat să arate ca Storm Troupers)
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au început un marș într-o grupare compactă spre o anumită zonă. Ei au mărșăluit pe
aceste platforme de lemn ridicate care erau ridicate deasupra intrării hangarului de
avioane. Ei au mărșăluit în pas de cadență, primind ordine de la o forță nevăzută. Când
au ajuns la marginea acestor platforme toți au scos armele lor (AK-47).

M-am uitat în uimire și mi-am spus, “Ce faceți voi aici? Cine sunte-ți voi, răspundețimi?” Atunci când primul avion a ieșit din hangar, toți soldații au tras în el. Nu a fost nici
o șansă pentru pilot, cu o astfel de grindină de gloanțe ce au venit împotriva lui iar
avionul a fost distrus. Pilotul nu putea merge suficient de repede pentru a scăpa. Un
cuvânt mi-a străfulgerat mintea mea, “TRĂDARE”.
Toți soldații care nu erau din acel grup au început să alerge de frică. Acest grup dobora
avion după avion, a fost un adevărat măcel . Toți piloții incearcau să iasă cu viteză
maximă din acel hangar, dar nu aveau nici o șansă. Ne-am pierdut cei mai buni piloți ai
noștri de vânătoare. Apoi, un pilot a luat pe o cale diferită. În loc de a încerca să scape, el
sa întors în câmpul drept spre structura de sprijin a acelor platforme de lemn, și sa
prăbușit chiar pe el, sacrificându-se pe el însuși. Acea stuctură sa prăbușit care o
dețineau aceștia , și a ucis mulți din armata care a trădat. Într-un fel, după ce sa întâmplat
acest lucru, sa rupt unitatea acelei armate și i-a aruncat în haos. Dar ei încă mai erau
ostili cu noi, dar nu au mai acționat ca unul . Apoi, soldații noștri fideli au făcut rost de
un aparat de radio și a spus: “avem nevoie de Yeshua!” Visul sa terminat.

Împărtășirea, visul din 31 decembrie 2004
În acest vis, mi sa arătat că, atunci când anumiți creștini pun mâna pe oameni, calități pe
care Dumnezeu a pus în acești credincioși se împărtășesc pe oamenii pe care îi ating. Am
văzut mâinile mele pe o altă persoană, și au existat anumite cuvinte pe mâna mea, care
au fost scrise pe umărul acelei persoane.
DISCIPLINA, JUDECATA, TEAMA DE DUMNEZEU, MATURITATE. (Alți Creștini
au avut diferite calități pe care le-ar putea împărtăși.)
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Acest lucru a fost un cadou foarte valoros, accelerarea procesului de maturaritate
considerabil. Acest tip de lucrare “punerea mâinilor” nu ar trebui să fie ignorat.

Difuzoarele din cauciuc, visul din 24 decembrie 2004
Eu îmi pierd de multe ori pacea , atunci când o persoană mă deranjează continuu despre
un anumit subiect. De obicei fug de ei, astfel încât să nu fiu prins în lațul certei sau
luptelor. Îmi este mai ușor să rămân în duh, atunci când nu sunt cicălit. În visul meu,
discutam cu șeful meu DJ, un fel de vorbitor de muzică care-mi place. De obicei eu
foloseam boxe mici, durabile care erau îmbrăcate în cauciuc. Ele nu erau la fel de
puternice ca și difuzoarele de lemn încasetate cu percuție excentrică mare, dar ele puteau
reproduce o bătaie puternică și să redee destul de bine. Aș putea să le arunc jos pe scări,
și încă ar mai putea funcționa. În vis încercam să conving șeful meu că difuzoarele din
cauciuc erau de folosință îndelungată mult mai bune decât difuzoarele normale de
putere delicată. Imediat dupa ce am făcut visul meu, m-am trezit cu înțelegerea că eram
ipocrit. Aș prefera să evit o confruntare, astfel încât să pot rămâne în picioare în spirit,
(ceea ce reprezintă boxele delicate și mai puternice) , totuși atunci când vine vorba de
redarea muzicii, eu prefer difuzoarele din cauciuc de folosință îndelungată (ceea ce
reprezintă tratarea crestăturilor și zgârieturilor unor personalități).

Visul din 23 noiembrie 2003
Eram la marginea unei ape și valurile veneau din ce în ce mai mari, și destul de repede
am fost forțat să urc în sus pe un deal ca să nu fiu luat. Valurile treceau peste casele
oamenilor, dar ele parcă nu se terminau. Unii dintre noi puteau auzi crestele valurilor de
departe, și-ar putea spune că vine mareea .

După un șir întreg de valuri ce au venit, distrugând și făcând ravagii peste tot, lucrurile
începuseră să devină un pic mai calme.
Interpretarea mea:
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Erau corpuri spălate ce ajungeau până la mal, gâfâind pentru viață. De asemenea comori
ce erau purtate de curent până la mal. Așa că am încercat să merg acolo pentru a ajuta pe
acei oameni, dar am dat peste o mare opoziție din partea unui grup de oameni. Mi sa dat
înțelegerea că valurile reprezentau întunericul spiritual. Și pământul a început să crească.
Din păcate, mulți oameni au fost spulberați de pe el. Ei nici măcar nu știau că sunt sub
apă. Și erau dispuși să meargă pe deal. Acești oameni ar fi putut fi din punct de vedere
fizic, social, și financiar bine, dar spiritual erau înecate. Credința lor, care la un moment
dat ar fi putut fi vibrantă și în creștere, acum era pe moarte. Ei puteau continua să
meargă la biserică și să studieze Biblia, dar era mai mult de tradiție și de obligație decât
dragoste pentru Mântuitorul. Ar fi doar o chestiune de timp înainte ca aceștia să cadă cu
totul departe. Pentru că ei nu primeau aer.
Iar oamenii uzi care erau pe mal erau acei care încă mai erau în căutarea Mântuitorului,
dar erau total nepregătiți pentru atacul inamic. Amintiți-vă dacă aveți vreun păcat chiar
fiind dintre cele mai mici, poate deveni o răspundere IMENSĂ în războiul spiritual.
Aceste probleme valurile le-a adus la suprafață. Deci, aceia dintre noi care au rezistat
furtunii au fost responsabili pentru salvarea supraviețuitorilor și colectarea comorilor,
dar trebuie să fie pregătiți și pentru o mare opoziție când fac acest lucru.
Visul din 27 noiembrie 2003
În acest vis, Isus a revenit, și a început să vorbească cu toți slujitorii Săi. Am fost cu toții
încântați de revenirea Sa, și El ne-a dat tuturor o parte din puterea Lui. Am plecat pentru
a încerca o parte din această putere ce El mi-a dat, și am început să lupt cu un demon
foarte mare, de circa 10 ori mărimea mea. Cu această nouă putere pe care Isus mi-a dat, a
fost foarte ușor să pot răpune acest dușman. Acest lucru mi-a dat o mare bucurie, dar am
început să observ că ceva rău se întâmplă. Puterea lui Isus a început să ne distrugă într-o
oarecare măsură, care eram carnali. La scurt timp unii dintre slujitori au devenit geloși
unul pe altul de darurile primite. Sa început să se discute între noi de pozițiile și
rangurile ce le aveam. A devenit evident că puțini dintre noi au fost suficient de matur
pentru o astfel de putere. (Când cineva este binecuvântat cu ungerea lui Dumnezeu, sunt
atât de dornici să-l arate în afară, atât de dornici să se laude cu privire la aceasta, și
atât de dornici să-l folosească la cel mai mic capriciu.)
Visul din 1 februarie 2004
În acest vis, eram împreună cu alte persoane plutind în ocean, în fața unei nave di
dimensiunile lui"Titanic" . Apoi extremitatea din față a navei a fost tăiat oarecum în
afară, iar nava a început să ia în apă. Nici unul dintre noi ce eram în apă nu eram
îngrijorați de acest lucru, din moment ce nava era atât de mare, deci nu părea ca o
situație de urgență. Aveam cu mine o rachetă de semnalizare, dar nu părea să avem
nevoie să-l foloseasc. După un timp ce am luat apă, acei care eram în apă i-am auzit
spunând:” Acum nu ne mai interesează cât de mare este această navă, aceasta acum se
duce la fund.” Problema era că nimeni nu sărea de pe ea. Și când sa scufundat, sa dus în
jos repede. Am înotat după aceea în adâncuri dar nu puteam să ajung până la ea.
După ce m-am rugat, am avut impresia că nava reprezenta această economie. Cu toată
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aceasta mi se sugera că ar trebui să am economia mea în ordine, și nu să mă extind peste
puterile mele financiare.
A fost un mesaj coerent din multe dintre visele mele. Noi toți ar trebui să avem
rădăcinile credinței noastre bine infipte în adânc, și să fim pregătiți pentru tot ceea ce
va veni.

Am avut multe vise care nu ar face sens pentru nimeni în afară de mine, pentru că
acestea implică oameni și locuri pe care eu sunt familiarizat cu ele. Dar aici este un tipar
important pe care l-am văzut. Am avut multe vise care îmi arătau oameni pentru care ar
trebui să mă rog , probleme de care am nevoie cu multă grijă să mă ocup , păcate care
am nevoie să mărturisesc. Dar, imediat după aceste vise, aș fi avut un ”vis păcătos”, care
mi-ar fi dat o puternică ispită. Dacă cădeam în această ispită, (pe care de multe ori mi sa
întâmplat), atunci uitam primul vis, și continuam somnul. Dar dacă rezistam tentației, mă
trezeam, amintindu-mi de primul vis, și aveam puterea de a mijloci.

Vise recente
Multe dintre visele mele recente au fost legate de războiul spiritual, și evenimentele din
timpul sfârșitului.


Într-un vis a devenit evident că mulți dintre cei mici, “tinerii creștini” au fost scoși
unul câte unul pe rând de către vrăjmaș. Așa cum noi mergeam pe jos prin pădure,
ca un grup, diavolul și agenții lor, care sunt atacau pe cei rătăciți. Deci, dacă ești
un păstor, nu-ți uita turma, nu lăsa pe cei mici, să cadă.



Într-un alt vis, se luau măsuri de securitate stricte în jurul orașului, și dacă o
persoană care avea nevoie să călătorească trebuia să aibă mai multe semnături de
la oficialii orașului . Din acest motiv, în cele din urmă m-am găsit la marginea
zonelor populate. Prietenul meu de la locul de muncă sa ținut după mine, în scopul
de a-mi da ‘semnul fiarei’. Ca și cum ar fi rezolvat toate problemele mele.
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Te rog, nu te du la surse laice ce interpretează vise. Este destul de greu de a găsi un spirit
plin în oameni ca să interpreteaze ceea ce primește din înalt, fiindcă vrăjmașul a semănat
confuzie de mult timp cât privește acest subiect.

Translated in Romanian: ANDRONACHE Doloris Marian
For any possible contact can call: adolorismarian@ymail.com
or on facebook on contact: Andronache Doloris Marian
,Italy.
E-mail Could you ask your language: Romanian, English and Italian. Thank you very much.
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