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Sonho 218 - Jesus, Abrigos e a Cidade Dourada de
Deus
Recebido no sábado, 22 de outubro de 2016

Observe que este sonho começou na quarta-feira, 19 de outubro de 2016, mas não foi
concluído até o sábado, 22 de outubro de 2016.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um lindo dia de outono! A água era como vidro hoje no lago perto de
nossa casa. Obrigado por esta incrível extensão de todas as belas cores do outono.
Embora essa exibição de cores seja muito semelhante a Your Garden in Heaven, a
temporada de outono é muito curta aqui em comparação.

Obrigado pela minha família e amigos. Pai, abençoe-os abundantemente por sua
bondade e apoio por meio de orações. Ainda estou pasmo com tudo isso e às vezes nem
parece real para mim.

Nesta temporada, tenho me incomodado com o estado cada vez mais corrupto de nosso
mundo. O Espírito Santo em mim me chamou para orar e interceder sobre a grande
divisão que está ocorrendo e se acelerando. Isso tudo é tão histórico.

Tive vários sonhos perturbadores sobre a América do Norte e o Oriente Médio. Não
importa o resultado da eleição em 8 de novembro de 2016, a nação eo mundo será
afetado. As balanças nos Estados Unidos foram pesadas desproporcionalmente
pesadamente de um lado e o julgamento está por vir.

Na realidade, já está lá agora conforme permitido por Você, pai. Na última eleição, em
vez de fazer minha própria escolha, orei para que o Senhor revelasse qual candidato
resultaria em Jesus vindo para nós mais cedo. Com base na resposta dele, foi assim que
votei na última eleição.

Porém, desta vez, vejo Você vindo ao mesmo tempo, de qualquer maneira eu voto e que,
não importa o que aconteça, haverá problemas decorrentes desta eleição. De qualquer
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forma, ainda vejo agitação civil e gangues, bem como revolta de milícias. Vejo um lado
acusando o outro de fazer exatamente o que eles próprios fazem.

Anos atrás, fui chefe de relações públicas de uma organização. Não importa qual fosse a
dura verdade, quão ruim fosse, desagradável ou difícil de engolir, me disseram para
inventar a verdade e torná-la mais fácil para as pessoas engolirem. Basicamente,
“revesti de açúcar” fatos repugnantes para que as pessoas aceitassem uma certa
maneira de pensar.

Eu era agora um 'bebê' cristão na época, então nada disso caiu bem para mim. Como
resultado, fiquei apenas cerca de seis meses neste trabalho e foi tudo o que pude
aguentar. Eu me senti tão mal com o processo, a política e a 'manobra'.

Rapidamente descobri no trato com agências de notícias da costa oeste que, para que
elas voltem a atenção para a sua causa, é preciso dar uma boa rodada e que seja algo
emocionante ou diferente. Veja bem, isso foi há 22 anos, mas também me lembrei que
tínhamos que manter as histórias positivas de qualquer maneira.

Também tínhamos que ser verdadeiros na maior parte, mas também tínhamos que
minimizar o lado ruim para minimizar o medo. Agora, no entanto, nada parece ser
subestimado e a mídia se alimenta dos apetites do nosso medo. O problema é que
ninguém está lá para responsabilizar ninguém. É um sistema administrado pela opinião
popular e está piorando.

Pai, o que é verdade? Jesus foi questionado por Pilatos.

“Pilatos, então, disse-lhe: 'Então você é rei?' Jesus respondeu: 'Você diz com razão que
eu sou um rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da
verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. ' Pilatos perguntou a Jesus: 'O
que é a verdade?' E quando ele disse isso, ele saiu novamente para os judeus e
disse-lhes: 'Eu não acho culpa nenhuma nele.' ”( João 18: 37-38)

Pai, Jesus era inocente, mas as pessoas O odiavam por isso e Ele foi rejeitado. Antes de
Pilatos lavar as mãos para não julgar, ele perguntou a Jesus: 'És tu o rei dos judeus?'
(18:33). Jesus então respondeu (18.34): 'Você está dizendo isso sozinho, ou outros lhe
falaram sobre mim?' Jesus queria saber no que Pilatos acreditava, embora Jesus já
soubesse.

Pai, posso estar errado, mas me parece que Jesus queria saber se Pilatos iria apenas
formular um julgamento baseado em rumores ou com base em evidências reais. O
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mundo é mais uma vez um lugar muito traiçoeiro, onde a verdade não é mais popular e
ninguém quer ser impopular.

Pai, como sabe, tenho sofrido ataques injustos constantemente durante minha vida, mas
especialmente desde que me tornei cristão. Durante anos, passei muito tempo
provando que sou digna de ser mãe, digna de ser uma testemunha cristã e até digna de
Seus dons e milagres.

Estou em desacordo com o mundo porque defendi a verdade. Recentemente, decidi
parar com minha reivindicação de invalidez por lesão porque estou cansado de ser um
escravo de um sistema corrupto. Mesmo com evidências incontestáveis   de minha lesão,
eles tentaram me desacreditar e me deixar com contas médicas não pagas.

Agora, e a partir de hoje, eu não tenho mais assistência médica aprovada ou renda por
invalidez para recorrer. Pai, eu fiz tudo o que o Senhor me instruiu a fazer, então agora
estou completamente aos Seus cuidados. No entanto, decidi que preferia estar sob os
Seus cuidados do que os cuidados de uma organização corrupta. Pai, eu preciso de você.
Senhor, agora e mais do que nunca, precisamos de Ti!

Pai, eu não sei o que o Senhor está prestes a fazer ou quando, mas oro para que envolva
cura, pois eu certamente poderia usar isso. Oro para que você faça algo com todos nós
que diligentemente olha para você em tudo o que fazemos.

Às vezes me pergunto o que poderia deixar os judeus com ciúme de nós, gentios. A meu
ver, não há nada pelo qual eles tenham ciúme de nós. Os cristãos têm sido objeto de
escárnio e controvérsia. Normalmente, isso também é merecido.

Nós, como cristãos, somos maus uns com os outros e nós, como crentes, escolhemos
quais mandamentos e leis de Deus vamos observar e obedecer. Como cristãos, e eu
também sou culpado disso, selecionamos itens da Bíblia que escolhemos adotar e seguir
os quais vivemos. Esses itens são geralmente selecionados do Novo Testamento, desde
que sejam fáceis e confortáveis.

Às vezes até inventamos nossas próprias regras, discutimos pontos e inventamos
desculpas para explicar por que permitimos isso e excluímos aquilo. Isso continua e
tudo isso é horrível, na verdade. Então padre, por que nos usar para alguma coisa?
Atualmente não vejo nosso uso para o povo judeu e certamente eles também não veem
nosso uso.
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No entanto, deve haver algo em nós que te faz ter prazer em nós, embora eu não o veja.
Alguns dias, sinto que também peço fora do Seu menu, como se pudesse escolher este
ou aquele item porque gosto, e então vejo os outros itens e penso: 'Tudo bem, vou
escolher isso amanhã.'

Bom, hoje escolho do cardápio de sobremesas e acredito que comerei de todos os itens!
Para mim a sobremesa é o céu, o cardápio principal é a vida e os petiscos são o começo
com Deus e Jesus, a Palavra de Deus e a história.

Sempre fui mais uma pessoa de aperitivos e sobremesas. Muitas vezes sinto que poderia
até pular todo o menu do prato principal, assim como os lados. Para mim, às vezes
parece que o prato principal inclui a carne, ou a nossa carne, e que os
acompanhamentos incluem as nossas cargas, como pecados e fardos, que acompanham
a carne.

Talvez eu esteja apenas faminto hoje por mais de Você, padre. Às vezes eu questiono
meu valor para você. Quando penso em tudo o que o povo judeu realizou, em sua
prática de adoração e em seguir inabalável a Torá, bem, se eu fizesse o mesmo por Você
por causa de Jesus, quem sabe onde estaria hoje?

Só sei que sou um consumidor cristão básico do cardápio de Deus. Quero comer tudo
que está no cardápio, mas ainda não experimentei tudo o que Você tem a oferecer.

Perdoe-me por ficar na 'rotina' às vezes e ficar estagnado na minha rotina, pois quero
tanto fazer a Tua Vontade, Pai, em tudo o que faço. Meus sonhos recentemente têm sido
estranhos e lembro-me de um de duas noites atrás.

A descrição do Sonho 1 começa…

Eu estava andando em uma cidade com uma colina que se inclinava para uma área à
beira-mar. Era noite e eu caminhava no asfalto escuro e úmido porque acabara de
chover. A área em que eu estava andando parecia uma espécie de campus universitário.
Parece que eu já tinha estado nesta cidade antes e estava em algum lugar da costa leste,
talvez Portland, Maine ou Boston.

A cidade estava mais escura do que o normal e a única coisa que parecia iluminar a área
eram essas favelas. As ruas eram ladeadas por barracos temporários de paredes finas.
Eu vi luzes crescentes de velas dentro deles. Em cada cabana, havia escrita e eu vi
versículos bíblicos.
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Alguns pareciam ser do Novo Testamento, mas principalmente do Velho Testamento.
Logo, meu 'momento ah-ha' ocorreu quando vi letras hebraicas em um. Oh certo, é
claro, esta é a Festa dos Tabernáculos ou Sucot, o mesmo tempo em que estamos agora.

No entanto, parecia ser em um momento diferente e, com base no entorno geral da
cidade, parecia ser outro momento no futuro. Havia pessoas entrando e saindo de vários
abrigos, mas eu percebi que eles estavam realmente morando aqui e que esta era uma
situação de moradia semi-permanente.

Fiquei muito triste e preocupado porque o tempo iria mudar em breve e eu sabia que
esses abrigos nunca iriam aguentar. Enquanto eu caminhava, ninguém sabia que eu
estava lá. Passei por pelo menos mil abrigos sem ser notado. No entanto, tudo isso
mudou quando de repente ouvi a voz de um homem quando ele veio até mim.

Homem: “Eu te conheço. Não há nada para ver aqui. Você precisa sair."

Quando esse homem se aproximou de mim, seu rosto ficou torto e horrível. Eu escolhi
nem mesmo me dirigir a ele. Ele começou a fazer avanços obscenos em minha direção,
mas de alguma forma ele não teve permissão para se aproximar de mim.

Homem: “Venha para o meu abrigo.”

Enquanto eu subia a colina passando por ele, ele continuou a reclamar de todas as
coisas que queria fazer comigo e eram todas bastante inadequadas. Enquanto eu
continuava a subir a colina, olhei para trás brevemente para ver que esses barracos de
paredes finas tinham um exército inteiro de atividade demoníaca acima.

Eu não tinha visto isso quando estava passando, então parei e levantei minhas mãos
para Deus. Orei pelo povo judeu nesta favela pela proteção e abrigo de Deus. Então eu vi
essas figuras negras se reunirem sobre eles. De repente, percebi que minhas orações a
Deus estavam na verdade fazendo com que essas entidades destruíssem os barracos.

Eu: “Pai, você é mais poderoso do que estes. Por favor, proteja essas pessoas aqui, pois
elas continuam a te amar. ”

Enquanto orava, olhei de um lado para o outro e vi que outras pessoas oravam comigo
ao mesmo tempo. Então eu vi algo como o paraíso se abrir e a presença demoníaca
fugiu. Em um piscar de olhos, eles se foram. Quando o sol nasceu, pude ouvir aplausos.

Terminada a descrição do sonho 1… A descrição do
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sonho 2 começa…

Eu estava em uma cidade no oeste dos Estados Unidos que parecia ser Salt Lake City,
Utah. Metade da área era inabitável e a outra metade parecia prosperar. Parecia que a
cidade havia sido dividida devido a algum desastre que destruiu metade dela. Era um
dia ensolarado e parecia primavera, pois o verão se aproximava.

Nesta área inabitável, havia uma casa que era incrível. Tinha um design europeu, talvez
semelhante a um país francês ou inglês. Tinha muitos quartos e estava equipado com
recursos incríveis, como piscina infinita, spa, quadra de tênis, quadra de basquete com
academia e assim por diante.

O problema era que a casa era cercada de terra e concreto e não havia vegetação em
lugar nenhum. A casa estava à venda por um preço muito baixo. No entanto, os
investidores estavam com medo de comprar a casa.

Eu era amigo de um jovem casal que não tinha condições de pagar por nenhuma casa
em outro lugar, mas eles podiam pagar por esta em particular devido ao preço baixo.
Eles me pediram para marcar uma consulta para eles com um agente, que eu também
conhecia.

Entrei em contato com o agente e o agente logo estava me levando um tour por esta
casa. Era lindo, mas, à medida que caminhávamos por ele, o agente começou a
minimizar a casa.

Agente: “Devo confessar para você que essa compra de casa viria com grandes
problemas.”

Eu: “Não tenho certeza do que você quer dizer. Por favor explique."

Agente: “Em primeiro lugar, mostrei esta casa a vários compradores em potencial. Cada
um está animado com a perspectiva de possuir uma casa dessas, mas há muitos
problemas. ”

Eu: “Você está tentando me desencorajar. Por que?"

Agente: “Olha! O Lago Salgado subiu e nada de verde pode ser plantado aqui. ”

Eu: “Ok, sim, eu sei sobre o lago, mas a cidade está bem ali e já faz um tempo”.
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Agente: “Sim, mas a maioria construída acima da cidade e não no solo.”

Conforme continuamos a caminhar por esta casa, percebi que ela realmente tinha tudo
que qualquer um poderia desejar.

Eu: “Devo admitir que odeio este local. Eu iria me abrigar dentro desse lugar, mas não
gostaria de estar tão perto da cidade. ”

Agente: "Você quer dizer o lago, certo?"

Eu: “Não, a cidade. Agora, o que aconteceu aqui? Por que esta casa não foi vendida? Tem
de tudo e o preço é muito barato. ”

Agente: “Hmm, existem lugares melhores e mais confortáveis   nas montanhas ou na
cidade.”

Percebi que o corretor estava tendo dificuldade em explicar por que aquela não era uma
boa propriedade.

Eu: “Acho que faremos uma oferta.”

Agente: “Você não pode. Você não entende o que isso vai fazer. ”

Eu: “Ok, me esclareça. A verdade é que esta é uma bela casa. Para desencorajar os
compradores, alguém despejou sal-gema em um círculo ao redor da paisagem verde.
Alguém traçou uma linha na areia. Eu preferiria que meus amigos comprassem longe de
tudo isso, mas esta casa é incrível, mas muitos de vocês vivem com medo dela. ”

Agente: “Vou falar com o vendedor. Seu comprador pode ter perdido a data de
fechamento. ”

O agente estava claramente incomodado com tudo isso.

Eu: “Bem, eu conheço o vendedor, então vou ignorar você completamente.”

O agente saiu furioso, mas também parecia aliviado. Voltei para o jovem casal para
relatar tudo isso.

Eu: “A casa é sua, se quiser, mas não tenho certeza se gostaria de ficar perto dessa
cidade.”
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Homem: “Não quero desistir do lar. Vale a pena."

Mulher: “Assim que nos virem felizes lá, mais virão.”

Eu: “Oro para que Deus os proteja. A agente lutou contra mim, embora tivesse cada vez
mais interesse em vendê-lo. No entanto, para aqueles sem interesse, não tenho certeza
se eles virão. ”

Homem: “Eles virão. Eu só sei que eles vão. ”

Abracei o casal e entrei em contato com o vendedor diretamente. Ele ficou muito feliz
com a perspectiva desse casal. Na verdade, ele ficou tão feliz que cancelou o empréstimo
e deu a casa para eles de graça. Fiquei muito feliz por esse casal ao falar com o
vendedor.

Eu: “Então, este casal será o missionário no 'Mar Morto ocidental'?”

Vendedor: “Erin, eu conduzo aqueles aonde devem ir. Quando eles encontram um lar, o
lar que eu designo, então não os deixo florescer onde estão plantados? Tenha fé."

Só então, olhei para a área e vi que a casa agora tinha grama verde e folhagem
exuberante. Era tão lindo que trouxe as pessoas para onde o casal morava. Agora havia
grama verde no lugar do sal.

Terminada a descrição do sonho 2… A descrição do

sonho 3 começa…

Pai, o sonho que tive na noite passada me incomodou. Eu vi uma parede enorme e, nesta
parede, algo estava escrito em várias línguas diferentes. Pareciam ser várias maldições,
mas eu só pude reconhecer 'Mene, Mene, Tekel e Parsin' de Daniel 5:25.

Afastei-me da parede e, atrás de mim, havia muitos trabalhadores e um palco enorme.
Eu podia ouvir um homem falando com outro homem.

Homem 1: “O palco está quase montado. Você está pronto?"

Homem 2: “Estávamos esperando por isso.”
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De repente, senti que ia vomitar, pois este palco era em cima de esgoto bruto, mas
ninguém mais pôde ver o que eu vi. Eu fui então removido da base desta parede e
encenado em uma colina distante.

Havia um grupo de nós assistindo juntos e de mãos dadas em oração. Enquanto
observávamos a área, parecia um jogo paralelo na terra sendo controlada por esses
quatro grandes anjos. Observamos enquanto os anjos jogavam um jogo que se parecia
muito com um jogo de tabuleiro chamado 'Risco'.

No extremo oposto da terra, vi uma multidão de forças demoníacas, junto com humanos
e outros. Eles também estavam jogando um jogo de tabuleiro semelhante a 'Risk'. Eles
tiveram um jogo bastante elaborado, com vários eventos e participantes.

Os quatro anjos de Deus no lado oposto pareciam ter o mesmo tabuleiro que o inimigo e
com as mesmas peças do jogo. No entanto, o inimigo não percebeu que na verdade não
estava no controle do jogo, pois a percepção que eles tinham era de que eles tinham o
controle, embora não o tivessem.

O jogo de tabuleiro do inimigo consistia em um padrão de guerra que não era difícil de
detectar, a menos que alguém estivesse sob o véu de engano do inimigo. O inimigo
parecia controlar a tecnologia, mídia e poderes, com pessoas reais controlando essas
fortalezas sobre as áreas em seu nome.

No entanto, os anjos celestiais tinham um tabuleiro de jogo ainda maior, com muito
mais peças. A cada movimento do inimigo, os anjos faziam cinco movimentos. Todos
nós assistimos maravilhados com a visão.

O primeiro anjo celestial tinha o quadrante noroeste, o segundo tinha o sudoeste, o
terceiro tinha o sudeste e o quarto tinha o nordeste. O que observamos foi acontecendo
de uma forma orquestrada.

Um dos anjos celestiais segurava a Balança do Julgamento, enquanto outro segurava um
fio de prumo. Um anjo diferente tinha uma espécie de bolsa que continha todos os tipos
de entidades com permissão para infligir a terra. Eu vi várias criaturas liberadas da
sacola em momentos estratégicos, mas depois trazidas de volta à sacola.

Um anjo diferente tinha o poder de sacudir o solo, invocar eventos climáticos e abrir
depósitos de granizo, vento e neve. Tudo isso foi dirigido por Deus no céu.
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À medida que continuamos a observar, a parede maciça desmoronou devido ao esgoto
que a corroeu do solo. A terra então começou a tremer incontrolavelmente. Um lado da
terra se ergueu e mergulhou no mar. Eu então vi as casas divididas em duas e cada casa
foi dividida.

Eu vi o medo enquanto as pessoas se viravam. Nesse ínterim, a terra foi entregue a
alguns com interesse em sua destruição, mas tudo sob o pretexto de paz. O terreno foi
dividido como uma casa dividida não pode subsistir. Continuamos a orar pela terra
amaldiçoada de nosso ponto de vista.

Terminada a descrição do sonho 3 ...

Pai, alguns desses significados parecem óbvios para mim, mas Você é mais sábio do que
eu. Por favor, revele-me o que deseja revelar e reserve o resto para outra ocasião.

Eu amo Você! Eu sei que o tempo está chegando, o tempo de maior divisão, e não apenas
para Israel, Senhor, mas também para a América. Em meu coração, sinto que os Estados
Unidos são uma Babilônia moderna. Há muitos indicadores de que ela está e estou
muito perturbado com tudo isso.

Eu sei que Você liberou o 'touro' na terra e que isso é uma distração do que está
acontecendo nos bastidores. Eu vejo o inimigo se concentrando neste touro indomável e
ultrajante, mas ignorando as coisas inacreditáveis   que ocorrem sob nossos próprios
narizes pelo inimigo.

Veja o que está acontecendo com Israel agora. Veja o que a rodeia. Alguém está
observando os movimentos dos que estão no poder aqui ou ali? Isso parecia estar
refletido em um dos meus sonhos do início da semana.

A descrição do Sonho 4 começa ...

Eu vi duas vacas de costas uma para a outra e em pé, de costas para trás. Uma era uma
vaca preparada para produzir leite e a outra vaca destinada à carne e marcada para o
abate. Nesse campo, havia outra vaca dormindo e sem saber o que estava acontecendo.

Na extremidade oposta deste campo enorme, eu vi um bando de homens. Alguns desses
homens eram judeus e alguns eram gentios. Esses homens estavam lançando suas testas
sobre esta cabra esquelética que reconheci como o bode expiatório.
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Eu assisti essa fila de homens ir até essa cabra magricela e gritar e parecer lançar seus
pecados sobre ela. Isso não foi exatamente divertido de assistir, pois o animal estava
claramente abalado. Como observei essa prática de jogar fora os pecados para o bode, o
bode se transformou neste touro vermelho. No entanto, o touro não era vermelho como
um vermelho brilhante, mas sim um vermelho mogno escuro. Independentemente
disso, o touro ainda estava vermelho.

O touro começou a chutar terra e cobriu aqueles que estavam abandonando seus
pecados. Conforme os homens sacudiam a sujeira, mais sujeira veio até que cada um
percebeu que essa sujeira não estava indo a lugar nenhum. O touro então usou seus
chifres para rasgar as roupas usadas na cerimônia e parecia ter roupas brancas
amarradas em seus chifres.

Os chifres do touro não estavam rasgando os homens, mas apenas suas roupas, expondo
assim sua nudez. Então eu vi esses homens nus lutando entre si e culpando uns aos
outros. Enquanto isso, o touro seguiu na outra direção para descansar.

O touro então se cansou dos sons dos guerreiros e voltou para eles com um galho. O
touro então estendeu o galho para os homens e saiu, mas não antes de chutar ainda
mais terra.

Terminada a descrição do sonho 4 ...

Pai, era difícil ver os eventos neste sonho porque havia muita sujeira em pó. Você
despertou este sonho para mim ontem, enquanto eu dirigia para casa. Em uma fazenda
na estrada, eu literalmente vi duas vacas de frente para o outro e uma dormindo. Não
estava em posição de parar e tirar uma foto, mas gostaria de ter feito isso, pois este era
o Seu lembrete para relembrar este sonho hoje.

Tenho estado tão incomodado com os acontecimentos no noticiário que não consigo
mais vê-lo, porque simplesmente não acredito mais no que nos dizem. Há tantas
notícias acontecendo que também não estão sendo divulgadas. Na verdade, são essas
notícias não divulgadas que são as notícias importantes.

Pai, ouvi então o Senhor dizer-me: 'Não te preocupes!', Por isso vou tentar o meu melhor
para dar tudo ao Senhor. Por favor, mantenha o inimigo longe de nós. Obrigado, padre,
por nos abrigar durante Sucot. Nunca me senti tão perto de Você, então, obrigada!

Jesus: “Erin, sobe.”
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Estou no Jardim de Deus em Sua vista para o belo vale. Ainda está amanhecendo e eu ri
porque não tenho noção do tempo aqui. Foi tudo em um dia ou cada um é um
amanhecer diferente? Acho que simplesmente não importa, porque não acrescenta
nada à experiência aqui. A beleza é ainda maior do que no dia anterior, mas igualmente
incrível.

Eu: “Mal posso esperar para Te ver, Senhor, pois tenho tantas perguntas.”

Corri para beber a água da nascente borbulhante na rocha. Por alguma razão, decidi
olhar para esta 'fonte' com ainda mais cuidado desta vez.

Quando eu morava em Bend, Oregon, várias casas tinham essas colunas altas de rocha
perfuradas para fazer mangueiras e conectadas a uma bomba e fonte de água. Ao
desligar a água, você pode ver claramente o tubo na rocha e que a bomba geralmente
está localizada na pequena piscina próxima que faz a água circular pela rocha e
vice-versa.

No entanto, quando olhei para esta fonte no Jardim de Deus, não havia tubo de plástico
e também não havia piscina. A água simplesmente foi para o subsolo e regou a grama e
as flores ao redor.

Depois de ter tomado vários punhados de água e não sei por que decidi que era uma boa
ideia, mas acho que sim, peguei meu dedo e tentei estancar o fluxo da água. Água
instantaneamente espirrou em todos os lugares e em mim. Então o buraco foi coberto e
a água acabou. Procurei água por toda parte, mas agora ela havia sumido.

Eu: “Oh não, padre, sinto muito. Eu só queria ver ... Oh, estou além do reparo. Ainda
estou com sede, então, por favor, traga a água de volta. Eu sinto muitíssimo."

Então senti uma mão em meu ombro e lá estava Uriel. Seus braços estavam cruzados
alegremente e ele estava rindo.

Uriel: “Hmm, parece que já vimos esse comportamento seu antes aqui. Acho que uma
certa garota também havia manchado a porta de Deus antes. "

Eu: Baixei a cabeça e sorri. “Sim ...” Eu mantive minha cabeça baixa. "Fui eu. Confesso
que consegui! Eu fiz tudo isso. ”

Uriel: Sorrindo. "Erin, olhe!"
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Ele apontou para a rocha e ela estava fluindo com água novamente.

Uriel: Sorrindo e rindo. “Agora, não tente parar o fluxo. Esta primavera é para seu
refresco. Isso não é algo que você quer parar, certo? ”

Eu: “Ah, não, de jeito nenhum.”

Uriel: “Essa água traz vida e é boa para beber, então não rejeite o que é bom para beber,
certo? Não é como uma fonte terrestre nem como uma nascente na montanha. Isso vem
do Rio de Deus, que é o Rio da Vida. Agora que suas roupas estão secas e seu corpo
renovado, o Rei pede sua presença. O rei está no campo. ”

Olhei para minhas roupas e vi que minha túnica branca, calças e lindas sandálias
estavam todas secas novamente.

Eu: “Eu adoraria ver o Senhor.”

Eu vi Uriel fazer um gesto para que eu subisse em seu cavalo. Em um piscar de olhos,
estávamos sobre o vale e voando em direção ao sol no céu oriental. O vale estava repleto
de árvores de todos os tipos. Vi árvores frutíferas, pinheiros ou coníferas, árvores
semelhantes a bordo, olmos, eucaliptos e outras árvores assim.

Era tudo tão incrivelmente lindo que lágrimas caíram pelo meu rosto. À distância, vi a
Cidade Dourada de Deus. Era como uma cidade moderna e uma cidade antiga
combinadas. Chegamos perto o suficiente para que eu pudesse ver a magnitude do
tamanho. Não sei como descrever o tamanho, mas posso contar sobre as camadas que
pude ver. De qualquer forma, vou tentar.
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A área da cidade era tão grande que, se você pegasse os horizontes de setenta das mais
belas cidades da Terra, quase teria esse horizonte celestial. Você teria então que pegar
esses edifícios e dar a eles cristal de ouro com metal de bronze em belos designs e alta
tecnologia.

Você também terá os edifícios da 'Sala da Mansão' em torno do Jardim interno que
circunda o Trono de Deus. Seu trono é uma catedral em si, com câmaras para coros
angelicais e música. A área ao redor do Trono é o Mar de Vidro azul.

Há colunas emoldurando a área e o teto tem vidro tão claro que é aberto e fechado. Isso
é difícil de explicar, pois eu não entendo totalmente.
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A área do Jardim é enorme. É como um país do tamanho da metade da Califórnia.
Existem exuberantes florestas de jardim, cachoeiras, lagos e galerias e áreas de
celebração. De alguma forma, eu acreditava que este parque era do tamanho do Jardim
do Éden.

O parque estava muito bem cuidado e vi pessoas se divertindo e confraternizando ali.
Eu não conseguia ver Deus, pois, literalmente, a área do Trono era tão brilhante quanto
o sol. O reflexo da luz nessas torres de vidro dourado era absolutamente deslumbrante.

As ruas pareciam ser feitas de pavimentação dourada de 'pedra de Jerusalém'? Havia
mármore com ouro, veios de ouro ou todo ouro. Ok, eu simplesmente não tenho uma
maneira de descrever, mas essas 'Ruas de Ouro' são realmente feitas de ouro. No
entanto, nada disso era cafona, mas tudo era natural e lindamente projetado por Deus.

Havia um rio correndo do Trono até a camada de aldeias, mansões e jardins. Este era o
Rio da Vida e alimentava quatro outros rios e estes circundavam o Jardim Interno e
Cortes. Esses rios então se ramificaram e alimentaram os quadrantes da cidade.

Esses rios então se estendiam para além da cidade e alimentavam os outros rios, lagos e
oceanos. Cada rio vem do Rio da Vida e o Rio da Vida vem diretamente do Trono. Toda a
vida começa com Deus! O Rio da Vida é tão lindo que é indescritível!

As áreas externas ao redor do Trono também eram incríveis. Havia áreas semelhantes a
campus com salas de registros como bibliotecas. Essas também eram áreas de alta
tecnologia, mas também tão difíceis de entender a fim de descrever.

Havia áreas de comércio com lojas e atividades pitorescas, todas com comida e música
incríveis e todas adorando e celebrando a vida, a vida eterna, por causa de Deus e
sempre louvando-o. A cidade é como um templo de adoração a Deus, mas foi criada
para nós porque Deus se agrada de nós. Havia anjos lá também e era tudo tão incrível.

Enquanto Uriel voava sobre essas áreas, eu simplesmente chorei. Em voz baixa e em
meus lábios, não pude deixar de agradecer a Deus por tudo isso. Fiquei muito feliz com
a felicidade aqui. Fiquei impressionado quando Uriel voou para o norte e virou para o
sudoeste.

Eu podia ver a plataforma da área onde novos santos chegavam diariamente e entes
queridos os saudavam. A alegria foi avassaladora enquanto escrevo.
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Depois de um tempo, Uriel voou para os campos de flores e, ao longe, estava Jesus.
Acenei para ele quando Uriel pousou. Eu rapidamente beijei seu cavalo e agradeci Uriel,
mas então corri para Jesus o mais rápido que pude. Ele estava com os braços abertos
enquanto eu corria para abraçá-lo.

Jesus: “Erin, por que você está chorando?”

Eu: “Estou maravilhada com este lugar. Estou maravilhado e oro para chegar aqui,
Senhor. ”

Jesus: Rindo. “Erin, por que você duvida do seu lugar aqui? Você viu seu Lar aqui e até
mesmo seu quarto, ou condomínio ... ”Ele riu. "…na cidade. Por que eu iria mostrar algo
a você e removê-lo? Se você não fizer nada mais do que ficar em casa até eu ir buscá-lo,
então você, pelo menos, tem isso, certo? ”

Eu: “Sim, Senhor, me perdoe.”

Jesus: “Não te abatam, Erin, mas alegra-te. Agora, vejo que sua roupa está seca. Por que
você tentou parar a primavera borbulhante? ”

Ele estava rindo enquanto levantava minha cabeça para olhar para ele.

Eu: Sorrindo timidamente. "Sim, Senhor, Uriel já me deu um sermão sobre isso."

Só então, Uriel voou sobre nossas cabeças e acenou. Ambos Uriel e Jesus estavam rindo.

Eu: “Sinto muito. Eu nem sei por que fiz isso. Fiquei fascinado com a tecnologia, ou
talvez devesse chamá-la de 'tecnologia de Deus'. ”

Jesus: Rindo. “Deus-tech? Sim, acho que essa é uma ótima maneira de descrever o
indescritível. ”

Eu: “Todo este lugar, todo o céu, é tecnologia de Deus. Na verdade, todo o Universo e a
Terra também. ”

Jesus: “Bem, como o Rio da Vida, todas as coisas debaixo do sol se originam de Meu Pai
no Trono.”
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Eu: “Sim, mas a Terra parece sem Deus agora. Parece mais que a 'tecnologia do mal' está
em toda parte agora. Claro que isso exclui nossa nova torre de Ti, Senhor. A partir de
ontem, finalmente temos comunicação. Obrigada."

Jesus: “De nada. Logo, porém, você não precisará mais de uma torre para se comunicar,
pois eu serei sua Torre Forte. ” Ele sorriu e riu. "Agora venha e pegue minha mão."

Imediatamente, estávamos em uma colina com vista para Jerusalém e o Domo da Rocha.
Lá eu vi o Muro das Lamentações. A cidade era linda, mas velha. Em contraste, não era
nada parecido com a Cidade Dourada de Deus, mas ainda assim era semelhante em
alguns aspectos.

Eu: “Senhor, vejo alguns abrigos. Esta é a hora agora? Isso é Sucot? ”

Jesus: “Embora este seja um momento muito importante, muitas vezes há tantas
cerimônias que as bases por trás deste festival se perdem.”

Eu: “Aprendi muito com esse tempo em que estamos. Acho que nunca o segui.”

Jesus: “Este é o momento para todas as pessoas se aproximarem de mim. Você está
correto em seus pensamentos sobre o povo judeu ter ciúmes dos gentios por nada. Isso
é correto, mas está chegando um momento que mudará isso.

“Quando o povo escolhido de Deus vagou pelo deserto, houve muitos sinais e
maravilhas. Todas as necessidades das pessoas foram atendidas. Mesmo suas roupas e
sapatos nunca foram gastos em quarenta anos. Porém, apesar de tudo, eles não
procuram por mim, mas por outro salvador.

“So the time has come again, for it is written, 'Behold, I make a covenant: before all your
people I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation –
and all the people among whom you are shall see the work of the Lord – for it is an
awesome thing that I will do with you.' (Exodus 34:10)

“Although the covenant is with them, it is also with you. Now, I am about to do
something in your days you would not believe even if you were told. It comes from Me.
Todas as boas dádivas vêm de Deus.

“Like you were shown today, the path of the River of Life, it begins from the Throne. It
then goes out from there and flows into many outlets. You tried to stop the small spring
today, but you could not stop something already in motion, understand?”
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Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Now, this is the City of Seven Hills. Not towers, but hills. It is a blessed city, but
there are things hidden as her enemies advance, assisted by 'the country in the west'.
There are leaders making deals behind closed doors, but the ceiling in their dwelling
are of glass. The glass ceiling has been reached and destruction has come upon the
distant cursed land.”

Me: “Lord, will the 'bull' become the leader?”

Jesus: “It matters not. However, you have only to see how many are against this one to
realize how afraid the enemy is. The very thing you are accused of is often what the
other is guilty of.

“Now, this is like the time when Pilate asked Me, 'what is truth?' You have seen the
masking of truth. Why do people become so angry at the evidence of healing, miracles
and the good from My hands?”

Me: “I do not know. Perhaps it is because they cannot believe it?”

Jesus: “No. It is because they did not like Me to begin with. I did not look right. I caused
them to be jealous of Me because I claimed to be who I am. I know it was because they
wanted what I was able to do and they enjoyed their ceremony.

“If I had come only to them and gave them enhanced powers and miracles, oh yes, and if
I had rode in on a white horse with a crown, then this might have been easier for them
to accept. However, I came from Nazareth and was conceived in an unexpected way.

“I came from humble beginnings. I had brothers and sisters and they knew others who
knew me. They also did not like who I associated with and even who I healed. Then, as a
Jew, I healed on the Sabbath. I was unacceptable to them.”

Me: “Is this why You did this, Lord? Você é incrível. This, however, well, I often feel like I
am a person not worthy of such things. I pray though, Lord, that You find me worthy to
use. Please do not just let me sit at home and wait for You to come for us. I pray You will
use me and, really, so many of us pray for this.”

Jesus: “Erin, you are seeing a great deception happening in the world right now. I will
equip you to stand. You will have no need to worry. I have not abandoned you. I am
about to do something in your days that you would not believe even if you were told.
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“I have heard your cries. I will provide for your every need. I am your shelter and cover.
I am your strong tower. Now, do not be afraid. I am the one who disposes kings and,
others, I raise up.”

Me: “So, is this like the time of Noah?”

Jesus: “It is also like the time of Pilate. There is nothing new under the sun, yet I can do
a new thing here.” Ele sorriu.

Me: “Yes, Lord, You can still do this within the confines of Scripture.”

Jesus: “A house divided cannot stand, so I will not go against My Words.” Ele sorriu.
“This is enough for today. I love you, Erin.”

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

I hugged Him.

Jesus: “Do not forget that I will deliver you from your troubles in a single day.”

Me: “I think I see this beginning.”

Jesus: “No, Erin, in a single day, all will be removed.” Ele sorriu.

Sonhe…
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