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Sonho 054 - A Câmara Nupcial
Recebido no sábado, 6 de abril de 2013

(Anteriormente conhecido como Padrões 5)

Estou caminhando no caminho. Estou caminhando para o norte. É lindo e apenas alguns
segundos após o amanhecer. O sol está apenas iluminando a cena diante de mim. O sol está
vindo da posição sudeste do caminho. Há orvalho por toda parte. Diante de mim, tudo é
iluminado por um elenco de luz rosa dourado.

Contorno o caminho onde fica o pequeno lago. O lago parece ter uma camada de fogo devido
aos reflexos no lago com base na posição do nascer do sol. Aqui estou eu, no meio do deserto,
e parece que estou cerca de cinquenta graus ao norte do equador, embora pareça uma cena
de algum lugar a 31 graus ao norte do equador.

Existem árvores de folha caduca perto do lago, flores desabrochando e grama que parece
"recém-cortada". É bem cuidado, como se eu estivesse na propriedade real. Eu pensei que
estava no deserto, mas aqui estou eu, na propriedade privada de algum rei.

Não me atrevo a sair do caminho, mas estou curioso e gostaria de passar algum tempo lá.
Senti uma forte repreensão do Espírito Santo para não me desviar do caminho do deserto não
preparado. Eu senti que estava seguro aqui. Pensei: “É melhor não arriscar”, embora fosse
tentador.

Virei a esquina e lá estava o quadro de avisos. Eu estava extremamente animado porque sabia
para onde estava indo. A postagem no quadro de avisos florestal dizia assim:
Parabéns, sua reserva foi aceita!
Sua mesa está posta e os preparativos para o jantar já começaram.
Quando você vier às 18h, traga as chaves,você precisará delas para entrar.
poisHá 3 portas para entrar e mais instruções quando chegar.
Por favor, vista-se adequadamente.
Agradecemos o seu RSVP e aceite o nosso presente.
A pequena chave abre a caixa de presente.
AVISO! - Portas fechadas permanentemente às 18h15!

Ok, eles levam muito a sério a prontidão. Isso eu sabia. Dizia 'vestir-se de acordo'. Ok, então o
que isso significa?
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Eu olho no quadro e todos os números foram removidos; nem mesmo os pequenos ganchos de
rosca dourados permanecem. O Host deve ter preenchido as tabelas. Eu queria saber se eu
conheceria alguém lá.

Percebi que posso trazer um convidado. Quem eu traria? A chave era uma pequena
chave-esqueleto de platina, ou prata, com incrustações de ouro. Foi gravado. Tinha meu 'E'
inicial no script. Era lindo e diferente de qualquer chave que eu já vi.

Nossa, eu me pergunto se o dono do imóvel ao meu lado é o dono do jantar. Procurei algo para
desbloquear com a chave, mas não encontrei nada lá. Isso me pareceu estranho. Decidi
prosseguir para o portão.

O portão estava exatamente no mesmo lugar. Eu ainda não conseguia descobrir como ele fica
por conta própria. Eu caminhei para o outro lado da porta. Como esperado, era a lua e a estrela
invertidas, mas opostas.

Eu volto para o outro lado do portão, olhando para a porta do caminho. De alguma forma, me
senti mais confortável daquele lado do portão. Talvez isso se devesse ao fato de a frente do
portão não ter trava e nenhuma entrada para o céu, apenas a lua e a estrela.

Quando eu estava prestes a destravar o portão, de repente notei uma 'Caixa de depósito para
parques nacionais' que quase parecia uma caixa de taxas diurnas. Na caixa de aço verde havia
uma gravura profunda com a palavra 'TEVAH' gravada nela. Ele tinha um slot nele e, acima do
slot, dizia, 'Somente depósito'.

Isso foi hilário para mim. Como alguém poderia retirar isso? Eu vi o buraco da fechadura e um
pequeno cartaz gravado que dizia, 'SOMENTE administradores'. Usei a chave e a tampa se
abriu. Lá, dentro, havia uma bolsa transparente que continha uma rede de pesca.

A rede era composta de juta; tecido com barbante de ouro e prata. A juta não era juta comum;
quando captava a luz, a própria juta cintilava com uma qualidade luminescente ou iridescente,
como em uma truta arco-íris ou em algum salmão. Era pesado, mas administrável.

Eu achei isso muito legal. Hmm, então eu uso minha isca de pesca inestimável de um milhão
de dólares para pegar os peixes grandes e depois uso a rede para trazê-los? Esta rede era
grande o suficiente para um cardume de peixes. Talvez eu pesque com eles em dois locais
diferentes; um lago e o mar?

Eu vejo o que mais posso encontrar na caixa. Havia um pequeno frasco de óleo. Desparafusei
a tampa para sentir o cheiro. Era perfumado, como jasmim e azeitona juntos. Quando voltei a
colocar a tampa, um pouco do óleo grudou na minha pele. Minha pele se tornou como meu
corpo transformado celestial onde o óleo havia pousado.

Então olhei para dentro novamente e havia um pequeno pacote que parecia desinfetante para
as mãos. O pacote dizia, 'Rain Gear'. Ok, não estou pescando na chuva; Eu odeio isso. As
letras miúdas diziam: 'Use cobertura sobre a cabeça enquanto pesca'.
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Abri o pacote e reconheci a intrincada cobertura que o anjo colocou sobre minha cabeça, mas
não parecia ser uma capa de chuva. Isso não parecia capaz de repelir a chuva. Coloquei todos
esses itens na minha mochila.

Eu vi as três chaves no final da mochila. Boa coisa também. Fui até o portão e, no momento
em que fui girar o trinco, a pequena chave que havia deixado no buraco da fechadura da caixa
brilhava e fazia barulho. Voltei para a caixa e olhei dentro. Agora havia uma nota pessoal em
um cartão gravado:

Veja a imagem na resposta marcada como "O Convite", conforme carregado abaixo ...

(A imagem acima é repetida para fins de pesquisa: Erin, Be My Guest for Dinner, Você cumpriu
os requisitos anteriores Apocalipse 3: 20-21, vou buscá-lo às 18 horas, seja abençoado e
vestido. Eu te amo, Jesus.

Com lágrimas nos olhos, sabia que meu convidado seria Jesus. Eu sabia que cada um dos 153
teria Jesus como hóspede. Ele é o único.

Eu levantei a trava da porta externa. Eu ouvi o carrilhão e enquanto caminhava. O portão se
transformou no grande portão de pérolas.

Ao entrar, fui transformado. Dois anjos me cumprimentaram no portão e, bem na minha frente,
estava meu guardião. Meu guardião se aproximou e pegou minha mão. Dois outros anjos
vieram até mim.

Um anjo colocou pomada em meus olhos e o outro colocou a pequena brasa em meus lábios
para 'soltá-los'. Meu guardião tinha um rosto muito gentil. Ele colocou o mesmo tipo de xale
cobrindo minha cabeça. Ele sorriu, como se soubesse de algo que deixaria meu coração feliz.

Meu manto branco estava lindo hoje. Era de linho branco simples, mas havia fios de ouro
entrelaçados no tecido. Havia uma bela tapeçaria, ou bordado, de ouro entrelaçado com este
linho puro. Eu olhei para baixo e fiquei pasmo.

A vestimenta deveria ser extremamente pesada, mas não era. Levantei a mão para olhar a
cobertura da cabeça. Era seda e linho com padrões em relevo de todas as minhas flores
favoritas. Comecei a chorar porque este dia havia mudado.

Eu olhei para trás e havia outros. Não senti como se fosse o dia do casamento, mas sim como
uma celebração; talvez o jantar, mas eu não sabia. Meu guardião me levou até o Mar de Vidro.
A área estava fervilhando de atividades.

Havia anjos cantando e o som era incrível. Parecia a grande procissão dos meus tempos
anteriores nos sonhos. Havia milhares de anjos cantando. Havia uma sinfonia tocando. Foi
bonito.

Era como Pachelbel Canon D, mas sem a tristeza, mas também era como 'The Bittersweet
Symphony', mas sem as letras tristes. Havia uma nova melodia tecida na peça orquestrada. Ele
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permeou as células do meu corpo e, literalmente, minhas células adoraram a Deus por causa
da glória de uma promessa cumprida.

Havia rosas por toda parte; flores, grama e o som da água das fontes. Ouvi crianças rindo e
brincando em algum lugar, embora eu estivesse focado em onde estava e tentando entender
meu lugar.

Eu estava no céu, é claro, e havia outros comigo. Foi uma grande festa. Quando foi isso; hoje,
daqui a uma semana ou um mês? Eu não tinha medidor. Foi incrível. Nesse momento, percebi
que minha morte não seria um acontecimento à parte e que meu ano jubilar também seria para
outros. Eu estava contente.

Anjo: “Erin, venha para a câmara do Rei.”

Isso era tão diferente para mim. Meu anjo me acompanhou até um palácio incrível. Era como a
cidade. Parecia a Cidade Dourada. Havia uma bela varanda. Era como um quarto de
hóspedes, ou uma adição separada.

Meu anjo me levou escada acima para o que era semelhante a uma torre acima de toda a área.
Eu estava tão animado enquanto caminhávamos pelos corredores. Havia belas tapeçarias que
contavam histórias da história. Havia paredes douradas e pérolas com mármore. Minha mão se
moveu pelas pedras e elas ficaram macias.

As escadas que conduzem a esta área especial eram feitas de ouro e jaspe. Eu me senti como
se não pertencesse a este lugar. Eu sabia que tinha sido convidado, mas era maravilhoso
demais para mim; era digno de um rei.

O anjo me levou para a varanda. Lá, eu vi a cidade à direita e à esquerda. Onde eu estava,
dava para o Mar de Vidro. A cidade inteira estava voltada para o trono enquanto eu olhava para
a esquerda e para a direita. Eu vi janelas para o trono. As pessoas que residem nessas casas
devem ser muito importantes.

Quando olhei para a varanda, ou deck, havia belos jardins, animais, fontes e árvores;
verdadeiramente deslumbrante. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, pois eu nunca tinha visto
nada que se comparasse a isso.

Eu vi o Rio da Vida jorrando do Trono do outro lado do mar. Foi a fonte e sustentador de todas
as coisas belas aqui. Difícil de descrever, mas Jesus estava em todas as coisas aqui. Meu
guardião me colocou em um pequeno banco.

Havia algumas rosas ali na minha frente com um pequeno cartão. O cartão dizia: 'Espero que
goste deles'. Eles eram tão perfumados. Eu rapidamente olhei em volta para descobrir quem os
deu para mim.

Anjo: “O que você acha Erin?”

Eu: “Oh, é tão lindo. Eu nunca quero ir embora ”.
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Nesse momento, veio um vento. Eu o reconheci e caí de joelhos. Coloquei minha cabeça em
minhas mãos no banco.

Jesus: “Erin, que bom que você veio. Você estará aqui muito em breve. Tudo o que você vê,
você pode escrever. Há um novo vento; uma cana suave soprando. Afine seus ouvidos
cuidadosamente para ouvir e seus olhos claramente para ver. Através do barulho e do caos,
ouça meu sussurro. "

Levantei os olhos rapidamente para procurar Jesus. Corri ao redor da grande varanda, olhando
para todos os lados, para encontrá-lo, mas não consegui encontrá-lo. Comecei a chorar.

Eu: “Como posso ver claramente se os meus olhos não conseguem ver? Como posso ouvir
claramente se meus ouvidos não conseguem ouvir. Como vou te encontrar? ”

Eu estava chorando porque sabia que ainda não estava lá permanentemente. Eu sabia que
problemas estavam chegando e eu precisava mais Dele.

Jesus: “Erin, sua vida tem um propósito. Belos são seus pés; lindos são os pés de quem traz as
boas novas ”.

Eu: “Senhor, se a destruição repentina vier, como vou contar às pessoas sobre Ti para que
possam ouvir?”

Jesus: “Você vai me ouvir. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me
seguem. Não tenha medo. Com este vento, não serei uma vozinha calma. ”

Ainda estou procurando por Ele e, em lágrimas, vejo uma bela sala acima da varanda. Corro
até a porta, abro e entro na câmara. Ainda estou procurando por ele. Meu anjo está lá em cima
também.

Guardião: “Erin, Ele não está aqui. Por que você está tão preocupado? "

Eu: “Acho que estou pronto para voltar para casa.”

Ao lado da bela câmara havia três portas. Cada um tinha uma fechadura. Eu soube,
imediatamente, que as três chaves abriam isso.

Eu: “Achei que as portas estivessem no banquete na hora da festa?”

Guardião: “Erin, você não sabe até agora sobre padrões e chaves, sobre portas e caminhos,
sobre vida e morte e sobre escuridão e luz?”

Eu: “Acho que não estou mais perto da verdade”.

Guardião: “Não, Erin, você está errada. Você procurou por respostas e verdade durante toda a
sua vida. Eu estive lá com você desde antes do início da sua vida. ”
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O anjo caminha até a bela balaustrada com vista para o Trono de Deus, o Rio da Vida e os
jardins circundantes.

Guardião: “Erin, sua busca a tirou das trevas e a levou ao Paraíso. Você está de pé na porta da
Terra Prometida; Paraíso. Você está nas Câmaras de Casamento. Seu coração deseja correr
para ele.

“Pesquisar, observar e perseguir sem cessar deu a você acesso ao maná do céu. Pois a porta
é estreita e difícil o caminho que conduz à vida; são muito poucos os que o encontram. Tu és
abençoado. Você está pisando em solo sagrado. ”

Eu: “Vai ser mais difícil em breve?” Meu anjo da guarda não respondeu a isso.

Guardião: “Erin, Ele está te dando um presente”.

Eu: “Onde estão Enoque, Elias e Jesus? Onde eles foram?"

Guardião: “Você não sabe?”

Eu não. Quando é esse dia? Não tenho noção do tempo. Onde estão os outros que vieram
comigo? O que aconteceu?"

Guardião: “Você tem muitas perguntas. Primeiro, o Rei te ama; lembre-se do seu lugar. ” Ele
então se virou em direção ao jardim. “Em segundo lugar, há preparativos aqui para uma
celebração e você está aqui cedo; isto é uma honra. Terceiro, você está no palácio do Rei e
Seu coração está feliz.

“ Você não estudou o Salmo 45? Você não entendeu Ester? você não procura por Ele mais
profundamente em Cantares de Salomão? ”

Então percebi que estava muito preocupado com como e por que estava aqui. Não estava
agradecido por meu lugar; minha Estação.

Eu: "Obrigado. Agora me ajude. O que são essas três portas?"

A área em torno das portas eram feitas de cedro e esculpida com romãs. O trabalho de
madeira foi incrível. Cada porta foi revestida em prata. Eu achava estranho como a maioria dos
que eu vi no céu era todo de ouro, pedras preciosas e pérolas.

A as fechaduras eram incríveis. Cada uma era diferente. Cada uma tinha uma alça de ouro e
eram pesadamente gravadas. Os orifícios das chaves eram gravados em pergaminhos e
incrustados com pedras preciosas. Havia cortinas de seda branca fluida com relevos de ouro.
Havia uma brisa, então as cortinas movidos, mas estávamos dentro.

Eu: "Qual abro primeiro? O que cada um representa?"
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Guardião: "Um é o tempo de Enoque, um é o tempo de Elias e o outro é o tempo de Jesus.
Estes representam a história passada que agora terá um impacto repentino. Mas há mais. As
portas podem ser saídas e podem ser entradas. Existem dois significados.

"Isso é o passado. Também existem cronogramas no futuro. Esses são pontos de entrada e
certos grupos têm permissão para ir ao casamento; um é o noivo, outro é a noiva e outro é o
convidado. ”

Eu: “Mas eu pensei que os pontos de entrada fossem a Noiva de Cristo, a Igreja e os 144.000?”

Guardião: "Erin, você está certo. Haverá aspectos ou fases:
● O noivado ou contrato;
● A cerimônia ou casamento; e
● A festa ou banquete.

Erin, onde você está agora?"

Eu: “Estou separado dos outros com quem vim.”

Guardião: “Onde você está?”

Eu: “Estou na Câmara do Casamento”.

Guardião: “Quem você está esperando?”

Eu: "Jesus; meu noivo."

Guardião: “Então você sabe qual porta, correto?”

Eu: “Sim, eu sei qual porta, mas preciso de um tempo.”

Guardião: “Venha aqui.” Ele me leva novamente para olhar para fora. "Você vê que há
atividade? Eles estão se preparando para alguma coisa?"

Eu sim."

Guardião: “Erin, quanto tempo você espera aqui?”

Eu: “Acho que há cerca de sete dias terrestres?” Ele sorriu. "O que eu faço durante sete dias?"

Guardião: “Prepare-se”.

Eu: “Como?”

Guardião: “Olha”.
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Ele me leva para uma área de banho incrível, de última geração. Tinha atendentes lá, uma
piscina e todas essas flores, sabonetes, perfumes, pó, cremes e música também. Tudo isso
para me deixar bonita para o período de consumação.

Eu: "Então, eu faço isso primeiro; eu me consagro e depois espero?"

Guardião: "Sim, há muito a fazer. Antes de Jesus começar Seu ministério sobrenatural, Ele
também se consagrou. Foi chamado para ser batizado por João. Jesus entrou na água.
Quando Ele saiu, os céus se abriram e uma pomba desceu sobre Ele. A pomba representa o
Espírito Santo. Então, depois disso, Ele foi para o deserto por quarenta dias. Agora, onde esse
padrão ocorreu antes? "

Eu: "Bem, isso é semelhante aos israelitas no Egito, conforme ilustrado pela Páscoa. Depois de
serem marcados pelo sangue do Cordeiro, eles entraram em testes por quarenta anos no
deserto. Depois de seu deserto, eles chegaram a um tempo do 'Cumprimento da Terra
Prometida'. ”

Olhei pela porta e, ali, vi Jesus fazendo milagres depois de quarenta dias de prova. Vi o tempo
em que Ele alimentou cinco mil pessoas. Ele olhou para o céu, deu graças pelo pouco de pão
que tinha , e Ele o ofereceu.

Eu então vi o céu aberto. Eu vi uma escada, como Jacobs. Os anjos estavam subindo e
descendo e multiplicando a comida sob Sua autoridade. Eles estavam trazendo as provisões
do céu da mesma forma que o maná derramado do céu aos israelitas no deserto do deserto.

Eu: "Jesus estava sob um céu aberto desde o seu batismo até morrer. Na cruz, o céu se abriu e
Ele se ofereceu ao céu."

Guardião: "Sim. Então, o que o Noivo gostaria que sua noiva soubesse?"

Eu: “Bem, se estou prometido, estou no Seu coração e o Dele no meu. Então, eu, pelo poder
de Jesus, meu Noivo, posso agradecer e oferecer tudo e Ele pode Aumentá-lo.”

Guardião: “Sim, agora você entende que Jesus é a porta aberta para o Céu.”

Eu: "Ele bate. Se o deixarmos entrar plenamente, elogiamos o nosso Espírito e damos graças,
podemos olhar para Jesus e o céu se abrirá e seremos como os discípulos."

Guardião: "Agora, há mais. Ele deu as chaves do reino a Pedro, mas também para todos.
Jesus disse: 'Eu te darei as chaves do reino dos céus; tudo o que ligares na Terra será ligado
em Céu, tudo o que você soltar na Terra será solto no Céu '(Mateus 16:19). Erin, para que
serviam as chaves? ”

Eu: “Aqui, as chaves eram autoridade, certo?”

Guardião: "Uma chave era um emblema de autoridade e é, e era, usada para abrir portas
(Lucas 11:52). Erin, quem está autorizado a conceder autoridade?"
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Eu: “Jesus, o Rei”.

Guardião: “Se Ele concede autoridade, a quem?”

Eu: “Seus seguidores?”

Guardião: “Então como Ele concedeu autoridade?”

Eu: “Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará, e
maiores obras que estas fará, porque eu vou para meu pai” (João 14:12 ). Só não sei como
fazer isso. Sete dias não parece tempo suficiente. Ele esteve com os discípulos por quarenta
dias. Ele lhes deu confiança. ”

Guardião: “Erin, o que você vê?”

Eu: "Eu vejo Jesus, logo antes de Sua ascensão, concedendo aos discípulos autoridade
espiritual com o Espírito Santo como seu guia. O Espírito Santo é igual à direção de Deus.
Então eu vi o Pentecostes em Jerusalém. Havia um vento forte e os discípulos estavam
batizado por línguas de fogo, que caiu sobre eles. Batizado por fogo é igual ao poder de Deus.
”

Guardião: "Erin, havia uma diferença antes de Pentecostes e depois. Antes disso, a cura e os
milagres eram pela fé, oração e fé. No Pentecostes e depois, o medo se espalhou porque os
discípulos realizaram milagres instantâneos em virtude de suas chaves, sua autoridade e seu
distintivo. ”

Eu: “Então esta porta, esta chave para abrir a porta, eu, pela autoridade de Jesus Cristo em
mim, posso curar instantaneamente pelo poder investido do Céu Aberto em Jesus?”

Guardião: “Sim. Estude Atos 4. Você compreenderá a ousadia e coragem.”

Eu: “Então me ajude com as chaves e como me relaciono com isso agora.”

Guardião: "Erin, havia mais algumas chaves que destrancavam portas e milagres. Depois que
Jesus morreu na cruz, Ele ofereceu Seu Espírito para um céu aberto. Para onde Ele foi?"

Eu: “Ele foi para o Hades”.

Guardião: “Sim, mas o que Ele fez?”

Eu: "Ele destrancou a câmara abaixo da Terra. Como em Jonas, Jesus estava no ventre da
Terra. Então Ele deixou os santos saírem. Logo depois que Ele morreu, o véu do Templo foi
rasgado em dois por um grande terremoto. Os túmulos abriu. Ele os levou para o Céu, mas
alguns permaneceram e apareceram para muitos na cidade. ”
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Guardião: "Há pistas aqui quanto ao tempo que tem sido esquecido pelos estudiosos. Examine
isso com mais cuidado e cave mais fundo do que a superfície. Jesus finalmente deixou os
discípulos com o Espírito Santo. Então houve um período de espera chamado" tardar "; então
veio o Pentecostes. Agora, abra outra porta. "

Fui até a porta com a etiqueta 'Noiva'. Ela mudou, pensei, e a porta se abriu para os tempos de
Enoque. Lembrei-me dessa montanha de Deus em particular.

Guardião: "Primeiro, Erin, você se lembra também do que os três representam? ”

Eu: “Você quis dizer em relação ao Arrebatamento?”

Guardião: "Não no todo. Lembre-se do que lhe foi dito em um dos sonhos e o simbolismo
desses três; Enoque, Elias e Jesus? Quem é protegido por essas portas? Jesus disse no livro
de Mateus que Sua vinda foi como o dias de Noé. Havia uma pista sobre a 'Caixa de depósito'
florestal. ” Eu estava confuso.

"Haverá um grupo que perecerá no julgamento; o mundo descrente e alguns da igreja
remanescente. Haverá um segundo grupo que será preservado por meio do julgamento; o
remanescente judeu, como Noé. Haverá um terceiro grupo levado antes do julgamento; como a
verdadeira Igreja e Enoque. Que porta você acha que Enoque representa? "

Eu: "Oh, a Noiva, o terceiro grupo, já que a Noiva foi arrebatada antes do julgamento. Mas não
entendo por que Elias representaria o segundo grupo? Preciso de ajuda aqui. Ele ainda parece
ser a Noiva também."

Guardião: "Ok, por enquanto este não é o foco. Quando Enoque nasceu? Que relação seu
nascimento tem com outra data?"

Eu: “Não acredito que sei”.

Guardião: "Erin, você sabe disso. Na tradição judaica, seu aniversário compartilha a mesma
data de Pentecostes; embora muitos judeus não vejam a relação tão profunda. Isso você vai
entender como importante.

" Lembre-se de que Enoque andou de perto com… ”Ênfase foi colocada mais de três vezes na
palavra 'com' na visão e na escrita.“… Deus tão perto que até mesmo os caídos reconheceram
a santidade de Enoque e o fizeram interceder, agindo como seu 'Parente Redentor'.

“Enoque era bom e misericordioso. Ele andou na Terra, andou com Deus e então Ele não era
porque Deus o levou. Ele apareceu depois de ser arrebatado. Até mesmo os caídos
reconheceram sua capacidade de ir e voltar para o Pai, Deus.

"Enoque era amado e isso representa a Noiva, que também anda com Deus; 'e então não era'
porque Deus tomou Sua Noiva. Esta porta representa a porta nupcial (Hebreus 11: 5). Agora,
uma outra coisa, a Noiva recebe presentes. Veja a Malaquias 4: 5 e Mateus 10:41. Esta é uma
evidência para os justos. ”
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Eu: "Estou confuso. As portas não estão alinhadas."

Guardião: "Disseram-lhe que as portas tinham padrões correlacionados, não que se
encaixassem em uma caixa perfeita. Erin, pare de procurar absolutos em sua busca. Existem
padrões, mas também separações únicas. Estas são significativas aqui. Olhe, se, diga , as
duas testemunhas são Elias e Enoque, ... ”Eu poderia dizer que ele já sabia.“ ... para quem eles
estão realmente testemunhando? ”

Eu: “Bem, se a Noiva se for, então aqueles que permanecerão.”

Guardião: “Onde eles testemunham?”

Eu: “Em Jerusalém, eu acredito.”

Guardião: “Quem mora aí?”

Eu: “O povo judeu”.

Guardião: “Sim, mas eles também não dão esperança aos 144.000?”

Eu: "Sim, mas eu pensei que os 144.000 estavam separados? Eu pensei que as duas
testemunhas daqueles que sobraram?"

Guardião: “Você conhece a sabedoria do que acabou de dizer?”

Eu não."

Guardião: "Também há uma separação aqui na tradição judaica; circuncisão. Volte novamente
e aprenda sobre as raízes dos 144.000. Eles também não precisarão de esperança e sinais se
o Espírito Santo e a Noiva não estiverem mais aqui?"

Eu: “Sim, mas e aqueles que permanecem, mas crêem depois que a Noiva se for? Eles não
são capazes de ver as duas testemunhas?”

Guardião: “Erin, será uma questão de tempo, bem como uma separação de terras, ou vista.”

Eu: “Então, você e o Céu agora têm a informação sobre o que está por vir porque você fala
com conhecimento. Se você sabe tanto, então o inimigo também deve?”

Guardião: “Sim, mas o inimigo tentará confundir até os eleitos, se isso for possível.”

Eu: “Então, as duas testemunhas podem não ser vistas pelo mundo; apenas o Israel cativo?”

Guardião: "Sim. Um padrão, mas seu propósito é cumprir profecias para uma geração
incrédula, até mesmo gerações. Eles também encorajam o remanescente."
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Eu: “Então, quem vai testemunhar para aqueles que não serão capazes de ver a evidência dos
dois? O Espírito Santo terá ido?”

Guardião: "Erin, vejo que você está preocupada. Não se preocupe. Lembre-se dos padrões. Há
evidências de que Enoque pareceu encorajar. Há Escrituras para apoiar que Elias reapareceu.
Há conhecimento nas Escrituras com testemunhas de que Jesus fez."

Eu: “Oh, então Jesus vai testemunhar e aparecer?”

Guardião: "Há mais coisas escondidas neste momento. Lembre-se, a Noiva é odiada pelo
inimigo. A Noiva também tem um propósito."

Eu: “Então, enquanto espero e me consagro, antecipo a consumação por sete dias aqui na
Câmara das Núpcias e depois espero quarenta dias?”

Guardião: "Erin, eu não sou seu instrutor, mas seu tutor. Fui enviado com tudo isso hoje para
responder às suas perguntas. Jesus, seu Noivo, cuidará de Sua Noiva. Aqui, este não é meu
papel. Minha atribuição é estar com você até que você seja chamado. ”

Eu: “Então você vai embora?”

Guardião: "Não. Você terá alguém melhor para ajudá-lo. Eu sei que isso parece confuso. A
verdade está nas Escrituras. Está bem aí. Olhe com atenção para a caminhada de Jesus e dos
discípulos. Examine o Pentecostes. Tudo fará sentido como cada peça se encaixará.

"Até mesmo Daniel, Apocalipse e Cânticos de Salomão terão um significado mais claro e maior.
Há maná na Sabedoria de Salomão. Haverá sinais nos Céus; até um eclipse está lá. Procure
mais . Lembre-se, não se canse. Não desanime e lembre-se do seu lugar aqui. Anime-se e
regozije-se.

"Os profetas têm sabedoria agora. Eles estão finalmente sendo vindicados e confirmados aqui
com o desenrolar da história. Eles ainda intercedem. Há muitos aqui que oram e suplicam.
Muitos estão antecipando que o tempo está passando mais rápido.

"Erin, eu não vou te deixar. Esta é a missão de um guardião. Console-se com as palavras dos
sábios. Isaías 40, 17 e 19 têm informação e sabedoria. Salmo 91, Salmo 23 e, lembre-se,
Salmo 45 é para você ou. ”

"Seja abençoado. Você viu e conhece o seu lugar. Você pertence aqui e tem desde o início e é
de Deus. O inimigo também sabe disso. Como Deus está com você, assim estão os exércitos
do Céu. Você é amado."

Minha visão terminou às 6h15 do dia 6 de abril de 2013 ...

Rogo que isso os abençoe. Não entendo tudo o que foi mostrado. Fiz o meu melhor para
escrever tudo o que me foi mostrado e falado através do Espírito Santo enquanto eu escrevi.
Este sonho foi completado no Domingo de Páscoa.
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Ontem, pensei que o Espírito Santo o tinha mudado porque recebi algumas informações fora
da sequência. Então, depois de escrevê-lo para digitá-lo, a sequência que parecia fora de
ordem na verdade não estava .

Na verdade, se eu tivesse postado quando queria, teria perdido informações importantes sobre
Jesus e Sua caminhada. Esses sonhos são proféticos por natureza. Embora eu não seja um
profeta autoproclamado, eles têm um significado profético. Prazos e estações estão sendo
mostrados.

No entanto, não tenho certeza se isso será este ano, embora os sinais estejam lá. Até que eu
mesmo ouça de Deus, como muitos outros ao mesmo tempo, então não me sentiria confortável
para falar sobre isso como 'agora'. Eu estaria correndo na frente de Deus e olhando para o meu
Meu coração e desejo de voltar para Casa.

Por favor, use seu próprio discernimento. Por favor, faça referência à verdade que está nas
Escrituras, bem como ao seu guia pessoal, o Espírito Santo. Rezo para que todos nós sejamos
abençoados e rezo para que 2013 seja a nossa partida, o ano do Jubileu da Noiva e o meu ano
de libertação.

Amor e bênçãos ... sparrowcloud9
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