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Sonho 106 - O Relógio de Deus e o Calendário Divino

recebido no domingo, 19 de janeiro de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 32)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado para outro dia. Obrigado por amar a mim e aos meus filhos. Obrigado por tudo o que
temos. Você me abençoou além da medida. Tenho muito a agradecer, Senhor.

Lembro-me há algum tempo que tive um sonho com uma árvore de presente. A árvore tinha
uma bela estrutura de galhos e foi um presente seu. Há uma semana, vi uma linda árvore em
uma área comercial. Eu ri porque seria de se esperar que uma árvore tão bonita como esta
estivesse no Seu Jardim, mas aqui estava ela, plantada no asfalto.

Fiquei olhando para a árvore por um bom tempo. Mais tarde, você faria o download da imagem
desta 'árvore do shopping' para mim na ocasião. Na verdade, você baixou essa imagem para
mim várias vezes na semana passada.

Agora eu sei por que você fez isso. Como meu aniversário se aproxima em alguns dias, há
algumas coisas que observei recentemente sobre essa data que eu me lembraria quando
criança.

Primeiro, é em janeiro e bem na época do inverno. As árvores dormem e, de certa forma, são
muito parecidas com os ursos em hibernação. É uma hora de descanso.

Em segundo lugar, parecia cair no pior momento imaginável para uma criança que adora
presentes. Meus parentes simplesmente me davam presentes no Natal e depois me diziam que
também era no meu aniversário.

Em vez disso, o que isso sempre significava para mim era: 'Quero esquecer seu aniversário
quando chegar, porque estou ocupada e isso é mais conveniente para mim'.

Conforme fui crescendo, isso se tornou quase cômico. Por fim, pedi que ninguém me enviasse
mais presentes de aniversário e que meus presentes de Natal seriam suficientes. Isso ajudou a
remover a dor de minha insignificância e os libertou do fardo de se lembrar de mim.

A árvore que o Senhor me mostrou é linda e a estrutura de galhos é boa. A árvore ainda não
brotou, mas conheço minha estação e oro por flores.
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Eu amo quando o Senhor faz as coisas florescerem. Senhor, agradeço hoje por meus amigos e
entes queridos. Agradeço a promessa de uma árvore de inverno. Senhor, sinto-me como uma
árvore no inverno hoje.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou imediatamente à porta do Senhor e a porta está totalmente aberta desta vez. Eu rio alto.
Antes de entrar, me virei para olhar a vista incrível daqui. Há uma névoa, quase como uma
nuvem, cobrindo parte do vale.

A hora parecia ser ao nascer do sol, mas não tenho certeza disso. As nuvens têm cerca de dez
tons dos mais belos rosas e roxos. Eu podia ouvir o chilrear dos pássaros.

Eu olhei para baixo os degraus e havia pequenos pardais gordinhos. Eles eram prata branca e
dourada com olhos azuis. Eles pareciam estar comendo sementes no chão. Eu estava rindo ao
vê-los se banhando nos lindos canais de água dourada que conduzem da Casa de Deus ao
vale.

O pensamento de alguns anjos aqui fora jogando algumas sementes para eles me fez rir. Eu
nunca tinha visto passarinhos tão pacíficos. Eram pássaros sem predador. Oh, como seria
pacífico morar em breve perto do Jardim de Deus! Certamente, esses pequenos pardais
glorificados eram os mais abençoados pardais que existiam.

O ar ao meu redor estava frio e fresco, mas eu estava perfeitamente quente. O cheiro era
incrível, perfumado e puro. Comecei a chorar ao perceber que bênção era estar aqui e uma
honra tão incrível.

Eu ouvi música vindo de dentro de sua casa e ri. O Senhor parecia estar chamando minha
atenção para entrar em Sua Casa. Assim que comecei a ultrapassar Sua soleira, Ele abriu
totalmente a porta e me cumprimentou na porta.

Eu: “Oh, Senhor, Você me assustou”.

Jesus: “Você não esperava que Eu o encontrasse bem na porta aberta?”

Eu: Senti que havia um significado mais profundo nisso. “Senhor, estou acostumada a
cumprimentá-Lo no pátio.” Eu estava rindo.

Jesus: “Bem, se você gostaria que isso fosse mais previsível para você, pode começar de novo
pela porta. Eu irei desaparecer e ver você onde você espera que Eu esteja. ”

Eu: “Senhor, não, por favor, não desapareça. Eu gosto de ter Você bem na porta aberta. ”

Jesus: “Tem certeza, Erin? Eu não gostaria que você ficasse entediado. Não quero ser
previsível aqui. ” Ele estava rindo e me provocando. "Eu poderia enviar um grande anjo, se
você preferir um mordomo."
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Eu: Eu estava rindo e balançando a cabeça. "Senhor, por favor, encontre-me em cada porta
aberta para que eu sempre saiba que foi Você quem a abriu."

Jesus: “Muito bem, Erin, há sabedoria nesta oração. Nem toda porta aberta é aberta por Mim. ”

Eu: “Então, Senhor, por favor, seja o 'abridor de portas' todas as vezes.”

Jesus: “Foi engraçado. Não acredito que já tenha sido chamado de 'abridor de portas' antes.
Erin, esta é oficialmente a primeira vez. ”

Ele estava rindo e eu entrei imediatamente. Dei um abraço nele e tirei minhas sandálias.

Jesus: “Erin, eu tenho o meu, então você também não precisa tirar o seu”.

Eu: “Oh, Senhor, eu nem pensaria em não removê-los. Eu amo a sensação desta pedra sob os
pés. Adoro andar neste tapete incrível. Eu não perderia isso por nada.

“Ah, sim, e não vamos esquecer, na Casa de Deus, estou em solo sagrado. Você não deveria
desfrutar do Seu solo sagrado também? "

Por um momento, fiquei preocupado por ser muito casual com o Senhor. Talvez eu tenha ido
longe demais desta vez, provocando-O sobre tirar os sapatos? Fiquei aliviado quando Ele
começou a rir e sorrir com meus pensamentos.

Jesus: “Tudo bem, então, se o lugar onde eu ando é santo; então, cada passo que dou é em
solo sagrado. Onde estão Meus pés agora? ”

Eu: “Senhor, esta é uma pegadinha divina. É melhor eu usar a sabedoria aqui. Bem, Seus pés
estão tocando Suas sandálias, portanto, Suas sandálias também seriam sagradas. Na verdade,
não importa onde você ande, o solo é sagrado. ”

Jesus: Ele ria tanto disso. “Então está resolvido. Onde quer que Meus pés pisem e onde quer
que Minhas pernas andem, isso também é sagrado. Isso é muito bom, Erin. ” Ele se aproximou
e me abraçou. "Você me honra com seus pés, Erin."

Eu: “Senhor, não, são os meus pés que têm a honra de pisar nos lugares em que os Seus pés
caminharam”.

Comecei a pisar em certas Pedras de Jerusalém e depois no lindo tapete da entrada. Ele
estava rindo porque podia ver meu prazer em fazer isso.

Jesus: “Você está pronto para vir Comigo hoje? Ande Comigo então em Meus passos. ”

Eu: “Senhor, um amigo meu levantou uma questão. Este lindo tapete em que estão meus pés
não é exatamente o mesmo que existia na Terra, correto? ”
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Jesus: “Parece que sim?”

Eu: “Não, Senhor, um tapete não seria possível na Terra.”

Jesus: “Por quê? Nada é impossível? ”

Eu: “Bem, é claro, mas apenas se for divinamente. Este é o tapete? ”

Jesus: Sorrindo. "Erin, esta é uma réplica, mas não é falsificada, entendeu?"

Eu: “Bem, uma falsificação não seria celestial e implicaria em um impostor ou um artefato falso.
Isso não seria sagrado. ”

Jesus: “As pessoas que fizeram o tapete na Terra amaram meu Deus Pai e o serviram por toda
a vida. A ideia do tapete foi concedida a eles por Deus e foi divinamente inspirada e gerada de
forma criativa. Quando o tapete foi concluído, esta família dedicou o tapete a Deus.

“Então os ladrões vieram para roubar e roubar esta família. O tapete foi roubado e seus teares
destruídos. Todas as suas obras foram pilhadas. A família ficou desanimada e teve que
trabalhar em vários ofícios e até mesmo durante a época da colheita para levantar o suficiente
para começar de novo.

“Eles perderam tudo. Mesmo tendo passado por trilhas horríveis, até se tornando escravos;
eles ainda não perderam o foco em Deus. Eles entregaram seus corações totalmente a Deus
como uma dedicação. Eles não tinham nada para dar, mas deram o que tinham.

“Portanto, este tapete é a inspiração original; Nascido celestial e tecido nesta peça. Este é o
tapete que eles teceram para Deus, mas aperfeiçoado e glorificado. Os sacrifícios de seus
corações estão entrelaçados nesta bela peça.

“Aqui, os melhores recursos estão disponíveis; a lã mais macia, os melhores teares e a cor
mais pura. O paraíso está vivo, Erin, e nada se desvanece ou se desgasta.

“Não há mariposas aqui comendo fios e criando buracos. Esta é uma questão 'contra-sagrada'
que não existe aqui. Agora, alguma ideia? "

Eu: “Sim, Senhor. Aqui residem a costureira, o ferreiro e os proprietários das vinhas. Eles
sofreram como esta família e há artesanato aqui? ”

Jesus: “Sim, Erin, vou te mostrar isso. Houve um tempo de grande sofrimento para todas essas
pessoas. O céu consiste em muitos caminhantes do deserto como você. Todas essas pessoas
encontraram um momento em que pensaram que o céu havia se fechado para elas e Deus não
podia ouvir suas orações.

“Para a costureira e o ferreiro, eles vieram de um tempo de guerra e de grande separação. Eles
estavam cansados   e sem esperança. Também havia coisas escondidas. Eles foram roubados
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por um tempo e o pouco que tinham eles deram. Deus ouviu seus gritos. Muitas bênçãos foram
concedidas na Terra, mas nenhuma como as promessas cumpridas aqui. ”

Eu: “Senhor, devo falar contigo sobre algo que me preocupa. Por favor, perdoe-me por isso,
porque você sabe, na Terra, eu não realizei meus sonhos. Você prometeu construir uma casa
para mim. Você me concedeu um ministério.

“Você me sustentou, mas não me livrou totalmente de meus obstáculos. Eu fico desanimado e
perco a esperança quando parece que Você está me deixando para trás.

“Quando Você me abençoa, penso: 'Bem, isso será eliminado no final da semana' ou 'Isso é
bom demais para ser verdade'. Eu moro no deserto, mas agora até meu pensamento é
'pensamento do deserto'. O deserto está cheio de coisas mortas. ”

Ele me leva até o seu pátio. Os sons da água são incríveis. As trepadeiras em flor são
perfumadas e cobrem as paredes. Ele me leva sob os arcos de água. Existem dois anjos lá
para nos ajudar.

Jesus me leva até minha cadeira e indica a um dos anjos que primeiro me sirva de água. Ele se
senta ao meu lado. Agora estamos ambos sentados enquanto os anjos trazem comida e
bebida.

Jesus: “Erin, em primeiro lugar, você se engana sobre o deserto. Quando você caminhou no
deserto, o que aconteceu com você? Você não floresceu lá? O deserto é terreno seco, horrível
para plantar árvores e pior ainda para plantações.

“O deserto não é a Terra Prometida. O deserto é onde os sonhos nascem, Erin. No entanto, se
você permanecer no deserto por muito tempo, até mesmo seus sonhos se tornam
pensamentos mortos. Erin, considere o deserto. Nada mora lá realmente? ”

Eu: Eu estava pensando profundamente. “Pensando bem, sim, Senhor, as plantas do deserto
vivem no deserto.”

Jesus: “Sim. As plantas do deserto também não foram criadas por Deus para resistir a
condições extremas? Considere a temperatura? O calor é extremo durante o dia e frio à noite.
Essa planta não precisa ser uma planta muito resistente? ”

Eu sim. Eles também exigem muito pouca água, pois não há água lá. ”

Jesus: “Portanto, consideremos o deserto. As coisas que ali crescem crescem lentamente e
requerem pouca água viva. No entanto, quando o obtêm, eles o armazenam como reserva,
pois não sabem quando a chuva virá, se é que chegará, para apagar suas raízes ressecadas.

“Eles exigem pouco porque encontraram raízes em lugares secos. Eles estão satisfeitos em
sua condição. ”

Eu: “Senhor, não estamos falando do deserto real, estamos?”
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Jesus: “É interessante. Erin, você deve florescer onde está plantada. Você é uma flor no
deserto, mas não uma flor do deserto. O deserto não é sua casa.

“O deserto é para quem escolhe lugares secos. Você trabalha melhor em um jardim bem
regado. Agora, o que estou dizendo? ”

Eu. “Que Você me levou para o deserto para que eu apreciasse espaços verdes.”

Jesus: Ele riu tanto disso. "Isso é tudo o que você recebeu do que acabou de ser dito?"

Ele acenou para o anjo derramar vinho em sua taça. Ele provou primeiro.

Jesus: “Oh Erin, este é um vinho muito bom das vinhas celestiais dos seus amigos do vale de
Bacca. Isso não foi cultivado no deserto. Aqui, beba isso. ”

O anjo derramou um pouco de vinho em minha taça. Foi maravilhoso e nada "seco". Era
frutado e doce, mas um pouco azedo. Eu sorri e ri.

Eu: “Ok, certamente não é um vinho seco.”

Jesus: “Erin, Deus te conduz no deserto para te falar com ternura. Ele devolve seus vinhedos e
seus sonhos. Você está inspirado aí. Você ora para que Deus ouça seus gritos e o chame para
sua casa. ”

Eu: “Senhor, toda a Terra é como um deserto.”

Jesus: “Sim, é, mas ainda há esperança. Erin, você floresceu em um lugar deserto. Um dia
você vai caminhar aqui na Terra Prometida. Você vai realizar seus sonhos, mesmo aqueles que
você dispensou há muito tempo.

“Você trabalhou tanto nisso, mas os deixou ir. Você era um escravo e agora mora em um lugar
deserto, mas isso é apenas temporário. Como eu disse antes, você será removido deste lugar
antes mesmo que eu venha para todos vocês. Vou construir uma casa para você. ”

Eu: “Oh, não, perdoe-me, Senhor, primeiro saberia quando virá.”

Jesus: Ele ria e sorria. "Agora, Erin, pegue este pão e lembre-se de Mim."

Ele pegou um pedaço de pão sem fermento e outro pão com fermento normal. Eu ri disso.

Jesus: “Erin, a névoa lá fora; isso também não é um 'Chuppah'? Tudo no deserto também tem
a ver com aliança. Você e eu também não jantamos sob uma espécie de cobertura em um belo
jardim? Você não vê o simbolismo ao seu redor? ”
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Só então, um pequeno pássaro da frente voou para o gazebo e pousou na mesa. O pássaro
era tão fofo e lindo e sentou ao lado do meu prato. Jesus acenou para o pássaro que não havia
problema em comer migalhas de pão à mesa.

O doce pardal mordiscou algumas migalhas e sentou-se ao lado do meu prato. A visão desta
bela cena me fez chorar.

Jesus: “Erin, eu poderia te dar mil parábolas sobre o que você testemunha aqui ao seu redor,
mas você não acha que a sua parábola do deserto é uma das maiores? Você não floresceu aí?
”

Eu: Eu estava chorando. “Senhor, Tu és extremamente sábio e complexo, mas as Tuas
Palavras são poucas. Cada palavra que você fala dá frutos. Como você pode não ser como a
Palavra da verdade!

“Então, Senhor, todas as coisas nos são dadas e tiradas porque isso também é bom. Tudo isso
nasceu de você. O deserto é onde fui desnudado. É aqui que eu precisava confiar totalmente
apenas em Você, Senhor, e em Suas Palavras.

“Eu precisava ser despojado daquilo que era uma barreira ao meu relacionamento com você.
Eu precisava me deitar e morrer mil mortes para te encontrar. Eu precisava buscar água viva.
Mesmo a água dos poços do deserto não é nada como a água do Rio da Vida.

“Só Você pode matar a sede profunda, Senhor. Mesmo as lágrimas não podem matar minha
sede, pois estão cheias de sal. Minhas lágrimas até me fizeram levantar de manhã cedo para
buscar o orvalho da Sua Palavra viva.

“Senhor, Tu deste a uma mulher estéril esperança em uma terra seca e eu sou eternamente
abençoado por Ti. mas, Senhor, por favor, leve-me para um lugar mais verde e um vale pacífico
para que minhas flores não murchem e meus galhos dêem frutos novamente.

“Por favor, Senhor, mostre favor àquele que você chamou no deserto e remova a mim e meus
filhos para que possamos ser como o pequeno pardal e comer migalhas de Sua mesa e ninho
perto de Seu Altar. Oh, para ser este pequeno pardal, Senhor; que divino. ”

Jesus: “Erin, estou satisfeito porque Você me deu os seus pensamentos e a sua sabedoria se
tornou uma petição. Agora, isso é concedido na Terra como no céu e este será o seu presente.

“Sua árvore brotará, florescerá, dará frutos e produzirá uma colheita recorde. Aqui e ali você se
alegrará. Agora, você teve um sonho e isso está em sua mente. Diga isso para mim. ”

Eu: “Oh, obrigado, Senhor. Isso foi incrivelmente real para um sonho "fora do céu". Tenho
procurado respostas e ajuda ”.

Jesus: Ele sorria. "Bom. Antes de começar, diga-me como está indo o seu Mateus 7: 7? ”

Eu: “Bem, você sabe, Senhor. Tenho perguntado, buscado e batido em várias coisas. ”
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Eu estava rindo quando disse isso. Baixei os olhos para a mesa quando o pequeno pardal
começou a cantar. Eu ri de novo e parecia que o passarinho também estava rindo.

Jesus: “Interessante que a porta, Minha porta, estava aberta para você hoje, correto?”

Eu: “Sim, Senhor, respondeste a todas as minhas buscas? Você acabou de atender meus
pedidos? "

Jesus: “Interessante. Houve um obstáculo na frente da porta aberta? Eu acho que não. Eu
acredito que foi livre e claro e a porta totalmente aberta para você. Demorou um pouco para
passar por ele e ultrapassar a soleira, mas, quando o fez, eu não estava lá para
cumprimentá-lo de braços abertos? " Ele estava rindo.

Eu: “Senhor, como pode uma porta aberta dizer tanto?”

Jesus: “Bem, você prefere que seja fechado para você?” Ele estava rindo de novo.

Eu: “Oh, não, Senhor, nós já passamos por isso. Estou emocionado por tê-lo aberto; obrigada."

Jesus: “Lembre-se do Kadima, Erin. Agora, sobre o sonho? ”

Eu: “Sim, Senhor. Entrei em um prédio de tijolos de dois andares. Era uma linda loja de móveis
para casa e jardim. Havia coisas lindas lá. O prédio era um prédio antigo recuperado, feito
completamente de alta tecnologia e moderno. Havia antiguidades antigas e itens novos.

“Era uma noite de sexta-feira e as lojas desta cidade, que não reconheci, abriam até tarde e
festejavam com comida e música. O dono da loja estava dando comida aos clientes de graça
para induzi-los a fazer compras ali.

“Eu vi que a senhora estava comendo comida chinesa em uma pequena tigela quadrada de
sete centímetros. A pequena tigela continha macarrão, arroz, frango e um minúsculo pãozinho
verde. Ao lado estava um pequeno biscoito da sorte. Eu ri tanto da comida minúscula.

“Eu estava lá na loja com um orçamento de $ 300 para comprar uma mesa para sentar ao lado
de minha cadeira devocional para colocar minhas Bíblias e diários. Os itens na loja eram muito
caros e fora da minha faixa de preço.

“Enquanto caminhava pela loja, notei uma bela mesa redonda. Esta mesa tinha 33 polegadas
de diâmetro e a base era de bronze e ferro com quatro pés como pequenas bolas de ferro. A
mesa estava fazendo barulho de água corrente. O som era lindo, como sinos.

“A mesa tinha dezoito centímetros de espessura e era oca. O som da água parecia vir de
dentro da mesa. Em cima da mesa havia um lindo mostrador de relógio preto ou de bronze
profundo.

8



“O mostrador do relógio era extremamente bonito e tinha três ou quatro toques. O rosto estava
em relevo e a escrita era estrangeira e de origem não terrena. Isso era em cloisonné dourado,
que é preto com ouro.

“O 'anel externo' do relógio estava se movendo no sentido horário. Eu vi uma lua, estrelas e o
sol na extremidade oposta do anel. O próximo toque estava nos quadrantes. Bem, este anel
estava na verdade em ambos, já que havia um sub-anel de sete no total. Eu vi símbolos de
azeitonas, vinhas, grãos e água, mas não reconheci os outros três sub-anéis. ”

Jesus: “Erin, olhe para os sub-anéis novamente.”

Só então, o Senhor me mostrou mais três cunhas pequenas.

Eu: “Oh, eu vejo o roteiro de 'meio do ano' em um e 'final do ano' em outro. Eu vejo uma chama
ou uma imagem do fogo? ”

Jesus: “Erin, este é o calendário do Jubileu e este é o segundo toque. Agora olhe mais de
perto. Venha comigo."

Nós nos levantamos e Ele me acompanhou até uma bela piscina pequena no centro do pátio.
Saindo disso foi uma versão mais avançada desta mesa na loja onde eu estava no meu sonho.
O Senhor acenou com a mão e o céu escureceu com milhões de estrelas e a lua.

A piscina ao redor do centro refletia metade do anel que vi. Ele então congelou isso na água.
Então Ele acenou com a mão novamente e o sol e as estrelas brilharam no céu. Ele congelou
essa impressão na água do outro lado.

Jesus: “Agora, Erin, segure Minha mão.”

Imediatamente, estávamos em uma varanda superior. Este era na verdade o telhado de sua
casa com uma varanda. O pátio abaixo de nós tinha trinta metros quadrados. Tínhamos cerca
de vinte e cinco metros de altura e avistávamos este enorme relógio no centro de Seu pátio.

Eu: “Oh, Senhor, isso é incrível. Isso é o que eu vi. O que é isso?"

Jesus: “Você não entenderá tudo completamente. Você viu o que eu fiz na piscina? ”

Eu: “Sim, Senhor, Você criou o anel externo. Existem rótulos também. Então eu vejo um centro
com palavras em arcos que surgem em colunas ou arcos. Quem são esses?"

Jesus: “Olha a velocidade daquele anel. Você vê isso? ”

Eu: “Bem, este aparece na ordem inversa; sentido anti-horário. O que é tudo isso escrito? ”

Jesus: “Estes são eventos que ocorreram, estão ocorrendo ou devem ocorrer. Isso é controlado
por Deus e não posso fazer nada até que Ele mova isso. Ele pode acelerar esse botão, já que
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ele não está engrenado com os outros anéis. Esse é o anel de Deus, então não sei como
medi-lo; apenas por eventos. O próximo toque é da ordem de meses, semanas e dias. ”

Eu: “Senhor, aquele que eu vi tinha um centro tão pequeno e que se movia tão rápido que eu
mal conseguia enxergar”.

Jesus: “Esta é uma medida de milissegundos. Ele se move mais rápido do que seus olhos
podem perceber e muito mais rápido do que isso. ”

Eu: “Senhor, estou pasmo e triste ao mesmo tempo. Eu sabia que a mesa e o relógio da loja
eram complexos, mas não tinha ideia de quão complexos. Foi bonito."

Jesus: “Então, você comprou?”

Eu: “Eu vi uma etiqueta nele e tinha cerca de uma origem desconhecida antiga. O preço de $
420 foi destacado com um marcador laranja. Perguntei ao balconista se esse era o preço final,
pois eu tinha apenas $ 300.

“Ela disse: 'Está à venda. Quanto queres pagar?' Eu estava com medo de falar muito pouco,
mas não queria dar a ela todo o dinheiro adiantado. Eu disse, 'Que tal metade do desconto?'
Eu fiz isso apenas no caso de ela contra-atacar e levantar. Eu realmente queria a mesa, pois
era perfeita. ”

Jesus: “E o que ela disse? 2-10 ou $ 210? ”

Eu: “O balconista disse: 'O preço é $ 210.'”

Jesus: “Então estava à venda por $ 420, mas ela vendeu para você por $ 210. Muito bem."

Eu: “Senhor, há mais nisso. São essas datas aqui; talvez 20abrilde ou 10fevereiro?deAlgo está
aqui. Estou deprimido porque esperava ter o tempo de Sua vinda.

“Em vez disso, Você me mostra que não sabe. É claro que não, mas acredito que de alguma
forma você faz o que não pode fazer? ”

Jesus: Sorrindo. “Erin, leia as Escrituras. Vamos olhar para o Relógio de Deus novamente. Esta
também é a porção de Enoque, mas também é divinamente de Deus.

“Agora observe que a porção dos eventos não é controlada pelas outras partes, pois são
constantes, a menos que Deus, Meu Pai, mude. Este relógio é perfeito, pois todas as coisas
vivas estão representadas aqui. Todas as coisas que Ele criou estão aqui também, então pense
nisso?

“Que relógio terrestre também é um calendário perfeito e um astro-globo? Só Deus pode
aperfeiçoar essas coisas. O tempo, o tempo de Deus, é perfeito e divinamente um mistério.
Está no centro da Minha casa e é uma coisa linda. Os anjos até o guardam. ”
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Eu olhei e havia quatro anjos enfrentando quatro cantos. Eu ri porque não os havia notado
antes.

Eu: “Senhor, até os anjos enfrentam as bússolas”.

Jesus: “Muito bem, Erin. Todos os pesos e medidas são complexos e se originam aqui. Os
caídos tentaram replicá-lo, mas suas tentativas falharam. Esta data veio e foi embora, pois tudo
está no tempo de Deus apenas.

“Agora, tenha certeza de que todos os eventos são dores de parto e que tudo antes de você
está registrado. O solo dessa piscina é o céu e o início foi o céu, depois a terra, começando no
Gênesis.

“Cada um dos anéis gira em uma velocidade diferente e todos os números são significativos.
Lembre-se, os ciclos de crescimento são de 49 dias, enquanto o tempo de queima é de sete
dias.

“Olhe para o calendário do Jubileu e olhe novamente para Enoque. Você pode montar um
calendário para reconhecê-lo, mas é impossível sem um medidor e esse medidor é Deus. Ele
controla aquela discagem com scripts. ”

Eu: “Senhor, olha, outra volta! Um dos eventos foi destacado e, em seguida, desbotado. O que
acabou de acontecer?"

Jesus: “Outro evento registrado foi realizado.”

Eu: “Senhor, há mais para fazer então. Isso me deixa triste. Parece muito distante. Isso é
desanimador. ”

Jesus: “Erin, você devia ter visto o mostrador há apenas seis meses. Foi muito mais lento e
houve muitos outros eventos. Agora o tempo se acelerou, então fique encorajado. É por isso
que lhe foi mostrado isso; para encontrar conforto. ”

Eu: “Então, Senhor, nossa medida são esses eventos. Onde estão escritos? ”

Jesus: “Erin, você sabe; vá para a Bíblia. Lembre-se, seu indicador terreno é Israel. Agora fique
animado. ”

Eu: “Senhor, estou muito honrado em saber disso. Como isso é incrível. Eu poderia ter essa
mesa na vida real? Eu sei que não pode existir porque os caídos teriam um para estudar. ”

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, eles criam falsificações, mas não têm mais inspiração divina.
Esse navio navegou e naufragou. ”

Ele estava rindo.
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Jesus: “Programei mais anjos ao seu redor e aos seus entes queridos. Vamos estudar isso
mais juntos. Isso trará grande conforto. Você é amado."

Sonhe…
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