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(Anteriormente conhecido como Céu 14)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por me ajudar neste momento de angústia . Sei que ainda não terminou, mas posso
sentir a sua presença sobre mim. Eu senti algo que foi apenas por um pequeno período de
tempo em janeiro e fevereiro, mas agora eu sinto Seu manto sobre mim neste mesmo dia e o
divino cobertor de Você novamente.

Com lágrimas nesta manhã, agradeço por me mostrar tanto amor divino que mal posso
escrever. Nenhuma palavra terrena pode conter sequer uma onça do Seu amor divino e estou
tão humilde com a Sua presença hoje.

Meus filhos estão fora neste fim de semana, minha casa está em ruínas e meu corpo físico está
machucado. Eu estava me sentindo exausto quando acordei ontem à noite em pânico com tudo
o que vejo por vir. Então, ouvi Você falando comigo em uma voz gentil.

Jesus: “Erin, estou aqui contigo. Não se preocupe. Não vou livrá-lo de todos os seus problemas
ou apenas de uma parte deles? Não tomes parte alguma, mas dá-a também para mim. Eu vou
entregar você por completo, não em parte. Vou completar apenas metade de um bom trabalho?
Quem sou eu para ser um Deus da metade? ”

Eu me peguei voltando a dormir com um sorriso no rosto enquanto falava com ele.

Eu: “Obrigado, Jesus, porque tu és o Deus do impossível e o Deus da obra completa.
Agradeço-te por teres um tempo especial comigo. Obrigado, Senhor, por estares comigo
durante todas as vigílias da noite. Obrigado por responder aos meus gritos, mesmo na
escuridão. Eu ouço quando Você me diz: 'Erin, este é o caminho; andar nisto. ' Eu então ouço
Sua voz e sei que Você está aqui em meu coração. ”

Eu caí em um sonho ...

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje, eu tinha oito anos de novo. Fazia um bom tempo que eu não era jovem assim, estava
empolgado. Jesus estava sentado na rocha e um anjo estava entregando-Lhe um prato.
Comecei a correr direto do Portal direto para ele.
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Eu mal tinha dado a ele tempo suficiente para se levantar da rocha e me cumprimentar. Quase
o derrubei ao dar-lhe um grande abraço na cintura. Seu rosto se iluminou quando eu o abracei.

Eu: “Oh, Hayah, estou tão feliz em vê-lo”.

Jesus: “Erin, que bom ver você.”

Eu: “Obrigado por me chamar aqui hoje.”

Jesus: Ele estava rindo e me provocando. "Oh, eu liguei para você ou você me ligou?"

Eu: “Não importa, mas você tem razão, provavelmente fui eu”.

Jesus: “Erin, você parece muito feliz hoje. O que está acontecendo com você? ”

Eu: “Senhor, estás a brincar comigo porque sei que já sabes. Você está me curando das coisas
em meu corpo que queriam me matar. Você está me curando, embora seja um pouco lento. "

Jesus: Ele estava rindo. "Oh, você está agindo como se o câncer tivesse vontade própria."

Eu: “Bem, sim, meio que parece. É como um exército invasor em uma terra pacífica. ”

Jesus: “Ah, sua terra estava em paz?”

Eu: Eu estava rindo e balançando a cabeça. “Não, Senhor, não foi. Meu corpo não é como se
estivesse aqui no céu. Na Terra, ele está morrendo, velho e flácido. ”

Jesus: “Uau, pequenino, você está pintando um quadro sombrio de si mesmo. Voltaremos aos
exércitos invasores mais tarde, mas agora parece que falta cor aqui. ”

Ele puxou uma bela travessa de estanho e era uma das peças de estanho mais bonitas que eu
já tinha visto. Eu vi imagens de histórias impressas nele. Eu vi um pastor e algumas ovelhas
perto de uma árvore. No entanto, a cena no final do prato foi bloqueada por frutas.

No prato havia frutas fatiadas de todos os tipos. Pareciam frutas incrustadas de açúcar ou
frutas cristalizadas, com pequenos cristais de açúcar parecendo captar a luz.

Eu: “Oh, posso ter um?”

Jesus: Rindo. “Eu sou um Deus cruel por trazer você até aqui e não permitir que você provasse
a bandeja de lindas frutas? Sim, isso é para nós compartilharmos. ”

Peguei algo que parecia uma maçã vermelha cristalizada. Dei uma mordida nele e a casca
externa era canela e especiarias sobre um tipo de maçã. Quando mordi, ele rachou e então na
minha boca pude sistematicamente saborear todos os sabores. Eu até provei algo parecido
com manteiga.
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Imediatamente, eu queria mais. A cada seleção, pedi a Jesus que escolhesse a que combinava
com a minha, para que pudéssemos experimentar os sabores juntos ao mesmo tempo.

Eu: “De novo, de novo! Posso ter outro? ”

Ele estava se deliciando com minha exuberância. Eu examinei o lote na bandeja e vi algo que
parecia uma baga; talvez fosse um morango. Estava mergulhado em chocolate e tinha algo
como granulado crocante cristalizado.

Peguei, examinei brevemente e coloquei a fruta inteira na boca. Oh meu Deus, uau! Jesus
estava rindo, pois Ele poderia dizer que eu adorei o gosto disso.

Eu: “Uau, esta é a coisa mais incrível que já provei.” Comecei a chorar.

Jesus: “O que há de errado, pequenino?”

Eu: “Senhor, estou animado que haja coisas assim aqui. Nunca imaginei algo assim e quero
que meus filhos experimentem como devem. Senhor, se Você descesse à Terra com este prato
de guloseimas celestiais, as pessoas seriam salvas e O seguiriam com base apenas nisso. ”

Ele estava rindo tanto. Até mesmo os anjos ao meu lado direito pareceram rir dessa
declaração.

Jesus: “Infelizmente, pequenino, você provavelmente tem razão. Eu deveria ter ido a Israel
anos atrás com um prato desses e provavelmente teria ganhado alguns seguidores. ”

Eu: “Não, Senhor, me perdoe, eles ainda teriam te pego na terra, roubado as guloseimas,
vendido a bandeja e depois te deixado para morrer. Eles ainda não O teriam visto como o
'doador de bons presentes'. ”

Jesus: Ainda sorrindo. “Sim, Erin, você está correta. Uma vez que as guloseimas acabassem,
não haveria nenhuma memória deles ou de mim. ”

Eu então me virei para olhar para o prato novamente. Ao fazer isso, inclinei minha cabeça um
pouco maravilhada quando percebi que o prato tinha uma história nele. Notei que uma das
frutas à direita parecia estar na borda do prato e longe da outra fruta.

A curiosidade levou o melhor de mim e peguei o fruto 'solitário'. Debaixo da fruta estava um
cordeirinho que estava sozinho e separado dos outros e parecia triste. Quando olhei para o
prato, as imagens carimbadas repentinamente ficaram animadas.

Eu vi o pastor correndo atrás do cordeirinho e meu queixo caiu enquanto observava o
movimento do prato em uma história. Com a fruta cristalizada em uma das mãos, esfreguei os
olhos com o topo das mãos para me certificar de que não estava "vendo coisas". Eu ouvi o
Senhor rir disso.
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Jesus: “Erin, você não vai comer a sua fruta? É bom."

Eu o vi colocar a fatia de fruta em sua boca. Eu olhei de volta para a bandeja e as figuras
estavam paradas. Eu vi o pastor segurando o cordeiro em Seus braços e embalando-o. O
cordeiro olhou para ele com alívio e amor.

Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ficava aliviado pelo cordeiro. Em seguida,
coloco outra fruta na boca. Incrível; meus olhos ficaram tão arregalados quanto o gosto em
minha boca era uma mistura de damasco seco e pêssego. No entanto, também pude provar
várias camadas de crème Brule, caramelo e uma camada de açúcar queimado.

Eu nunca tinha provado algo tão incrível na minha boca. Ao contrário da Terra, cada sabor
contava uma história e aqui no Céu minha boca provou primeiro a fruta e depois as camadas
externas que a cercavam. Isso seria impossível na Terra.

Eu: “Senhor, como posso provar a fruta primeiro se ela está revestida com todos esses sabores
maravilhosos? Isso parece ser revertido na Terra. ”

Jesus: “Ah, você pegou isso! Sim, na Terra você pesquisa através das camadas para chegar ao
centro e à atração principal. Porém, no Céu, o centro é o começo e então você desfruta das
camadas. Erin, você acabou de descobrir uma espécie de parábola oculta. "

Eu: “Muitas vezes na Terra eu mordia algo e as camadas eram mais saborosas do que o centro
e eu ficava querendo mais. No entanto, isso é simplesmente impressionante desde o início e
parece funcionar ao contrário. Isso tem um sabor perfeito, já que não perco um único sabor,
mas, em vez disso, posso realmente desfrutar de tudo ”.

Jesus: “É assim que se pretendia originalmente. Lembre-se, o Jardim era o centro da Terra,
mas na verdade Deus é sempre o centro. Deus andou perto do homem naquela época. Na
verdade, Deus estava andando livremente entre Adão e Eva no jardim, pois Deus está sempre
no centro de todas as coisas. ”

Eu: “Senhor, agora nós lutamos porque devemos cortar as camadas da vida e provações para
chegar até Você. Às vezes até parece que Você nem está lá. ”

Jesus: Ele ficou sério, embora ainda despreocupado. “Erin, estou sempre lá e sempre com
você. Quem mora em seu coração? ”

Eu: Eu coloco minha mão sobre meu coração. "Senhor, você faz e você está em mim."

Jesus: “Eu não estou bem no centro de vocês, então?”

Eu: Eu estava rindo porque sabia que Ele me 'pegou' neste. "Sim, Senhor, mas minhas
camadas não são tão saborosas."

Jesus: Ele sorria e balançava a cabeça de um lado para o outro. “Oh, pequenino, você está Me
fazendo deliciar com a sua presença. Você está até fazendo os anjos sorrirem hoje. ”
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Eu: “Senhor, devo tê-los feito carrancudo recentemente, pois sei que minha fé está fraca. Eles
provavelmente estão cansados   das minhas preocupações. À luz do meu tempo com Você, eles
devem ficar realmente exaustos por mim. ”

Jesus: Rindo. “Erin, isso é um absurdo, pois eles têm um trabalho a fazer e atribuições. Eles
são guerreiros e soldados e aguardam ordens que vêm das Cortes. Eles são ativados em sua
vida e fazem um trabalho imenso para meu pai. Eles não dormem quando você dorme,
entendeu? ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor, porque estou errado em meu pensamento. Senhor, Tu és bom e uma
vez que os anjos trabalham sob o Teu comando, eles também devem ser bons. ”

Jesus: “Erin, vamos voltar às camadas, pois existem dois significados com camadas. O céu tem
muitas camadas e a Terra também. No entanto, os dois são o oposto um do outro, onde o Céu
é perfeito e a Terra certamente não é perfeita.

“Na Terra, há uma luta constante e um desequilíbrio e anjos são ativados para cortar as linhas
inimigas. Na Terra, existem camadas e camadas de descrença e a vitória só vem quando a
incredulidade é removida e Deus é revelado como o centro de toda a Criação.

“Todas as línguas acabarão confessando que Deus é o centro com suas bocas. Você sabe o
que é isso, pois seu corpo vai confessar isso, bem como cada célula no centro, mesmo antes
de sua própria cabeça perceber isso. ”

Eu: “Sim, Senhor, lembro que não tinha controle sobre minhas células no Trono de Deus.
Minhas células se curvaram e confessaram. O centro do meu corpo e meu próprio sangue até o
conheciam antes que minha própria vontade pudesse comandá-lo. ”

Jesus: “É fisicamente impossível não vir diante do Trono de Deus sem confessar com a boca
que Ele é Deus e se curvar ou se prostrar diante Dele. Isso é bom, certo? ”

Eu: “Senhor, se as pessoas soubessem o quão poderoso Deus é, elas nunca seguiriam seus
próprios caminhos.”

Jesus: Ele sorriu e olhou para mim. “Sim, mas Deus deve ser o centro primeiro e Deus deve ser
o primeiro sabor que você prova.” “Então você pode começar a morder as camadas que o
impedem de saborear o fruto de Deus. Agora venha, tenho algo divertido para mostrar a você. ”

Ele largou a bandeja de estanho e apontou para ela para eu olhar. Os cabos eram de acácia
entalhada e vi que os entalhes eram tão intrincados que eram geométricos e perfeitos. Esta
madeira de acácia era supostamente a madeira na qual a Cruz da Crucificação foi feita.

O grão tinha uma pátina de mel dourado cintilante e era realmente diferente de tudo que eu já
tinha visto antes. A madeira parecia ainda estar viva, mas era velha. O padrão era quase como
um padrão de chave grego.
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No entanto, este prato claramente não foi feito à máquina, pois nenhuma máquina poderia
produzir algo assim. Bem, talvez um corte a laser pudesse, mas eu sabia que isso só tinha que
ser feito à mão. Foi incrível e impossível ao mesmo tempo.

Jesus: “Erin, você está olhando a história na bandeja ou as mãos que a seguram?”

Percebi que as alças se transformaram em mãos. Ele estava rindo quando viu que eu
finalmente percebi esse detalhe incrível.

Eu: “Perdoe-me, Senhor, eu simplesmente nunca vi algo tão magnífico antes.”

Jesus: “Sim, você tem, Erin. Lembra da aldeia que você visitou anteriormente? Esta vila tem
muitos artesãos igualmente talentosos e há muitos mais como eles em todo o paraíso. Na
verdade, este prato foi feito por um ferreiro e um entalhador que trabalharam juntos e eles
ficaram encantados com a encomenda deste ainda hoje ”.

Eu: “Então, este prato foi encomendado por Você apenas para me servir esta fruta hoje? Uau,
eu não sou digno de tal elegância, Senhor, como quem sou eu? "

Jesus: Rindo, Ele pôs a mão na testa e olhou brincando para o céu. “Oh, Erin, você realmente
ainda não sabe qual é a sua casa agora? Oh pai, o que mais devo fazer aqui? "

Eu: “Oh, Senhor, Você está brincando! Ok, sinto muito. ”

Jesus: “Erin, o céu é sobre adoração e grande cuidado é tomado para servir uns aos outros. Ao
fazer isso, você está entregando todo o seu coração a Deus. Com sua habilidade amorosa,
você está adorando o Rei, pois servir é outra forma de amor. Ao dar, você honra a Deus e Ele
se agrada disso.

“Lembre-se de que tudo no Céu é bem feito porque os corações estão dispostos e são bons.
As frutas cristalizadas também foram feitas à mão por uma confeitaria. Este é outro especialista
e outra forma de adoração. ”

Eu: “Ah, sim, Hayah, quando mordi isso, com certeza elogiei Você e o mesmo fizeram minhas
células na minha língua. Eu simplesmente não tinha ideia de que teríamos coisas tão
maravilhosas aqui. ”

Jesus: Rindo. "Sim, Erin, mas você deve sempre começar do início."

Um anjo veio à minha direita com uma linda Bíblia. A Bíblia foi aberta em Gênesis 1: 1 e as
palavras iluminadas quando o anjo apontou para a página aberta: 'No princípio, Deus criou os
céus e a terra.'

Nesse momento, outro anjo trouxe o Tanach judaico e o abriu no Gênesis. As seguintes
Palavras iluminadas em líquido prateado, como mercúrio: 'Quando Deus começou a criar o Céu
e a Terra ...'
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Eu: “Senhor, tudo começa com Deus”.

Jesus: “Sim, você está certo porque o princípio foi Deus. Como tal, Ele deve estar no centro de
tudo o que fazemos, certo? "

Eu: “Sim, Senhor, Ele conquistou o direito de ser, pois é Deus e isso é justo”.

Jesus: Ele sorria. “Agora você tem algum entendimento. Agora venha, pois vou levá-lo a algum
lugar especial agora. ”

Ele pegou minha mão e apertou-a suavemente. Quando Ele olhou nos meus olhos,
imediatamente estávamos no Jardim de Deus. Estávamos parados no caminho de tijolos
dourados acima do meu nome.

Eu: “Hayah, aí estou e aí está o meu nome! Estou muito animado para ver esses tijolos
novamente, pois eles são tão bonitos. ”

Lá, no centro do caminho, havia tijolos de paralelepípedo feitos de bronze brilhante e ouro. O
paralelepípedo era emoldurado por grama meticulosamente cuidada e cortada. Então olhei
para frente, onde estava a mancha seca em minha última visita. Porém, percebi que desta vez
a área seca estava começando a ficar verde.

Quando olhei ao redor, vi que de fato todas as manchas do deserto estavam começando a ser
superadas por vegetação exuberante. Vi à frente e ao lado um pequeno lago e que a água
estava calma como vidro. O Rio da Vida estava alimentando isso.

Além disso, havia pastagens verdes com vários afloramentos de pedra rara e bela saindo do
solo. Eles pareciam formar lugares para sentar ou orar a Deus.

Isso tudo era tão bonito e me lembrava de vários dos melhores lugares que já estive na Terra
juntos. No entanto, esses eram apenas pequenos pedaços do paraíso em comparação com os
do céu. Eu me senti em paz enquanto estava perto desses lugares celestiais.

Eu: “Senhor, poderia por favor engarrafar um pouco disso e liberá-lo na Terra para nos dar
pequenos vislumbres do céu?”

Jesus: “Você se lembra deles porque eles tinham um relacionamento. Quando você
experimentou coisas na Terra que lhe deram proximidade com Deus, uma memória agradável
ou um fragmento de cheiros e visões que evocam sentimentos ou anseios, é porque a Terra é
uma pequena sombra das coisas celestiais.

“Seus anseios na Terra são porque o Espírito Santo tem um relacionamento com o céu. Você
está experimentando uma fatia do Céu assim como experimentou hoje fatias de frutas que
eram de origem celestial. A Terra imita o Céu, mas empalidece em comparação. ”

Eu: “Senhor, sabes eu que nem gosto de frutas cristalizadas? No entanto, quando provei essas
frutas cristalizadas no Céu, elas eram perfeitas. ”
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Jesus: Ele estava rindo. "Por que você provou então?"

Eu: “Porque sei que o Céu é perfeito e, portanto, sabia que os amaria. Eles eram perfeitos e
não muito doces, mas apenas celestiais equilibrados. Senhor, Você já sabia que eu não
gostava de frutas cristalizadas na Terra, mas Você as fez tão lindas, como uma criança poderia
resistir a experimentá-las? ”

Jesus: Ele estava rindo. “Você tem razão, então é bom que essas frutas cristalizadas sejam do
céu. Erin, você reconhece este lugar e vê o que está acontecendo aqui agora? "

Eu sim. É onde eu andava antes, mas agora está ficando verde novamente. Estou tão feliz
porque antes não parecia que pertencia ao Jardim de Deus ou mesmo ao Céu. ”

Jesus: “O deserto não é típico do céu, nem as coisas adversas que resultam do deserto. Você
está certo ao dizer que uma terra estéril não é adequada para lugares celestiais. Por que você
acredita que essas manchas secas foram permitidas por Deus? ”

Eu: “No Céu a gente não esquece de onde viemos, porque tudo aqui me faz adorar tanto a
Deus e te amar também. Você me mostra a Terra Prometida aqui e Você me lembra que eu
nasci do pó na Terra e lá eu volto se eu não amar a Você e a Deus com todo o meu coração e
alma. ”

Jesus: Ele sorriu e parecia orgulhoso da minha resposta. "Você está certo, é claro, mas alguns
dormem na terra."

Eu: “Você está falando dos mortos, Senhor? Quem são os mortos que ressuscitam? Tem gente
aqui ... ”

Jesus:“ Tem coisas que você ainda não entende direito. Isso um dia fará sentido. Sim, você viu
pessoas que partiram antes de você aqui no céu e isso é verdade, mas você está perdendo
algumas partes do mistério. Quando, finalmente, for chamado para vir buscá-lo, você
compreenderá este mistério completamente.

“Sinta-se encorajado porque aqueles que se reconciliaram Comigo não estão dormindo na
terra, mas sim aqui no Paraíso. Erin, esteja avisado de que você não deve ouvir aqueles que
fazem referência ao Paraíso com uma parte do Hades, pois isso é verdade apenas em parte.
Basta estudar todos os Evangelhos para ver a verdade da Minha boca. ”

Eu: “Senhor, de repente Você está falando muito sério. Isso é exatamente o que algumas
pessoas me dizem quando lhes digo que o céu é como o paraíso, mas maior do que uma cópia
terrena. Em comparação, 'paraíso' é um local de férias na Terra que tem todas as
comodidades, boa comida e belas paisagens.

“É abundante e você nunca quer partir, mas o Paraíso Celestial tem Você e, portanto, o Céu
tem muito mais. O céu é melhor e maior do que nossa imaginação pode sequer imaginar que
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seja. Muitas vezes sou repreendido por teólogos que afirmam que o paraíso está no submundo,
mas isso nunca me pareceu certo ”

Jesus:“ Erin, quando eu estava na cruz, disse ao ladrão ao meu lado: 'Hoje você se juntará a
Mim no Paraíso, uma seção do Inferno. Eu tenho as chaves e lá vou deixá-lo onde você
pertence? ' Não, em vez disso eu disse: 'Hoje você se juntará a mim no Paraíso!' Então, do que
eu estava falando? Sou um mentiroso para que o ladrão que me chamou não estivesse aqui no
céu? ”

Eu: “Oh não, Senhor, estás com raiva de mim?”

Jesus: Sorrindo. “Não, Erin, eu não estou bravo com você de forma alguma. No entanto, fico
incomodado quando as pessoas pensam sem entender. Eles precisam olhar os padrões para
resolver o quebra-cabeça. Diga-me, Erin, o que você acha? "

Eu: “Bem, Senhor, farei isso com pensamento simples como uma criança. O que você diz é o
que você diz e você deixa claro quando fala ou escreve para que até eu possa entender e isso
eu agora sei.

“Eu também sei que Você gosta de padrões, assim como o cabo foi esculpido como uma mão e
tinha um prato incrível. Eu sabia que era do céu e não da terra. Uma alça também representa
uma mão, então uma mão é para segurar a outra mão e uma alça é feita para uma mão
segurar. Isso parecia simples e à vista de todos.

“Ok, então Jonah estava na barriga da baleia por três dias quando a baleia finalmente o cuspiu.
Jonas agora também tinha as chaves para levar todos os ninivitas a Deus. No entanto, Jonas
primeiro teve que se reconciliar com Deus na barriga da baleia antes de usá-lo.

“Com Você, Você sofreu a pior das mortes. Então você esteve na tumba por três dias onde
estava morto, mas não realmente morto. Embora ninguém o tenha visto na Terra durante este
tempo, Você na verdade estava muito ocupado fazendo qualquer coisa, exceto dormir. Você
desceu com as chaves para soltar alguns dos 'prisioneiros' abaixo.

“Você tinha esses 'prisioneiros' em uma área no ventre da Terra que ficava perto do Inferno,
mas não o Inferno. Você agora tinha poder sobre a morte, então pegou aqueles que estavam
abaixo do solo e os levantou. Alguns túmulos foram abertos após o terremoto e os mortos
ressuscitaram.

“Você então levou todos aqueles que morreram para o Céu com Você, que é o verdadeiro
Paraíso. Mais uma vez, sou apenas uma criança, mas vejo Você sendo como um 'cavaleiro de
armadura brilhante', salvando todos aqueles que se perguntam se e quando Você virá. Senhor,
há dias em que me sinto assim também, pois às vezes me sinto como uma 'Noiva zumbi' cristã
da Terra, esperando que meu Rei Jesus me resgate. ”

Jesus: Ele ria tanto. “Oh, Erin, devo dizer que tenho um fraquinho por você. Gosto que você
confie em Mim o suficiente para saber que Eu te amo e que não vou abrir o terreno e jogá-lo
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dentro. Você tem medo de mim, mas não tem medo de mim porque eu te amo e você sabe
disso. ”

Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu soltava minha mão da dele para abraçá-lo.

Eu: “Eu te amo tanto, Jesus, por favor, nunca me deixe ou me abandone”.

Jesus: “Ah, Erin, não vou. Agora me diga um pouco mais sobre esses padrões. ”

Enquanto conversamos, continuamos a percorrer o caminho do Jardim de Deus.

Eu: “Bem, se os três dias de Jonas foram um padrão e então houve os Seus três dias, então
deve haver outro 'padrão de três dias' chegando, certo?”

Jesus: “Você é muito sábio e essa foi uma observação muito boa. Agora vamos ver o que isso
significa? Você tem alguma ideia?"

Eu: “Hmm, vou adivinhar, no entanto, isso é apenas um palpite. E se você vir a Terra como uma
barriga, uma vez que os caídos saem dela? Se tivermos que nos misturar com eles até que
Você nos resgate, estaremos lidando com eles nas trevas por três dias, mas não estaremos
mortos. Em vez disso, estaremos brilhando sobrenaturalmente como faróis de luz para brilhar
por aqueles que estão perdidos.

“Nós iremos então dizer a todos aqueles que estão procurando onde te encontrar. Então,
alguns podem virar e vir conosco para você quando nos encontrar no céu. Você então virá e
nos levará para o Céu, o verdadeiro Paraíso. Então, acho que Você enviará alguns de nós para
testemunhar aos santos da Tribulação, para que eles também o conheçam. Isso poderia ser
possível, Jesus? "

Jesus: “Erin, quando você fala escuridão, o que quer dizer?”

Eu: “Senhor, não sei, mas sei que Jonas esteve três dias numa barriga escura de baleia. Da
mesma forma, você se sentiu abandonado por Deus e esteve morto ou ausente por três dias.
Então você voltou e apareceu por quarenta dias antes de ascender ao céu permanentemente,
então realmente não tenho certeza do que isso significa? ”

Jesus: “Bem, qual era o padrão possível no que acabaste de dizer? E se, durante aqueles três
dias, você recebesse dons e treinamento e depois aparecesse por quarenta dias para ministrar
aos perdidos? ”

Eu: “Bem, eu sei que Você fará com que seja o melhor padrão e nos deixará muito felizes, pois
fará todos os preparativos.”

Jesus: “Erin, você é sábia como uma criança. Você percebe o que você acabou de dizer? Você
se entregou a Mim e à Minha Vontade, não à sua própria vontade. Isso é muito bom. Agora
onde estávamos? Olhe para onde estávamos caminhando. ”
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Percebi que agora estávamos próximos ao lago perfeitamente parado e que, além dele, havia
pastos verdes.

Eu: “Senhor, isto é da Bíblia (Salmo 23).”

Jesus: “Muito bem, Erin. Enquanto seguíamos na ordem inversa, onde estamos agora? ”

Eu estava rindo porque Ele sabia onde estávamos. Há um rebanho de ovelhas perfeitas com
orelhas pretas bem na nossa frente. A lã dessas ovelhas era mais branca do que a neve e
pude ver que eram ovelhas perfeitas e como nada que eu já vi na Terra. Eu estava correndo
com as ovelhas, mas elas não fugiram de mim e, em vez disso, me deixaram abraçá-las e
beijá-las.

Eu: “Senhor, essas ovelhas são lindas e incríveis mesmo. Senhor, eles correm por toda parte
aqui ao que parece ”

Jesus:“ Bem, essas ovelhas não se preocupem com os lobos aqui no céu. Eles podem
deitar-se em pastos verdes com segurança, pois este Jardim é seguro para todos. ”

De repente, Ele assobiou um 'assobio de lobo' firme e as ovelhas imediatamente correram e se
reuniram como um rebanho em um círculo perfeito. Eles então se deitaram diante dEle como
se fossem adorá-Lo. Eu nunca tinha visto nada assim!

Eu: “Senhor, isso foi quase exatamente o que eu vi na bandeja de estanho antes, exceto que
não há ovelhas errantes.”

Jesus: “Sim, Erin, no Céu não há perambulação nem necessidade de direção sem rumo, pois
aqui há descanso perfeito”.

Eu: “Sim, Senhor, a 'Terra Prometida' é verdadeiramente repousante.”

Jesus: “Erin, por que eu te trouxe aqui como uma criança hoje?”

Eu: “Bem, provavelmente porque minha fé em Você é melhor quando criança. Por causa de
minha doença, minha solidão e meu endividamento crescente por causa da doença, estou
começando a desanimar novamente. Senhor, o padrão em minha vida, mesmo como cristão,
mostra que adicionar punidor, punição, pobreza e impotência equivale a 'pobre de mim', pois
esse sempre foi o padrão e é fácil voltar a isso. ”

Jesus: “Compreendo, Erin, porque sei por onde andaste e não me esqueci. Você, Erin, era uma
ovelha errante até que eu a chamei do deserto. Você vem a Mim diariamente em comunhão
agora e onde dois ou mais estão reunidos, Eu apareço. Agora você sabe pela fé que eu virei. ”

Eu: “Sim, Senhor, eu quero. Nem sempre sei o que vou aprender, mas sempre aprendo mais
sobre você. Meu coração está se recuperando, pois estou me apaixonando mais por Você e
pelo céu. Estou feliz por você ter me encontrado no deserto. Estou feliz por você ter me
encontrado aqui. Sou eternamente grato. ”
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Jesus: “Mas assim como você viu um padrão de três dias com Jonas e Eu e que essa história
teve o mesmo resultado e circunstâncias semelhantes, houve diferenças. Jonas carecia de fé e
ele também odiava aqueles que deveria ajudar a salvar. Comigo, eu amo como um pastor com
suas ovelhas e corro atrás dos perdidos e vou deixar o rebanho para correr atrás de apenas um
para trazê-lo para casa.

“Erin, o padrão de sua vida está para mudar, você verá a Terra Prometida e logo entrará nela.
Agora, vamos aprender uma lição de Noé, já que seu nome significa até mesmo descanso. Noé
tinha plena fé e apenas oito humanos eram dignos de serem salvos naquela época.

“Agora veja quantos animais eram ainda mais dignos do que os humanos. Lembre-se, chegará
um tempo como os dias de Noé e da Teva, que é como uma Arca. Quando você vê um
arco-íris, você se lembra das promessas que eu fiz a você e isso é sábio. Lembre-se também
que a Arca salvou seus corpos, mas não foi garantia de salvação.

“Quando vim para a Terra, destranquei o domínio do inimigo nas celas da prisão do coração do
homem, pois tinha as chaves da morte. Depois de aparecer por quarenta dias, o que deixei
para trás como o maior dos presentes? ”

Eu: “O Espírito Santo e nosso Conselheiro e agora Ele está em nós e habita em nós.”

Jesus: “Erin, isso não é interessante porque seu corpo também é como uma arca?”

Eu: “Senhor, ficaremos sem o Espírito Santo durante os três dias de trevas?”

Jesus: “Não, Erin, quando eu disse que a deixaria? Eu não."

Eu: “Então, Senhor, estou tendo dificuldade em entender. Mostre-me."

Jesus: “Erin, sua busca é boa. Lembre-se de onde você está no caminho. O que você viu além
do deserto? ”

Eu: “Eu em um vestido de noiva”.

Jesus: “Então, vamos colocar nossa esperança neste e nos lugares celestiais, pois isso é
saudável. Então você não vai acordar em pânico, o que não faz nada além de conceder ao
inimigo uma posição e poder em seu sofrimento e preocupação. ”

Eu: “Lamento por minha falta de fé às vezes, Hayah.”

Jesus: “Erin, tenha cuidado, pois às vezes essa falta leva à desobediência e, portanto, à falta
de descanso”.

Eu: “Senhor, eu quero muito paz e descanso.”
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Jesus: “Erin, você terá isso, por favor, sinta-se animada porque você é amada. Os exércitos
invasores logo irão embora e a vitória será sua. ”

Eu: “Eu te amo”.

Jesus: “Eu também te amo”.

Sonhe…
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