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Sonho 107 - O Tempo de Deus
recebido no domingo, 26 de janeiro de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 33)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por meus filhos. Obrigado por minha nova família e
amigos. Obrigado por me permitir um descanso profundo durante minha doença.

Obrigado por fazer com que eu esteja doente demais para sair, estar ocupado e trabalhar, mas
não tão doente que não possa ir até Você em louvor, adoração e oferta. Obrigado, Senhor, por
continuar a falar comigo. Obrigado por me encontrar aqui.

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente, estou às portas do Senhor. Desta vez, Sua porta está completamente aberta
para mim e, à minha direita, estava um anjo muito grande.

Eu: “Oh, olá.”

Anjo: “Olá, Erin, Ele está esperando por você hoje. Estou aqui para ajudá-lo e remover suas
suposições hoje. ”

Eu: Eu estava rindo. "O que? O Senhor não queria que eu vagasse pela porta da frente hoje
pensando 'bater ou não bater' ou 'esperar ou não esperar'. ” Eu estava rindo.

Anjo: Sorrindo. "Sim. Ele sabia, mesmo com a porta aberta, que você poderia precisar de ajuda
apenas para entrar. Estou aqui para ajudá-lo a fazer isso. ”

Eu: “O Senhor é tão sábio. '

Anjo: “Mesmo com a porta aberta, Ele sabia que você duvidaria, então Ele me enviou. Por
favor, Erin, segure minha mão, pois o Senhor tem algo especial para você hoje. ”

O anjo estendeu a mão e eu peguei. Eu ainda estava rindo disso. O anjo caminhou um pouco à
minha frente e então abriu a porta ainda mais.

Ele colocou a mão no meu ombro com a outra mão e me levou até a porta. Tirei as sandálias
para que meus pés descalços sentissem o chão.
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Eu: “O Senhor tem ainda mais Lares? Quão grande é este aqui? ”

Anjo: “Sim, ele também tem um lar na cidade. Isso, você viu. Ele está perto do seu e do trono, é
claro. "

O anjo era enorme; musculoso, alto e muito guerreiro, mas era tão bonito e tinha uma voz
muito gentil. Os anjos que vi não são absolutamente femininos .Estes são os anjos que
guardam, guiam e protegem enquanto travamos ou estamos prestes a entrar na batalha

Eles também guardam Deus e Seus interesses celestiais. Eu também vi anjos fêmeas e eles
são muito bonitos. Eu percebi que eles ministro e conforto. Eu vi um anjo fêmea uma vez e ela
dialogou comigo com as testemunhas presentes. Eu me perguntei se as fêmeas estão raras
por causa do que o inimigo fez para sexualizá-las na Terra.

Os anjos machos têm uma aparência bonita e robusta e muito têm cabelos mais longos e olhos
bonitos. Eles não são "fracos" e certamente não são magros nem magros. Aqueles que viram
os anjos como "assexuados", nem homens nem mulheres, estão simplesmente incorretos.

Há muitos anjos que cuidam das crianças aqui também. Esses tipos de anjos parecem ser
femininos e e muito feminino. No entanto, eles estão sempre totalmente vestidos e modestos.

Eu: “Bem, eu sei que o Senhor te enviou. Quem sou eu para discutir com um dos anjos do
Senhor? Já que Ele o chamou para me ajudar, então claramente Ele sabia que eu hesitaria. ”

Eu ri ao dizer isso. Eu levantei a bainha do meu manto enquanto pulei nessas belas e grandes
Pedras de Jerusalém.

Eu: “Tenho clientes que adorariam isso.”

Anjo: “Então você não gosta disso para você?” Ele sorriu ao dizer isso.

Eu: “Oh, eu adoraria isso, mas nunca poderia me dar ao luxo de tal luxo.”

Anjo: “Bem, você é abençoado então. Você é filha do Rei e Ele tem o suficiente para comprar
alguns para você. ”

Eu: Eu estava rindo tanto. "Você está certo. Obrigado por me lembrar."

Ele me levou de volta pela entrada e pude ver que caminhamos facilmente cem passos ou
metros passando por essas grandes colunas e belas cortinas de fibra ótica de damasco. Eu
segui logo atrás do anjo, mas estava muito ocupada estudando os arredores para falar com ele.

Vi que, acima dos capitéis dessas colunas, havia uma espécie de coroa. Esta coroa foi
iluminada e direcionou meus olhos para o teto. O teto foi pintado à mão. Foi tão bonito e
intrincado que imaginei que fosse feito pelo próprio Michael Angelo.
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Enquanto eu caminhava em direção às portas abertas para o pátio, a história no teto parou,
embora ainda não tivesse acabado. Percebi que, por nunca ter olhado para o teto antes, havia
perdido uma das características mais incríveis de Seu Lar.

Eu: “Espere um pouco, anjo. Eu volto já." O anjo se virou para ver para onde eu estava indo.
"Não se preocupe; o Senhor entenderá. ”

Corri de volta para a porta da frente, mas por dentro desta vez, e ela estava fechada. Graças a
Deus foi fechado comigo aqui. Eu ri para mim mesma. Então me virei para olhar a entrada. O
anjo estava parado na entrada do pátio.

Comecei pela porta da frente e olhei para o teto. Vi pela primeira vez uma imagem da mão de
Deus com o dedo estendido. O teto era em grande estilo "abóbada de berço".

Comecei daí e vi a história do Gênesis. O início foi registrado nesta incrível pintura. Enquanto
eu caminhava, fiquei surpreso com a complexidade dessa pintura a óleo. Não era apenas
incrivelmente detalhado e perfeito, era feito de materiais modernos, o pigmento era perfeito e
os agentes de ligação eram perfeitos.

Não havia rachaduras no gesso. Enquanto eu caminhava, as pinturas se moviam e apareciam
em movimento. Enquanto eu caminhava para frente, Kadima veio à minha mente e eu ri. A
pintura estava iluminada e parecia ter o sopro da vida na tela daquele teto.

O teto foi literalmente inspirado por Deus. Uau, dizer que fiquei fascinado é um eufemismo. Eu
olhei para cima e tentei correr para ver se a pintura se moveria mais rápido se eu andasse mais
rápido. Não foi.

Eu tive que parar e andar firmemente para que isso funcionasse. A certa altura, tentei recuar
pensando que poderia inverter o teto da imagem. Eu estava rindo. Enquanto eu ainda estava
olhando para o teto, ouvi o Senhor me chamar. Ele estava rindo.

Jesus: Conversando com o anjo. "Bem, pelo menos você a fez entrar pela porta aberta."

Anjo: “Sim, Senhor, mas ela ficou distraída quando olhou para cima. Há muito para ver e ela se
diverte facilmente. ” Eles estavam rindo de mim.

Eu: “Oh, perdoe-me, Senhor e anjo.” Eu ainda continuei andando e olhando para cima.
“Senhor, estes são os primeiros sete dias da Criação em Seu teto e ele se move!”

Jesus: Ele estava rindo. "Ok, Erin, o que Deus está fazendo aqui no sétimo dia?" Ele olhou para
cima comigo.

Eu: Eu estava rindo. “Bem, Ele parece estar descansando, pois não está levantando um dedo
aqui. Oh Senhor, o teto é tão lindo. Deve ter levado muitos anos para este artista pintar isso.
Que honra! Quem fez isto?"

Jesus: “Erin, há muito para você aprender, mas isso foi pintado por uma criança.”
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Eu: “Impossível!” Eu me parei imediatamente. “Claro, todas as coisas são possíveis aqui.
Senhor, por que, quando eu andei mais rápido, o movimento não se moveu no meu ritmo? "

Jesus: “Oh, você esperava que a história da Criação se movesse no seu ritmo? Você queria
que Deus revertesse isso quando você andasse para trás. Interessante ... ”

Ele e os anjos estavam rindo. Também ouvi anjos no pátio rindo. No entanto, não há sarcasmo
aqui no Céu e tudo é edificante. É impossível escrever o tom de tal conversa, mas esses
comentários pretendiam ser alegres e brincalhões, nunca mesquinhos.

Eu: “Oh, isso é uma parábola. Ok, Senhor, Você me pegou de novo. Acho que pensei, já que se
tratava de uma história, que poderia virar as páginas mais rápido ou até mesmo voltar algumas
páginas. Porém, Senhor, em Sua infinita sabedoria, para que eu possa ler o que está no teto,
devo voltar à porta da frente, do começo, e começar daí.

“Não posso seguir em frente, mas devo caminhar em um ritmo constante, permitindo que os
acontecimentos se desenrolem diante de mim. Eu também não posso voltar atrás. Esta é uma
parábola do tempo também. ”

Jesus: “Muito bem, Erin. Veja o quanto você aprende aqui? Existe sabedoria além da porta
aberta. Há ainda mais quando você olha para cima. ” Ele estava sorrindo quando disse isso.

Eu: “Senhor, eu olhei apenas para as coisas que meus pés tocaram e itens ao nível dos olhos,
principalmente. Meus olhos procuravam coisas que eu pudesse entender e descrever.

"Por que eu precisaria procurar em sua casa quando tudo que preciso fazer é olhar bem na
minha frente para te encontrar?"

Ele estava rindo e balançando a cabeça em concordância.

Jesus: “Muito bem, Erin. Venha comigo ou gostaria de jantar em casa hoje? ” Ele estava rindo.

Eu: “Senhor, comerei onde me levar. Eu sou um convidado aqui. ”

Jesus: “Sim e não, Erin, pois você é muito mais do que uma hóspede”.

Ele estendeu a mão e eu a peguei com muito prazer. Cada vez que Ele estendia a mão, me
sentia muito bem-vinda e protegida. Também fiquei humilde por saber que Sua mão poderia ser
segurada com a mesma facilidade. Quando peguei em Sua mão, a orquestra começou a tocar.

Eu também ouvi um coro de anjos e eles soaram tão bonitos. Ele me levou para o pátio. Lá eu
vi a incrível piscina e o relógio acima dela. Eu vi os quatro anjos guardando isso. Havia fontes
ali e o som da água era maravilhoso.

4



O ar estava perfumado e, hoje, senti o cheiro de jasmim e gengibre branco. Senti o cheiro de
rosas também, embora tenha percebido que as rosas celestiais não têm aquela pitada de
cheiro de mofo que têm na Terra. Foi perfeito.

Ele me guiou escada acima até o gazebo arquitetônico perfeito completo com cúpula com
tampa dourada. Lá estava a bela mesa posta para jantar com o rei. Havia alguns bolos lindos,
junto com outras confeitarias. Fiquei um pouco surpreso, pois nunca tinha notado isso antes.

Havia pão fresco também. Sorri ao ver que havia pão com fermento e pão sem fermento. Os
anjos estavam derramando água em nossas xícaras. A mesa estava lindamente posta. Eu não
conseguia acreditar na habilidade de absolutamente tudo diante de mim.
A roupa de cama, as cadeiras, os pratos e os utensílios, tudo, era como o que havia de melhor
na Terra, mas avançava em execução além da Terra, embora semelhante em relação.

Jesus: “Erin, seus pensamentos.”

Ele disse isso enquanto gesticulava para que o anjo me sentasse. Ele então se sentou ao meu
lado na mesa. Diante de nós estava o pátio com o relógio, fontes, vinhas em flor e belos
elementos de jardim. Além disso, enfrentamos orquestra e coro.

Porém, ainda mais à nossa frente, pudemos ver uma vista incrível do vale. Eu também vi um
prédio muito grande que era do tamanho das Cataratas do Niágara, só que era como uma
queda d'água gigante e um aqueduto feito por Deus.

Bem, me deixe recomeçar. Havia uma piscina gigante à direita e sete bicas nas quais a água
escorria pela lateral deste enorme edifício. A força era tanta que a água formou uma névoa.

Os arco-íris criados a partir do sol eram tão intensos que eram como, bem, como nada que eu
já vi. À direita e à distância, pude ver a Cidade de Ouro.

O sol brilhou sobre ele e o efeito do arco-íris foi incrível. O que tornava isso ainda mais
fascinante era que havia mais cores no arco-íris do que o permitido por nosso espectro
terrestre. Eu não poderia dizer quantos, no entanto.

Jesus: “Erin, seus pensamentos.”

Eu: “Senhor, acabaste de ler todos eles. Esta é a visão mais bonita de toda a criação. Eu não
consigo encontrar minha respiração. Tudo o que Deus projeta é perfeito. Todas as coisas,
mesmo criadas pelas mãos do homem, se originam de alguma forma daqui, se isso for
possível. ”

Jesus: Ele sorria. "Aqui, Erin, coma um pouco de pão."

Ele me entregou um pedaço de ambos e eu ri. Enquanto Ele comia, eu também comia. O pão
também foi incrível.
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Eu: “Senhor, olha só para um pedaço de pão e como é maravilhoso. Nunca provei nada assim
na Terra. Ele derrete na boca e não precisa de nada para se espalhar. É perfeito como está,
mesmo sem enfeites ou condimentos. ”

Jesus: “Bem, isso também é bom. Coisas destinadas a realçar às vezes distraem do verdadeiro
sabor do pão, certo? Às vezes, apenas saborear o pão simples e o que ele representa é muito
maior do que aquilo com que o vestimos. ”

Eu: “Tudo bem, Senhor, isso também é uma parábola. Sua Palavra é autônoma e não precisa
de enfeites ”.

Jesus: Ele estava rindo. "O que? Você não gostaria de um pouco de mel no seu pão? Isso não
o tornaria mais palatável? ”

Eu: “Não, Senhor, só estou passando um tempo contigo. Você é o pão da vida, Senhor. Você é
perfeito sozinho. ”

Jesus: Ele sorria. “Mas, Erin, eu tenho mel aqui. Também há óleo com ervas, sal marinho e até
manteiga. Isso também não é bom? ”

Eu: “Senhor, esses fazem os pães terrenos, então vou querer me tornar um glutão. Isso não
seria bom. É muito melhor me saciar apenas com o pão que Você tem a oferecer.

“O único condimento que levarei com meu pão será vinho, água e um pouco deste lindo fruto
da árvore.”

Jesus: “Bom, Erin, então toma também este vinho e lembra-te de mim. Em seguida, vou
entregar-lhe algumas frutas e dar-lhe um pouco de água viva. Muito bem."

Eu: “Senhor, tudo aqui é bom. Esta mesa é uma mesa do Rei e Você até trouxe sobremesa. ”
Apontei para os bolos. Eles eram pequenos bolos, quase como petit fours.

Jesus: “Você tem perguntas hoje e teve outro sonho. Conte-me sobre isso. ”

Assim que Ele disse isso, o mesmo pequeno pardal da minha última visita voou bem sobre a
mesa e para a direita do meu prato. Ela sentou-se lá e pareceu mais interessada em ouvir o
que tínhamos a dizer, em vez de comer migalhas.

Comecei a rir e parti um pouco do meu pão para o pardal. Ela comeu um pouco de migalha e
voou para uma das varandas. Eu podia ver três passarinhos em um ninho.

A pardal mãe colocou o pão à frente e cada um dos pássaros tirou um pedaço do pão dela.
Isso fez meus olhos lacrimejarem quando me vi ali no Salmo 84.

Eu: “Senhor, até mesmo o Teu pátio é como a palavra viva que revive e a Tua casa uma
espécie de tabernáculo vivo.”
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Jesus: “Erin, como você pode saber disso? Você nem viu o lugar inteiro, apenas a entrada e o
pátio. Você viu apenas uma parte da extremidade leste. O que você vê antes de você? ”

Eu: “Vejo diante de mim vinte colunas. Então este é o lado norte ou o lado sul? "

Jesus: “Quantas colunas você viu na entrada?”

Eu: “Seis de um lado e seis do outro para doze ao todo. Oh, eu vejo vinte colunas, mas se eu
dobrar isso, haverá quarenta colunas. Senhor, este é o dobro do tamanho do Teu tabernáculo.
A Terra tem uma réplica menor, mas facilmente pela metade.

“Então, estamos olhando para o sul e eu entro em Sua porta da frente pelo norte. Vejo a cidade
a oeste e estou olhando diretamente para os portões leste da cidade. Isto está certo?"

Jesus: Ele estava rindo. “Eu acho que, de uma bússola terrena, você poderia ver as coisas
dessa maneira. Aqui, no entanto, existem dois pontos cardeais. O Trono de Deus e onde quer
que eu ande é para onde o ponteiro vai.

“Isso é engraçado, Erin, você me faz sorrir. Agora, você fala de arquitetura e está reunindo
relacionamento com as coisas terrenas. Vamos mudar sua perspectiva. Lembre-se da era do
Céu e de que a Casa de Deus foi estabelecida antes mesmo da formação da Terra.

“Então, o que você está experimentando aqui frequentemente terá seu oposto na Terra. O que
você vê como tendo ou vendo tem um problema comum. Você sabe o que é isso?"

Eu: “Sim, Senhor, desde a queda do homem e a morte, certo?”

Jesus: “Correto, Erin. Existe vida aqui. É normal fazer referência a itens baseados no Céu em
padrões terrenos porque essa é uma prática comum.

“No entanto, agora que você viu isso, talvez você entenda que as coisas na Terra já foram
baseadas nos princípios celestiais e tudo para a glória de Deus por desígnio. Agora, o
falsificador também reside na Terra ”.

Eu: “Senhor, é por isso que tive este sonho estranho? Fiquei profundamente perturbado com
isso. ”

Jesus: “Dê-me uma visão geral.”

Eu: “Um homem muito rico e atraente estava atraindo pessoas para sua propriedade. Era
enorme e parecia uma isca para as crianças, pois havia parques de diversões, doces,
guloseimas e alimentos engordantes.

“Tinha um estúdio de gravação e um palco para grandes produções de público. Havia salas de
jogos de computador virtual e eu sabia que, se meus filhos vissem este lugar, eles se
afastariam de mim e possivelmente escolheriam este homem. ”
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Jesus: “Interessante, conte-me um pouco mais.”

Eu: “Bem, a propriedade deste homem tinha lojas e tipos de coisas terrenas. Ele tinha
automóveis, aviões e um cofre com joias. Havia todos os tipos de iscas. Ele estava tentando
me dizer que poderia cuidar de mim e de meus filhos.

“Ele tentou me seduzir com esta propriedade, mas, quando me levou para seu quintal, estava
coberto de sarças e ervas daninhas. O cheiro era fedorento, como esterco, e havia poços
secos. A piscina no centro estava seca.

“O relógio do pátio principal parecia ter sido destruído. Em seu lugar, vi algo como um relógio
de LED com baterias alimentando outro tipo de relógio.

“O gazebo estava de pé e a cúpula dourada era a única coisa que restava. O homem me disse
que estava reformando o pátio para ser uma igreja. Eu me senti mal do estômago quando o
ouvi dizer isso. ”

Jesus: “Então, por que você acha que esse sonho veio?”

Eu: “Primeiro, o inimigo conhece o Seu lindo Lar e sabe que, aqui no Céu, Você preparou um
lugar para nós. Ele tentou manter o Céu escondido de nós. Ele enviou falsificações para torcer
o céu. Ele está nos atraindo com coisas do mundo para nos disfarçar de Você e da verdade. ”

Jesus: “Muito bem, Erin. Você disse que ele tinha uma réplica de coisas diferentes do Meu
pátio. Interessante."

Eu: “Senhor, o Teu gazebo veio antes da 'Cúpula da Rocha' em Jerusalém?”

Jesus: “Claro. Erin, o inimigo usa a Terra para zombar de Deus e do céu. Qual era o fedor em
seu pátio? Tenha isso em mente e lembre-se de que, quando ele atrair muitos para sua casa e
não importa o que tente fazer, ele falhará em suas tentativas de replicar o Paraíso. Seu
trabalho é embelezar a verdade. ”

Eu: “Senhor, ele é a pasta que embeleza e realça o pão.”

Jesus: Ele estava rindo. "Sim. Isso faz com que muitos se tornem glutões do pão da mentira em
vez do pão da vida. Isso é perigoso."

Eu: “Senhor, eles também recriaram o Teu gazebo em Jerusalém”.

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, é apenas o meu gazebo. Poderia ser pior e já falamos sobre isso
antes. Agora, observe o relógio deles e que até precisava de baterias. O que acontece com as
baterias? ”

Eu: “As baterias morreram.”
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Jesus: “Sim, eles fazem. Portanto, eles não podem replicar este relógio porque estão faltando o
elemento-chave. Aqui, pegue Minha mão. ”

Imediatamente, estávamos na varanda olhando para o pátio Dele. Foi tão bonito. Eu vi a
piscina com o relógio.

O Senhor acenou com a mão. O céu escureceu, a lua estava cheia e havia várias
constelações. Foi então que Ele tirou uma foto disso e deixou a impressão no lado esquerdo do
relógio.

Então Ele acenou com a mão novamente. O céu tornou-se claro novamente e havia o sol e
algumas estrelas fracas. Foi então como se Ele tivesse tirado uma foto separada e feito essa
impressão ficar à direita do relógio.

Então, olhamos novamente para o relógio, uma vez que Ele completou isso. Foi lindo e como
tudo aqui; altamente avançado.

Jesus: “Agora, lembre-se; eles não têm a chave. Eles não têm poder sobre o anel de Deus.
Lembre-se de que só Deus tem isso. ”

Enquanto estávamos lá, outro evento se iluminou e depois desapareceu.

Eu: “Senhor, ainda faltam muitos eventos.”

Jesus: “Parece desanimador do seu ponto de vista, mas deixe-me baixar a aparência deste
relógio quando você o viu há apenas sete dias.”

Só então eu vi. Ele então removeu rapidamente esse visual para que eu pudesse comparar
facilmente o relógio de uma semana atrás com o relógio atual.

Eu: “Senhor, houve três coisas que vieram e passaram; três eventos. O que foi isso? "

Jesus: “Erin, uma das tribos perdidas está voltando. Lembre-se, até o leste. ”

Eu: “Então, Senhor, nosso medidor é baseado nas profecias? Uau."

Jesus: “Erin, Minha Palavra é tal que você pode cavar fundo e encontrar um tesouro lá.”

Eu: “Ou você pode simplesmente vê-lo escondido na superfície da página também. Senhor,
você é incrível. Que outros eventos ocorreram? ”

Jesus: “Bem, houve sete eventos no total, mas apenas três que Deus marcou especificamente.
Agora lembre-se de que seu indicador é Israel. O inimigo quer que todas as evidências de que
os judeus ocuparam Jerusalém acabem.
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“Até o nome da cidade dá testemunho das suas origens. Isso é óbvio e à vista de todos.
Jerusalém; procure as origens disso, mas, Erin, 'Deus verá' e Sem cumprimentou Abraão com
pão e vinho ali.

“Quem era Shem, Erin? Filho de Noah. Portanto, dissecar esta palavra para encontrar as raízes
de Jerusalém. Esta terra é de Deus. Esta terra foi dada aos filhos de Deus. ”

Eu: "Senhor, perdoe-me porque estive doente e sob ataque esta semana. Ocorreu mais
divisão?"

Jesus: “O Senhor está desenterrando evidências da origem. Veja, Erin, você deve entender que
Deus não vai punir isso. Seu julgamento virá depois que as evidências físicas forem
apresentadas.

“Então, depois que as evidências forem descobertas, o Senhor Deus esperará um veredicto
justo baseado em evidências físicas. Isso é justo.

"Agora, aqui está o problema; as cortes terrestres não são justas. Erin, você sabe disso e viveu
com os resultados de um sistema injusto. Eu disse a você que, muito em breve, você será
vindicado porque a justiça é de Deus e a vingança é Dele.

“Agora, isso é uma questão de um acordo de terras. Isso irrita Deus. Erin, você se lembra de
entrar na Minha entrada? Você andando para trás não poderia desfazer a história, assim como
correr mais rápido não poderia trazer o curso da história mais rápido? ”

Eu: “Sim, reconheço o meu lugar, pois não há nada que eu possa fazer e que só Deus pode.
Existem tantas Escrituras sobre isso. ”

Jesus: “Muito bom. Então, agora o inimigo está tentando apagar a história e até destruindo as
evidências. Ele usa a isca do mundo e até destitui e emprega reis para executar sua agenda.
Lembre-se da duração de um contrato do inimigo?

“Ele não consegue nem cumprir um contrato de nove meses. Não pode haver um pacto de paz,
pois isso seria falso. Após nove meses, haverá uma tentativa de extermínio. Erin, você viu isso.
"

Eu: “Senhor, quando será isso?”

Jesus: “Está vindo. Lembre-se, a história se repete e existem padrões. Não há nada de novo
sob o sol ou na Terra, mas, no Céu, todas as coisas são novas. ”

Eu: “Senhor, estou com medo”.

Jesus: “Por quê? Conforte-se de que Deus, meu Pai, está no controle. Nenhum homem, ou
mesmo o inimigo de Deus, será capaz de acelerar este relógio. ”
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Eu: “Senhor, por favor mande mais sinais. Senhor, torne esses sinais tão notáveis   que não haja
lugar errado de origem. Senhor, venha para nós antes do tempo de angústia. ”

Jesus: “Olha os outros anéis, Erin. Eles permanecem estáveis. Essas foram estabelecidas por
Enoque conforme designado por Deus. Nenhum de nós sabe o momento, Erin. ”

Eu: “Senhor, obrigado por este esclarecimento. Obrigado. Você poderia me mostrar o que
estamos procurando? Não consigo ler o roteiro no relógio de Deus. O que isso significa?"

Jesus: “Erin, isso é de origem celestial. Você não pode entender o que está escrito. ”

Eu: “Senhor, parece que ainda existem centenas de eventos, mas como pode ser isso? Isso é
desanimador. ”

Jesus: “Hmm, interessante. Então, digamos que há quinhentos eventos restantes no relógio de
Deus. Em sete dias, três eventos registrados foram e voltaram. Agora, olhe para semanas e
anos.

“Erin, você realmente sabe? Eu? Como sabemos se Deus mudará isso para ter sete eventos
em um dia do ano a partir de agora? Não sabemos e isso também é bom. ”

Eu: “Senhor, então por que os anjos o guardam? O inimigo não pode calcular o que estou
vendo se você não puder. ”

Jesus: “Erin, eu posso ler o relógio e o inimigo também.”

Eu: “Ah, porque ele se originou aqui, claro. No entanto, ele não pode controlar a ordem de
Deus, pois Deus não usa engrenagens em seu relógio. ”

Jesus: “Erin, você está ganhando sabedoria. Os anjos guardam o relógio de Deus para lhe
trazer conforto e isso também é bom. ”

Eu: “Senhor, depois deste último sonho, fui atacado. Eu preciso de sua ajuda."

Jesus: “Erin, você não era. Que sinais você teve como aviso? ”

Eu: “Nenhum.”

Jesus: “Correto. Agora o que aconteceu?"

Eu: “Tive ataques extremos na terça-feira e foram implacáveis. Tudo foi em minutos do último
golpe. Estava em todas as áreas. Eu pensei que tinha aberto as portas do inimigo. Fui
martelado em um tempo compacto tão curto e tudo dentro de 36 horas. ”

Jesus: “Ok, então o quê?”
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Eu: “Depois, três dias de bênçãos, livres e claras, com tanto sobrenatural que era difícil de
acreditar.”

Jesus: “Então por que você está doente?”

Eu: “Senhor, boa pergunta. Por que estou doente? ”

Jesus: Ele sorria. “Erin, você está curada. Isso foi permitido porque você precisava do
descanso. Isso foi ruim? "

Eu: “Não, foi um bom momento. Eu estava muito doente para fazer qualquer outra coisa além
de descansar e dormir, mas não tão doente a ponto de precisar ser hospitalizado. ”

Jesus: “Erin, lembre-se, à medida que esses sonhos se tornam mais envolventes, você deve
reconhecer um dia de descanso para o seu corpo. Assim como você dá a Deus o que é Dele,
você também deve entregar um dia a Deus para seu descanso e renovação.

“Ao fazer isso, você O honra. Lembre-se, no teto de entrada, o que Deus fez no sétimo dia? Ele
levantou um dedo? " Ele estava rindo.

Eu: “Não, Senhor, Ele descansou.”

Jesus: “Comece do começo. Havia muito o que aprender hoje. As Leis eram boas e visavam
trazer vida por meio da Palavra de Deus. Estes foram inspirados por Deus.

“Agora, os Mandamentos ainda são bons hoje. Eles são comandos. Erin, quando eu vim, o
inimigo decidiu que era uma boa hora para mudar a direção da Palavra da verdade.

“Portanto, muitos cristãos afirmam que não estão mais nem mesmo sujeitos aos Mandamentos.
O que eles deveriam estar se referindo é que eles não estão mais sujeitos às Leis Rabínicas.
Eles erroneamente colocaram os dois como um.

“Eles não estão lendo a Bíblia, mas apoiando suas opiniões. Não entretenha os tolos que
optam por não ler a Palavra. Isso não é saudável. Erin, escolha a vida. ”

Eu: “Senhor, não obedeci?”

Jesus: “Você precisa descansar um dia, Erin; trabalhe seis dias e depois descanse um dia. ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor. Nem sempre fiz isso. ”

Jesus: “Tudo bem, Erin. Lembre-se de que o dia de descanso é para seu benefício. Ao lhe dar
um período de provações extremas, também lhe dei uma porção dobrada de bênçãos ”.

Eu: “Senhor, és sábio e inteligente. Até mesmo as colunas em sua casa são uma porção dupla.
”
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Jesus: Ele ria tanto. “Erin, você Me encanta. Sim você está certo. Agora, quanto ao relógio de
Deus, ele é movido por Deus, portanto, console-se. Em comparação, o relógio do inimigo
funciona com baterias AAA.

“Quem zomba de Deus também será repartido. Lembra de Haman? O inimigo parecerá estar
vencendo e então eles correrão com medo após sua vitória de curta duração. ”

Eu: “Então, Senhor, tem mais escondido aqui. O Tratado de Paz deve durar nove meses depois
de assinado? Você então virá para nós? Achei que estava certo na hora de assinar?

Jesus: “Erin, vá para as Escrituras agora com novos olhos. Pense neste relógio e veja os
profetas do Antigo Testamento. O que sobrou? Em seguida, formule. Saiba apenas que Deus
regula o tempo.

“Não sei quando Ele me enviará por você, mas sei que em breve você será removido do
deserto para a terra das árvores. Você estará em um lugar seguro até o dia da Minha vinda. ”

Eu: “Senhor, me convidarás a voltar aqui? Isso parece tão definitivo hoje. ”

Jesus: “Ah, eu disse uma coisa dessas?” Ele estava sorrindo. “Eu não acredito que isso seja
verdade. Você gostaria de aprender mais ou ver mais? ”

Eu: “Oh, sim, por favor, Senhor!” Eu pulei e ele riu.

Jesus: “Pois é, muito bom; vamos passar mais algum tempo conforme Deus permitir. ” Ele
sorriu. "Erin, você não comeu seu bolo."

Sonhe…
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