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Sonho 109 - Bolo, China & Mudando o Relógio de Deus
Recebido no domingo, 2 de fevereiro de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 35)

Comunhão,

caro Pai,

obrigado por tudo o que temos. Senhor, abençoaste a mim e aos meus filhos. Você me deu
sonhos do céu; sonhos e visões milagrosas. Sou abençoado por suas obras incríveis. Senhor,
você virá em breve.

Por favor, abençoe meus amigos com Sua voz e Sua presença divina, juntamente com sonhos,
visões, milagres e o Céu Aberto. Seria incrível para todos nós trabalharmos juntos.

Senhor, eu poderia usar cura e alguns milagres também. Por favor, Senhor, encontre uma ou
duas bênçãos que o Senhor poderia dar a todos nós como um sinal de que o Senhor está aqui
com todos nós.

Ainda estou preocupado com o que aconteceu com minha filha na quinta-feira. Houve um
pânico tão grande, tristeza e, finalmente, alegria que meu coração terreno teria falhado se não
fosse meu marca-passo. Obrigado, Senhor.

Tenho dormido muito nos últimos dias, até abandonando meus deveres domésticos. Nunca
fiquei tão aliviado ao ouvir as palavras: 'Mãe, estou bem. ” Obrigado por isso. Eu sei que havia
muitas camadas para isso e até mesmo uma espécie de parábola viva.

Tudo isso me fez lembrar da alegria quando o fazendeiro viu seu filho pródigo voltar para casa.
O pai em Lucas 15:24 deve ter ficado muito feliz ao ver o retorno de seu filho perdido.

Aqui e agora, temos tanta tecnologia com a qual somos muito abençoados. Aquele pai em Luke
não tinha tecnologia para localizar seu filho. Haverá um tempo em que isso poderá acontecer
novamente e isso que você realmente me mostrou vai acontecer.

Eu preciso de sua ajuda novamente, padre. Meu sonho de ontem à noite foi muito perturbador
...

Meus filhos estavam guardados em um local seguro, mas eu precisava visitar meus pais. Eles
estavam hospedados perto de Portland, Oregon, embora, neste sonho, eles realmente
vivessem em Idaho. Parei para visitá-los a caminho de um lugar diferente.
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Eu estava viajando com uma pequena bagagem, meu laptop, meu telefone e meu tablet. Eu
estava no carro e parecia ter dinheiro suficiente para viajar. Algum evento ocorreu à noite que
estava nos forçando a ir para o sul e para o leste em um êxodo em massa. Estranhamente,
meus pais pareciam transformar isso de alguma forma em um tipo de evento social.

Logo eu me encontrei fazendo caravana com vários outros. Dirigimos até uma pequena cidade
que parecia quase deserta quando de repente percebi que havia deixado algumas de minhas
coisas em Portland, que agora ficava ao norte de nós.

Eu rapidamente disse adeus à minha mãe e ao meu pai, junto com seus amigos. Decidi que
precisava voltar para o norte para pegar minhas coisas, mas agora precisava pegar
emprestado o carro da minha mãe para fazer isso. Estimei que perderia cerca de seis horas e
mal chegaria ao meu destino final a tempo. Minha mãe estava preocupada comigo viajar à
noite.

Eu: “Posso ficar com a chave do seu carro?”

Mãe: “Sim, mas você pode ficar com a chave e o carro, pois não precisaremos mais deles.”

Fiquei confuso com a resposta dela, mas sabia que o tempo era essencial. Eu temia o
retrocesso, mas realmente precisava das coisas que deixei para trás.

Comecei a dirigir de volta e percebi que havia feito a viagem em tempo recorde. Já estava
escuro e o tráfego agora estava indo para o sul nas pistas do norte também. Isso me forçou a
dirigir para trás, usando a área entre a rodovia e o guard rail.

Isso esticou meu pescoço, mas finalmente voltei para a casa deles. Peguei todas as coisas que
havia esquecido e voltei para o carro. Houve grandes festas com as pessoas que ficaram para
trás. Eles pareciam estar celebrando aqueles que partiram.

De fato, houve até fogos de artifício e as pessoas agora bêbadas até pareciam felizes com o
acontecimento ocorrido. Várias dessas pessoas vieram até mim e me disseram para sair com
eles para observar as estrelas. Enquanto eu colocava tudo no meu carro e entrava nele, as
pessoas de repente gritaram: “Olha! Olho para cima!"

Desenho de estrelas girando em resposta abaixo ...

No céu, vi várias estrelas e uma lua crescente como um sorriso. Parecia que vários
'redemoinhos de luz' estavam descendo para nós. No entanto, esses 'redemoinhos' de repente
se transformaram em grandes tipos de 'pássaros' iluminados e pareciam levar as pessoas
embora.

Então, esses 'pássaros' pareceram desaparecer novamente. De alguma forma, pude ver além
desse engano e percebi que na verdade eram do inimigo. Eu sabia que eles estavam
zombando do Arrebatamento e que eram demônios.

Sonhe novamente ...
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Senhor, eu sei que é Você que está me dando esses sonhos claros muito estranhos. Por favor,
me ajude com esses sonhos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje, cheguei bem na soleira do Senhor em Sua casa. A porta estava totalmente aberta. Eu
estava literalmente bem ao lado do congestionamento da porta e não estava nem dentro nem
fora dela. Eu entrei enquanto ria e balancei minha cabeça.

Enfrentei o lindo vale e percebi que era pôr do sol. Toda a paisagem era rosa, dourada, roxa e
fúcsia com até mesmo um pouco de azul.

Devo observar aqui que o pôr do sol e o nascer do sol no céu são muito longos do que na
Terra. Estes parecem durar bastante para que possamos desfrutar plenamente de todas as
cores. Eu absolutamente amo isso!

Fiquei maravilhado com a sabedoria incomensurável de nosso Deus ao entrar totalmente em
Sua Casa. Decidi fechar a porta atrás de mim desta vez. Eu sorri enquanto fechava a porta.

Tirei as sandálias e percebi que estava lindamente vestida e sempre como a realeza. Eu sabia
que não era uma questão de vaidade, mas sim de valor. Aqui, eu não me considerava de pouco
valor como na Terra, mas sim como um herdeiro da terra celestial.

Meu vestido de seda era rosa claro com pérolas e diamantes e havia fios de ouro e prata
entrelaçados. Minha pele estava perfeita e sem vincos ou rugas. Eu me sentia tão saudável.

No Céu, eu tenho cerca de um tamanho terreno de 4 ou talvez até 2. Em comparação, agora
na Terra, tenho cerca de um tamanho 6 ou 8 dependendo da época do ano. Não se engane;
aqui no céu eu não sou pele e osso, mas sim magro.

Não sou musculoso como um atleta, mas sou muito parecido com quando era bailarino. A outra
diferença que percebi é que, aqui no Céu, posso gozar de comida e viver e não preciso me
preocupar com meu peso ou engordar.

Agora, deixe-me retroceder um pouco. Tenho cerca de 5'2 ”no céu, o que eu prefiro porque
realmente não me importo de ser menor e nunca me importei. Dito isso, também notei que há
muitas pessoas no céu e que nem toda mulher é 'tamanho 2 ou 4'.

Em essência, as mulheres são todas perfeitamente proporcionadas e saudáveis, enquanto os
homens são todos fortes. Alguns dos homens parecem mais musculosos do que outros, mas
isso parece ser uma escolha pessoal.

A maioria dos homens parece ter a altura de Jesus e Ele é cerca de trinta centímetros mais alto
do que eu. Eu vi alguns homens mais altos, mas também vi alguns um pouco mais baixos.
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Todos nós somos reconhecíveis no Céu por nossa aparência na Terra, mas somos glorificados
e aperfeiçoados. Além disso, a essência e a personalidade de cada pessoa são vistas e
reconhecidas. Alguns parecem mais sérios, alguns parecem rindo e brincando e outros
parecem calados e recatados.

No entanto, há uma coisa em comum com todos; Paz! Cada pessoa brilha com a glória de
Deus e cada uma está transbordando de alegria e paz. Há conforto e segurança aqui, pois as
pessoas servem e são gentis.

Somos todos muito gratos por estar ali com uma bondade na forma do amor de Cristo. Na
realidade, Seu amor está em ação em todos nós aqui no céu.

Hoje, eu caminhei lentamente pela entrada do corredor enquanto olhava para o teto. Eu
caminhei em um ritmo de aproximadamente um minuto para cada dia da Criação que se
desenrolou acima de mim nesta bela pintura.

Eu tinha o maior sorriso enquanto levava sete minutos para percorrer todo o comprimento
desta grande entrada. Jesus estava lá para me encontrar nas portas do pátio e ele estava
sorrindo e rindo.

Jesus: “Eu sabia que você gostaria disso. Agora, venha, vamos olhar o calendário de hoje. ”

Ele me acompanhou até uma área escalonada com uma pequena plataforma. Eu podia ver o
anel de eventos de Deus a partir daí. Quando o anel girou, mais dois eventos vieram e
desapareceram. Eu fiquei triste.

Jesus: “Por que você está triste, Erin? Mais sete eventos ocorreram apenas na semana
passada? Alegrar."

Eu: “Senhor, ainda existem centenas de eventos restantes antes de você vir para nós.”

Jesus: “Erin, você não viu este relógio há apenas vinte anos. Você não acreditaria no que
aconteceu desde então. Esta semana ocorreram importantes proclamações. Este foi o trabalho
de base estabelecido para a próxima série de eventos prestes a se desenrolar. ”

Eu: “Senhor, qual foi o grande evento dos dois eventos que eu vi agora?”

Jesus: “Erin, você vai ver. A notícia será sua fonte aqui. ”

Eu: “Senhor, tenho observado todos os eventos se desenrolarem nas notícias. É difícil saber
quais são 'os eventos de Deus'. ”

Jesus: Rindo. “Erin, Deus vê todas as coisas. Quais eventos você acredita que são
perceptíveis? ”

4



Eu: “Eventos com destruição, líderes mundiais ou alianças talvez e talvez até alguns pequenos
eventos também? Não consigo entrar na cabeça de Deus, pois sou apenas uma pequena
mulher humana. ”

Jesus: Sorrindo. “Você está certo. Sempre há guerras, bombas e destruição. Às vezes, são
marcadores, mas às vezes não. Olhe para as profecias para suas diretrizes.

“Além disso, como mencionei a você antes, as coisas estão sendo desenterradas como
evidências agora. Veja também os negócios e contratos de terras. Israel novamente é o seu
medidor. Agora vamos jantar. Está com fome?"

Eu: “Sim, Senhor. Eu estava com sede ontem, mas hoje estou com fome. ”

Ele estava rindo enquanto me levava até Seu lindo gazebo com a cúpula dourada. Havia dois
anjos servindo-nos e segurando nossas cadeiras. O Senhor estava em uma bela túnica de
linho branco e parecia confortável com as mangas arregaçadas.

Sua túnica tinha uma bela faixa roxa e azul com pontas com borlas em azul royal. As borlas
eram tecidas com prata. Ele estava vestindo calças brancas de linho e lindas sandálias de
tecido. Imediatamente, comecei a notar a incrível porcelana em Sua mesa.

Jesus: Rindo. "Achei que você gostaria disso."

Eu: “Senhor, isso era como o meu sonho, exceto que esta porcelana diante de mim é pelo
menos mil vezes a qualidade. Você se importa se eu olhar para isso? "

A porcelana era delicada, mas robusta, e tinha um motivo de vários pássaros. Havia três fios de
trigo dourado trançados nas bordas externas do prato. Minha porcelana tinha uma réplica do
pardal com prata e ouro que eu tinha visto aqui antes.

Eu vi um prato próximo com uma águia, junto com outro pequeno prato com uma linda pomba
cinza. Eu olhei para o prato do Senhor. Eu ri porque Ele tinha vários pássaros diferentes em
Seu prato. Ninguém em particular, mas o dele era claramente especial.

Cada uma dessas peças me lembrou das placas Royal Flora Danica, apenas Heavenly.
Também vi pratos interessantes com motivos de árvore. Eles eram a porcelana mais requintada
que eu já tinha visto.

Eu podia ver através deles, pois eles tinham profundidade e eram claramente como nada na
Terra. Certamente estes foram queimados em fornos celestiais pelos melhores artesãos.

Jesus: “Tudo bem, você fica fascinado com isso. Diga-me seus pensamentos, Erin. ”

Eu: “Primeiro, Senhor, eles são incríveis e claramente divinos em sua origem.”

Peguei uma das placas para ver se havia uma marca ou marca registrada embaixo dela.
Houve! Comecei a rir.
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Eu: “Senhor, você é tão inteligente. Eu vejo sua marca de sinete no centro rodeada por várias
marcas diferentes. Quem são esses?"

Jesus: “O quê, você não está com fome? Ok, sim, eu sabia que você iria gostar disso. Estas
são marcas dos artesãos daqui. Alguns desses artesãos vieram de épocas há muito
esquecidas.

“Muito pouco se lembra desses artesãos na Terra, mas seu trabalho é lembrado aqui no céu.
Esta é uma colaboração de todos eles trabalhando juntos. Isso também é um ofício. ”

Eu: “Senhor, eles montaram talheres de mesa finos para Você. Cada um deles conta uma
história e claramente não tem preço. ”

Jesus: “Sim, eles me honram com seus dons e isso me traz tanta alegria”.

Eu: “Senhor, há amor aqui nesses itens, mas não há pretensão. Este é um jantar casual, mas
com pratos formais e digno de um rei. ”

Jesus: “Erin, você entende que eu não exijo essas coisas.”

Eu: “Senhor, eu sei disso. Isso me lembra do Êxodo e dos israelitas dando tudo o que tinham
para construir o Tabernáculo. Parece quase isso. ” Continuei olhando em volta.

Jesus: “De certa forma, Erin, mas este é o meu pátio. Embora existam alguns relacionamentos,
eles são ampliados na Estrutura do Santo dos Santos na Cidade Dourada. Isto é diferente."

Eu: “Senhor, onde quer que esteja, aí está o Santo dos Santos.”

Jesus: Ele estava rindo. “Ok, onde está o trono de meu pai; este é o Santo dos Santos. ”

Eu: “Ok, o Teu trono também está aí, Senhor.”

Jesus: Ele sorria e balançava a cabeça. “Ok, nós dois estamos corretos aqui. Você entenderá
mais quando você habitar permanentemente aqui. Então você verá tudo junto. Tudo fará
sentido para o que Deus preparou. Agora, você finalmente está com fome? "

Eu: “Sim, Senhor, comerei o que Tu estás servindo.”

Jesus acenou e os anjos e trouxeram-nos comida, água e vinho. Jesus tomou um gole do vinho
primeiro e depois acenou para o anjo derramar um pouco na minha xícara. Ele então me serviu
os dois pães; pão achatado e pão fermentado. Eu estava sorrindo.

Eu: “Senhor, uma pergunta; por que você me deu o sonho com toda a porcelana nele? ”
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Jesus: “Mandei intérpretes para você, Erin. Seus amigos têm sabedoria. Nem todos
responderam, mas logo o farão. Vamos esperar até que tudo seja declarado. Você pode ser
paciente, certo? "

Eu: “Senhor, como sabes, não sou muito bom com paciência porque fico muito entusiasmado.”

Jesus: “Teve uma observação desse sonho que você deixou de fora. Você pode me dizer o que
é isso? ”

Comecei a responder com um 'não' quando de repente veio o download. Um grande sorriso se
formou em meu rosto.

Eu: “Ah, sim. Na cozinha, havia mais porcelana nas bancadas externas e longe da valiosa
porcelana. ”

Jesus: “Hmm, interessante. Conte-me sobre isso. ”

Eu: “Estava pensando nisso ontem à noite. A porcelana cara estava empilhada na ilha. Havia
pilhas e pilhas disso na ilha. No entanto, a porcelana caríssima, como Flora Danica, estava
com a filha no lustre.

“Em contrapartida, os balcões perimetrais, que não corriam o risco de quebrar, continham
placas e peças de serviço utilitárias e de pouco valor.

“Eles consistiam de porcelana comum, como pedra de ferro velha, utensílios de hotel, pratos
chineses de verdade e artigos de uso diário velhos e robustos.

“Nenhuma das porcelanas do perímetro era ornamental. Certamente não eram nada de que os
convidados comeriam, mas apenas os trabalhadores. ”

Jesus: “Então você está observando que os pratos no perímetro estavam protegidos de danos
e de pouco valor?”

Eu: “Sim, da perspectiva de um avaliador imobiliário na Terra”.

Jesus: “Interessante. Por que você não mencionou esse detalhe? ”

Eu: “Porque eles não seriam prejudicados pela queda do lustre.”

Jesus: “Tudo bem, mas seus amigos também deveriam saber disso.”

Eu: “Senhor, tu sabes de tudo isso. Por favor, me diga o que tudo isso significa. ”

Jesus: “O que isso faria? Erin, é preciso a glória de Deus para ocultar um assunto e a honra
dos reis para investigá-lo. Que honra há em nunca ter que buscar a verdade? Isso honra a
Deus. Sua busca permitiu uma comunhão mais profunda? O Senhor não lhe deu mais joias ao
descobrir mais?
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“Erin, um dia, você vai olhar para trás e ver tudo o que lhe foi dado, vai ver marcado, vai ver até
na Palavra de Deus e vai ficar maravilhada. Agora, você está gostando do seu tempo Comigo?
”

Eu: “Oh sim, Senhor, adoro aprender contigo. Cada dia é uma nova descoberta. Você não
pretende me prejudicar ou me confundir. Você sempre responde minhas perguntas. Quando
Você não me dá datas, Você me lembra de Suas promessas e me diz para ser paciente.

“No entanto, lembre-se de que sou humano e não tenho compreensão. Quando coisas ruins
acontecem ao meu redor, procuro Você para me confortar e procuro sinais de que Você está
aqui. Eu quero muito ir para onde quer que seja a terra das árvores agora e esperar com
segurança até o dia em que Você vier para nós.

“Estou pronto para ir aonde Você me levar, Senhor. Você me quebrou de planejamento. Você
removeu minha necessidade de fazer arranjos. Estou à mercê do Calendário e Relógio de
Deus.

“Como não consigo ler o que está escrito nele, não tenho medidor. Israel é um indicador para a
tua vinda, mas não para o teu afastamento do deserto. Eu não tenho medidor para isso? Eu
gostaria que meu próprio relógio tocasse para que eu pudesse saber o tempo? ”

Jesus: Ele ria tanto. “Deixe-me entender isso. Você está pedindo o Seu próprio anel no
Calendário e Relógio de Deus. Isso é engraçado. Devo invocar Enoque, pois ele gostará disso.
Erin, o que você gostaria neste anel? Venha me mostrar. ”

Ele pegou minha mão e me levou até a plataforma.

Jesus: “Tudo bem, agora me mostre onde você quer.”

Eu: Fiquei envergonhado quando percebi que estava 'vendendo'. "Meu Senhor, por favor, me
perdoe."

Jesus: “Erin, não há loucura na esperança quando o coração é bom. Vá em frente; isso não é
um teste ou repreensão. O céu está esperando; vá em frente e ousadamente. ”

Eu: Eu timidamente apontei logo acima do anel de Deus. “Ok, Senhor, este é o meu
pensamento. Não estou acima de Deus, mas só quero um anel menor e mais rápido ”.

Jesus: Ele estava rindo. "Ok, Erin, vá em frente e explique o que você quer dizer."

Eu: “Então eu seria pressionado pelo círculo de Deus e meu obstáculo seria removido. Oh, é
melhor você ajustar isso com as estações. Estou pensando meus obstáculos podem ser
removidos por 20marçodede 2014. Em seguida, você pode vir para nós o mais tardar em
6junhodede2014.
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“Isso parece viável para mim! Então eu posso morar aqui na Cidade de julho1ºdede 2014 o
mais tardar. Oh sim, Senhor, eu quero todos os meus amigos naquele anel comigo. Sim, isso
deve funcionar.

“Ah, sim, coloque alguns pardais de ouro na roda do relógio, junto com alguns pássaros azuis,
pombas e tudo o mais. Perfeito ... pronto, tudo pronto e pronto! ”

Esfreguei minhas mãos e levantei-as no ar.

Jesus: “Ok, aqui está o seu anel.”

Um anjo trouxe um anel. Estava preto com pássaros dourados. Houve eventos pessoais no
anel para a Terra.

Jesus: “Então, o que você acha?”

Eu: “Opa, esqueci. Adicione o tempo da criação da 'Nova Terra' e tudo o que vem com ela
também. Excelente!"

Ele estava rindo e os anjos também.

Jesus: “Uau, Erin, você acabou de mudar o curso do calendário de Deus. Você apenas
acelerou tudo de acordo com o seu tempo, forçando o tempo de Deus a vir mais rápido. Hmm,
oh não, perdemos algumas almas no processo, mas fizemos isso para você.

“Agora há um grande alívio aqui no Céu, pois agora conheço a hora da Minha vinda. Oh,
haverá alguns resmungos extras, pois haverá um pouco menos na festa nupcial, mas acho que
eles podem vir mais tarde, durante a Tribulação.

“Hmm, haverá mais algumas propriedades vagas aqui no céu. O que devemos fazer? " Ele
estava sorrindo e rindo comigo quando disse isso. "Erin, alguma ideia?"

Eu: “Oh, Senhor, por favor, me perdoe. Não chame Enoch, embora eu deva admitir que o adoro
porque ele é gentil e engraçado. ”

Jesus: Rindo. "Erin, estou ficando com ciúmes."

Eu: “Oh Senhor, Você é engraçado. Ok, ponto assumido. Esperarei no Senhor Deus e no Seu
tempo, pois o meu é de acordo com o que é melhor para mim e meus amigos e não para o
Reino. ”

Jesus: “Erin, adoro que você esteja sempre maravilhada e que seja como uma criança. Gosto
de saber que você não tem medo de dizer o que pensa, embora não possa esconder nada de
Mim mesmo.
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“Eu conhecia seus pensamentos com antecedência, mas, por um momento, foi divertido jogar
'e se'. Infelizmente, você descobriu rapidamente que Deus contém conhecimento do início e do
fim e que tudo está planejado.

“Você não pode reverter ou avançar nos planos de Deus. Quando você faz isso, e como você
viu, isso pode criar consequências terríveis. Brincar de Deus vem com um fardo enorme. Você
pode imaginar estar naquele lustre? "

Eu: “Não, Senhor, eu não gostaria de estar naquela posição elevada e instável.”

Jesus: “Bom, Erin, porque isso é sabedoria. Lembre-se de quem é sua rocha sólida. Agora,
como está sua filha? "

Eu: “Senhor, quer dizer como está a mãe dela? Foi horrível."

Jesus: Rindo. "Sim, mas como estava sua filha?"

Eu: “Como sabe, Senhor, ela era a mesma e até tinha a mesma rotina. Ela foi cuidada com
segurança no ônibus o tempo todo e chegou em casa sã e salva. ”

Jesus: “Bom. Eu sabia que ela estaria. "

Eu: “Senhor, o Senhor nunca a colocou em perigo. Se alguma coisa, Você tinha um véu sobre
todos para que ninguém pudesse vê-la e, portanto, pensou que ela estava desaparecida. Por
que você permitiu isso? "

Jesus: “Interessante escolha de palavras, Erin. Mas primeiro, venha e vamos terminar nossa
comida. ”

Ele me levou de volta para o gazebo. Ele acenou para o anjo cuidar da minha cadeira. Agradeci
ao anjo.

Jesus: “Erin, havia mais nisso. Considere isso um sinal e um treinamento também. Você
descobriu algo sobre você. O que foi isso? ”

Ele estava preparando seu prato com comida e me perguntou se eu gostaria de algumas
azeitonas em azeite para o meu pão. Peguei um pouco para o meu prato.

Eu: “Aprendi o que é ter alegria e passar disso ao luto instantâneo, como em Lamentações
5:15. Eu também senti o oposto disso, como no Salmo 30: 5. A alegria chega de manhã
quando ouço a voz dela.

“Senhor, isso me lembrou da alegria absoluta dos santos que chegam ao Céu, a Terra
Prometida. Eles se beijaram no chão, pularam no rio e abraçaram seus entes queridos. Houve
lágrimas.
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“Senhor, eu estava tão assustado e até apavorado. A certa altura, Senhor, pensei que Você
tinha me abandonado. Eu não podia esperar por Suas aulas e, em vez disso, tive que agir
imediatamente. Eu esperei antes de falar com Você sobre meu filho perdido. ”

Jesus: “Não, você não esperou nada. Diga-me o que você estava repetindo indefinidamente. ”

Eu: “Eu ficava repetindo: 'Não, Senhor, por favor, não, Senhor, por favor.' Eu estava implorando
a Você uma e outra vez. "

Jesus: “Suplicar e suplicar a Deus não é oração? Erin, você não teve tempo para orações
formais. ”

Eu: “Senhor, eu contei os minutos porque o tempo ficou lento para mim. Um minuto pareceu
uma eternidade quando eu não sabia onde ela estava. ”

Jesus: “Sim. Muita coisa pode acontecer em apenas quarenta minutos; isto é verdade."

Eu: “Senti um soco no estômago. Também senti raiva e angústia. Chorei com alegria e estou
exausto desde então. ”

Jesus: “Erin, a maneira como você ama seus filhos é a mesma maneira que Deus os ama
também. Agora você entende porque cada um é tão importante para ele. Com a adição de um
anel dentado com o Relógio de Deus, isso beneficia você e seus amigos, mas não faz nada
pelos pais de crianças perdidas.

“O relógio de Deus dá mais tempo para os perdidos do que o seu. Você não quer mais amigos
no céu? Você não quer mais crianças aqui? Pense nos adolescentes! ”

Eu: “Oh Senhor, por favor, perdoe meus desejos egoístas. Como posso dizer que desejo que
todos sejam salvos e morem aqui se não posso confiar no próprio tempo de Deus. Você me
disse uma vez para pedir qualquer coisa e até a metade do Reino. Bem, Senhor, por favor,
traga mais para você.

“Por favor, deixe mais pessoas verem o que Você planejou aqui para nós. Senhor, eu quero
muito ser removido do meu problema, mas não às custas das almas. ” Comecei a chorar.

Jesus: “Erin, seu tempo aqui vai se intensificar. Se você estiver disposto a vir aqui com ousadia,
compartilharei mais com você. Por favor, seja paciente um pouco mais. Existem recompensas
em suas investigações. Você honra a Deus com sua vigilância. Agora espere com admiração
infantil e paciência dos pais. ”

Eu: “Senhor, sou pai e filho, mas não sou nenhum dos dois.”

Jesus: “Engraçado. Erin, você está aqui e aproveite nosso tempo. Sei que é difícil, mas logo
removerei seus obstáculos. Eu farei isso antes da Minha vinda, então, por favor, animem-se.
Você recebeu alguns mistérios divinos para resolver. ”
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Eu: “Senhor, os eventos no Relógio de Deus aconteceram apenas hoje ou estão acontecendo
agora?”

Jesus: “Pergunta interessante. Veja o que você pode encontrar. Erin, isso é para seu benefício.
Continue em seu curso. Se preferir, você pode voltar ao seu jeito padrão de existir há apenas
três anos e ser ativo na igreja e muito ocupado para vir a Mim. Qual é melhor?"

Eu: "Senhor, você está dizendo que a igreja não é boa?"

Jesus: “Não, claro que não. É sobre seu problema cardíaco. Existem campos de batalha na
igreja e o inimigo fez seu trabalho de fazer com que os opostos dos frutos se manifestassem
ali. Isso você sabe. No entanto, nem toda igreja tem isso e muitas igrejas são maravilhosas
com Deus ali.

“No entanto, muitos outros estão ausentes de Deus e essas igrejas são mais como mausoléus.
Ore, pois essas são as mesmas pessoas que irão questionar seus sonhos, visões e
relacionamento Comigo.

“Não se preocupe com essas pessoas, pois são ferramentas do ferreiro e não devem ser sua
preocupação. Aqui, prove este bolo. Seu aniversário não foi esquecido. ”

Ele sorriu enquanto o anjo me servia um pequeno bolo lindo com glacê e uma flor de jasmim
doce feita com glacê de lavanda. Ele tinha um pequeno diamante na cobertura. Era o bolozinho
mais bonito que eu já tinha visto.

O bolo foi colocado em um pequeno prato dourado com cerca de quinze centímetros de
diâmetro. Tinha pequenas pombas brancas nas bordas; 'Cinco pombas'. Eu ri enquanto dava
uma mordida no bolo.

O bolo era como o céu e tão bom que não consigo descrever o sabor de forma adequada. Foi
amanteigado e doce, realmente diferente de tudo que eu já tive em toda a minha vida. Comecei
a chorar.

Jesus: “Você não gosta, Erin?”

Eu: “Ó Senhor, não há nada imperfeito aqui no Céu? Bem, eu não sou perfeito. ”

Jesus: “Sim, Erin, mas você é perfeitamente Erin e desenhada por Deus, feita à mão pelo
melhor artesão em pessoa!” Eu estava em lágrimas quando Ele me disse isso.

Eu: “Senhor, tu me amas muito. Que honra é ser amado assim, mesmo quando tento ser Deus
e tento reorganizar o tempo. ”

Ele me entregou um pano para minhas lágrimas. Ele estendeu a mão e colocou a mão sob meu
queixo e me orientou a olhar para ele.

Jesus: “Erin, seus sonhos se tornarão realidade.”
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Instantaneamente, eu vi instantâneos de minha vida agora e por vir. Eu também vi a
eternidade. Eu estava em lágrimas ao ver todas as grandes coisas que Ele planejou para mim
... e para todos nós.

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

Jesus: “Você é amado pelo Rei. Erin, encontre alegria nisso. ”

Sonhe…
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