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(Anteriormente conhecido como Glory 5)

Estes últimos pares de semanas foram um momento de grandes
“questões de coração” para mim. Eu tive que reconciliar meu coração. Achei
que havia esclarecido qualquer outra coisa que pudesse ser uma barreira
para o Senhor, mas percebi que ainda tinha coisas que precisavam ser
resolvidas.

Eu fui ferido em minha vida, então construí paredes de proteção. Eu
peguei a Escritura, Provérbios 4:23, “Guarda o teu coração porque é a fonte
da vida”, reescrevi esta Escritura dentro de mim como, “Ponha paredes ao
redor do seu coração para se manter seguro”.

'Guarda' significa vigiar e manter a segurança. Isso é muito diferente
de "paredes". 'Paredes' são uma barreira para manter todas as coisas fora.
Se eu fosse assim, meu coração não poderia ser usado pelo Senhor.
Tornaria-se frio e duro, oposto a tudo que é bom e do Senhor.

Aqui eu pensei que tinha resolvido meus problemas de coração, mas o
Senhor, em Sua amorosa bondade e extrema bondade, me mostrou como
ter um coração como o de Cristo; um que Ele pode moldar, um que Ele pode
instruir e um que pode amar plenamente.

Esta foi uma das últimas questões em meu ano de Jubileu que Deus
procurou tratar em mim. Agora posso aproveitar a plenitude de Seu ano de
libertação. Isso era enorme. Se houver alguém que precise reconciliar os
assuntos do coração com o Senhor, por favor, considere a azeitona sobre a
qual você vai ler neste sonho.

Eu sabia que o Senhor estava falando comigo sobre a carne amarga da
azeitona. Você vai entender. Você também entenderá como isso é
importante para o Senhor; que chegamos a isso antes da Noiva ir ao seu
Noivo, quando Cristo vier por nós.

Estamos nesta temporada. Em meu coração, sei que sim, mas sem
que o Senhor me diga especificamente. Então, novamente, eu sou um
“adivinhador” e não muito bom nisso.

O sonho …
Tínhamos acabado de terminar um grande dia de celebração diferente

de qualquer outro dia em nossa nação. Foi antecipado e até mesmo predito
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pelos profetas. Houve muita alegria e paz. Israel havia acabado de passar
por um período de grande restauração. Houve um festival e uma cerimônia.

Muitas nações vieram à cidade para celebrar conosco por causa das
grandes provisões do Senhor, riqueza e honra de Seu povo. Até mesmo
nossos inimigos vieram para desfrutar de nossa celebração.

Meu Pai terreno, neste sonho, era uma parte importante das
cerimônias e ele ficou com os outros depois que o resto de nós foi para casa
à noite. Eu estava tão orgulhoso de minha herança e tribo que mantive
minhas roupas até tarde da noite.

Meus amigos também. O registro de nossas linhas de sangue ocorreu
seis semanas antes da celebração e sete dias antes das festividades.
Mensageiros vieram à nossa porta para nos informar a qual tribo
pertencemos.

Meu pai também sabia porque era um importante estudioso da Torá e
das tradições judaicas. Os oficiais separaram cada uma das tribos e cada um
de nós recebeu papéis, além de uma pequena marca no momento do
sorteio, que era temporário até que recebêssemos nossos rastreadores.

Os rastreadores eram pequenos rolos de metal colocados sob nossa
pele. Esta pequena marca continha cópias de nossos ancestrais. As crianças
os receberam primeiro, pois muitas crianças desapareceram
misteriosamente nos últimos anos.

O problema que aconteceu foi que a pele tenra das crianças rejeitou os
pequenos rastreadores. Como resultado, muitas das crianças usaram
dispositivos de rastreamento externamente. Meu pai disse que eram usados
porque o inimigo havia começado a remover aqueles que eram favorecidos.

Não tenho certeza do que isso significava, mas muitas pessoas haviam
desaparecido há algum tempo. Muitos dos anciãos acreditavam que isso era
como o Holocausto; pessoas desaparecendo e indo para campos de trabalho.
Nosso governo sempre quis ter certeza de que estávamos seguros e
pudemos ser encontrados.

Meu pai demorou a tirar o sangue e eu não recebi a marca antes da
cerimônia nem o resto da minha família ou alguns amigos dos meus pais e
seus filhos. Meu pai tinha um motivo para a demora, mas nunca
compartilhou isso conosco. Ele era sábio, então confiei em suas decisões.

Agora, estou tão feliz por nunca termos recebido este rastreador.
Depois do grande desaparecimento, meu pai acreditava, assim como uma
fração dos trabalhadores do Templo, que poderia haver mais nisso do que
apenas um registro. Com a inserção da marca veio uma grande soma de
dinheiro que rapidamente trouxe aqueles que estavam bastante dispostos a
cumprir o registro. O próximo grupo que veio a receber a marca foram
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aqueles que estavam convencidos de que o tratado de paz não era real e
que várias pessoas foram roubadas e estavam escondidas em algum lugar
em campos de trabalho / extermínio.

Eles pensaram que, se tivessem o marcador, não poderiam ser
roubados, nem seus filhos. Seus filhos só podiam ter sangue coletado
enquanto os corpos das crianças empurravam o rastreador de volta através
da pele dentro de uma média de três horas após serem colocados sob a
pele.

O governo estava lutando para encontrar um chip menor. Muitas
famílias, após o desaparecimento dos filhos menores, mantiveram os filhos
mais velhos em casa por muito medo. Minha irmã cuidou de algumas
famílias.

O próximo grupo ansioso para receber o registro foi o grupo que fez
um grande alarido sobre suas posições na herança judaica. Eles usaram as
marcas como um emblema. O quarto grupo não questionou e apenas acatou
as demandas do governo. O grupo final não queria isso.

Meu Pai ouviu essas pessoas falarem publicamente sobre isso. Alguns
só permitiam que o sangue fosse coletado, mas eram fortes em não receber
os rastreadores. Mais tarde, ouvimos histórias de que muitas dessas pessoas
foram punidas.

Todos estavam com medo de falar sobre este grupo. Era difícil
acreditar que, apenas sete dias atrás, o secretário havia batido à nossa
porta. Éramos da tribo de Levi. Sabíamos disso porque minha mãe era
descendente, mas meu pai era da tribo de Benjamin e Levi.

A maior parte do nosso sangue era levita. Quando recebemos isso,
houve uma grande assembléia para compartilhar informações. Estávamos
reunidos para uma pré-celebração onde poderíamos descobrir quem era de
qual tribo. Então, recebemos essas lindas vestimentas para usar na festa.

Não havia muitos de nós que eram da tribo de Levi, então eu pude
ficar como um adulto. A celebração foi magnífica e como um conto de fadas.
Havia gente famosa de todo o mundo e até estrelas de cinema apareceram.
A celebração continuou até que as bombas vieram.

Todos nós, exceto meu pai, estávamos dormindo. As sirenes soaram,
embora alguns de nós tivéssemos ouvido shofars altos. Isso parecia vir das
comemorações pouco antes das sirenes. Meu pai nos acordou e disse que
devíamos correr para a montanha. Ele nos reuniu.

Em segundos, e enquanto ele gritava para nós sairmos da cama, ele
estava repetindo: "Apenas corra, corra, corra ... sem tempo para sapatos ...
corra!" Então, ao nos empurrar à frente dele, ele gritou: “Corra para
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Ephraim para escapar, mesmo se você se separar, mesmo se você estiver
sozinho e com medo, corra para as montanhas de Ephraim. Você deve ir lá.”

Antes da ocupação, minha família tinha um lindo terreno em Efraim,
perto do cemitério de Josué. Era lindo lá e muito sagrado. Ficava no meio do
território inimigo, que ele disse ser um lugar perfeito para se estar se Israel
algum dia fosse bombardeado.
Meu Pai disse: “Um inimigo se destruiria? Não, ele se manteria forte e
fortificado.” Ele sempre disse que havia um portão ali nas montanhas que
nos levaria à segurança. A última coisa que ouvi enquanto corria, descalço,
foi: "Eu te amo".

Então ouvi uma forte explosão, seguida por um som semelhante a um
toque alto e um estranho som de ping. Essas bombas não eram pequenos
avisos. Estes foram feitos para destruição completa. Meus irmãos eram
realmente homens e corriam muito rápido.

Eu os ouvi gritando por mim e nos separamos por outros que corriam
em todas as direções na histeria em massa. Sempre obedeci a meu Pai e
estava convencido de que ele sempre ouvia diretamente do Senhor. Outros
também. Enquanto corria, vi coisas horríveis.

As pessoas estavam em pânico e se machucando para chegar a um
lugar seguro. Atrás de mim, vi fogo e cheiros diferentes de tudo que eu já
havia sentido. Estava pútrido. À minha frente havia postos de controle com
guardas. Achei que talvez pudesse pedir ajuda a eles.

Então eu vi um guarda puxar uma arma e atirar em um homem que
perguntou onde ele poderia ir para tratamento médico. Eu ouvi uma voz
dizer: "Aqui". Ninguém estava lá, mas eu segui a voz. Havia um caminhão
se movendo muito devagar, então pulei para o lado quando ele foi para o
posto de controle.

Eu estava completamente visível, mas nenhum guarda me viu. Este foi
um milagre completo de Deus. O caminhão passou pelo posto de controle e
viajou cerca de onze milhas ao norte. Vi outros caminhões saindo da cidade
e me perguntei se meus irmãos ou minha família também os encontraram.

Havia outro posto de controle à minha frente, então pulei do
caminhão. Conforme eu pulei, o lado de cima dos meus pés arrastou no
chão. Era como lixa com vidro. Quando vi que o caminhão estava virando
para o leste, percebi que estava indo para uma área ruim. Agora, tudo que
eu sabia fazer era ir para o norte, para as montanhas de Efraim, que tinham
a assinatura de Deus escrita de cima. Aprendi isso na escola quando era
criança. Eu sabia que precisava ir para o lado com a floresta e cobertura.
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Eu estava com medo, mas sabia que meu pai me encontraria ali, bem
no meio do território inimigo. Ele foi inteligente porque eu não vi uma
pessoa correndo aqui e não vi o inimigo olhando aqui.

Eu devia estar a cerca de três milhas de Ephraim, mas estou apenas
supondo com base em luzes e sinais. Eu conhecia a área, mas era noite e
mal conseguia me lembrar de nada, exceto de correr. Meus pés doíam tanto
que eu queria parar, mas eu sabia que se me focasse nisso, alguém me
veria e eu não confiava em nenhuma dessas pessoas, especialmente agora.
Eu estava na terra com cães. Eu vi à minha frente uma área com árvores.

Ao fundo, eu podia ouvir explosões e fogo inacreditável. As sirenes
podiam ser ouvidas em todos os lugares. Eu podia ouvir aplausos nesta
terra. Eles estavam celebrando nossa destruição e gritando algo sobre a
profecia de Allah sendo cumprida.

Devo ter ouvido que eles dizem que esta foi a vingança do Mahdi? Eu
realmente não tenho certeza. Comecei a chorar quando percebi que
provavelmente minha família estava morta. Toda a celebração foi uma
armadilha preparada por nossos inimigos para nos destruir.

Onde estava Deus? Onde ele foi? Encontrei uma pequena trilha que
subia direto. Comecei a escalar. Então olhei para baixo e para trás e ouvi
cachorros; cães de busca. Eles estavam vindo pelos remanescentes; os
corredores. Meu coração disparou.

Ouvi alguém dizer: “Ela fará um troféu e suas roupas um estandarte
para nosso desfile”. Então eu senti algo penetrar meu lado direito. Uma bala
atingiu meu lado, apenas me arranhando, mas parecia como fogo. Senti o
sangue quente correndo e enchendo minhas roupas.

Corri mais rápido pela graça de Deus. Eu tinha medo de cachorros. Eu
ouvi vários outros tiros enquanto os cães capturavam outros. Eu não estava
sozinho aqui. Eu ouvi gritos, latidos, silêncio e risos. Orei a Jeová pedindo
proteção. Embora eu sentisse que estava sozinho, vi flashes de lobos e meu
sangue os estava deixando com fome e sede. Depois de temer os cães, eu
temia ainda mais os lobos. Cheguei a uma crista rochosa e vi lanternas de
busca atrás de mim e ouvi os cães vindo atrás de mim.

Eu mal conseguia ver. No topo da crista, vi aquele lindo cervo. Foi
iluminado e me trouxe à frente nas rochas. Seu brilho me permitiu saber
onde colocar os pés. Meus pés estavam sendo cortados por xisto afiado.

A trilha de sangue estava atraindo tudo; lobos, cães e os outros.
Houve um preço em mim. O cervo me levou a uma estrada e, além dela, vi
o Portão. O Portão tinha luz, uma lasca de luz, então corri para a luz. Este
era o lugar, o Lugar Santo de que meu Pai falou. Os lobos estavam
alinhados no caminho e estavam sentados olhando para mim. Eles não
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estavam entrando para me matar. O caminho ficou mais estreito. Ao fazer
isso, percebi que havia passado do cascalho e do xisto solto para a neve.
Meus pés ficaram
aliviados. Os lobos não viram o veado.

Eu ouvi a respiração dos lobos a apenas alguns centímetros de mim.
Eu ouvi os cachorros soltos agora, sendo lançados contra mim. Eu olhei para
trás brevemente e vi o sangue na neve. Meu lindo vestido tribal foi
destruído. O cervo desapareceu, ou talvez atravessou o Portão da Glória.

Eu sabia que se conseguisse, lá teria vida. Agora eu estava a cerca de
30 pés do portão quando ouvi mais armas. Senti uma bala atravessar minha
pele e logo acima do rim direito. Eu perdi meu fôlego. Então eu cedi e caí.
Eu não ouvi mais os cães. Meu rosto estava na neve.

Senti o fluxo quente de sangue derramando como água do meu lado
direito. Eu coloquei lá pronto para morrer. Eu ouvi sons como água
correndo, sinos e asas de um grande pássaro. Foram anjos. Eu sabia que
devia ter morrido.

Ouvi um dos anjos dizer: “Vamos levá-la para casa. Tudo vai dar
certo." Enquanto eles estavam me levantando, olhei para trás e vi um
pequeno junco, ou broto, com cerca de cinco centímetros de altura, saindo
da neve. Eu estava confuso sobre isso.

Quando o anjo me ergueu em seus braços, senti a bile subir à minha
boca e o outro anjo soprou no meu rosto. Adormeci.

O sonho continua …
Mais uma vez, não tenho ideia se morri ou apenas fui ferido, mas

fiquei tão desanimado ao ver a promessa do Portal desaparecer quando não
pude alcançá-lo. Eu podia ver, mas não conseguia entrar sem ajuda. Acordei
em uma espécie de tenda onde os anjos estavam me chamando pelo meu
nome, Erin.

Novamente, como antes, um anjo estava lavando meus pés e, ao
fazê-lo, eles ficaram lindos. O sangue, a sujeira e o inchaço haviam sumido.
O outro anjo queimou meu lado com uma espécie de brasa que cauterizou
as feridas, mas as curou instantaneamente; sem dor.

Então o anjo derramou água na minha cabeça e removeu a sujeira, o
gás e o cheiro de outras coisas do meu cabelo. Eu tinha flores, fitas e folhas
de oliveira tecidas em um anel que usei durante a celebração, um símbolo
de paz, que havia esquecido no meu cabelo.

Devo ter adormecido em casa com ele, mas não conseguia me
lembrar. Meu cabelo estava úmido, mas muito bonito e escuro. Minhas
vestimentas mudaram para um lindo manto branco. O manto cheirava a
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água da chuva e jasmim. O outro anjo derramou um pouco de óleo na minha
cabeça.

Depois que ele fez isso, perguntei por quê. Ele disse que este é o óleo
da alegria. Outro anjo me trouxe e me levou para a abertura da tenda. Eu
olhei para a minha esquerda no canto e vi o que parecia ser uma pilha de
trapos.

Eu vi as vestimentas da festa com lama e sangue de diferentes tribos,
mas nenhuma de Levi. A tenda se abriu e lá estava eu a mais bela vista. Eu
estava de volta ao meu lugar favorito no universo, perto do próprio Trono de
Deus. Minhas lágrimas começaram e eu não pude impedi-las.

Eu ouvi música como uma procissão. Conforme os anjos me levaram
para mais perto, minha pele ficou transparente como uma pérola. O brilho
era opressor e eu não conseguia olhar para o trono. O anjo colocou o gel em
meus olhos para que eu pudesse ver.

Diante de mim estava o belo mar de vidro, como uma safira, profundo,
mas raso. Na minha frente estava o Pai Nosso no Trono. Ele era lindo e
brilhava como o sol. Eu não conseguia olhar para Ele, mesmo com o gel em
meus olhos. Eu não seria capaz de vê-lo.

Ao seu redor, vi quatro anjos com características de animais, meigos e
humildes, com muitos olhos para ver. Eles tinham três conjuntos de asas e
cantavam: "Santo, Santo, Santo é o Senhor, que era, é e há de vir!"

Então eu vi, pela primeira vez, tronos menores, que pareciam ter 24 e
os mais velhos tinham coroas que eles apresentaram no Trono e adoraram.
Os anciãos falavam e cantavam em adoração.

Eles disseram: “Digno és Tu, nosso Senhor, nosso Deus, de receber
glória e honra e poder porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua Vontade,
elas realmente foram criadas!”

Eu estava chorando quando vi os anciãos caírem. Imediatamente,
desci e louvei a Deus por tudo o que Ele tinha feito por mim, pois Ele era tão
magnífico em glória, poder e majestade que desmaiei porque meu corpo
estava fraco e humilde em Sua presença, mas vivo e forte também.

Meu corpo foi criado para adorá-Lo; não o mundo, mas ele. Eu fiquei lá
por um tempo. Ouvi a bela música de louvor e os louvores dos anciãos e dos
anjos ao redor do trono. Tirou meu fôlego.

Eu não estava mais manchado e imperfeito, mas aceito e limpo,
lavado como a neve. Eu olhei para cima para contemplar a glória Dele no
Trono de safira. O incrível verde esmeralda em torno de Seu trono apenas
permeou tudo.

No trono, era o mais profundo, e depois se afinava em um belo
espectro verde além disso. Eu era apenas um observador, muito grato por
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estar aqui. À minha volta estava o som de uma orquestra; o mais incrível
acúmulo na música, como escalar fendas de rochas, sempre mais alto,
sempre elevando, tudo glorificando ao Senhor, nosso Pai.

Os anjos me trouxeram. Então, ao meu redor, os fortes ventos
começaram a soprar. Através daquele vento, ouvi Jesus sussurrando.
Jesus: “Erin, você é amada pelo Rei. O que será mostrado a você testificará
a outros e confirmará o que eles também mostraram. Não vire para a direita
ou esquerda. Escreva isso claramente em tabuinhas e então escreverei a
carta em corações humanos. Eu te amo."

Tão rápido quanto começou, o vento parou. Eu estava chorando e
tremendo de novo. Caí de joelhos, levantei as mãos acima da cabeça e
agradeci ao Senhor por tudo. Eu O louvei enquanto pude. Eu não queria
perder um momento.

Eu olhei para cima em direção ao trono e lá estavam os belos espíritos
sétuplos do céu. Eles formaram a Menorá em frente ao Trono. Estes
representaram o Espírito de Deus. O Espírito Santo é Jesus dentro de nós;
Cristo habitando em nós.

Os Sete Espíritos de Deus queimavam como lâmpadas, como anjos,
mas cada um diferente, como uma tocha. Esses eram os Sete Espíritos de
Deus que estavam sobre nós, sobre a Terra. Essas chamas nunca se
apagariam. Com cada chama, havia óleo; esses Espíritos de Deus eram
parte de Jesus, mas vieram Dele. Isso é difícil de descrever.

Jesus estava entre eles no centro. Seu cabelo era branco e as chamas
dos Espíritos se mostravam como fogo em Seus olhos. Ele segurou Sete
Estrelas à Sua direita e a espada da verdade, Sua bela espada de outros
sonhos, saiu de Sua boca.

Eu estava em lágrimas com a visão, pois sabia que o julgamento viria
em breve. Eu estava tremendo com a visão quando vi sete cavalos com eles
para voar. Coloquei minha cabeça em minhas mãos e comecei a chorar.
Meus pensamentos rapidamente foram: “Fiz tudo o que podia? Fui uma boa
testemunha?

”Deus deve ter lido meus pensamentos. Eu ouvi uma voz como as
Cataratas do Niágara e música combinadas. Estava vindo do trono, nosso
pai. Eu olhei para cima.
Jesus: “Erin, venha para fora.”
Os anjos me levantaram. Eu vi, enquanto Ele falava, Seu manto derramar
enquanto o tecido de Seu manto enchia a área do Templo. Ele derramou e
teve movimento. Pareciam cachoeiras assim como Seu manto era como
água. Foi magnífico. Os anjos me moveram para mais perto.
Jesus: “Erin, qual é a sua causa?”
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Eu: “Não tenho certeza.”
Jesus: “Você tem uma tarefa. Algo a revelar. Você está pronto para
continuar neste curso?”
Eu: “Oh, sim.”
Jesus: “Prepare-se e escreva claramente.”

Eu me curvei diante Dele. Bem na minha frente, mais uma vez, Ele
dividiu o Mar de Vidro ao meio. Senti uma mão em meu ombro esquerdo e
uma mão em meu direito. Senti Enoque colocar um xale sobre minha
cabeça. Vi novamente que Elias tinha um tipo de cana que era como um
feixe de trigo, mas também um cajado. À direita da fenda estava o anjo com
a Bíblia.
Elias: “Erin, você entende o que está vendo?”
Eu: “Parece que o Cordeiro de Deus, Jesus, está prestes a arrebatar sua
noiva. Então os
sete selos serão quebrados e os julgamentos começarão? ”
Elias: “Sim”.
Eu: “Quando será isso?”
Enoque: “Isso não é conhecido por nós. Você conhecerá a temporada
quando todos os
eventos começarem a se fundir. Não haverá engano nisso.”
Eu: “Achei que os sete espíritos ainda estivessem procurando por corações?”
Enoque: “Sim, mas um ano é como mil e uma hora como um dia. Aqueles
com ouvidos para ouvir e olhos para ver anteciparão a chegada do Noivo.
Suas lâmpadas queimarão como pequenas Menorá e o Noivo encontrará a
Noiva. Os que não estavam preparados implorarão, mas não estarão com o
Noivo na hora da reunião”.
Elias: “Erin, lembre-se do significado do óleo.”

Só então, através dessa fenda maciça, pude ver duas Oliveiras lado a
lado. Com gravetos, os galhos eram batidos pelos colhedores. Eu vi uma
espécie de ancinho sendo usado para tirar as azeitonas que eram teimosas e
separá-las dos galhos.

Eu vi as azeitonas caindo em um lençol branco no chão. As azeitonas
foram então levantadas do chão pelo lençol branco.
Elias: “As azeitonas são então prensadas e espremidas para remover o suco
amargo. Depois que a amargura passa, o óleo pode ser usado para ungir e
acender lâmpadas. Essas lâmpadas brilham mais intensamente para o
Senhor quando a amargura passa.

“Observe a árvore à esquerda. Contém azeitonas doces e requer
menos tempo debaixo da pedra. A árvore à direita contém azeitonas
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amargas e precisa de trinta minutos sob a pedra pesada. Assim estas
azeitonas não faltam e são puras.”

Enoque então agarrou meu braço e chamou minha atenção para o anjo
com a Bíblia. Ali estava iluminado o Salmos 42:9.
Elias: “Erin, Deus é nossa rocha, então o que é uma azeitona?”
Eu: “Meu S?"
Elias: “Sim, mas é o coração. Esta azeitona é o coração do homem.”
Enoque chamou minha atenção novamente para as Oliveiras. Na base de
cada árvore havia uma Menorá. Havia duas Menorás queimando. Então ele
dirigiu minha atenção para a Bíblia. O anjo iluminou Zacarias, Capítulo 4.
Elias: “Erin, qual é o significado do óleo?”
Eu: “Tanto significado. O óleo representa o Espírito de Jesus. ”
Elias: “Sim, olhe.”
Eu vi um anjo derramando óleo dentro da Menorá para que a lâmpada
pudesse acender continuamente por dentro e por fora.
Elias: “O que é o óleo?”
Eu: “O Espírito de Deus em nós; o espírito Santo."
Elias: “Muito bom.” Então ele me indicou o anjo com a Bíblia, iluminando
Apocalipse 11:4. "Erin, o que as Oliveiras estão fazendo em pé sobre as
lâmpadas?"
Eu: “Eles estão testemunhando.”
Elias: “Agora, qual é o significado dos Sete Espíritos de Deus?”
Eu: “Eles estão procurando lâmpadas com óleo para brilharem.”
Elias: “Sim, mas eles estão procurando por corações. Os corações são as
azeitonas que foram esmagadas e o óleo amargo removido, para que o
Espírito Santo, o óleo da unção, possa queimar com brilho. Quando Jesus, o
Noivo, vem buscar Sua Noiva, Ele está procurando as chamas ardentes ou
as lâmpadas brilhantes com óleo.”
Enoque: “Quem são as duas Oliveiras? Quem eles representam?”
Eu: “As duas testemunhas.”
Enoque: “Sim, lembre-se de que os padrões, parábolas e maná escondido
estão sempre na Palavra do Senhor, correto?”
Eu: “sim."
Enoque: “Agora veja o que Elias fez antes de ser arrebatado.” O anjo
apontou para 2 Reis 2:1-11 na Bíblia. “Aqui está a jornada.”

Olhei para a fenda abaixo e vi Elias e Eliseu vindo de perto do rio
Jordão, a leste de Gilgal. Eu ainda não entendi realmente.
Elias: “Isso é um símbolo de quando Josué cruzou a Terra Prometida. A água
foi separada

10



e, do leito seco do rio, doze pedras foram removidas para representar a mão
de Deus sobre Seu povo.

“Para comemorar isso, Gilgal foi onde as doze pedras foram colocadas
e cada uma representava uma tribo de Israel. Josué então realizou
circuncisões aqui na tradição de Abraão, comandada pelo Senhor. Isso
mostrou a separação entre o Egito e os filhos de Deus. Voce entende?"
Eu: “Não tenho certeza?”
Elias: “Aqui é onde os filhos eram separados e eram sacrifícios vivos
sagrados ao Senhor. A circuncisão, assim como a separação das águas para
a terra seca, era um símbolo do rolar, ou separação, deles do povo ungido
de Deus.
Enoque: “Então Elias e Eliseu viajaram para Betel, o lugar onde Jacó subiu a
escada para se encontrar com Deus. Erin, você conhece este lugar.”

Eu estava animada porque minha experiência foi notável e semelhante
à de Jacob.
Enoque: “Este era o lugar, o Portão ou Portal do Céu; a Casa de Deus. ”

O anjo iluminou Gênesis 28:10-19.
Enoque: “Depois que Elias e Eliseu viajaram para ter comunhão com o
Senhor, eles pararam em Jericó.”
Elias: “Jericó é muito importante. É uma parábola e um prenúncio, ou
padrão, das coisas que estão por vir. Veja."

Ele acenou com o cajado em direção à fenda novamente. Lá eu vi
Joshua. O anjo iluminou Josué capítulo 6. Josué estava conduzindo os santos
para a cidade fortificada na Terra Prometida.

O Senhor disse claramente a Josué que ele lhe daria Jericó por Suas
mãos. O povo circulou a cidade sete vezes e, na última trombeta, depois de
sete trunfos terem soado pelos sete sacerdotes. As paredes de Jericó
caíram.
Enoque: “Erin, considere sete nas Escrituras. Isso é significativo ao longo da
história. Veja o padrão para reconhecer o tempo que virá. Lembre-se
também da Páscoa. Há muito maná escondido para você. ”

O anjo com a Bíblia iluminou Josué 5:11, que mostrou o maná
parando no terceiro dia na Terra Prometida. Então o anjo voltou-se para
Apocalipse 2:17.
Enoque: “Erin, isso no Apocalipse é importante. O círculo de Jericó por sete
dias e a Páscoa com duração de sete dias têm um significado. Há mais
também. Conte as igrejas. Não são também como azeitonas? Também
houve julgamentos sobre Jericó.

11



“Quando as gerações de incrédulos passaram, os novos estavam
prontos para olhar para a Terra Prometida. Os incrédulos não foram
autorizados por Deus a entrar na Terra Prometida.”
Elias: “Quando os muros de Jericó desabaram? A Páscoa representa a vitória
de Jesus por meio de Sua morte, sepultamento e ressurreição que derrubou
'as paredes do pecado' que separavam a humanidade do Senhor. A época de
Jericó também era a Páscoa.

“Vê os padrões? Além disso, leia com atenção o Livro de Josué. Não
havia também dois homens que eram espiões, mas também testemunhas?
Esses padrões são importantes. Eles se repetirão quando outro muro bem
conhecido em Jerusalém cair também.”
Enoque: “Agora, olhe novamente. Depois de Jericó, para onde Elias viaja
com Eliseu?” Lá, antes de mim, vi os dois viajando para o rio Jordão. "Havia
50 profetas que sabiam com antecedência que Elias seria arrebatado para o
céu.

“Elias tomou seu manto e cobriu Eliseu, então, usando seu cajado, ele
abriu o Jordão e eles cruzaram em terra seca. Então Elias ascendeu ao céu
sem morte na frente de testemunhas.

“Por três dias depois e possivelmente meio, (Ap 11:12) as
testemunhas procuraram por Elias em todos os lugares, mas ele tinha sido
arrebatado por Deus. Eu também fui apanhado de uma maneira como esta.”
Elias:“ Um dia as duas testemunhas aparecerão na 'parede', elas
testemunharão por um tempo, vezes e meio, para então serem mortas e
testemunhadas por todos. Os corpos ficarão ali por três dias e meio. Então o
Senhor dirá: 'Suba, suba.”
Eu: “Vocês dois são testemunhas”.

Os dois se entreolharam e sorriram, mas não responderam à minha
pergunta.
Enoque: “Nossos corpos nunca sofreram a primeira morte. O Senhor nos
guardou. Temos testemunhado muita história. Já estivemos na sala do trono
do Senhor e podemos testificar de Sua bondade.

“Podemos testificar de Sua justiça. Podemos testemunhar os Sete
Espíritos de Deus. Isso é verdade. Concordamos em ser usados para os Seus
propósitos, sabendo muito bem o que nos espera aqui no Paraíso.”
Elias:“ Erin, viste evidências em Josué (3:10) dos sete espíritos opostos e
onde nasceram.

Eles têm Tiveram problemas por todos esses anos e nunca foram
eliminados como o Senhor ordenara.Eles não deviam ter compaixão por
eles.
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“Isso faz parte dos julgamentos que testemunharei. Eles têm sido
responsáveis por tanta oposição de todas as coisas boas e do Senhor. Eles
nasceram da cobra e se fortaleceram com o tempo.”
Enoque: “Sim, posso testemunhar muito sobre o nascimento desta cobra e o
que resultou dela.”

Então eu ouvi o Senhor de Seu trono.
Jesus: “Erin, hora de escriba. Vai ter mais."

Eu me curvei diante do trono. Eu estava perto, mas longe. Eu louvei o
Senhor e agradeci a Ele pela bênção que Ele me deu. Cantei uma música
para Ele que não reconheci, mas Ele ficou muito satisfeito. Eu chorei porque
sabia que não vinha de mim, mas do Espírito Santo, Cristo em mim.

Enoque e Elias me acompanharam de volta ao Portal. Lá, Elias colocou
o xale de oração sobre minha cabeça. Ele se aproximou como se eu fosse
uma criança e beijou minha testa.
Elias: “Seja abençoada, Erin, este é um momento importante. Você está
preparando os corações para o Seu retorno, o Noivo para Sua Noiva. Que
sua casa e sua família tenham toda a unção do Céu.”

Eu estava chorando, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Que
benção. Eu me curvei para ele. Ele rapidamente me corrigiu.
Elias: “Não, apenas para o Pai Nosso e Seu Filho, não para nós.” Foi uma
repreensão gentil.
Enoque: "Erin, estenda as mãos."

Ele então derramou óleo sobre eles. Então ele estendeu a mão e
derramou óleo na minha cabeça.
Enoque: “Este não é um caminho fácil que você percorreu. Nós entendemos
isso mais do que a maioria. Você suportará problemas, mas saiba que, com
esses problemas, vem o Pai Nosso que se agrada do seu caminho de
perseverança e da sua disposição de se esvaziar para a Sua liderança.

“Cabe a Ele trazer a mensagem e Ele tem, e continuará a enviar
aqueles que irão espalhar as Boas Novas até aquele dia. Seja abençoada,
Erin, você e sua família. Que o manto caia sobre você em lugares
agradáveis.”

Eu estava chorando. Ambas eram muito bonitas e sábias, com uma
cabeça cheia de cabelos brancos e envelhecidos, mas rostos que pareciam
mais jovens que os meus. Enoque agarrou minha nuca, dobrando meu
pescoço para frente. Ele também beijou o topo da minha cabeça por cima do
xale.
Eu: “Eu vou te ver de novo, certo?” Ambos sorriram e acenaram com a
cabeça.
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Elias: “Oh, outra coisa. As montanhas de Efraim estão na ponta do vale do
azeite. Isso é citado em Isaías 28. A assinatura do Senhor está em Sua
terra. Agora, veja quem ocupa isto; chegará um dia e o Senhor reinará
sobre isso novamente.”

Eu balancei minha cabeça. Eles me mandaram de volta.
Este sonho e visão terminaram em 18 de fevereiro de 2013, mas

foram sobrepostos com o próximo sonho e visão com o mesmo significado
deste período vindouro da história. O Senhor me mostrou que o significado
da Sexta-feira Santa é importante para os eventos em Israel.
Erin: Pedindo a Jesus, no Espírito, mais uma vez. “Esta é a hora da Tua
vinda?”

Novamente Ele respondeu com uma pergunta.
Jesus: “Erin, você saberá a época da Minha vinda. Será inconfundível. Você
não saberá o dia ou a hora. Eu já não te disse isso?”

Observe que esses sonhos não devem substituir a Palavra do Senhor.
Sou apenas um sonhador e escriba. Não sou profeta, mas esses sonhos são
proféticos por natureza. Como sempre, use o discernimento e ore ao Senhor
por orientação por meio do Espírito Santo e das Escrituras.

Amor e bênçãos ........ Sparrow
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