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(anteriormente conhecido como Heaven 19)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por meus filhos e pela bênção de nosso entorno. Pai,
agarro-me às Suas instruções gentis enquanto durmo. Agradeço sua gentileza e cuidado. Não
existe Deus como você.

Eu te adoro e amo seus caminhos. Senhor, você me leva cada vez mais alto, onde nosso
tesouro está armazenado no céu. No entanto, o que aprendi é que o verdadeiro tesouro é você.
Senhor, guardarei o seu tesouro em meu coração para sempre.

Pai, ontem à noite enquanto dormia, Suas instruções foram dolorosas, mas necessárias.
Obrigado por correr atrás de mim e nunca desistir de mim.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Tenho cerca de 25 anos. Ele me cumprimenta de braços abertos bem no Portal. Eu estava tão
feliz por Ele estar lá. Corri direto para os braços dele e comecei a chorar. Lágrimas escorreram
pelo meu rosto.

Jesus: “Erin, estou tão feliz em vê-la hoje”.

Eu: “Oh, Senhor, estou tão feliz por estar aqui. Sinto muito pelo meu comportamento na
semana passada. Eu estava fugindo de você. Não estava com vontade de lidar com o que
acabara de acontecer. Eu não queria que Você me dissesse que é para o meu próprio bem. Eu
estava secretamente furioso comigo mesmo por não abordar negócios importantes. ”

Ele estava sorrindo. Seus olhos estudaram e me examinaram. Eu poderia dizer que Ele viu
tudo em mim. Através dos meus olhos, Ele sabia de tudo.

Jesus: “Erin, lembre-se dos portões. Leve nos olhos o que é bom e deixe o resto de fora. Um
portão é uma entrada acolhedora para a nossa cidade. Um portão mostra a um intruso que lá
haverá julgamento.

“O porteiro escolhe se vai permitir que o inimigo entre na cidade ou não. Um portão é uma
espécie de filtro. Sem portão, então qualquer coisa pode ir e vir sem discernimento. ”
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Eu: “Senhor, nunca pensei nos olhos como uma porta. Nossa cidade deve ser nossos
pensamentos. Nossos pensamentos devem ser protegidos. Minha boca é a mesma. ”

Jesus: “Venha, Erin.”

Ele se abaixa e pega minha mão. Minha mão parece tão jovem. No entanto, enquanto escrevo
aqui na Terra, minha pele em minhas mãos está velha, marcada e danificada, tanto pelo
trabalho quanto pela idade.

Minhas mãos no céu estão cheias de vida. Minha pele é macia e rica. Não há linhas ou fendas
de desgaste e idade; sem falta de umidade. Fiquei fascinado com isso. Eu ainda estava lidando
com uma ferida causada pelo medo do câncer, que finalmente começou a cicatrizar após a
infecção se instalar, seis semanas atrás.

Aqui no céu, minha pele estava impecável. À medida que o Senhor me mostra isso, fico
admirado ao comparar os dois.

Jesus: “Erin…” Ele conhecia meus pensamentos. "... eu não disse que você estava vestido
melhor do que um dos lírios?"

Eu: “Sim, Senhor, mas, realmente, eu não sabia que isso significava apenas no céu.”

Jesus: “Isso se aplica a ambos. Em breve, as Escrituras ganharão vida para você quando você
estiver totalmente reconciliado e restaurado. Até mesmo aquele seu cérebro será renovado e
revigorado. Você verá as profecias se cumprirem e as páginas das Minhas palavras ganharem
vida.

“Você vai, um dia, dizer: 'Ah, sim, eu sempre me perguntei do que Ele estava falando lá.' ou 'O
quê, uma pomba com prata?' ”Ele estava rindo.

Eu: “Senhor, por que não falaste mais na Bíblia sobre o céu? Por que não permitir mais
detalhes para que as pessoas corram atrás de você? ”

Jesus: “É uma medida de fé.”

Tínhamos descido até a árvore e Ele arrancou algumas frutas familiares que eu realmente
gostei. Fiquei feliz por Ele se lembrar. Ele me entregou um e deu uma mordida no dele. Foi
fantástico.

Jesus: “Você deve ter fé em mim e me amar o suficiente para saber que preparei um lugar para
você e isso é bom; Paraíso, certo? ”

Ele estava sorrindo. Ele estendeu os braços e lentamente girou em círculo, examinando esta
parte do Jardim. Na verdade, o que está diante de mim é uma paisagem brilhante e viva; não
faltando nada.
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As cores são vibrantes. É como se eu estivesse olhando por uma lente diferente. Comecei a
chorar ao perceber que meu foco não era olhar ao meu redor aqui, mas olhar diretamente para
Ele e estudar Jesus. Eu estava realmente focado Nele.

Jesus: “Se eu tivesse te mostrado o seu lugar aqui, você se concentraria apenas no seu
destino e não naquele que te deu um jeito de chegar aqui, certo?”

Eu: “Senhor, és tu o porteiro ou o portão?”

Jesus: “Eu sou mais o Portão. Estou feliz em atualizá-la hoje, Erin. "

Eu: “Senhor, vê algo que eu não vejo. Me ajude. Tive um sonho terrivelmente confuso na noite
passada que me acordou. Eu sei que isso foi de você. Eu vou trazer isso para você. ”

Jesus: “Isso é bom. Deixe-me levá-lo a algum lugar primeiro. ”

Ele pega minha mão, aperta e, imediatamente, estamos dentro dos portões da Cidade
Dourada. Demoro um pouco para me ajustar quando chegamos rapidamente a esses lugares.
Eu estava rindo.

Jesus: “Sim, chegar a um destino sem saber para onde está indo vai te desorientar”.

Eu: “Senhor, isso tem mais significado. Eu posso dizer. ” Ele estava rindo de um jeito gentil. Ele
parece orgulhoso de mim quando eu pego suas palavras com mais para eu descobrir mais
tarde. "Senhor, isso está se referindo ao céu ou ao inferno, certo?"

Jesus: “Ambos são destinos; isto está certo. Muitos sabem exatamente para onde estão indo; é
uma escolha. Muitos ainda estarão desorientados onde quer que cheguem; aqui ou ali.

“Muitos chorarão tanto lágrimas boas quanto ruins. Na verdade, será um dia muito triste para
muitos. Devemos saber para qual portão estamos destinados e quem realmente possui as
chaves, entendeu? "

Eu: “Senhor, mais ou menos. Em última análise, o detentor da chave é Deus, correto? ”

Jesus: “Tecnicamente sim, mas a verdadeira chave para destrancar qualquer um dos portões
reside no seu coração. Eu poderia te dar uma chave fisicamente. ”

Ele então tira a linda chave que reconheci de sete meses atrás. Eu acendi com um grande
sorriso.

Eu: “Oh, Senhor, aquela chave era sua o tempo todo!”

Jesus: Ele estava rindo. “Vamos ver qual chave isso desbloqueia. Hmm."
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Ele sai da entrada da cidade. Diante de nós estavam dois grandes anjos, extremamente
bonitos e fortes. Ambos tinham belos sorrisos. Eles estavam completamente maravilhados com
nosso Rei Jesus. Eles O deixaram assumir a liderança.

O portão era feito de uma grande pérola sem costura. Era como se um ferreiro, um 'ferreiro de
pérolas', fabricasse a pérola de água salgada mais incrível. Havia enfeites gravados em ouro
no portão. Eu estava rindo para mim mesmo e Jesus conhecia meus pensamentos.

Jesus: “Erin, o que você está pensando?”

Eu: Eu estava rindo tanto enquanto falava. "Senhor perdoa-me. Eu vejo uma 'placa de chute'
gravada em ouro na base do portão. Eu rezo para que isso seja estético e não uma placa de
chute real. ” Jesus e os anjos estavam rindo.

“Senhor, por que a Cidade de Deus aqui precisa de um portão? Por que o portão precisaria de
uma placa de chute? Alguém vai querer entrar aqui que não seja bem-vindo? Estou confuso."

Jesus: “Essas são boas perguntas. Muito será revelado em breve e então você entenderá. O
céu é o paraíso, mas há ordem, respeito, conforto e amor aqui. Erin, você se sente segura aqui
no céu? "

Eu: “Oh sim, Senhor, completamente.”

Jesus: “Agora, o que aconteceria se Deus não tivesse regras como um Pai sentado no Trono.
Em outras palavras, e se não houvesse um portão na cidade, os anjos que o guardavam ou
mesmo qualquer pessoa da Terra pudesse subir e fazer o que quisesse. Como você se sentiria
então? "

Eu: “Bem, gostaria de saber sobre a segurança, pois o inimigo também estaria livre para ir e vir
quando quiser. Ele estaria lá para corromper o céu. Seria perturbador. ”

Jesus: “Agora imagine a sua casa. Digamos que você tenha deixado a porta da frente e a porta
de trás abertas o tempo todo. ”

Eu: “Oh não, isso significaria que meus filhos estariam livres para ir e vir sem liderança, mesmo
vagando na escuridão da noite.”

Jesus: “Bem, eles podem ter o bom senso de estar com a segurança de seus pais, mas, mais
importante, quem estaria livre para entrar e sair?”

Eu: “Oh não, homens maus, animais e até insetos. Tudo pode acontecer. Senhor, com o poder
do Trono, nada disso poderia acontecer. Isso não seria possível, certo? ”

Jesus: “Você não está entendendo bem para que serve isso. Estude portões, Erin, desde o
início. Comece onde a Escritura começa. Agora, às vezes, seu verdadeiro inimigo usa outro
método que a ousadia do portão, mas, mesmo assim, o inimigo entra por algo.
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“Agora, de volta a você como pai; para manter sua casa segura, mesmo que não haja ameaça
de perigo, você tem uma porta que se abre. Você tem uma fechadura e segura uma chave,
certo? "

Eu: “Sim, agora acho que entendi.”

Jesus: “Seus filhos se sentem seguros porque você está na segurança do seu lugar. O inimigo
e outros passam e dizem: 'Oh, ela está em casa, mas sua porta está fechada e trancada. Eu
poderia tentar de outra maneira, mas ela é sábia. Eu não vou conseguir entrar. Devo encontrar
alguém tolo para que possa entrar e destruir a casa do tolo. '”

Eu:“ Senhor, nunca tinha ouvido a palavra' ravel 'antes. ”

Jesus: “Também tem a ver com desvendar. Você pode ver isso, mas é uma tática do inimigo;
Sempre trabalhando. Agora, como pai, você se consola, e seus filhos também, quando a porta
da frente está fechada e trancada. Isso é bom. Por que eu trouxe você aqui hoje? "

Eu: “Para me mostrar que a Cidade de Deus está segura?”

Jesus: “Bem, este é um lugar seguro. Os anjos aqui ajudam a mantê-lo assim, mas venha ver. ”

Ele estava com sua linda chave. Ele estendeu a mão para que eu viesse ver isso. Ele tira a
chave conhecida, coloca no portão, mas não funciona!

Jesus: “Hmm, eu peguei a chave errada? Hmm."

Ele olha para os anjos e depois para mim.

Jesus: “Oh, esta chave não cabe nesta fechadura. Uau, você pensaria que eu teria a chave
para isso? "

Ele estava sorrindo e rindo também. Eu sei que ele estava brincando.

Jesus: “Hmm, Erin, em que fechadura essa chave se encaixa. Hmm."

Ele se aproxima e entrega a chave a um dos anjos. O anjo examinava a chave e, sem palavras,
um dos portões da cidade se abriu por dentro, quase apontando em uma direção.

Eu: “Senhor, estás a brincar comigo. Você sabia que esta chave não se encaixava. Você sabe
todas as coisas. ”

Ele estava rindo. O anjo devolveu a chave a Jesus e Jesus me entregou a chave. Eu estava
confuso.

Jesus: “Venha, Erin, vamos abrir a porta a que pertence a chave.”
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Ele pega minha mão, aperta e estamos imediatamente no centro da Cidade Dourada.
Reconheci esse belo tipo de residência urbana com vista para o Jardim no centro da cidade e o
Trono de Deus acima e a leste da porta. Eu começo a chorar enquanto as lágrimas descem
pelo meu rosto.

Jesus: “Abra a porta. Use sua chave. ”

Eu: “Senhor, essa chave vai para essa fechadura? Esta é a câmara nupcial. ”

Jesus: “Erin, a chave; tente."

Peguei a chave e coloquei-a neste lindo buraco de fechadura gravado a ouro. Havia rubis e
diamantes na fechadura. A porta era lindamente esculpida em cedro ou acácia. Eu não tinha
certeza.

Lá, do lado de fora da porta, estava esculpida uma bela árvore. Eu a reconheci como a árvore
do Jardim com frutas. Foi também a árvore onde Jesus e eu nos comungamos há um ano.
Coloquei minhas mãos na árvore esculpida. Foi tão complicado.

A madeira era tão detalhada que parecia quase cortada a laser em vez de entalhada à mão. O
próprio baú era revestido de bronze. Os ramos eram revestidos de ouro e as folhas de prata. O
fruto era ouro, mas com uma pedra preciosa em cada um.

Sorri quando reconheci que cada pedra do Éfode, ou doze tribos, estava representada ali como
fruto na Árvore da Vida. Ao lado da árvore havia um rio.

Este foi o Rio da Vida. Era composto de algo parecido com cristal de vidro e berilo
água-marinha no que parecia ser uma camada móvel iluminada. Minha mão se moveu sobre
isso.

Jesus: “Erin, a chave; Destranque a porta."

Eu: “Oh, Senhor, esta porta é tão bonita além de qualquer descrição. Estou cativado por esta
obra de arte. ” Virei a chave, ouvi um som engraçado de campainha e a porta se abriu. "Senhor,
este é o mesmo som da porta florestal."

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, por que eu permiti que você abrisse esta porta? Não é aqui
também onde você mora? ”

Eu: “Senhor, Você é realmente incrível. Sim, estou perto do Seu Altar e perto do Trono. Eu
moro aqui na cidade; a Cidade de Deus. ”

Jesus: “Agora você tem aquela chave da câmara nupcial. Por que?"

Eu: "Senhor, isso é uma pergunta capciosa?"
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Jesus: “Não recorro a malandragem. Erin, você também mora na câmara nupcial. É aqui que
você espera pelo seu príncipe e pelo seu casamento. ”

Eu: “Senhor, tu és o noivo. Estou confuso."

Jesus: “Por que este não é o mesmo?”

Eu: “Senhor, não seria o meu Noivo, Você, que teria as chaves da câmara nupcial? Esta é a
chave do meu coração, correto? ”

Jesus: “Temor, sabedoria. Lembre-se de quem é a noiva e por quem ela espera. Ela se prepara
para agradar o noivo. Ela primeiro recebe as chaves. Ela deve tomar a decisão de primeiro ser
uma noiva. Ela deve destrancar a porta e entrar. ”

Eu: “Mas como o noivo vai entrar se a porta estiver trancada?”

Jesus: “Oh, ela está planejando prender o noivo. Eu não vi isso chegando. Isto não é bom." Ele
estava sorrindo e brincando. "Olha, Erin."

Do lado de dentro da porta, há apenas uma trava, a maçaneta, mas não há chave.

Eu: “Então, Senhor, o noivo trancará a noiva como prisioneira até que Ele venha?”

Jesus: Ele começou a rir. “Como pode ser isso se ela tem as chaves? Isso não é possível. Ela
teria que trancar a porta por fora e escalar as paredes, entrando na câmara pela varanda.
Então o noivo teria que ficar do lado de fora e gritar para que ela jogasse as chaves para
destrancar a porta. Isso parece muito trabalho. ”

Eu: Eu estava rindo. “Senhor, o Senhor teve que trabalhar tanto em minha busca por mim e em
meu coração. Eu vi Você e Você é implacável. ”

Jesus: “Sim, mas, no final das contas, como um Noivo respeitoso, Minha noiva tem a escolha
de virar e ir ou ficar, certo?”

Eu: “Mas, Senhor, se eu for escolhido desde o início, não posso cair, certo?”

Jesus: “Erin, sim, mas se você fosse escolhida, eventualmente reconheceria a voz Daquele que
te ama. Erin, você reconhece minha voz. Eu sou aquele que está chamando você no deserto.
Eu sou aquele que clama em mares agitados. Eu sou o único que bate.

“Eu estou parado na porta. Lembre-se, você me reconhece. Também abro portas que você não
pode fechar e fecho portas que você não pode abrir. Isso também é bom. Triste, às vezes, mas
benéfico para aqueles que Me amam e ouvem Minha voz chamando. ”

Eu: “Senhor, a tua voz é música para o meu coração triste”.
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Jesus: “Seu coração é o centro. O coração, seu coração, é bom, Erin. Deus olha para o
coração. Ele também repara nas outras partes. Eles trabalham juntos, mas o coração é o que o
Noivo busca! ”

Ele pega minha mão e imediatamente estamos na varanda da câmara nupcial. Eu poderia
escrever um livro inteiro sobre o que vejo diante de mim. A beleza e os meandros da área no
centro da Cidade de Deus estão além dos termos terrenos. Comecei a rir. Fiquei animado ao
olhar para o Jardim ao lado da Sala do Trono.

Eu: “Senhor, eu sei que estamos no nível do solo e que, acima de nós, havia camadas de mais
câmaras e mansões, algumas muito altas. Ouvi dizer que quanto mais alto, mais perto você
está de Deus ”.

Jesus: “Interessante. Então você está dizendo que há maior favor quanto mais alto você sobe?
Hmm, isso parece um tipo de verdade que não posso contestar. ” Acabei de perceber que o
que saiu da minha boca não era o que eu queria dizer.

“O que você está se perguntando é se você está em uma posição mais baixa porque sua
câmara está no nível do solo? Erin, realmente? Vamos deixar essa especulação ociosa para
aqueles que desejam um nível de status superior. Já ouvi essa murmuração, mas posso lhe
dizer que tudo será justo e você terá grande alegria ao ver como Deus trabalha.

“Você ficará feliz por seu irmão e irmã e não haverá um exemplo de fruto ruim em lugar
nenhum. Não se preocupe. Agora, você teve um sonho preocupante. Conte-me sobre isso. ”

Eu: “Sim, Senhor, eu sei que isso vem de Ti. Você está trabalhando em algo; Eu posso sentir
isso."

Ele estava sorrindo e me sentou ao lado Dele em um lindo banco com vista para esta paisagem
celestial. Nós nos sentamos em almofadas que eram algo parecidas com plumas, mas com
uma substância fofa e macia parecida com uma pele. Não consigo descrever, mas era tão
confortável que desejei estar sempre neste mesmo lugar com Ele. Eu me senti segura,
confortável e muito alegre.

Jesus: “Erin, qual é o seu sonho?”

Eu: Eu ri da minha perambulação. "Sim, senhor. Bem, neste sonho, encontrei meu primeiro
namorado. Eu tinha a idade que tenho agora. Eu tinha um lugar realmente emocionante para
estar; meu casamento. Eu precisava pegar meus filhos e chegar em um determinado horário
em outro local para a cerimônia. Eu não poderia me atrasar.

“Eu estava carregando meus pertences em um velho Chevelle. Ele tinha um motor incrível,
como um hot rod. O carro era pintado de ouro metálico e tinha bancos de couro branco.
Enquanto eu carregava a bagagem, um homem se aproximou de mim. Ele me convenceu a
sentar com ele um pouco e conversar. Tive algum tempo de sobra, mas não muito.
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“Caminhamos até um antigo café. Depois de uma xícara de café, ele perguntou se eu gostaria
de ver onde ele mora. Eu olhei a hora. Então, o tempo em todos os lugares ao meu redor
parou. Estávamos congelados no tempo. Subi a escada escura para um aposento superior.

“Havia dez leitos lá. Ele tinha companheiros de quarto. Cada um dos homens olhou para baixo
e para fora. Todos estavam relembrando os velhos tempos. Cada um dos homens parecia
veteranos feridos. Cada um deles tinha uma jovem.

“Eu queria ser educado, mas não queria ficar neste lugar. Eu finalmente disse a ele que tinha
que sair. Ele tentou me persuadir a ficar. Então me lembrei do que havia escrito em meu
anuário e por quê. Comecei a sair.

“Percebi que não havia escadas de volta ao solo, apenas um antigo elevador de grãos. Era
difícil ver. Estava extremamente claro lá fora, mas eles haviam coberto as janelas com lençóis
escuros.

“Apesar dos protestos, desci o elevador de grãos. Finalmente, eu estava fora da luz. Fiquei
triste por até ter parado para voltar lá. Entrei no carro e fui para o casamento. O que isso
significa, Senhor? "

Jesus: “Que bom que você perguntou. Agora, o que o fez voltar esta semana a um momento
doloroso? "

Eu: “Tive que provar a parte sobre o 'Coração de Ouro' e a menção a isso. Quando aconteceu
e quando pedi um coração de ouro. ”

Jesus: “Lembre-se, não olhe para trás para ver o quão longe você já foi. Mantenha o curso.
Agora, como esse sonho está relacionado? ”

Eu: “Esta foi uma pessoa que causou muita dor.”

Jesus: “Vejamos a simbolização. Ele apareceu, como o inimigo gosta de fazer, em um
momento de grande alegria em sua vida. Você estava viajando, fazendo as malas e saindo
para se casar. Até seus filhos estavam vindo.

“O céu estava claro e claro e você estava indo embora. Ele se virou e sorriu em uma carruagem
de Deus. ” Eu estava morrendo de rir e ele riu. “Agora, o que este homem faz bem quando você
está saindo? Ele tenta convencê-lo a parar e ter comunhão com ele por um tempo.

“Observe os arredores. Era um velho café escuro; desagradável. Ele então o convence a ver
onde ele mora. Você percebe que o tempo parou. Agora ele o conduz por uma escada escura.
Você o segue escada acima. Existem camas.

Todos esses homens moram juntos em uma sala; como uma casa fracassada. Eles até vão
para a cama abertamente com virgens em plena exibição uma da outra, como se fossem
troféus. Agora nenhuma luz pode entrar porque há lençóis escuros, ou 'véus', sobre as janelas
ou olhos. Qual era a temperatura? ”
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Eu: “Oh, não estava nem quente nem frio.”

Jesus: “Oh, interessante; morno. Então, esses homens também passaram por guerras.
Batalhas interessantes, batalhas de todos os tipos e cicatrizes profundas apenas reconciliáveis
  bebendo bebidas alcoólicas. Você decide ficar ansioso e ir embora. Não há mais escadas para
sair.

“A única maneira de descer é um elevador de grãos; Um velho. As virgens não têm saída
porque, como não são mais virgens, estão convencidas de que não podem sair da mesma
forma que vieram. Sem escadas para baixo, não havia saída.

“Eles vêem você sair assim, mas sabem que você tem filhos e, portanto, não é virgem. Sua
presença ali mostrou a eles uma saída. Agora você sai e chega ao seu casamento a tempo.
Isso é bom. Há mais aqui. Ouça com atenção. ” Eu ainda estava fascinado pelo elevador de
grãos.

“Agora, este cenáculo é uma câmara em sua cabeça. Esta é a parte em que o inimigo foi
ativado por meio do trauma. Erin, o inimigo ganhou acesso aqui e ele trabalha contra você
desta parte de sua cabeça. "

Eu: “Senhor, eu não entendo.”

Jesus: “Você tem que parar com isso. Você está livre, Erin. O inimigo está banido. Não volte
para a sala lá. Agora vou fechar essa porta para você. "

Eu estava chorando. Eu sabia do que se tratava.

Eu: “Isso foi de longe a coisa mais dolorosa. Foi aqui que o inimigo foi capaz de trabalhar em
minha cabeça com palavras da bigorna e martelar em meus ouvidos. O inimigo me fez duvidar,
falhar e me sentir inseguro desta parte.

O inimigo poderia me convencer de que eu não merecia ir ao casamento. O inimigo me
convenceu de que eu nunca poderia ser útil para você, Senhor. Cada pedaço de felicidade foi
destruído aqui quando comecei a morar aqui. Em seguida, isso abre para outras salas. ”

Jesus: “Está acabado aqui, Erin. Estou fechando essa porta permanentemente e libertando
você. ”

Ele me encarou e olhou bem nos meus olhos. Ele agarrou minha cabeça, colocando cada um
de seus polegares sobre meus olhos e suas mãos sobre minhas orelhas. Ele então soprou no
meu rosto. Eu senti uma onda de calor como fogo, vento e chuva fria. Uma onda passou por
mim.

Eu o ouvi chamar a Deus e Ele falou em outra língua. Imaginei que fosse hebraico antigo, mas
não tenho certeza? Imediatamente, me senti leve, como se um peso tivesse sido removido. Eu
chorei enquanto escrevo isso.
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Ele se aproximou e me deu um grande abraço. Ele agarrou minha mão, apertou-a e nós
estávamos imediatamente no bosque de álamos atrás da minha casa na montanha.

Eu: “Oh, Senhor, eu amo estar aqui também. Obrigado. Obrigado por me trazer aqui quando eu
esquecer minha casa. ”

Jesus: “Erin, você está livre. Agora viva assim. Fechei uma porta que nenhum homem pode
abrir. Eu tenho a chave para isso. Ao vivo agora. Você sabe que seu noivo chegará em breve.
Você está pronto para Ele, sim? "

Eu: “Oh sim, Senhor, eu tenho o Salmo 45 quase memorizado.”

Jesus: “Bom. Você foi informado disso. Ser encorajado. Agora esqueça as coisas anteriores.
Estou fazendo algo novo. Você é amado pelo Rei e Ele possui as chaves. Alegrem-se e sejam
felizes. Quando você tiver tristeza, lute contra ela com louvor e adoração.

“Esta é uma ferramenta para usar contra o ferreiro. A adoração confunde o inimigo e o afasta
em confusão. O básico mantém o poder; louvar e adorar Nosso Pai Celestial. Sua hora está
chegando, Erin. ”

Eu: “Senhor, você está me levando para casa em breve.”

Jesus: “Erin, é preciso a glória de Deus para esconder um assunto e a honra dos reis para
investigá-lo. O Salmo 45 é bom. O Salmo 46 também é bom. Tenha coragem. Você é amado."

Sonhe ...

11


