
Sonho 42 - Os Sete Espíritos do Céu

sábado, 9 de fevereiro de 2013
Recebidos no sábado, 9 de fevereiro de 2013
(anteriormente conhecido como Glória 4)

Estou correndo montanha acima, tentando me esconder . Estou sendo
perseguido por cães; um grande pacote está vindo para mim. Eu sei que
minha única chance é correr morro acima e me esconder. Eu sabia que
vários de nós tínhamos subido a montanha, mas não conseguia vê-los. Não
havia luar.

Eu estava descalço. Fomos atingidos à noite. Eu podia ouvir tiros e os
cachorros. Estava a chover. As pedras estavam cortando meus pés, mas a
adrenalina em mim me impedia de me concentrar na dor. Já estive nesta
montanha antes e sabia que havia um caminho em algum lugar.

Meu pé esquerdo foi cortado e eu estava sangrando em outro lugar. Eu
havia sido atingido, mas tudo que podia sentir era o calor do sangue. Tirei
meu avental azul, enrolei e amarrei na cintura como uma faixa. Eu não
queria perder isso no caso de precisar do pano mais tarde para rasgar em
tiras para um torniquete.

Eu estava com sede. Eu queria muito água. Eu estava subindo essa
colina correndo com força sobrenatural. Não tenho certeza se era porque eu
estava agindo como um coelho assustado procurando um buraco ou um
guerreiro por um lugar para descansar e se reagrupar. Na verdade, eu era
os dois. Senti em meu Espírito que havia deixado alguém importante para
trás.

Fiquei triste e em choque. Enquanto corria e escalava no escuro, pude
ouvir os cães novamente, junto com os tiros. Eu sabia que aqui em algum
lugar, se eu pudesse encontrar essa estrada utilitária, poderia pelo menos
correr em um caminho com menos pedras. Comecei a tremer enquanto meu
corpo entrava em choque.

Eu não queria que esses cães me superassem. Eu podia ver estrelas
acima de mim. Eu vi a constelação de 'Hunter' no céu e sabia que era tarde
da noite. Conforme eu subia mais alto, podia ouvir os tiros e os cães se
aproximando. Finalmente, cheguei à clareira, mas havia névoa.

Eu conhecia o caminho de acordo com as estrelas e estava correndo
para o norte. Quando encontrei o caminho, comecei a correr mais rápido.
Ouvi os cães correndo mais rápido também, pois haviam detectado meu
rastro de sangue. Eu vi lanternas de busca. Eles começaram a iluminar o
caminho.
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Então eu vi algo assustador que a luz pegou; Lobos. Eu estava fugindo
de cães direto para lobos. Na minha frente, os lobos se alinhavam no
caminho de cada lado. Havia centenas de lobos. Parecia estranho.

Quando as lanternas de busca piscariam, eu veria o vermelho dos
olhos noturnos dos lobos, mas eles não podiam entrar no caminho. De
alguma forma, eu sabia que Deus os estava segurando. Enquanto eu
permanecesse no caminho que mal conseguia ver, os lobos não seriam
capazes de me pegar.

Eu estava confuso com isso. Eu ouvi alguns deles choramingar quando
eu passei correndo por eles, pois queriam me atacar. Eles pareciam contidos
porque eles estavam tão certos de que Deus estava aqui me mantendo
seguro. O caminho estava se estreitando.

Eu nunca tinha subido tão longe na montanha, mas sabia que havia
fendas nas quais me esconder. Não havia como sair desse caminho.
Enquanto eu corria, os olhos vermelhos dos lobos criavam uma espécie de
cerca divina.

Os lobos estavam prontos para atacar, mas, agora, as únicas coisas
capazes de atacar eram os cães. A montanha estava ficando mais íngreme e
o caminho se estreitando enquanto eu corria. Agora eu podia ouvir os cães a
cerca de 100 metros de distância e se aproximando rapidamente.

Eu estava ficando fraco com a perda de sangue. Estava frio. Ouvi as
armas dispararem novamente e os cachorros soarem como se tivessem
acabado de encontrar outro de nós. Isso me deu mais alguns segundos para
me distanciar dos cães.

Os lobos contidos estavam prontos para me devorar se pudessem.
Enquanto corria e o caminho se estreitava, pude sentir o hálito quente dos
lobos em minhas mãos enquanto passava por eles. De repente, a estrada se
transformou em uma inclinação rochosa e as pedras ficaram escorregadias.

Na minha frente, no topo das rochas, estava um veado. O cervo quase
parecia ter uma qualidade luminescente para mim. Os lobos estavam bem
ao lado dele, mas eles não sabiam que o veado estava lá. Eles não podiam
ver ou cheirar. O cervo iluminou as rochas para que eu pudesse escalar.

Lembrei-me das Escrituras sobre um veado; uma bela corça. O cervo
era minha luz para que eu pudesse ver. Os cães estavam na parte inferior
da inclinação rochosa e os caçadores agora estavam atirando em mim.
Então, ao chegar ao topo da inclinação, vi ao longe um pequeno raio de luz.

Eu estava quase em casa. Havia neve aqui e o veado não estava em
lugar nenhum. No entanto, a neve permaneceu ligeiramente iluminada.
Enquanto corria para mais perto da luz, ouvi algo como uma grande
explosão.
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Eu sabia instintivamente que mais da cidade da qual eu estava fugindo
estava sendo superada. Eu estava apavorado e meu corpo estava ficando
mais fraco. Os lobos ainda estavam lá na minha frente. Agora vi uma luz,
como uma porta, a cerca de cem metros de distância.

Orei a Deus para que Ele me permitisse entrar. Rezei para que não
fosse tarde demais para mim. Eu não conseguia mais sentir meus pés. Os
lobos agora foram soltos com os cães. Eu sabia que se não tentasse pelo
menos chegar até a porta, seria comido por cães e lobos em vez de ser
morto pelas balas.

As balas pareciam a melhor maneira de chegar até mim e certamente
melhor do que as mandíbulas dos cães. Eu estava agora a cerca de trinta
metros da porta; tão perto. Senti balas passarem pelos meus ouvidos. De
repente, uma das balas me atingiu no lado direito.

O impacto da bala me tirou o fôlego. Quando olhei para trás, vi meu
sangue na neve. Eu vi os cachorros e os lobos. Eles estavam quase em cima
de mim agora. De repente, eu vi todos eles pararem e se deitarem. Eles
estavam todos choramingando enquanto se submetiam a algo.

Eu me virei para o Portão; o portão que a maioria de nós pensava ser
de livros de histórias. Nenhum de nós realmente pensou que estava lá.
Nenhum de nós levou isso a sério, mas, aqui na minha frente, estava minha
única esperança. Se eu pudesse apenas entrar por ele, já que agora sei que
ele existe, eu poderia estar com meus antepassados.

Só então eu caí apenas cerca de três metros antes do Portão da Glória.
Senti o calor do meu sangue começar a jorrar. Eu sabia que era uma ferida
mortal e estava começando a perder a consciência.

Enquanto eu estava deitada com minha bochecha direita na neve, a
última coisa que eu vi foi um lindo broto verde empurrando a neve. Como
pode ser isso? A estação estava errada. Foi bonito. Quando estendi a mão
para o broto tenro, ouvi o som de águas correntes e as asas dos anjos.

As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não tinha certeza se era real
ou uma ilusão. Senti os braços de algo me pegando. Lá eu senti uma
sensação de formigamento quente percorrendo meu corpo. Eu vi anjos.
Anjo: “Vamos carregá-lo pelo resto do caminho. Você está em casa agora."

Eu estava pronto. Um dos outros anjos soprou em meu rosto e
adormeci. Algum tempo depois, não sei se minutos, horas ou dias, eu estava
dentro daquele Portão. A luz estava ao meu redor. Os anjos estavam
cuidando de mim.

Não sei como cheguei perto o suficiente para ver a luz, mas fiquei
muito grata pelos anjos terem me carregado para casa. Agora eu estava
presente no céu. Não tenho certeza de por qual portão eu passei ou o que
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estava procurando minha vida, eu simplesmente sabia que era odiado por
meu homônimo, mas não entendia.

Tudo que lembro é que os humanos se tornaram cachorros e lobos e
nos odiavam. Eu observei enquanto não sentia mais dor. A presença aqui foi
incrível. Meus pés foram curados, meu lado foi curado e meu corpo foi
transformado. Foi radiante.

Os anjos tiraram minhas vestes e me deram um lindo manto branco.
Meu cabelo ainda estava molhado, mas estava limpo. A chuva abaixo estava
suja e cheirava a ferro úmido e enxofre. Este meu cabelo tinha passado por
uma chuva fresca. Um lindo anjo me carregou.
Anjo: “Belos são os pés de quem traz boas novas.”

Fiquei um pouco confuso porque não estava aqui para dar uma
mensagem, mas para recebê-la. Eu estava atrás de uma espécie de cortina
em uma barraca. À minha esquerda, vi muitos trapos, ou roupas sujas, no
canto. Eu não vi nenhuma das cores da minha seção lá. Eu estava feliz que
outros tivessem feito isso também.
Eu: “Oh, bom, não estou sozinho.”
Anjo: “Não, vocês nunca estiveram sozinhos, mas, um por um, cada um de
vocês apareceu. Você procurou Jesus e Ele ouviu seus gritos na montanha. ”

Comecei a chorar. Os anjos me trouxeram e outro anjo abriu as
cortinas. Na minha frente estava a Glória, a luz da Glória do Deus
Todo-Poderoso.
Anjo: “Você está pronto para o serviço?”
Eu: “é claro."

Os anjos me acompanharam até o Mar de Vidro. Minha memória do
que eu passei e quem eu era, eu não conseguia mais lembrar. Eu agora
estava em casa. Mal podia esperar para ouvir as Boas Novas, mas não
conseguia ver.

O anjo à minha direita colocou pomada em meus olhos e um favo de
mel na boca, enquanto o anjo à minha esquerda derramou óleo perfumado
sobre minha cabeça. Minhas células foram totalmente renovadas e em
sincronia com Meu Pai e meu Lar Celestial agora. Minha cabeça ainda estava
abaixada porque eu não conseguia olhar para Sua Glória.

Os anjos me levaram para mais perto de um ponto, embora eu tenha
certeza de que meu corpo deveria ter derretido em Sua presença divina. Eu
estava no mar safira de vidro. Sua luz da Glória se mostrava como o sol e eu
só conseguia ver vislumbres de azul. Eu podia ver o lindo trono de safira.

O ouro passando pelos cortes facetados azuis da safira criava uma luz
esmeralda. O brilho me lembrou exatamente das luzes do norte. Agora eu
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sabia que isso não era um fenômeno da Terra, mas era Sua presença
celestial irradiando para a Terra disfarçada de ciência.

Ele é a Luz do Norte. Ele é a Aurora Boreal. Como não reconheci isso
antes? Esta luz brilhou no escuro; no céu noturno até. A beleza e o poder
diante do Trono de Deus estão além de qualquer coisa que possa ser
descrita. Fomos criados para a adoração e essa é a razão pela qual.

Pegue o culto de adoração mais incrível que você já assistiu,
aumente-o em um milhão, e você terá a maravilha de estar diante Dele em
Glória. A primeira emoção que experimento aqui é que imediatamente
percebo minha posição; pequeno.

Depois disso, nada importa, apenas Ele e Sua presença. Eu caí de
joelhos novamente e fiquei sobrecarregado; honra, humildade, mansidão e
fraqueza vieram sobre mim e eu chorei em Sua presença. Então eu senti o
vento forte vindo de todas as direções. Eu ouvi a voz de Jesus vindo do
vento.
Jesus: “Erin, eu te amo. Não tenha medo. Você já foi pequeno e agora
cresceu. Você recebeu de volta sua honra e não anda mais na vergonha.
Nosso Pai te ama e te deu o dom da visão e a mão de um escriba para que
você pudesse abrir os olhos e ouvidos para aqueles que Ele chama e
também ama. Anime-se, anime-se e seja forte. Eu te amo."

Então o vento parou de repente. Eu apenas chorei de cabeça baixa. Eu
tremi com isso. Ao me curvar, senti uma mão em meu ombro esquerdo e
uma mão em minha cabeça. Era Elias à minha esquerda e Enoque à minha
direita. Desta vez, Elias pegou uma capa, ou xale, e colocou-a sobre mim.
Com sua mão direita, ele me abençoou em hebraico.
Enoque: “Erin, suas mãos.”

Eu coloquei para ele e ele os virou de forma que minhas palmas
estivessem para cima. Então ele derramou óleo perfumado sobre eles. Eu
não entendi isso. O óleo estava extremamente quente. Ao derramar, senti o
calor correr pelo sangue do meu corpo.
Enoque: “Erin, haverá muito o que aprender. Se você não entende, você
deve
perguntar. Não seja um perizzite.”

Não entendi, mas não perguntei. Eu me voltei para o Deus
Todo-Poderoso no Trono.
O Senhor: “Abordagem infantil”.

Sua voz percorreu meu corpo inteiro, permeando e vibrando com Sua
voz. Enoque e Elias pegaram meus braços e avançaram, puxando-me para
frente.
O Senhor: “O que você deve testemunhar agora está oculto”.
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Então o chão tremeu e o Mar de Vidro foi dividido em duas partes.
Abaixo de mim, vi a terra originalmente dada a Abraão; a terra prometida.
Em vez disso, esta terra foi roubada pelos cananeus, os descendentes de
Noé. Canaã foi amaldiçoado.

Ele foi removido para o vale e misturado com o espírito de Nimrod, ou
satanás. A semente foi espalhada aqui. Agora, Elias me apontou na frente do
trono e, diante de mim, estavam os belos espíritos sétuplos do céu.

Eram anjos com armaduras, como ouro maciço, e rostos que
brilhavam como estrelas, como chamas. Eles eram de tirar o fôlego. Antes
dos Sete Jesus estava em um estado transparente e cada um dos Espíritos
era como apêndices de Jesus.

Esses Espíritos eram parte Dele e vinham Dele. Eles eram como um
em Espírito. Cada um desses Espíritos estava montado em um cavalo. Ao
olhar mais de perto, pude ver que cada um dos Espíritos segurava um
pergaminho com um selo.

Ao observar essa visão incrível diretamente de Apocalipse 5, comecei a
tremer e as lágrimas caíram dos meus olhos incontrolavelmente. Esses
Espíritos faziam parte do que parecia ser feito de uma Menorá de sete peças.
Eu vi óleo sendo derramado sobre os espíritos sétuplos e Jesus por anjos.

Jesus estava de pé no trono de Deus. Não era o que eu esperava,
embora, sem saber o que era, sabia que era mais incrível do que o que
estava escrito. Meus olhos estavam reunindo informações. Eu estava tão
humilde por estar aqui. Descrever isso é difícil.

Eu estava orando e tremendo de medo de não escrever isso
exatamente como eu tinha visto. Imagina isto; você está vendo algo como
chamas douradas com armadura dourada, belos cavalos e a beleza de Cristo
fundindo-se neles, mas na verdade eles se estendendo Dele.

As cores do trono safira onde Jesus estava se tornaram tão intensas
em cores reflexivas. O trono safira foi facetado e as cores que passam pela
luz do prisma do trono não estavam em nosso espectro de cores. Não tenho
tubos de tinta que possam mesmo ser misturados para representá-los
porque os pigmentos não são da Terra.

Observando mais de perto, vi o manto de Jesus. Seu manto estava
manchado de sangue. Eu percebi que Ele é o Cordeiro de Deus. Deus, nosso
Pai, também estava lá; realmente ao nosso redor, mas parte do que estava
bem na minha frente. Deus estava presente e a Glória era Ele.

Elias então desviou minha atenção para a Terra. Quando comecei a
olhar para baixo, notei que dois anjos estavam lá. À nossa direita estava o
anjo com a Bíblia Sagrada e à minha esquerda estava o anjo com o fio de
prumo. Elias me trouxe para mais perto da abertura e se ajoelhou.
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Na mão esquerda, ele se apoiava no que parecia ser uma cana ou um
cajado; Eu não sabia dizer qual, talvez fossem os dois. Então Enoque trouxe
a capa, ou xale, que Elias colocara sobre meus ombros e a colocou sobre
minha cabeça para me cobrir.

Eu olhei para baixo e vi algo interessante. Eu vi Satanás neste vale, o
mesmo vale que habitava tanto maus como bons. Eu vi satanás produzindo
de sua própria semente. Mas era estranho. Sua semente se espalhou no
chão e ele não se deitou com uma mulher, mas estas foram formadas
diretamente dele.

Foi horrível assistir. Ele continuou se transformando enquanto isso
acontecia do que parecia ser um dragão vermelho mais jovem, mais jovem
do que o que eu tinha visto na cúpula. Eu o estava vendo no início de seu
reinado após o Dilúvio.

Seus escolhidos caídos de sete tinham se dispersado, embora alguns
dos treze ou mais descendentes tivessem permanecido no vale e também
estivessem presentes. Satanás tinha participado de alguma forma da
maldição de Canaã. A maldição deu origem a mais.

Eu vi essas serpentes estranhas saindo da semente de Satanás. Ele
estava dando à luz o oposto dos espíritos sétuplos do céu. Isso era puro
mal. Cada uma dessas serpentes tinha um nome, um lugar e uma tarefa.
Essas eram entidades diferentes das que foram enviadas do Egito com
Moisés.

Essas entidades eram manifestações físicas. O que eu estava vendo
era o que nasceu na Terra do invisível. Cada serpente deslizou para o vale.
Eles coletaram mais espíritos para reinar com eles e sob eles. Era um
exército escondido.
Elias: “Erin, você tem perguntas?”
Eu: “Sim, estou vendo o oposto dos espíritos sétuplos do Cordeiro de Deus?”
Elias: “Sim, e agora você verá do que eles são capazes e o que realizaram”.

Ele então usou seu cajado e dirigiu minha atenção de volta para o
vale. Eu vi os parentes de Canaã roubando a terra prometida a Abraão.
Elias: "Canaã significa planície ou rasteiro."

Eu vi, literalmente, uma serpente baixa. Elias apertou meu braço e
direcionou minha atenção para o anjo com a Bíblia. Foi aberto no Livro de
Deuteronômio, Capítulo 7: 1-2. Então eu vi abaixo de mim essas serpentes
entrando ou passando e se tornando parte dessas pessoas.

Cada serpente existiu antes de cada uma dessas civilizações e nasceu
de satanás como o oposto dos espíritos sétuplos do céu. À medida que o
anjo iluminava a Escritura, vi de minha posição vantajosa uma etiqueta
colocada em cada uma. Cada serpente carregava um pergaminho com um
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selo preto. Eu vi a primeira serpente. Satanás estava lá e abriu o primeiro
pergaminho e soprou sua vida na serpente e na civilização por trás dela. Ele
então explicou os sete:
O Primeiro - Hititas: Label, “filhos do terror”; destino de atribuição, Igreja de
Esmirna; responsável pelo tormento, terror, engano e depressão de todos os
marcados de Deus.
O Segundo - Gergashitas: Etiqueta, “moradores de barro”; destino de
atribuição, Igreja de Sardis; responsável pela incredulidade, o que não pode
ser visto, analítico, terreno, ciência, erudição, workaholic, ganância, frio,
indiferente e insensível.
O terceiro - amorreus:Etiqueta, “pessoas da montanha” ou “pessoas de
renome”; destino de atribuição, Igreja de Pérgamo; responsável pela
obsessão pela fama e glória terrena, dominador, ama edificar-se às custas
dos outros e vãs ambições.
O quarto - cananeus: Label, “povo da planície”; destino de atribuição, Igreja
de Tiatira; responsável por vícios, perversões, exageros, luxúria sexual,
agradar aos outros, fascínio de tudo o que é marcado por Deus. Também vi
um touro e mulheres dançando para seduzir as pessoas.
O Quinto - Perizzites: Etiqueta, “pertencente a uma aldeia”; destino da
atribuição, Igreja da Filadélfia; responsável pela visão limitada, preguiça,
baixa autoestima, fraqueza, doença, dependência do homem, oprimido,
espírito de escravidão de todos os marcados de Deus.
O Sexto - Hivites: Etiqueta, “aldeões”, destino de atribuição, Igreja de
Laodicéia, responsável pelo hedonismo, egocentrismo, heranças terrenas,
crença no conceito de porta larga, 'todos podem entrar' do marcado de
Deus.
O Sétimo - Jebuseus: Label, “debulhadoras”; destino de atribuição, Igreja de
Éfeso; responsável pela supressão dos dons espirituais, autoridade sobre os
crentes, parando e esmagando frutos, debulhando os corpos de todos os
marcados de Deus.

Então eu vi o anjo com a Bíblia apontando para Mateus 11.
O Senhor: “Erin, Elias anda no espírito da verdade. Ouça ele.”

Eu me curvei e agarrei a mão direita de Elias. Ele apertou em
reconhecimento da minha concordância em ouvi-lo. Elias desviou minha
atenção de volta para a Terra. Eu vi várias vezes onde Deus dirigiu os
israelitas para destruir completamente as civilizações que governam essas
áreas ao redor de Israel, mas isso nunca foi concluído conforme as
instruções do Senhor.

Então eu vi um palácio. Lá dentro, vi o rei Davi. Seu filho Salomão
estava ajoelhado diante dele. David usava uma coroa. Davi estava orando
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por Salomão. Eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo, pois
não era na minha língua, mas o anjo à minha direita iluminou a Escritura 1
Reis 2: 2-4 bem diante de mim.

Eu vi Salomão se tornar um grande rei, abençoado por Davi e amado
por nosso Deus Pai Celestial. Como o reino de Salomão estava ficando mais
forte com riqueza e poder, ele ainda teve o descanso de seus inimigos
enquanto reinou como rei por quarenta anos.

Elias então apontou para uma área perto da Jordânia. Eu vi Satanás
abençoando os reis de cada um desses territórios com as sementes dos
espíritos. Eu vi cada um desses reis com uma linda filha. Eu vi os espíritos
da serpente escorregar para os calcanhares e mordê-los com veneno
enquanto eram crianças.

Depois que Satanás fez isso, ele foi ao Egito e ordenou a um dos
caídos, o Faraó do Egito, que edificasse sua filha. Ela foi apresentada a
Satanás pelo Faraó e o próprio Satanás mordeu seu calcanhar. Então a cena
voltou para Salomão.

Observei quando Salomão começou a cobiçar a beleza das filhas
cananéias. Ele se casou com cada uma dessas mulheres para fortalecer as
relações, mas também para coletar uma bela recompensa, ou harém, para si
mesmo. Cada uma das filhas dessas civilizações foi casada com Salomão e
deitou-se com ele.

Essas mulheres se acasalaram com Salomão e o corromperam e suas
crenças. Ele ficou tão atraído por suas seduções e passou tanto tempo
agradando-os, enquanto eles o agradavam, que não percebeu que o Senhor
estava furioso e que a dinastia de Salomão estava prestes a terminar.

Ele estava misturando a semente da Santidade com o ovo da
destruição. Uma das esposas que Salomão tomou era diretamente da
adoração de Baal e ela era muito doce e sedutora. Ele deu a ela uma área de
adoração com postes de Ashtoreth para que ela pudesse desfrutar de seus
deuses.

Ela era um pouco controladora. Ela deu à luz um filho, Roboão.
Salomão havia morrido e Roboão era agora rei.
Elias: “Agora, Erin, observe Roboão com atenção”

Eu vi Roboão começar a tributação extrema. Eu vi a terra dividida.
Israel estava ao norte com dez tribos e Judá estava ao sul com duas tribos.
Eu vi o que parecia ser uma rodovia indo de norte a sul.

Vi que as dez tribos deveriam viajar para o sul para os Festivais, mas,
porque Roboão queria o controle, ele estabeleceu a adoração no norte. Ao
longo da estrada, vi altares de bezerros sendo erguidos para os viajantes
adorarem.
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Eu vi espíritos de Canaã e o espírito de Satanás do Egito criando isso.
Então eu os vi trocando levitas com a ralé. O sacerdócio estava sendo
corrompido com os espíritos governantes dos amorreus. Este padrão
continuou por quase 4000 anos até que Jesus veio.
Elias: “Erin, agora você pode ver as raízes disso. Você pode começar a ver
os padrões. Esta é a falsificação, ou os sete espíritos do mal. ” Então ele
acenou com sua cana e eu vi Elias fugindo para o deserto,
sobrenaturalmente rápido. Ele estava se escondendo. "Erin, você entende
por que eu estava fugindo?"
Eu: “Sim, mas deve haver mais.”
Elias então apontou para o anjo com a Bíblia. Diante de mim estava
Malaquias 4. O anjo então voltou-se para Mateus 11: 7-18. Então vi que o
cajado de Elias era uma cana.
Enoque: “O espírito de Elias não conforta como o espírito de um hebreu. Ele
não é um profeta de conforto, mas de verdade. Ele era odiado por eles.”

Então eu vi Jezebel. Ela era descendente direta de Satanás, o rei de
Tiro, na terra de Canaã. Ela era uma das mulheres mais poderosas. Ela
adorava Baal, ou satanás, e odiava os israelitas. Ela era pura maldade. O
anjo apontou para Ezequiel 28.
Enoque: “Veja, os mesmos padrões estabelecidos por Jezabel governada por
esses sete espíritos malignos são excessivos hoje. Não se canse de fazer o
bem, mas agradeça por ser um bom soldado na guerra.

“Um bom soldado deve estar disposto a sofrer, suportar adversidades,
passar pela solidão e até pela pobreza; ser preenchido com o espírito de
Elias, como João Batista, sem medo do deserto, comendo gafanhotos e mel.”

O anjo com a Bíblia voltou-se para Mateus 3:1-6 e 2 Timóteo 2:3-7.
Enoque: “Em 2 Timóteo, há um conselho sábio e perspicácia.”
Eu: “Elias, isso é um cajado ou um junco?”
Elias: “Boa pergunta. Não é nem bordão nem caniço, mas caneta; a
palavra."
Eu: “Não entendo.”
Enoque: “Erin, grande parte da verdade foi modificada. Eu era um escriba,
tendo o cuidado de divulgar a verdade no que buscava. Elias também era a
verdade vinda dos espíritos sétuplos do céu e a plena incorporação de
Cristo. A Palavra ao longo dos anos foi modificada pelo inimigo.

“As ações dessas mudanças foram sutis, exceto quando livros inteiros
foram removidos. Isso foi resultado das tendências da alma. Não foram pelo
Espírito do Deus vivo, que se baseia nos fundamentos da verdade. O homem
foi conduzido pela alma, não pelo espírito.
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“Uma cana é agitada pelo vento. Isso se refere a pessoas que
reescrevem as leis de Deus para se adequar às tendências ou modas da
alma. Estes são Aarão modernos que mudam as Escrituras para agradar e
enfeitar os ouvidos.

“Esses são movidos por espíritos cananeus de se sentirem bem e de
dar prazer a si mesmos. Os espíritos de Elias os desafiarão com a verdade.
Elias vem com a mão direita.”

Nesse momento, Elias apertou minha mão esquerda com a direita. Eu
senti um calor passar por mim.
Enoque: “Elias traz uma mensagem de verdade, justiça e julgamento. Ele
será ouvido por aqueles cujos ouvidos se voltaram. Voce entende?"
Eu: “sim."
Enoque: “Agora, algo para você”. Tanto Enoque quanto Elias se levantaram
e me trouxeram. Eu vi a Terra abaixo de mim. Estava coberto pela teia e
pela aranha negra, filha de Jezabel. Ela estava atraindo uma presa para sua
teia. Eu vi os dragões pretos e vermelhos. Eu vi as sete serpentes do espírito
de satanás se multiplicarem por todo o mundo. Eu vi os sete originais
descansando sobre os sete continentes, todos onde os caídos governavam
de suas tumbas vivas.

Eu vi os espíritos de Canaã galopando nos EUA, mas o espírito
também trabalhou junto em uníssono contra os alvos. Eu vi uma casa limpa
de um demônio, então, por outra abertura, o demônio invocou os sete
espíritos do mal e todos eles vieram e violaram e devoraram a casa.

Eu vi o mal tão vil que era difícil estar na sagrada presença do Senhor
e olhar para eles. Então, diante de mim no Trono, vi os Sete Espíritos do
Céu.
Anjo: “Quem é digno de quebrar os selos e abrir os pergaminhos?”

Eu vi sete pergaminhos com sete selos. Eu vi Jesus quebrando o selo
de cada um no centro do trono. Ao redor do trono, pude ver os anciãos,
Querubins e Serafins. Fiquei apavorado porque sabia o que isso significava.
O anjo voltou-se para a Bíblia e lá eu vi Jeremias 17:5-18.
O Senhor: “Filho, você deve escrever o que viu como uma testemunha.
Deixe isso claro.”

Eu me curvei diante do Trono de Deus. Enoque e Elias me trouxeram e
me acompanharam até o portão. Elias colocou a capa sobre a minha cabeça
e beijou o topo da minha cabeça como se estivesse abençoando uma
criança. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e os dois olharam para mim com
rostos tão gentis. Enoque então beijou o topo da minha cabeça também.
Enoque: “Erin, tudo isso procede das Escrituras, escondido à vista de todos.
Alguns
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descobriram a verdade e outros a moldaram. Estamos aqui para expor o
inimigo e deixar seus caminhos claros. Uma vez que a verdade se torne
conhecida, muitos de vocês farão sinais e maravilhas no Nome de Jesus.

“Mantenha seu foco na verdade. Não entretenha o mal ou algumas de
suas casas serão arrebatadas por esses sete. Divirta-se e produza bons
frutos, entretendo assim a nós e até ao próprio Jesus. O Senhor concedeu o
Espírito Santo para lhe dar discernimento dos esquemas dos iníquos.

“A verdade também é a Palavra. Nas palavras do Profeta Jeremias:
'Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele.
Ele será como uma árvore plantada junto à água que lança suas raízes pelo
riacho.

“Não teme quando chega o calor, suas folhas são sempre verdes. Não
se preocupa em um ano de seca e nunca deixa de dar frutos. Nossa bênção
está sobre você e nossa cobertura está sobre você. Seu coração é bom. Seja
abençoado."

Este sonho durou três noites. Houve uma partida na quarta-feira à
noite. Eu tinha adormecido sobre meu computador enquanto terminava um
breve parágrafo sobre jejum. Nisso, eu estava com Jesus. Eu era pequena,
como uma menina.

Eu estava cansado e tinha procurado Ele em busca de consolo e
conselho sobre alguns assuntos do coração. Tive saudades e fiquei triste
com a perda. Ele desviou minha atenção e trouxe meu foco para ele. Ele me
encorajou.
Jesus: “Erin, tenho algo para te mostrar que te ajudará a lidar com a tua
preocupação.”

Esta mensagem de sonho também pesava sobre mim. Ele me levou à
balaustrada e, por cima dela, vi um arranha-céus numa grande cidade "Ele
me levou para dentro do prédio até o elevador. Lá eu vi as luzes. Eu estava
esperando o elevador."
Jesus: “Erin, você está vendo algo faltando?”
Eu: “Sim, não há 13º andar.”
Jesus: “Isso é verdade?”
Eu: “Claro que não. Ainda existe um 13º andar. Eles o disfarçaram como o
14º. Eles pularam isso.”
Jesus: “Erin, a resposta que você procura sobre o jejum e confirmação de
que a Escritura foi modificado está em Mateus 17. Onde está a 21 st
versículo?” Só então acordei. Fui diretamente para Mateus 17:20 e depois
saltou para 22. Onde está 21? Lá embaixo, nas notas de rodapé, eu vi.
Refere-se a expulsar demônios. Jesus diz,
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em Mateus 17: 21: “Mas esta espécie não sai, mas com oração e jejum.”
Anotei isso e fui para a cama.

Naquela noite, eu estava com Jesus novamente como uma menina. Eu
havia procurado Ele para tratar de assuntos pessoais depois que Ele me
aconselhou com sabedoria.
Jesus: “Há coisas que você deve saber que o ajudarão. Você está sendo
testado agora com uma pequena porta aberta. Esta é uma experiência de
aprendizado sobre os enganos dos espíritos do mal que agora estão sendo
revelados a você. Eu tenho algo para te mostrar."

Ele me levou para a balaustrada e, olhando, vi diferentes igrejas hoje.
Eu vi os sete espíritos do mal descendo sobre essas igrejas. Cada igreja
tinha um foco diferente, mas cada uma frustrou o dom do Espírito Santo.
Jesus: “Erin, você entende o que estou lhe mostrando?”
Eu: “Sim, acredito que sim.”
Jesus: "Este é o grande engano em operação hoje. Os espíritos sétuplos do
céu também carregam frutos. Esses frutos dão testemunho do céu e
mostram os milagres de Elias. Junto comigo, houve muitos outros que
mostraram sinais e maravilhas quando eles andaram pela Terra.

"O inimigo tirou a confiança dos crentes para pedir esses dons. Os
dons são para hoje. Essas são armas importantes de destruição em massa
contra o inimigo. Adore em verdade, amor, fale em sua língua celestial e
rápido (…) O jejum rompe fortalezas, interpretações, palavras de
conhecimento e cura; são tantos.

Os espíritos malignos lutarão contra isso. Eles lutam contra os frutos
divinos. Eles usarão todos os meios necessários para destruir as coisas boas.
“Quando você sabe que eles estão operando, deve orar a Mim para que o
Espírito Santo lhe mostre a abertura ou raiz deles. Então você pode
abatê-los com suas armas. Você deve andar com toda a autoridade que lhe
foi concedida. Eles devem fugir com o meu nome. Você é meu.

“Eles vão fugir porque você é Meu. Peça o espírito de Elias e Enoque.
Eu vou te conceder isso. Você vai mostrar maravilhas ainda maiores do que
eu fiz aqui, mas você deve andar com autoridade. Os sete espíritos do céu
estão sobre você. Os espíritos malignos irão correr. Você tem perguntas?”
Eu não. Eu te amo muito. Você virá em breve?”
Jesus: “Você não conhece as estações do ano? Você não viu os sinais? ”
Ele sorriu e me deu um abraço.

Meu alarme disparou. Esses sonhos e visões são de natureza profética.
Como sempre, use o discernimento. Oro para que você seja abençoado com
a bênção e unção de Elias e Enoque e que ande na plena autoridade de
Cristo, Jesus. Seja abençoado.Muito amor e muitas bênçãos ……… Sparrow
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