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Sonho 216 - Jesus, os 10 dias de reverência e o Mar
Morto
Recebido no domingo, 9 de outubro de 2016.

comunhão no

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos. Pai, Você estendeu as
cores do outono só para mim (sorrisos). Bem, tenho certeza de que você fez isso por
todos e não apenas por mim, mas gosto de pensar que ouviu os desejos do meu coração,
pois sabe que as cores do outono sempre foram minha época favorita do ano.

Este foi o período mais longo de cores de outono que eu já vi e não estamos nem perto
do pico dele. Não houve ventos de outono ainda, pois esses ventos geralmente removem
todas as folhas de outono em um único dia.

Esse período geralmente dura apenas alguns dias e meu humor vai de alegre e
maravilhado com as cores à tristeza por ter acabado tão rapidamente. Quando isso
acontecer, fico com a perspectiva de um inverno longo e frio.

No ano passado, meu coração estava tão partido com o falecimento de minha mãe que
simplesmente não tive a chance de aproveitar o outono. Em vez disso, o último outono
marcou tanta dor para mim que ficou quase difícil até mesmo olhar para a beleza.

Enquanto eu ainda via a beleza em Ti, Senhor, eu via como uma ponte inteira em minha
vida, na verdade algumas pontes relacionadas a minha mãe, parecem se fechar. Embora
a morte visite a todos nós, parece afetar cada um de nós de maneiras diferentes.

Para o outono deste ano, eu sinto que Você me deu um pouco mais de tempo para sair e
caminhar, ir para passear e tirar fotos. Obrigado, Senhor, porque sou muito grato por
este tempo extra.

Mesmo assim, Pai, continuamos a ser golpeados por inimigo após inimigo durante estes
Dez Dias de Temor. Tanto é que, ainda ontem, decidi rebatizar meio de brincadeira
desta vez os Dez Dias de 'Estupefação'!
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Hoje é domingo e um lindo dia de outono, mas, infelizmente, está sendo estragado pelos
sons de criadores trabalhando em uma nova casa, aparentemente a poucos metros de
nós. Parece que aqui no interior não há portarias de trabalho para o silêncio aos
domingos e feriados.

Como resultado de todas as marteladas, serras e assim por diante, a princípio não tive
vontade de escrever em meu diário hoje. No entanto, com a oração, decidi superar o
barulho e continuar e ainda me encontrar com Você hoje. No entanto, ao continuar a
orar, Você logo abriu uma perspectiva diferente para mim sobre esses ruídos de
construção.

Na realidade, os futuros proprietários desta casa provavelmente estão rezando para ter
um telhado sobre sua casa antes que o tempo se transforme em inverno. Também tenho
certeza de que as famílias dos trabalhadores contam com o contracheque que vem com
a construção desta casa. Essa mudança de perspectiva pareceu me ajudar a superar o
barulho.

Enquanto eu continuava a orar, você me levou a relembrar o recente privilégio que
tivemos de caminhar por uma igreja anglicana histórica ontem. Meu marido e eu
tínhamos decidido dar um passeio de carro para que eu pudesse tirar fotos das folhas
de outono. Logo chegamos a uma igreja pitoresca que pensamos ser perfeita para fotos.

Quando entramos no estacionamento da igreja, percebemos que eles estavam se
preparando para um culto e rapidamente tentamos sair do estacionamento. No entanto,
antes que pudéssemos, um homem, que era o zelador, se aproximou e disse que estava
se preparando para um funeral às 14h.

É claro que dissemos a ele que iríamos embora, mas, para nossa surpresa e deleite, ele
nos perguntou se queríamos fazer um tour. Olhamos um para o outro com sorrisos e
concordamos com entusiasmo.

Como este homem idoso nos guiou pela igreja, ele foi incrivelmente informativo e nos
contou a história da igreja, a pedra, as pinturas, os vitrais, a fonte batismal e o trono de
madeira. A igreja era muito elaborada e divertida de visitar, mas era o órgão de tubos
que era simplesmente incrível de se ver.

Depois que partimos, conversamos sobre tudo o que tínhamos acabado de visitar e ver.
Ambos concordamos que, embora a igreja fosse absolutamente incrível, nenhum de nós
sentia que Deus estava realmente presente ali.
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Embora sentíssemos que havia elementos incríveis na arquitetura, bem como nos
acessórios que cercavam a ideia de Jesus e dos discípulos, junto com algumas histórias
certamente interessantes, a igreja parecia mais um museu do que uma casa para o
Senhor. Embora estejamos extremamente gratos pela turnê, isso também nos
entristeceu.

Pai, por favor, perdoe-me se falei mal ou julguei esta igreja injustamente ou sem
liderança. Eu estava apenas sentindo um sentimento no meu coração. Até parecia que
todas as histórias de milagres na igreja aconteceram nos anos 1800, mas eu não ouvi
falar de nenhum milagre que aconteceu depois disso ou recentemente. Isso parecia de
alguma forma revelador para mim.

Pai, sinto que, a cada dia que passa, o tempo está se esgotando. Não tenho certeza para o
que Você poderia me usar e estou disposto, mas a parte 'capaz' depende inteiramente de
Você, pois oro para que logo me cure.

Senhor, recentemente removi um inimigo ao decidir em favor de nossa qualidade de
vida. Como resultado, liberei essa ansiedade pela minha saúde e por nossa família. No
entanto, como isso sem dúvida terá consequências financeiras, precisaremos de Você
mais do que nunca. Senti em meu coração que não tínhamos escolha a não ser seguir
este caminho e que Você está nesta decisão conosco.

Naquela noite, a música 'Vamos lá, seja bonzinho', passou pela minha cabeça novamente.
Essa música parecia vir para mim toda vez que eu mudava aquela noite. Não pude
deixar de rir de mim mesmo quando te ouvi dizer: 'Sê forte e corajoso, não os temas
nem tenhas medo deles, pois o Senhor, teu Deus, é Aquele que vai contigo. Eu não vou te
deixar nem te desamparar, Erin. ' (Deuteronômio 31: 6) De

modo geral, além dos ataques contínuos, esses 10 dias de admiração também têm sido
bastante emocionantes para mim até agora. A noite de anteontem, comecei a chorar
quando eu percebi que meus sonhos do Senhor tinha realmente começou exatamente
quatro anos atrás em 7outubrodede 2012. Eu comecei a chorar enquanto eu olhava para
todos os caminhos que Deus mudou a minha vida desde então .

Aprendi em todas as minhas provações que Deus, Vós Pai, às vezes me deu
generosamente e, em outras, me permitiu perder quase tudo. Como resultado dessas
provações, aprendi a não mais seguir o caminho da destruição, que leva à morte, mas
agora escolhi viver para Você e apenas para Você.
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Até agora penso no outono como uma espécie de parábola. É uma bela época do ano,
pois é uma época de colheita dos campos, uma época em que a vida selvagem parece ser
mais vista e uma época de cores vivas. No entanto, no que parece ser apenas uma
questão de alguns dias, o frio e o vento começam, as folhas caem, o portão para esta
estação se fecha e o inverno se aproxima.

Em outras palavras, uma estação "cai" e outra estação tempo de dormir e começa a
dormência. Embora a maioria das coisas pareça estar morrendo, não é até a promessa
da primavera que realmente sentimos esperança e vemos a vida surgir novamente.
Embora eu realmente ame o inverno, bem, invernos amenos, e ame a neve, devo admitir
que adoro o outono ainda mais.

Ao orar sobre tudo isso, me senti chamado a voltar em meus diários aos tempos que
havia escrito no outono. Especificamente, revi eventos passados   em minha vida que
ocorreram especificamente durante as festas de outono. Quando fiz isso, logo fiquei
surpreso com as coisas horríveis, terríveis que aconteceram durante esse tempo, mas
sempre antes de algo grande acontecer.

Quando revi meus diários do outono de 2011, isso me ajudou a relembrar uma época em
que todas as minhas esperanças se foram porque havia esgotado todos os meus meios
para lutar por meus filhos. Então, e completamente inesperada, em 20setembrodede
2011, um cheque tinha sido enviado para mim que eu não recebeu até o momento que eu
estava prestes a ser forçado a retirar.

Antes de receber este cheque, meu advogado tinha acabado ameaçou se retirar do meu
caso devido a minha falta de dinheiro antes de um julgamento marcado para
10outubrodede2011. Como resultado do estresse relacionado, eu caí de joelhos em oração
todo dia. Senti que meu coração logo desmoronaria de tristeza por esgotar todas as
minhas opções de continuar a lutar por meus filhos.

De repente, e sem qualquer aviso, em 26setembrodede 2011, eu abri minha caixa de
correio e vi essa verificação inesperada tinha chegado. Isso me permitiu continuar
lutando pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, porque, em dez dias, forçamos meus filhos
a serem devolvidos a mim e o inimigo recuou apenas com a ameaça de julgamento.

O inimigo ficou completamente perplexo com a minha mudança repentina na minha
situação financeira. Deus me deu a capacidade de permanecer com força e convicção e
me libertou. O homem não fez isso por mim. Só Deus fez o que só Deus pode fazer.
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No entanto, essa paz não durou muito. Apenas um ano depois, no outono de 2012, mais
uma vez me vi enfrentando ainda mais problemas e desespero. Desta vez, porém, o
próprio Senhor veio diretamente a mim e está comigo desde então.

Embora o Senhor sempre esteve lá comigo no Espírito, o Senhor finalmente me deu
minha primeira palavra em 30setembrodede2012. Eu logo depois tive meu primeiro
sonho / visão em 7outubrodede 2012, no7º dia de Sucot conhecido como Hoshana Rabbah.

Pai, sinto que o Senhor me abençoou por manter meus olhos em Você. Por favor,
continue Suas bênçãos sobre nós. Pai, os tempos estão se tornando menos
esperançosos, mas continuarei com meus olhos fixos em Ti. Confio totalmente em Você
para nos proteger e nos manter seguros durante as tempestades que se avizinham.
Todas as minhas esperanças estão totalmente em Você agora.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou no mirante do vale e, mais uma vez, já está amanhecendo. O vale está
incrivelmente lindo. Fui até o pequeno banco perto da água borbulhante e me ajoelhei
para orar.

Eu: “Querido Pai, eu te amo muito. Sei que não sei tudo sobre Você, pois Você é infinito,
mas sei que me chamou aqui novamente e estou muito agradecido.

“Você me preparou com antecedência para o dia em que serei odiado ainda mais do que
sou agora. Já vejo isso ao meu redor diariamente. Não sei como Você fará tudo o que
prometeu, mas sei que fará tudo o que prometeu.

“É tão lindo aqui no céu. No entanto, a beleza que vejo aqui com os olhos, ouço com os
ouvidos, toco com os dedos e até com o gosto e o cheiro é tão difícil de entender e
transmitir em palavras. Eu simplesmente não posso agradecer o suficiente por me
abençoar com tal honra.

“Pai, por favor, ajude-me a perdoar meus inimigos. Na verdade, este momento de
admiração, assim como as últimas semanas, foi um período de 'temor' para nós. Se
houver mais alguma coisa da qual possamos nos arrepender, por favor, revele-me. Eu
amo Você!"

Senti uma mão no meu ombro e lá estava Uriel sorrindo para mim.

Uriel: “O Rei ouviu seus gritos. Ele está em campo e pede a sua presença. ”
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Eu ansiosamente pulei de pé. Eu mal podia esperar para vê-lo novamente. Uriel apontou
para a rocha com a primavera borbulhante.

Uriel: “Primeiro, beba um pouco de água para se refrescar.”

Eu: “Oh sim, obrigado.”

Fui até a fonte borbulhante e bebi profundamente. Quando fiquei satisfeito, corri para
seu cavalo. Seu cavalo já havia abaixado para que eu pudesse subir facilmente na sela.
Seu cavalo era um cavalo enorme e me senti um anão ao lado dele. Antes que eu
percebesse, estávamos mais uma vez voando sobre o belo vale do Jardim de Deus.

O jardim estava repleto de plantas e árvores exuberantes. Neste dia em particular, Uriel
nos levou ao sul do vale do jardim, onde vi paisagens de jardins tropicais com incrível
vida selvagem. Eu vi muitos pássaros para contar, todos adornados com penas coloridas
vibrantes. Eles estavam cantando canções musicais tão incríveis que lágrimas brotaram
dos meus olhos.

Em seguida, vi belas propriedades com paisagismo exuberante, piscinas, fontes e
cachoeiras. Cada uma dessas propriedades também tinha seus belos pátios particulares.
Eu vi celebrações elaboradas com músicos e danças. Todo mundo estava tão feliz e
contente. Houve uma verdadeira paz presente, assim como nunca há qualquer perigo
aqui.

Para minha surpresa, eu então vi elefantes vestidos com mantos coloridos ou cobertores
e cocares. Eu vi esses elefantes incríveis dando carona para os santos. Embora eu
também tenha visto outros animais que não reconheci como sendo da Terra, eles
também eram tão notáveis   quanto os elefantes.

Em seguida, viajamos para uma costa distante que era linda e tropical. Havia casas
modernas de madeira e vidro sobre palafitas sobre a água. A água em si era
incrivelmente bela e cristalina.

Havia veleiros correndo e belos animais marinhos e peixes brincando. Essas casas de
palafitas tinham tetos e pisos de vidro e eram mais avançadas do que qualquer coisa que
eu já vira na Terra. Enquanto eu observava tudo isso, não pude acreditar como tudo isso
era incrível.

Eu: “Uriel, são essas casas?”
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Uriel: Sorrindo. "Não, Erin, são apenas casas de férias."

Eu: “Por que precisaríamos de férias de qualquer coisa no céu?”

Uriel: Rindo. “Estes são apenas para uma divertida mudança de local e para se reunir
com os amigos. Eles não pretendem fugir do trabalho árduo, mas são igualmente
repousantes. Agora, aqueles ali são residências. ”

Ele então apontou para algumas propriedades enormes. Percebi que eles até tinham
suas próprias ilhas. Suas praias particulares eram incríveis e a areia era como açúcar.
Tudo estava absolutamente lindo.

Eu vi pessoas em suas paredes ao ar livre olhando para nós e acenando alegremente
para nós. Quando acenamos de volta, Uriel voou mais para o sudeste e finalmente
surgiu do lado sudoeste do Vale da Benção.

Enquanto Uriel circulava ali, eu podia ver Jesus à distância acenando para nós e rindo do
campo de lírios. Uriel então nos trouxe gentilmente para este campo de lírios.

Agradeci rapidamente a Uriel, dei um tapinha em seu cavalo e corri para Jesus o mais
rápido que pude. Ele estava rindo porque podia ver claramente o quão animado eu
estava com o que acabara de testemunhar e por falar com Ele sobre tudo isso. Corri
direto para os braços dele e o abracei.

Eu: “Nossa, Senhor, isso tudo é ainda mais incrível do que eu pensava. Obrigada."

Jesus: “Sim, Erin, mas isso é apenas uma pequena fração do que está aqui. Você nem
mesmo acreditaria no que mais está esperando por você aqui. "

Eu: Chorando. “É tão lindo, Senhor. Eu rezo para que nunca perca Seu favor e fique
longe de vir aqui. ”

Jesus: Rindo. “Eu não previ seu fracasso, Erin, então continuamos a construir um lugar
para você aqui. Eu não construiria isso para você se soubesse que você não viria, certo?
Agora, tenho algumas coisas para mostrar a você. Você está pronto?"

Ele gentilmente pegou minha mão e de repente estávamos em um vale deserto. À
distância, havia duas cidades, mas instintivamente soube que não estávamos mais no
céu.
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Jesus: “Isso vai ser perturbador de ver, mas não muito diferente das coisas como são
hoje”.

Eu: “Não estamos mais no céu, correto?”

Jesus: “Você tem razão, Erin. Essas cidades estão perto da planície que mais tarde se
tornará o Mar Morto. ”

Eu: “Ok, Senhor, mas vejo mais vegetação do que o Mar Morto.”

Jesus: “O Mar Morto já foi o jardim. O exuberante jardim de Deus se estendia por toda
essa área. Esta abrangia a área do oeste para o mar e para o vale do norte e do sul, bem
como o jardim oriental.

“Esta área era a área da 'aliança quebrada' com Deus. Esta era a área onde o homem não
temia mais a Deus, mas vivia de acordo com sua própria carne. Eles até gostavam de
carne estranha. ”

Ele rapidamente me mostrou o que estava acontecendo naquele momento. Eu vi de
tudo, desde animais, crianças e outras abominações à venda como um meio de 'prazer'.
Quando eu estava vendo tudo isso, comecei a me deixar muito doente, então o Senhor
colocou a mão sobre meus olhos para me consolar.

Quando Ele tirou Sua mão e meus olhos se abriram novamente, a memória do que eu
acabara de ver, ou pelo menos a gravidade disso, foi rapidamente removida. No entanto,
o que parecia me incomodar mais do que o que acabara de ver era o quanto essas
práticas perversas eram prontamente aceitáveis   naquela época.

Eu: “Senhor, como está tudo bem? Como essas pessoas poderiam ter se esquecido do
sofrimento dessas pobres crianças e animais? ”

Jesus: “Erin, toda a civilização cresceu aceitando até mesmo o pior dos pecados. Pecados
antes cometidos apenas em segredo agora estavam totalmente à vista e tudo estava
exposto. Deus, meu Pai, ouviu os gritos dos inocentes e mandou fogo sobre essas
cidades. Enquanto o fogo chovia do céu, ele também vinha de baixo, criando uma
fornalha. A área inteira então ficou morta e salgada. ”

Eu: “Senhor, o que é enxofre?”
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Jesus: “Pedra ardente. O cheiro de ovos podres é como o Enxofre e também vem de
baixo. O vale outrora exuberante e belo agora estava morto. Embora um pouco de sal
seja bom, nada pode crescer quando há muito sal.

“Uma zombaria foi feita de Adão e Eva e a queda do homem foi reverenciada como uma
coisa de glória porque o homem agora poderia ser livre para fazer suas próprias
escolhas. Essas cidades foram então transformadas em precursores de um aviso ou
hora. ”

Eu: “Então, Senhor, o que vai acontecer?”

Jesus: “Erin, o tempo do julgamento chegou, mas também há sinais e milagres e uma
nova vida está surgindo entre os mortos”.

Ele novamente pegou minha mão e estávamos agora nas margens do Mar Morto como
ele está hoje. Fiquei em choque ao ver que poças brotavam de buracos e plantas e peixes
voltavam a viver ali.

Eu: “Senhor, como isso é possível?”

Jesus: Sorrindo. “Aqui, prove só um pouco disso.”

Ele apontou para a água do Mar Morto. Tomei um pequeno gole da água e foi horrível.
Eu rapidamente cuspi.

Jesus: Rindo. "Agora, Erin, beba um pouco disso."

Ele apontou para uma pequena piscina próxima ao Mar Morto. Eu provei a água.

Eu: “Oh, isso é água doce e doce.”

Jesus: “Venha aqui.”

Ele gentilmente pegou minha mão novamente e fomos para um lado diferente do Mar
Morto. Havia esgoto bruto sendo despejado lá. Era nojento e cheirava a enxofre.

Jesus: “Apesar do que está sendo derramado nisto, a água está sendo curada, pois está
escrito que 'as águas entrarão nas águas pútridas e as águas serão curadas, todo ser
vivente que vier a esta água será curado e haverá uma multidão de peixes. ' (Ezequiel 47:
8-9). Erin, uma nova vida pode surgir dos mortos e eu exibirei Meu esplendor. ”
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Eu: “Senhor, na tua palavra, dizes: 'Tu és o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor,
como se poderá tornar salgado? Então não serve para nada. ' (Mateus 5:13). Como então
este Mar Morto pode ter vida? ”

Jesus: “Erin, quem pode trazer os mortos à vida? Vocês?"

Eu: “Oh não, Senhor, só Deus pode, só você pode.”

Jesus: “Você está testemunhando o tempo do mal. Todo o mal vem com tolerância e
acomodações para executar o pecado. Agora é pensado como o tempo de um 'passe
livre' vazio de Deus. Coisas antes feitas em segredo são feitas abertamente e coisas antes
detestáveis   agora são aceitáveis.

“Argumentar ou lutar contra isso agora é impossível. Erin, eu sei os tempos em que você
está e vou fortalecê-la. Vou trazer uma nova vida aos seus ossos cansados. Vou colocar o
Meu Espírito em você e você viverá. Vou colocá-lo em sua própria terra. ”

Eu: “Mas, Senhor, isso não está se referindo ao retorno dos judeus à Terra Prometida?”

Jesus: “Sim, mas também é para você, Erin. Abri seu túmulo e devolvi-o a um lugar
seguro. Lá eu vou te ligar. Você clamou a Mim quando toda a esperança se perdeu. Em
vez disso, estou juntando seus ossos e dando nova vida a você. Eu exibirei Meu
esplendor através de você e você saberá que 'EU SOU'. ”

Eu: “Senhor, tu és tudo para mim. Faça sua vontade em mim. Eu amo Você."

Jesus: “Eu te amo”.

Sonhe…
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