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Sonho 100 - Natal com Jesus
recebido quarta-feira, 25 de dezembro de 2013

(anteriormente conhecido como Heaven 26)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado. Com lágrimas nesta manhã, eu te agradeço. Você é tão incrível e tão incrível. Eu mal
posso conter meu profundo amor e desejo de estar em Sua presença. Quem sou eu para que o
grande EU SOU passe um tempo comigo? Senhor, não deixe que o homem me influencie, mas
mantenha-me totalmente focado em Ti.

Você me acordou há alguns dias e disse: 'Erin, leia o Salmo 121. Isto é para você.' Então eu fui
direto para isso. Foi uma bênção incrível bem na minha frente. Devo ter lido pelo menos uma
dúzia ou mais vezes, mas foi iluminado pelo Espírito Santo para este tempo.

As Escrituras dizem: 'Eu levanto meus olhos para as colinas, de onde vem minha ajuda? Minha
ajuda vem do Senhor, o criador do Céu e da Terra. ” Amei essa parte porque percebi como o
céu é fantástico. O céu vem antes da Terra.

O céu é maior que a terra. O céu é onde fica o lar de Deus. O céu é nosso lar. Não
pertencemos aqui na Terra. Fomos criados para adorá-Lo e para nenhum outro propósito, pois
somos Seus e Ele é nosso pai.

Aqueles que olham para Ele para todas as coisas residirão com Jesus na eternidade. É
simples, mas extremamente complexo. Deus é simples e nosso caminho para Ele é complicado
pelo inimigo. Portanto, Deus, em Sua infinita sabedoria, leva os corações da perseverança a Si.

Mesmo se formos fracos, nosso coração de amor por Jesus nos concede a capacidade de
permanecer na corrida da vida e terminar fortes, mesmo quando parece ou parece que
terminamos mal. Quem é Deus para ver nossas próprias vidas, nossa caminhada, como uma
paisagem de oportunidade para mostrar Sua bondade através de nós?

Quem somos nós para que Ele se importe? Eu sei que não sou ninguém especial. Sou apenas
uma paisagem voluntária e um campo de batalha aberto. A paisagem da minha vida foi
destruída pela dor como uma bomba nuclear e tudo foi destruído.

Até mesmo os destroços eram mínimos e uma "autopaisagem" antes planejada, construída
sobre meus próprios esforços e minhas próprias realizações, foi removida. A paisagem da
minha vida foi transformada em uma planície desértica estéril.

1



Gostaria de clamar a Deus aqui e tudo o que ouvi foi minha própria voz ecoando do
remanescente de minhas falhas. Eu não tinha nada nem nada para oferecer a ninguém. Achei
que tinha feito o melhor que pude, mas não entendi.

Depois de correr e procurar por Ele em todos os lugares, finalmente parei e chorei. Gritei com o
Senhor e disse: 'Parei de procurar. Eu terminei o wrestling. Se você é quem diz que é, fale
comigo, por favor. '

Bem, esperei muito tempo e ainda tinha esperança. Então, quando ficou claro que até mesmo
as colinas para as quais eu olhava não tinham nenhum sinal de Deus, eu soltei o resto de mim.
Peguei minha vida e disse: 'Não tenho nenhuma utilidade. Eu falhei com ele. Eu não sou digno
de Deus. ” Então eu ouvi a voz do Senhor falar comigo.

Jesus: “Erin, estou aqui. Eu estou aqui!"

Eu: “É Você, Senhor?”

Jesus: “Sim, estou aqui.

Estou chorando ao me lembrar das anotações do diário. Então eu ouvi o som mais doce; Jesus
me chama para uma visita no céu.

Jesus: “Erin, sobe.”

Tenho cerca de 25 anos. Eu o vejo caminhando em minha direção com as mãos abertas e
pronto para me dar um abraço. Eu corro para Seus braços. Atrás dele, havia um brilho que eu
nunca tinha visto antes.

Quando olhei, vi o Rio da Vida, mas estava brilhando como prata líquida. Estava brilhando tão
forte que era difícil olhar para o brilho. Quando o abracei hoje, senti algo como ondas de
correntes elétricas quentes.

Eu: “Senhor, tu és diferente hoje. Você está brilhando mais intensamente do que nunca. ”

Ele era tão engraçado. Ele parou e me empurrou para longe Dele. Com Suas mãos protegendo
nossa postura por cerca de trinta centímetros, Ele sorriu e olhou para Seu manto. Então, Ele
olhou para os lados de cada um de Seus ombros. Ele balançou a cabeça como se não tivesse
certeza do que eu estava falando. Eu sorri e ri e ele também.

Jesus: “Hoje é um dia diferente?”

Eu: “Hmm, não tenho certeza.”

Eu estava rindo. Quando ele me provocava, era sempre cativante. Ele nunca me fez sentir
idiota ou deprimido. Ele sempre me tratou de uma maneira que me fez sentir como uma amiga
íntima e valiosa Dele.
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Eu: “Senhor…” Fiquei emocionado. Mesmo enquanto escrevo, as lágrimas começam a cair. “…
Estou muito honrado com a Sua presença. Você, querido Jesus, está sempre aqui para mim.
Eu estou tão agradecido. Este dia parece diferente, Senhor. Perdoe-me, pois não tenho certeza
do porquê. ”

Jesus: “Esperemos que sim, pois nunca gostaria que você pensasse em Mim e no Céu como
algo mundano”.

Ele estava sorrindo e rindo. Eu percebi algo diferente nele. Ele tinha um brilho incomum hoje.

Eu: “Senhor, Você é mais brilhante para mim hoje. Até o rio está mais claro. Sinto que deveria
ter trazido meus óculos de sol. Onde está o anjo com a pomada para os meus olhos? "

Jesus: Ele estava rindo. “Bem, se você quiser, posso trazer os anjos para prepará-lo para a
glória de Deus. Você gostaria disso?"

Eu: “Senhor, ah sim, adoraria ver Deus hoje junto ao mar. Nós podemos?"

Jesus: “Oh, então a minha presença não é glória o suficiente?”

Ele estava rindo como eu sabia que ele estava brincando. Fui abraçá-lo com força.

Eu: “Senhor, eu te amo muito. Eu nunca poderei agradecer o suficiente pelo que Você fez por
todos nós. ”

Enquanto eu falava, minha cabeça repousou em Seu peito, pois Ele era muito alto para minha
cabeça repousar em Seu ombro. Lágrimas escorreram de meus olhos para Seu manto. As
lágrimas mancharam, mas Seu manto as encharcou e secou imediatamente. Era um tecido
milagroso.

Eu: “Senhor, o que fizeste por mim, nem consigo acreditar. Você fez muito. Mesmo se Você não
fizesse mais nada além de me levar para casa, eu teria vivido a vida de um grande Rei terreno;
uma verdadeira princesa. ”

Jesus: “Sinto hoje a tua gratidão. É muito maior hoje. Por que?"

Eu: “Senhor, o Senhor me fez relembrar meus diários de um ano atrás. Eu me senti tão
desesperada no último Natal. Uma série de sonhos com Você foi quase completa e pensei que
talvez Você acabasse comigo.

“No entanto, mesmo quando as coisas escureceram, Você foi meu farol, minha esperança e
minha luz. Você me abençoou com sua presença. Você viu que eu ficaria nas trevas, sem
dinheiro e com medo, então mandou ajuda para mim. Você me mostrou mais e mais amor.
Você foi implacável. "
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Jesus: “Erin, é disso que se trata o amor. O amor verdadeiro cresce. Mesmo para os seus
filhos, você é acolhido desde o início ao nascer e os cuidados deles são confiados a você por
Mim, mas o seu amor incondicional por eles nunca pára? ”

Eu não. Na verdade, à medida que envelhecem, procuro a incrível confirmação de que seus
corações são bons e estão em Você. Às vezes também os recompenso, às vezes que eles não
esperam. Se eu os recompensar sem justa causa, eles não terão seus corações no jogo da
vida. Seus corações parecem automáticos e seus atos planejados. ”

Jesus: “Ah, então você, como mãe deles, esquadrinha seus corações?”

Eu: Rindo. “Sim, gosto e, honestamente, às vezes, não gosto do que vejo, mas continuo a
amá-los incondicionalmente.”

Jesus: “Este é o amor de um pai. Está aí desde o início e também pode crescer, mas isso é
diferente. Existe o amor que não vem do sangue também. ”

Eu: “Senhor, meu amor por Ti cresceu e cresceu. Você me conheceu desde o início, então, com
esse conhecimento, Você conhece a paisagem da minha vida. Você o moldou. Você conhece o
começo do fim. Você me ama incondicionalmente. Não há nada escondido comigo.

“Eu não conhecia Você ou este amor, mas mesmo assim ele cresceu como uma semente. Você
me fez crescer. Este amor aumenta cada vez mais. Parece diferente. Seu amor é
surpreendente, inesperado e novo a cada dia.

“Senhor, o amor que sinto por Ti cresce constantemente. Ele constrói e eu te antecipo. Você
também é um grande mistério. Hoje, pensei: 'O que o Senhor me mostrará hoje, se ao menos
me chamar? E se Ele não me ligar mais? E se Ele não estiver satisfeito comigo? ”

Jesus: Ele estava rindo. “Oh, isso é um absurdo? Este é então um amor condicional. Se eu
conheço o seu resultado, projetei o cenário de sua vida e continuo a desenvolver sua fé em
você, então será que realmente irei arranhar tudo e terminar com você tão facilmente?

“Isso soa como o deus de um mundo diferente. Erin, estou investido de sua vida. Você
pesquisou Jacob? O que está em seu nome? Significa 'direto para Deus'? Erin, o que há em
um nome? O que é Hayah?

“Você sabe que essas coisas não vêm de você. Como você pode ter mistérios se eles não
vieram diretamente de Deus no Trono? O Espírito Santo dirige e aconselha você. Não é esta a
própria voz de Deus? Fique quieto e você ouvirá em seu coração que é. ”

Eu: “Oh Senhor, por favor, não pense por um momento que não reconheço quem eu sou. Eu
não sou capaz de tais imaginações de Você no Céu ou mesmo o próprio Céu, pois isso não é
possível. Também contradiz muito do que outros experimentaram. Se eu estivesse tentando
agradar os outros, teria que ser desonesto no que vi. ”

Jesus: “Isso é bom, Erin. O que é o céu para você? ”
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Eu: “Bem, é o paraíso. É o aumento da Terra em mil vezes. Fiquei surpreso ao experimentar
coisas como o sol, as estrelas e a lua. Sei que aqueles que já estiveram na Cidade de Ouro
estão certos de que não há necessidade de sol ou luzes.

“Não há escuridão da noite porque Deus e Você brilham mais do que o sol, mesmo iluminando
através das paredes. Sua glória enche o Templo, Senhor. ”

Jesus: “Então, quem viu isso está certo, mas você também. Eu devo rir. Eu mostrei a você
sombras criadas a partir do sol fora da cidade muitas vezes. ”

Eu sim. Perdoe-me, pois pensei que estava vendo um engano, pois somos ensinados que não
há sombras ou sombras no céu. Senhor, obrigado que existe. É tão bonito ver os diferentes
tons de luz em todas essas belas cores.

“Além disso, o céu noturno aqui é tão glorioso. Para ver as cores do trono irem pelo céu como a
aurora boreal. Uau, é tão lindo e tão incrível. Obrigado por não remover o que é bom e bonito. ”

Eu tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele se sentou na rocha e Seus braços estavam
cruzados. Ele me observou enquanto eu estava de pé e descrevendo tudo pelo que era grato.
Eu estava bastante animado e ele parecia sentir prazer com minhas descrições.

Ele riu, sorriu e estava gostando de mim. Então, fiquei tímido ao perceber que havia percebido
meu comportamento.

Jesus: “Erin, por favor, não pare. Eu amo o seu entusiasmo. ”

Eu: “Senhor, às vezes tenho medo de vir a Ti com ousada arrogância. E se eu estiver agindo
como se tivesse direito a Você e seu tempo? ”

Jesus: Ele balançava a cabeça e sorria. “Eu entendo sua preocupação, mas aqueles que Me
conheciam gostavam de passar tempo Comigo.”

Eu: “É difícil acreditar que o Filho de Deus e o Criador do universo gostaria de passar um
tempo comigo. Não tenho nada a acrescentar a você. Não há nada que eu possa dizer ou fazer
para surpreendê-lo. Você sabe todas as coisas com antecedência. ”

Jesus: “Erin, você vem aqui comigo todos os dias. Por muitos anos, você pensou que eu estava
em silêncio e não sabia quem você era. Você fez o mesmo que muitos pensam quando se trata
de mim.

“Em vez de olhar para cima para Me encontrar, procurando maneiras e evidências para mostrar
que estou aqui com você e orando e sendo aconselhado pelo Espírito Santo, muitos têm
permitido que o barulho do mundo acalme a Minha voz neles.

“Você se deu conta de sua pequenez quando se comparou aos outros. Você se deu conta dos
bilhões ao seu redor em vez de mim. Quando você compartilhava com outras pessoas em sua
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igreja, elas Me viam em você e operando em sua vida, mas se recusavam a acreditar que você
pudesse ter alguma importância para mim.

“No púlpito, um pregador afirma que cada um de vocês pode Me ouvir, mas então, quando um
de vocês finalmente Me ouve, seu milagre de Mim desaparece rapidamente. Não é por minha
retirada, mas por sua incapacidade de acreditar.

"Erin, quando você compartilhou seus milagres de Mim para aqueles que a conheciam, embora
eles confiassem em você, eles não acreditaram que Eu iria usá-la, lembra?"

Eu: “Sim, Senhor, muito vividamente. Não me sentia mais seguro para compartilhar Seus
milagres. ”

Jesus: “Existem igrejas que até examinam e registram milagres. Os milagres de Deus devem
cumprir certas regras ou são considerados falsos. Devo rir disso para Mim mesmo, pois digo a
verdade, milagre após milagre tem sido enviado diariamente direto do Trono do próprio Deus e
eles falham em reconhecer o Deus que o enviou. ”

Eu: “Senhor, por que tornar isso tão difícil? Por que não fazer algo tão grande, todo mundo
acredita? ”

Ele se levanta da pedra, pega minha mão e me leva até a árvore com frutas. A árvore inteira
estava iluminada. Baixei os olhos para minhas mãos e meu manto, mas não estavam
iluminados como a árvore.

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

Ele pega mais duas peras douradas. Eles são tão maravilhosos. Eu estava realmente animado
para comer esta fruta maravilhosa novamente.

Eu: Eu sorri. “Senhor, você sabe. A árvore está brilhando e eu queria ver se eu também estava.
Eu não entendo isso, pois parece haver um brilho ou halo em torno de tudo hoje. ”

Jesus: “Primeiro, deixe-me voltar ao seu comentário sobre milagres. Não se preocupe, Erin,
chegará um dia, como está escrito, em que todos os reinos da Terra se confessarão ... ”Ele riu.
"... e até mesmo esses teimosos."

“Sim, embora pareça muito difícil acreditar que todos acabarão por se ajoelhar e se curvar a
Mim, por suas próprias línguas infiéis, eles confessarão que Eu sou Quem disse que sou.”

Eu: “Senhor, pode ser logo. Eu fiquei na Terra esperando estar no Arrebatamento. Posso pelo
menos ver isso? ”

Ele começou a rir. Ele deu uma mordida em sua pêra e eu fiz o mesmo com a minha.

Jesus: “Erin, por favor, mantenha seu curso. Você estudou as palavras que eu dei a você? Há
sabedoria aqui. ”
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Eu: “Senhor, quando os Teus anjos me encontram no final, quando estou voltando, eles falam
muito rápido como se estivessem com pressa. Acho que às vezes sinto falta de algo que eles
me disseram. E se eu perdi algumas das Palavras que me foram dadas? ”

Jesus: “Sim, eles são mensageiros e este é o seu trabalho, Erin. Você não perdeu nada. Bem
... ”Ele riu. “... talvez na interpretação.”

Eu: “Senhor, o Senhor me deu muitas informações. Como vou saber estudá-lo. Não tenho
tempo."

Jesus: “Erin, estes também foram feitos para os outros. Quantas palavras foram escritas e
salvas para um momento posterior? Muitas dessas palavras sim. Agora, os tempos estão
chegando e é evidente que irei buscá-los em breve.

“Agora volte às Palavras que dei a você e a uma em particular. Também há instruções lá para
agora. Agora, você tem algo que gostaria de me perguntar? ”

Eu: “Sim, Senhor, meu sonho ontem à noite para um. Eu tenho tantas perguntas para você. ”

Jesus: “Pois bem, vamos começar. Aqui, pegue minha mão. ”

Ele pega minha mão e estamos instantaneamente na Cidade de Ouro. Estamos neste enorme
parque e jardim perto do Trono de Deus. Havia árvores de todas as cores aqui, ao longo do Rio
da Vida. Mais uma vez, havia um brilho em tudo.

Onde quer que o Senhor andasse, tudo se tornava ainda mais brilhante e tinha uma qualidade
reflexiva. Foi uma sensação para os meus olhos que eu nunca tinha experimentado antes aqui.

O rio era como ouro líquido hoje. O brilho do brilho era tão grande que meus olhos só podiam
vê-lo como um tipo de 'ouro líquido'; difícil de descrever. Em resumo, essas cores eram muito
intensas para meus olhos verem.

Eu: “Senhor, devemos estar muito perto do Teu Trono e do Mar de Vidro, pois mal posso ver.”

Nesse momento, senti Jesus me voltar para ele. Um anjo se aproximou de nós e vi uma
espécie de recipiente. Eu vi Jesus mergulhar seus dedos nisso. Ele moveu meus olhos em
direção a Ele, colocando seus polegares sobre meus olhos e cobrindo-os com uma substância
espessa, quase como mel. Isso não me assustou ou doeu de forma alguma.

Quando ele moveu os polegares, pude vê-lo claramente novamente. Ele era tão lindo, bonito e
perfeito; forte e gentil. Eu disse forte? Ele não tinha uma aparência feminina em tudo.

Se eu fosse compará-lo a uma representação terrena, diria que a pintura de Akiane Kramarik
chegou bem perto. No entanto, o retrato de Sua aparência e personalidade foi melhor
capturado no filme, 'A Paixão de Cristo'.
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Em particular, a cena da 'Paixão' em que Jesus mostra à sua mãe, Maria, a mesa alta que Ele
fez. Então, nesta cena, Ele brincou amorosamente com ela. Esta cena, e o retrato e aparência
do ator, é a comparação mais próxima que vi até hoje.

No entanto, essa descrição ainda é baseada em coisas terrenas com as quais podemos nos
relacionar. Na verdade, sem vê-Lo em pessoa e ser capaz de capturar Seu amor, força e brilho
que tudo abrange, qualquer comparação é simplesmente impossível.

Ele estava sorrindo enquanto eu o estudava.

Eu: “Senhor, Tu és o maior presente para todos nós. Você é melhor do que ar, água e comida. ”

Jesus: Ele estava rindo. “Sim, mas você precisa deles porque não pode viver para Me ver sem
eles.”

Eu: “Senhor, tu és maior porque, sem ti, não os teríamos. Estou impressionado com a Sua
presença. ”

Jesus: “Erin, venha.”

Ele me levou a um lindo pequeno prado verde próximo ao rio. Havia uma pequena piscina que
se formou ao lado da margem ali. A água desta piscina era completamente calma, como vidro,
e circular. É difícil entender isso.

Havia lindas flores crescendo ao redor desta piscina. Na base da Árvore da Vida havia grama.
A grama parecia veludo e era muito melhor do que um cobertor. A árvore ficava ao lado da
pequena piscina e era um dos lugares mais bonitos que eu já tinha visto.

Sentei-me perto Dele na grama macia ao lado da piscina. Na água, vi lindos peixes com
escamas cintilantes. Um dos peixes até parecia exatamente com a isca de pesca que eu
recebera em um dos meus sonhos anteriores.

Eu: "Senhor, isso se parece muito com a minha isca de pesca, mas vivo."

Fiquei sentado, fascinado, vendo a versão ao vivo da minha isca de pesca. Eu sabia que minha
isca de pesca valeria facilmente mais de um milhão de dólares na Terra.

Jesus: “Grande observação. Qual peixe é mais valioso, Erin? "

Percebi que essa era uma questão muito importante.

Eu: “O peixe vivo seria mais importante do que a minha réplica de isca de pesca com joias? O
peixe vivo realmente nada no Rio da Vida que, por sua vez, flui do próprio Trono de Deus. ”

Jesus: “Hmm, sim, esta parece ser a resposta óbvia, mas vamos realmente pensar sobre isso.
A valiosa isca não o intrigou para ter fé de que havia algo ainda maior esperando por você aqui
no céu?
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“Você olhou então para o Criador da isca ou, melhor ainda, o único verdadeiro Rei que a
encomendou para você. Lembro que você parou ao ver isso e mal podia esperar para ver quem
lhe daria tal presente e por quê. ”

Eu: “Senhor, eu sabia que havia mais significado em tudo isso. Por que esperar até agora para
me contar sobre isso? ”

Jesus: “Existem dois tipos, e talvez três, que procuram mais. Vamos pensar mais sobre isso. A
isca era uma obra de arte inestimável e como nada que você já viu. O que isso fez? ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor, porque fui capturado pela primeira vez pela qualidade e habilidade da
peça. Achei a peça incrível, mas com certeza alguém a deixou ali por acaso, pois eu
claramente não era digna de tal presente.

“Pensei então em tentar encontrar o dono legítimo da isca e devolvê-la a eles. Fui então
solicitado a procurar o Rei que usou essa isca para devolvê-la a Ele. ”

Jesus: “Hmm, isso é interessante. Mesmo assim, embora a nota anexada à isca de joias
afirmasse especificamente que era um presente para você levar, você ainda não o aceitou. Por
quê?

“Ambos os tipos encontrarão o Rei, mas, se o Rei escolheu lhe dar um presente, então Ele
deve ter considerado você digno de recebê-lo. Quando o rei lhe der um presente, aceite-o.
Agora, por que estou te repreendendo? "

Eu estava rindo porque Ele sorriu com muita sabedoria. Eu sabia que meu pensamento estava
errado, mas Ele sabia de antemão todas as coisas.

Eu: “Por causa do meu pensamento pequeno, não aceitei meu valor em recebê-lo.”

Jesus: “Sim, mas mais. Agora, existe outro tipo. Há um homem que iria até a isca e pegaria,
embora fosse um presente gratuito para ele. Ele iria roubá-lo e não se importaria com o Criador
ou o Comissário. Sabendo o valor da isca, ele procuraria vendê-la imediatamente para ganhar
dinheiro para si mesmo. ”

Eu: “Isso é engraçado. Ele recebeu o dom gratuito para começar. ”

Jesus: “Sim, mas ele não podia aceitar isso. Ele viu o valor disso e procurou ganhar apenas o
que a venda poderia oferecer; realmente, dinheiro para ganho terreno ”.

Eu: “Então, tudo isso foi uma parábola viva. Isso é realmente notável. Aqui pensei que estava
relacionado com o convite para o banquete a começar às 18 horas. ”

Jesus: Ele estava rindo. “Quando começou, Erin? Eram 18 horas? No momento, devemos falar
sobre os dois tipos de homens que pegam a isca. ”
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Eu: “Oh, Senhor, eu sei que era do tipo mau. Sinto muito pela minha falta ”.

Jesus: “Oh, então agora você me conhece tão bem que seus pensamentos agora são meus?”
Ele estava rindo quando disse isso. “Erin, não, agora escute; o outro tipo é você. Mesmo que
você pensasse como aquele, agora você aceita a isca como sua.

“O outro tipo é aquele que aceita imediatamente o valioso Criador e Comissário do presente e
busca agradecer por receber tal presente.”

Eu: “Ah sim, Senhor, meu outro pensamento foi: 'Ah, se isso é mesmo para mim, vamos ver se
eu não beijo os pés daquele que me deu isso!'”

Jesus: Ele estava rindo. “Como eu disse, haverá dois tipos, mas na verdade três. O primeiro
tipo será aquele que virá para o céu e ainda assim ficará em estado de choque. Eles Me
buscarão e dirão: 'Senhor, isso deve ser um erro, pois eu não era digno disso.'

“O segundo tipo serão aqueles que anteciparam e dançaram porque aceitaram seu valor.

“O terceiro tipo será aquele que vendeu a isca e depois procurou o comprador para pedir uma
troca, sabendo que tinha acabado de vender seu maior presente.”

Eu: “Senhor, o Senhor está falando da porta ou porta do Céu, não está?”

Jesus: “Sim. Haverá, um dia, outro grupo, um que diz: 'Ei, eu fiz isso e isso em seu nome. Essa
isca é minha. Fulano de tal não merece isso. Como você pôde cometer tal erro, Senhor?
Deixe-me dizer o quão grande eu sou porque Você e o Céu tiveram a sorte de me conter. ”

Eu estava a rir tanto. Ele estava calmamente afirmando isso enquanto ficava confortável na
grama. Ele estava balançando a cabeça.

Eu: “Senhor, que horrível; eles ficarão atordoados e chocados. ”

Jesus: “Erin, você sabia que o terceiro homem que vendeu a isca será o que mais trabalhará
para encontrá-la depois que for tarde demais. Veja se Deus não reconhece aquele que corre e
busca desesperadamente a Deus mesmo depois que a porta se fecha.

“É o outro homem que jamais conseguirá fazer isso. Portanto, de volta agora à sua declaração
original; talvez você esteja certo de que este peixe vivo é mais valioso, pois bem-aventurado é
o homem que se senta com Jesus na Cidade de Ouro perto de águas paradas em um pasto
sob uma bela árvore e se embebe em Sua presença ”.

Eu imediatamente comecei a chorar e mesmo enquanto escrevo.

Eu: “Senhor, eu sou a mulher mais grata de todo o mundo. Você me tirou do pó. Fui rejeitado
como lixo. Você me formou do pó. Você faz ouro do pó; póde ouro.
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“Senhor, você percebe que a sujeira tem mais substância do que o pó? A poeira se espalha e
então se assenta. Como nunca tive um lar, sopro como pó. Uma árvore não pode criar raízes
nela, nem qualquer ser vivo. ”

Jesus: Ele estava rindo. "Erin, aprendi algo hoje."

Eu: “Oh, perdoa-me, Senhor, porque até as próprias palavras da minha boca são palavras que
tu mesmo formaste. Por favor me perdoe."

Jesus: “Deixe-me impedi-lo aí. Não, nem toda palavra da sua boca é formada por mim, confie
em mim. Às vezes, sua boca não fala de lugares divinos. ” Ele estava rindo.

Eu: “Você tem razão. Quem estava falando, afinal? Oh, isso mesmo; eu mesmo, mas sem
liderança. ” Eu estava rindo. “Eu me lembrei, ainda ontem, de coisas terrenas horríveis saindo
do meu mês. Essas palavras certamente não foram guiadas por Deus ou pelo Espírito Santo. ”

Jesus: Ele sorria. “Agora, o termo 'poeira' é interessante. A poeira é impossível de moldar, mas
não pelo Criador. ”

Eu: “Sim, Você me moldou a partir de tantas coisas diferentes; argila, poeira, sujeira e uvas
esmagadas. Parece haver um tema comum aqui. ”

Jesus: “Sim, Erin, isso é para humilhá-la e lembrá-la de seus primórdios. Agora sou Eu quem
determina o seu fim e o resultado. ”

Eu: “Muito obrigado por me mostrar este peixe.”

Jesus: “De nada, meu amigo, Esposa minha e filha do Rei. Agora, você teve um sonho outra
noite; vamos falar sobre isso. O que foi mostrado a você? ”

Eu: “Senhor, tive vários esta semana e, como Você sabe, este foi notável. Eu estava entre um
grupo de conhecidos. Estávamos conversando sobre um estranho pássaro grande e marrom
no chão. O próprio solo era sujo, então o pássaro se misturou.

“Estávamos percebendo e rindo que o pássaro parecia um peru sem cauda. Só então, percebi
isso e disse: 'Espere, olhe, esta é uma águia careca.' Ele estava batendo as asas como se
estivesse doente ou ferido. Então ficou lá.

“De repente, uma besta estranha veio do oeste. Era como nada que eu já tivesse visto, mas
bastante assustador. Era como um dragão peludo, mas também como um urso. Fosse o que
fosse, era realmente uma besta selvagem. Os dentes desta besta pareciam ferozes.

“O pássaro estava voltado para o leste. Tentamos despertar a águia para a presença dessa
coisa que claramente se propunha a devorá-la. A águia finalmente viu a besta quando ela se
aproximou e, no último momento, tentou decolar enquanto ela se aproximava.
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“A asa desta águia era enorme, com pelo menos dois metros de comprimento, e a besta cortou
a asa esquerda. No entanto, a besta conseguiu apenas as pontas da asa, mas ainda conseguiu
quebrar o suficiente para que a águia fosse incapaz de voar completamente.

“A águia era enorme. A comoção de todos nós reagindo ao ataque, junto com o tamanho e a
reação da águia, pareceu distrair a fera de devorar completamente a águia neste dia em
particular.

“A besta então apareceu para sentar e esperar. A besta sabia que a águia estava ferida, mas
não mortalmente, então estava aguardando antes de terminar a destruição da águia.

"Então eu acordei. Senhor, eu nunca vi uma águia sentar no chão assim, a menos que
estivesse comendo um animal. Na verdade, a águia era ainda difícil de reconhecer como sendo
uma águia. ”

Jesus: “Erin, o que você acha desse sonho?”

Eu: “Acho que é um aviso do que está por vir. A besta poderia ter devorado a águia, mas havia
tanta comoção que a besta só precisava sentar, esperar e observar enquanto a águia sofria. ”

Jesus: “Por que você teria esse sonho?”

Eu: “Não tenho certeza, Senhor. Já que eu sei que todos os meus sonhos são de Você, o que
Você está tentando me mostrar neste sonho? ”

Jesus: “Erin, estou lhe mostrando que as coisas nem sempre são o que parecem. Como você
já sabe, qualquer pessoa que divide a terra de Deus logo será repartida e vendida a outros
mais dignos.

“Erin, qualquer um que estiver dividindo Israel estará dividido. Agora, a águia é uma ave
poderosa, muito corajosa e respeitada até mesmo entre outros predadores, mas qualquer
predador fraco ainda é vulnerável ao ataque de outros predadores e até mesmo de presas.

“É uma questão de território e poder; considere o leão e até o lobo. Então agora, em um
sentido terreno, o que torna uma determinada terra fraca e vulnerável? ”

Eu: “Bem, dificuldades financeiras. No entanto, no caso da América, seríamos vulneráveis   tanto
no setor financeiro quanto nos ataques à nossa tecnologia ”.

Jesus: “O que você acha que é isso?”

Eu: “Senhor, parece que a águia está ocupada olhando para o leste. Talvez nós, como nação,
estejamos envolvidos demais na política oriental. Parece que ainda estamos nos recuperando
de algo, então estamos de castigo?
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“No entanto, não tenho certeza se isso é algo que ainda está para acontecer conosco ou se
isso representa que ainda estamos tentando nos recuperar financeiramente de nossos recentes
problemas financeiros?

“Apesar de tudo, parece que uma besta vem do oeste e atinge a águia enquanto ela está
voltada para o leste, pegando a águia desprevenida.”

Jesus: “Ao examinar esses sonhos, você precisa observar coisas diferentes. Por exemplo, a
que horas do dia ocorreu este ataque? ”

Eu: “Hmm, com base nas sombras do sonho, o ataque pareceu ocorrer por volta das 15h.”

Jesus: “Como era o território?”

Eu: “Parecia que a águia estava em um solo feito de terra marrom avermelhada. Eu vi zimbros,
mas também parecia deserto. Poderia ter sido aqui nos EUA; talvez no centro de Oregon ou no
alto deserto. Isso pode ter sido até mesmo Israel? ”

Jesus: “Interessante; então o pássaro parecia ocupado o suficiente observando outra coisa que
a águia não prestou atenção em algo vindo direto para ele. No entanto, então, quando a besta
teve a oportunidade de devorar o pássaro, em vez disso, sentou-se e assistiu ao show. ”

Eu: “Senhor, sim, pode ser que algo tenha acontecido aos EUA e depois fomos atacados?”

Jesus: “Agora estávamos conversando sobre o seu sonho. Não pule à frente. Quando você
recebe esse tipo de sonho, é melhor compartilhar este direito ciente ou esperar até receber
mais instruções e revelações? Quanto na Bíblia significava para um tempo posterior? ”

Eu: “A maior parte?”

Jesus: “Havia tanto na Palavra sobre o Meu nascimento, mas, quando finalmente vim como um
bebê, não fui reconhecido”.

Eu: “Senhor, por quê?”

Jesus: “Simples. Isso aconteceu porque os estudiosos criaram suas próprias teorias. Eles se
decidiram a procurar um rei, mas não esperavam um bebê. Eu te digo a verdade, não existe
nenhum rei nascido que não tenha começado como um bebê desde o ventre.

“Portanto, ouça com atenção; o profeta Daniel recebeu a mensagem de que um Messias viria
483 anos após o decreto para reconstruir Jerusalém. Depois de 483 anos desde que esse
decreto foi feito, eu vim como prometido. Portanto, Daniel foi um verdadeiro profeta.

“No entanto, os judeus estavam procurando um tipo diferente de Messias. Eles pensaram:
'Como pode ser isso? Daniel era então um falso profeta? '
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“Erin, há muito mais. Não há nada na Palavra de Deus que não aconteça. Lembre-se de que eu
te amo e até mesmo falei Isaías 42 sobre você.

“Olha, eu seguro sua mão. Agora, eu lhe dei uma Escritura forte nesta última semana do Salmo
121. Novamente, se você quiser, vá para Isaías 2, Zacarias 14 ou mesmo Ezequiel 43. ”

Eu: “Senhor, nunca te ouvi falar tão claramente sobre isso. Muito obrigado. Uma das minhas
passagens favoritas é Isaías 9: 6. Estou curioso; porque agora?" Ele riu disso. "Você foi tão sutil
ou evasivo antes."

Jesus: “Erin, não, não tenho. Você foi solicitado a examinar esses sonhos e esperar com fé.
Eles não são um elaborado jogo sagrado ou enigma a ser resolvido. Estes são presentes. Você
entende isso? ” Ele ficou muito sério aqui, mas ainda amoroso e gentil.

Eu: “Senhor, por favor, me perdoe. Não quis dizer que essas visitas com Você são para nosso
entretenimento. Eles mudaram minha vida. Eu agora vi o paraíso. Passei a amá-lo
profundamente e ainda estou tentando entender como você ainda pode me amar. Eu ainda
estou aprendendo.

“Senhor, Tu sabes todas as coisas de antemão; todas as coisas que você conhece. Não há
acidentes e mesmo meus sonhos aparentemente insignificantes são aqueles que você
controla.

“Não compreendo tudo o que me mostraste, mas fixaste os meus olhos nas coisas de ti e do
céu. Isso eu posso descrever. Eu amo que o paraíso é muito mais do que nossos olhos podem
ver. Eu amo seus caminhos e olho totalmente para você. ”

Jesus: “Erin, eu sei. God has created a new thing with you much the same as the young painter
you spoke of. As with her, soon others will not doubt this with you either. Não se preocupe. It is
my job to turn hearts, not yours. Your job is simply to report.”

Me: “Lord, why did You not use me to paint instead since I am a painter and illustrator? Would I
not have been a natural fit for this too?”

Jesus: Rindo. “Yes, exactly; instead, I used you in a very unnatural way for you: Writing.”

Me: “Oh, You are funny, Lord. Thank You for being so gentle with me. I am not a prophet and
not clear on world events.”

Jesus: “Erin, I can use whom I want at any given time for My purposes. It has, and will, come at
a cost to you, but know that it is God who even deposes kings. You have no need to worry.

“Now, I am showing you more. You have been taught not to run ahead of Me. Waiting on Me is
wisdom. Do not assume you have understanding until the Holy Spirit gives you knowledge. You
must stay meek.”
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Me: “Lord, I have never seen You like this. You are glowing very bright. Are You coming very
soon?”

Jesus: “You must wait on Me, Erin. I told you what must occur first. I told you to continue to live
and enjoy each day. Now you can enjoy your wait with Me and see what more I will show you or
you can chose to stop and be frozen by a preconceived date.

“I told you I will give you some warning so you may give one more shout out to friends and
family prior to My coming, but do not fail to live now.”

Me: “Lord, watching is a form of worship too? How can any of us stop this?”

Jesus: “When did I say stop watching? Does a Bride not look forward each day to her Groom's
coming? I am speaking of receiving something from Me and not relying on Me to eventually use
this for My glory.

“Now, when you have a dream, it is good to share ideas with others. This is what they are meant
for. Just know though that all these things will come to pass related to Me as the Scriptures
have said.

“Even though I do a new thing and make all things new, I am also the same yesterday, today
and tomorrow. I do not change or waiver. Be assured also that you and your friends were called
for a time such as this.

“Now pray for understanding. Ask and seek. Bata e a porta será aberta. ”

Me: “Lord, You said I was coming into more trouble. Ajude-me a entender. ”

Jesus: “Erin, this is concerning critics of the dreams and my methods, not you personally. I have
given you promises. Now, it is important that, when you are given prophecy, you wait on the
Holy Spirit. I have left you all with a gift of a direct line with Me. Call it your version of Siri…” He
was laughing.

Me: I laughed so hard. “Lord, Siri does not know when you are coming either.” We laughed
some more as He knew I had jokingly asked Siri this questions.

Jesus: “Ah yes, the wisdom of the ages all wrapped up in an electronic device. Many should
take notes.”

Me: “Lord, it is Christmas now and I want to thank You for seeing value in us; enough value to
not give up on us. Thank You for saving us. Lord, can You take me to the Throne and let me
personally thank God?”

He reached over and squeezed my hand. Instantly, we were at the Sea of Glass. I saw the glory
of God shining so bright, yet it seemed so far away. I felt Jesus' hand on my shoulder as I knelt.

15



I looked up at the Throne and I saw crystal, gold and emerald. The light was so great that I saw
a halo around the Throne. Comecei a chorar. I heard the voice of God, like thunder, deep and
guttural.

God: “Child, come forth.”

In fear and trembling, I stayed looking down as I felt Jesus next to me.

Jesus: “Speak, Erin. Está bem."

Me: “My Father in Heaven, the great I AM, thank You for sending Your Son; our Savior.”

I heard choirs of angels singing, “Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty!” I could not stop my tears.

God: “Child, it is because I love you that I sent Jesus.”

Me: “Oh thank You, Father, I have nothing to offer You. All I have is Yours.”

I felt a rumble as the Sea rolled. I saw the Throne emanating a rainbow of color and the colors
rotated. The Angels continued to sing, “Holy, Holy, Holy”. This all caused the very cells in my
body to move me forward towards Him.

God: “Erin, you are My daughter and My creation. I am pleased with your offer. Thank You for
coming. Não tenha medo. Você é amado pelo rei. Soon you will be Home. Now, rejoice and
pray.”

The choirs intensified. The choirs of angels were there, along with the children's choir. I heard
the Hallelujah chorus and the worship music went right through me. I felt healing in my bones.
As I write, I feel the warmth of the Lord's embrace.

Eu estava chorando. I reached for the Lord's hand and rested His hand on my cheek.

Me: “Thank You, Jesus. Thank You and bless You, Lord. I want to do more, but I have nothing.
Just to be here in Your presence overwhelms me.”

Jesus reached down to bring me up and hug me. I felt electric waves go through my body.
When He did this, the ground seemed to shake. He whispered in my ear.

Jesus: “Erin, even if you had been the only one for Me to save, God, our Father, would have still
sent Me to save just you. Você é amado. Por favor, não se preocupe.

“Soon I will come for you, but at a time you think not. Não tenha medo. The time is approaching,
but it is still a time off. Be encouraged and find joy and love. Thank you for loving Me, Erin, you
honor Me with your time.”

Eu estava chorando. I had never been in a more holy presence of God than at that moment and
on this very day.
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Me: “I love You, Lord.”

Jesus: “I love you too, Erin.”

Sonhe ...
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