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segunda-feira, 4 de março de 2013

recebidos segunda-feira, 4 de março de 2013
(anteriormente conhecido como Padrões 2)

Fui levada novamente para a encosta da montanha. Era de manhã
cedo e eu estava caminhando na trilha. Eu estava passando por uma clareira
com uma campina diante de mim. Ali, ao lado do caminho, estava o quadro
de avisos do departamento florestal.

Parei para ler e, ao longe, vi a estranha porta do prédio 'tipo casinha'
com a lua e a estrela nela. Eu estava animado por estar aqui novamente,
pois sabia que estaria entrando por aquela porta no glorioso Portão do Céu.
No quadro de avisos, a placa afixada dizia:

“Para ser contado. Por favor, selecione dois números e traga-os com
você ao Salão de Banquetes para participar do 'Maná' esta noite.”

No quadro, havia etiquetas redondas de metal etiquetadas com
números. Havia pregos por todo o tabuleiro onde, aparentemente, outros
haviam pegado a grande quantidade de números e restavam apenas alguns.
Eu precisava selecionar dois e levá-los comigo. Isto é o que eu tive que
escolher: # 2 # 53 # 27 # 23 # 7 # 16 # 3

Isso foi difícil porque meu primeiro instinto foi selecionar meus dois
números favoritos. # 23 é a minha data de nascimento e era o número da
minha camiseta. Sempre que praticava esportes na escola, o número 7
também era meu favorito, porque essa era a soma dos números da minha
data de nascimento e pela qual sempre gostei, assim como muitas outras
pessoas que amam o número 7, o número da 'sorte'.# 16, meu décimo
sexto ano, não foi tão bom e nem foi # 27. Ambos os anos da minha vida
foram crivados de más escolhas.

Hmm, eu também pensei: “Esses números representam alguns dos
meus capítulos favoritos dos Salmos e dos Evangelhos. O que fazer?"

Ok, vou escolher os outros dois. Eu escolhi o # 53 primeiro e depois o
# 3 segundo; feito. Eu sabia que essa escolha era importante, mas não
tinha certeza do porquê. Coloquei os números no bolso e fui até a porta de
madeira independente. Fui diretamente para a alça e ri do pequeno sinal
com as instruções para puxar a alça.

Quando o fiz, ouvi a pequena buzina, ou sino, e senti a trava se soltar.
Ao ser liberado, a porta se abriu e se transformou no belo Portão de glória
feito de uma única pérola; desatado. Os dois anjos estavam lá para me
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cumprimentar. Meu anjo da guarda e o grande anjo que guarda o portão.
Sempre há dois grandes anjos no portão sempre com grandes espadas. Os
dois anjos me conduziram e minhas roupas se transformaram em meu
manto de linho branco. Minha pele ficou linda de novo e adorei ver isso
mudar. Isso me deu muito pelo que esperar.

Eu me virei e vi o lindo trono de safira, mas desviei o olhar porque era
muito brilhante. O grande anjo colocou pomada em meus olhos e o outro
anjo colocou a pequena brasa em meus lábios. Eles faziam isso toda vez que
eu ia visitar Deus em Seu trono.

Eu podia ver melhor, mas ainda não conseguia ver Suas feições;
apenas a forma e a bela luz. Meus lábios estavam soltos com esta brasa. Era
como se meus lábios humanos não fossem dignos de falar aqui. Este é
provavelmente o caso. Diante do Santo Trono de Deus, não poderia haver
corpo impuro.

Eu estava na beira do Mar de Vidro. Era azul cerúleo. Era incrível, com
um brilho dourado no topo. Eu poderia facilmente confundi-lo com um Mar
'dourado', mas é definitivamente azul. Fico espantado, todas as vezes, com
a beleza desta visão em comparação com qualquer lugar na Terra.

O Trono emoldurou a luz de Sua presença. A moldura de safira do
Trono infundida com Sua glória, criando tons de esmeralda profunda que
eram simplesmente de tirar o fôlego. Lembrei-me que a indústria do design
havia declarado que a esmeralda é a 'Cor Pantone de 2013'.

Tive quase certeza de que um anjo do Senhor havia escolhido essa cor
pelo próprio Deus. Estou pensando que este é o momento perfeito para
voltar para o lar no céu, já que 2013 também é declarado o 'Ano da Cobra'
na cultura da nova era. Sim, esta é a hora perfeita para ir para Casa.

As milhares de vozes começaram a cantar. O coro era magnífico, tão
impressionante de tirar o fôlego, que meu coração deu um salto e continuou
com o coro como se precisasse acompanhar o 'ritmo' do Paraíso. Enquanto
os anjos cantavam, eu caí de joelhos, levantei minhas mãos e adorei.

Eu ouvi a música desses lindos anjos. Que Deus glorioso de todos os
céus e terra. A visão era tão bela e humilhante. Eu vi todos os anciãos com
suas coroas diante deles, também em adoração a Ele.

Eu vi o Serafim único, que mais tarde aprendi o que eles eram na
Bíblia, mas não os entendi no início. Eu vi lindos anjos alados e outros. Eu vi
o Candelabro, o Altar e as belas colunas de pérolas brancas semelhantes a
mármore.

A visão era hipnotizante e eu nem percebi meu próprio lugar. Comecei
a confessar com minha boca tudo o que precisava ser reconciliado. À medida
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que falava meus pecados, eles se tornavam escritos nesses pedaços de
papel de quadro de avisos florestais.

Eu coloquei todos eles na minha frente; todos os meus pecados. Achei
difícil acreditar, com todo o meu conhecimento agora, que ainda me
aventuraria a pecar e teria tanto a confessar em tão pouco tempo. Ao
colocá-los diante do trono, chorei e pedi a nosso Pai, Deus, que me
perdoasse.

Quando olhei para baixo, os papéis foram riscados, a escrita
desapareceu e os papéis ficaram brancos como a neve. Então, um vento
forte veio e soprou os papéis como palha, substituídos por minha voz
favorita.
Jesus: “Erin você é amada e perdoada. Há um novo vento que soprará em
breve. Eu estarei neste vento. Estou vindo."

O vento parou imediatamente e eu sabia o que ele queria dizer.
Comecei a chorar e ouvi a poderosa voz de Deus, como águas torrentes e
música de Deus: “Criança, vem para fora.” Os anjos me levaram para mais
perto do Trono.

“Eu preparei um lugar para você. Vá dizer aos outros que, em breve,
as buzinas vão soar e eu vou. Meu filho reunirá sua noiva. Erin, não tenha
medo. Você não se lembrará mais de sua viuvez, pois Seu Criador é Seu
Marido. Escreva isso claramente.”
Eu: Eu estava chorando e louvando em voz alta. “Glória a Deus, glória a Ti,
nosso Rei.”

Então os anjos repetiram isso de acordo. Abaixei minha cabeça e me
curvei novamente. Quem sou eu e quem somos nós para que este lindo
Deus da Glória nos ame tanto? Eu O adorei, agradecendo a Ele por enviar
Seu Filho, Jesus, e por nos dar o presente da vida eterna.

Eu fiquei aqui por um bom tempo. Deve ter sido de alguns minutos a
uma hora no tempo da Terra, mas não foi o suficiente. Eu senti as duas
mãos de cada lado meu. Eu sabia que Enoque estava à minha direita e Elias
à minha esquerda. Senti o xale sendo colocado sobre minha cabeça.

Quando isso estava me cobrindo, era quente e formigante. Eu senti
um calor curativo por todo o meu corpo por causa disso. Então, diante de
mim, vi uma onda de luz do Trono disparar. Veio do braço de Deus, acredito,
e o Mar de Vidro se abriu.

À esquerda, olhando para a Terra, estava o anjo com as escamas, uma
espécie de ampulheta com marcas que pareciam dias e um pergaminho. A
balança tinha algo familiar. Eu vi os dez pesos, todos em cores diferentes.
Agora a tinta estava quase descascada completamente.
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Não havia tinta em alguns e parecia que seu reino estava quase
acabando ou acabando. No topo desses pesos e não em um dos dez, vi os
Estados Unidos. O peso estava desequilibrado. Israel era representado pelo
belo corte de safira 'dreidel', ou top judaico.

A safira 'dreidel' era muito leve e, quando a balança caiu
repentinamente, levantando Israel, fez com que o movimento do peso que
representa os Estados Unidos caísse na fenda abaixo.

Eu sabia que os EUA enfrentariam problemas. Eu suspirei. Outro anjo
apareceu e, com o aceno do braço de Deus, talvez dedo, o outro anjo
começou a gigante 'Ampulheta'. Eu fiquei horrorizado. Então Elias viu que eu
estava chateado.
Elias: “Erin, qualquer país que alega ser de Deus e depois vai contra os
mandamentos de Deus, estará sujeito a julgamento. Orgulho e arrogância
vêm antes da queda. Os EUA não caíram primeiro e depois tiveram orgulho
e arrogância”.
Enoque: “Até os anjos caídos sabem disso. Existe um padrão. Não há nada
de novo, lembra? O único capaz de fazer algo novo é Deus, mas Ele não será
contrário à Sua Palavra. Ele é justo e Seus julgamentos justos. ”
Eu: “Quando será isso?”
Elias: “A execução do julgamento está começando e o tempo está próximo.
Deus não será zombado ”.

Só então, eu vi algo como fogo ardente vindo do trono. Eu me
perguntei se Ele poderia realmente gerar bolas de fogo de Suas narinas. Eu
sabia que Ele poderia.
Enoque: “Erin, você está sendo mostrado mais e mais agora. Outros
também estão e, em breve, mais ainda terão esses dons. Apenas saiba que
o inimigo está zangado com isso, portanto, mantenha-se forte contra o
inimigo e seus esquemas. Coloque sua armadura completa."

Enoque então dirigiu minha atenção para o anjo à minha direita. Este
anjo tinha a Bíblia aberta em 2 Samuel 24. Então minha atenção foi atraída
para uma enorme extensão de terra de Canaã a Dã. Era uma visão antiga da
Terra durante o reinado do rei Davi.
Elias: “Agora olhe.” Eu vi o Rei Davi durante um tempo de paz ordenando
um censo para aumentar seu já enorme exército. "Erin, por que isso foi
pecado?"
Eu: “Nunca tive certeza disso. Nunca fez sentido para mim. ”
Enoque: “Fazer um censo não é pecado.”

Então o anjo iluminou 1 Crônicas 21: 1. Então eu vi Satanás incitando
Davi a pecar, provocando-o. Eu vi Satanás se mover contra Davi,
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instigando-o a reivindicar um poder maior para si mesmo, tentando-o a
levantar seu próprio exército em vez de confiar em Deus.

Eu vi Satanás encobrindo a habilidade de Davi de ver a armadilha do
inimigo. Davi estava prestes a abandonar sua posição como ungido de Deus
e agir por conta própria.
Elias: “Onde o inimigo tentou isso?”
Eu: “Muitos lugares, mas o que me vem à mente é Jesus no deserto; a
tentação de Jesus por quarenta dias.”
Elias: “Sim, existe um padrão aí. Satanás sabia que Jesus era o Rei dos
judeus. Ele sabia que era, e é, o Filho de Deus e tem autoridade suprema
sobre Satanás e autoridade ainda maior para governar 'seu' reino terreno do
que ele.

“Se ele conseguiu fazer Jesus pecar contra Deus, então ele pensou que
poderia prevalecer. Porém, Satanás não tem entendimento e foi mentiroso e
enganador desde o início; assim, ele é o pai de todas as mentiras. Ele falhou
em sua tentativa aqui contra Jesus.

“Davi já tinha a terra e o exército mais poderosos. Seu exército era o
exército do Senhor. Davi já era o rei com grande autoridade. Ele estava sob
a unção de Deus. Ele estava no favor de Deus, mas Davi era humano. Davi
era humano e Jesus é o Senhor em forma humana; uma grande diferença."
Enoque: “Poderes e príncipes governam as pessoas e as ações dos líderes e
seus pecados contra Deus causam a morte de pessoas. Davi foi um grande
Rei, altamente favorecido por Deus e amado, mas ele caiu em pecado.

“Mesmo tendo pecado, e por causa de seu bom coração, ele estava
arrependido e ansiava por se reconciliar com Deus. Este coração de
arrependimento sempre conduziu à graça redentora de Deus. O padrão é
simples; pecado, levando ao arrependimento, levando à redenção.”
Elias: “Em qualquer guerra, há danos colaterais. Pessoas de Deus inocentes
morrem nessas batalhas e guerras. Estas são as causas e efeitos do pecado.

“Quando os líderes agem por conta própria, sem Deus, que lhes
concedeu a responsabilidade de liderar uma nação ou um grande povo,
então haverá ira e lamentação. Este processo é o que finalmente leva os
corações de volta a Deus para redenção.

“As punições pioram sem arrependimento até que Deus tenha uma
audiência. Isso é desnecessário e poderia ser evitado, mas não há redenção
sem sangue e sacrifício pelas causas do pecado. Erin, você entende?"
Eu: “sim”. É por isso que precisávamos de Jesus e não de Davi”.
Enoque: “Muito bom. Você pegou isso. Agora, vamos ver o que aconteceu e
voltar aos padrões no tempo. Lembre-se de que não há nada novo a menos
que Deus o crie. No entanto, Ele também nunca irá contra Suas próprias
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palavras. A Bíblia é Sua Palavra e seu guia para um plano de redenção; seu
mapa para o coração de Deus.”

Então olhei para baixo e vi o rei Davi diante de um altar. Ele estava
chorando. Ele percebeu seu pecado contra Deus e ele derramou em
arrependimento sincero. Eu vi suas lágrimas literalmente se tornarem um
aroma agradável subindo ao Trono de Deus.

Difícil de explicar, mas eu vi e senti Deus no Trono ficar satisfeito. A
luz tornou-se brilhante e emitiu pulsações de luz que batiam com Seu
coração. Deus estava respondendo ao arrependimento sincero de Davi.
Chorei quando percebi o quanto nossos corações significavam para Deus.

Quanto nosso coração obediente e arrependido significa para Deus.
Então eu vi um homem, como um sacerdote, mas talvez um profeta, se
aproximar de Davi. Eu vi, atrás dele, um anjo falando uma mensagem do
Senhor.

Toda a atenção de Davi estava neste profeta. Olhei para a minha
direita e o anjo iluminou 2 Samuel 24 novamente e então o anjo à minha
esquerda inclinou a Ampulheta.
Elias: “O profeta está em Gad. Ele está dando uma escolha a David. Ele
oferece três coisas: Sete anos de fome; três meses de fuga de seus
inimigos; ou três dias de peste.”

Então eu vi o anjo ir à Bíblia e virar as páginas de 1 Crônicas. Ele
declara 'três' anos de fome, em vez dos 'sete' anos em 2 Samuel. Isso foi
curioso e eu percebi isso como um marcador significativo.
Elias: “Ora, Davi, sendo sábio, recebeu a punição com o mínimo de dano no
menor espaço de tempo. Se ele tivesse escolhido a fome, sua terra seria
destruída e muitas vidas seriam perdidas enquanto ele, como rei, comia bem
no palácio.

“Se ele tivesse decidido fugir por três meses, seu povo estaria sujeito
a inimigos entrando e tentando assumir o controle e isso levaria à guerra e
mais baixas. Com a peste, isso afetaria a todos e, possivelmente, até a si
mesmo.

“Ninguém, nem mesmo um rei, seria imune a isso. Vidas seriam
perdidas, não importa o quê. Então Davi pediu que a ira de Deus caísse
sobre ele, não sobre o povo. Isso agradou a Deus, mas não mudou o
resultado.”

Então vi Davi pedir a Deus três dias de peste. Do céu, vi o anjo
apresentar ao Senhor sua resposta. Então, vi anjos muito grandes
percorrerem todo o Israel com sua designação. Eu vi algo como uma névoa
cinza esverdeada, ou nuvens, passar por essas pequenas aldeias. Pessoas
morreram.
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Havia pessoas inocentes, que nem sabiam o que estava acontecendo
em Jerusalém a portas fechadas, morrendo por causa das decisões de um
homem. Então eu vi um anjo muito grande indo em direção a Jerusalém no
terceiro dia. O Senhor impediu que continuasse.

O Senhor viu a punição e salvou o povo de Jerusalém. Isso era difícil
de assistir. Eu então vi um cavaleiro em um cavalo e um anjo seguindo de
perto, cavalgando rapidamente de aldeia em aldeia com um pergaminho
registrando os mortos. A contagem foi entregue ao Rei David. Foram 70.000
vidas perdidas em três dias.
Enoque: “Erin, preste atenção a 70.000 em 3 dias. Você entende sobre o
julgamento do Senhor?”
Eu: “Um pouco. Eu entendo essa história do Antigo Testamento. Eu entendo
as pragas de ler sobre eles como o julgamento de Deus. Muitos de nossos
líderes hoje não são como o rei Davi, que foi favorecido pelo Senhor. Davi
amava a Deus”.
Elias: “Sim, você está correto. Assim, não haverá opções apresentadas.
Qualquer líder que vier contra o povo escolhido de Deus será punido e o
mesmo acontecerá com a terra que ele governa. Quem divide as fronteiras
de Deus terá uma terra dividida. Quem quer que prejudique ou cause dano
aos filhos de Deus, causará dano aos seus próprios. Haverá julgamento.”
Eu: “Então, isso está acontecendo com Israel agora. Muitos países estão
destruindo tudo. Eles odeiam Israel. Muitos líderes estão brincando de
Deus.”

Então houve um trovão vindo do Trono. Eu vi o tremor da Terra. Eu vi
líderes fazendo o povo de Israel pecar. Esses líderes fazem parte dos eleitos
do inimigo e não têm coração para Deus, apenas por seus lábios que falam
mentiras.

Eu vi um líder de Israel que ama o Senhor, mas não é mais capaz de
mudar os eventos que estão por vir. Eu vi períodos sem cobertura da mídia,
acordos secretos e contratos assinados.

Eu vi um líder com um pergaminho mortal, um projeto para construir
um império, movendo-se pela terra com um sorriso, formando alianças com
os inimigos de Israel sob a proposta de 'paz'.

Vi a Cúpula sendo erguida como um sinal de confiança nesta proposta
de paz, deixando o povo, e o próprio coração da terra de Deus, exposto ao
inimigo vulnerável à conquista.
Eu vi líderes agindo como Ezequias em 2 Reis 20:13 e permitindo liberdade
para o inimigo entrar no Santo dos Santos dentro da Cidade Santa. Eu vi o
líder de Israel mostrando ao inimigo tudo que eles haviam acumulado.
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Eu vi uma celebração separada do inimigo indo para a cidade com a
torre. Eu vi a sabedoria deixar Israel e se expor ao que eu vi como a
'Prostituta da Babilônia'. Além disso, havia um anjo com um sinal que
afirmava isso.

Eu vi o inimigo derrubando paredes e declarando paz, ao mesmo
tempo dividindo a própria terra e o povo de Deus. Isso trouxe lágrimas aos
meus olhos.

O anjo então moveu a balança do julgamento e eu vi o peso dos EUA
cair sobre Jerusalém. Lá eu vi problemas vindo para os EUA. Não havia como
pará-lo.
Eu: “Quando isso vai acontecer?”
Elias: “Agora está próximo. Está nas mãos de Deus.”
Enoque: “Erin, chegou a hora. Isso é em breve.”

Eu caí no chão diante do trono e implorei a Deus por misericórdia da
América.
Deus: “Eu amo meus filhos. EU SOU."

Os anjos começaram a cantar: "Ele é o Rei da Glória, Santo é Ele!" Eu
fiquei e chorei. Eu sabia que os pergaminhos estavam caindo em nossas
terras. Qualquer terra que prejudicou a terra de Deus será prejudicada em
troca. Está escrito.
Enoque: “Erin, venha. Isso é o suficiente por hoje. ”
Ele me colocou de pé e eu me curvei ao Senhor e agradeci por ter enviado
Seu Filho, Jesus, para nos salvar. Elias e Enoque me trouxeram de volta ao
Portão. Eu mal me lembro, pois sabia o que estava por vir e estava
preocupada com isso. Elias colocou o xale sobre minha cabeça.
Elias: “Erin, o plano dele é justo. Não parece, mas é. ” Eu balancei a cabeça
sim em concordância. “Ele permanecerá fiel às Suas Palavras e promessas e
ama o Seu povo.”
Enoque: “Haverá muitos eventos para desviar a atenção do evento principal,
que é Israel. Todas as eleições e eventos são parte de Seu plano e são muito
significativos. Você tinha seus números?”

Retirei minhas duas tags: # 53 e # 3.
Enoque: “Ótimo. Agora, o 53 º capítulo de Isaías fala sobre o seu Redentor.
Isso é importante. Existem outros significados aqui, bem como para o # 3. O
que você aprendeu sobre o nº 3 hoje?”
Eu: “Os julgamentos oferecidos ao Rei Davi.”
Elias: “Sim. Preste atenção em qual ele escolheu e nos danos a Israel. Além
disso, veja as referências do motivo pelo qual três anos está em um Livro
das Escrituras e sete anos está em outro Livro das Escrituras.”
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Eu: “Existe uma relação entre sete anos de Tribulação sendo encurtados por
Deus para três anos e meio?”
Enoque: “Possivelmente. Porém, lembre-se que a Bíblia foi e é a Palavra de
Deus, mas escrita pelo homem, onde o homem não é Deus. Algumas coisas
se perdem na tradução, mas Deus permite isso. Por quê? Alguns livros são
removidos. Por quê?"
Eu: “Se eu pudesse responder, estaria onde você está.”
Elias: “Mesmo nós não temos a compreensão de Deus, Erin, mas, sim, outro
mistério. No entanto, Deus usará isso. Você entende? Todas as coisas
contribuem juntas para o bem daqueles que O amam. Agora, escreva
claramente e deixe Deus fazer o resto.
“Erin, não seja como o Rei Davi e conduza ao seu próprio entendimento.
Deixe Deus sentar no trono. É aqui que Ele reside. Você não pode mudar o
que foi escrito com o curso dos eventos que estão por vir. O homem pode
tentar, mas Deus é o Autor e Criador. Você entende?"
Eu: “sim.”

Elias derramou óleo em minhas mãos, ungindo-as para escrever e
digitar. Ele beijou minha cabeça coberta pelo meu xale. Enoque virou minha
cabeça e beijou o topo dela também. Eles me abençoaram. Isso sempre
trouxe lágrimas aos meus olhos. Quando estava saindo para sair pelo
Portão, virei-me para Enoque e Elias para fazer uma pergunta.
Eu: “Por que vocês dois estão aqui?”
Enoque: “Eu represento o julgamento de Deus nos dias de Noé antes do
Dilúvio.”
Elias: “Eu represento o julgamento de Deus depois do Dilúvio.”
Eu: “Vocês dois testemunharam tudo.”

Eles acenaram. Eu me virei e agradeci a eles. Quando estava saindo
do Portão, meu guardião me lembrou de alguns números importantes.
Guardião: “Erin, não se esqueça do 153, 146 ou dos números de 1 a 22. Eu
falei isso com propósito. Você é amado por Jesus. Envie sua mensagem de
amor. Continuem a amar uns aos outros. Este é um aroma agradável a
Deus. ” Ele sorriu.

O sonho acabou.

Observe que estes estão se tornando mais proféticos por natureza.
Não sou um profeta enviado por Deus, nem disseram que sou. Não pretendo
falar em nome de Deus. Esses sonhos não substituem a Palavra do Senhor,
a Bíblia. Eu sou apenas um vidente e um escriba.
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Eu sou humano e esses sonhos e visões levam ao discernimento e
oração do Espírito Santo. Estes não são um substituto para a Bíblia, nem
devo ser colocado acima de ninguém na Bíblia. Eu acredito que esses sonhos
são do meu Senhor, Jesus, pois isso seria uma façanha impossível para
mim.

Simplesmente não sou inteligente o suficiente. Não tenha medo. O
medo vem do inimigo, não de Deus. No entanto, devemos temer apenas
Aquele que se assenta no Trono da Glória. Tema a Deus, não ao homem. Eu
rezo para que isso te abençoe.

Muito amor e muitas bênçãos .......... pardal
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