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Sonho 244 - Deus fala de nossos inimigos em suas cortes

Recebi ana quarta-feira, 17 de maio de 2017.

Comunhão

Querido Pai,

Hoje, sinto-me com mais de 54 anos. Ontem me esforcei demais e agora estou com
dores. Agradeço-lhe, padre, por me manter aqui um pouco mais. Agradeço-te pelo
dom de me sentar ao teu lado.

Agradeço suas cortes e os vislumbres de onde um dia viveremos. Em dias como
hoje, desejo para o Lar, desejo para Você, Pai, Suas Palavras de cura, Seu riso
ondulante e o conforto de Seu poder e onipotência. Obrigado por tudo.

Pai, estou maravilhado com as coisas que o Senhor compartilha comigo. Estou
pasmo por Você me considerar. Com minha dor vem um desânimo esmagador. O
inimigo, meus inimigos, deleita-se com suas vitórias e eu sofro sofrendo com seus
efeitos.

Por favor, não se esqueça de mim, padre. Por favor lembre-se de mim. Eu penso em
você o dia todo e até mesmo em meus sonhos. Eu procuro por você. Por favor,
perdoe-me quando os problemas do mundo vierem e eu me preocupar. Eu sei que
Você, Pai, está no final das contas no controle. Afastei-me ainda mais das coisas que
parecem ser apenas uma perseguição.

Pai, temos sofrido severos ataques de todos os ângulos, assim como o Senhor me
disse que estaríamos. Estamos sendo atacados por doenças. Nosso transporte,
finanças, família, filhos e espiritualidade estão todos sendo atacados. Justamente
quando sinto que estamos sendo abençoados e em Seu favor, os ataques voltam.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava na porta da Corte de Deus e Uriel me cumprimentou com armadura
completa.
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Uriel: “O Rei pede sua presença, Erin.”

Eu: "Uriel, você esteve na batalha."

Uriel: “Sim, Erin, há uma grande batalha em torno da terra e eu devo voltar. Eu só
voltei aqui para trazê-lo a Deus neste dia. É um momento difícil para muitos, Erin.
Existe uma fortaleza sobre grandes territórios. ”

Eu: “Você está ganhando?”

Uriel: “Já que Deus está no controle, a vitória está garantida, mas ainda há uma
guerra. Os inimigos de Deus não se rendem simplesmente. Se o fizerem, além do
que está escrito, não acredite em tal truque, pois certamente ele foi criado para
vencê-lo. É falso e um grande engano. ”

Eu: “Então, os anjos agora são agressivos para com os inimigos de Deus?”

Uriel: “Pelo comando de Deus, ainda estamos na defensiva agora. Estamos
frustrando os esquemas do inimigo e reforçando os limites de Deus sobre ele. ”

Eu: “Como podem os inimigos de Deus sair da Sua Vontade?”

Uriel: “Eles não jogam de acordo com as regras estabelecidas, então estamos lá para
derrubar ataques que não se alinham com o Relógio e Calendário de Deus. Eles
agora estão acelerando vários meios de ataques para deter os eleitos de Deus e
desencorajar muitos. Eles entendem que a hora é tarde e usaram malandragem. ”

Eu: “Mas Deus não sabe tudo?”

Uriel: “Sim, mas o tempo continua. Deus tem um plano e o inimigo se opõe ao Seu
plano. O inimigo agora construiu contra-ofensivas que estamos removendo. No
entanto, Deus está ficando cansado dos rebeldes e logo punirá a terra sob seus pés,
enquanto o mal continua a perseguir os justos. Embora Deus esteja zangado, Ele
também nunca se surpreende com os ímpios, entendeu? ”

Eu: “Acho que sim.”
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Uriel: “Erin, Deus está com você. Você se preocupa muito. No entanto, isso é
compreensível do seu ponto de vista inferior. Agora venha, pois Deus pede a sua
presença. ”

Uriel estendeu a mão, colocou pomada em meus olhos e me trouxe através da porta
de Deus para Sua Corte. Eu podia ouvir coros de anjos. Ele então me levou o mais
longe que pude e então, em certo ponto, eu simplesmente tive que cair de joelhos.
Uriel ficou atrás de mim enquanto eu me ajoelhei diante do Trono de Deus.

Chorei de cabeça baixa e mesmo enquanto escrevo. Orei por perdão pela cobiça,
pela parceria com o mundo, por ser do mundo e não obedecer aos princípios e leis
de Deus para nos prosperar. Como meu marido disse recentemente, às vezes
tratamos os 'Dez Mandamentos' mais como as 'Dez Sugestões'.

Então ouvi o clamor e o barulho de correntes. Quando olhei para a minha esquerda,
vi uma fila muito longa. A linha tinha três pessoas de largura e centenas de pessoas
de profundidade. Eles estavam sendo conduzidos à Corte por anjos com armadura
completa, mas diferente de sua armadura de batalha.

O povo chorou, praguejou e gemeu ao ser forçado a ir diante de Deus. Enquanto
ainda estavam vestidos com roupas mundanas, cada um parecia ter passado por
tempestades, óleo e alcatrão ou sofrido um castigo brutal.

Para dizer o mínimo, nenhuma das pessoas parecia limpa. Embora Uriel e eu ainda
estivéssemos ali com eles, as pessoas na fila não pareciam nos notar. Embora eu
não tivesse certeza, pensei ter reconhecido algumas das pessoas na fila.

Os anjos então deram um grito e o povo imediatamente caiu de joelhos. Eu ouvi os
anjos gritarem novamente enquanto outro anjo ia fileira por fileira acenando com o
braço. Quando ele fez isso, os lábios do povo se afrouxaram e todos começaram a
confessar.

Uriel: Falando baixinho por cima do ombro. “Erin, estes são seus acusadores. Estes
são aqueles que o amaldiçoam continuamente à simples menção do seu nome. ”

Eu: “Mas, Uriel, não reconheço muitos deles, se houver.”

Uriel: “Estes estão por vir e ainda mais. Olha, a linha não acaba. ”
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Olhei na direção da porta de onde eles estavam entrando e vi que havia mais e mais
pessoas se enfileirando.

Eu: “Nossa, isso é triste.”

Uriel: "Erin, agora olhe aqui."

Então, vi uma segunda porta com muitas pessoas que reconheci, mas também
algumas que não reconheci. Eu vi gente lá desde o começo da minha vida e até
agora. As pessoas nesta fila estavam sendo alinhadas aos pares. Ao inspecionar essa
linha mais de perto, logo reconheci mais e mais pessoas. Parecia que essas eram as
pessoas que ajudaram e incitaram meus principais inimigos.

Uriel então chamou minha atenção para uma terceira porta que estava ainda mais
perto do Trono de Deus do que a segunda porta. As pessoas que passavam por esta
porta estavam em fila única e a fila era extremamente longa. Havia tantas pessoas
que eu reconheci lá. Fiquei então chocado ao ver muitas outras pessoas lá também,
muitas que eu não reconhecia.

Eu: “Quem são as pessoas nesta linha que não reconheço?”

Uriel: “Estas são as pessoas que contribuíram tanto para a sua perda de função
quanto para o seu coração partido. Estas são as pessoas que se empenharam em
sua destruição, sua morte e / ou sua pobreza, tudo por vingança. Estas são as
pessoas que roubaram muito de você. Cada uma dessas pessoas agora vai confessar
sua parte em roubar você. Cada um deve apresentar seu caso diante de Deus
somente com base na verdade.

“Agora, olhe ali. Este é um tipo de tela de cinema. É aqui que Jesus está diante de
Deus. Também parado ali ao lado dessas pessoas está o inimigo. O inimigo se
deleita com sua destruição e não tem lealdade para com nenhum deles. Não
importa quanta lealdade algumas dessas pessoas tivessem para com o inimigo, o
inimigo não tinha lealdade alguma.

“Agora, à medida que seus inimigos se aproximam de Deus, eles não terão escolha a
não ser confessar diante dEle de joelhos. Toda a verdade então passará nessa tela
para que todos os que estão na Corte também vejam como os outros dois grupos
participaram de tudo isso.
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“Agora, esta terceira porta, a que está mais perto de Deus, contém seus ferreiros. A
segunda porta contém todos aqueles que ajudaram seus ferreiros. A primeira porta
contém todos aqueles que ajudaram a todos eles. Muitos na primeira porta fizeram
isso inclinando os ouvidos para fofocar, usando lábios ansiosos para espalhar
mentiras ou ambos.

“A maior parte deste terceiro grupo está relacionada ao seu ministério, os sonhos e
visões que Deus lhe deu. Agora, muitos receberão perdão ao implorarem por
misericórdia. Os que estão na terceira porta, seus ferreiros, já tiveram muitas
chances, mas não ”.

Eu então olhei para cima e vi meu nome de nascimento e minha foto aparecerem na
tela. Um anjo então recitou meus pseudônimos para as pessoas em voz alta.
Enquanto ele fazia isso, ouvi gemidos, gritos e maldições, seguidos de choro.
Também havia um fedor. Havia pessoas associadas a cada ponte da minha vida
chorando e rangendo os dentes cerrados.

Foi muito doloroso ver várias coisas na tela, pois eu não tinha ideia de que algumas
dessas coisas já haviam acontecido. Foi horrível. No entanto, tão rapidamente
quanto vi uma imagem, ela foi rapidamente apagada da minha memória. Essas
imagens desapareceram tão rapidamente da minha memória que não tive tempo ou
capacidade de escrever nenhuma delas.

Eu: “Uriel, o que está acontecendo?”

Uriel: “Essas memórias, essas partes da sua história, foram protegidas de você.
Erin, Deus só dá o que você é capaz de lidar. Muitos homens ou mulheres, como
você, terão isso, mas a maioria de suas linhas de inimigos são curtas em
comparação.

“Suas linhas são muito longas, pois o inimigo nunca parou suas guerras contra
você. Ele enviou problemas para você como a chuva. Ele enviou problemas sobre
você como um oceano, com onda após onda após onda passando por você. O
inimigo nunca parou. Assim como os oceanos não dormem à noite, o inimigo
também não. ”

Eu: “Uriel, esta tem sido uma vida difícil para nós.”
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Uriel: “Eu sei, Erin. Embora pareça que seus ataques não param e vão continuar,
apenas saiba que Deus os vê a todos e em breve irá justificá-lo. ”

Deus: “Erin ...”

Eu rapidamente me curvei.

Deus: “Todos os seus inimigos estão diante de mim, assim como você os vê agora.
Eles estão diante de mim. A calamidade se abateu sobre você por toda a sua vida,
mas você permanece aqui e Me busca. Portanto, vou conceder-lhe o que você busca
e o que você pede. ”

Eu: Chorando. “Pai, não me traria alegria vê-lo destruir meus inimigos. O
pensamento deles, junto com a miséria e a vergonha que veio com isso, me deixa
doente ... ”Eu então adicionei com um sorriso. “... e ainda não tenho certeza sobre
metade do Reino.”

“Pai, algo está em meu coração. Você poderia consertar tudo o que meus inimigos
tiraram de nós? Não posso ser Deus sobre eles, mas, Pai, o Senhor pode. Você
poderia curar meus filhos? Você poderia me curar por dentro e por fora? "

“Pai, o Senhor poderia espalhar esses sonhos para aqueles que têm fome, sede e
querem conhecer melhor Você e Jesus? Você criou, através de mim, uma carta de
amor gigante para os perdidos, os cansados   e os de espírito quebrantado.

“Eu nunca soube o quão incrível você é até que me chamou para um
relacionamento com você. Por favor, não me leve para casa até que eu seja capaz de
ajudar outros a vê-lo como o Pai incrível e o Deus maravilhoso que você é! Rezo
para não ter pedido muito. ”

Deus: “Erin, isso já foi concedido, assim como o seu campo. Não se preocupe."

Eu ouvi alguém gemer logo depois que Deus falou sobre o campo que Ele havia
prometido me dar em breve.

Eu: “Quem era aquele gemendo?”

Deus: “Você não lamentaria ao falar de sua culpa diante de Deus se procurasse
justificá-la? Eu possuo a terra e tudo nela. As estrelas são minhas. A lua e o sol são
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meus. Quem pode argumentar e dizer: 'Ei, isso é meu, comprei e paguei'? Ninguém
pode dizer isso.

“Enviei Meu Filho para enviar Boas Novas de que o Noteholder se livrou de sua
culpa e removeu seus pecados. Eu até dei Meu Filho como um sacrifício de sangue.
Mesmo assim, eles continuam a viver de forma contrária aos meus mandamentos. ”

Eu: “Você é o Noteholder?”

Deus: “Sim. Enviei Meu Filho e, por Seu Sangue, Ele se tornou o resgate para
libertar os cativos. Muitos então saíram direto da prisão e foram para as trevas para
continuar com seus pecados. Agora, como você pode ver em Minha Corte, aqueles
que estão antes de Mim têm uma grande dívida comigo. Eu chamei sua nota.

“Registrei suas transgressões e os acorrentei. Aqui estão eles. Muitos afirmam que
Me conhecem, mas não conhecem Meu Filho. Se eles têm o Espírito Santo falando
com eles conhecimento e sabedoria, então eles são surdos e rejeitaram Meu
Conselho. Então, aqui estão eles. Agora, quem vai se levantar por este? ”

De repente, vi um homem que agora mal reconhecia, mas que tratou a mim e a
meus filhos de maneira tão injusta há muitos anos. Percebi que ninguém falou por
ele e que Jesus não estava mais lá. De repente, o homem começou a barganhar com
Deus.

Homem: “Eu fiz isso por você. Eu fiz isso ... ”Ele começou a listar vários itens.

Deus: “Porque você prejudicou muitos em Meu nome quando eu não o tinha
chamado para fazer isso, você se proclamou 'deus' sobre os inocentes. Você falhou
em reconhecer os efeitos do mal que causou. Muitas vezes chamei você para
abandonar sua maldade, arrepender-se em quebrantamento para Mim e buscar e
aceitar Meu Filho, mas você recusou.

“Portanto, eu não o ouço e sua súplica cai em ouvidos surdos. Você não teve
compaixão por aqueles que são Meus. Várias vezes você foi capaz de prevenir
danos. Você atuou como juiz e júri, mas nunca administrou justiça justa em seu
nome. Você favoreceu o mal e causou-lhes inúmeros danos. Assim como você
julgou, você também será julgado. Você está afastado da Minha vista até o dia do
julgamento. Próximo ... ”
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Só então, outro homem, tremendo incontrolavelmente, começou a confessar
muitas coisas horríveis.

Deus: “Chega, é tarde demais. Não mais, estou acabado. ”

Deus então colocou isso de lado e voltou a se dirigir a mim.

Deus: “Erin, vou continuar em Minhas Cortes, mas você precisava saber que te
amo, não te deixei, não te abandonarei e que dou bons presentes a quem amo”.

Eu: “Pai, isso me deixa triste. É difícil testemunhar. ”

Deus: “Enquanto eu sou o Deus de justiça e misericórdia, aqueles aqui Me
abandonaram e rejeitaram Meu Filho. Portanto, eu não os conheço. Eu reservei um
lugar para eles até a hora do julgamento. Eles residirão com os filhos de Moloch e
aqueles que praticam todos os tipos de males.

“Agora, as coisas estão prestes a mudar. Eu te amo e tenho algo maravilhoso
planejado para você e sua família. Vou curar seu coração partido e confortá-lo. Você
ajudará muitos, mesmo enquanto suas linhas de inimigos aumentam
constantemente. ”

Eu: “Então eu entrego todos os meus inimigos a Ti, Pai, em Nome de Jesus.”

Deus: Rindo. “Muito bem, Erin, eu os tenho. A vida deles não é deles e, assim como
a sua vida foi dada a Mim em rendição, eles ainda se apegam à deles. Eu vou te
resgatar de suas garras. "

Uriel me colocou de pé.

Sonhe…
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