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(anteriormente conhecido como Céu 25)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo teto sobre nossas cabeças. Obrigado pelo básico
como aquecimento, eletricidade, água e também comida. Este é o primeiro ano em que não me
preocupei. Obrigado. Obrigado, Senhor, por remover minha preocupação com o básico.

Essas duas últimas semanas foram difíceis, enquanto eu observava o inimigo procurando
maneiras de atacar. O trabalho parece ser meu objetivo quando vejo o inimigo se aproximando
aqui. Senhor, o Senhor permitiu isso. Sei muito bem que a segurança que sinto em casa pode
ser perdida em um instante com a perda do meu emprego.

Vi ataques em áreas nas quais nem sabia que era fraco. Não senti que baixei a guarda, mas
estava indefeso contra meu inimigo e seus reforços. Agora adoeci e estou lutando contra a
febre e o resfriado.

Senhor, ainda me apego às tuas promessas, pois sei que és a minha única esperança. Não há
outro além de você. Não há nada maior do que você. Nunca haverá nada que venha contra
Você com sucesso.

Você é o Criador e Autor de todos nós; cada coisa viva. Nada ocorre sem o seu conhecimento.
Você é incrível. Eu te amo.

Nada posso fazer contra um inimigo forte, pois sou pequena, mas, Senhor, sou Tua filha e me
coloco aos Teus cuidados. Estou mais seguro sob Suas asas do que em qualquer outro lugar.
Melhor é um dia em seus tribunais.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu: “Oh, estou tão feliz em ver Você.”

Eu corro para Ele enquanto Ele caminha em minha direção.

Jesus: “Eu sei que as coisas têm sido difíceis para você, mas você está seguro aqui”.
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Eu: Eu estava chorando. “Senhor, há mais no que dizes? As coisas vão piorar? ”

Jesus: “Como devo responder a isso com sabedoria?”

Eu: “Não é preciso, Senhor, porque sei que as coisas vão ficar mais difíceis. Eu posso sentir
isso no ar em todos os lugares. Há uma falsa sensação de segurança agora entre as pessoas ”

Jesus:“ Erin, eu estava falando de você. ”

Eu: “Senhor, não voltarás atrás nas tuas promessas. Fiz algo de errado?"

Jesus: “Não, Erin, estou me referindo ao seu problema. O inimigo pediu para peneirar você
mais como trigo. ”

Eu: “Senhor, ele está sempre pedindo por mim. Por que Deus está permitindo mais? O que eu
posso fazer? Posso ir ao Tribunal aqui? ”

Ele estava rindo enquanto me levava até a árvore com frutas. Ele puxou duas peras e me
entregou uma.

Jesus: “Eu sei que você gostou desta pêra de antes.”

Eu: “Sim, adoro esta pêra incrível.”

Mordi e me lembrei da minha última visita.

Jesus: “Agora, você pergunta o que você pode fazer. O inimigo recebeu a habilidade de atacar
áreas nas quais você havia esquecido o protocolo. Lembre-se de que você deixou o
mecanismo de bloqueio fora de um documento. Embora o teste tenha sido mínimo, as
ramificações para você foram medidas pelos envolvidos.

“Então vieram mais duas exposições. Ambos não foram culpa sua, mas, como você permitiu
um, os outros dois são amplificados. Agora, a pergunta principal: 'Por que o inimigo permitiu os
ataques?' ”

Eu:“ Fiquei muito confortável na minha posição? Eu fui arrogante? Talvez eu confiasse demais.
”

Jesus: “Erin, veja os métodos que o inimigo usou. Eletrônica, correto? Tecnologia. Agora eu
disse a você para proteger sua casa e lembrei-lhe sobre as portas abertas. ”

Eu: “Senhor, pensei que Você estava se referindo a preparar nossas casas espiritualmente e
proteger nossa soleira contra o inimigo, não deixando nossas portas abertas.”

Jesus: “Sim, mas ouça o que acabou de dizer. Por favor, repita isso. ”
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Eu: “Sobre soleiras e portas abertas?”

Jesus: “Sim, Erin. Lembre-se de que a estratégia do inimigo segue o mesmo padrão, mas ele
apenas usa meios diferentes. O que ele usou? ”

Eu: “Tecnologia por meio de computadores”.

Jesus: “Como funciona a rede inimiga usando computadores?”

Eu: “A internet? Meu trabalho foi prejudicado por uma porta de internet aberta? ”

Jesus: “Muito bom. Agora, o inimigo está mais à frente da maioria de vocês porque está
constantemente procurando por portas abertas para atacar. ”

Eu: “Senhor, eu só quero jogar fora toda a minha tecnologia. Eu odeio isso."

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, em um dia como este, você não pode funcionar sem ele. Como
você se comunicaria? ”

Eu: “Tem razão, Senhor, não dá para funcionar em ambiente de trabalho sem telefone,
computador, fax e internet. A maioria de nós até troca dinheiro desta forma. ”

Jesus: “Agora o inimigo usou isso como seu domínio. Ele é o governante neste formato terreno,
mas Deus está no controle. ”

Eu: “Senhor, às vezes isso é confuso. Deus vê tudo isso. Ele poderia parar agora e acabar com
isso. Eu gostaria que ele fizesse. ”

Jesus: “Erin, tenha paciência. Havia uma razão para você ter mostrado isso, bem como outras
coisas. Eu quero que você se lembre de uma época. "

Eu vi minha antiga loja. Esta foi a minha primeira loja em Oregon. Era 1996. Eu tinha acabado
de voltar de uma viagem de compras a um mercado na Carolina do Norte. Tive um atraso no
aeroporto de Chicago.

Imediatamente, eu estava lá simplesmente fazendo uma ligação de um telefone público. Eu vi
um homem de ascendência do Oriente Médio parado perto de mim, mas não pensei nada a
respeito. Usei meu cartão telefônico para ligar para minha família em Oregon. Eu ri e tive uma
ótima conversa.

Quando desliguei o telefone e fui até meu portão, me vi saindo com minha bagagem. Meu
cartão telefônico estava seguro na minha bolsa. Então eu vi o homem tirar um tipo de disco de
metal preso ao telefone público e usá-lo em outro telefone público.

Eu: “Senhor, o que ele fez lá?”

Jesus: “Erin, você se lembra do que aconteceu?”
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Eu sim. Três dias depois, quando eu estava de volta ao Oregon, recebi um telefonema do meu
agora ex-marido dizendo que o cartão estava sendo usado por um grupo terrorista para fazer
ligações dos EUA para o Iraque. Houve mais de três mil ligações feitas por muitas pessoas. A
companhia telefônica sabia que era roubado, mas como eu poderia ter impedido? ”

Jesus: “Você não podia, mas foi uma violação de confiança, lembra?”

Eu sim. Eu sabia sobre fraude telefônica porque, poucos anos antes disso, trabalhei para uma
empresa de telecomunicações ”.

Jesus: “Erin, o inimigo vigiava e esperava pela oportunidade certa. Você foi uma vítima neste
esquema; nada mais. O inimigo foi mais esperto aqui simplesmente porque estava um passo à
sua frente. ”

Eu: “Senhor, é por isso que estás aqui. Não consigo acompanhar os esquemas do inimigo. Só
você pode acompanhar o inimigo. ”

Jesus: “Erin, o inimigo está te bombardeando para tentar confundi-la. Se você está confuso, ele
pode atacar. Esta é uma lição em portas.

“Agora, eu tenho mais para mostrar a você, mas isso é para que você não seja pego de
surpresa pelos problemas do inimigo. Há sabedoria aqui e você é uma filha do rei. Você não
está perdido, mas foi encontrado, entendeu? ”

Eu: “Então você está me consolando, Senhor, ou me repreendendo por minha tolice.”

Eu estava fazendo beicinho, pois sabia que estava errado. Ele se aproximou e me deu um
abraço.

Jesus: “Erin, eu não te trouxe aqui para te repreender, mas você e seus amigos devem
entender os portais de entrada, ou 'portas abertas', pois isso é sabedoria”.

Eu: “Senhor, perdoa-me, mas prefiro muito mais aprender contigo do que com o inimigo.”

Jesus: “Erin, olhe a história da guerra e as estratégias da guerra. É bom conhecer os
esquemas do inimigo. Apenas mantenha-se afastado da participação neles, entendeu?

“Uma coisa é estudar e conhecer seu oponente, pois isso é sabedoria, mas outra coisa é
sentar-se e socializar com ele. O inimigo vencerá sempre que esta linha for cruzada.

“Agora, compartilhar preocupações e informações com amigos sobre lobos é bom, mas apenas
não se afaste do redil de ovelhas à noite, pois isso é tolice.”

Eu: “Há mais nisso, Senhor. Portanto, devo ter cuidado para não compartilhar ou compartilhar
informações excessivamente com meu inimigo e também com meus amigos? ”
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Jesus: “Erin, informação é poder. A Bíblia está repleta de informações sobre como lutar contra
os esquemas do inimigo. O Espírito Santo irá guiá-lo no caminho que você deve seguir.

“Esta é a sabedoria divina. Lembre-se, a Bíblia também é estudada pelo inimigo, mas o inimigo
não tem o Espírito Santo e a capacidade de ativar as Palavras. Ele só pode especular. ”

Eu: “Senhor, esqueço-me de ir a Ti em oração sobre tecnologia. Eu faço nas portas e janelas,
mas me esqueço da tecnologia.

“O inimigo se pinta para ser moderno, atualizado e com visão de futuro. Freqüentemente
deixamos a tecnologia fora de nossas orações a Você porque os escritos nas Escrituras não
parecem fazer referência a ela. ”

Jesus: Rindo. “Oh Erin, esta é a última resistência do inimigo. Olhe para o mal que o inimigo
trouxe até mesmo para suas próprias salas de estar e bem debaixo de seus telhados. ”

Instantaneamente, eu vi esta réplica da Terra aparecer, mas então percebi que Ele havia me
levado para a balaustrada na cidade. Olhei para o lado depois de reconhecer onde estava. Lá
eu vi a Terra.

Eu: “Senhor, Você me trouxe aqui tão rapidamente. Estou acostumada com Você apertando
minha mão primeiro. ”

Ele estava à minha esquerda. Ele sorriu e se abaixou para apertar minha mão. Eu ri.

Jesus: “Erin, eu estendo a mão para apertar sua mão em preparação para que você saiba que
estamos prestes a nos mover. Vou continuar a fazer isso se você preferir? ”

Eu: “Senhor, adoro saber que o Senhor está me guiando. Quando você pega minha mão, sei
que está me levando com você. Então me sinto muito amado.

“Quando estamos prestes a embarcar em uma jornada, adoro quando Você aperta minha mão
com antecedência, de modo que estou pronto para ir e aguardando muito o lugar de Sua
liderança. Senhor, quero seguir-te, mas gosto mais quando me seguras pela mão ”

Jesus: Ele sorriu. “Ok, Erin, eu prometo fazer isso, mas saiba que estou sempre com você.
Saiba que estou sempre com Você e que nunca vou deixá-lo ou desampará-lo. ”

Eu: “Senhor, mesmo quando me sentia só, sei que Você estava bem ao meu lado. Lembrei-me
de há um ano ou mais, quando ia à igreja, que sempre estava lotada e era muito difícil
encontrar lugares. Eu sempre me atrasava porque levava as crianças a várias aulas da escola
dominical.

“Quando eu chegava ao culto da igreja, não havia praticamente nenhum assento, mas alguns
na frente. Sempre Lhe pediria que se sentasse ao meu lado porque havia casais por toda parte
e me sentia sozinha.
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“O assento ao meu lado estava sempre vazio por algum motivo e ninguém jamais se sentaria
lá. Isso aconteceu nos últimos 8 anos que estive lá. Eu oraria para que a pessoa que se
sentaria ao meu lado só estivesse lá porque Você divinamente a enviou.

“Apenas um pequeno punhado de várias pessoas sentou-se na cadeira vazia ao meu lado ao
longo dos anos. Com certeza, era sempre alguém que o Senhor, Você, havia enviado. Na maior
parte do tempo, ficava triste e me perguntava o que havia de errado comigo. Eu olhava em
volta e pensava que era como todo mundo, então não tinha certeza do que era sobre mim.

“Então, em um domingo, cerca de um ano atrás, no Natal, novamente estava lotado para o
culto nesta enorme igreja. O assento ao meu lado novamente permaneceu aberto. Eu vi as
pessoas chegarem, olharem para o assento vago ao meu lado e irem a outro lugar para se
sentar.

“Quando a adoração começou, eu tinha lágrimas se formando em meus olhos. Quando a
música começou e as luzes diminuíram, todos nós ficamos de pé. As músicas eram perfeitas.
Às vezes, eu sentia algo como uma mão em volta do meu braço.

“Enquanto estávamos lá, muitas vezes eu sentia uma mão em meu ombro ou nas costas.
Quando 'Holy Night' tocou, eu senti uma mão na minha cabeça. Eu sabia que esse era meu
anjo da guarda ou Você o tempo todo, Senhor. Eu senti Sua presença lá comigo. ”

Jesus: “Erin, Deus conhece o que você pensa. O Senhor conhece seus anseios profundos e a
tristeza que você sentiu. Você nunca estava sozinho, mesmo quando tentou me afastar. Eu
conhecia seu coração. Eu senti os momentos em que você iria à igreja.

“No começo, você tinha medo de ir sozinho, mas mesmo assim você foi. As pessoas nem
sempre o trataram com bondade e você foi alvo de zombarias e boatos, mas mesmo nisso
você foi mostrar seu amor e gratidão por Mim. ”

Eu: “Senhor, eu sabia que Você sempre esteve aqui. Eu sei que você vê todas as coisas. Eu
sei que os anjos mantêm registros. Senhor, perdoe-me porque fui gravemente ferido na igreja.
As pessoas nem sempre são legais e muitas vezes significam coisas em Seu nome. Senhor, às
vezes fui tratado com crueldade.

“Aprendi mais sobre Você desde então. Agora, adoro Você ainda mais profundamente em
minha própria sala, de joelhos, do que quando ia à igreja. Agradeço-te, Senhor. Se eu tivesse
permanecido do jeito que era, nunca Te conheceria. É difícil ser mulher sozinha na igreja. ”

Jesus: “Erin, o Senhor trata do coração. Lembre-se da viúva. Eu digo-te a verdade; que as
coisas mais simples, atos, na Terra, são aqueles há muito lembrados aqui. Coisas
insignificantes na Terra são significativas para Deus no Trono. Agora, sobre sua adoração; por
que um homem é evitado por Me adorar abertamente? ”

Eu: “Presumo que seja como Davi com a filha de Saul, que também era uma das esposas de
Davi. Talvez porque algumas pessoas se apresentem como sendo mais sagradas do que
outras, isso se trate de exibicionismo e não de adoração a Você.
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“Descobri rapidamente que as pessoas não gostam de erguer as mãos, orar ou dobrar os
joelhos sem ordem no serviço. Dançar parece ser apenas para os cultos de sábado à noite com
bandas de adoração do rock cristão e os jovens.

“Senhor, eu adorava ir a esses cultos noturnos e sentar-me atrás para assistir. As crianças
pareciam te adorar tanto em espírito quanto em verdade. Eles pareciam mais agradecidos e
puros. ”

Jesus: “Talvez, Erin, mas você sabe onde adora mais o Senhor?”

Eu: “Além da minha sala, talvez nos meus sonhos?”

Jesus: Ele estava rindo. "Não, Erin, no seu carro." Fiquei envergonhado. "Erin, por que você
está envergonhada?"

Eu: “Não sei do que se trata o meu carro, mas é como uma cabine à prova de som. Eu canto
no topo dos meus pulmões. Penso em Você no Céu e sou muito grato, mas temo que meu
canto precise da ajuda divina. Talvez você pudesse me conceder o dom de uma voz para
cantar antes que eu seja aperfeiçoado aqui? " Eu estava rindo.

Jesus: Agora ele também ria. “Erin, você está pedindo e orando por isso? Você está convidado
a perguntar, Erin, como eu amo conceder bons presentes e Deus no Trono concede bons
presentes para aqueles que O amam. ”

Eu: “Oh Senhor, sim, claro. Se você está distribuindo presentes hoje, então, sim, eu adoraria ter
uma bela voz para cantar, mas há outras coisas que preciso. ”

Ele estava sorrindo e rindo. Ele é tão bonito e tem muita compaixão em Seus olhos.

Jesus: “Você está dizendo que há um limite de quantos presentes uma filha do Rei pode
receber? Onde está escrito que há limites para os dons de Deus? Onde está declarado que
existem limites relativos ao céu? Erin, se você precisa de algo, peça e receberá. Porém,
quando você perguntar, não duvide, ok? ”

Eu: “Sim, Senhor, não é que eu duvide que Você possa fazer qualquer coisa, mas é mais uma
questão de quando e como.”

Jesus: “Sim, um mistério.” Ele estava rindo porque já sabia quando e como. “Agora, você falou
de coisas sob seu teto e como o elogio em sua sala é aberto e melhor do que em qualquer
outro lugar.

“Eu quero mostrar a vocês a severidade dos esquemas do inimigo nas salas de estar da Terra.
Isso remonta à 'porta aberta' pela qual o inimigo entra e sai livremente. Algumas portas são
óbvias e outras são sutis e mudam com o tempo. ”
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Imediatamente, vi a Terra girando em um eixo. Eu ouvi muito barulho. Eu vi satélites girando ao
redor da Terra e pude ouvir as informações vindas desses satélites. Eu vi essa familiar grade
de luz, como uma teia, sobre toda a Terra.

Eu vi uma aranha gigante tecendo e girando fios cada vez mais grossos ao redor da Terra. As
principais cidades foram giradas, como moscas enroladas em sua armadilha. Em lugares
remotos, não havia teia ou apenas uma teia muito tênue.

Eu vi, com visão aprimorada, em uma das cidades. Foi na Ásia. Eu vi meninas sendo
maltratadas. O filme foi espalhado em salas de estar de todo o mundo. Eu vi homens fazendo o
mal em todo o mundo com crianças. Muito disso foi filmado e enviado.

Eu vi engano e troca de dinheiro. Eu vi o mal de todos os tipos ocorrendo sob telhados
silenciosos. Quanto mais maligno, mais apertada a teia em torno de uma casa. Eu vi crianças
sendo abusadas e saindo de casa durante o dia; embarcar em ônibus e ir à escola.

Eu estava chorando e fiquei com raiva ao ver tudo isso.

Eu: “Senhor, por que não paras com isso? Isso está em toda parte; meninos, meninas e até
bebês. Esses pais estão participando ou ignorando o que está acontecendo. Senhor, como
posso ser normal depois de ver isso?

“Por favor, Senhor, remova essas pessoas traiçoeiras da face da Terra. Eu faço este meu
pedido. Isso é feito em segredo no escuro, mas, Senhor, Você vê tudo isso. Por favor, envie
anjos para eliminá-los. ”

Jesus viu como eu estava chateado com isso, mas ainda tinha mais para me mostrar. Eu vi o
assassinato de crianças inocentes, tudo para lucro da perversão. Eu vi países permitindo que
meninas muito jovens se casassem com homens velhos que as estuprariam.

Isso era diferente, pois isso estava acontecendo em todos os lugares. Isso estava acontecendo
na América, México, Europa, Rússia, China, Japão, América do Sul e África. Eu fiquei com
raiva. Ele me segurou enquanto eu chorava.

Jesus: “Erin, há um motivo para te mostrar isso hoje. Agora pegue minha mão. ”

Eu O senti pegar minha mão e apertar suavemente. Instantaneamente, estávamos no belo
conservatório no Jardim de Deus. As crianças tocavam música natalina com seus instrumentos.
Todo o lugar foi decorado para o Natal.

Pelo vidro, vi crianças brincando do lado de fora. Havia anjos em todos os lugares. Eu nunca
tinha visto uma visão tão bonita em toda a minha vida. Eu estava chorando e até choro
enquanto escrevo isso.

Eu: “Oh, Senhor, isso é lindo. A música é incrível e perfeita. ”
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Ouvi algo como Bittersweet Symphony misturada com Pachabel no Canon D. Havia tanta
alegria, mas, para mim, foi agridoce. Eu sabia o que tinha acontecido com tantos desses órfãos
e 'descartáveis' na Terra.

Jesus: “Erin, seus pensamentos.”

Eu: “Senhor, ajuda-me por favor. Como você pode não fazer nada quando vê essas coisas?
Como Deus não pode ficar com raiva? Como esse mal pode continuar? ”

Jesus: “Erin, você acha que Deus ama apenas a vítima ou você não acha que o Senhor fará
tudo para a Sua glória e de acordo com os Seus planos? Você não acredita que esta injustiça
não é contada e pesada em uma balança? Você não acha que Deus está com raiva?
Bem-aventurado o homem que abandonou o mal e se arrependeu na Terra. ”

Eu: “Senhor, por favor, me perdoe, mas é difícil para mim ver o mal em primeira mão. Eu não
percebi o quão sério é ou o quão ruim está se tornando a cada segundo. A tecnologia deu ao
mal a capacidade de acelerar. Senhor, não há proteção contra isso a menos que Você esteja
aqui. O que eu posso fazer?"

Jesus: “Erin, ore. Ore por seus filhos. Trabalhem juntos contra isso. É um devorador. Qual 'bug'
sempre pode se intrometer e girar uma teia? Uma aranha pode encontrar seu caminho, até
mesmo através do encanamento, mas especialmente à vista de todos. O que você
testemunhou foi o evento que está ocorrendo agora no reino espiritual. ”

Eu: “Quando Gabriel, Michael e Uriel vão cortar a web?”

Jesus: “Não foque nisso. Prepare suas famílias como se elas fossem fazer isso a qualquer
momento. ”

Eu: “Então, Senhor, o Senhor está me mostrando uma celebração de Natal aqui no Jardim de
Deus. Deus não seguiria Hanukkah também? ”

Jesus: “Erin, o que é mais importante; o milagre do nascimento de Seu Filho ou o milagre do
óleo e uma vela? ”

Eu: “Senhor, por um momento esqueci que está se aproximando do Seu aniversário”.

Jesus: “Embora este dia e hora tenham sido determinados pelos homens e não por Deus, isso
ainda é bom, pois as crianças amam isso.”

As crianças começaram a cantar "Halleluiah, Rei dos reis e Senhor dos senhores!" Enquanto
cantavam, a música começou a se sobrepor. Foi tão bonito. As vozes das crianças me fizeram
chorar. Essas crianças eram como luzes e a glória de Deus estava em seus rostos.

Nunca senti a presença de Deus mais intensamente do que neste mesmo lugar, exceto em Seu
trono. Eu senti o próprio Deus aqui e estava chorando. Jesus continuou segurando minha mão.
Sempre me lembrarei deste dia aqui no céu como um dos mais incríveis de todos os tempos.
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Enquanto ouvia, o coro de crianças, a sinfonia dos órfãos e o coro dos anjos acima entraram
em meu corpo. A música correu pelo meu sangue. Quase não fui capaz de conter a presença
de Deus ali. Eu caí de joelhos.

Percebi que todos eles estavam adorando a Jesus, Aquele que estava segurando minha mão
agora. Fiquei de pé e chorei. Todo o Conservatório de Cristal de Vidro tinha a música mais
perfeita.

As canções daqueles que sofreram tanto soarão para sempre em meus ouvidos como a mais
bela música de louvor a Deus de todos os tempos. A música era tão pura e inocente e o amor
de Cristo era tão irresistível.

Passei algum tempo lá ouvindo. Jesus colocou a mão na minha cabeça e então se ajoelhou
para alcançar minhas mãos. Ao fazê-lo, o coro começou a cantar "O Holy Night". Parecia muito
com a música cantada pelas crianças do Concerto Infantil do King's College que vi uma vez no
YouTube, mas era ainda mais bonito.

Enquanto todos cantavam, Jesus me conduziu pela mão ao Jardim de Deus. A neve agora
estava caindo lá e as crianças brincavam na neve. Eles brincaram um com o outro e com os
anjos. Quando viram Jesus, correram para Ele e Ele estava rindo.

Enquanto eu observava tudo isso, eu sabia que o próprio Deus havia adotado cada uma
dessas crianças. Eles foram muito abençoados. Ao lado, havia algumas belas jovens
adolescentes que cantavam juntas e pareciam celtas.

Ao olhar ao meu redor, fiquei fascinado. Eu vi todas as nacionalidades aqui. Sei que muitas
dessas crianças vieram de épocas diferentes, mas brincaram com crianças que tinham
acabado de voltar para casa para estar com nosso Senhor um dia antes.

Eu estava me lembrando do que Jesus havia me mostrado que aquelas crianças haviam
passado. Fiquei encantado com o que o Céu fez por cada uma dessas crianças.

Jesus: “Erin, venha cá.”

Olhei e vi que Ele estava brincando e rindo com as crianças. Essas crianças amavam Jesus
sem condições. Foi tão maravilhoso ver. Enquanto as crianças brincavam e O abordavam,
Jesus acenou para um dos anjos vir até mim. Eu reconheci esse anjo de muito tempo atrás.

Eu: "Ei, você era do caminho! Eu te reconheço da cúpula, junto com Breakthrough. Você me
manteve focado em obter suba a escada para o Céu e para Jesus. ”

Anjo: “Sim, eu estava lá ao comando de Deus para manter seu foco em seu destino e não no
problema imediatamente antes de você e vindo em sua direção.”

Eu: “Oh, você ajudou as crianças aqui a se concentrarem em Jesus também?”
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Anjo: “Sim. Minha tarefa é desviar a atenção do mal e focar no bem.”

Este anjo tinha um dos rostos mais bonitos que eu já tinha visto. Eu me lembrei de uma época
em que estava quase fora do caminho. Ele veio me buscar e desviar meu foco do exército do
mal que vinha na cúpula.

Ele era musculoso e gostava um guerreiro. Seu cabelo era dourado, fiado como seda e
comprido. Seus olhos amáveis   eram de um azul cristalino. Quando ele viu que eu o estava
estudando, ele desviou minha atenção de si mesmo.

Devo notar aqui que todos os anjos de o Senhor do Céu não gosta de atenção vã. Na verdade,
eles são todos muito modestos. Isso é um padrão. Em contraste, eu apostaria que os anjos do
inimigo se amam e são muito vaidosos.

Anjo: “O que você acha disso? ”

Eu: "É incrível. Sou muito abençoado por isso; de verdade. Tenho uma pergunta para você.
Você é um anjo especial de algum tipo; talvez um arco-anjo? Você deve conhecer todas essas
crianças." Começo a chorar mesmo enquanto escrevo.

"Você devia estar bem aí quando tudo isso aconteceu com eles; o que o Senhor me mostrou.
Você deve ter tentado ajudá-los antes de irem para casa. Você deve ter trabalhado com seus
anjos. ”

Anjo: "Erin, isso não é importante. Estou apenas honrado por receber essa tarefa, sabendo que
Deus é bom. Ele vai me permitir ser uma testemunha um dia também.

" O que aconteceu com essas crianças é horrível, mas eles são abençoados aqui, onde
residem agora. Ore por aqueles que não residem aqui e por aqueles que experimentam todos
os tipos de males. "

Eu: "Eu sei, mas é difícil imaginar que finalmente haverá um Dia do Julgamento. Eu
simplesmente não posso esperar até que essas crianças sejam vingadas."

Anjo: "Pense e ore agora por aqueles que são próximos a essas crianças; aqueles que ainda
não foram para casa. Muitos que perderam seus filhos sofrem muito. Eles estão lutando para
compreender a Deus. Eles não sabem onde seus filhos moram ou como é maravilhoso está
aqui. Ainda há tempo para eles, mas não muito. ”

Ao longe, vi uma ampulheta incrustada de joias em um tipo de mesa. Era enorme; tinha cerca
de 3,6 metros de altura. Cada uma das pontas era deixada alta e representava o homem. As
areias nos representavam. Parecia haver mais areia no fundo do que o topo em cerca de 90%.

Eu: “Quanto tempo dura esta medida?”

Eu vi números digitais flutuando no ar. Os números estavam contando de bilhões para trás.
Parecia um contador de déficit americano que eu tinha visto uma vez, mas claro que não era.
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Não entendi os números porque não os reconheci . Os números estavam se movendo mais
rápido do que eu conseguia ler.

Eu: "Por favor, é muito em breve? Dias, semanas ou meses? Quando é isso?"

Anjo: "Saiba que o Senhor lhe disse que algumas coisas devem ocorrer primeiro. Segure-se."

Olhei para Jesus. Ele estava conversando e rindo com as crianças. Ele olhou para cima e
acenou para mim para continuar a ouvir .

Anjo: "Então, quando isso ocorrer, o tempo se acelerará. O mal se tornará mais difundido, mas
Deus encurtará o tempo de angústia."

Eu: “O Senhor disse que eu estaria aqui com meus amigos quando o grande momento de
angústia acontecer. Está correto?”

Anjo: "Sim, mas sempre olhe para o Senhor Jesus, Erin, sempre. Você terá alguns problemas
antes de Sua vinda, mas Ele vai comandar Seus anjos sobre você; você e seus filhos. Não se
preocupe. Agora é hora de vá às Escrituras e conheça o seu lugar aqui.

"Comece com o Salmo 45 para saber quem você é. O Salmo 46 é sabedoria. Lembre-se de
quem é Jacó, Erin. Agora, esta é uma nova mensagem para você e que agora será ativada;
esta está no Salmo 72.

"No Salmo 73, há um reflexo do que você sentiu hoje. O Senhor quer que você permaneça
puro de coração, mesmo quando confrontado com homens maus.

" Lembre-se de ler o Salmo 31. Isso é bom para orar e ajudar os outros. Erin, agora olhe para
trás nesta temporada um ano atrás. Veja esta data para uma mensagem agora a ser iluminada
para você. Este é um presente de nosso Senhor para você.

"Agora, quando confundido por o inimigo, lembre-se do seu lugar. Agora há momentos que
ganharão vida. Quando você estiver em perigo, ore como em Isaías 33 e Salmo 90. Então ouça
o que Deus está dizendo. resposta no Salmo 91.

“Agora, há lições em Jó, Ester e Neemias. Lembre-se de Jeremias também. O Senhor está
entristecido pelo desastre que Ele trouxe sobre você. Não tenha medo, pois o Senhor Deus
está com você e vai te salvar.

“O Senhor mostrou a você, Erin, o que é bom. Em 1 Pedro 5: 5, Deus se opõe aos orgulhosos,
mas dá graça aos humildes. Humilhe-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus para que Ele
possa erguê-lo no devido tempo.

“Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Continue a ler até mesmo 2
Pedro. Agora é a hora."
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Eu: “Anjo, você está me assustando. Jesus está voltando em breve? É isso que está
acontecendo? Parece que o problema está chegando. ”

Anjo: “Erin, você não deve se preocupar com problemas. O Senhor vai cuidar de você. Ele vai
segurar sua mão como sempre fez. Agora, você deve preparar sua casa e manter as portas
fechadas. ”

Eu: “Então, sem tecnologia?”

Anjo: “Evite que o inimigo tenha acesso e guarde sua casa, pois isso é sabedoria. O Senhor
Jesus falou com você sobre outros meios de entrar. Você sabe que as aranhas entram durante
o frio. Você pode detê-los.

“O Espírito Santo vai te mostrar e os anjos vão te proteger. Esteja em oração e tenha ânimo.
Não entretenha o mal nem olhe para ele. Remova para que olhos jovens não possam fixar
nele, entendeu? ”

Eu: “Sim, acredito que sim. Vou começar hoje. Este é um conselho sábio. ”

O anjo me acompanhou até um portão. Foi bonito. Ao longe, vi Jesus rindo e eu sorria. Ele
acenou para mim e eu acenei de volta. Algumas crianças se despediram de mim e me
chamaram pelo nome. A música continuou tocando. Fiquei maravilhado.

Eu: “Anjo, Ele vem agora? Ele parece relaxado; não urgente."

Anjo: “Ele é o Filho de Deus, Erin. Ele está no controle e não está preocupado. Ele fica com o
coração pesado às vezes, mas este lugar Lhe traz alegria. Ele o trouxe aqui para mostrar onde
Ele gosta de passar o tempo depois de ver tanto horror. Isso alegra Seu coração.

“Ainda há muito que você não entende. Continue em seu curso. Ele fará tudo o que prometeu.
Ele removerá seus obstáculos e removerá você. Por favor, não se preocupe. ” Ele colocou a
mão no meu ombro.

“Lembre-se de tudo que você viu e ouviu. Você é amado pelo Rei. ”

Sonhar…

Fiquei impressionado com isso. Chorei tanto durante isso que mal pude ver. Eu vi apenas uma
pequena fração do mal em todos os lugares. Por favor, continue orando.

Amor e bênçãos, Erin
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