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Sonho 072 - Jesus, Jó e Jeremias
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(anteriormente conhecido como Mini 21)

Comunhão

Querido Pai, obrigado. Obrigado por suas gentis repreensões. Eu ouvi isso e não vou me
desviar do Seu caminho. Eu te amo.

Jesus: "Suba aqui."

Imediatamente, eu estava em Seus braços. Esta foi a primeira vez. Eu tinha 25 anos.

Eu: "Obrigado, Senhor, por ter tempo para me mostrar meus próprios erros. Obrigado por
permitir a dor para que eu possa me lembrar de correr para Você e não para longe de Você."

Jesus: "Erin, sempre estive com você. Não importa para onde você corre, estou sempre com
você."

Eu: "Por que, Senhor, se eu sei disso, ainda conduzo ao meu próprio entendimento e continuo
me preocupando?

Jesus: "Uma caminhada de fé é sempre uma caminhada de certeza e incerteza. Você entende
o que estou dizendo?"

Eu: "Um pouco."

Jesus: "É muito incomum que um ser humano possa andar com tanta fé que confie 100% em
mim e no que vou fazer a seguir. Sabe por quê?"

Eu não."

Jesus: "Isso é porque você não sabe o que, ou como, vou usá-lo a qualquer momento. Qual é o
tamanho do Livro de Jó?"

Eu: "Longo!"

Jesus: "Aqui, Jó tinha uma fé perfeita, ele era o deleite de Deus Pai e ele vivia em total favor
direto do Trono do Pai no Céu. Então, Satanás vem e pede a Jó. Agora, por que Deus ao
menos permitiu um pouco tremendo, quanto mais a grande perda? "
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Eu: "Honestamente, nem sempre sei por que Deus permitiu isso com Jó. Fico triste quando leio
isso."

Jesus: “Você não entende o que é uma honra e o que mostra o capítulo final de Jó? Não é este
o exemplo exato do que Deus um dia restaurará aqui para todos vocês? Jó teve uma vida
perfeita e andou na Terra; não se engane.

"A proposta de Satanás era uma forma de zombar de Deus e provar a Deus que todos vocês,
que amam o Senhor, falharão. O objetivo do inimigo para Jó era tentar várias táticas e técnicas
para quebrar a fé de Jó . Ele também trabalhou por meio dos mais próximos a ele.

"Todos os mais próximos de Jó estavam convencidos de que Jó havia pecado. Você não acha
que o próprio Jó se perguntou sobre isso? Muitos, a fé muito forte de Jó tornou-se um símbolo
de honra e orgulho. Você entende isso? "

Eu: "Não. Se eu tiver fé em Você, como o orgulho pode estar presente?"

Jesus: "Erin, pense nesses últimos meses. Você teve algumas provações diárias, os altos e
baixos normais; realmente, só solavancos na sua corrida, certo? Mas você se lembrou
diariamente das Minhas promessas e que Eu estava te cobrindo por completo Você sabia que,
enquanto os sonhos continuassem, sua dor era passageira e seus inimigos à distância, então
você se sentia seguro, certo? "

Eu: "Sim, Senhor. Você me conhece melhor do que eu mesmo".

Jesus: "Porém, por causa disso, quando o problema foi permitido, você não fez o que eu pedi.
Sabe o que foi?"

Eu não."

Jesus: "Eu mandei amigos nesta temporada para ajudá-lo. Você precisava de oração. Quando
você teve esses sonhos de tribulação, eles te afetaram. Quando você ficou perturbado, você se
isolou. Este é o local favorito do inimigo. Então, enquanto você ficava aí, as coisas vieram
contra você.

"Sua doença foi permitida por causa do seu pecado de orgulho. Uma coisa é ter uma fé
inabalável, mas outra coisa, quando você está incerto, é esquecer Quem é Deus. Jó, quando
Deus fala?

"Ninguém realmente lê isso com frequência porque todo este livro parece ser considerado uma
'lenda urbana' ou um 'conto de fadas'. No entanto, eu lhe digo a verdade, Erin, Jó está aqui no
céu hoje . Este não é um 'conto de fadas'. Agora, quem é Deus nisso? "

Eu: "Ele é tudo."
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Fiquei, neste momento, muito fraco. Minha voz falhou e meu corpo se tornou muito flexível. Até
meus músculos sucumbiram a este momento. Ele me sentou na base da árvore e pegou duas
frutas. Ele me entregou um e sentou-se ao meu lado na base da árvore. Eu tinha lágrimas
escorrendo pelo meu rosto. Eu estava em choque.

Jesus: "Por que falei com você sobre isso hoje?"

Eu: "Senhor, não posso afirmar que Te conheço. Você é um mistério e uma maravilha. Seus
caminhos não são humanos. Seus caminhos são muito mais elevados do que os nossos.
Sempre sou uma criança contigo. Estou sempre aprendendo. Eu sei que Você fez tudo isso
para o meu bem e, de alguma forma, isso vai me preparar para algo muito importante que está
por vir.

“Eu sei que, quando eu ajo por conta própria ou faço coisas por tolice, Você ainda fica comigo
até que eu vá até Você. Às vezes, Você fica em silêncio. Não importa o que aconteça, há algo
em mim que Você considera digno e esse algo é o que o inimigo odeia.

"Agora devo compreender que, quando escrevo de coração, as coisas de Seu coração, devo
sempre mostrar Seu amor e caráter divino. Perdoe-me se pensei errado de Você ou assumi
coisas maravilhosas demais para mim. Agora sei que meu pecado de orgulho causou isso e
sinto muito. "

Jesus: "Erin, agora é um tempo de luto em Israel. No momento em que as grandes barreiras
que cercavam a cidade foram rompidas, Jeremias chorou no portão de Israel. Tudo isso por
causa da falta de compreensão deles no tempo de Quem Deus é e era.

"Lembre-se, o medo constrói paredes, o orgulho os enfraquece e a arrogância os faz cair. O
que você experimentou foi uma pequena ilustração; uma pequena parábola. Agora você está
aqui. Certamente não é arrogante ou orgulhoso, então vamos voltar a correr para o Céu em
sua corrida, em vez de fugir de Mim. "

Eu: "Senhor, por que de repente trouxeste Israel?"

Jesus: "Lembre-se de que o pulso de Deus começa ali na Terra. O coração de Deus bate ali.
Este é um tempo de luto; o tempo da perda do Primeiro e do Segundo Templos. O Senhor
disse ao Seu povo que ' abençoe aqueles que o abençoam e amaldiçoam aqueles que o
amaldiçoam '(Gênesis 12: 3). Israel é a sua medida. "

Eu: "Então, Senhor, agora mesmo, as nações que vêm contra os muros de Israel trarão ira
sobre si mesmas. Senhor, os EUA têm uma proposta de paz. Está tudo bem agora; agora!"

Jesus: “Erin, 'não temas, porque estou contigo. Vou te fortalecer e te ajudar; eu te sustentarei
com minha destra' (Isaías 41:10). A batalha é do Senhor, Erin. para permanecer firme na sua fé
e confiança na Minha Palavra. "

Eu: "Senhor, você se refere a Jeremias. Suas profecias afirmam que a ira será derramada do
norte com a visão da panela fervendo. Em Jeremias 9, fala do pecado. Agora, temo pelos EUA.
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As leis eram justas decretada. Deus está sendo zombado. Os mandamentos ... ”Ele sentiu meu
medo.“ ... Em Jeremias 1:14, o norte ... "

Jesus:" Shh ... sim, há uma recusa em reconhecer-me. Eles se deleitam, não, alegria, em seu
próprio conhecimento, força, riqueza, liberdade e retidão. Eles se gabam de sua posição
elevada. Não há arrependimento. Este é Jeremias 9. O coração de Deus se deleita naqueles
que se deleitam em Mim. Erin, você é focando no céu, certo? "

Eu estava tão focado em mim que não consegui reconhecer onde estava. Foi realmente
incrível. Meu corpo inteiro mudou. Fiquei em paz.

Eu: "Obrigado, Senhor, por estar comigo e por permanecer aqui comigo. Obrigado por não me
punir como eu mereço, mas em vez disso me amar com um amor que agora estou começando
a entender. Eu te amo."

Jesus: "Eu também te amo. Alegro-me no teu coração e na tua disponibilidade para ceder à
instrução. Sei o que as pessoas falam de ti. Sei que isso te causou pesar. Lamento, mas tu
sabes o quanto eu amo você e você entendem que isso significa que você disse coisas que
foram como espadas em seus corações. As pessoas não gostam disso. Eles entendem como
eu deveria ser, mas nenhum deles eu posso chamar de "amigo". Você, Erin, é minha amiga. "

Ele olhou para mim com olhos de tal força, profundidade e amor que eu não consigo descrever
completamente. Eu me vi refletido em seus olhos. Se ao menos todos o vissem assim. Se o
fizessem, nenhuma pessoa, ninguém O negaria. Comecei a chorar e meu lábio tremia. Ele leu
meus pensamentos.

Jesus: “Erin, meu amigo, Jeremias 29: 10-14 é para você. Isso também é para você
compartilhar, entendeu?”

Eu: "Sim, Senhor."

Jesus: "Agora, outros farão com que você se concentre em acreditar na seção dos falsos
profetas, porque eles não têm tido tempo para me conhecer. Então, não se surpreenda quando
coisas horríveis forem ditas de você, entendeu? Eles falaram pior sobre mim. (…) Essas são as
mesmas pessoas que afirmam Me conhecer.

"Eles escrevem para ler resenhas sobre si mesmos e se deleitam com sua grande sabedoria.
Em verdade, ninguém se colocaria à altura de seus próprios padrões, nem mesmo o próprio
Deus. Esses são aqueles que, quando vier o problema, se enrolarão como no ventre e
clamarão:

"'Por quê? Por que, Senhor? Não apontei os falsos profetas? Não repreendi publicamente em
Teu Nome? Não dei às agências de ajuda humanitária de 'grande nome'? Não fui à igreja e Te
adorei na frente e no centro e mostrei meu compromisso com todos com meus dízimos e
comunhão? '
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"O que direi então a esses que julgaram Meus amigos usando as Escrituras e o Meu Bom
Nome? Direi: 'Não te conheço.' Sim, ore por eles, mas eles ainda estarão despreparados
durante o tempo de ira. No entanto, eles devem ser gratos por ainda receberem outra chance
de se arrepender. "

Eu: "Oh não, eu vou orar. A tribulação, Senhor, quem pode suportar isso?"

Jesus: "É por isso que te chamo agora. Este é um bom treino e boa comida." Ele aponta para a
fruta em minha mão. "Essas são lições que são boas. O inimigo quer que você acredite que as
boas lições são falsas e que o treinamento ruim é bom, entendeu? Agora, eu sei que isso foi
um desvio dos planos dos Meus sonhos celestiais com você de ontem, mas sabe por que eu
permiti? "

Eu não."

Jesus: "Na noite passada, você estava nervoso enquanto dormia."

Eu: "Houve tempestades e o calor está aumentando aqui. Fiquei pensando que sua ira pela
América está chegando."

Jesus: "Sim, eu sei. Como posso levar seu foco para as coisas e lugares celestiais se você não
tem fé durante uma simples tempestade?" Eu sabia que Ele estava certo ... claro!

Eu: "Uau, você está me repreendendo fortemente agora. Eu merecia isso."

Jesus: "Erin, tudo isso faz parte de um treinamento importante. O que sua previsão do tempo
pede?"

Eu estava rindo porque Ele já sabia disso.

Me: "Vai ser extremamente quente por terça-feira, 2 de julhond (2013); 108 graus mesmo
Haverá tempestades durante a noite toda esta semana; tempestades elétricas.".

Jesus: "Então, você gostaria que Eu esperasse até que as coisas esfriassem para lhe mostrar
mais da Terra Prometida, onde você residirá e onde construí uma Casa para você?" Ele estava
sorrindo.

Eu: Eu estava rindo. "Claro que não."

Jesus: "Então não vamos nos preocupar e esperar que os problemas cheguem. Vamos nos
preparar e focar na verdade. Concentre-se em Mim e nas coisas do Céu, entendeu?"

Eu: "Sim, Senhor, eu entendo."

Jesus: Ele estava rindo. "Eu te amo. Não vou deixar você cair neste momento. Você veio muito
longe e foi nomeado para este tempo; não há melhor momento! Você é amado pelo rei."
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Eu: "Obrigado, Senhor." Ele se estica para me abraçar.

Sonhe…
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