
Fonte:
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full
-dreams/dream-246/

Dream 246 - Jesus, João 15 a 17 e Esperança Enterrada

Recebido na quinta-feira, 1 de junho de 2017.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela paz de
ter meus filhos aqui comigo. Obrigado por ter os filhos do meu marido conosco
também. Obrigado por nossa casa em um lugar lindo.

Embora a primavera tenha chegado tarde aqui em nossa região, a promessa do
verão chegou rapidamente e as árvores floridas agora estão verdes. Hoje, eu te dou
um coração de extrema gratidão. Amo-te, pai!

Você nos protege e nos sustenta. Suas leis e gentis repreensões nos mantêm no
Bom Caminho. Suas palavras são como diamantes, tesouros na jornada da vida.
Você é meu maior tesouro! Você é meu Pai, meu Amigo e meu Conselheiro. Tudo o
que você faz e / ou permite é para o benefício de nossos corações. Seu tesouro são
nossos corações.

Tenho fugido de você ultimamente. Eu tenho fugido de ir até você. Só sei que o
inimigo fez o possível para tentar me afastar de você. Sinto muito, padre, por favor,
me perdoe. Eu deveria estar pressionando Você, não fugindo de Você.

Devo ser honesto com você. Não gosto do que Você tem me mostrado através de
meus sonhos e visões recentemente. Muito mais agora faz sentido, mas ainda estou
lutando para saber como me sinto sobre isso. Certa vez, pensei de alguma forma
que todos os cristãos vigilantes se reunissem e intercedessem para impedir os
planos malignos dos ímpios.

No entanto, eu percebi que, sem o cumprimento de Suas profecias tanto no Antigo
como no Novo Testamento, haveria grande confusão. Recentemente, me
mostraram coisas tão intrincadas e profundas, tão diabólicas e tão inacreditáveis,
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bem, como estão hoje, claramente não estou preparado para o que está por vir ou o
que já está aqui.

Bem, eu realmente devo enfatizar novamente que já está aqui. Bem, 'eles' já estão
aqui e continuam a ser como um tsunami se espalhando onde quer que haja terra
disponível. Eles não precisam de convite para fazê-lo, pois, mesmo sem convite,
eles ainda vêm.

E agora, padre? No meu estado atual, meu coração certamente irá falhar. Sem o
Senhor nos fortalecendo em breve, não vamos durar. Você tem me instruído sobre
o inimigo oculto e suas obras ao longo de toda a minha vida, mas agora vejo que
ainda não estou adequadamente preparado como estou hoje.

Eu pensei que já estava preparado em um momento, mas eu realmente não estava
naquela época e certamente não sou como estou agora. Pronto, estou admitindo
isso livremente! Pai, eu admito que não estou preparado agora como estou! Eu
preciso de Sua ajuda, Senhor!

Como um bebê cristão, eu costumava pensar tolamente que Jonas era apenas um
bebê grande. Bem, agora eu percebo que estava errado sobre ele. Se eu me inserir
em seu lugar e enfrentar um inimigo tão assustador quanto os habitantes da cidade
de Nínive devem ter sido, o que eu teria feito? Posso ter falado sobre um grande
jogo, mas agora percebo que sou mais parecido com Jonas do que jamais poderia
imaginar.

Sub-dream 1 começa - “Uma Família Slaughtered” (20maiodede 2017) ...

Eu vi um casal viver no Oriente Médio em uma viagem missionária. Eles tinham
muitos filhos pequenos e estavam todos lá com eles. Uma noite, alguns homens
maus invadiram sua casa. Eles então ameaçaram o pai e o marido, um homem de
Deus, com uma escolha má.

Homem do 'falso deus': “Você deve declarar 'nosso deus' como seu deus. Você deve
aceitar 'nosso deus' ou você vai nos assistir enquanto estupramos sua esposa e seus
filhos. Se você não aceitar 'nosso deus', então iremos massacrar todos eles bem
diante de seus olhos. ”
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O homem de Deus ficou dividido, mas decidiu que tentaria salvar sua família. Em
voz baixa, ele pediu misericórdia e perdão a Deus, mas sabia em seu coração que
realmente sabia que amava Jesus de todo o coração. Ele tentou enganar os homens
maus a fim de salvar sua família concordando com suas exigências.

Homem de Deus: “Ok, ok, eu aceito. Eu aceito 'seu deus'. ”

Bem, o que se seguiu foi horrível. Os homens do 'falso deus' ainda continuaram
com o que o homem de Deus temia que eles fizessem. Ele foi forçado a assistir
enquanto cada um deles se revezava estuprando sua esposa e cada um de seus
filhos. Eles então o fizeram assistir enquanto matavam sua esposa e filhos, um por
um, depois que terminaram de estuprá-los.

Depois que os homens do 'falso deus' terminaram suas maldades, eles se
prepararam para decapitar o homem de Deus. Quando o homem de Deus estava
para ser decapitado, ele clamou a Deus em grande agonia. Uau, seus lamentos eram
diferentes de tudo que eu já tinha ouvido antes e achei incrivelmente difícil para
mim continuar escrevendo isso. Fui então fortalecido para continuar.

Homem de Deus: clamando. “Oh Pai, me perdoe! Oh Pai, perdoe-os! "

Acordei bem no momento em que o facão estava sendo golpeado no pescoço do
homem.

sub-sonho 1 ...

Acabou oEste foi apenas um dos muitos sonhos que tive recentemente sobre o
mesmo assunto. Desde então, me fez perceber verdadeiramente que não consegui
entender a magnitude do que está chegando às nações e, na realidade, já está aqui.

Agora, se confrontado com a mesma situação do homem de Deus, eu poderia
realmente confiar em mim mesmo para não fazer exatamente o que ele fez? Na
verdade, como qualquer um de nós poderia saber o que faria se enfrentássemos
essa mesma situação horrível? Pai, com meus filhos em perigo como este, sinto que
meus lábios teriam feito exatamente a mesma coisa para tentar salvá-los.

Sub-dream 2 começa - “A Mulher que monta uma Bull” (14maiodede2017) ...
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Eu vi uma visão incrivelmente detalhado de uma mulher com os seios totalmente
expostos montado em um grande touro. A mulher tinha cabelos pretos
extremamente longos e grossos e usava uma coroa de ouro com joias e pérolas. Ela
usava uma capa de veludo vermelho forrada com seda roxa e pantalonas
transparentes.

Ela usava algum tipo de joia elaborada e tinha um colar de ouro com correntes nos
seios e na barriga. De repente, percebi que seus braços foram cortados logo abaixo
do cotovelo. Como resultado, ela foi incapaz de conduzir o touro que estava
montando. No lugar de seus pés, ela tinha ganchos de ferro maciços e era bastante
assustador.

Uma tempestade se aproximou e começou a levantar a sujeira e a areia como um
redemoinho. A mulher então montou seu touro para fora da tempestade. No
entanto, depois de um curto período, a mulher se foi, desaparecendo sem deixar
vestígios.

No entanto, a fumaça havia permanecido de onde ela havia desaparecido e parecia
que a fumaça nunca iria acabar. O touro então percebeu que essa mulher não
estava mais montando nele e se virou para procurá-la.

O sub-sonho 2 acabou…

Esse sonho me acordou e me perturbou muito. Enquanto eu rapidamente fiz um
desenho do que me foi mostrado, eu o deixei de fora devido à sua explicitação
(embora necessária).

Sub-dream 3 começa - “Os decretos Grupo 'Unity mundo” (21maiodede2017) ...

Eu vi um grupo de homens estimados com os mesmos interesses que escrevem
algumas ordens. Depois de concluído, um pergaminho foi assinado mutuamente
por todos eles. Essas ordens foram escritas contra a Família Real de Meca. Depois
que os pedidos foram colocados dentro de três latas de malha de prata, suas tampas
foram lacradas.

Uma das vasilhas foi enviada para o sul e as outras duas vasilhas foram enviadas
para aqueles que haviam cometido fornicação com ela, os Estados Unidos e Israel.
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Embora eu não tivesse certeza de como Israel teria se envolvido em tudo isso, não
recebi nenhuma informação.

Depois disso, vi vários ataques muito grandes. A família real da Arábia logo se foi.
No entanto, não vi o que aconteceu com as outras duas chegadas de vasilhames.

Então eu vi esse mesmo grupo nomear um homem para todas as terras. Embora eu
soubesse de alguma forma que esse homem era bem conhecido no mundo, estava
impedido de lembrar exatamente quem ele era. Embora eu não pudesse entender
completamente a língua em que falavam, de alguma forma pude ver seus planos.

Outro grande rolo foi então desenhado, como um contrato, declarando que o
mundo teria uma religião e que todas as outras religiões estariam sob esta religião.
Então, vi que os nomes de todas as outras religiões também estavam escritos neste
documento.

Lembrei-me que o homem que havia sido nomeado parecia ser uma espécie de
líder, talvez parecido com um califa, mas era muito mau. Quando o pergaminho foi
finalmente concluído e pronto para sair, ele saiu rapidamente.

Logo depois disso, esse grupo controlou todo o dinheiro, suprimentos de alimentos
e gás e petróleo. Percebi então que todo tratamento médico agora tinha apenas
uma fonte de atendimento. Houve também uma declaração decretando apenas um
governo, uma religião e um banco e assim por diante. Todas essas coisas agora
eram controladas por essa entidade maligna.

Sub-dream 3 sobre ...

Sub-dream 4 começa - “Os Destruindo Spreads Mold” (25maiodede2017) ...

Eu estava nos bancos de uma igreja e vi um pregador pregando o Evangelho.
Quando olhei para o teto, vi mofo nos cantos do altar frontal da igreja. O molde
estava se espalhando rapidamente, tão rápido que era como se fosse um vídeo de
lapso de tempo.

Então, vi que esse pregador não era mais capaz de pregar o Evangelho de Cristo.
Quando o mofo o atingiu, vi grande desespero e choque em seus olhos sobre o que
acabara de acontecer e com que rapidez.
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Então, corri para fora da igreja e desci a rua. Decidi que seria sensato conseguir
algum dinheiro, então corri para o meu banco. Uma vez lá dentro, percebi que a
mesma coisa com o molde também estava acontecendo lá. Eu rapidamente fui até o
caixa eletrônico para sacar fundos enquanto ainda podia.

Enquanto eu estava lá, de repente percebi que um globo ocular gigante estava
olhando para mim da máquina. Isso me apavorou, mas então percebi que esse
molde havia tomado conta de todo o banco e até mesmo encerrado o dinheiro.
Felizmente, eu já havia sacado todo o dinheiro que pude, então corri até o
supermercado mais próximo para comprar suprimentos.

Ao entrar na loja, percebi que todas as prateleiras já haviam sido remexidas.
Qualquer comida que ainda restasse era escassa. Pior ainda, o que havia estava
podre, pois fora tomado pelo molde que se espalhava. De repente, ouvi o produtor
em perigo e gritando para quem quisesse ouvir.

Homem: “Acabei de lançar isso! Tudo isso estava fresco esta manhã. O que
aconteceu?"

Decidi correr para a seção de laticínios esperando que não fosse tarde demais. No
entanto, o cheiro em toda essa seção era azedo e as pessoas agora gritavam de
horror. Decidi que qualquer coisa aqui estaria estragada, então corri rapidamente
para o corredor de bolos.

Embora ainda houvesse alguns sacos de farinha disponíveis, meus olhos se
arregalaram quando vi que um saco de cinco libras agora estava sendo vendido por
mais de $ 100. Ao sair da loja, pude ouvir ainda mais gritos, choro e choro. No
entanto, não era melhor nas ruas, pois agora tudo estava um caos. Um homem na
rua começou a lamentar para mim.

Homem: “Não tenho esperança! Nenhum mesmo! Tudo o que eu tinha agora se foi!
Tudo isso agora se foi! ”

Sub-dream 4 over ...

Sub-dream 5 começa - “O Segredo6º Pilar do Islã” (26maiodede 2017) ...
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Eu estava em uma sala de aula com um instrutor árabe. Ele estava vestindo um
sobretudo branco com uma touca. Ele estava mostrando à classe um globo branco
da Terra. Uma enorme fita branca foi enrolada ao redor do globo.

Ele então começou a apontar para as várias terras, todos os sete continentes, e para
a fita enrolada em torno deles. Embora eu não tivesse certeza se a fita representava
de alguma forma a internet global, percebi que, observando mais de perto, todas as
fitas pareciam se originar do Oriente Médio e iriam para cada uma das sete regiões.

Instrutor: Falando com sotaque pesado. “Você deve ouvir e entender que todos
vocês aprenderam uma mentira. A única verdade é que todos os fundamentos são
realmente de Allah. Allah é a coluna e a pedra angular. Sem Alá, todo o edifício
desmorona. ”

O instrutor então mostrou à classe um desenho dos cinco pilares do Islã usando um
projetor de slides. Quando ele terminou de mostrar à classe o5º pilar, os slides
avançaram erroneamente para mostrar um6º pilar. Quando ele percebeu que isso
estava acidentalmente sendo mostrado para a sala de aula, ele rapidamente
desligou o projetor o mais rápido que pôde.

Aluno: “Professor, qual era aquele6º pilar?”

Instrutor: “Não havia6º pilar.”

Aluno: “Mas todos nós vimos!”

Quando toda a turma começou a murmurar o acordo coletivo, o instrutor decidiu
arriscar e continuar com a aula. Ele conectou o projetor de slides de volta e
mostrou a eles o6º pilar novamente.

Instrutor: “Sim, sim, este é um pilar especial. No entanto, também é um segredo e
apenas aqueles que aceitam as palavras de Allah têm permissão para vê-lo. Agora,
quem gostaria de aprender sobre os segredos desteespecial6º pilar? ”

Cada um dos alunos levantou a mão em concordância. Quando o instrutor viu isso,
pediu licença por um segundo para orar baixinho e fora da vista de seus alunos.

Instrutor: “Obrigado, Alá, por entregar este conhecimento para mim. Obrigado por
entregar esses alunos tão facilmente. ”
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Sub-sonho 5 acabado ...

Pai, eu também tive vários outros sonhos que parecem estar relacionados com o
Livro do Apocalipse. No entanto, devo admitir que não passei muito tempo lendo o
Apocalipse, pois ele me oprime. Como tal, ainda é um mistério para mim e tenho
uma compreensão limitada.

Às vezes, até parece que o Apocalipse é realmente maravilhoso demais para os
limites de minhas habilidades. No entanto, quando leio isso, posso ver que Suas
Cortes e Seu Trono são exatamente como o que vi. Quando eu leio sobre o que o
belo coro de anjos canta em Suas Cortes, é exatamente como o que eu ouvi.

O Apocalipse fala até mesmo do belo Mar de Vidro que Você me mostrou, mas é
frustrante, como tenho certeza de que foi para John, que minha escrita nunca
pudesse realmente capturar a maravilha desta maravilha. Embora esse 'mar' seja de
vidro, ele também vive e respira de alguma forma. Na realidade, isso é muito difícil
para nós compreendermos em nosso estado humano atual.

Pai, eu oro por maior conhecimento e 'Revelação' de Ti enquanto tento navegar
neste grande Livro. Já que estamos claramente no início deste tempo agora, eu
realmente sinto que isso é o que Você gostaria que fizéssemos.

Também percebi como o inimigo tem sido eficaz em colocar os cristãos uns contra
os outros. Muitos agora estão tão ocupados acusando outros de falsos ensinos,
falsos sinais, falsos prodígios e engano que quase não resta tempo para eles
testemunharem de Sua Graça e Glória aos perdidos.

Em Marcos 3:25, Jesus afirma: “E se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa
não subsistirá”. Jesus havia falado isso aos fariseus depois que eles O acusaram de
ser o 'príncipe dos demônios'. Eles então O acusaram falsamente de ser capaz de
expulsar demônios apenas porque Ele era secretamente um deles.

Jesus sempre me lembra que logo chegará um tempo em que também seremos
acusados   por outros cristãos de trabalhar para Satanás. Bem, na verdade, este
momento é aqui, porque eu já experimentei essa reação de outros cristãos algumas
vezes.
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Essa reação ocorre mesmo que eu escreva claramente sobre nosso amor por todas
as coisas de Deus e da Bíblia. Você poderia pensar que essa reação seria porque eu
estava escrevendo sobre meu relacionamento CONTRA Deus, mas é realmente por
causa de meu relacionamento COM Deus. É evidente que não apenas o mundo está
atrasado, mas também muitos dos 'seguidores' de Deus.

Agora, Deus nos criou especificamente para um relacionamento com Ele e até
mesmo nos disse que Ele falaria conosco em sonhos e visões durante o fim dos
tempos. Mesmo que o que eu escrevi esteja de acordo com a Bíblia e
constantemente aponte para a Bíblia, os ataques ainda vêm, quase sempre daqueles
que deveriam estar apoiando tudo isso em vez disso.

Muito simplesmente, todos nós fomos criados para amá-lo, louvá-lo e adorá-Lo.
Embora também sejamos chamados a honrar Sua Criação, incluindo a Terra e os
animais, e a amar uns aos outros, devemos sempre amá-Lo em primeiro lugar e
obedecer Seus mandamentos e mandamentos. Embora nada do que escrevi nesses
sonhos contradiga isso, a raiva ainda vem e só vai aumentar, principalmente de
outros cristãos.

Pai, o Senhor nos deu muitos avisos na Bíblia para não sermos enganados por
várias coisas, mas especialmente por aqueles que ensinam falsas doutrinas. Essas
falsas doutrinas são variações da Sua Palavra e foram enviadas pelo inimigo para
conduzir Seus Cordeiros aos lobos de um falso evangelho. Funcionou e muitos
agora seguem um falso 'cristo', aquele que é o oposto dos frutos positivos do
Espírito.

Os líderes desses falsos 'messias' então sobrecarregam seus seguidores com obras,
e um em particular até os elogia por suas mortes. Muitos neste agora coagem seus
filhos e filhas a cometer suicídio / assassinato, encorajando-os a se sacrificar
usando bombas escondidas para matar e mutilar outros em nome de seu deus.

Parece que cada uma dessas falsas religiões tem o mesmo tema comum. Cada um
deles tem uma longa lista suplementar de demandas que são vagamente baseadas
nas interpretações de um homem (ou mulher) e nos escritos de trechos tirados do
contexto da Palavra de Deus. Cada um desses falsos mensageiros mantém seus
seguidores como reféns, exigindo que eles dêem uma homenagem designada para
chegar ao céu.
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Esta 'homenagem' ao seu 'deus' pode significar atos de serviço ou sacrificar seu
dinheiro, terras e filhos e assim por diante, mas muitas vezes tudo isso. Eles
ensinam sobre um deus que deve ser temido. Eles ensinam sobre um 'falso Jesus'
que na verdade é o inimigo disfarçado, um lobo em pele de cordeiro. Suas
promessas de Céu e Eternidade só estão disponíveis para seus seguidores se eles
pagarem o preço por sua religião em particular, seja o que for que isso acarrete.

Em contraste, o Único e verdadeiro Jesus da Bíblia nos ensina em Mateus 5: 3 que
'bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus ”. Em
Mateus 20:16, Ele nos ensina que 'os últimos serão os primeiros e os primeiros
serão os últimos'. Essas seitas ensinam o oposto completo de nosso Jesus Perfeito.

Você, Pai, é o Deus de justiça, misericórdia e compaixão. Você até enviou Seu Filho,
Deus em carne, Jesus, para nos mostrar o caminho até Você por meio de Seu amor
e sacrifício. Ele foi e é o Cordeiro Puro dado em sacrifício, um bode expiatório, para
expiar nossos pecados.

Ele ressuscitou! Ele vive! Ele está naqueles que O aceitam como seu Senhor e
Salvador! O Espírito Santo é o nosso telefone celular celestial, um presente seu
como uma linha direta com Jesus! Jesus, por meio do Espírito Santo, é nosso
Conselheiro, direcionando nosso caminho em retidão, amor, compaixão e
misericórdia pelos perdidos. Simplesmente nunca poderíamos fazer isso sem a Sua
orientação e compaixão.

Que deus pode fazer isso senão nosso único Deus verdadeiro no céu, nosso
Criador? Nenhum! Pai, o mundo está em processo de dissolução. Está derretendo e
se dissolvendo bem diante de nossos olhos. Você me mostrou uma série de
tentáculos nos quais nós, como um mundo, perdemos todo o controle para apenas
alguns. A raiz de cada uma dessas nações está agora nas mãos erradas e a maioria
de seus cidadãos está completamente alheia ao que está acontecendo.

Você me mostrou quem agora é dono dos mercados financeiros e de nossas
hipotecas e controla os bancos. Há uma raiz profunda nisso e está oculta. Os
suprimentos globais de alimentos são agora completamente controlados por
aqueles que estão no poder e nenhum deles foi eleito.
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A expansão de uma nação poderosa que não possui terras NÃO está se referindo ao
Cristianismo! Todas as principais editoras de livros de materiais educacionais e, em
breve, até mesmo de publicações bíblicas também, já estão nas mãos erradas.

Você também me mostrou quem é o dono da mídia, entretenimento e tecnologia.
Você me mostrou quem é o dono do nosso transporte. Tudo é propriedade das
mesmas pessoas que são donas dos mercados financeiros. Eles criam histórias
falsas que fazem o mercado de ações despencar e, em seguida, compram as
empresas "prejudicadas" por uma fração do que valem.

Enquanto isso acontecia lentamente, agora está acontecendo muito rapidamente.
As portas para as nações foram abertas e o inimigo foi livremente permitido, e
muitas vezes até encorajado, a invadir e conquistar. Como isso foi feito de uma
maneira relativamente 'pacífica', ninguém percebeu. Nós somos os despojos e o
saque e agora estamos livres para comprar.

Meu marido e eu recentemente tivemos a oportunidade de revisar alguns DVDs de
uma organização cristã chamada 'Koome Ministries'. Esses DVDs nos ensinaram um
pouco sobre o funcionamento interno do Islã, já que o líder dele é um
ex-muçulmano. O que esses DVDs confirmaram como já aconteceu é mais do que
um pouco assustador!

Pai, se o Senhor não nos fortalecer logo, como qualquer um de nós sobreviverá?
Vários meses atrás, Você me mostrou os Estados Unidos como se fosse uma casa
enorme. Nisso, o Canadá era seu 'quintal da frente', o México era seu 'quintal' e os
países a leste e oeste eram seus vizinhos.

Você então me mostrou outras coisas também. As linhas de abastecimento
fronteiriças dos EUA agora são controladas pelo inimigo e são as 'regiões de
entrada'. Isso inclui as Ilhas Aleutas, do Alasca à Rússia, a Região do Canal do
Panamá e a Baía de Hudson até Toronto. O continente norte-americano agora está
vulnerável à aquisição, pois esses gateways são o jardim da frente e de trás dos
EUA. Pior ainda, tudo isso está sendo feito 'por convite'.

Pai, eu não quero que ainda estejamos mais aqui. No entanto, se devemos
permanecer por um tempo como trabalhadores para trazer a Sua colheita, por
favor, fortaleça-nos e logo. Quem será capaz de resistir se Você não nos fortalecer
logo? Por favor, segure-nos!
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Recentemente, encontrei um dos sites do inimigo e eles agora se referem a nós
como os 'cruzados'. Um site até disse, 'Morte aos Cruzados'. Então, padre, parece
que agora somos os cruzados. Então, o que realmente significa ser um 'Cruzado
Cristão'?

A atmosfera ao nosso redor mudou ainda mais recentemente e não de um jeito
bom. Qualquer um que agora fale algo contrário a uma 'determinada agenda' é
rotulado de odioso. Em contraste, ninguém mais pode falar livremente sobre a Boa
Nova de Jesus, mesmo sendo extremamente cauteloso.

Recentemente, uma mulher em Augusta, Maine, simplesmente disse a uma colega
de trabalho que oraria por ela por causa de sua cirurgia. Nada mais foi dito e as
duas mulheres, que freqüentam a mesma igreja, pensaram que sua conversa era
particular.

Embora eu não tenha certeza de todos os detalhes dessa história, descobri que
alguém ouviu a conversa. A mulher que ousou mencionar 'oração' no trabalho foi
então despedida. Embora ela provavelmente vá lutar contra isso no tribunal, isso
ainda envia uma mensagem e coloca sua vida em turbulência. Sério, é inacreditável
o que estamos testemunhando agora!

No sábado, meu marido, nossas duas filhas e eu estávamos em nosso carro quando
paramos em um semáforo. O veículo à nossa frente não percebeu uma senhora
idosa caminhando na faixa de pedestres. Nós então observamos, e no que parecia
ser uma câmera lenta, este veículo atingiu a mulher.

Apesar de nossas tentativas de alertá-los buzinando, ela foi derrubada. Eu pulei
para fora do veículo para ver se ela precisava de ajuda quando meu marido
estacionou o veículo e ligou para o 911. A mulher atingida estava à direita porque ela
estava na faixa de pedestres e tinha o sinal para caminhar.

Quando cheguei à mulher, ela parecia atordoada e confusa. Ela continuou dizendo
que estava bem, mas eu poderia dizer que ela estava ferida. A princípio, achei que
ela estava recusando nossa ajuda porque estava em choque, mas agora acredito que
pode ter sido porque ela estava preocupada com os possíveis custos médicos e o
tempo que isso poderia envolver.
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Enquanto os paramédicos examinavam a mulher e meu marido prestava
depoimento de testemunha ocular à polícia, logo me vi ao lado do homem idoso e
de sua esposa que haviam batido na mulher. Eu ouvi os dois comentando sobre
como era 'maravilhoso' que ele não estivesse dirigindo mais rápido ou o resultado
poderia ter sido muito pior.

Quando eu respondi dizendo a eles que 'isso foi um milagre de Deus', o homem e
sua esposa imediatamente ficaram rígidos. Eu poderia dizer que os dois ficaram
desconfortáveis   com a minha declaração aparentemente inocente.

Embora não devesse ter ficado surpreso, ainda fiquei, pois a resposta que acabei de
receber foi tão incrivelmente fria e aparentemente deslocada devido ao milagre
óbvio. Senhor, realmente chegou a este ponto? A tragédia acontece e Você intervém
para salvá-los, mas agora não podemos mais elogiá-Lo abertamente pelo que fez
sem ser 'ofensivo'?

Pai, eu sei que este foi um longo discurso, mas estou lutando para compreender
esta hora tardia. Encontramos tantas lutas nos últimos anos e elas continuaram
mesmo depois que esses sonhos começaram. Na verdade, nos últimos meses,
parece ter havido um aumento cada vez maior de meus inimigos.

De qualquer forma, há cerca de um mês, acabei com meu vinho de colheita tardia
favorito, uma safra de 2012. Infelizmente, simplesmente não há mais vinho para
comprar. O vinho era doce e eu o usei especialmente para a comunhão com Você de
acordo com a Sua orientação.

Em uma nota lateral, fui chamado para longe de minha cadeira devocional algumas
vezes antes da comunhão e, cada vez que eu tive que ficar fora por algum tempo, o
vinho em meu minúsculo copo de comunhão se transformou em xarope doce,
quase como xarope de uva branca . A evaporação da água parecia criar este xarope
doce.

De qualquer forma, depois que meu vinho favorito acabou, decidi beber um vinho
diferente que havia comprado alguns anos atrás. Na época, era simplesmente
porque era útil, mas agora percebo que há um motivo específico pelo qual estou
bebendo este novo vinho para a comunhão. Chama-se 'Esperança Enterrada', um
Vintage 2013. O rótulo diz o seguinte:
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Com 'Buried Hope', estamos contando uma história de promessa. Grandes vinhos vêm de
vinhas estressadas. Se as videiras estão estressadas, elas reagem produzindo menos
uvas, porém mais complexas e saborosas. Os nossos enólogos dedicam-se a encontrar os
ambientes de solo mais desafiadores, que realçam as vinhas apenas o suficiente para
atingir a mais elevada qualidade em cada uva, conduzindo a vinhos que REALMENTE
refletem a personalidade das suas origens.

Pai, Jesus é a videira verdadeira. No entanto, para o propósito desta história de
'Esperança enterrada', eu me sinto como se fosse uma uva estressada aqui e que sou
de um ramo muito estressado. Talvez eu não devesse me sentir assim, mas sinto,
então, por favor, ajude!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em um enorme vinhedo em um Paraíso de produção de vinho de uva de
proporções celestiais épicas! Havia fileiras e mais fileiras de videiras perfeitas. As
trepadeiras e troncos não precisavam de treinamento, guias ou cabos para crescer.
Eles estavam perfeitamente sozinhos. Havia várias variedades diferentes de vinhas
lá.

O solo era o mesmo que o Senhor havia me mostrado em visitas anteriores. No
entanto, como um lembrete, o solo celestial é perfeitamente arejado e realmente
denso, embora leve e arejado. É cheio de minerais e tem o pH e as enzimas
perfeitos para o cultivo de safras perfeitas. Não há necessidade de fertilizantes, pois
Deus fornece tudo com perfeição. Equilíbrio não falta, apenas condições perfeitas
de cultivo. Existem até diamantes na terra.

O céu é verdadeiramente uma terra aperfeiçoada e um paraíso do agricultor! No
entanto, devo dizer que não sou muito jardineiro. Eu sei muito pouco sobre o que é
necessário ou mesmo como descrever o que estou vendo. No entanto, sei apenas o
suficiente sobre paisagismo na Terra para ser capaz de dizer: 'Uau, há muito mais
aqui do que aparenta!'

Suspirei ao perceber como a jardinagem celestial é perfeita em comparação com a
jardinagem terrena. Não há escravidão ou trabalho forçado aqui. Não há ansiedade
ou estresse e o trabalho é fácil. Tudo o que está aqui é pela pura alegria de trabalhar
a terra. Produzir coisas boas para Deus é até uma forma de adoração alegre.
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Sim, mesmo 'trabalhar' a terra aqui é uma forma de adoração e mordomia, a pura
alegria de honrar a Deus! É por isso que tantos 'trabalhadores' aqui cantam
enquanto 'trabalham'. Eles cantam com alegria, eles riem e todos eles estão
relaxados enquanto fazem isso!

Enquanto caminhava pelas fileiras de vinhas, percebi que a hora do dia parecia ser
de manhã. Com base no orvalho, pode ter sido até o final da manhã. A temperatura
estava linda de quase 60 graus e eu ouvi pássaros cantando por toda parte. Eu
também podia ouvir o som fraco da música, junto com o som da água e de uma
cachoeira.

Embora eu não pudesse ver de onde vinham todos os sons, eu podia ver o sol da
manhã brilhando sobre as uvas. O sol fazia com que as uvas se refletissem como
joias em tons pastéis nas vinhas. Havia todos os tons de tons pastéis, dourados,
verdes claros, rosa escuro e muitos outros tons para contar. Foi simplesmente
impressionante testemunhar.

A clareza da atmosfera aqui é realmente diferente de nada na Terra. Meu coração
realmente se sentiu em Casa aqui e não pode ser descrito de maneira verdadeira. É
tão lindo aqui e muito maior do que qualquer coisa que eu já havia concebido em
meus antigos pensamentos do Céu, mesmo quando criança.

Jesus: “Erin, aqui.”

Olhei para cima em direção à montanha onde pensei ter ouvido Sua voz, mas não O
vi ali. Decidi correr até o final da fileira para ver melhor, mas logo me distraí ao
notar o que eu estava vestindo.

Eu estava usando um lindo vestido de linho branco com outro tipo de véu de seda
enrolado na nuca. Ele também envolveu meus braços e foi uma sensação tão
luxuosa. Eu olhei para os meus pés e estava descalço. Como da última vez, ri de
alegria quando percebi que a terra escura aqui não suja suas roupas e nem seus
pés.

Percebi que o Senhor me colocou de pés descalços, pois Ele sabe que eu não
costumava sair, ou mesmo entrar, desse jeito. Simplesmente não gosto de sujeira
nos pés, então quase sempre uso calçado. No entanto, aqui no céu, bem, isso é
INCRÍVEL! De repente, lembrei que estava procurando o Senhor e clamei por ele.
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Eu: Sorrindo. "Senhor, onde estás?"

Jesus: “Erin, estou bem aqui!”

Eu me virei e olhei ao meu redor, mas ainda não consegui encontrá-lo. Decidi
descer por uma fileira de uvas que tinha uma incrível copa de videira no alto. No
final deste caminho semelhante a um dossel, vi um pequeno banco próximo a uma
grande rocha que tinha água em cascata em uma piscina límpida de água doce.

Percebi que estava com sede, então rapidamente corri e me ajoelhei para beber
água da piscina. A água estava incrivelmente fria e refrescante, como de costume.
Eu encarei meu reflexo na água e comecei a chorar, pois mal conseguia reconhecer
minha aparência saudável aqui. Eu sorri e ri enquanto passava o dedo na água para
que meu reflexo ficasse ondulado.

No entanto, logo depois de fazer isso, vi o dedo de outra pessoa entrar na água.
Assim que o dedo entrou na água, ficou instantaneamente imóvel como uma lâmina
de vidro. Eu olhei e lá estava Jesus. Eu instantaneamente pulei de meus joelhos e o
abracei com entusiasmo e alegria. Mesmo que eu não O veja por um curto período
de tempo, não posso esperar!

Eu: “Oh, Senhor, sinto tanto a sua falta!”

Jesus: Sorrindo. “Erin, eu estou sempre com você. Agora, o que está errado? ”

Eu: “Senhor, se não se voltar e nos curar logo, ou nos levar para casa, não
duraremos. Foi-me mostrado, como Você me revelou, o que está por vir e não estou
preparado. No entanto, quem pode realmente se preparar para o que está por vir?

“Senhor, ninguém está pronto. Embora algumas pessoas possam pensar que estão
prontas, não estão. Apart from You, absolutely no one could ever be ready for what
is coming. What You have revealed to me is for now and it is happening. It is all
happening just as clearly as Your Word has said that it would!”

Jesus: “Yes, Erin, this is written and has been foretold. While this is not a surprise to
Me, you are still in awe because you have waited a long time for signs and now they
have come. While you had been worrying that what you have written could be at
odds with what you have read in the Bible, you now have increased understanding.
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“Things that once seemed confusing to you are no longer quite as mysterious. You
now see with increased clarity the accuracy of your dreams as it relates to
Scripture. Still, you come to Me today in apprehension and brokenness. I tell you
the truth, Erin, you have not been deceived.” He smiled and then reached over for a
cluster of grapes.

“Now, Erin, look at these grapes. These are not quite ready as they have not quite
reached their time. However, these over here…” He then pointed to a di�erent
cluster. “…are plump and bursting from their skins. These are ripe for the harvest.

“Now, if these are left too long on the branch, they would eventually shrivel and die
and would be wasted fruit.” He nodded His head and smiled. “Determining the
readiness and the maturity of a grape is not an easy thing.” I suddenly became
downcast and Jesus immediately noticed. “Okay, Erin, what is troubling you?”

Eu: Chorando. “Lord, what if I am not found suitable to You? I love You so much,
but what if, when You come, I am not what You expect?”

Jesus: Sorrindo. “Well, Erin, perhaps it is time for a sweeter communion wine?
Hmm, it seems the enemy has been working overtime while you are in this
vulnerable state and that he has been stirring up your memories during the
Counting of the Omer. The enemy recently took you over a past bridge, but I
allowed this.

“Now, you have already repented numerous times for each of your o�enses and I
had already forgiven you. Erin, I do not keep a record of wrongs unless the wrong
course is chosen and I use this to get someone back on their chosen path. With you,
I have seen your path and already know that it leads to Me.

“You are like a Bride who, before her Groom comes, worries that she will be
rejected just before the ceremony starts. Erin, do not worry as the Groom loves His
Bride.” He smiled at me and I hugged Him.

“Now, do not let the enemy deceive you. While you are unable to change bad
decisions from your past, you can still make right your destination here. Erin,
though you are here with Me, the enemy is behind you and wants to call you back.
However, I am here with you and I am calling you to go forward.
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“I am standing at the Altar like a Groom at a wedding. You are the Bride, unable to
break your gaze with the Groom as you approach Him at the Altar. I am at the Altar
daily, Erin, so come to Me whenever you are worried.

“Now, look at your dress. Hmm, did you pick this yourself from your closet?” He
laughed as I looked down. “I think not as there is nothing as fine and as pure as this
white fabric in Heaven that you are wearing here.'

“Now, it is very important that you remain in Me daily. Come to Me frequently and
call out to Me always. The enemy creates much glamour and distracts you, but I
speak to you continuously now with revelation, so take note.

“Even though it seems like all hope is lost…” He smiled. “…or 'buried', it is not. Soon
the dawn shall come and the sun shall rise. The hopes of those whose hearts have
been broken, bones dried up and skin shriveled like grapes, 'left too long', will be
revived. I tell you the truth: For those who wait for Me, I am the Vine and they are
the Branches. You are dressed as My Bride, but, apart from Me, you cannot bear
fruit.”

I knew that this was a lesson straight from John 15.

Me: “Lord, why would You ever leave any grapes on the vine for too long?”

Jesus: Rindo. “Do not worry, Erin, as you are not one of the shriveled up grapes as
your branches produce Good Fruit. Branches unable to produce Good Fruit are of
no use to the Vinedresser.

“Now, I call you friend and you did not choose Me as I chose you. I have appointed
you so that you bear fruit and so that your fruit abides, that is continues to remain,
so that whatever you ask My Father in My Name may be given to you.

“This vine here…” He pointed to a vine. “…has many branches. Each branch bears
fruit and will continue to do so. You remain in Me and My Words are in you. Ask
whatever you wish and it will be done for you by My Father, the Vinedresser.”

Eu: Rindo. “Do You mean 'Bride'-dresser?” We then both laughed together.
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Jesus: “Well, yes. As He has loved Me, so I have loved you and remain in love. If you
keep My commandments, you will abide in My love, just as I have kept My Father's
commandments and abide in His love. You also must love one another.

“My commandment is this: That you love one another as I have loved you. Greater
love has no one than this that someone lay down his life for his friends. You are My
friends if you do as I command you.” He was gentle, yet stern, as He said this.

Eu: Chorando. “Oh Lord, am I in danger of not obeying Your commandments?”

Jesus: Sorrindo. “Well, Erin, there is no one who is perfect. If I obey My Father's
commandments and I have then asked you to obey My commandments as a Groom
would ask a Bride that had married Him for love, and since you are My Bride and
also My friend, then you will remain in love with Me and abide in Me and Me in You.
We will then be as one, understand?

“Now, the hour you are in is dark. Many will be persecuted in My Name and in the
Name of My Father, yet these persecutors do not know Us. However, since I have
now come to each of them, they will be guilty of their sin and will be unable to say,
'You did not call me, so I am blameless.' No excuse will be allowed as it is written
that whoever hates Me also hates My Father.”

Me: “Lord, I will study John 15 as I feel that You will say even more to my heart
there. I also feel that there are many layers of meaning in Your Words of love than
we realize.”

Jesus: “Erin, I will grant you what you are searching for, but it has been there from
the beginning and is no secret. Now, continue to the next chapters as well ( John 17),
Erin, and make sure to etch My prayer on your heart.”

I stopped here in order to read John 15, 16 and 17 carefully from start to finish. As I
read His beautiful Words again in these chapters, the Words came alive and I wept. I
then went back to Him to ask, yet again, why He would choose someone like me.

Me: “Oh Lord, I am not You. I have floundered on my path of righteousness. While I
am a hopeful Bride, my life's journey has soiled my clothes. I thank God, My Father
in Heaven, for sending You, His Son, to save me from the sins of this world. Without
You, Lord, I would surely be sent to the depths of Sheol.
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“Lord, I love You. Please forgive me that I am finally having revelation about obvious
Words that You have spoken to me. I am still in awe and wonder over why You
would call any of us, but especially me as I truly feel that I am the least of these.

“I am a woman born of sin, conceived out of wedlock. I have been divorced twice
and have been bankrupt three times. I feel that I am the least deserving of being
called. When I was youthful and strong, I was foolish and prideful, vain and
arrogant, but now I am full of years, old and in pain.

“While I do not feel physically able, my heart is ready. Here, with You, I am young,
vibrant, beautiful and strong. When I am here in my dreams, I even wear white.” It
suddenly fully hit me. “Lord, in my dreams, You have me wearing white!

“While I am so thankful, who am I that You could ever find my vessel worthy? I have
wronged others in my journey here. While I have tried to make amends with all that
I could think of, some of their doors were shut. However, for the doors that were
opened, I gladly walked through and corrected my wrongs as best I could.

“Lord, I so desire to be fully blameless before You. Please reveal to me anything else
in this late, late, late hour that I can bring before You to ask for forgiveness. I would
like to give You all of my heart so that no evil or unforgiveness remains. I do not
want my lamp to be only half full of oil. Lord, I want to be ready and full of oil.”

Jesus: “Erin, I will give you the desires of your heart. You are My Bride and My
Branch and continue to bear Good Fruit. Do not worry as it is written that 'I am
about to do something in your days that you would not believe even if you were
told.' Do not worry as I will strengthen you for the journey.

“Now, read and receive My prayer (in John 17). I went to My Father in Heaven and
this is for you, Erin, so take careful note of what I asked as My Father granted My
request and you are as 'one' to Me.”

Me: “While I am not certain what all of this means, I joyfully accept.”

Jesus: “You will, Erin, you will, so do not worry. Now, I have shown you the evil of
the 'sons of Molech' and this is the same as in the 'times of Noah'. Understand the
roots of Sodom and that what is being worshipped is not that of fertility, but that of
dung. Understand the hatred at the root and the rapid spread of evil.
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“Understand that this is in all walks of life. Like yeast in a batch of dough, it spreads
quickly, causing it to rise. So it is now and this yeast is the great process of
deception. It has spread across the nations.

“Along with this comes a veil of darkness. 'Elect'-ed o�cials, along with the elect,
including congregations and even entire countries, have been in a daze. Though an
army of darkness has come, this still comes with hope.”

Me: “Lord, how? How is there hope? How can this be when no one even listens to
any of us anymore? Many Christians now believe that You would never call any of
us even though it is written. To some of these Christians, we are now even more
deplorable than 'the deplorable'!”

Jesus: Sorrindo. “Well, Erin, I did not appoint them as your judge, right? However, I
will see them in Court here one day. Now, pray, as they are the ones who have been
deceived. The more their opposite of the Fruits of the Spirit are practiced and
grows, the less room there is for Good Flavorful Fruit on the Branch, until no room
remains.

“Erin, the dark veil over them grows thicker. Many will be caught unaware when
the veil is lifted. They will bargain, but I will not hear their self-accolades of being
such 'hard working servants for satan'. So pray, Erin, as satan is the lord of
confusion. He is the enemy and is a wicked vine that has branches that abide in him
as well.

“There is no Fruit of the Spirit on his branches, only fruits of the drunkenness of
evil wine. As the wicked partake, they are exposed as My Father and I see
everything. Erin, you have experienced the 'wine of a�iction', yet you have
remained faithful.

“Though you do not believe yourself worthy, I have still chosen you. Your heart is
good and it is Mine. You are Mine and I have redeemed you. Now, I will pour good
wine into you. You will then pour out good wine on others. Your vessel and
wineskin is good.

“Some will drink what is good and will be changed. However, some will refuse what
is good. However, for you, it matters not as I am with you and you already reside
here with Me. You do not belong there, but here, understand?”

21



Eu: “Sim, Senhor. I am an alien there and Heaven is my true Home.”

Jesus: “Very good, Erin. Now, enjoy the beautiful day that I have given you. I will
continue to bless you, so do not worry.”

He reached over and hugged me.

Sonhe…
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