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Dream 240 - Jesus, sua noiva e seu presente

concluído em quinta-feira, abril 13, 2017

Este sonho foi iniciado na terça-feira, 11 de abril de 2017 e levou três visitas
separadas ao longo de um período de três dias para ser concluído. A última visita
ocorreu na quinta-feira, 13 de abril de 2017.

Recebeu na terça-feira, 11 de abril de 2017 (Visita 1) ...

Primeiro dia da Páscoa e é um belo dia de primavera com temperaturas em torno
de 65 graus Fahrenheit.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por nunca me deixar e meus filhos. Obrigado
por nos remover do deserto para esta bela terra. O escoamento de neve da
primavera está criando grandes cachoeiras do normalmente pequeno riacho do lado
de fora de nossa janela.

O pequeno riacho é agora um pequeno 'rio' furioso e o som é tão bonito. É
maravilhoso finalmente abrir as janelas para o ar fresco e esse som incrível. Estou
gostando do frescor, pois, em meu Espírito, sinto que nossa terra terá um calor
recorde este ano.

Nosso inverno foi brutal e alguma neve caiu novamente na semana passada. Em
comparação, teremos temperaturas na casa dos 70 esta semana. Não temos ar
condicionado, mas estamos nos preparando para o aquecimento da maneira que
podemos.

Depois de ver os anjos virando as mãos do rosto para cima, Você me confirmou que
isso se referia às condições do tempo. Calor recorde seguido de frio recorde e tudo
o que Você nos avisou aconteceu.

Como resultado, eu aprendi que, seja neste ano ou no próximo ou mesmo em uma
temporada que achamos que não, o Espírito Santo está me inspirando a agir. Então
é isso que estamos fazendo. Estamos nos preparando para o calor e as
tempestades que resultam dessas mudanças extremas de temperatura.
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Obrigado, padre, por suas instruções. Embora às vezes ainda tenha medo, Você
gentilmente, mas também às vezes severamente, lembre-me de não ter medo, pois
Você é Deus. Você me lembra que está no controle total e tem pleno conhecimento
de todas as condições.

Eu me consolo com isso e não posso então dizer a Você: “Desculpe-me, Pai, mas
está 100 graus hoje. Você sabe que é realmente desconfortável aqui agora? Olá?"
Deus nunca se surpreende com nada e promete nos dar alívio. Embora nem
sempre faça isso como esperávamos, Ele sempre o faz da maneira perfeita e no
momento perfeito.

Recentemente, alguns fardos foram colocados em meu coração. Pai, eu sei que a
morte de uma criança é usada como medida para as pessoas ao seu redor e até
mesmo para o mundo, mas às vezes não consigo suportar. Não tenho mais a
tolerância que uma vez tive para me afastar do que vejo.

Também sei agora que não precisa da minha ajuda para 'ordenar' vários eventos, já
que tem tudo isso totalmente sob Seu controle. Também sei que meu luto pela
morte dessas crianças não é um bom uso do meu tempo, pois Você me lembra que
já carregou essas crianças para Você.

Você, então, me lembra de tudo o que aguarda essas crianças no céu e que há
tantas coisas lá. Jesus os leva ao Rio, eles podem visitar o Jardim dos Animais
Bebês e os adolescentes ainda têm aquele incrível Centro de Aprendizagem de alta
tecnologia para visitar.

Você então me lembra que, embora eu não deva chorar pela criança, ainda está
tudo bem para mim chorar e orar pelos pais e famílias dessas crianças que ainda
têm que permanecer na Terra para 'juntar os pedaços'. Quando eu então volto
minha raiva para alguém que pode ter assassinado a criança, Você me lembra de
dar isso a Você, pois eles correm grande risco de julgamento, tanto nos tribunais do
mundo como nos tribunais de Deus.

De qualquer forma, eu estava realmente muito incomodado com alguma coisa
ontem à noite e, tanto, que chorei enquanto estava tomando banho. Mais tarde, me
vi intercedendo por esse criminoso que, aparentemente, não merece nenhuma
simpatia por seus crimes hediondos. Enquanto eu chorava, Você, Pai, colocou em
meu coração a oração por este jovem e assim o fiz.

Oh pai, o tempo parece estar chegando ao fim em breve. De acordo com Seu
relógio, estamos agora na hora final. Agora vejo este tempo como um 'tempo de
pesos e medidas' e um tempo em que as ações de um homem, ou mesmo as
reações, estão sendo contadas por Você.
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A meu ver, um dos principais problemas agora é que a decadência se acelerou tão
rapidamente recentemente que não acho que aqueles sem o Espírito Santo serão
capazes de compreender ou discernir tudo o que está acontecendo. Em alguns dias
da semana agora, eu até me pego levantando e me perguntando: 'Então, que
acontecimento horrível já aconteceu hoje?'

Então, fico nervoso ao falar sobre qualquer uma dessas coisas com qualquer
pessoa, exceto minha família imediata. Então, questiono o que podemos discutir em
público atualmente. As leis em quase todos os países estão mudando tão
rapidamente contra os cristãos que falar sobre Jesus ou mesmo sobre o Islã quase
certamente trará problemas mundanos.

Embora ainda seja seguro falar sobre Jesus em alguns países hoje, por quanto
tempo isso vai durar? Ainda está bem? Logo não será! Portanto, peço ao Senhor
que nos fortaleça, pois não seremos capazes de suportar nem mesmo a onda inicial
de problemas que virão, muito menos ajudar qualquer pessoa que precise ouvir as
Boas Novas de Jesus.

Senhor, sinto-me como um cavalo de corrida preso dentro do portão de largada
agora. Estou tão ansioso para começar a correr, mas agora estou velho e não tão
capaz quanto os outros 'cavalos'. Simplesmente não tenho capacidade física para
correr contra eles.

Sei que isso significa que devemos confiar cada vez mais em nosso Dono, mas
realmente deveríamos ter feito isso o tempo todo. Jesus é nosso Cavaleiro e
Treinador e o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar a perseverar. No entanto,
como eu vejo agora, eu pessoalmente simplesmente não consigo ver muito além do
portão dos cavalos!

Ontem de manhã, enquanto dormia, vi uma pequena luz brilhante à distância.
Enquanto eu olhava para ela, a luz ficava cada vez maior. Logo, essa luz tornou-se
muito grande e era uma luz branca tão brilhante que era diferente de tudo que eu já
tinha visto, mesmo durante minhas EQMs.

Quando acordei de repente, meu primeiro pensamento foi que havia dormido
demais e que o sol do meio-dia estava brilhando em meus olhos. No entanto,
quando a realidade caiu e eu acordei mais um pouco, logo percebi que meu quarto
ainda estava completamente escuro. Então percebi que essa luz brilhante não
estava no natural, mas, em vez disso, aconteceu no meu sonho.

Algumas horas depois, quando estava dirigindo para a cidade, ouvi uma música no
rádio e soube que era Você quem me enviou isto para meu conforto. Como nossa
recepção da estação de rádio cristã às vezes é ruim no país, eu tinha ouvido isso
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enquanto ouvia uma estação secular. Senti então que o Senhor estava falando
comigo por meio da música 'Forever Young', de Rod Stewart.

Mais tarde, quando ouvi essa música de novo, simplesmente soube que Você
estava me amando por essa música. Bem, eu chorei por um bom tempo enquanto
ouvia a música novamente e acompanhava a letra ao mesmo tempo. Estas letras
pareciam feitas sob medida para a corrida que corri até agora com Você e que Você
agora me encorajava a continuar:

Forever Young©

Que o bom Deus esteja com você em cada estrada que percorrer,

e que o sol e a felicidade o cercem quando ta longe de casa.

E que você cresça e se torne orgulhoso, digno e verdadeiro,

e faça aos outros o que você teria feito a você.

Seja corajoso e seja valente,

e em meu coração você sempre ficará ...

Para sempre jovem, para sempre jovem, para sempre jovem, para sempre jovem!

Que a boa sorte esteja com você, que sua luz-guia seja forte,

construa uma escada para o céu com um príncipe ou um vagabundo.

E que você nunca ame em vão,

e em meu coração você permanecerá ...

Para sempre jovem, para sempre jovem, para sempre jovem, para sempre jovem,
para sempre jovem, para sempre jovem!

E quando você finalmente voar para longe, estarei esperando ter servido bem a
você,

por toda a sabedoria de uma vida que ninguém jamais poderá contar.

Mas seja qual for o caminho que você escolher,

estou bem atrás de você, ganhe ou perca ...
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Para sempre jovem, para sempre jovem, para sempre jovem, para sempre jovem,
para sempre jovem, para sempre jovem, para sempre jovem, para sempre jovem!

Enquanto eu escrevia isso e pensava sobre o Senhor possivelmente falando
comigo, mas realmente com todos nós, através dessas letras, como eu poderia não
ficar com os olhos marejados? Embora eu nunca tenha ouvido o Senhor cantar e,
se o fizesse, tenho certeza de que Sua voz seria diferente da voz de Rod Stewart,
foi a mensagem da música que me tocou tanto.

Enquanto eu enxugava as lágrimas dos meus olhos, meu telefone tocou e era um
pastor messiânico judeu chamando para orar por nossa casa. Obrigado, Pai, por
este pastor que o Senhor chamou para orar por bênçãos e cura sobre nossa casa.
O momento e a mensagem da oração foram tão perfeitos e, novamente,
simplesmente soube que era de você.

Muito obrigado por este presente maravilhoso. Foi oportuno, pois estou bastante
desanimado. O tempo continua a marchar e nada parece estar acontecendo aqui
agora, pelo menos não no 'visível'.

Além disso, eu tinha acordado esta manhã com uma dor contínua no meu lado
esquerdo, mas agora era ainda pior. Essa dor desceu pela minha perna, meu
quadril e meu braço. O lado esquerdo do meu rosto também está ligeiramente
dormente e é muito irritante. Senti que essa dor era um chamado para orar a Você,
então decidi ajoelhar-me em oração imediatamente. Minha oração ...

Pai, eu te amo. Embora eu não saiba o que está acontecendo comigo agora, Você
sempre sabe. Por favor, pai, por favor, me cure logo. Se não agora, por favor, faça
com que eu ainda possa funcionar e me mover. Estou cansado, padre, por favor,
ajude-me a me fortalecer logo.

Quando me sinto assim, é difícil. Em meu coração, ainda olho ao meu redor com
toda a admiração e espanto de uma criança. Alegra-me ver reaparecer os
salgueiros e o brotar das árvores. Os cervos estão vagando por nossa propriedade
e chapins, pardais e tordos estão agora ao nosso redor, cantando e construindo
seus ninhos para se preparar para seus bebês.

Eu me deleito com meus filhos e sempre digo: 'Uau, como essas crianças saíram do
meu ventre? Eles agora estão mais altos do que eu e ainda estão crescendo! '
Estou muito grato por nossos filhos, Senhor, então, obrigado mais uma vez pelas
grandes bênçãos de nossos filhos.

Em meu coração, sinto que ainda deveria ser capaz de fazer todas as atividades
que antes era capaz de fazer. No entanto, às vezes a vida pode desferir um golpe
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cruel. Agora tenho a sabedoria do Seu conhecimento vivo, mas ainda tenho um
corpo que está morrendo e é incapaz de realizar o que agora desejo fazer a Seu
serviço.

Pai, você se lembra de quão rápido eu era capaz de pedalar? Você se lembra de
como eu uma vez dancei? Você se lembra de como eu adorava esquiar com minha
mãe nas trilhas locais quando ainda estava no ensino médio?

Embora parecesse decente em tudo o que havia tentado fisicamente, e talvez até
mesmo fosse uma espécie de atleta, tudo isso agora parece ser uma lembrança tão
distante. Estranhamente e ao mesmo tempo, tudo isso ainda parece tão recente.
Isso tudo é tão confuso às vezes.

Essas memórias ainda estão gravadas em meu coração, mesmo tendo perdido
tantos anos durante todas as minhas batalhas. Meus filhos tiveram uma infância
normal por causa dessas batalhas. Eu simplesmente não tive tempo para
ensinar-lhes coisas como esportes porque muito tempo era gasto lutando nessas
batalhas e simplesmente tentando sobreviver como uma mãe solteira.

Enquanto eu ainda fazia caminhadas, ia a museus, fazia longas viagens e ia à igreja
com essas crianças, ainda era uma grande luta encontrar tempo para isso. Oro para
que, se eu morresse logo, eu os deixasse com um coração para Você, Pai, e um
coração para Você, Jesus.

Embora eu não acredite que seja Sua Vontade que eu vá logo, Você poderia, por
favor, me deixar ver meus filhos curados, se for? Pai, o Senhor conhece todas as
nossas necessidades, mas meu coração se parte por elas e não posso fazer nada
além de orar.

Passei tantos anos sozinho e sempre fui muito cauteloso em não compartilhar
nossa história em excesso. Passei muito tempo me defendendo daqueles que
oferecem conselhos cruéis sobre como devo educar meus dois filhos. Eles
simplesmente não conheciam as dificuldades de criar filhos no espectro do autismo
ou sobre o de Asperger.

Pai, você estava lá. Você estava lá quando as pessoas diziam coisas horríveis para
nós em público. Lembro-me até de uma época em que estava levando as crianças
para uma visita ao pai. Nosso ponto de entrega foi de Bend para Biggs, Oregon. O
pai, então, pegava as crianças de mim lá e depois dirigia de volta para as Tri-Cities
no estado de Washington.

Muitas vezes eu tinha que viajar essa viagem de três horas várias vezes por mês.
Isso significou seis horas de condução na noite de sexta-feira e outras seis horas no
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domingo. O custo do gás sozinho acabou usando quaisquer reservas mensais
extras que poderíamos ter de outra forma.

Como se tratava de visitas ordenadas pelo tribunal, não tive escolha a não ser
obedecer. No entanto, o custo do gás era debilitante. Eu até tive que fazer visitas
frequentes a uma loja de penhores local para arrecadar dinheiro para o gás. No
final, minha câmera, minhas joias e meus outros objetos de valor foram todos
confiscados, tudo por dinheiro para a gasolina.

Embora eu muitas vezes recomprasse alguns desses itens assim que chegasse o
dia de pagamento, isso sempre era uma perda. Era um círculo vicioso e realmente
não havia como escapar. Em uma viagem específica, parei para abastecer em uma
rodovia movimentada.

Enquanto eu estava na bomba de gasolina que abastecia meu carro, meu filho mais
novo, com 6 anos na época, decidiu que não queria mais esperar no carro. De
alguma forma, ele se soltou, saiu correndo do carro e se dirigiu para a movimentada
rodovia.

Enquanto as outras crianças gritavam comigo sobre o que tinha acontecido, eu
sabia que tinha que correr atrás dele antes que ele alcançasse o tráfego que estava
passando. Acontece que um policial estava no estacionamento ao mesmo tempo e
viu tudo o que havia acontecido.

Ele veio até mim enquanto eu segurava meu filho com uma técnica chamada
'contenção passiva', que me ensinaram a usar para acalmá-lo. Eu sorri para o oficial
em antecipação a ele vir para me ajudar. Quão errado eu estava!

Oficial: “Senhora, devo ligar para os Serviços de Proteção à Criança? Parece que
você está tendo problemas para controlar seus filhos com segurança. Enquanto
você corria atrás deste, você tinha 'abandonado' as outras duas crianças em seu
veículo. ”

Eu: Ainda segurando meu filho, fiquei pasmo. “Mas ele estava indo em direção à
rodovia e teria se ferido ou morto. Não posso estar em dois lugares ao mesmo
tempo. Por favor, nunca tinha acontecido nada assim antes. ”

Oficial: zombeteiro. "Então, o que você fez para que ele fugisse de você?" Ele então
olhou para meu filho de seis anos. "Sua mãe machucou você?"

Filho: “Sim, ela me machucou. Ela magoou meus sentimentos. "
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O oficial então percebeu que meu filho estava tendo dificuldade para falar e não era
'normal'. No entanto, isso ainda não parecia importar para ele e ele novamente
olhou para mim com um sorriso de escárnio condescendente.

Oficial: “Olha, vou ter que preencher um relatório e escrever um tíquete”.

Eu: Imediatamente explodindo em lágrimas. “Olha, oficial, por favor, por favor, por
favor, não faça isso. Tento o máximo que posso para ser o melhor que posso com
meus filhos, mas meus dois filhos têm autismo. Por favor, por favor, não faça isso
comigo. Não tenho nem dinheiro para a passagem. Tal acusação pareceria
desfavorável para mim no tribunal e isso não seria justo, dada esta circunstância
única. ”

Oficial: “Bem, eu nem mesmo sei o que é 'autismo', mas eu reconheço quando um
pai não consegue manter seus filhos seguros. Talvez fosse melhor para essas
crianças, em vez disso, estar em um lar com disciplina. ”

Eu: Implorando. “Oh, por favor, minha casa tem disciplina. Isso não era uma
ocorrência normal. Oh, por favor!"

Meu filho de alguma forma percebeu que o oficial estava insinuando que isso
poderia significar que ele teria que viver com outra pessoa.

Filho: Gritando. "Não não não! Mamãe, sinto muito. Não não não não!"

Meu filho estava tão em pânico que não parava de gritar de terror com a
possibilidade. Ele estava obviamente apavorado de que até mesmo o oficial tivesse
se sentido desconfortável.

Eu: “Olha, todo mundo conhece nossos dois juízes locais. Vamos antes de qualquer
um deles. Não posso correr o risco de concordar com essas acusações e terei de ir
a tribunal por causa disso. Eu realmente não terei escolha. ”

O policial de repente soube que isso poderia não parecer bom para os tribunais,
pois até mesmo ele agora podia ver que meus meninos tinham necessidades
especiais. Eu acredito que Deus estava abrandando seu coração.

Oficial: “Bem, este é o seu dia de sorte. Apenas tente controlar seus filhos de agora
em diante, ok? "

Ele então caminhou até meu carro e olhou para dentro e pode ver que meus outros
filhos estavam todos presos corretamente. No entanto, ambos estavam chorando,
pois ambos começaram a chorar quando eu comecei a chorar.
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Oficial: “Ok, crianças, boa viagem.”

As crianças acenaram com a cabeça, acenaram para ele e agora estavam sorrindo
novamente. O oficial então se voltou para mim. Enquanto ele tentava permanecer
severo, eu agora podia ver um vislumbre de um sorriso quando ele parecia
finalmente entender com o que eu tinha que lidar. Ele decidiu ter misericórdia de
nós.

Oficial: “Ok, senhora, você está livre para ir. Porém, tenha cuidado no futuro. Seu
filho pode não ter tanta sorte da próxima vez. ”

Depois disso, fiquei preocupado que isso pudesse acontecer novamente e comprei
uma trava de segurança infantil especial para garantir que isso não acontecesse.
Obrigado, Senhor, foi a única vez que isso aconteceu e poderia ter sido tão horrível.
Obrigado, Senhor, por Tua proteção divina.

Pai, embora coisas como essa tornassem difícil para mim viajar com meus filhos
naquela época, isso ainda era algo que as crianças e eu gostávamos e fazíamos
com frequência. Agora que meus filhos estão todos mais velhos, assim como os
filhos do meu marido, viajar seria fácil agora. No entanto, minha dor torna a viagem
muito difícil agora, por isso mantemos nossas viagens curtas.

Pai, me entristece não ser mais capaz de ser uma 'jovem mãe' para nossos filhos
agora. Por favor, padre, não me deixe deteriorar mais. Meus filhos e os filhos do
meu marido, agora 'nossos' filhos, passaram pelo fogo da vida e surgiram como
delícias ... bem, sorrisos, na maior parte.

Agora, embora eu sinta que sou eu quem está nos segurando. Como sabes,
Senhor, o tempo tem custado muito a mim. Oh Pai, eu te amo muito. Todos os
nossos filhos te amam muito. Todos nós vimos agora seus milagres vez após vez e
todos nós sabemos que Você moveu muitas montanhas em relação a cada um de
nós.

No entanto, hoje, eu imploro e imploro para que, por favor, não me esqueça.
Lamento muito não ter gostado de Você na minha juventude. Eu sinto muito por
estar muito ocupado para reconhecê-lo trabalhando em minha vida quando eu tinha
meus 20 anos. Lamento ter 'problemas de audição' quando tinha 30 anos. Lamento
que tenha sido difícil até mesmo ouvir devido a todas as minhas reclamações
quando tinha meus 40 anos.

Bem, agora estou na casa dos 50 anos e sinto Você, ouço Você e até tenho a honra
de realmente vê-lo. Ó Senhor, desejo estar em Sua presença. Você me ensinou a
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ficar em silêncio para que eu possa ouvir em silêncio a Sua doce voz. Agora me
movo devagar, mas Você me ensinou a observar e orar.

Senhor, estou muito grato por mais um dia aqui. Aprendi a apreciar até as coisas
sutis agora. Você me mostrou como apreciar até as pequenas coisas que eu teria
sentido falta quando era mais jovem.

Eu sou muito grato por Você ter me dado um marido piedoso. Sou grato por ele
apoiar tanto meu relacionamento com você. Pai, meus inimigos permanecem
sempre presentes, mas Sua proteção permanece sobre cada um de nós. Eu sou
muito grato a você!

Tenho que viajar novamente em breve para ver meu médico. Continuo esperando
que esta seja a hora em que eu seja curada e antes de partirmos. Espero que ele
seja uma testemunha de um grande milagre, em vez de apenas mais um encontro
com alguém que é deficiente.

Oro para que assim seja e ainda espero pelos milagres que Você me prometeu. Oro
para que isso seja para agora e não mais tarde, mas também para todas as coisas.
Porém, no final, eu quero que tudo isso seja no Seu tempo, Pai, e para a Sua glória
e não minha.

Hoje, eu quero ser 'Para Sempre Jovem', tanto no meu Espírito quanto no meu
corpo. Eu quero que a glória de Deus preencha meu corpo quebrado e me use para
Seus propósitos sob o Céu na Terra. Hoje, com muitas lágrimas e com muita dor,
entrego-me totalmente a Ti, Deus Pai.

Oh, como desejo segurar a mão de Jesus enquanto Ele me conduz até a soleira da
minha ponte final de vida e para a Sua eternidade. Embora eu não tenha
conseguido viver em 'paz na Terra', oro para que, de certa forma, ainda o tenha
servido bem aqui. Jesus, oro para que tenha feito a diferença e oferecido esperança
aos cansados   observadores de Sua breve vinda sobre as nuvens.

Eu tive um sonho com minha mãe ontem à noite ... A

descrição do Sonho 1 começa ...

Eu olhei para minha mãe e ela era jovem e vibrante. Isso era algo que eu só tinha
visto vislumbres na Terra. Ela estava tonta e alegre, embora 'tonta' nunca fosse uma
palavra que eu teria usado para descrevê-la na Terra.

Eu vi minha mãe enquanto ela caminhava pela Cidade de Deus, a Cidade Dourada.
Ela agora deu um pulo enquanto caminhava e o Senhor me disse que era porque
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ela agora só se lembrava das coisas boas. Todas as coisas ruins da Terra agora
foram removidas para longe aqui no céu.

Eu vim para a cidade e ela estava muito feliz em me ver. Ela parecia quase ansiosa,
mas de forma agradável, para me mostrar algo pelo qual Deus a havia encarregado.

Mãe: “Erin, mal posso esperar que você veja isso. Vamos! É lindo! Venha!"

Assim que minha mãe terminou de dizer isso, mas bem antes que ela pudesse me
mostrar o que ela queria, eu acordei. Eu estava de volta na minha cama e ainda
estava escuro.

Terminada a descrição do sonho 1…

Pai, estou tão feliz em ver que minha mãe está tão feliz lá. Todas as coisas
anteriores se foram. Eu mal reconheci sua aparência, mas eu a conhecia. Eu a
conheci! Senhor, restauraste tudo o que foi tirado dela. Ela era linda quando estava
na Terra, e especialmente quando era mais jovem, mas agora era muito mais do
que nunca.

Pai, o Senhor reparou sua fraqueza. Você a curou de seu câncer, leucemia e todas
as suas outras doenças. Verdadeiramente, este é um milagre! Obrigada! Obrigado,
Pai, por este precioso presente!

Recebeu na quarta-feira, 12abrildede 2017 (Visita 2) ...

Jesus: “Erin, vir para cima.”
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Eu estava no meio de um lindo jardim que tinha uma forma circular gigantesca. O
anel externo estava cheio de árvores frutíferas de todos os tipos. Alguns ramos
estavam florescendo, enquanto outros ramos tinham frutos maduros. Havia então
um anel de vinhas em flor, arbustos perfumados e bagas. Dentro dele, havia um
anel de gramíneas e flores.

Havia então outro anel de grama doce com flores baixas que levavam ao musgo
nas margens de um lago redondo. Dentro da lagoa, havia uma fonte surgindo no
meio. Era simplesmente incrível e tinha sido claramente desenhado pelo 'Mestre
Jardineiro'!

Eu me encontrei na borda leste da grama do prado, olhando para o oeste. O sol
estava mais baixo no céu e eu poderia dizer que ainda faltava uma ou duas horas
para o sol se pôr. Decidi sentar-me por um momento para apreciar toda a beleza
deste lugar incrível.

A fragrância era incrível, mas difícil, senão impossível, de descrever ou separar
completamente, já que estava em plena floração. Eu podia sentir o sol em meu
rosto enquanto olhava para minhas mãos. Eu não podia acreditar como minhas
mãos eram lindas e jovens.

Minhas unhas não estavam pintadas, mas pareciam feitas de pérolas polidas que
cobriam cada uma das minhas unhas. Soltei um grande suspiro, pois elas eram
mais bonitas do que quaisquer unhas que eu já tinha visto e certamente as minhas
hoje.

Eu ouvi uma voz atrás de mim. Parecia Jesus, mas eu não tinha certeza.

Voz: “Eu sou sua retaguarda”.

Eu me virei para olhar para trás, mas ninguém estava lá. Agora eu tinha certeza de
que era Jesus. Então ouvi uma voz de onde eu estava olhando.

Voz: “Eu vou antes de você”.

Eu me virei, mas não havia ninguém lá. Agora eu simplesmente sabia que este era
Jesus. Então, ouvi Sua voz acima de mim.

Jesus: “Eu sou o teu dossel e a tua tenda”.

Eu olhei para cima de mim, mas Ele não estava lá. Então, ouvi Sua voz bem ao
meu lado.
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Jesus: “E estou sempre ao teu lado”.

Virei para a direita no momento em que senti Sua mão tocar meu ombro. Era Jesus
sentado e sorrindo para mim bem ao meu lado. Estendi a mão e o abracei de
alegria.

Eu: Sorrindo. “Senhor, eu não pude te ver!”

Jesus: “Ah sim, mas eu ainda estava aí com você, não estava?”

Quando ele sorriu novamente, pude ver que seus dentes eram incrivelmente
brancos. Seus olhos são da mais bela cor verde azulada. As lágrimas começaram a
escorrer pelo meu rosto.

Eu: “Senhor, estou tão feliz em vê-lo!”

Ele estendeu a mão, pegou minha mão e segurou minha mão em Suas mãos. Ele
então ergueu minha mão até sua bochecha direita.

Jesus: “Você é sempre precioso para Mim, embora nem sempre sinta que o é”.

Eu: “Sim, mas ainda não entendo porque faço isso. Não entendo por que a vida tem
que ser tão difícil. Por que a vida está tão escura agora? Por que essa vida é tão
escura? ”

Jesus: “Bem, morar em um lugar escuro significa que, quando a luz do amanhecer
finalmente surge, ela remove a escuridão em um instante. As trevas não podem
mais se esconder enquanto a luz inunda as trevas. Você está em uma situação
sombria, mas a luz em você ainda brilha como um farol.

“Em breve, não haverá escuridão ao seu redor. Lembre-se, Erin, é sempre mais
escuro antes do amanhecer. ” Ele sorriu. “Esta é uma ocorrência diária como um
sinal do Céu, junto com as fases da lua e a rotação da Terra. Até a rotação do sol e
das estrelas são sinais do céu.

“Agora, essas coisas são todas tidas como certas como uma 'coisa certa', certo? No
entanto, o que aconteceria se apenas um deles falhasse? ”

Eu: “Nossa, Senhor, não seria apenas visível, mas também provavelmente
catastrófico.”

Jesus: “Agora, essas são todas 'luzes', certo?”
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Eu: “Sim, e todos eles são criados por Deus, Você. Porém, Tu, Senhor, és a Luz do
mundo. ”

Jesus: “Sim, Erin, mas alguns ainda preferem as trevas. Alguns adoram o sol, a lua
e as estrelas e então se curvam a eles como sua 'luz'. Erin, Eu sou a Luz do mundo
e quem Me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Você é minha luz
e a lâmpada queima em você, Minha Lâmpada. Agora você deve mostrar o caminho
para aqueles que vivem nas trevas. ”

Eu: “Senhor…” Fiz uma pausa. "…Como as?" As pessoas já me odeiam e eu sou
apenas um 'ninguém' agora. Não só isso, mas mal estou encorajando até para mim
mesmo. Estou queimando, Senhor, então, por favor, acenda meu fogo logo. Por
favor, coloque mais óleo na minha lâmpada. Oh Senhor, a escuridão me cerca. E se
eu não tiver luz? ”

Jesus: “Erin, pare! A escuridão odeia a luz. Você acreditou que não haveria
batalha? Pois está escrito que este é o julgamento, que a Luz veio ao mundo e que
as pessoas amaram mais as trevas do que a Luz porque suas obras eram más.

“Para aqueles que fazem coisas más, eles odeiam a luz e não são atraídos por ela,
pois a luz expõe sua maldade. Mas quem faz a verdade vem à Luz para que se veja
claramente que o seu ... ”Ele sorriu. “… Ou suas… obras foram realizadas em Deus.
Lembre-se de que isso também deve ser verdade para você.

“Quem está na luz, mas odeia seu irmão, ainda vive nas trevas. Quem ama seu
irmão mora na Luz e, nele, não há motivo para tropeços. Mas quem odeia seu irmão
está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde está indo, porque as trevas
cegaram seus olhos ”.

Eu: “Oh, como uma parábola ao nosso redor escondida à vista de todos”.

Jesus: Sorrindo. "Bem, sim. Então, Erin, o mal vive e respira ou está morto? "

Eu: “Ok, essa é uma ótima pergunta. Hmm, pessoas que vivem na escuridão
praticam o mal todos os dias. Eles ainda respiram, mas não estão vivos. Bem, eles
vivem, mas não para Você e, portanto, estão nas trevas.

“O inimigo e seu exército também habitam nas trevas e estão separados de ti. Eles
estão trabalhando dia e noite, mas, separados de Você, eles ainda estão mortos.
Eles acreditam que estão vivos em satanás e nas trevas, mas isso é mentira.

“Senhor, ainda me sinto morto aqui, embora seja parte de Ti. O Espírito Santo está
em mim, Sua luz está em mim e eu amo meus irmãos e irmãs, mas meu corpo
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ainda está morrendo. Meu corpo está morto e em decomposição. Mesmo que eu
não esteja no túmulo, ainda me sinto como se estivesse. ” Eu sorri e comecei a rir.
“Eu sinto que sou um dos 'mortos em Cristo'.” Então, soltei um grande suspiro e
olhei em seus olhos.

Jesus: “Então levante-se, Erin, levante-se e brilhe!”

Eu: “Sim, Senhor, mas nada posso fazer sem Ti na liderança. Eu te amo, Senhor, e
estou sofrendo. Por favor, por favor, me mostre como subir! ”

Ele sorriu e acenou com a cabeça em concordância enquanto se levantava. Ele
então pegou minha mão e me levou até ele.

Jesus: “Venha comigo à fonte. Minhas fontes também estão em você. Agora vem."

Recebeu na quinta-feira, 13abrildede 2017 (Visita 3) ...

Jesus me levou à beira da bela lagoa redonda. A fonte no meio tinha muitas
camadas de água jorrando.

Jesus: “Agora, Erin, venha beber, pois esta é a Água Boa.”

Ele sorriu e fez sinal para que eu tomasse um gole. Abaixei-me e
momentaneamente notei meu reflexo na água. Quando olhei para baixo, estendi a
mão e toquei meu rosto enquanto observava meu reflexo. As lágrimas começaram a
escorrer pelo meu rosto e me vi tocar uma de minhas lágrimas no 'espelho' da água.
Ele então falou comigo com ternura.

Jesus: “Por favor, Erin, beba.”

Eu: “Oh, Senhor, obrigada. Obrigado por suas promessas e pela promessa deste
lugar. Oh, muito obrigado por este lugar para que possamos estar aqui com você.
Sim, sim, Senhor, beberei com prazer! ”

Jesus: Sorrindo. "Esperar. Melhor ainda, por favor, me permita. ”

Ele se abaixou com as duas mãos e colocou um pouco de água em suas mãos. Ele
levou as mãos à minha boca e bebi delas como se fossem uma xícara. Eu podia
sentir a água saindo pelas minhas entranhas. Eu podia sentir isso em cada parte do
meu corpo.

Eu: Eu sorri e ri. "Oh, Senhor, esta é a Água Viva, certo?"

Jesus: “Sim, Erin, direto da Minha xícara.”
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Ele sorriu ao olharmos para Suas mãos. Ele então se abaixou até a água e jogou
água em mim. Eu joguei água nele de volta e nós dois começamos a rir. Eu então
fiquei sério e triste novamente. Jesus olhou para mim e me deu um sorriso tão
simpático e reconfortante que desafiava qualquer comparação.

Eu: “Senhor, se as pessoas soubessem o quão maravilhoso Você é, elas ...”
Comecei a chorar de gratidão. “… Bem, não há ninguém como você. O que você
fez por nós e o que preparou para nós aqui. Oh Senhor, eu só queria que as
pessoas soubessem o quão maravilhoso é o Seu coração. É perfeito! Você é
perfeito! Você nos ama. Você até me ama. Estou maravilhado e maravilhado com
tudo o que Você fez, do começo ao fim. Obrigada!"

Jesus: “Mas lembre-se, Erin, você só viu uma pequena fração de tudo o que está
esperando aqui. Você é uma testemunha do Meu Amor. Embora poucos tenham lido
isso agora, escrevi esta história, Minha História, na tábua do seu coração. Há
também um livro que muito poucos agora lêem, que também mostra Meu amor por
minha noiva. Este é o mesmo que os versículos que freqüentemente apontei para
você. ”

Eu: Eu soube imediatamente a que Ele estava se referindo. “Oh, o Livro é o Cântico
de Salomão e a Escritura é o Salmo 45.”

Jesus: “Erin, you are a bride and you represent what a bride, My Bride, is to Me. You
are precious and honored in My sight and I delight in you. My Fountains are in you
and your candle, your Lamp, burns brightly. You look for Me and you wait for Me.”
He smiled at me knowingly.

Me: “Yes, Lord, but not very patiently, I'm afraid.”

I shook my head at myself and He laughed.

Jesus: “Yes, but you are in anticipation of a big celebration and the excitement of My
coming for you, the excitement and the promise of all of this. Está bem. It is well.”

Me: “So, You are not disappointed in my anxiousness and impatience?”

Jesus: “Well, for your wellbeing, it is best to just trust Me. I am coming for you and I
will be coming soon. However, in the meantime, I have something wonderful that I
am sending ahead of Me. It is a Gift sent ahead for the Bride to be delivered by the
angels. This is special and will delight you.

“When you receive My Gift for My Bride, you will know that I will not forget you. I
always come for what is Mine, understand? I also call out to those who are not Mine,
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but most refuse to hear Me. Instead, their hearts run to another groom and their feet
run to a different feast.”

Me: “Lord, I had something odd appear in a dream I had last night. I heard a 'bing'
that sounded quite similar to a 'push notification' on my tablet that normally alerts me
to earthquakes or extreme weather that may have occurred or are occurring.
However, it was neither of those this time and I was deeply disturbed by the
message on my tablet.

“I then went to my tablet, but noticed that 'my' tablet was no longer mine. Even my
server had changed and only certain Apps and information were now available. Isso
me perturbou. 'My' tablet had then automatically translated some sentence of Middle
Eastern origin, possibly Arabic, into English for me to read. Lord, what did it mean?”

Jesus: “Well, this is written, so now look to Isaiah.” I laughed as suddenly 'Isaiah
14:12' flashed right there in front of my eyes. “Ancient Babylon worshipped the moon
god. Arabia is the daughter of Babylon.

“Now, Lucifer was an angel of light that had fallen into darkness and he is weakening
the nations by using his weapons and instruments. The veil has now gone over the
nations, but not for modesty, but rather for infliction. Infliction is a punishing rod for
slavery. Now, what is slavery?”

Me: “Someone who is owned by another for their purposes.”

Jesus: “Well, it is worse than this. Slaves are forced into obedience by their owners,
masters or oppressors. They are captives.”

Me: “What does this dream mean, Lord?”
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Jesus: “Well, it is going to get hot, and unbearably so, for most. However, Erin, I give
you refreshing cool water to drink, the Living Water, so do not be afraid. Many will
perish for lack of water.”

Me: “Lord, may I ask You a question?”

Jesus: Smiling. “Proceed.”

Me: “Jesus, You are the 'Rising Son', but are You not also the 'Morning Star'? I mean
the 'real' Morning Star?”

Jesus: “Hmm, great question. Well, there were many translations of the Word and
some may seem confusing, but perhaps they really are not.” Ele sorriu. “Now, let Me
explain. Lucifer, when he was still in Heaven, was a bright 'morning star'. However,
when he fell from Heaven like lightning, his flame was extinguished. Now I am the
'Morning Star', understand?”

“Well, Erin, you no longer have to be confused about this.” He good naturedly
laughed as He looked into my eyes and I smiled. “Now, to those who ask for wisdom
concerning this, then I will give this to them. Now, Erin, when is the sky the darkest?”

Me: “Right before the breaking of the dawn.”

Jesus: “Yes, and a bright Light has come to remove the darkness. Now, there are
many references to the roots of Babylon. Do you see, hidden there in plain sight on
their banners, both the moon as a crescent and a star? However, there is a
difference as I am the Son of God and the Savior of the world, not the 'destroyer who
comes to rob, kill and destroy'.

“Now, you were given this dream in order to dig deeper and to understand the times
that you are in. Now, Who is the real and bright 'Morning Star'? Who is the 'Dawn
Breaking'? Who is the 'Everlasting Light'?”

Me: I became excited. “Why, it is You, Jesus! Tu es! Lord, I feel different in my heart
today. I love this time with You so much. You are wonderful!”

Jesus: “I have given you several things today to pray about, things that I have placed
on your heart. Know that there is a counterfeit to everything that is good. The
adversary seeks confusion. The veil over the land is oppressive and will be a type of
desensitizer. It will make people unable to discern or realize what is happening until
it is too late.”

Me: “Oh, do You mean like paralyzing snake venom?”
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Jesus: Nodding. “This is exactly what it is like. I gave you a vision of this before. The
snake slowly swallows the victim whole while he is still alive. He is unable to free
himself as he cannot move.”

Me: “Yes, Lord, but You can free him! Você pode!"

Jesus: Smiling. “Yes, Erin, I can. Erin, My Spirit is in you, so do not be afraid. In a
little while, I am going to shake the 'heavens' and the Earth, both the sea and the dry
land. I will shake all of the nations. You must not fear as I am with you.”

Me: “Lord, I know that this time is soon. I will try to not be afraid. Please strengthen
us.”

Jesus: “Do not worry, Erin, as you will not be shaken in the way that you think. My
Gift is soon to come. Keep your Lanterns burning, even in the watches of darkness.”

He smiled as He reached over and hugged me. I felt so safe in His arms.

Sonhe…
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