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Sonho 051 - Mensagem de Sexta-feira Santa

recebida sexta-feira, 29 de março de 2013

(Anteriormente conhecido como Mini 3)

Já se passaram cinco anos e sete dias quase uma hora desde que meu coração parou quando
eu estava no trabalho. Passei pelo deserto depois disso e, mais tarde, acabei realmente
morando no deserto. Eu olhei para trás em meus diários e algo aconteceu logo após esta
Experiência de Quase Morte (EQM).

O Senhor me deu um sonho sobre ossos secos que era muito semelhante a Ezequiel 37. Eu
não entendi o significado na época, mas agora, em retrospecto, é uma evidência da sombra do
que o Senhor estaria me concedendo no vale de ossos secos.

Eu orei esta manhã antes da comunhão. Arrependi-me das coisas que fizera no dia anterior.
Depois de tudo o que me foi mostrado, por que continuo pecando? Eu tinha mudado em tudo
desde cinco anos e oito dias atrás, a Sexta-feira Santa em 2008?

Depois que confessei, me arrependi e renunciei, tomei a comunhão. Eu me senti livre para ter
comunhão com Ele sem barreiras entre nós. O inimigo havia perdido seu apoio para minha
comunhão mais profunda com Jesus.

Esta foi minha oração, lembrando meu versículo bíblico para esta época de minha vida:

Obrigado, Pai, por falar comigo no deserto. Obrigado por dar vida a esses ossos secos.
Obrigado por rolar a pedra da tumba em que eu residia. Obrigado por pegar minha mão e dizer:
“Erin, acorde de seu sono cansado”.

Eu sentei lá por um momento em lágrimas. Lembrei-me de tudo o que Ele sacrificou por nós e
nunca poderei agradecê-Lo o suficiente por me permitir ficar aqui e viver em vez de me levar
para casa. Alguns dias, eu gostaria de estar no lar no céu, mas, outros dias, eu sei que Ele tem
um propósito para minha vida.

Revisei todos os eventos de 2008 a 2013. Foram cinco anos dolorosos e foram ainda mais
perdidos do que os cinco anos anteriores. Comecei a chorar.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Eu estava no céu e O vi perto do rio nesta rocha. Suas mãos estavam estendidas para mim. Eu
corri para ele. Jesus se levantou, me pegou e me segurou em seu ombro. Eu ainda estava
chorando. Eu era pequeno de novo; por volta dos sete anos.
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Ele me colocou de volta na grama e caminhou comigo até o rio ao lado da grande e bela
árvore. Quando segurei Sua mão, pude ver as cicatrizes visíveis e me lembrei de Seu
sofrimento.

Ele me sentou com Ele na margem do rio. Foi bonito. Cheirava a grama recém-cortada.
Engraçado, nunca pensei que o céu tivesse uma equipe de paisagismo. Eu também senti um
toque de jasmim e o cheiro de rosas. Estava morno; nem muito quente, nem muito frio ...
perfeito.

Jesus: “Erin, você se lembra que o seu nome está escrito nas palmas das minhas mãos?”

Eu agarrei sua mão e, ao redor das cicatrizes e em cada fenda, milhões e milhões de nomes
iluminariam enquanto meu dedo digitalizava a palma de sua mão. Lembrei-me disso em Isaías
49:16: “Eis que te gravei na palma das Minhas mãos”.

Essa foi a coisa mais legal de tantos que eu amo em Jesus. Quando meu dedo se moveu sobre
uma seção, meu nome apareceu. Lágrimas escorreram de meus olhos. Adorei isso. Ele deu
uma risadinha.

Eu: “Você é a Palavra e a verdade. Se nossos nomes estão em Suas mãos, toda a Bíblia
escrita está em Suas mãos também? ”

Ele sorriu. Eu o fiz rir.

Jesus: “Você acredita que posso dar vida a ossos secos?”

Eu: “Você pode fazer qualquer coisa. Você é o Criador de milagres. ”

Jesus: “Erin, quem me crucificou?”

Eu: “Os defensores da lei, os que não esperam alguém comum como Você. Eles esperavam
um rei. ”

Jesus: “Muito bom. Sim, eles Me odiavam, mas todos perceberam que Eu tropeçaria em
Minhas próprias Palavras. Quando eles perceberam que eu não iria embora, tornei-me a pedra
sobre seus túmulos e a pedra sobre seus corações.

“Quando eles chamaram da sepultura, eles estudaram a Palavra, eles procuraram o
'ressuscitador dos mortos', seu Salvador, mas eu caminhei entre eles. Eu preguei as boas
novas. Eu vim para dar vida aos seus ossos secos.

“Vim para libertá-los e dar-lhes uma vida abundante. Quando eles recusaram Meu presente de
salvação, eles não tinham olhos para ver nem ouvidos para ouvir. A pedra que os construtores
rejeitaram tornou-se a pedra angular. Você entende isso sobre a pedra? "

Eu: “Eu sei que, sem uma pedra angular, cume ou pedra angular, uma estrutura não pode ficar.
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É um elemento necessário na arquitetura. A pedra é necessária para a resistência da parede. ”

Jesus: “Sim. Não é esta outra parte de Isaías 49:16, 'As tuas paredes estão continuamente
diante de mim.' ”

Eu:“ Eu sempre parava na primeira parte daquele versículo sobre as palmas. Uau!"

Jesus: “Erin, lembre-se de ler as Escrituras não em parte, mas no todo. Quando você lê apenas
o que deseja, ou seus olhos estão voltados para alguma coisa, você perde o maná especial; a
verdade da Palavra perde seu poder, entendeu? ”

Eu: “Oh, claro.”

Jesus: “Agora, de volta às pedras. Com os 'defensores da lei', havia uma barreira, ou pedra.
Por causa de seus corações endurecidos e sua falta de compreensão, eles estavam mortos no
túmulo. Eles recusaram a vida. Eles recusaram a verdade. Eles eram ossos secos e mortos.
Conte-me sobre tumbas no antigo Israel? ”

Eu: “Não sei muito, mas, uma vez, vi uma grande pedra que era redonda, como uma roda.
Pode ser literalmente rolado na frente da tumba e seguro. ”

Jesus: “Sim, estes eram os túmulos dos ricos e famosos. Esses eram os únicos que teriam uma
tumba como esta. ”

Eu: “Você estava em uma tumba como esta?”

Jesus: “Sim, mas fui rejeitado e certamente não rico. Eu andei entre eles por três anos e meio,
fazendo milagres, mas eles não Me viram ou me reconheceram chamando no deserto. Eles
não estavam procurando por mim, mas alguém maior do que Elias tinha vindo, e eu fui
rejeitado.

“Eles preferiram permanecer ossos secos. Eles preferiram permanecer em seus túmulos. Eu
estava lá, no entanto. Se eles tivessem ouvido Minha voz e me reconhecido, eu teria rolado a
pedra para trás e agarrado sua mão. Eu teria soprado vida para aqueles ossos secos. ”

Eu: “Estou feliz que Você soprou em meus ossos secos. Estou muito agradecido. ”

Jesus: “Erin, bem-aventurada és tu quando te perseguem e dizem todo o mal contra ti
falsamente por minha causa. Você deve se regozijar continuamente e ser extremamente alegre
porque sua recompensa é grande nos Céus, pois, desta forma, eles perseguiram os profetas,
aqueles que existiram antes de você. ”

Eu: “Mas não sou um profeta, apenas um ouvinte e uma criança que acredita”.

Jesus: “Considere essas coisas como boas. Agora, você entendeu a parábola da figueira? "

Eu: “Acho que sim.”
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Ele então aponta para a bela árvore que deu doze lindos frutos, diferente de tudo aqui na Terra.
Os frutos eram semelhantes, mas muito diferentes.

Jesus: “As minhas árvores dão sempre bons frutos. O que havia de errado com aquela figueira
fora de Betânia? "

Eu: “Você estava com fome e não havia nem os primeiros frutos, ou a promessa de frutos
maiores, para você comer”.

Jesus: “Você captou os dois sinais, mas, também, as folhas eram o outro sinal”.

Eu: “Acho que vendo isso e lendo sobre isso, então você é o símbolo da primeira fruta. Essa
figueira ruim não dava frutos, então ela representava os 'defensores da lei', certo? Eles não
tinham sinais de que alguma fruta estaria ali, então Você apenas removeu a árvore. ”

Jesus: “Muito bom. Você está mergulhando na Palavra e na grande verdade e nos padrões.
Você está com fome de frutas e com fome de ainda mais. ”

Eu: “Senhor, há doze frutos diferentes nesta árvore, mas apenas nove estão listados na
Palavra. Onde estão os outros três listados na Palavra? ”

Jesus: “Oh, mistério? A verdade está na Palavra. Se estiver lá, tenho certeza de que você vai
encontrar. Agora, você entendeu a cena do Skein de Lã? ”

Eu: “Não tenho a certeza. O judeu mais velho, ou padre, está misturando linho, tecendo-o com
a lã. Ele está tricotando juntos. O menino reconhece que isso é contra a lei. O menino está
segurando o fio de lã do cordeiro em um grande círculo em volta dos pulsos. Sua lã é pura e
branca. Ele reconhece seu papai, ou professor de direito, não o segue usando linho tingido de
escarlate e tecendo-o com a lã. O homem mais velho está infringindo a lei com conhecimento
de causa ”

Jesus:“ Ótimas observações. O menino está representando o grupo especial de Judá e faz
parte dos 144.000 que foram designados e criados com a verdade. Eles serão os 'Defensores
da Verdade', reconhecerão a verdade e ouvirão a Minha voz. Eles serão puros e imaculados. O
inimigo está procurando por eles agora, mas eles estão escondidos. ”

Eu: “Senhor, é isso agora? Você os está criando agora?

Jesus: “Sim. Erin, você entende o simbolismo durante esse tempo? Veja a Páscoa como a
mensagem de salvação, o pão sem fermento representa a remoção do pecado, isso também é
chamado de pão da aflição e os primeiros frutos representam a ressurreição ”.

Eu: “Eu não sabia disso. Como posso possivelmente ter todos os frutos do Espírito? Como isso
é possível? Eu estou tentando?"

Jesus: “Erin, aspirar aos Frutos do Espírito são exemplos de ser uma filha do céu. É o fruto que
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está em seu coração. Uma vez que você os tenha, cobice-os. Fique com eles. Não deixe o
pecado impenitente roubar você disso. "

Eu: “O que acontece quando tivermos isso?”

Jesus: “Você sabe por que é preciso atravessar o deserto? Isso é para medir a fé. Aqueles que
suportam o teste e perseveram, aqueles que guardam os mandamentos de Deus ao longo de
sua jornada, receberam algo. O que eles receberam? ”

Eu: “A Terra Prometida?”

Jesus: “Sim. Se você mantiver essa fé e perseverar, haverá uma recompensa por isso. Esta é a
sua jornada de fé no deserto como os discípulos. Quando eles souberam que eu estava
crucificado e pensaram que eu estava morto, sua fé se foi. Eles estavam no deserto.

“Eles se sentiram sozinhos e abandonados (Lucas 24:16). Então sua tristeza se transformou
em alegria. Houve um presente por meio da ressurreição. Erin, qual é a recompensa? "

Eu: “Você e a salvação por meio de Você”.

Jesus: “Sim, mas há dons para servir. Existem os dons do Espírito. Espere que eles sigam as
frutas. Depois de dar uma mordida na fruta, qual é o resultado? ”

Eu: “Tem um gosto bom e enche minha barriga.”

Jesus: “Sim. A promessa dos presentes; essas serão suas armas. Isso é o suficiente por hoje.
Você é amado."

Eu me virei e estava imediatamente na minha cadeira. Jesus se foi. Então pesquisei as
Escrituras em referência ao que aprendi. Revi João 1:29, Deuteronômio 8: 2, 1 Coríntios 15:20,
1 Coríntios 5: 8, Cântico dos Cânticos 8: 5 e Sofonias 3: 16-17.

Eu oro para que isso seja uma bênção para você. Isso me abençoou e me lembrou de Seu
amor duradouro por nós. O maior ato de amor aconteceu na Cruz.

Por favor, use o discernimento. Estes são de natureza profética. Por favor, ore, leia a Bíblia,
sua lâmpada, e ouça o Espírito Santo, seu guia e iluminador da verdade de Deus. Seja bendito

Amor e bênçãos ... Sparrowcloud9 ... Erin
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