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(anteriormente conhecido como Heaven 16)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado, obrigado, obrigado por entregar meus filhos com segurança em a viagem deles.
Continue a protegê-los para que cheguem em segurança para mim. Senhor, me senti
sobrecarregado esta semana. Tive ataques atípicos e sinto que são mini-versões dos maiores
que virão. Eles têm sido sistemáticos e organizados.

Por favor, me perdoe porque eu esperava descanso, não mais ataques e provações. Estou em
algum padrão de espera para os Seus propósitos divinos e peço a Sua libertação em breve
sobre esta fortaleza. Sei que essas provações estão contribuindo muito para minha caminhada
de fé Contigo.

Sei que ainda há um pouco mais de escória comigo, o resíduo na superfície, desde que gritei
com meus filhos na tarde de sexta-feira. Pouco depois, chorei quando eles saíram para o fim
de semana. Foi emocionante para mim. Parecia que todos os ataques convergiam e os efeitos
se manifestavam abertamente.

Estou muito comovido com a Sua graça e instrução e muito humilde com a Sua presença.
Senhor, os teus caminhos são um mistério divino. Serei eternamente grato por essas
provações, mas fico cansado de mim mesmo. Eu sei que você poderia me curar de minhas
aflições instantaneamente, mas você escolhe um processo lento.

Não quero me comparar com Jó, pois tenho certeza de que ele foi fiel em seu caminhar, mas
estudo a extensão de suas provações e a extensão de seu texto. É longo e há uma batalha em
andamento nas Escrituras ali. Minha esperança em você começa no início, enquanto eu luto
com Jó por meio das vozes de seus amigos, o mundo, até a promessa final de restauração que
Você concedeu a ele.

Senhor, Você é muito gracioso e tão fiel. Obrigado, pois me apego a ser curado, seja aqui ou
na eternidade. Eu me apego às Suas promessas para mim.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”
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Tenho cerca de 25 anos hoje. Jesus me cumprimenta no Portal e me puxa para cima usando
Sua mão direita na minha mão esquerda. Ele me abraçou e me fez sentar ao lado dele.
Quando me sentei, descansei minha bochecha esquerda contra Seu peito por algum tempo.

Enquanto chorava suavemente ali, senti as lágrimas rolarem pelo meu rosto e pingar no manto
de Jesus. No entanto, o incrível tecido de Seu manto parecia absorver as lágrimas;
absorvendo-os, mas repelindo-os ao mesmo tempo. Em outras palavras, Seu manto
permaneceu completamente seco, apesar das minhas lágrimas.

Seu manto é incrível e é feito de um tecido verdadeiramente incrível. Seu manto branco tem
faixas tecidas de ouro, bronze e tecido trançado azul ou gimp. O gimp, então, tinha uma borda
externa de sete centímetros de franja de borla e cada fio era trançado com três cordas.

A intrincada trama do gimp parecia feita à mão pelos melhores Pasementaries, mais
comumente conhecidos como "artistas de fibra". A trama geométrica estava além de qualquer
coisa feita aqui na Terra. Comecei a chorar novamente apenas com a visão de Seu manto
incrível.

Jesus: Ele sorria. "Erin, por que chorar sobre enfeites em meu manto?"

Eu: “Senhor, estou simplesmente pasmo com os detalhes. Até mesmo o menor detalhe aqui no
céu é bem feito. Tudo é digno de um Rei e completamente perfeito e celestial. ”

Jesus: “Erin, este manto e os detalhes são feitos à mão pelos artesãos e artesãos mais
incríveis. Cada coisa que você vê ao seu redor é feita com amor e carinho. Nada aqui é feito
'pela metade'; tudo é feito como se o Rei fosse ver e se alegrar. É tudo uma forma de adoração
e traz alegria a Deus. Um Pai não se agrada das boas obras de Seu Filho? ”

Eu: ”Claro, Senhor. Parece até mesmo a menor das coisas, como o verme e a franja de seu
manto, o vaso em Sua mesa e a travessa de prata com frutas cristalizadas; todos esses itens
são altamente simbólicos e comissionados divinamente. Você está mais certo de que nada,
nada, é feito 'pela metade' no céu. Senhor, você é incrível. Olhe até a bainha do Seu manto! "

Ele estava rindo porque sabia que eu estava completamente apaixonada por esses detalhes.
Estendi a mão e levantei a manga esquerda de Seu manto. Então, eu virei a manga,
dobrando-a para trás para inspecionar melhor.

Ao fazer isso, vi a cicatriz do prego da cruz em Seu pulso hoje, em vez de em sua mão. Eu
rapidamente coloquei Sua manga de volta sobre Seu pulso e comecei a chorar
silenciosamente.

Jesus: “Erin, como era a bainha do meu manto?”

Eu ainda estava me lembrando de Sua cicatriz. Então eu voltei para o manto e a cicatriz agora
estava de volta na palma da mão em vez de no pulso.
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Eu: “Senhor, por que você fez isso? Por que sua cicatriz se move para frente e para trás do seu
pulso para a sua mão? ”

Jesus: “Voltarei a isso. Primeiro, conte-me sobre a costura ou bainha da Minha manga. ”

Eu: “É perfeito. Não há pontos e nem bordas desfiadas. Na Terra, isso seria realmente
impossível. Seu manto é feito de linho com trama de algo iridescente, parecendo pérolas com
ouro. Seu manto é bom e puro.

“As pontas se fundem como se o manto fosse feito de uma substância que, ao ser
chamuscada, pode derreter e formar uma ponta. No entanto, o que estou vendo foi claramente
feito de um servo divino. É impossível ter linho sem bordas desfiadas na Terra, mas aqui, no
Céu, nada se desfaz. ”

Jesus: “Erin, isso foi observado com atenção. Agora, vamos pensar mais sobre isso. Você
aprendeu que tudo de Origem Celestial é divinamente orquestrado, o que significa que nenhum
detalhe é deixado por fazer, correto? ”

Eu: “Sim, definitivamente. Tudo o que você faz aqui é perfeito, Senhor. ”

Jesus: Ele ria tanto. "Venha, Erin."

Ele me alcançou com a mão direita e me levou ladeira abaixo. Agora, ao olhar em volta
novamente, tenho certeza de que este tem sido o Jardim de Deus o tempo todo. Estou sorrindo
e balançando a cabeça.

Jesus: “Erin, quais são os seus pensamentos?”

Eu: “Senhor, é claro que Você pode ouvir meus pensamentos. Bem, esse tempo todo,
estivemos nos encontrando no Jardim, mas eu não sabia disso até que vi isso da última vez
que o visitamos. Você me trouxe aqui mesmo em meus velhos sonhos. Senhor, você é tão
incrível. ”

Jesus: Ele ria da bobagem que eu acabava de dizer. "Oh, então eu até falo com você em seus
sonhos?"

Eu: “Senhor, o Senhor usou partes do Seu Jardim como inspiração direto dos Salmos na Sua
Palavra”.

Jesus: “Em vez disso, você não quer dizer que os Salmos foram resultado da inspiração que
Davi teve do Céu?”

Eu: “Oh, David veio aqui e caminhou aqui?”

Jesus: Ele estava rindo. “Sim, Erin, muitos vieram aqui para falar Comigo. Cada visita foi
inspirada, inspirada por Deus e infundida de lugares celestiais para propósitos divinos. Erin, as
Escrituras foram divinamente inspiradas. Você não sabe disso? ” Ele estava brincando comigo.
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Eu: “Claro, Senhor, é melhor que seja.”

Jesus: “Agora, Erin, vou mostrar-lhe um sinal, um mistério escondido à vista de todos, para que
fique bem ciente do certo e do errado. Você está pronto?"

Eu: “Senhor, creio que sim. O Espírito Santo está em mim para o discernimento? "

Jesus: Ele estava rindo. "Sim, claro. Agora, o que você observou em Meu manto? "

Eu: “Foi divinamente ameaçado, perfeito e sem falhas”.

Jesus: “Sim, mas há mais do que isso. Primeiro, você reconheceu que é divinamente inspirado
e de origem celestial. Assim, você sabe que não foi feito pelo homem. Então, você percebeu
várias coisas. Suas lágrimas encharcaram, mas não deixaram Meu manto molhado.

“Aceitei suas lágrimas em Meu coração. Você notou a textura macia de Meu manto, a trama
intrincada e a maneira como era acabado nas bordas. Você observou que era perfeitamente
perfeito e que não havia bordas desgastadas, correto? "

Eu: “Sim, Senhor, o teu manto é divino. É feito de materiais naturais e sobrenaturais, de
inspiração divina e artesanato perfeito. Não há nada sintético no céu. Sem poliéster. ”

Jesus: Ele estava rindo. "Sim, isso é bom. Agora, toque em Meu manto novamente. Diga-me o
que você sente."

Fui tocar Seu manto com minhas mãos. Senti Sua cobertura de calor divino, como um cobertor,
cobrir-me enquanto escrevo. Comecei a ter lágrimas escorrendo pelo meu rosto novamente.

Jesus é tão poderoso e incrível. Ele permeia o amor e o cuidado gentil em tudo o que faz.
Mesmo quando estou sendo repreendido, Ele nunca é duro comigo, mas gentil e totalmente
envolto em amor por mim.

Eu: “Senhor, o manto é pesado. O manto não é leve, mas ainda assim é leve como uma pena.
Quando sinto meu manto, é feito do mesmo material. Está quase vivo e se move comigo
perfeitamente. ”

Ele estava claramente se divertindo com a minha fascinação pelo tecido.

Jesus: “Erin, há tantas parábolas aqui. Você os vê? Você entende a trama complexa da sua
vida? Você entende a magnitude dos detalhes e seu significado para Mim? Você entende que
eu me preocupo com cada detalhe da sua vida? Você sabe, se eu vestir os lírios com tanto
cuidado, não vou vestir você com ainda mais cuidado; e te cobrir também? ”

Eu caí de joelhos. Meu rosto encontrou Seus pés e eu chorei lá.
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Eu: “Senhor, não há ninguém como Tu. Você é o Alfa e o Ômega; O começo e o fim. Sinto-me
honrado porque nunca pensaria que Você me ouve ou mesmo se preocupa comigo, já que não
tenho nenhum significado real na Terra.

“Não tenho importância para ninguém, exceto para meus amigos e filhos. Não fiz nada que
valesse a pena. Não sou como Jó, mas sou testado de maneira semelhante. Eu me agarro à
esperança de que Você encontrará misericórdia, volte e encontre uma medida de bem em mim.

“Esta semana, me senti impotente. Eu senti que deveria ter sido liberado instantaneamente.
Você pode fazer isso, mas, em vez disso, a guerra continuou. Cada aspecto da minha vida,
mais uma vez, foi atacado; trabalho, família, saúde, finanças e depois minha fé. Por que,
Senhor? "

Jesus: “Erin, Jó tinha uma caminhada fácil?”

Eu: “Sim, antes de o inimigo pedir com sucesso a Deus por ele. Depois disso, o teste de Jó foi
implacável e parecia não ter fim. Seu teste deve ter durado muitos anos. ”

Jesus: “Por que você acredita que histórias como Jó estão na Palavra? Eles não estão lá
também para instrução e treinamento? Você vê todos os exemplos lá. Existem mensagens de
fé, cura e amor.

“Se o Senhor permite o sofrimento, nunca fica sem recompensa na terra ou no céu. Assim
como os detalhes em Meu manto, todos os detalhes são considerados na vida daqueles que
Deus ama e chama.

“Erin, quando eu digo a você os obstáculos antes de você seguir seu curso, eu quero dizer
isso. Eu não minto. Isso não significa que sempre os removerei imediatamente. Há uma medida
de fé e confiança que você deve ter em Mim de que farei o que digo, mas nos Meus termos,
não nos seus.

“A menos, é claro, que você agora tenha decidido que poderia fazer um trabalho melhor do que
eu”. Ele estava brincando comigo. "Você poderia até mesmo ir ao Tribunal diante de Deus no
Trono e defender seu caso." Agora ele estava rindo.

Eu: “Oh não, Senhor, eu nunca consideraria isso. Por favor me perdoe."

Ele estava rindo. Aproximamo-nos da bela vinha. Havia algumas belas uvas verdes douradas
na videira. As folhas eram de vários tons de púrpura e vermelho, mas também com amarelo.
Então, eu vi uma videira com folhas cor de vinho e amarelas e uvas roxas profundas.

Eu: “Senhor, ambos parecem ser de última hora.”

Jesus: “Sim, você pode dizer a estação pelas cores das folhas, não necessariamente o fruto.”
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Ele estendeu a mão e me entregou algumas uvas de cada uma das videiras. Eu o observei
atentamente. Ele comeu algumas das uvas vermelhas primeiro. Eu segui e comi as mesmas
uvas. Foi maravilhoso. Eles estavam ligeiramente azedos, mas depois ficaram doces.

Então Ele colocou as uvas verdes em Sua boca e eu também. Elas eram extremamente doces,
mas muito boas.

Jesus: “O que você observou?”

Eu: “Ambos pareciam muito fofos e eram muito bons.”

Jesus: “Observe o fruto.”

Pelo que pude ver, ambos eram luminosos, tinham profundidade e um caráter iridescente.
Então Jesus tirou mais dois cachos de uvas. Ele me entregou um de cada.

Jesus: “O que você vê?”

Eu: “De longe, eles parecem iguais. No entanto, de perto, eles não têm as mesmas qualidades.
”

Jesus: “Explique.”

Eu: “Não há profundidade. A sensação é diferente. ”

Jesus: “Ok, agora coma um.”

Coloquei uma uva roxa na boca e tinha gosto de borracha. Na verdade, era de borracha! Eu
imediatamente cuspi.

Eu: “Senhor, por que queres que ponha isto na minha boca? Yuk! ”

Ele estava rindo. Eu estava rindo e um pouco magoada por Ele permitir isso.

Eu: “Senhor, Você me enganou”.

Jesus: “Não, não fiz. Erin, isso é treinamento. Você sabe que eu nunca faria mal a você,
apontaria suas fraquezas ou zombaria de suas deficiências?

“Eu não fiz isso para machucar você. Eu estou te mostrando uma coisa. Agora, você gostaria
de continuar ou gostaria de criar raízes e se debruçar sobre esses detalhes? Esses seriam os
planos do inimigo. ”

Eu: “Senhor, eu quero aprender. Nunca esperei que você fizesse algo assim. Isso não parece
ser do Seu personagem? ”
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Jesus: Sorrindo. “Oh, não é do Meu caráter instruir amorosamente? Erin, como uma criança
aprende a andar? ”

Eu: “Uma criança se levanta e então aprende primeiro sobre equilíbrio e força. Em seguida, ele
navega, usando outras coisas como apoio. Então, finalmente, ele caminha quando sente que
pode. ”

Jesus: “Sim, muito bom. No entanto, ele também não aprende caindo algumas vezes? Como
quando ele passa de um passeio na mobília direto para a corrida, esquecendo-se de andar
primeiro? ”

Eu: Eu estava rindo. “Sim, Senhor, todos meus filhos fizeram isso. Nem sempre evitei que
caíssem quando sabia que o pouso era suave. Tudo bem eu já entendi."

Jesus: “A uva doeu tanto assim?”

Eu: “Sim, foi uma degustação horrível e não era o que eu esperava.”

Jesus: “Erin, nas estações vindouras, haverá grandes enganos. Você deve aprender como
reconhecer enganos. Isso é sabedoria.

“Agora, por que eu te mostrei isso? Erin, você se lembra do seu sonho com o inimigo no que
você pensava ser um porto seguro? Você se lembra do salão de banquetes? "

Eu: “Ah, sim. O porto era tão bonito. Os barcos, a temperatura, o sol e as risadas de todos nós
fazendo piquenique com nossas famílias pareciam tão perfeitos. Foi no verão ou no final do
outono. Então o céu escureceu de repente, o vento soprou e então veio o mal. ”

Jesus: “Lembra-se do que sopra com o vento? Prosseguir."

Eu: “Então o inimigo devorou   as pessoas enquanto corríamos. Poucas pessoas conseguiram
chegar ao salão do banquete. Uma vez que o fizemos, o salão estava tão convidativo.
Estávamos com fome e cansados. Eu queria um lugar seguro para descansar minha cabeça.
Também fui pressionado pelos meus filhos a ir para o corredor. ”

Jesus: “Aí você entrou. O que você viu?"

Eu: “Comida incrível em uma mesa de banquete. Tudo era branco, o que destacava a bela
variedade de alimentos. Minha boca estava salivando. ”

Jesus: “O que aconteceu? Por que não sentar e comer? ”

Eu: “Olhei para cima e, nos cantos do teto, vi mofo preto. O molde estava vivo e se espalhando.
Então, vi um dos meus filhos pegar um tipo de bolinho. Corri rapidamente para ele e sussurrei
que era veneno. Em seguida, reuni-os rapidamente para sair. ”
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Jesus: “Erin, mas a comida parecia boa. Não só isso, mas alguns dos outros que conseguiram
sair do porto e sobreviveram também estavam comendo. Então, por que não comer e relaxar? ”

Eu: “Vi o molde e sabia que, se fosse de origem divina, seria perfeito e sem falhas; nem mesmo
uma falha e certamente nenhum molde. ”

Jesus: “Muito bem, Erin, isso é bom. Você entende o que eu lhe mostrei? ”

Eu: “Acho que sim. No entanto, Senhor, o Espírito Santo não nos concederá discernimento? "

Jesus: “Erin, às vezes seus sentidos e a pressão dos outros atrapalham seu julgamento. Às
vezes, o Espírito Santo é silenciado pela sua fome, seus ouvidos para ouvir o que os faz
cócegas e seus olhos para ver o que é agradável.

“Agora o porto estava horrível, escuro e assustador. O inimigo sabia que alguns chegariam tão
longe até o salão de banquetes "seguro". Algumas pessoas estavam tão cansadas que só
queriam descanso, comida e comunhão com outras pessoas.

“Eles estavam procurando por luz; a luz da acomodação e da falsa hospitalidade. Este foi um
engano fácil e armado pelo inimigo. ”

Eu: “Então, precisamos ser cautelosos em todas as coisas e estar bem cientes de nosso
destruidor?”

Jesus: “Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os humanos gostam tanto do que é dito que
apresentam a Minha voz como se fosse sua. Isso pode ter consequências terríveis para muitos.
Muitos poderiam ser conduzidos ao salão de banquetes do engano e comer lá. Você, entre
todas as pessoas, sabe o que acontece quando a comida é contaminada. ”

Eu: comecei a chorar. “Senhor, esta é uma lição dura. Não tenho certeza se não vou ser
enganado, especialmente quando se trata de meus filhos. Por favor, não permita este teste. ”

Jesus: “O inimigo está ao seu redor. Você é importante para ele, mas você é mais importante
para mim. Ele odeia você e não vai parar por nada para destruí-lo. Agora, esta semana; por
que eu permiti mais médicos, mais problemas e mais contas? ”

Eu: “Não sei?”

Jesus: “Erin, por isso não abaixe o escudo da sua fé. Você deve, através das tempestades,
considerar a mim e quem eu sou; sabendo que estou com você.

No Céu, você Me obedece completamente. Porém, na Terra, você Me obedece boa parte do
tempo, mas ainda tem o inimigo pondo uma mesa, uma mesa de banquete, diante de você,
entendeu? ”

Eu: “Acho que sim. É por isso que você permitiu minha infecção no olho esta semana? "
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Jesus: “Sim, você baixou a guarda porque esperava uma libertação instantânea de seus
obstáculos financeiros e pessoais. Posso fazer isso, é claro, mas é uma lição importante de fé
em mim. É mais escuro antes do amanhecer. Se eu permitir problemas, não vou chamar outros,
e até mesmo os anjos, para ajudar? "

Eu: “Mas, Senhor, o Senhor enviou legiões de anjos para nos cercar para que nenhum de nós
fosse prejudicado. Eu pensei que Você me deixou de fora. Eu pensei que estava exposta. ”

Jesus: “Erin, você será protegida sobrenaturalmente no dia da angústia, mas o que vem é uma
verdadeira prova de fé. Você deve amar e reconhecer a voz do Pastor, Aquele que chama no
deserto. Não seja inseguro. Não retirei Minhas promessas a você; nenhum.

“Erin, vou mantê-la segura e você e seus filhos serão entregues. Lembre-se de que existe
engano em todos os lugares. Até mesmo os amigos de Jó tinham uma voz do acusador. Agora
as coisas do Céu não serão contrárias umas às outras. Lembre-se: uma casa dividida contra si
mesma não subsistirá.

“Você recebeu vários presentes. O Espírito Santo é o seu conselheiro; Deus em você. Se você
não tiver certeza, espere no Senhor; espere em mim. Vou guiá-lo no caminho que você deve
seguir. Quando as coisas se originam do Trono, essas coisas funcionam juntas
harmoniosamente; todas as coisas funcionarão juntas.

“Onde há inveja, contenda, arrogância, ciúme, ódio e outras coisas semelhantes, este é o fruto
do inimigo; uma raposa, morcego ou lobo. Esses devoram. Vou pedir que você continue no seu
curso. Não vire para a esquerda ou direita.

“Você ficou sabendo de qual exército está chegando. Você já viu, cheirou e sabe manter as
palavras longe de sua boca. Isso é sabedoria. ”

Jesus estendeu sua mão direita em direção à minha esquerda. Ele apertou minha mão
suavemente e agora estávamos parados em uma terra árida em frente a uma caverna.

Eu: “Senhor, isto não parece o paraíso”.

Jesus: “Erin, não é. Você está certo. Você está na terra de Canaã. ”

Eu porquê?"

Jesus: “Erin, estou levando você a uma aventura das Escrituras. Você está pronto?"

Eu: “Acho que sim.”

Jesus: “Você se lembra da história de Acabe, Jezabel e Elias?”

Me um pouco; Por favor, poderia me mostrar."
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Eu vi com uma visão panorâmica do topo de uma montanha. Elias acabara de matar os
profetas de Baal. Foi no topo do Monte Carmelo. Então, depois que Elias obedeceu ao Senhor,
Elias disse 'levante-se, coma e beba. Chove abundantemente. ' A terra havia passado por uma
seca severa.

Elias então disse a seu servo que se levantasse e olhasse para o mar seis vezes. Então, na
sétima vez, uma pequena nuvem saiu do mar. Então o céu se tornou negro com nuvens e
vento e caiu uma grande chuva.

Eu: “Senhor, isso é incrível.”

Jesus: “Sim, mas, antes da bênção da chuva, o céu escurece e sopra um vento forte. Deus
trouxe chuva sobre a terra estéril. Então você se lembra do que aconteceu? ”

Em seguida, em um instante, estávamos em uma cidade fortificada. Eu vi uma mulher bonita,
mas assustadora; Jezebel. Ela estava ordenando a morte de Elijah. Elijah então fugiu. Eu vi
Elias exausto debaixo de uma árvore e ele implorou ao Senhor pela misericórdia de sua morte.

Ele adormeceu e um anjo disse-lhe para se levantar e comer. O anjo providenciou pão fresco e
água. O anjo o acordou e deu-lhe um pouco de carne. Ele viajou por quarenta dias e quarenta
noites.

Então ele chegou a uma caverna. Lá, o Senhor falou com Elias na caverna e perguntou por que
ele estava aqui e Elias lhe disse.

Eu: “Senhor, tu estás mostrando I Reis 18 e 19 ao vivo. Isto é incrível."

Jesus: “Erin, não fique tão fascinada com o ambiente a ponto de deixar de ver a mensagem e
os padrões disso, entendeu?”

Eu: “Sim, acho que sim.”

Ele redirecionou minha atenção e imediatamente vi Elijah escalando a montanha. Lá eu vi um
vento soprar que trouxe pedras montanha abaixo. Elias não podia ver Deus ali. Então veio um
terremoto e sacudiu a montanha, mas ainda não havia Deus. Então um fogo, mas o Senhor
não estava no fogo.

Então ouvi, enquanto chorava e observava, uma voz mansa e delicada. Elias jogou seu manto
ao redor do rosto e parou na entrada de sua caverna. Então Deus disse: 'Elias, por que você
está aqui?', Ou 'o que você está fazendo aqui, Elias?'

Elias começou a explicar a Deus o que estava acontecendo e Deus direcionou Elias para
retornar pelo deserto de Damasco. Deus deu instruções a Elias. Ele também lhe disse que
havia sete mil outros como ele, que não adoravam Baal. Ele passou a fazer conforme as
instruções do Senhor.

Eu: “Senhor, por que me mostraste isso? Eu não entendo?"
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Jesus: “Erin, volte agora e veja a mão de Deus sobre Elias. Até Elias ficou desanimado, mas
isso também visa mostrar a você o inimigo e seus enganos.

“Os enganos de Jezabel persistiram através das gerações, mesmo entre os cristãos. Estes são
lobos em pele de cordeiro. Chegará um momento em que você precisará de uma medida extra
de fé. Você deve ouvir a voz mansa e delicada de Deus. ”

Eu: “Senhor, estou tendo problemas? Você me prometeu descanso e a remoção de Jezabel e
Acabe da minha vida. ”

Jesus: “Sim, Erin, e isso é verdade. Você entrará em um momento de grande alegria. ”

Ele estendeu a mão e agarrou minha mão esquerda. Imediatamente, estávamos no pequeno
lago. Havia vinhas ao redor de uma longa mesa de banquete e um barco na água com danças.

Jesus: “Você reconhece alguém?”

Eu: “Não, Senhor. Vejo que parece uma noiva e um noivo e todos estão comemorando. No
Céu, não somos dados em casamento. ”

Jesus: “Como você sabe que isto é o céu?”

Eu: “Porque este é o lago ...”

Só então a paisagem mudou. Ainda era muito bonito, mas não apenas o lago do céu.

Eu: “Senhor, onde é isso? Eu não reconheço onde é isso. ”

Jesus: “Erin, você é amada pelo Rei e é sua filha (Salmo 45). Seja abençoado."

Sonhe…
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