
Sonho 49 - Visão do Senhor

quarta-feira, 20 de março de 2013

Recebido na quarta-feira, 20 de março de 2013
(Anteriormente conhecido como Mini 2)

Esta manhã, após oração pessoal, jejum e comunhão, pedi o Senhor,
para maior clareza e compreensão em referência a números, datas e
estações. Também perguntei sobre Israel e o que pode acontecer hoje. Isso
é o que aconteceu a seguir….

Senti uma onda de calor, como se um cobertor aquecido tivesse
acabado de ser enrolado em mim. A cobertura parecia igual à que Elijah
havia colocado sobre minha cabeça em meus sonhos e visões recentes.
Então eu ouvi a voz de Jesus.
Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Então, como se estivesse entrando em uma cena aberta, embora eu
estivesse acordado em minha cadeira, meus olhos bem abertos, eu O vi
sentado à beira do Rio da Vida. Eu corri para ele. Nesta visão, tenho o
tamanho de uma criança de sete anos. Ele se levantou para me
cumprimentar e se abaixou para me abraçar.
Jesus: “Que bom ver você. Eu tenho algo para te mostrar. Venha comigo."
Ele me pegou pela mão e caminhamos até a beira do rio e sentamos na
grama. Ele me sentou à sua esquerda. Havia uma bela árvore perto do rio.
Parecia exatamente com a Árvore da Vida, mas em um cenário diferente.
Parecia a primavera; incrivelmente perfumado com flores e grama. O rio
tinha uma quietude cristalina com uma corrente mínima. O rio era
verde-mar, mas muito límpido, assim como os rios glaciais encontrados no
Canadá.
Jesus: “Erin, o que está te incomodando?”
Eu: “Várias coisas. Esses sonhos recentemente; o que isso significa? Quando
essas coisas vão acontecer?”

Só então, Ele pegou uma pedra. Era a pedra perfeita para pular na
água. Com sua mão direita, Ele jogou a pedra. Foi um lançamento perfeito.
A rocha deu um grande salto na água e depois mais seis. Então a rocha
desapareceu no rio. Houve sete saltos no total acima da água. Eu estava
hipnotizado.
Jesus: “Agora observe isto.”

Ele pega outra pedra, novamente uma pedra que pula, um pouco
maior, mas ligeiramente
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diferente na forma e na cor branca. Ele joga. Ele faz exatamente a mesma
coisa que a primeira pedra, exceto que toma um curso ligeiramente
diferente; o mesmo efeito, mas um mergulho maior.
Jesus: “Erin, quais são suas observações?”
Eu: “Bem, você é excelente em pular pedras.” Ele riu, gesticulando para
obter mais informações. “Você usou pedras diferentes e ambas tiveram o
mesmo efeito; ambos pularam sete vezes e depois entraram no rio. ”
Jesus: “Sim. Agora, coloque isso em perspectiva com os eventos atuais. A
primeira pedra é a primeira vez que esse tipo de evento aconteceu na
história. A pedra salta sete vezes e depois cai na água, certo? ”
Eu: “sim."
Jesus: “Cada vez era preciso uma pedra para pular, correto?”
Eu: “sim."
Jesus: “Embora a rocha tivesse uma forma, cor e peso diferentes, ainda
assim criou o mesmo efeito, apenas ondulações maiores na água. Voce
entende?"
Eu: “Como isso se relaciona com os eventos do sonho?”
Jesus: “Disseram-te para procurar padrões, por isso tens de te perguntar
estas coisas. Isso já aconteceu antes? Quais são os efeitos? Ondinhas. Qual
é o resultado? Vamos dar uma olhada na água.”

Ele pega outra pedra e a joga perfeitamente. Mais uma vez, sete
saltos e, em seguida, ele cai na água.
Jesus: “Quem é o protagonista aqui neste evento?”
Eu: “São dois; a rocha e a água. ”
Jesus: “Excelente.”
Eu: “Oh espere, são três jogadores; Você, você é o atirador da pedra que
pula.”
Jesus: “Sim. É necessário o iniciador do lançamento, ou do evento, para
começar, não é?"
Eu: “Sim”. É preciso Deus primeiro.”
Jesus: “Excelente. Agora, além do atirador e da pedra, qual é o outro
elemento envolvido neste evento? ”
Eu: “A água.”
Jesus: “Sim. A água estava sempre lá. A água, em volume, tem força. É
capaz de impedir que a rocha penetre na superfície seis vezes antes de,
finalmente, sucumbir à gravidade total com a perda de velocidade e peso da
rocha.

“A água eventualmente não é forte o suficiente para segurar a rocha.
Agora, vamos olhar para a rocha. Cada pedra era de uma cor e forma
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diferentes. Ambas as pedras eram excelentes para pular, mas ambas eram
diferentes. Um era definitivamente perfeito para pular; o primeiro."
Eu: Eu sabia que o primeiro iria funcionar. ”
Jesus: “Com a segunda pedra, você não tinha tanta certeza de que faria a
mesma coisa de novo, mas fez; não menos, mas o mesmo. Porém, você
duvidou que pudesse, correto?
Eu: “Como você sabia que eu estava pensando isso?” Ele sorriu.
Jesus: “Como você pode relacionar esses eventos atuais com os tempos da
história antes de agora?”
Eu: “Não tenho certeza.”
Jesus: “Bem, o rio ou a água é a terra de Deus; Israel. Nós sabemos disso
... ”Ele apontou para o rio. “… É bom para beber. Aqui dá vida. Meu Pai o
criou e ele nutre. Ele está satisfeito com o rio. Olhe para a árvore. ”
Ele agarra minha mão e entra no rio e me leva com ele.
Jesus: “Erin, olha”.

Eu vi, perto da margem do rio, e bem na beira, a raiz da árvore.
Quase não tocava na água.
Jesus: “A árvore se alimenta do rio. Este é o rio e a árvore no céu. Ambos
pertencem e foram criados por Deus. Se o rio é Israel e é de Deus, Ele tem,
e irá, proteger, cuidar e prosperar o que é Seu porque Ele o possui. Ele é o
senhorio. Agora, quem é a pedra que salta aqui? "
Eu: “A pedra é o inimigo?”
Jesus: “Muito bom. O que aconteceria com o rio se todas as crianças que
você viu aqui no céu decidissem encontrar pedras e pulá-las aqui neste
exato local?”

Ele desceu o rio até o local onde as pedras caíram. Havia montes e
montes de pedras.
Eu: “Uau, você pula muitas pedras.” Ele sorriu e deu uma risadinha.
Jesus: “Mas pense nisto; e se essas rochas crescessem até um monte
enorme, de uma margem à outra? ”
Eu: “Eles acabariam cortando o rio e seu fluxo.”
Jesus: “O que aconteceria com a árvore?”
Eu: “Ah, chega de alimentação do rio.”
Jesus: “Sim. A árvore morreria por falta de água. As raízes morreriam
porque o rio secaria e tudo o que restaria são as areias movediças do leito
do rio. O que aconteceu?"
Eu: “Deus removeu a água”.
Jesus: “Não, Deus não tirou. As rochas criaram a remoção da água. A água
permitiu o acúmulo de rochas. Não poderia fazer nada sob a força absoluta
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deles. A vida, então, se foi da árvore. Você entende esta parábola ao vivo
para eventos atuais? ”
Eu: “Ah, sim.”
Jesus: “Erin, esses padrões já aconteceram antes. Apenas vá para a Palavra.

Minha palavra é verdade. Minha Palavra é uma lâmpada para seus pés
e uma luz para seu caminho. Deus gosta que Seu rio corra. Deus não
aprecia objetos estranhos em Seu rio; Seu rio sagrado. “Israel é Sua terra
santa. Jerusalém é Sua cidade sagrada. Estrangeiros entraram nela e
contaminaram a terra com a adoração de falsos deuses, corrompendo até
mesmo aqueles que conhecem a verdade. Deus não tolerará a divisão de
Sua terra por estrangeiros.

“Seu povo seria representado pela árvore. A árvore é Seu povo e o rio
Sua terra santa. O que acontece com a pedra quando ela penetra na água? ”
Eu: “A água engole a rocha.”
Jesus: “Eventualmente sim. Ao pular, a rocha está tecnicamente, por
velocidade e força, flertando com a água, mas, eventualmente, a rocha
penetra e finalmente é consumida. O que está no fundo do leito do rio? ”
Eu: “As pedras estão dormentes.”
Jesus: “Sim. Até que, aqui na Terra, alguém pegue um novamente e mexa a
água, crie ondulações e, eventualmente, elas sejam consumidas. Mesmo
padrão e mesma sequência, vê? Agora você tenta? ”

Ele pega uma pedra da água, entrega para mim e faz um gesto para
que eu pule a pedra na água. Era uma rocha perfeita para isso. Usei a
melhor forma; braço direito com um lance lateral. Ele salta apenas duas
vezes e cai na terceira, criando uma enorme ondulação.
Eu: “Oops!”
Jesus: “O que aconteceu?”
Eu: “Eu tentei forçar. Eu só pude pular a pedra três vezes.”

Eu ri, olhei para baixo e balancei minha cabeça. Jesus estava sorrindo.
Jesus: “Sim, você se esforçou demais. Agora, basta jogá-lo sem se
preocupar com quais serão os resultados, porque, eventualmente, sabemos
o resultado.”

Ele sorriu. Uau, que declaração profunda, pensei; Ele é perfeito. Eu
relaxei, joguei o braço lateral, sem problemas, perfeito; seis saltos e depois
no sétimo. Uau, um recorde para mim.
Jesus: “Erin, ótimo trabalho. Você entende o que acabei de mostrar e o
significado? ”

Eu sim. Quando eu forço, tenho apenas três saltos. Quando eu relaxo,
tenho sete pulos.”
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Jesus: “Sim. Uma boa observação, mas os mesmos eventos ocorrerão
novamente com o mesmo padrão. Porém, quando esses eventos acontecem,
cabe ao lançador da pedra, o Senhor Deus, Meu Pai, no Céu, o Criador de
tudo isso. Quando você vir a pedra levantada e Seu braço a jogando, você
entenderá o que acontecerá então, correto? ”
Eu: Sinto muito, Senhor, por continuar a bisbilhotar e perguntar por horas e
datas e fazer suposições.”
Jesus: “Erin, isso traz honra para mim e para meu pai. Você está esperando
pelo Meu retorno. Você está juntando pedaços da Palavra da verdade e
alinhando isso com os eventos de hoje. As coisas foram seladas até agora e
agora estão sendo reveladas a você. Isso é um pouco opressor, certo? É por
isso que enviei ajuda para você.

“Outros foram designados para ajudar. Aqueles que vêm a vocês são
obra Minha e são designados para que todos possam Me conhecer,
reconhecer Minha voz, reconhecer Minha vinda pelos sinais e maravilhas e
vocês experimentarão a exibição dos Frutos disso. Milagres começarão a
ocorrer como um presente especial do Noivo para Sua Noiva. Eu vou te dar
de presente.”
Eu: “Tal como em Daniel, eu…”
Jesus: “Sim, também o encontrei no rio e também o anjo do exército do céu.

Você leu isso no livro de Daniel? Eu acredito que houve um terremoto
também, não foi? "
Eu: “Sim, você acabou de me mostrar esta parte.”
Ele sorriu. Ele já sabia de tudo isso e isso era apenas para meu benefício e
para você, leitor. Muito engraçado.
Jesus: “Erin, haverá sinais nos céus. Os alinhamentos da lua, estrelas e
planetas são um mapa rodoviário que aponta para eventos. Você falou com
Enoque? Ele não é hábil nessas coisas também? ”
Eu: “Ah, sim, mas você está aqui agora”.
Jesus: Rindo. “Sim, estou e, sim, todos os sinais nos Céus apontarão para o
Meu retorno, assim como os eventos na Terra, tanto Deus respirado como
alguns iniciados pelo homem. Você também precisa se lembrar de quem é o
atirador da pedra que pula. Deus conhece todos esses eventos com bastante
antecedência. Ele não demora.

“Só o que foi predito desde o princípio, o que O glorifica, será
permitido, entendeu?” Ele saiu do rio segurando minha mão. “Sua vigilância
é uma forma de alta adoração para mim. Isso significa que você está
pronto.”
Eu: “Ah, sim. Estamos esperando por você."
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Jesus: “Virei na hora marcada e não me demorarei. Continue a manter sua
luz acesa com bastante óleo. Continue a amar quando as coisas, ou quando
aqueles ao seu redor, se tornarem desagradáveis de acordo com as medidas
terrenas. Acima de tudo, ame o Senhor Deus com todo o seu coração, alma
e força. Você é amado. Erin, eu voltarei em breve.”

A visão termina ...

Quando terminei, caí de joelhos e louvei ao Senhor por isso. Enquanto
adorava, senti o Espírito Santo me chamando para ler Jeremias 17. Uau,
pode haver uma grande pista aqui. Depois disso, fui para minha Bíblia de
tópicos para tudo sobre árvores e rios. Tudo isso parecia significativo.

Outros versículos da Bíblia para ler incluem Salmos 1:3, João 7:38,
Levítico 23:40 e Ezequiel 47:12. Preste atenção especial em 1 Crônicas
16:33. Daniel 4:10-12 também é interessante. Isso foi emocionante.

Mais uma vez, observe que não sou um profeta ou um profeta
'autoproclamado'. Eu sou um vidente e um escriba. Basicamente, sou como
um repórter. Não sou um estudioso e não tenho nada de especial para
merecer este dom, mas estou fazendo o meu melhor, com a ajuda de
outros, para discernir a mensagem que o Senhor parece ter nesses sonhos e
visões.

Por favor, se isso o ofender, vá por outro caminho. Não olhe para trás
e simplesmente os ignore. No entanto, se você achar que eles têm algum
mérito, por favor, use o discernimento e vá para a Palavra da verdade,
nossas Bíblias, e peça ao Espírito Santo a orientação para discernir essas
mensagens.

Eu faço o meu melhor para não ir à frente de Deus, pois entendo as
ramificações de ser um modificador de Sua Palavra para ganho pessoal. Eu
também entendo as ramificações se eu fizesse qualquer um de Seus filhos
tropeçar. Oro para que não faça isso e também oro para que o Senhor Deus
fale com você por meio deles.

Tenha cuidado para não se amaldiçoar, mas, em todas as coisas,
ame-se. No entanto, acima de tudo, ame o Senhor Deus Todo-Poderoso com
todo o seu coração, alma e força.

Amor e bênçãos ... Erin ... também conhecido como sparrowcloud9
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