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Sonho 146 - A Montanha de Deus, Minha História e Jesus
Recebidos Segunda-feira, 12 de janeiro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 7)

Comunhão

Querido Pai,

Muito obrigado por designar exércitos de anjos para cuidar de nós. Obrigado pelo aviso prévio
de problemas. Duas horas depois de Você me contar sobre o problema, ele veio.

Descobri que agora não terei renda e precisarei permanecer firme para que Você faça o que for
necessário para nos preparar para a batalha, se necessário. No entanto, você acabou nos
lembrando de que seremos vitoriosos.

Senhor, Você me lembrou de uma falsa sensação de segurança que pode ocorrer antes de um
ataque. Meu Espírito ficou inquieto, por isso estou muito grato pelo pré-aviso. Se eu não tivesse
vindo a Você, teria sido pego de surpresa.

Em vez disso, minha fé é mais forte na vitória, conforme Você me mostrou antes dela. Estou
muito além de agradecido, Senhor, e Você é uma bênção para mim. Obrigado por me conceder
paz, pois meus filhos não estão cientes de nossa situação atual com base na minha confiança
em Você. Você me mudou para sempre e eu te amo, Senhor.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava novamente na montanha em frente à minha sala das espadas. O caminho estava à
minha frente e não havia anjos. Eu olhei para cima e vi o teto de nuvens ou tipo de dossel
acima de mim pairando a cerca de três metros de altura. Havia uma névoa quente e suave
caindo sobre mim e o ar tinha um cheiro fresco e perfumado, diferente de tudo aqui na Terra.

Por um momento, lembrei-me de um cheiro do verão de 2003 em Bend, Oregon. Meu tempo
em Bend foi um novo começo para mim e meus filhos e foi e é um lugar muito bonito. Eu
realmente encontrei Deus em Bend, pois é aqui que todas as minhas experiências de quase
morte (EQMs) ocorreram.

Foi também onde descobri algo tão escuro que mal posso falar sobre isso, pois meu coração
estava partido. A primeira vez que escalei a montanha de Deus foi em Bend, em 22 de
novembro de 2004, e foi quando descobri que meu problema cardíaco era muito grave e
ameaçava a vida.
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Hoje, o Senhor me pediu para compartilhar meu testemunho extremamente doloroso e difícil. O
Senhor concede a cada um de nós testemunhos para sermos capazes de compartilhá-los com
outras pessoas que estão passando por dificuldades ou podem estar tendo dificuldades em
suas próprias vidas e casamentos, sejam elas cristãs ou não. Assim sendo, agora tentarei o
meu melhor para condensar meus muitos anos de batalhas da forma mais sucinta possível nas
próximas páginas.

Até o final de 1993, eu não era salvo e ainda estava muito longe de me tornar um crente. Na
verdade, fui criado como um Unitarista-Universalista e essencialmente fui ensinado a odiar os
cristãos. Esta denominação em particular era a própria definição de uma igreja pensante de
'portão largo'. Em essência, todas as religiões foram aceitas como válidas e Jesus foi reduzido
a ser 'apenas um profeta' e certamente não Deus.

Depois de negar o chamado do Senhor por tanto tempo, finalmente aceitei a Cristo no final de
1993, há pouco mais de 21 anos. Poucas semanas depois, fui batizado publicamente
9janeirodede1994. Minha aceitação de Jesus foi facilitada quando eu conheci alguém que veio
de uma família pentecostal que, na superfície, parecia normal com um sistema bom valor
família. Essa pessoa parecia até mesmo financeiramente estável e forte em seu caráter moral.

No entanto, à medida que fui conhecendo essa pessoa mais profundamente, o Senhor
começou a me dar avisos de que nem tudo estava bem com eles. Em essência, Deus estava
revelando alguns sinais das tendências dementes dessa pessoa. No entanto, como eu era
bastante ingênuo naquela época, não tinha certeza do que Deus estava me mostrando.

Depois de um tempo, até mesmo meus amigos começaram a me avisar que algo não parecia
certo com essa pessoa, mas eu inicialmente os dispensei porque eles eram 'descrentes' e eu
havia erroneamente acreditado que eles tinham sido 'enviados pelo inimigo'. No entanto, Deus
finalmente revelou o quão horrível essa pessoa realmente era quando descobri algo em seu
quarto apenas três dias antes de um evento importante.

Fiquei tão perturbado com o que foi revelado que imediatamente procurei essa pessoa para
obter uma explicação. Enquanto eles tentavam explicar tudo isso, eu percebi que essa pessoa
estava mentindo para mim. Apesar de meu Espírito gritar o contrário para mim, eu ainda não
cancelei meu evento importante com essa pessoa, pois me sentia leal a ela por ter sido o único
a me levar a Cristo.

Como resultado da 'liderança' dessa pessoa, eu pessoalmente senti como se fosse a vontade
do Senhor que eu continuasse meu relacionamento com essa pessoa. Como resultado, rejeitei
muitos sinais, junto com três advertências massivas de Deus de que havia problemas e que
esta não era a Sua vontade. Acontece que a negação é algo em que essa pessoa confia na
vítima há anos e continua a confiar até hoje.

Com o passar do tempo, descobri mais e mais sobre essa pessoa. O mais perturbador é que
essa pessoa tinha um terrível vício em pornografia que era tudo menos suave. Vamos apenas
dizer que essa pessoa é um viciado extremo na linha dos livros e do filme '50 Shades of Grey
'do qual vi um trailer recentemente. Para essa pessoa, quanto mais decrépita e dolorosa,
melhor e agora eu me sentia realmente preso.

2



Em vez de bancar a vítima, confrontei essa pessoa com o que descobri sobre ela e pedi ajuda
ao pastor da igreja que ambos frequentávamos. Fui então a um conselheiro cristão que
finalmente conseguiu obter uma confissão dessa pessoa sobre o quão extremo era seu vício.

Quando ainda mais foi revelado, eu sabia que agora estava em uma encruzilhada. Eu amo
essa pessoa o suficiente para mergulhar nas trincheiras e entrar em seu mundo subterrâneo
decadente ou levo uma vida separada desta pessoa? Depois de muita oração, escolhi uma
vida separada. Essa foi a decisão certa, mas desencadearia muitos anos de turbulência.

Comecei dizendo a essa pessoa que não queria saber de nenhum de seus encontros e que
preferia virar o rosto e olhar para o outro a partir de então. No entanto, eu sempre soube
quando o vício dessa pessoa estava fora de controle, pois ela começava a trabalhar longas
horas, ficava retraída e com raiva e muitas vezes ficava em silêncio na igreja.

Ao enfrentar essa situação e como apenas mais um sinal da negação em massa por parte de
outros sobre o que essa pessoa estava fazendo, a família dessa pessoa até começou a me
culpar por tudo isso. Perturbado por essas reações injustas, comecei a pesquisar o tipo
peculiar de vício dessa pessoa, mas descobri que não havia muito se escrito sobre isso
naquela época.

Em desespero, chamei guerreiros de oração de nossa igreja para virem à nossa casa.
Continuei limpando nossas portas e janelas. Passei horas ajoelhado e em orações de
interseção por essa pessoa. Eu até fui a uma igreja pentecostal hispânica incrível onde um
homem em chamas pelo Senhor veio a mim sem pedir para discutir o vício dessa pessoa em
“pornografia” antes mesmo de eu contar a alguém sobre isso.

Acontece que esse homem me informou que o Senhor o havia ordenado a orar para que essa
pessoa tivesse dores de estômago sempre que se envolvesse em atos de extrema imoralidade.
Ele me disse que, assim, eu sempre saberia quando essa pessoa estava no seu pior. Com
certeza, essa pessoa teve dores de estômago frequentes depois disso.

No entanto, mesmo essas dores de estômago, algumas delas graves, ainda não os impediram
de crescer por muito tempo. Com o passar do tempo, fiquei amargo e desiludido porque vi essa
pessoa fingir ser um cristão e as pessoas acreditarem que era 'mais fácil'. Enquanto essa
negação de todos ao nosso redor crescia, comecei a descobrir ainda mais sobre a vida secreta
de pecado sexual dessa pessoa.

Como resultado, esse pecado se tornou uma grande barreira para o avanço em nosso
relacionamento. Em vez disso, como esse pecado continuou em segredo, fiquei doente e mais
tarde tive fortes dores de cabeça. Depois de um tempo, eu acordava no meio da noite para ir
ao banheiro e me encontrava no chão caído ou de bruços em uma posição retorcida.

Apesar de essa pessoa tentar descartar essas ocorrências como 'normais', decidi procurar
ajuda médica. Logo fui encaminhado a um neurologista especializado em tumores cerebrais.
Depois de uma ressonância magnética e outros estudos, um tumor foi descoberto do tamanho
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de uma moeda de dez centavos bem no centro do meu cérebro. Em vez de cirurgia, e porque o
médico acreditava que estava dormente, apenas a medicação foi administrada a mim.

Durante este tratamento, descobri uma condição diferente que me obrigou a interromper o
medicamento imediatamente. No entanto, e apenas por meio da oração, continuei meu curso
de empresário enquanto meu relacionamento com essa pessoa se tornava cada vez mais
tenso. Aprendi lentamente a viver colocando minha esperança no Senhor, em vez das
contínuas promessas e mentiras vazias dessa pessoa.

O principal problema que eu estava tendo agora era uma completa falta de arrependimento por
parte dessa pessoa, pois ela simplesmente não tinha remorso, compaixão ou simpatia pelo que
eu estava passando. Na verdade, eles estavam apreciando seus pecados mais do que eu.
Essa pessoa até tiraria vantagem da minha falta de conhecimento da Bíblia naquela época,
como uma oportunidade para distorcer as Escrituras para que seus pecados fossem de alguma
forma aceitáveis   a Deus.

Infelizmente, e em parte devido à distorção demoníaca das Escrituras por essa pessoa,
comecei a duvidar de quem era Cristo em minha vida e mesmo se Ele me amava. Para piorar
as coisas, essa pessoa constantemente me lembrava dos meus pecados passados   que eu
havia dito a eles que havia cometido antes de me tornar um cristão.

Lamentei ter confiado minha 'confissão de pecado pré-cristão' a   essa pessoa, pois ela agora
estava constantemente tentando me dizer como o Senhor perdoa certas pessoas, mas não me
perdoaria por essas coisas que eu tinha feito. Mesmo que essa pessoa não pudesse realmente
nomear nenhum dos meus pecados 'pós-cristãos', eles indicaram que eles também eram tão
grandes que eu era simplesmente imperdoável sob Deus.

Os problemas dessa pessoa só aumentaram quando ela começou a trabalhar em uma área
onde a prostituição era galopante. Isso permitiu uma tentação constante para o que quer que
essa pessoa se envolvesse. Por meio de circunstâncias incomuns que só posso descrever
como "permitidas por Deus", logo descobri algo tão escuro que não me sentia mais seguro em
estar perto dessa pessoa.

Está tão escuro que guardarei os detalhes para mim mesma, mas acredite em mim quando
digo que o que essa pessoa estava fazendo era incrivelmente distorcido. Eu sabia que o
Senhor havia me revelado isso porque, quando confrontei essa pessoa sobre os sinais que o
Senhor me mostrou, eles simplesmente me disseram que eu estava louco e imaginando coisas,
embora todos concordassem que Deus estava no banco do motorista aqui.

Não gostando de estar tentando escapar de nosso relacionamento, essa pessoa
sistematicamente mentiu para os pastores de nossa igreja e sua família que na verdade era eu
possivelmente envolvido em algo obscuro. Como era mais simples negar no que eles agora
esta pessoa estava, e mesmo que essa pessoa não tivesse nenhuma prova sobre mim, pois
simplesmente não havia nenhuma, eles ainda usaram esta 'acusação cruzada' como uma
desculpa para mais uma vez enterrar suas cabeças coletivas sobre as atividades obscuras
dessa pessoa.
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Quando finalmente fui confrontado com as mentiras dessa pessoa sobre mim, disse a todos
eles que estava em um relacionamento com nosso Senhor, Jesus, e estava cansado de eles
fazerem vista grossa para os vícios sexuais dessa pessoa. Depois de alguns meses longe
dessa pessoa, eles mais uma vez se esforçaram muito para me atrair de volta.

Infelizmente, seus planos funcionaram e eu caí na armadilha deles. Isso foi uma tolice da
minha parte, pois essa pessoa nunca se arrependeu de seu pecado e, em vez disso, tentou me
convencer de que nossos problemas eram minha culpa, não dessa pessoa. De alguma forma,
quase convencido disso graças à persistência do inimigo, o Senhor me chamou para ir a Ele
em jejum e arrependimento extremo e Ele me lembrou que tudo isso eram mentiras de um
inimigo efetivo.

Apesar das Escrituras e dos conselhos divinos permitirem que eu fosse libertado desse
relacionamento, ainda assim permaneci fora de um senso distorcido de lealdade. Porém, Deus
tinha outros planos e 'felizmente' eu tive problemas médicos que mais tarde descobri que de
alguma forma Deus costumava me manter protegido dos ataques dessa pessoa.

Como resultado dessas dificuldades médicas, fui forçado a descansar e encontrar paz. Na
verdade, essas dificuldades médicas me forçaram a me afastar dessa pessoa “de todas as
maneiras”. Foi tão libertador que até pude sentir a presença de Deus em abundância sobre
mim enquanto dormia no sofá.

Mais tarde, percebi como Seu amor e cuidado foram maravilhosos por mim durante esse
período de dificuldade, mesmo quando essa pessoa continuou a torcer as Escrituras contra
mim até que senti repulsa física. Embora meu negócio interno de 'casa' estivesse em completa
ruína, meus negócios externos de 'varejo' ainda estavam prosperando.

Como meus negócios de varejo estavam comprometidos com Deus e sob o comando de anjos,
esses empreendimentos continuaram a prosperar. Acredito que isso também se deva ao fato
dessa pessoa não ter nenhuma atividade nas minhas lojas de varejo. Deus abençoou esses
meus empreendimentos e eu continuei a dar todo o crédito a Ele pelas bênçãos recebidas. Por
sua vez, Deus fez com que meus negócios continuassem a prosperar.

Isso continuou por algum tempo até que um dia o Senhor me disse para vender minhas lojas e
mudar nossa família para Bend, Oregon, para um novo começo. Obedeci e todos nos
mudamos, incluindo essa pessoa, em 2003 para Bend, Oregon. Embora este fosse um
momento para um novo começo, isso também teria revelações ainda mais sombrias dessa
pessoa.

Uma vez em Bend, decidi orar e jejuar por duas semanas. Durante esse jejum, o Senhor
começou a me despertar do sono e me deu sonhos lúcidos de coisas que me faziam à noite,
enquanto eu dormia. Vi lampejos de luz mostrando 'um evento' e depois nada.

Achei isso estranho, especialmente porque Deus me fez voltar continuamente a Habacuque 2:
15-16, “Ai daquele que dá de beber aos seus vizinhos, derramando-a do odre até que eles
fiquem bêbados, para que possa olhar em seus corpos nus. Você ficará cheio de vergonha em
vez de glória. ”
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Isso foi tão perturbador que decidi fazer um jejum extremo de três dias, sem comida ou água.
Durante esse jejum extremo, o Senhor me mostrou que eu estava prestes a ser despertado
para o que essa pessoa estava fazendo comigo. Então, dentro de sete dias, minha descoberta
mais sombria veio que todas as noites em que essa pessoa havia feito algo aparentemente
gentil por mim ao longo de nove anos era na verdade uma pista de que era tudo, menos gentil.

Depois de todos esses anos, e em uma noite específica em outubro de 2004, finalmente
descobri exatamente o que essa pessoa tem feito comigo continuamente durante esses nove
anos. O que essa pessoa estava fazendo era tão horrível e vil que não vou dignificar aqui, a
não ser para dizer que literalmente causou problemas no meu coração e muito mais.

Quando finalmente confrontei essa pessoa, em vez de me arrepender, ela me disse que eu era
louco e que precisava provar que estava fazendo aquilo de que eu os acusei. Não disse mais
nada e passei aquela noite inquieto porque não conseguia dormir com esta descoberta.
Comecei então a me lembrar de tudo lentamente, download após download, dos últimos nove
anos de meu relacionamento com essa pessoa.

Foi como se o Espírito Santo tivesse aberto completamente as comportas da minha memória.
Foi como se um véu tivesse se levantado sobre minha cabeça e meus olhos. Todas as minhas
doenças agora tinham uma raiz factual e eu me ajoelhei e orei a Deus: "Senhor, o que eu
faço?" Na manhã seguinte, fui ao meu médico para fazer exames de sangue e contei-lhe toda a
história.

O médico foi muito honesto comigo e disse que eu precisava ter uma ideia do tipo de droga que
essa pessoa tinha usado comigo. Ele então me disse que, sem saber o tipo de droga usada,
descobrir e provar que tipo de droga era usada em mim seria como encontrar uma agulha no
palheiro.

Saí do consultório médico desanimado e limpei minha agenda para o dia seguinte para obter
ajuda de um de meus amigos. Era hora de investigar e examinei os arquivos do computador
dessa pessoa. Fazer isso era perfeitamente legal, pois essa pessoa havia me concedido
anteriormente acesso irrestrito e isso ainda se aplicava. Eu simplesmente sabia que essa seria
a melhor maneira de provar o que essa pessoa tem feito por todos esses anos.

De forma alarmante, a princípio fui bloqueado do sistema dessa pessoa, pois ela mudou seu
código de acesso após minha revelação a essa pessoa de que eu sabia o que ela tinha feito.
Orei com todo o meu coração e de repente o Espírito Santo me revelou a senha alterada.
Espantado, digitei a senha nervosamente e, apesar da minha fé, ainda fiquei chocado quando o
computador desbloqueou completamente.

Descobri que o vício dessa pessoa estava em plena floração, apesar de suas mentiras de que
isso "não era mais um problema e estava curado". Então descobri que essa pessoa pertencia a
alguns sites de namoro hard core e outras coisas que não vou escrever aqui. No entanto, ainda
não consegui encontrar provas sobre o tipo de droga que usavam.
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Então, enviei por e-mail vários itens para mim mesmo sobre os vícios dessa pessoa para
futuras evidências e proteção. Comecei então a investigar outros lugares em que essa pessoa
pode estar escondendo coisas, mas percebi que havia muito tempo para a remoção de provas
nas últimas 24 horas desde que eu confrontei essa pessoa.

Fiquei cada vez mais desanimado, pois agora estava ficando sem tempo e sem esperança.
Decidi examinar a sala uma última vez e notei um cartão de memória para uma câmera. Eu não
tinha ideia de como esse cartão de memória funcionava, pois era totalmente digital e ainda era
uma tecnologia muito nova na época, mas eu rapidamente soube que deveria escondê-lo, pois
de repente pude ouvir essa pessoa entrando em casa.

Quando essa pessoa entrou nesta casa, eu os confrontei nos arquivos que descobri em seu
computador. Preocupado com a descoberta, essa pessoa imediatamente pegou sua câmera
para ver se o cartão de memória ainda estava lá. Quando essa pessoa viu que estava faltando,
ela teve uma raiva diferente de todas as que eu já tinha visto. O lugar foi então completamente
saqueado, mas o esconderijo não foi descoberto por, como me foi dito mais tarde, pelo próprio
Deus.

Furiosa, essa pessoa finalmente saiu sem dizer uma palavra ou mesmo um adeus. Depois
disso, comecei a ter momentos muito mais sombrios, pois a descoberta dessas coisas ocultas
trouxe uma dor extrema, pois mais e mais aconteceram como resultado. Depois de alguns
testemunhos de partir o coração, as prisões foram finalmente feitas quando as autoridades
locais começaram a investigar essa pessoa. No entanto, essa pessoa espalhou mentiras ainda
mais cruéis sobre mim para tentar encobrir seus rastros.

Infelizmente para mim, além daqueles que estavam ativos neste caso, como a polícia e alguns
de meus amigos mais próximos, eu agora havia me tornado muito mau aos olhos daqueles que
apoiavam essa pessoa por causa de suas mentiras para encobrir seu pecado flagrante. No
entanto, não posso culpar totalmente as autorizações dessa pessoa, pois naquela época o que
ela havia feito era uma coisa muito rara naqueles dias. Naquela época, esse era um tipo
obscuro de mal, mas agora infelizmente cresceu tanto que é freqüentemente relatado agora.

Mais tarde, fui chamado para discutir o caso com o promotor público. O promotor ficou tão
comovido com as evidências que decidiu nomear um grande júri para indiciar essa pessoa.
Como aconteceria, aquele pequeno cartão de memória que descobri e escondi teria provas
suficientes para condenar qualquer pessoa hoje, mas naquela época era muito novo para ficar.

Este pequeno cartão de memória continha todas as evidências necessárias para mostrar
exatamente o que essa pessoa deformada fez comigo enquanto eu estava dormindo, usando a
droga secretamente administrada a mim para me deixar inconsciente. Na verdade, essa
pessoa havia tirado essas fotos para servir como seu próprio diário demoníaco pessoal, mas
agora serviam como evidência contra essa pessoa.

No entanto, e novamente devido à novidade desse crime, o promotor ficou claramente
perturbado quando me explicou que não havia nenhum caso nos livros nos EUA por algo como
o que essa pessoa tinha feito para mim. Não só isso, embora a droga que era usada para
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causar minha inconsciência seja comum hoje, era extremamente rara e essencialmente
desconhecida naquela época.

O promotor sabia e o juiz não teve escolha a não ser concordar que essa pessoa vinha usando
essa droga comigo há anos. No entanto, como se tratava de uma droga desconhecida na
época e não de intoxicação por rato, os promotores do condado concordaram que teriam muita
dificuldade em condenar essa pessoa neste caso.

Eu caí na devastação completa com esta notícia e imediatamente rebobinada seis meses de
volta para novembro22 dede 2004, em meus pensamentos para a minha primeira registrada
Near Death Experience (NDE) no hospital. Durante essa EQM, o Senhor me disse no sopé de
Sua montanha, confiar Nele e deixar que Ele me carregue. Enquanto eu me apegava às
promessas de Deus, a notícia de que essa pessoa permaneceria livre me esvaziou
completamente.

Enquanto eu estava sentado lá desanimado, o promotor me informou que ainda havia boas
notícias. Embora o promotor não tivesse o suficiente para condenar essa pessoa com base nas
informações disponíveis naquela época, ainda havia evidências suficientes para outros crimes
hediondos que essa pessoa cometeu.

O promotor prosseguiu com essas acusações e, em vez disso, processou essa pessoa. O
promotor foi bem-sucedido nessas acusações e, de fato, o grande júri levou menos de dez
minutos para deliberar em uma ação para condenar essa pessoa por seus outros crimes. No
entanto, mesmo essa convicção me levou a entrevistas cada vez mais demoradas e
extremamente dolorosas, então eu ainda não estava livre.

Enquanto a maioria das pessoas que nunca viram todas as evidências pensaram que eu não
estava sendo sincero, um punhado de cerca de cinco de meus amigos próximos que resistiram
à tempestade conosco e viram as evidências permaneceram conosco durante todo o tempo.

Esses eram amigos fiéis e ficaram por perto para testemunhar tudo no julgamento e ficaram ao
meu lado quando eu estava passando por meus momentos mais difíceis. Fui tão abençoado
que o Senhor enviou cristãos tão incríveis em nossas vidas para falar bondade, amor, orações
e corrigir as mentiras faladas sobre mim.

Apesar da convicção avassaladora e do juiz aconselhando essa pessoa que eles tiveram sorte
de não ficar na prisão por muito tempo, essa pessoa culpou-me por seus comportamentos
decrépitos e fez o oposto de se arrepender. As consequências das ações horríveis dessa
pessoa ainda me afetam hoje na forma de problemas de saúde.

Na verdade, eu não estava bem, pois passei por episódios estranhos com um problema
cardíaco incomum que, porque os médicos não sabiam como chamá-lo, era conhecido como
“síndrome do coração partido”. Finalmente, na sexta-feira, 21de marçode 2008, meu coração parou
enquanto eu estava fazendo uma apresentação no trabalho.

Logo depois disso, fui diagnosticado com um tipo incomum de arritmia cardíaca em que meu
coração parava ao menor sinal de dor. Mais tarde, descobri que um dos efeitos colaterais de
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longo prazo da droga usada por essa pessoa era a mesma doença cardíaca rara que eu 'por
acaso' tenho agora. Isso foi particularmente doloroso porque eu ainda estava sendo afetado por
tudo isso enquanto meu principal inimigo parecia estar andando aparentemente livre.

Em lágrimas e enquanto escrevo isto, olhei ao meu redor no caminho enquanto viajava no
monte de Deus. Sentei-me em um belo banco de rocha sob um salgueiro-chorão e comecei a
rir quando percebi que mesmo os salgueiros que "choram" no céu não estão chorando.

Em vez de chorar, percebi que os galhos estavam cheios de pequenas flores brancas com
folhas prateadas e, à medida que os galhos se moviam, faziam um belo som. A música era
edificante e aumentava em notas cada vez mais altas. Era como se esta árvore fosse o próprio
sino do vento de Deus.

Eu: “Senhor, gostaria que você estivesse aqui.”

Só então senti uma mão em meu ombro e olhei para cima para ver que era Jesus. Ele
estendeu Seus braços para me abraçar e eu chorei com minha cabeça em Seu peito. Senti o
calor e a alegria começarem a voltar para mim.

Jesus: “Erin, tudo bem. Eu estou aqui e nunca te deixei como você é Minha. ”

Eu: “Senhor, odeio a minha história e não gosto de voltar lá. Por favor, remova minha memória
e a das outras pessoas afetadas. Eu fico com raiva e triste quando tenho que reviver isso. ”

Jesus: “Eu entendo, Erin, mas há muitas, muitas histórias de outras pessoas por aí que sofrem
como você. Parece injusto, não é? Afinal, por que Deus, meu Pai, que como você sabe, é bom
o tempo todo, permitiria essas coisas? ”

Eu: “Sim, Senhor, por quê? Eu me entendo, mas por que os outros que são mais jovens? Por
que, Senhor, como tem havido tantas coisas contra nós, como por quê? O que eu fiz para
merecer isso? O que aqueles mais jovens e inocentes fizeram para merecer essas coisas? ”

Jesus: “Erin, você sabe o que Deus planejou para você aqui e que você viu apenas uma fração
do paraíso. Você não cometeu blasfêmia contra Deus. Você não fez mau uso das Escrituras
para julgar os outros. Você manteve seu curso e o caminho que Deus o manteve. ”

Eu: “Senhor, o Senhor me avisou que os cristãos serão meus piores críticos. Você me mostrou
o que esperar e já estou cansado, pois mal me recupero de uma batalha quando estou sujeito à
próxima. Como resultado, tenho permanecido cada vez mais sozinho. ”

Jesus: “Erin, lembre-se dos tempos em que vivemos. O que é detestável para Deus, o mundo
agora acha aceitável e o que é amável para Deus, o mundo agora acha hediondo. A verdade
está nas Minhas Palavras, mas nada faz sentido para quem não conhece a verdade.

“Este é o seu indicador do tempo das estações em que estamos agora. Haverá escarnecedores
andando atrás de suas próprias concupiscências (2 Pedro 3: 3-4). Lembre-se de que alguns se
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afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios (1 Timóteo 4:
1). ”

Eu: “Senhor, pensei que isso se referisse apenas às religiões?”

Jesus: “Hmm, não é assim que o que é a Escritura para alguém que quer pecar? Não seguirão
o que alimenta seu apetite? A maioria das igrejas se tornará sensível ao mundo e não mais se
importará com a Palavra da verdade e agradar ao coração de Deus, seu Criador. Erin, por que
você acha que foi chamada para revelar seu testemunho agora? ”

Eu: “Porque sinto em meu Espírito que algo perturbador está para acontecer e que isso
acontecerá exatamente quarenta dias a partir do ponto médio das Tétrades. Acredito que o
lançamento do filme 'Cinquenta Tons de Cinza' no Dia dos Namorados de 2015 trará um novo
movimento de escuridão como essa pessoa é consumida. Senhor, tenho visto casamentos
cristãos se tornando profanos para Deus.

“Eu vi o que acontece e eu sei o que vai acontecer e eu mesmo experimentei isso mesmo a
contragosto e sem saber. Não há outra cura além de Ti, Senhor, pois em breve haverá uma
frieza vindo sobre a face deste planeta em que o certo é errado e o errado é certo. Eu estou
vendo isso agora como se o frio cortante do inverno nunca fosse erguer os corações dos
homens até que Você venha. Estou com medo de tudo isso. ”

Jesus: “Erin, a tua história é para este tempo e tens razão que o amor vai esfriar. Na verdade,
logo será raro encontrar um leito matrimonial puro, uma vez que o inimigo cumpra suas
atribuições. Isso foi predito no início e agora você verá isso ocorrendo exatamente como
aconteceu no Jardim do Éden com Eva.

“Que mulher não gostaria de ser desejável para seu marido com este novo conhecimento
mundano? No entanto, todo esse conhecimento já está no Cântico dos Cânticos, mas em uma
forma puramente divina que raramente é considerada uma história de amor de Deus.

“Sempre esteve presente, pois a paixão e o amor são um presente de Deus no casamento.
Três fios não são quebrados facilmente se o terceiro fio for celestial e for Deus. Dois podem se
defender, contanto que Deus esteja lá para fortalecê-los, já que três fios são muito mais fortes
do que apenas dois. ”

Eu não tinha certeza se entendia completamente do que Ele estava falando, mas sabia que
havia mais nisso.

Eu: “Senhor, estou com medo”.

Jesus: “Erin, você já passou por essa batalha e aprendeu a manter os olhos nas colinas de
onde vem a sua ajuda (Salmo 121). Você manteve seu foco em Deus porque experimentou
Deus de uma forma sobrenatural. Você continuou a procurar por Ele para salvá-lo. Mesmo sem
perceber, você sempre teve fé.
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“Mesmo quando você pensava que não tinha fé, sua fé sempre esteve lá. Em seus momentos
mais sombrios de abuso silencioso e em seu casamento encerrado, Deus ouviu seus gritos e
você não foi esquecido. Às vezes, quando parece desanimador e o inimigo parece estar
ganhando, acredite que Deus, meu Pai, de Seu Trono, está comandando anjos a respeito de
você e sua família.

“Erin, você estava cercada por seus inimigos ao norte, sul, leste e oeste, mas Deus ainda a
removeu rapidamente para um lugar seguro em Sua aljava. Sei que não foi fácil para você se
estabelecer onde está, mas saiba que até mesmo os israelitas demoraram um pouco para
construir suas moradias, considerar seus campos e, por fim, produzir uma colheita recorde. ”

Eu: “Lamento, Senhor, se reclamei, pois sou muito grato pelo que o Senhor fez por nós”.

Jesus: “Erin, às vezes você agiu à frente dos planos de Deus e isso resultou em atrasos e
batalhas desnecessárias no deserto. Isso não é incomum, embora, quando Deus permanece
em silêncio, muitos ficam impacientes e avançam em Sua Vontade perfeita. ”

Eu: “Senhor, sinto muito. Agora eu sei que 'mover' significa mover e 'ficar' significa ficar, mas
que 'silêncio' significa esperar e que nenhuma resposta de Deus significa 'não' por enquanto. ”

Jesus: “Deus estar em silêncio significa que Ele requer a sua confiança Nele e que Ele sabe
todas as coisas com antecedência. O inimigo também conhece suas idas e vindas, mas o
inimigo é limitado. No entanto, Deus não tem limites com recursos da Terra e do Céu e não tem
restrições.

“No passado, e com muita frequência, você ouviu outros cristãos colocarem limites em Deus.
Isso tem sido tanto para seu próprio prejuízo quanto para seu desânimo. Eles fazem isso
porque não experimentam milagres sobrenaturais de Deus e, portanto, para eles, Deus não faz
mais esses milagres.

“No entanto, eles estão agindo tolamente e sendo usados   pelo diabo para seus propósitos,
então não dê ouvidos. Eu sei que o que você viu é válido, pois é divinamente inspirado e está
por vir. A figueira está murchando e logo será cortada antes de dar frutos e isso você não pode
parar.

“Consolo é o que você pode oferecer, mas deve estar ao lado de seus irmãos e irmãs cristãos
por amor e não por julgamento. Ore, Erin, mas não coloque seus olhos nessas coisas
detestáveis, Erin, você não deve. ”

Eu olhei em Seus olhos e vi que Ele estava falando sobre não colocar nossos olhos em muitas
coisas detestáveis, mas também para nós especificamente não assistirmos o filme 'Cinquenta
Tons de Cinza' ou nos envolvermos em qualquer uma de suas práticas demoníacas.

Eu: “Senhor, eu sei muito bem como tudo isso pode ser prejudicial e prometo ficar longe dessa
onda negra. Senhor, Você parece tão sério hoje e Sua voz é como a voz de Seu Pai, pois Você
é tão direto e firme. ”
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Ele sorriu para mim e acenou com o braço para mostrar abaixo de mim um enorme vale
exuberante na base da montanha. Embora eu ainda não pudesse ver acima de mim, pude ver
que abaixo era pacífico e bonito. Eu estava chorando porque certamente não existe nenhum
lugar como este na Terra.

Jesus: “Erin, concentre-se nas coisas adoráveis. Deus abrirá Seus depósitos de neve (Jó
38:22) e fará com que a região veja as bênçãos de Deus. Many will curse instead, but the
blanket of white snow is a sign to look to Heaven. When you see this, Erin, even in Jerusalem,
smile for your Redeemer is near.”

I reached out and hugged Him, my Redeemer, my Jesus and my Savior.

Me: “Lord, only You can remove our stains. Lord, with what has happened to me, no snow can
remove the dirt of my sin. I look back and I see only dirt.”

Jesus: “Hmm, this is not truth, Erin, as you were purchased for a price. You are loved by God
and already forgiven as you have grieved and repented. Your heart is set on God and you are
loved by Me. I am your attorney so let Me plead your case. Your enemy will not prosper as his
time has run its course. Though they seem to gather and unite, their false victory will be coming
to an abrupt close just as the angels foretold.”

Me: “Lord, in a way I feel I deserve all of what has happened to me as I have been stupid and
overcome many times because I tried to flee from the enemy. I did not fight the enemy as I had
been misled to believe that this is what a good Christian does.”

Jesus: “Erin, do not allow the enemy to speak as he has no hold over you unless you give him
authority to do so. Do not do this as he will try it on you if you do. Now, you made errors which
are common based on you being good and your enemy bent on evil.

“However, having a good heart and being a 'good Christian' does not mean you need weak
composure or no defense system. Now, why are you told to put on your armor? Erin, it is not
because you are turning and running and need to avoid falling rocks from your enemy. Was that
left out of Scripture?”

He smiled and I knew He was trying to lighten my mood.

Me: “Do you need us to have armor on so we are prepared for battle?”

Jesus: “Erin, study what Godly armor is again and then look to the hills and tell Me what you
see? Do not forget Who has your enemy surrounded as He owns the cattle on a thousand hills.
Erin, you are not alone as I am here with you.

“Your enemy can do nothing as they are surrounded by God's armies. You turning and running
now will be out of the Will of God, so instead sit on your horse with your full armor and
recognize who you are and what will soon occur and take comfort.”
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Me: “Thank You, Lord, and I am sorry I have listened to some of these Christians. I am sorry I
have not walked fully in Your promises at times.”

Jesus: “Pray for them to have miracles, but many will not recognize God even then. Even with
signs and wonders, many will dismiss God, so let them go on their own journey in the waves of
the ocean as double minded men.

“They will 'bob to and fro' in the sea with the current and eventually they will end up somewhere.
Only pray for them as they do not change even by God's Word, let alone yours. Erin, let this go
as this is not your battlefield.”

I reached over and hugged Him.

Me: “Please hide us under the shadows of Your wings, Lord.”

Jesus: Rindo. “Então está feito. Eu te amo. Now dress in your armor, your full armor, Erin.
Things will become rocky, but only for a short time. These battles will be short.”

Me: “Thank You, Lord, thank You.” I cried and He kissed the top of my head.

Jesus: “Also, do not forget to pray for your sister, Israel. Something I must say to you, Erin,
remember that there were two women at the foot of the Cross. There were two Mary's, one
without the stains of this world and falsely accused, yet she was righteous, and one with stains
removed so she became white as snow.

“She was rendered guilty by her accusers, but her stain was removed by Me. The world still
considered her guilty, yet she had changed. Both were together at the foot of the Cross and both
were loved by God. Erin, you are at the foot of the Cross.

“Let Me go further. Both Mary's even went to My grave because they mourned My passing, yet
they expected a miracle. So they were the first to witness this miracle and an angel appeared to
them. Erin, you look for miracles because you know God is in control.

“Even in the darkest grief, your miracles will be visible as God is allowing the angels to minister
from Heavenly places. Erin, be encouraged as you live under an Open Heaven and should
therefore expect and receive miracles.”

Me: “Thank You, Lord, I will wait and look to the hills and will look forward to any miracles You
decide to grant us. You most of all, Lord, are My best and greatest gift and miracle of all.”

I held Him tight with every part of my being and I could even feel His love in my cells if at all
possible and all of me was so thankful to Him. I felt a rush of love flowing through my veins, my
heart and even to my feet.

Jesus: “You will not need to stand and wait long so do not worry or be afraid. I am with you and
you are loved.”
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Me: “Oh how I adore and love You.”

I was almost blinded by the brightness of Jesus and then suddenly He was gone. My heart
welled up with love as I dropped to my knees and cried under the happy Heavenly
“non-weeping” willow tree. Lord, bless this testimony and may it help others to know You.

Sonhe ...
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