
Sonho 176 - Jesus, Tamaracks, Flores Silvestres e Minha
Mãe

Recebidos quinta-feira, 24 setembro, 2015

(anteriormente conhecida como Profético 36)

Querido Pai,

Minha mãe morreu durante o sono em torno das 21:00 da noite passada em 23 de Setembro
de 2015. Meu irmão só me ligou há um tempo e poucos telefonemas durante as horas de sono
são boas notícias. Pai, eu não estava lá para confortar minha mãe e não estava lá para vê-la
pela última vez.

Ontem, e pela primeira vez em mais de vinte anos, peguei meu pincel e comecei a pintar. A
mesma coisa que minha mãe queria que eu fizesse mais do que qualquer coisa era pintar. Eu
tinha muito talento para pintar, mas a vida, minha carreira, família e as muitas provações me
impediram disso.

Minha mãe sempre me incentivou a pintar e fazia parte do meu DNA, mas recentemente uma
impossibilidade física. Ontem foi um dia lindo e, depois que vi as crianças indo para a escola,
fui comungar.

Depois disso, você colocou no meu coração para pintar um quadro. Eu senti que deveria vir até
Você para uma palavra sobre o Yom Kippur, mas em vez disso ouvi, 'Erin, vá pintar'. Minha
grande ideia era montar meu cavalete, sentar na varanda e começar a pintar.

No entanto, fiquei cansado depois de um tempo porque minhas mãos não conseguiam segurar
o pincel e eu não conseguia mais pintar. Sou treinado e fico mais confortável com o realismo
quando pinto. Fiquei ali por um tempo olhando para este esboço em minha tela e ouvi o Senhor
dizer: 'Apenas pinte, Erin, e não se preocupe com quem verá ou como será a aparência.'

Eu ri porque não conseguia segurar o pincel na minha frente, então comecei a pintar com uma
espátula. Várias vezes durante isso, pensei em minha mãe e esperava que esta pintura ou
mesmo uma foto minha pintando lhe trouxesse um sorriso.

No sábado passado, eu estranhamente ouvi três músicas em vários lugares quando eu estava
fora de casa. Eu não ouvia essas três músicas desde meados da década de 1970 e cada uma
delas me lembrava minha mãe. Quando ouvi a última música tocar, eu sabia que ela iria para
casa em breve e fiquei com o coração muito pesado.

Pai, o Senhor me avisou com antecedência que ela logo partiria, mas acho que esperava mais
tempo e tinha esperança. Senti que ainda faltavam quatro a seis meses e meu coração estava
partido. Pai, meu único pai terrestre remanescente conhecido se foi.
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Uma torrente de memórias está tomando conta de mim, então como faço para seguir em
frente? Eu fiz tudo que pude, padre? Eu esperava um milagre. Bem, no meu coração, eu queria
ver minha mãe bem novamente. Ela era talentosa em muitas coisas.

Pai, obrigado por minha mãe e por guiá-la nos caminhos que ela deve seguir. Mesmo que ela
não se sinta da mesma maneira que eu por Você, é apenas porque ela não sabia totalmente
quem Você é. Todos os seus filhos, meus irmãos e eu, Te conhecemos e, portanto, Tu nos
chamas individualmente para Ti.

Meu conforto está em que minha mãe morreu enquanto ela dormia. No final, minha mãe não
conseguia respirar nem engolir comida e ela estava muito desconfortável. Pai, por favor,
ofereça-me conforto porque Você estava lá e os anjos também.

Choro porque sei que nunca mais ouvirei a voz dela aqui na Terra. Por favor, Pai, por favor,
permita que a dor sufocante que estou sentindo se transforme em alegria por saber que ela
está descansando com o Senhor. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Acordo como se estivesse dormindo sob uma árvore muito grande que talvez seja um carvalho.
Estou no vale de Deus junto ao Seu lindo Rio da Vida. Eu estava enrolado de lado na base
dessa enorme copa de galhos, folhas e frutas.

Minha cabeça estava em um pedaço de musgo aveludado com cerca de sete centímetros de
espessura. Era literalmente como tapete e seda trançada combinados. Usei minhas mãos para
me empurrar para a posição sentada. Olhei em todos os lugares ao meu redor na esperança de
ver um sinal de minha mãe com Jesus ou algo para mostrar que ela estava aqui com ele.

Eu estava em uma bela campina e as flores silvestres eram incrivelmente coloridas. Cada
sombra e variedade foram representadas enquanto eu olhava para este incrível mar de cores.
Em torno dessas flores havia lindas árvores. As árvores eram tamaracks, que são a árvore
favorita da minha mãe no outono.

As árvores haviam mudado ligeiramente de verde para dourado e eu vi uma névoa sobre elas,
exatamente como elas são quando o outono chega nas Montanhas Rochosas canadenses e
nas montanhas Selkirk. Levantei-me e fui até o Rio da Vida e me abaixei, coloquei minhas
mãos em concha e bebi.

A água era tão cristalina e parecia água glaciar. No leito do rio havia toda variedade de rocha
polida, apenas estas eram cornalina, malaquita, jaspe, imagine um 'jaspe floco de neve',
labradorita e muitas outras pedras preciosas.

Queria que minha mãe estivesse lá para ver isso. Quando olhei para o rio, vi meu reflexo. Aqui
no Céu, estou inteiro e meu rosto brilha intensamente e minha pele é linda. Meu cabelo é
comprido e ondulado e meus dentes são brancos, muito longe de minha aparência terrena.
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Ainda ontem, fiquei com queimaduras de sol no lado esquerdo do meu rosto enquanto tentava
pintar com minha espátula na varanda. Eu encarei minha aparência por um tempo.

Eu: "Senhor, por que temos esses corpos moribundos na Terra? No minuto em que nascemos,
começamos a envelhecer. Parece errado. Pai, posso orar para que minha mãe volte dos
mortos e seja curada? pelo qual eu oro? Como eu oro? "

Ajoelhei-me sobre a água, fechei os olhos e senti o calor do sol. Eu abri meus olhos e as
pedras no leito do rio estavam brilhando com tanta opulência. Nesse momento, à minha
esquerda, vi o reflexo de Jesus na água e senti uma mão em meu ombro. Comecei a chorar
quando Ele estendeu a mão para me abraçar. Eu chorei em Seus braços por um bom tempo.

Jesus: "Está tudo bem, Erin, você vai ficar bem."

Eu: Chorando. "Senhor, meu coração está acelerado, meu estômago está doente e meus
braços estão fracos."

Jesus: "Eu sei, mas acalme-se porque você está aqui e logo seu luto se transformará em
dança. A alegria virá pela manhã."

Eu: "Senhor, é de manhã, mas a alegria me escapa agora e mal posso respirar."

Jesus: "Erin, viva. Você não deveria estar alegre porque sua mãe agora pode respirar? Ela está
descansando enquanto aqueles que andam em retidão entram em paz. Eles encontram
descanso enquanto jazem na morte (Isaías 57: 1-2)."

Eu: "Senhor, ela está aqui com Você? Minha mãe está aqui no céu?"

Jesus: "Não deitaste a tua frágil mãe aos pés da cruz? Não a entregaste inteiramente a meu
Pai?"

Eu: Chorando. “Sim, mas eu não a vi nem falei com ela. Eu ...”

Jesus: “Você confia em Deus para se preocupar com você?”

Eu: “Sim.”

Jesus estava sentado ao meu lado no Rio da Vida.

Jesus: A sorrir. "Consegues salvar ou é meu trabalho?"

Eu: "Não, não posso salvar ninguém porque não sou Deus, embora às vezes e por razões
egoístas, gostaria de poder atrasar o seu relógio ou acelerar. Eu gostaria às vezes de poder
invocar o fogo do Céu e enviar uma chuva refrescante em um deserto escaldado. Eu gostaria
de poder fazer mais para ajudar os outros. "
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Jesus:" Bem, então, você está pronto para entrar na Casa de Deus ou sentar-se em Seu
Trono? "

Eu:" Nunca, Senhor, como eu nunca poderia ser Deus. Por favor, perdoe-me, Senhor, mas meu
coração está triste e estou procurando maneiras de controlar o tempo ou mudar os eventos.
Não consigo me envolver nisso porque pensei que ela ainda tinha de quatro a seis meses. "

Jesus:" De acordo com quem? Se Meu Pai criou você, Ele também não criou sua mãe? Ele
também não sabia quando seu tempo havia terminado na Terra, mesmo quando ela nasceu?
Ela não foi tricotada por Deus no ventre de sua mãe também? "

Eu:" Sim, Senhor, eu só queria um último adeus, isso é tudo. "

Jesus:" Erin, eu sei que você não tinha isso, mas Meu Pai designou anjos em seu nome para
confortar sua mãe. Ela também estava com seu irmão por perto, enquanto ela adormecia. "

Eu:" Oh, por favor, Senhor, diga-me que Você falou com ela. Você me fez pintar, mas eu
poderia estar orando ou intercedendo por ela. "

Jesus:" Você abençoou mais sua mãe pintando. De que adiantaria você se preocupar e chorar
enquanto ela lutava? Era a hora dela e esta era a vontade do meu pai. Sua vontade seja feita
na terra como no céu. Erin, ela estava sofrendo, então nada de bom viria de um atraso aqui.
Erin, você sabe o que é perder o fôlego. "

Naquele momento, baixei um episódio recente em que não conseguia respirar. Foi no avião na
pista do aeroporto LaGuardia e foi tão assustador.

Eu:" Senhor, oro que a consolais. "

Jesus:" Ouvi os teus gritos e a graça desceu sobre ti, Erin, por favor, consola-te. "

Eu:" O que vem a seguir, Senhor? "

Jesus:" Receberás instruções mais tarde hoje , mas agora dê-me o seu jugo de peso. "

Eu:" Senhor, tire o jugo do meu coração e por favor ajude-me a contar aos meus filhos. O que
eu faço? A história da minha vida acaba de passar, junto com as minhas memórias, meu ... "

Jesus:" Erin, a tua história não é tua e sei que te preocupas com muitas coisas. Apenas saiba
que tudo será cuidado, então não permita que o inimigo roube sua alegria com mentiras. Os
anjos são atribuídos a você e suas necessidades serão atendidas.

“Você vai viajar para casa para confortar sua família e eu estou com você. Há vários presentes
pelos quais esperar, pois vou conceder-lhes um derramamento do Céu Aberto. Eu cuido da sua
dor e da sua família, então deixe-Me ir à sua frente em tudo o que você fizer. "
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Ele alcançou o leito do rio de pedras preciosas e tirou cinco delas. Havia uma esmeralda, um
rubi, um opala, uma safira e um diamante e todas as pedras foram cortadas e facetadas.

Eu: “Mas eram pedras polidas no fundo do Rio da Vida há pouco tempo. Como isso é
possível?” Então eu sorri e ri. “Claro, Senhor, nada é impossível para Você.”

Jesus: “Erin, você é como estas pedras, mas de muito mais valor. Dê o seu coração aflito para
Mim e Eu te curarei. preocupe-se ou tenha medo. Você é amado. ”

Sonhe…
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