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Sonho 248 - Jesus, o Veado e os Penhascos

concluído em Domingo, 11 de junho de 2017

Sexta-feira, 9 de junho de 2017 - Um dia chuvoso de primavera ...

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pela
minha família e amigos. O verão está no ar. Ontem foi extremamente quente, mas
hoje é um lindo dia fresco de primavera.

Pai, eu te evitei ontem e hoje sinto muito por tê-lo feito. Enquanto ajudava minha
filha com sua roupa para um grupo de jovens cristãos que se reuniu há dois dias,
descobri algo em sua pele. Eu prontamente chamei seu médico e enviei a ele uma
foto do que eu havia encontrado.

Depois que o escritório olhou para a foto, eles prontamente marcaram uma
consulta para ela ver o médico, mas também agendaram uma biópsia no mesmo
horário para dois dias depois. A imagem deve ter sido séria o suficiente para que
ambos os compromissos fossem marcados imediatamente, pois geralmente há uma
espera envolvida. No entanto, sua urgência só me deixou mais preocupado.

Pai, o que posso dizer? Eu me mantive junto, mas claramente não vi isso chegando.
Esta é a época do ano em que as crianças costumam curtir o ar livre, passar o
tempo com os amigos, rir e criar lembranças duradouras. E agora?

Isso me fez começar a me perguntar se eu deveria ter feito as coisas de forma
diferente. Fiz tudo o que poderia? Pai, sinto que perdi minha chance de ser um pai
normal por causa de todos os anos que passei lutando apenas para manter meus
filhos.

Então, perdi ainda mais minha vida quando mais tarde fiquei doente e ferido.
Agora, eu sei que Você não faz promessas de uma vida fácil aqui e eu sei disso, mas
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minha filha sempre foi minha 'criança normal e saudável'. Como meus meninos
estão firmemente no espectro do autismo, passei a depender de ela ser minha
única filha "normal".

Bem, padre, o Senhor sabe de tudo e às vezes até muda a maneira como pensamos
que o 'normal' deveria ser. Como pai, tive que entregar tudo isso a Você, pois,
obviamente, sou incapaz, com minhas próprias forças, de "fazer" qualquer coisa
sobre qualquer coisa além de Você.

Mesmo sabendo disso, ou pelo menos deveria saber disso agora, eu ainda estava
com muita raiva para me encontrar com Você ontem. Eu me senti roubado. Aqui
está Você, Meu Pai e Deus de toda a Criação. Você tem o controle de todas as coisas,
e ainda assim Você permite coisas como morte, doença, autismo, câncer e o
assassinato de pessoas inocentes, incluindo crianças.

Depois, fiquei bastante distraído durante a maior parte do dia, pois precisava falar
com vários profissionais médicos. Embora eu tenha encontrado um obstáculo em
um ponto, eu rapidamente o removi simplesmente dizendo: 'Se fosse eu, eu poderia
esperar, eu realmente poderia. No entanto, este é meu filho, não um adulto. E se
fosse seu filho? '

Bem, graças a puxar algumas 'cordas do coração', fomos agendados imediatamente.
No entanto, mesmo depois disso, continuei evitando me encontrar com Você por
meio da 'limpeza da raiva'. Em vez de ouvir por Você, coloquei a televisão enquanto
me organizava.

Enquanto ouvia o ex-diretor do FBI Comey testemunhar em segundo plano, fui
'condenado' várias vezes por textos que recebi de minha filha na escola: 'O que Deus
disse, mãe?' Meus textos de retorno: 'Eu ainda não fui a Ele ainda.'

Lamento muito, padre, porque deveria ter procurado o Senhor antes mesmo de
telefonar para vários profissionais de saúde. Embora eu saiba que ser pró-ativo é
sábio, ainda assim foi tolice fazer isso sem pedir orientação a Você antes. Já sei até
que essas visitas "urgentes" com Você costumam ser breves, então o tempo não era
realmente o problema aqui - eu era.

Logo dei a notícia aos meus outros filhos sobre o que estava acontecendo. Mais
tarde, quando peguei minha filha na escola, observei enquanto ela se aproximava
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do carro. Apesar de tudo isso, ela ainda tinha um sorriso enorme no rosto sob o
cabelo longo e encaracolado dela.

Meu filho do meio mais tarde me surpreendeu quando me puxou de lado para dizer
que estava orando por ela. Ele então disse: 'Mãe, você acha que Deus está
permitindo que tudo isso nos aproxime Dele antes de sermos curados?'

Enquanto eu estava absolutamente chocado com sua pergunta, fiquei ainda mais
chocado com o resto da minha conversa com ele. Aqui estava eu, tão preocupado
com os 'piores cenários possíveis', que não percebi que meu filho mais difícil estava
agora de pé aqui falando comigo sobre oração e cura.

Meu filho estava em um retiro de grupo de jovens cerca de duas semanas atrás, e o
pastor de jovens estendeu a mão para o grupo. Embora meu filho tenha me dito que
isso o afetou e que ele sentiu Deus pedir-lhe para segui-Lo mais de perto, esta foi a
primeira vez que vi isso 'em ação'. Eu estava muito absorto para notar sua mudança
até agora.

Depois que ele se afastou, olhei para cima e disse: 'Pai, obrigado, obrigado,
obrigado!' Meu filho disse-me mais tarde: 'Mãe, talvez Deus permita que eu seja o
único a curá-la?' O que? Sério, O QUÊ? O que acabei de ouvir? Eu o abracei e
concordei com o milagre. Oh Pai, obrigado pelo milagre da nova compaixão de meu
filho.

Pai, Você realmente trabalha todas as coisas juntas para a Sua glória. Você sabe
perfeitamente que é melhor sermos redimidos para Você do que sermos
glorificados, então, obrigado. Através de nossos problemas, ainda devemos correr
para você. Lamento, pois devo realmente saber disso agora e que Você realmente
nos ama. No entanto, mesmo com isso em mente, ainda estou lutando.

Pai, o Senhor me prometeu que nenhum dano físico "real" ocorreria aos nossos
filhos. Você prometeu que todos os nossos filhos seriam arrebatados junto comigo e
com meu marido. Como resultado, eu esperava ser o único em nossa casa que teria
problemas físicos.

Por favor, padre, não se esqueça de nós. Eu quero muito gastar nosso 'tempo livre'
restante focando em Sua glória e não em nossos problemas. Por favor, padre, não se
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esqueça de nós aqui embaixo. Por favor, não vamos sofrer ainda mais. Por favor,
não permita que um golpe como este seja desferido. Por favor, padre, por favor!

Para me distrair um pouco mais, mais tarde encontrei uma carta aninhada em um
de meus antigos diários de 2008. 2008 foi um dos anos mais difíceis da minha vida.
A carta estava relacionada a uma tarefa que minha filha tinha que fazer para uma
de suas aulas.

Nesta tarefa, um pai de cada aluno deveria escrever uma carta especial sobre seu
filho para a classe. Embora eu possa ter compartilhado esta carta com minha filha
alguns anos atrás, não acho que ela ainda se lembraria dela. Como tal, vou ter
certeza de mostrar isso a ela mais tarde hoje, apenas no caso. Aqui está a carta
como está escrito no dia outubro22dede 2008:

“Quando eu descobri que eu estava grávida de minha filha, foi uma surpresa
maravilhosa. Mesmo quando fiquei muito doente depois que ela nasceu, ela ainda era
meu deleite. Não importa qual fosse a situação, ela sempre sorria.

Ela nunca chorou. Ela adora rir, dançar, cantar e agora ler ! Ela não gosta
muito de TV e prefere ajudar a cozinhar na cozinha.

Embora às vezes seu quarto fique bagunçado (e seus pés também cheiram mal
, ela dá uma alegria especial ao nosso lar. Mesmo se não tivéssemos energia ou
aquecimento, seu sorriso iluminaria a casa e seus abraços nos manteriam aquecidos! ”

Pai, eu saiba que não há acidentes com o Seu tempo, então, à luz de tudo isso, por
favor me diga o que significa o sonho que tive na noite passada ... A

descrição do Sonho 1 começa ...

Minha família e eu estávamos tentando voltar para casa depois de um viagem.
Éramos todos extremamente saudáveis, mas fiquei um pouco confuso sobre isso, já
que meu marido e eu parecíamos ter a mesma idade que temos agora, mas de
alguma forma nos sentíamos como se fôssemos "jovens pais" de novo.
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Estávamos ao sul de uma grande cidade e um grande rio transbordaram e
dividiram a terra. Todas as estradas estavam bloqueadas devido ao tráfego intenso
de pessoas que se preparavam e se abrigavam da tempestade que se aproximava.
No início, isso não fazia sentido, pois estava um lindo céu azul claro.

De repente, uma nuvem apareceu no horizonte. Pouco depois, e em apenas alguns
minutos nutos, várias outras nuvens se juntaram e logo fomos cercados por nuvens
negras. Para piorar as coisas, as nuvens acima de nós agora se moviam em um
movimento circular. No entanto, o movimento das nuvens negras parou de repente
e o céu parou.

Aproveitamos isso decidindo que ficar na estrada principal não era mais uma boa
ideia e pegamos a saída mais próxima. Dirigimos até uma velha casa vitoriana
branca no topo de uma colina muito íngreme. Percebemos que havia escadas que
levavam até a casa.

Meu marido: “Hmm, acho que reconheço esta casa incomum como sendo
propriedade de alguém com quem trabalho. Devíamos subir lá e ver se podemos
nos abrigar com eles. ”

Depois de estacionar, todos nós subimos as escadas muito íngremes até a varanda
da frente. Quando chegamos a um ponto mais alto, olhamos para baixo e vimos que
o tráfego havia parado em todas as direções como se estivessem esperando a
chegada da tempestade. Ficamos felizes por não estarmos mais na estrada
principal, embora a casa parecesse vulnerável à tempestade.

Quando finalmente subimos ao último degrau, uma mulher já estava parada na
porta da casa para nos cumprimentar. Essa mulher era tão bonita que toda a minha
família ficou um tanto cativada por sua beleza.

No entanto, o que era realmente estranho era que o sol ainda brilhava dentro de
sua casa e podíamos ver o céu azul de suas janelas. Quando voltei para sua varanda
para investigar, percebi que as nuvens negras ainda estavam acima de nós e ao
nosso redor.

Mulher: Sorrindo. "Bem Olá! Você trabalha com meu marido, certo? "

Meu marido: “Sim, eu quero. Ele está em casa agora? ”
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Mulher: “Não, ele ainda não conseguiu atravessar o trânsito. No entanto, ele me
disse que logo estaria em casa. De qualquer forma, nós dois estávamos esperando
por você, então, por favor, entre e sinta-se em casa. Acabei de fazer alguns cookies,
então, por favor, coma alguns. ”

As crianças estavam com fome e não precisaram ser convidadas duas vezes. No
entanto, eu ainda estava confuso sobre por que ela estaria "esperando" por nós. Ao
olhar para ela, fiquei um pouco desconfiado e comecei a ver coisas sobre ela que
ninguém mais na minha família parecia estar vendo.

Em certos momentos, ela parecia muito jovem, talvez em torno dos 30 ou mais,
mas, em outras ocasiões, e dependendo do ângulo, percebi que ela parecia ter cerca
de 60 anos. Esses estranhos vislumbres ou vislumbres pareciam estar me dizendo
que ela era na verdade muito mais velha do que parecia.

Fiquei confusa, pois até mesmo meu marido parecia não ver esses 'vislumbres' de
sua mudança de aparência. Decidi dar uma olhada mais um pouco e me deparei
com algumas fotos dela e do marido. Com certeza, os dois eram realmente muito
velhos.

A mulher olhou para mim e pareceu notar que eu a estava olhando bem de perto.
Isso provavelmente parecia um comportamento estranho para ela e ela decidiu se
aproximar de mim. Ela tinha uma expressão que me deixou desconfortável. No
entanto, eu ainda queria ser educada, já que seu marido trabalhava com meu
marido.

Mulher: “Então, você não está com fome? Percebi que você não comeu nenhum
biscoito. ”

Eu: “Não estou com tanta fome, mas obrigada. Agora, você se importa se eu
perguntar quantos anos você tem? Agora, não quero ser rude, mas quero dizer
exatamente quantos anos você realmente tem? "

Mulher: Sorrindo. "Quantos anos você acha que eu pareço?"

Eu: “Bem, em certos momentos, você parece ter cerca de 30. No entanto, em outras
vezes, você parece mais em torno de 60.”
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Mulher: rindo. “Bem, na verdade eu tenho 80. No entanto, já que você me
perguntou, agora devo perguntar exatamente quantos anos você tem em troca.
Aposto que você não tem 30 anos. ”

Fiquei um pouco irritado com isso, pois presumi que ela estava zombando de mim
por não parecer tão jovem quanto era. Como éramos apenas nós dois aqui, eu
também estava começando a ficar desconfortável com a maneira como nossa
conversa estava indo.

Eu: “Bem, acho que é bastante óbvio que não tenho 30 anos”.

Mulher: “Ah, negação! Venha aqui para este espelho. Parece-me que você tem até
menos de 30 anos. ”

Agora eu estava realmente confuso. Assim que me aproximei do espelho para ver
do que ela estava falando, de repente acordei.

A descrição do Sonho 1 acabou…

Fiquei sem tempo e decidi fazer uma pausa durante o dia. No entanto, na
madrugada do dia seguinte, tive mais um sonho.

Sábado, 10 de junho de 2017 - muito cedo pela manhã ... A

descrição do Sonho 2 começa ...

Meu marido e eu estávamos em uma loja de departamentos que agora estava em
liquidação. Estávamos ambos tristes com o fechamento de mais uma loja icônica.
Embora não estivéssemos no mercado para nada em particular, ainda decidimos
dar uma olhada.

Logo fui atraído por uma exposição de estranhas caixas de vidro com alças. Eu
nunca tinha visto nada parecido com isso. De alguma forma, eu sabia que nenhuma
dessas caixas havia sido vendida, apesar do preço razoável de apenas US $ 7,00 por
duas delas.

As caixas tinham 6 ”de altura, 12” de largura e 14 ”de profundidade e tinham
tampas. Eu pude ver que eles também eram empilháveis, então fiquei um pouco
confuso sobre por que nenhum deles teria sido vendido. Ao inspecioná-los mais de
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perto, eu rapidamente percebi porque eles ainda estavam lá. O vidro transparente
tinha cerca de três centímetros de espessura e isso os tornava muito pesados. Um
homem ao meu lado riu.

Homem: “Por que alguém compraria uma coisa dessas? Eu certamente sei que não
gostaria que meu lixo fosse exposto. ”

Eu: “Hmm, embora sejam maravilhosamente feitos, são muito pesados. Talvez
sejam mais adequados para aqueles que têm força para movê-los e não se
importam com tal exposição? ”

Antes que o homem pudesse responder, um balconista começou a gritar no sistema
de intercomunicação da loja. Como o alto-falante estava diretamente acima de
nossas cabeças, podíamos facilmente ouvir o que o funcionário estava dizendo.

Balconista: “Atenção! Atenção! Há uma tempestade chegando! Por favor, evacue a
loja imediatamente! Se ainda estivermos aqui amanhã, volte novamente! ”

Meu marido pegou minha mão e caminhamos até uma janela enorme que dava para
fora. Embora estivesse ensolarado quando chegamos à loja, agora estava
completamente escuro lá fora. Estava tão escuro lá fora que parecia mais
meia-noite do que tarde. Meu marido ergueu o relógio para eu ver as horas.

Meu marido: “Olha, Erin, são apenas 15h!”

A descrição do sonho 2 acabou…

Assim que acordei deste sonho, fui para a minha cadeira devocional para orar.
Enquanto orava, de repente ouvi a Voz de Deus me dizer para pegar meu diário e
escrever o que Ele estava prestes a me dizer. Peguei rapidamente meu diário e uma
caneta e comecei a escrever.

Deus: “Erin, estou com você e você não está esquecida. Eu não trouxe você até aqui
para que você superasse a tristeza pela perda de seu filho. Não vou deixar que o
câncer a domine. Faço todas as coisas para glorificar o Meu poder, não para
diminuí-lo. Eu uso as dificuldades para aproximar as famílias.

“Agora, lembre-se de que, assim como eu uso você como uma medida dos outros,
também uso seus filhos como uma medida dos outros. Não deixe que isso o
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desanime. Eu proverei todas as suas necessidades e curarei sua família, incluindo
todos os seus filhos. Eles, por sua vez, abençoarão outras pessoas conforme minhas
ordens.

“Agora, faça com que sua filha se aproxime de Mim, pois em breve farei algo
milagroso com ela. Aqueles próximos a ela, junto com suas famílias, ficarão
maravilhados e maravilhados com Quem eu realmente sou. ”

Eu: “Pai, por favor, não torne isso muito difícil para todos nós. Estou realmente
lutando aqui, então, por favor, tenha misericórdia de nós. Por favor, cure-nos logo,
Pai, pois todos nós O amamos muito. Mesmo quando estou ocupado durante o dia,
penso constantemente em Você. Mesmo enquanto eu durmo, Você supera meus
sonhos.

“Enquanto eu ainda pressionarei em Você, não importa o que aconteça, pois sei que
não tenho lugar neste mundo sem Você, por favor, Pai, por favor, não me desanime.
Somos como um pequeno navio em uma tempestade lançada ao mar e não temos
paz sem Você. ”

Deus: “Erin, eu te amo e estou sempre com você. Agora, você ainda deu seus filhos
para Mim ou agora os aceitou de volta? ”

Eu: “Oh, pai, agora os recebi de volta. É por isso que meu coração está tão pesado e
meu jugo agora se tornou insuportável novamente. Eu irei aprender? Eu Te dou
meus filhos, Seus filhos, neste mesmo dia. Eles têm sido Seus filhos desde o início,
não meus.

“Eles são Seus filhos e são apenas as colheitas do campo da minha vida. Fiz tudo o
que fisicamente pude e agora Te dou 'minhas colheitas'. Estou totalmente à Sua
mercê para fornecer o sol e a chuva.

“Pai, por favor, perdoe-me por agir como 'deus' sobre eles, pois eu realmente só
sou capaz de cultivá-los atendendo às suas necessidades da melhor maneira que
posso. Pai, só o Senhor é verdadeiramente responsável por suas vidas, pois eles são
Seus filhos. Eles são Seus filhos e seus nomes estão escritos na palma da Sua mão. ”
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Tive paz novamente e senti que deveria voltar para a cama. Embora mais tarde eu
tenha ficado ocupado pelo resto do sábado, depois que acordei, mal podia esperar
para voltar para visitá-Lo novamente na manhã de domingo.

Domingo, 11 de junho de 2017 ...

Comunhão

Jesus: “Erin, sobe.”

Enquanto eu estava na base de uma montanha, percebi que essa montanha em
particular já era bastante familiar para mim. Quando olhei em volta, ali, na minha
frente, estava um caminho de terra estampado e, à minha direita, estava o tabuleiro
florestal. Quando percebi onde estava mais uma vez, imediatamente caí de joelhos e
comecei a gritar em oração.

Eu: “Oh pai, estou de volta ao início? Você não está mais me chamando à sua porta?
Eu o desonrei, padre? Você está aborrecido comigo? Não sou mais digno de sua
chamada?

“Oh, por favor, Pai, ainda chame meus filhos, minha família e meus amigos. Mesmo
pensando que tinha mudado meus hábitos, vejo que agora fui levado de volta a este
lugar. Por favor, me ajude, padre! ”

Meu 'discurso retórico' foi repentinamente interrompido quando ouvi uma batida
suave no chão. Eu olhei para cima e vi uma corça muito musculosa me observando.
Embora essa corça fosse um tanto notável, ela ainda era despretensiosa e eu
realmente não teria lhe dado tanto aviso extra se ela estivesse ao lado de outro
veado, mesmo aqui na Terra.

A corça então se aproximou de mim e cutucou meu braço de tal forma que agora
ela estava bem ao meu lado com minha mão apoiada em suas costas. Depois de ser
distraído pela corça, olhei de volta para a montanha e algo havia acontecido com
ela. A montanha de repente se tornou muito mais íngreme do que antes.

Enquanto eu estudava a montanha mais de perto, e bem diante dos meus olhos, vi
cristas rochosas começando a se projetar para formar uma série de prateleiras

10



muito estreitas. Observei como esta montanha suave, completa com um caminho
de terra e uma rota panorâmica arborizada, se transformou em meu pior pesadelo.

O cervo me cutucou para começar a escalar a montanha. Não fiquei muito feliz com
a perspectiva de fazer isso. Certamente isso não estava mais acontecendo como o
esperado.

Eu: “Isso é impossível para mim! Senhor, eu não posso escalar esta montanha! ”

Eu então ouvi a Voz de Deus se dirigir a mim lá de cima.

Deus: “Erin, sobe. Escalar."

Eu nervosamente percebi que resistir a Ele nisso seria inútil. Comecei
simplesmente colocando uma das minhas mãos na primeira prateleira de pedra.
Quando hesitei, ouvi o som do cervo pulando. Eu olhei para ver que ela havia
pulado facilmente dois metros até uma saliência. Ela esperou por mim lá enquanto
as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto.

Eu: Chorando. “Pai, eu simplesmente não sou capaz disso. Você precisa me dar a
habilidade de escalar esta montanha. Mesmo que eu não tenha medo de altura
enquanto estou aqui com Você no céu, ainda preciso da Sua ajuda para fazer isso! ”

De repente, senti algo como uma carga passar por cada uma das minhas
terminações nervosas, veias e músculos. Quando inspecionei minhas mãos, elas
agora eram jovens e fortes novamente. As lágrimas continuaram escorrendo pelo
meu rosto, mas desta vez de alegria com a minha mudança.

O cervo acima de mim pegou seu casco e raspou a borda para chamar minha
atenção. Eu a observei enquanto ela facilmente pulava para o próximo cume. Em
contraste, eu ainda nem tinha começado minha subida e estava ficando
desanimado comigo mesmo novamente.

Deus: “Erin, agora eu te fortaleci. Suba a montanha. ”

Baixei os olhos para os pés e percebi que agora calçava uma espécie de sandália
flexível com sola forte. Decidi ir em frente e pulei. Para minha surpresa, subi
facilmente dois metros até a primeira saliência.
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Embora eu estivesse muito feliz no início, logo fiquei desanimado novamente
quando percebi que cada um dos afloramentos era ainda mais complicado do que o
anterior. Percebi então que o cervo já estava na terceira saliência e esperava por
mim novamente.

Eu não sabia como isso era possível. Embora a corça fosse bastante forte, suas
pernas ainda pareciam que poderiam se quebrar facilmente. Enquanto eu olhava
para ela com espanto, ela usou seu casco para raspar a borda para me encorajar a
pular novamente.

Eu: Rindo. "Ok, agora você está apenas se exibindo."

Ela então saltou facilmente para a próxima saliência. Eu decidi ir em frente e
segui-a. Saltei de uma saliência impossível para a próxima saliência impossível.
Cada saliência era ainda mais difícil do que a saliência anterior, mas eu estava
fazendo isso!

Comecei a ficar mais e mais confiante a cada um dos meus saltos. Uma multidão de
Escrituras de repente inundou minha mente. Eram analogias com minha escalada.
Cada Escritura confirmou para mim o que Deus estava fazendo comigo aqui.

Quando finalmente alcancei a sétima saliência, de repente apenas congelei e fiquei
pendurada ali. Enquanto eu observava o cervo saltar para a oitava saliência com
segurança e sem esforço, eu desviei o olhar e agora ela havia desaparecido.

Procurei uma nona saliência pensando que ela poderia ter usado isso, mas não
havia mais afloramentos rochosos. De alguma forma, percebi que ela havia chegado
totalmente ao topo. Em contraste, aqui estava eu   apenas pendurado pela ponta dos
dedos em uma saliência de cinco centímetros.

Tolamente, decidi olhar para baixo. Você nunca deve olhar para baixo ao escalar e
eu imediatamente fiquei tonto. Eu olhei para cima e lentamente recuperei minha
compostura. Eu simplesmente não conseguia acreditar que era capaz de escalar
uma enorme parede de rocha como esta. Foi como escalar a face do 'El Capitan' de
Yosemite, mas sem nenhuma corda ou equipamento de segurança.

Percebi que não seria capaz de obter impulso de onde estava, então olhei em volta
para ver se alguém poderia me ajudar. Eu balancei minha cabeça em minha
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situação e percebi que simplesmente não poderia ir mais longe sem Deus. Gritei a
Ele por ajuda.

Eu: “Pai, ajuda! Senhor, você está aí em cima? Olá ... veado ... você poderia, por
favor, pedir ajuda? " Não ouvi nada em resposta. “Oh, Pai, foi minha falta de fé que
causou tudo isso? Oh Senhor, como eu gostaria de estar sentado à Sua mesa agora! "

Assim que terminei de dizer isso, vi um flash de luz e fui imediatamente com Jesus
em seu pátio. Enquanto eu levava um segundo para me recompor, eu rapidamente
pulei direto em seus braços e o abracei assim que o fiz.

Eu: “Oh, obrigado por me receber!”

Jesus: “Bem, Erin, que bom que você veio.”

Eu olhei para ele enquanto sorria para mim. Seus dentes eram de um branco lindo
e seus olhos eram tão gentis e os mais bonitos dos verdes azuis. Sua pele brilhava e
era simplesmente perfeita, assim como ele.

Eu: “Lamento o atraso, Senhor. Eu estava pendurado por um fio em um penhasco e
simplesmente não conseguia chegar aqui antes. ”

Jesus: Rindo. "Bem, Erin, você poderia ter chegado aqui antes, mas tornou isso
muito mais difícil por 'estar por um fio'."

Eu: “Senhor, não tenho certeza do que queres dizer.”

Jesus: “Deixe-me começar dizendo que você não voltou ao início. Em vez disso,
você está agora em um novo estágio. ”

Eu: “Ajude-me a entender isso, Senhor.”

Jesus: “Já estou te instruindo enquanto você dorme e você tem conhecimento de
coisas impossíveis para um homem simples ...” Ele riu. “… Ou uma mulher simples
de entender. Agora, você não está fazendo nada disso por sua própria capacidade,
mas apenas por Mim. ” Ele sorriu para mim. "Então, Erin, você notou isso?"

Eu: “Oh sim, Senhor. Ocasionalmente, fui capaz de 'ver' os pensamentos das
pessoas más ao meu redor. Também pude ver o que está acontecendo ao nosso
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redor, mas também o que está por vir. No entanto, sinto que ainda tenho apenas
uma parte disso e que certamente não tenho um entendimento completo.

“Às vezes, e em meus sonhos, Você até me levou a terras estrangeiras. Uma dessas
terras parecia o Panamá e Você me mostrou um lote para destruir as eclusas. Havia
também um plano separado para assumir o governo e tentar controlar as rotas de
navegação.

“Você também me mostrou a disseminação rápida e mundial do ódio por qualquer
pessoa, mesmo remotamente associada a Você. Você também me mostrou a
intolerância cada vez maior para qualquer pessoa que ouse expressar uma opinião
contra a 'religião da paz'.

“Senhor, parece que quase todos os meus sonhos agora são bastante perturbadores.
Agora, eu sei que Você está comigo sempre, mas agora posso até ouvir a Sua voz
claramente durante as horas em que estou totalmente acordado, mesmo quando
estou fazendo várias tarefas. ”

Jesus: Rindo. “Sim, Erin, eu estou sempre com você. Bem, eu sei que você está com
medo agora e que está triste com o rápido aumento do mal. Em certos dias, você
até tenta descartar o que está acontecendo e tenta voltar a ser como era.

“Bem, Erin, não há como voltar atrás. Você será incapaz de voltar aos 'velhos
tempos', embora seu coração às vezes anseie por isso. Este tempo já passou, mas
passou algumas pontes atrás. Os eventos agora estão se acelerando ainda mais
rápido e você não consegue se ajustar a eles. Você está sofrendo. ”

Eu: “Senhor, eu sou. Perdoe-me, mas eu estou. Meu coração está enojado com o
que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá em breve. Os ímpios
estão deixando entrar aqueles que são ainda mais ímpios do que eles. Eles estão
trabalhando juntos para destruir Seu povo.

“Senhor, isso parte meu coração e não posso fazer nada além de orar. Tudo isso
parecia acontecer muito rapidamente. As pessoas só precisam fazer uma pequena
pesquisa sobre esse inimigo para entender que, na verdade, estão lutando pelo lado
errado quando lutam pela 'liberdade' dessa religião.
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“Muito poucas fontes agora relatam nada disso com alguma precisão. Enquanto Seu
povo ainda continua a 'lutar' entre si, este inimigo os observa e se prepara para a
oportunidade de atacar. Eles vão atacar em breve, Senhor, eu simplesmente sei
disso.

“Também vejo que o mundo está ficando muito mais frio agora. Recentemente, li
sobre uma mãe matando seus bebês simplesmente porque eles se tornaram um
inconveniente. Oh Senhor, por que ela simplesmente não os entregaria? Estou tão
preocupado com isso e meu coração está partido. ”

Jesus: “Não te preocupes, Erin, porque os filhos desta mulher já estão aqui Comigo.
Embora possa parecer que os ímpios são bem-sucedidos em seu mal, eles estão
apenas acumulando mais condenação sobre si mesmos. Enquanto os ímpios
parecem estar vencendo a terra, não se preocupe, Erin, pois tenho um plano que
está em vigor desde o início.

“Agora, as histórias foram alteradas propositalmente, os manuscritos e
pergaminhos foram queimados e os registros foram ocultados. Digo a verdade: tudo
ficará exposto. Existem depósitos enormes aqui e toda a história terá sido
registrada do início ao fim.

“Tenho anjos aqui encarregados desses registros e, por Meu comando, essa história
não pode ser reescrita ou mudada. O inimigo sabe que não pode mudar o que está
armazenado aqui no Céu, então ele ataca o que está armazenado na Terra.

“Agora, muitos foram enviados pelo inimigo ao longo do tempo e em várias funções
e todos foram inspirados pelo 'governante deste mundo'. No entanto, ainda sou o
governante sobre ele e sempre fui.

“Este inimigo nunca parou com seus esquemas perversos. Ele confunde tempos,
estações, ciclos e até as estrelas. Ele enviou ao homem conhecimento de teorias
destinadas a remover o poder de Deus da mente de homens e mulheres.

“Ele elevou o homem à luz de sua própria autoridade e levantou movimentos
inteiros contra Minha Palavra e Minha Autoridade como Seu Salvador. Ele
influencia até os 'eleitos', tanto os que estão no poder 'pelo povo', como também
alguns que se autodenominam 'apóstolos enviados por mim'. Bem, esses 'apóstolos
enviados por mim' não foram todos enviados por mim.
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“Agora, a porta ou portal aberto para tudo isso foi e é o ciúme. O inimigo tem ciúme
de mim e de você, mas também de qualquer outra pessoa que tenha sido designada
por mim para divulgar as boas novas. Ódio, cobiça e toda forma de mal são então
usados   para tentar destruir aqueles que Deus chama de Seus amigos.

“O inimigo odeia especialmente, mas com intensidade ainda maior, qualquer um
que eu tenha escolhido para usar como Meu Navio. Com o tempo, você recebeu
conhecimento disso e foi fortalecido para estar preparado com antecedência para o
que planejei para você. No entanto, não pense, nem por um momento, que eu vou
abandoná-lo para o túmulo sem esperança. ”

Eu: “Senhor, as Escrituras falam dos 'Dias de Noé'. O que isso realmente significa?"

Jesus: “Boa pergunta. Você só precisa ver o que estava acontecendo na época do
dilúvio para ver os padrões. Era business as usual e homens e mulheres viviam
normalmente, mas também tinham esfriado. O que é pecaminoso para Deus agora
se tornou uma prática aceita e comum entre os homens.

“Erin, você está testemunhando isso acontecendo mais uma vez. Todo pecado
começa e então aumenta com o 'eu'. Isso inclui autogratificação,
auto-apaziguamento, amor-próprio e autossuficiência, mas a lista é infinita. O
inimigo deu ao homem muitas ideias falsas sobre o 'eu':

● Faça tudo à parte de Deus.
● Viva por hoje.
● Faça o que é bom.
● Saciar.
● Não tenha medo de Deus, pois Ele nem mesmo existe.
● Você é o seu próprio 'deus'.
● Você é o mestre de seu próprio destino.

“Essas são as coisas em que um mundo à parte de Deus agora acredita. Enquanto
esses homens continuam a desfrutar de suas indulgências, os 'filhos de Moloch'
caminham entre eles, observando e conspirando. Eles então serão vencidos por eles
e são muito tolos para ver isso chegando até que seja tarde demais.

“Agora, mas também através das gerações, tenho enviado ondas de meus escolhidos
para chamar e gritar para aqueles que me procuram. Para aqueles que vêm a mim,
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eu os instruo no caminho que devem seguir. Enquanto eles são chamados de Meus
'justos e redimidos', ai daqueles que praticam todos os tipos de mal, pois o deles não
é o Reino dos Céus. ”

Eu: “Mas, Senhor, como pode alguém permanecer separado dos ímpios hoje?
Parece que agora eles estão em todos os lugares e em tudo. Mesmo que eu não caia
em seus esquemas com tanta frequência como antes, o inimigo é muito inteligente.
Não tenho certeza se é porque sou mais sábio ou apenas porque sou mais diligente
em ouvi-lo antes de me mudar? ”

Jesus: Rindo. “Erin, agora mesmo, você é como Meu cetro para mim, então
deixe-Me usá-la. Esta é uma época como nenhuma outra e ainda assim como os
'Dias de Noé'. ”

Eu: “Acho que entendo o conceito dos 'Dias de Noé'. As pessoas estavam
aproveitando suas vidas longe de Deus e zombaram de Noé até o dia em que veio o
dilúvio e a porta se fechou. No entanto, também é diferente daqueles dias, pois este
é um período diferente na história.

“Embora uma inundação de água não deva cobrir a Terra, as terras ainda estão
sendo 'inundadas' por aqueles indicados pelo inimigo. Essas pessoas são como
gafanhotos e estão sendo enviadas para pilhar, despojar e destruir a terra, junto
com seu povo. Muito poucas pessoas veem isso chegando. Embora essas pessoas te
odeiem, Senhor, elas também nos odeiam por causa de ti.

“Minha preocupação é não poder realizar os sinais e maravilhas que aqueles que
estiveram com os discípulos no Pentecostes puderam. It seems as if we will soon be
destroyed if we are not given these abilities to display Your awesome power,
especially if You do not at least strengthen us. Please, Lord, help us! We need Your
help more now than ever!”

Jesus: Smiling. “Do not worry, Erin, as I have plans for you. You will be amazed and
I will instruct you. Even though you see yourself as 'unlikely' for all of this, I see
things di�erently than you do. While the enemy loves to torment you, you will be
'unexpected' to him for any of this as he does not see what I see.

“While I do not expect perfection from you, I do expect a willingness to surrender
all to Me. While you have given Me your heart fully, many are unable to do this. I am
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therefore unable to use them for My purposes as they love their lives more than
Me.”

Me: “Lord, summer is almost here again and it is going to be very hot. Please keep
our home cool. Please protect Your people and strengthen us. Please do all that You
have promised to with us. If You do nothing with us, we will become disheartened
and will surely soon perish. As the seeds of compromise are the gateway to sin, a
little sin soon leads to even greater degrees of sin. All around us, sin is not only
acceptable, but it is now even cheered on.”

Jesus: “Yes, Erin, the 'Days of Noah' are upon you now and the people are asleep,
blind and unaware. The whole Earth is now corrupt before Me and filled with
violence. These people are apart from the Laws and Commandments of My Father
and Me.

“Always remember My Commandments. The first and greatest Commandment is to
love the Lord, your God, with all of your heart, soul and mind. The second great
Commandment is to love your neighbor as yourself.

“Erin, the progression of sin starts with a cold heart. The love of God and His
Commandments disappears first and then the loss of love for each other quickly
follows.

“There is now a di�erent kind of flood already upon the land. When this evil rises
like flood waters, people will cry out to you even as many of them still continue to
mock and hate you at the same time. However, I will send angels concerning you to
protect you in all of your ways.

“You will be the last wave that I send out amongst the nations. This will be the last
wave of God's love. I will pour this out from My Vessels. You and My other friends
will be My Vessels. You will give birth after great travail. This has been a sign from
the beginning and will be of no surprise to those who have been waiting for this.

“Once you are soon changed, and in an instant, the enemy will then send out a wave
of counterfeits in response. While these counterfeits will be quite clever, you will be
able to see them as they are as I will show you this and will remove their trouble
from you.
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“For those I call, I will also save, so do not worry. Angels will be sent concerning
you. All of My friends will soon be strengthened. This includes you, your household
and your children, but also your faithful friends. You will only have to ask and My
door shall be opened to you. Do not worry or be afraid. I have you and I love you.”

I reached over and hugged Him tightly. I felt His love surround me, but in a way
that is simply indescribable in an earthly sense. Oh, if only everyone knew of this
love, His love. If they did, surely no one would reject Him again as He truly is the
'Prince of Peace'.

Me: “I love You so much, Lord. Thank You for everything. Please heal us soon, Lord,
and please heal my daughter.”

Jesus: Smiling. “I have not forgotten you, Erin, and I will soon heal you and your
household. I have promised you that I would do this. Now, I have something very
special planned for you and I will instruct you in all that you do. Do not worry or be
afraid as I will provide for you and will send gifts to you. I will continue to bless you
in all that you do.”

Sonhe…
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