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(anteriormente conhecido como Heaven 24)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por este dia, a casa que alugamos bairro seguro em que vivemos, meus filhos e sua
boa saúde e para o meu trabalho. Senhor, fui testado na semana passada. Fui tirado de uma
posição elevada no trabalho e fui rebaixado.

Lembro-me do homem que meu valor não é nada para eles. Eu sempre trabalhei duro, sendo
vigilante e cuidadoso e colocando minhas necessidades de lado pelo bem desta empresa. Na
América, isso é chamado de proteção da segurança no emprego.

Em vez disso, Senhor, falhei mais uma vez em vir a Ti em todas as coisas. Eu falhei em
trabalhar para Você e não para o homem. Eu respondo ao meu opressor aqui, mas, em última
análise, eu respondo a Você, meu Rei e Senhor.

Padre, cometi um erro, muito pequeno, que esqueci. Deixei um documento desprotegido e
alguém com intenção de fazer o mal mudou. Fui repreendido com mais severidade do que a
pessoa que pretende fazer o mal. Disseram-me para não falar quando tentei me defender do
que essa pessoa fez.

Oh Senhor, Você removeu dois dos meus obstáculos e com, apenas um restante, Você
adicionou outro. Estou sem palavras hoje, então que minhas palavras sejam poucas. Em 1
Samuel 3:10, Senhor, Você ficou aí chamando. Então Samuel disse: “Fala, porque o teu servo
está ouvindo”.

Então, Senhor, estou abatido esta semana. Justamente quando eu acredito que alcancei uma
medida de avanço terrestre, meus inimigos estão lá me lembrando de minha pequenez.

Senhor, você me chamou. Você sussurra em meu coração: 'Erin, estou em você e estou aqui'.
Senhor, eu oro por meus inimigos e não posso fazer nada sobre suas intenções. Não procuro o
favor de homens ímpios, mas corro atrás do amor da minha vida, meu Senhor Jesus, meu Rei.

Jesus: “Erin, sobe.”

Jesus está de pé com os braços estendidos. Ele está vestindo uma túnica branca hoje e Ele
também está usando uma faixa vermelha carmesim de cerca de cinco centímetros de largura.
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Há bordados na própria faixa, junto com letras hebraicas. Corro para os Seus braços, pois
estou aqui em casa com ele.

Eu: Eu chorei abertamente. “Senhor, estou muito grato a Ti por estar aqui de braços abertos.
Fiquei tão ocupado de novo que não consegui ir até Você quando me chamou.

“Quando o fiz, estava tão concentrado no problema que o ferreiro cobriu meus ouvidos com
mentiras e eu escutei. Senhor, algum dia vou aprender? Não posso estar a Seu favor quando
meus próprios pensamentos são traiçoeiros. De onde vêm esses pensamentos? ”

Jesus estava me consolando e ouvindo com atenção. Seus olhos eram tão amáveis   e seus
ombros largos.

Jesus: “Erin, seus pensamentos; você não deve levá-los cativos? ”

Eu: “Sim, Senhor, mas como alguém pode dizer que é humilde ou realmente tem humildade?
Não posso, nem farei, com tanta certeza quanto meus inimigos fariam o trabalho à procura de
erros. Eles certamente veriam minha fraqueza e pediriam para me humilhar, Senhor. Nunca
poderei ser humilde enquanto meus próprios pensamentos removem isso. ”

Jesus: “Estude a humildade e o significado disso. Isso não é algo dado a você como um
presente ou um emblema de honra para usar. A humildade é um reflexo de um preço que você
teve que pagar e que o trouxe para baixo.

“Nenhum homem que permanece em um pedestal que ele mesmo ergueu tem humildade.
Certamente este é um ídolo erguido para comemorar suas ações. Bem, quem faz isso? " Ele
estava sério, mas um tanto arrogante. “Não se preocupe em se esforçar para ser humilde. Você
não pode obter isso sem tentativas. Agora, o que você aprendeu? ”

Enquanto isso, Ele me acompanhou até a bela árvore com frutas e puxou duas peras
douradas. As peras brilhavam quando ele deu uma mordida e depois entregou uma para mim.

Jesus: “Erin, você vai gostar disso”.

Eu ri Dele porque Ele claramente estava me confortando. Ele estava e está no controle total.
Peguei a pêra e dei uma mordida.

Eu: “Oh, isso é maravilhoso. Esta é a pêra mais incrível que já comi. Estamos tão perto do
Natal; há uma perdiz na árvore também? ”

Jesus: Ele estava rindo. “Não, Erin, você não quer morder uma perdiz celestial viva. Eles são
muito adoráveis   aqui. Agora continue. ”

Ele começou a me levar até os vinhedos. Ele segurou minha mão enquanto comia Seu fruto.
Eu sou muito pequeno em estatura comparado a ele. Eu estava tão feliz por estar aqui. Fiquei
tão feliz por Ele me amar.
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Eu: “Senhor, por favor, me perdoe. Por favor me perdoe. Eu ouvi esses homens me
amaldiçoarem e então uma mulher amaldiçoou a mim e aos meus filhos. Como faço para orar
quando meus pensamentos são traiçoeiros? Como posso perdoar ataques sem sentido? ”

Jesus: “Erin, você estudou o seu inimigo. Você entende que o trabalho dele é te deixar pra
baixo, te deixar exausto, te deixar doente e então inserir os pensamentos dele. Seu trabalho é
separar você de mim. Seu trabalho e estratégia é dividir e conquistar.

“Na Palavra de Deus, as estratégias do inimigo podem ser rastreadas. Lembre-se, não há nada
novo sob o sol. O inimigo não caiu da graça do Céu para a Terra e então recebeu uma nova
revelação e novos dons separados de Deus.

“Portanto, o inimigo não tem escolha a não ser usar essas mesmas estratégias
indefinidamente, mas as disfarça apenas por local, entendeu? Você é odiado porque Me tem
em você.

“Não está escrito que deixei os que me amam com o divino Conselheiro, o Espírito Santo? O
Espírito Santo é Deus falando em você. Você deve aprender a aproveitar isso. Agora, diga-Me
o que aconteceu, como aconteceu. Conte-me sobre sua semana. ”

Eu: “Estava começando a ficar doente depois de uma viagem produtiva. A viagem me trouxe
muita alegria e fui altamente produtivo. No entanto, quando voltei, estava exausto. Eu então fui
martelado com isso e aquilo; um cachorro doente, problemas com um dos meus filhos, uma
quebra de confiança foi quebrada, mais contas vieram inesperadamente e, finalmente,
problemas no trabalho. ”

Jesus: “Sim, Erin, mesma estratégia; dividir e conquistar. O inimigo procura afastá-lo de mim.
Ele usará todas as táticas para causar destruição, dúvida, desânimo, atrasos, dívidas e
devastação. Ele se deleita com o seu problema. ”

Eu: “Senhor, é incrível como ele é implacável.”

Jesus: “Erin, seu tempo está acabando. Não se surpreenda com os ataques. Considere isso
tão bom, pois sempre faz com que você corra para Mim. ” Ele estendeu a mão e apertou meu
ombro. "Eu não esqueci as promessas que fiz a você."

“Dois obstáculos foram removidos. O último parece que aumentou para dois, mas é realmente
um e o mesmo. Assim que um for removido, o outro o seguirá. Eu estou aqui e com você
Espere um pouco mais.

“A própria forca que eles construíram para você, eles próprios se enforcarão. Ore por eles, pois
esta curta vitória presunçosa é uma ilusão. Deus vê todas as coisas. Você mesmo viu que nada
está oculto aos olhos de Deus; nada.

“Lembre-se também que o Espírito Santo e os outros santos que vieram antes de você
intercedem por você. Saiba que todas as suas orações são ouvidas, portanto, tenha grande
coragem e fique feliz.
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“O Senhor Deus no Trono não tem prazer em permitir que as petições do inimigo sejam
atendidas. Saiba apenas que Deus não permitirá que você seja testado além do que pode
suportar.

“Lembre-se do que Deus está pedindo a você por essas trilhas. Pare de perguntar por que e,
em vez disso, pergunte 'o que posso fazer para mudar, Senhor?' ”

Eu:“ Oh não, Senhor, estás a dizer que haverá mais? Você não acabou de me prometer que eu
acabaria com isso? "

Jesus: “Sim, Erin, mas você se vê completamente livre de impurezas agora?”

Eu: “Não, Senhor, não posso me livrar de tudo isso. Sempre há resíduos. ”

Jesus: “Agora ouço um nível de humildade, Erin. Isso é bom. Agora deixe-me deliciar-me com
você. Você também se deleita em mim. Lembre-se de seu lugar aqui no céu. Lembre-se de
onde você vai morar. Lembre-se também de que essas provações ficarão mais intensas, mas a
Palavra do Senhor é verdadeira.

“As Escrituras vão dar-lhe conforto e cantar para sua alma durante suas provações. Erin, se o
inimigo separou você; você ainda tem o Espírito Santo. As páginas estão cheias de amor; amo
chamá-lo de casa no céu.

“Memorizar essas promessas vai impedir as mentiras do inimigo. Isso é sabedoria. No entanto,
saiba disso; que estou sempre com você. Me invoque e eu responderei. ”

Estendi a mão e, em lágrimas, abracei-o. Eu caí de joelhos e me inclinei para colocar minha
bochecha molhada em Seu pé. Ele se abaixou, pegou minhas mãos e me olhou nos olhos.

Jesus: “Erin, você é daqui e não vou te deixar. Eu não vou abandonar você. Eu te amo.

Eu: Eu estava chorando. “Senhor, o Senhor tem feito muito por mim. Serei eternamente grato e
passarei a eternidade expressando meu louvor e gratidão ao Senhor. Eu te amo.

Jesus: “Agora sobe. Eu quero te mostrar algumas coisas. Você está livre para seguir em frente
ou há outra coisa? ”

Eu: “Senhor, por favor, não demore muito. Por favor, venha para nós em breve; ou remova
meus obstáculos para que meus filhos e eu possamos ser livres. Eu gostaria de deixar este
lugar deserto. Não quero dizer qualquer desrespeito, mas vou continuar a ser implacável em
orações e petições para ser libertado daqui. ”

Jesus: “Erin, eu te digo a verdade; Tão certo quanto estou aqui com você agora, não vou deixar
você ficar onde está e esquecer o que prometi. Vou levar você e seus filhos para um lugar
seguro. Por favor, seja paciente e continue Me permitindo trabalhar. No entanto, é bom para
você continuar a Me perseguir em orações. ”
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Eu: “Senhor, obrigado. Vou continuar a fazer petições e orar, mas também te louvarei. Eu te
amo tremendamente. ”

Jesus: “Agora, vamos ver o que os ceifeiros estão fazendo”.

Eu vi vastas fileiras de videiras. As linhas alternavam entre folhas roxas, folhas vermelhas,
folhas verdes e folhas amarelas. Ele me acompanhou até uma colina de uvas verdes. Havia
uma sensação de frescor e nítido no ar.

Eu: “Senhor, isso é tão lindo. Não sabia que as uvas tinham cores diferentes no outono. Eles
são tão bonitos. Eu sinto que estou olhando para uma tapeçaria. ”

Jesus: “Hmm, escolha interessante de palavras. Sim, todos eles estão em estágios diferentes.
Alguns produziram sua colheita e as uvas foram transformadas em vinho. Um pouco deste
vinho é apreciado até em casamentos. Outros não amadureceram ou estão próximos da
maturidade. Quando a uva está madura, o dono da vinha chama os colhedores para trazer as
uvas. ”

Eu: “Então, Senhor, esta é uma grande parábola viva. Por favor, faça isso para que eu possa
entender. Por favor, conceda-me sabedoria para escrever o que Você está me mostrando, para
que aqueles a quem você chamou para discernir e interpretar possam esclarecer o significado
mais profundo. ”

Jesus: Ele começou a rir. “Erin, apenas pergunte! Você é engraçado."

Eu: “Senhor, deixas muito em aberto para interpretação? Quem pode saber seus
pensamentos? Quem é digno? ”

Jesus: Ele está rindo. “Sim, eu entendo, mas a sabedoria revelará que existem níveis de
significado e camadas de sabedoria na Minha Palavra. Somente aqueles que buscam
diligentemente sabedoria e conhecimento os encontrarão. Isso significa que você deve correr
atrás de mim. Você deve fazer algum trabalho aqui.

“Não te foi dito para estudar as Escrituras, ouvir o Espírito Santo e me amar de todo o coração,
alma e força? São mutuamente exclusivos um do outro?

“Não terei, no entanto, uma graça especial por este último e não darei nem mesmo o mais
simples dos homens ou crianças que Me amam com toda a sua sabedoria especial, mesmo
com falta de conhecimento das Minhas Palavras? Que idiota pode dizer que tudo está
disponível para todos menos Eu? ”

Eu: “Senhor, por favor, me perdoe. Você está dizendo que sabe que alguns não terão acesso a
princípios básicos como a Bíblia, mas, se eles O buscarem e amarem, Você lhes concederá
ainda mais do que eruditos orgulhosos? ”

Jesus: “Sim, de certa forma, mas todos são iguais. Agora tente isso. ”
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Ele estendeu a mão e me deu um cacho de uvas contendo uvas verdes cintilantes, brancas e
amarelas claras. Parecia que as uvas foram enroladas em açúcar. Dei uma mordida e a uva
estava doce e azeda. Era maravilhoso e a casca da uva era grossa.

Eu: “Senhor, isso é incrível. Esta é uma uva de casca grossa, mas tem o centro mais suculento.
”

Jesus: Ele estava rindo. "Tem outra."

Percebi que eles estavam frios ao toque. Coloquei outra uva na boca. No início estava frio, mas
o centro estava quente.

Eu: “Senhor, isso me lembra de como eu costumava ser antes de Te conhecer; pele grossa e
fria. ”

Jesus: Ele estava rindo. "Sim. Que bênção você respondeu ao Meu chamado, ou estaria
amadurecendo muito tarde nesta mesma videira. E sim, você precisaria de pele grossa. ”

Eu: Eu estava rindo. “Senhor, as uvas têm um sabor tão doce. É maravilhoso. Vai ser grappa,
uma vindima tardia? ”

Jesus: “Já falamos sobre isso, mas você não percebeu algumas coisas que são muito
importantes. As uvas mais doces permanecem mais tempo na videira, mesmo em temperaturas
frias. No entanto, o perigo é que ele pode morrer ou fermentar facilmente. É delicado.

“Agora, o vinho mais doce é feito da uva que fica na videira por mais tempo. Isso é o que você
prova. Estas uvas não estragaram. ”

Eu: “Eles têm um gosto maravilhoso. Não consigo imaginar que haveria uvas podres no céu. ”

Jesus: Ele estava rindo. "Sim você está correto. Tudo está perfeito aqui. As uvas não estragam
nem aparece bolor. Agora, por que eu te mostrei isso? O vinho mais doce tem um preço e é o
mais difícil de fazer. Venha comigo."

Enquanto caminhávamos, percebi que o campo de vinhedos por onde caminhávamos ficava no
alto da montanha. Foi interessante porque notei que muitos dos harvesters pareciam europeus,
mas eu só conseguia ver à distância. Eu me perguntei se alguns deles eram da pequena vila
parecida com a austríaca.

Caminhamos até uma bela mansão com arquitetura em estilo francês. Era mais como um
pequeno castelo; realmente enorme, mas não exagerado como muitos na Terra. Era feito de
grandes pedras cinzeladas e o mais fino calcário; como pavimentos, mas perfeitos e
extremamente grandes.

O Lar tinha pedras angulares e cunhas cinzeladas nas janelas. Havia toldos de estanho de
metal martelado sobre cada janela. As janelas pareciam ser feitas da melhor madeira de ébano
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com todos os painéis de vidro 10 / cristal chanfrados; impossivelmente caro na arquitetura
terrestre.

As janelas abriram, o que não é mais permitido nem para fins de seguro. Todas as janelas
estavam abertas e cada uma tinha floreiras de pedra e bronze com lindas suculentas e flores.

A frente da casa era feita de pavimentos perfeitamente cinzelados de jaspe dourado. Havia
uma grande fonte em frente e ainda mais fontes na entrada.

Eu: “Senhor, este Lar me tira o fôlego. É requintado e diferente de qualquer casa que já vi.
Quem vive aqui?"

Jesus: “São seus amigos. Você os conhecerá muito bem quando chegar. Agora eles se
interessaram em colher as últimas uvas. Existem outros também, mas alguns gostam de vinhos
diferentes. Cada um deles é hospedado por um fabricante de vinho diferente. Veja."

Eu vi essas lindas colinas, montanhas e vales, todos com lindas Casas. Alguns desses Lares
eram italianos, alguns country franceses, alguns espanhóis e alguns toscanos californianos.
Todas eram propriedades incríveis. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas.

Eu: “Senhor, alguns destes estão esperando os santos chegarem. Vejo anjos e obreiros
terminando esses Lares. Senhor, você virá muito em breve, não é? "

Jesus: “Erin, por que você está tão assustada e preocupada? Comemoro!" Então ele parou de
andar, se virou para mim e ficou muito sério. “Erin, você não saberá a hora da Minha vinda até
que esteja quase chegando. Você receberá o aviso de preparar sua casa, mas lembre-se de
que a sabedoria dela é comprovada como certa.

“É sempre sábio preparar a casa, mas você não deve ter medo. Agora, assim que os retoques
finais estão sendo preparados em sua mansão, o lugar que você mora ao lado do Meu Altar
está pronto para você. É para você e seus filhos estarem perto de Mim e em paz. Não tenha
medo."

Eu: “Perto do seu altar está a câmara nupcial. Eu sei que esta parte está completa. Não vi
nenhuma construção nova na cidade além de decorações sendo colocadas. Eu vi isso em meu
sonho e um transeunte me perguntou se eu estava pronto para a grande festa. ”

Jesus: “Você tem razão. A Cidade de Deus está pronta para receber os que nela habitam. Você
está perto de mim, não se preocupe. Seus vizinhos consistem daqueles que você não pensa e
alguns que são os menores na Terra. Aqueles que mais amam estão mais perto do Trono. ”

Eu: “Senhor, não me sinto digno disso. Lembre-se, meus pensamentos são traiçoeiros às
vezes. ”

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, você não acha que Deus no Trono tem raiva e pensamentos?
Ele não mostrou Sua força antes? Lembre-se, em Minha Casa, há muitos quartos. ”
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Eu: “Senhor, acabei de pensar. Existem várias camadas para isso. Posso ver visivelmente os
aposentos da cidade e que a cidade de Deus é como uma casa. O layout arquitetônico da
cidade é semelhante ao layout original do Templo e seus jardins. No entanto, todos os que
buscaram o Seu coração e perseveraram em suas provações, habitam lá. ”

Jesus: “Erin, posso garantir-lhe que há muito mais coisas na Cidade que ainda não viu. Você
entenderá mais quando vier e finalmente habitar aqui. Alguns santos solicitaram um lar na
cidade, então as propriedades que você viu ao redor da seção interna são como subdivisões.

“Existem lindas mansões aqui. Além disso, você ama seu lugar na montanha, então vem para a
cidade a trabalho. O trabalho é algo de que você vai gostar muito. Você também terá um lugar
aqui para ficar e visitar com amigos e familiares. Você não viu tudo.

“Agora, alguns lendo isto podem se perguntar se eles terão o favor de morar na cidade e
podem até mesmo duvidar de seu lugar enquanto o ferreiro fala mal e duvida para eles. Bem,
as chances são boas de que, se o inimigo está falando com eles, é porque eles já moram aqui
e o inimigo sabe disso.

“Portanto, incentive seus amigos e garanta-lhes que alguns podem até ter uma visão melhor do
Céu do que você.”

Ele sorriu, bateu no meu ombro, sorriu novamente e riu.

Eu: Brincadeira. “Oh não, como pode ser, eu fui roubado! Eu coloquei meu pulso sobre minha
testa e agi de forma dramática. Ele se iluminou e riu de mim. “Senhor, não me sinto digno
quando ouço algumas das histórias da incrível fé de tantos crentes.

“Bem, muitos não tinham Bíblias ou mesmo a capacidade de adorá-Lo abertamente em público.
Muitos foram espancados, estuprados e roubados. Mesmo muitos ainda nunca tiveram uma
casa como eu. Eu vivo como uma rainha em comparação com a maior parte do mundo, mas,
apesar de todo o seu sofrimento, eles tinham uma fé inabalável diferente de mim. ”

Jesus: “É muito raro que um homem que foi despojado de todas as coisas terrenas, e até
mesmo de sua própria masculinidade, não desista de sua fé. Há um preço a pagar, certo?
Essas provações e a perseverança para passar por elas são o vinho doce do deserto para Meu
Deus Pai.

“Erin, ainda é sobre o coração do homem. Não se trata da medida das provações, mas do
coração que é refinado por meio delas. Não importa o quão quente ou fria a fornalha seja, ela
produz em você um coração que eu procuro. ”

Eu: “Você está certo, Senhor, eu não posso comparar minha caminhada com a de outras
porque isso não está certo. Conheci alguém que não passou por muitas provações pessoais,
mas a fé desse crente e a capacidade de sempre confiar em Suas palavras são realmente
notáveis. Nunca, em toda a minha vida, vi uma fé tão divina ”.
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Jesus: “Isso é bom, Erin, que você esteja perto de um crente que esta fé é enviada pelo próprio
Senhor para a sua vida. Uma fé como essa, se um homem possuir, pode mover montanhas. A
fé tão pequena quanto um grão de mostarda pode fazer muito do que está escrito.

“A fé inabalável fará com que o inimigo fuja para salvar sua vida, pois ele certamente verá o
Senhor por trás de tal crente. Agora isso vai te ajudar. Ah sim, por que eu te levei para esta
propriedade? Certo, venha comigo. ”

Eu estava rindo. Ele agiu distraidamente, mas tudo com o Senhor é planejado perfeitamente.
Caminhamos até a parte de trás da propriedade. Era tudo janelas e tão bonito.

Ele olhou através do vale. Eu vi todos esses vinhedos. Era um mar de cores e incrivelmente
lindo. Eu vi dois edifícios. Os colhedores carregavam uvas para um dos edifícios e os
colhedores com baldes iam para o segundo edifício.

Eu: “Senhor, o que eles estão fazendo?”

Jesus: “O primeiro edifício está produzindo o vinho doce. Vamos ver. ”

Ele pega minha mão e instantaneamente estamos dentro. Houve uma grande festa lá. O prédio
tinha janelas de vidro em todos os lugares. Havia trabalhadores pressionando as uvas com os
pés e regozijando-se. Parecia muito divertido.

Quando Jesus apareceu, todo o lugar se curvou a Ele e O louvou. Muitos foram correr para ele.
Então, eles continuaram a comemorar enquanto Jesus olhava sorrindo e rindo. Eu olhei para
ele. Ele realmente é tão incrível. Eu O amo muito e todos aqui também.

O louvor está sempre em suas línguas e lábios, dia e noite, pelo que Ele fez. Quando todo o
lugar começou a comemorar ainda mais alto com a presença Dele, percebi que uma
colheitadeira havia deixado cair seu balde para correr até Jesus. O balde consistia nas cascas
das uvas pisoteadas depois que todo o suco foi removido. Jesus então colocou a mão em meu
ombro.

Jesus: “Vou mostrar isso a seguir. Venha comigo."

Enquanto a celebração continuava, o Senhor me conduziu até a porta do segundo edifício. Lá,
as sobras de pele e pedra-pomes estavam sendo colocadas em um tanque gigante e
pressionadas ainda mais. Este foi então cozido, ou assim parecia.

Eu: “Senhor, o que é isso?”

Jesus: “Erin, isso é o que você chama de grappa”.

Eu: “Perdoe-me, Senhor, mas pensei que grappa era a última uva atrasada.”
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Jesus: “Bem, você tem razão, mas é mais. São os resquícios da uva tardia esmagada e, sim,
uma parábola e mistério da qual você estará longe. No entanto, você ainda verá isso do ponto
de vista do céu. Pegue minha mão."

Ele pegou minha mão e apertou-a suavemente. Instantaneamente, estávamos no Jardim de
Deus e sentados à Sua mesa.

Eu: “Senhor, isso é incrível quando Tu fazes isso."

Não estou mais desorientado, mas imediatamente ciente do que me rodeia. Ele estava sorrindo
e rindo com conhecimento de causa. Ele acenou e dois anjos se aproximaram da mesa. Cada
um de nós recebeu dois copos ; um era muito pequeno e o outro era uma taça de vinho normal.

O anjo derramou vinho na taça maior de Jesus. Jesus cheirou e depois tomou um gole. Em
seguida, acenou para os anjos derramarem mais em nossas taças.

Jesus: " Agora, Erin, experimente isto. Este é um vinho doce da colheita do ano passado, pois
as uvas deste ano não atingirão a plenitude por pelo menos mais um ano. ”

Tomei um gole e foi incrível. Não foi muito seco e nem muito doce, mas perfeito e diferente de
tudo que eu já tinha bebido.

Eu: “Nossa, Senhor, isso é incrível.”

Ele dispensou Sua mão e o anjo derramou vinho de uma garrafa muito pequena em Sua
pequena taça de vinho. Ele cheirou, provou e acenou para que eu experimentasse.

Eu provei e era forte e compacto. Limpou minhas passagens sinusais, embora pareçam já estar
claros. É difícil de explicar. Foi surpreendentemente muito bom.

Eu: "Então, as uvas amassadas e pulverizadas produzem isso? Isso é incrível."

Jesus: “Sim. Esta é a prova mais forte dos vinhos; a mais recente e a mais forte. Agora vamos
continuar com a comunhão, Erin”.

Nesse momento, o anjo trouxe mais duas taças. Eu os reconheci; eles foram incríveis. Então o
anjo trouxe o vaso com meu nome nele e um pouco de pão quente, assim como alguns outros
itens. Eu estava chorando.

Jesus: “Ora, Erin, por que você está chorando? Eu sei que você estava pensando consigo
mesmo que os vinhos favoritos de Deus são estes, de uvas tardias, mas isso não é
necessariamente verdade. ”

O anjo derramou vinho tinto na taça de Jesus. Ele primeiro provou e depois serviu um pouco no
meu. Era um vinho tinto.

Jesus: “Você deveria ver as propriedades que produziram este vinho.”
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Eu: “Senhor, não posso acreditar quantas vinhas existem no vale. Eu acabo de fazer amizade
com os produtores de vinho aqui? ”

Jesus: Ele ria e os anjos também. “Não, Erin, há tantas safras de todos os tipos aqui e
fazendeiros para se divertir produzindo. Eles também têm belas propriedades. Muitos sofreram
perdas extremas na Terra; alguns durante a fome ou seca e alguns até mesmo por tornados ou
inundações.

“Você também é amigo deles no vale de Beracah. Estou mostrando uvas e vinhos. Esta é uma
parábola significativa. Agora, vamos comungar. ”

Ele partiu um pedaço de pão achatado quente e me entregou. Eu estava chorando, como de
costume. Eu estava tão maravilhado com meu tempo com Ele aqui. Para mim, primeiro ser
batizado em água por Ele e depois sentar-me à Sua mesa foi simplesmente incrível.

Eu: “Senhor, estou maravilhado com a Tua presença. Estou maravilhado com a sua beleza e
encantado com tudo o que você faz. ”

Jesus: “Erin, segure Minha mão. Agradeçamos a Deus por este dia e pela bênção dele. ”

Eu vi a parte dos céus acima Dele. Sei que isso é difícil de entender, pois é quase impossível
capturar isso por escrito, mas eu O vi oferecer o pão a Deus no céu. Eu também fiz o mesmo
com o meu. Senti um estrondo de nossas cadeiras e mesa como um terremoto.

Foi facilmente um terremoto maior do que '7,0', mas Jesus permaneceu sentado ali sem ser
interrompido. Ele então pegou um pouco do pão e acenou para mim. Eu peguei alguns. Ele
derreteu na minha boca.
Ele então tomou um gole de vinho. No entanto, em vez de esperar que eu bebesse, Ele me
entregou Seu cálice do mesmo lugar em que bebeu. Eu bebi do vinho. Senti uma onda de calor
enquanto o vinho fluía em meu sangue e nas minhas veias. Foi fantástico.

Jesus: “Não é este o vinho mais maravilhoso?”

Eu: “Senhor, é doce, suave, suave, rico e muito leve. Que colheita é essa? ”

Jesus: “Erin, aquela em que você era operária e ceifeira. Isso é bom, certo? ”

Eu: Eu estava chorando. "Sim, Senhor, este é um vinho maravilhoso para um casamento."

Jesus: “Muito bem, Erin, muito bem. Agora, por que você está chorando? "

Eu: “Porque, Senhor, já se passaram dois mil anos. Você virá agora muito em breve, mas não
sei quando. Eu sinto que agora você sabe, o que significa qualquer dia. Senhor, temo por meu
país, a América. Senhor, estou congelada e com medo. ”

Jesus: “Erin, você comunga e mora aqui. Por que, então, você está com medo? "
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Eu: “Por favor, perdoe-me, Senhor, porque não quero desrespeitar. Acontece que Você agora
me mostrou o que em breve acontecerá na Terra e estou com medo. Eu vi em um sonho, logo
após o Dia de Ação de Graças, que muitos cristãos voltarão para casa quando a América
estiver sob julgamento. Este evento irá devastar muitos de nós. ”

Jesus: “Historicamente, Erin, na guerra, os dois lados se sacrificam. Isso não significa que
Deus não fosse a favor deles. Olhe em volta para a beleza aqui. Você prefere estar aqui ou ali?
”

Eu: “Senhor, tens razão. É melhor aqui. Acontece que a perda testará aqueles de nós que
permanecerão. ”

Jesus: “Talvez, mas você testemunhará milagres muito além do que poderia imaginar. Não se
preocupe, Erin, por favor. Eu fiz promessas a você. Agora, vá para o seu amigo com fé
inabalável para lembrá-lo de seu lugar aqui. ”

Eu: “Sim, Senhor, tens razão. Quando a América estiver sob julgamento, será este o início da
tribulação? ”

Jesus: “Não, mas perto. Está perto, não se engane. Agora prepare-se para divulgar essas
informações, mas não tenha medo. Deixe-me fazer o resto. Você é amada, Erin. Eu sei das
perguntas e preocupações que muitos de vocês terão. Você e seus amigos não devem ter
medo. Essas mensagens foram dadas a todos vocês. Agora libere isso. Está na hora."

Eu: “Senhor, você vem até o final de 2013?”

Jesus: “Você deve continuar a olhar para Israel. Preste atenção aos sinais lá quanto ao Meu
tempo. Por favor, fique em paz. Ainda não venho por um tempo para você. Há mais a fazer. ”

Eu: “Senhor, mas Tu me disseste que não há mais nada para eu fazer.”

Jesus: “Você tem razão, mas ainda há mais o que fazer no tempo de Deus, ok? Por favor, ore
por seus entes queridos. Ore por sua irmã. Você é amado pelo rei. Você mora aqui. Você
tomou a comunhão em lugares elevados.

“Não se preocupe quando os homens tentarem te machucar. Você estará longe disso em
breve. Ore por eles por misericórdia, pois, quando perceberem o erro de seus caminhos, para
muitos, será tarde demais. Seria melhor para eles serem esmagados e pulverizados dos
vinhedos da grappa do que serem jogados no fogo. ”

Ele viu que eu ainda estava chorando e preocupada. Ele estendeu a mão e apertou minha mão
suavemente. Instantaneamente, estávamos à beira da piscina no banco do álamo tremedor no
meu quintal celestial. Eu estava chorando.

Eu: “Obrigado, padre, obrigado.”
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Jesus: “Eu não podia te deixar enquanto você parecia tão preocupado. Lembre-se, eu selei as
promessas que fiz a você com Meu anel de sinete. Um decreto selado com o anel do rei não
pode ser revogado.

“Você é minha, Erin. Vou remover seus obstáculos e seus filhos estarão seguros, mas não
posso dizer o mesmo para aqueles que amaldiçoaram você ou seus amigos. ”

Eu: “Ó Senhor, eles não sabem. Por favor, deixe-me orar por eles por misericórdia. Senhor,
abençoe meus inimigos para que nenhum deles pereça, Senhor. O que está por vir fará com
que os corações falhem. Por favor, Senhor, ouça minhas orações por aqueles que amaldiçoam
todos os filhos de Deus. Eles carecem de compreensão.

“Por favor, Senhor, daqueles a quem chamaste, concede-lhes sabedoria. Conceda-lhes
conhecimento sobrenatural para que eles abandonem a maldade e te encontrem antes que
seja tarde demais. ”

Jesus: “Eu ouvi o seu grito, Erin. Você perdoou seus inimigos. Isso é bom. Agora, dê-os a mim.
Eu vou cuidar disso daqui. ”

Eu: “Obrigado, Senhor, eu te amo”.

Jesus: “Eu também te amo”.

Sonhe ...
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