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Sonho 251 - Jesus, Seu Menu, Seu Tempo

Terminado em Domingo, 2 de julho de 2017

Recebido no domingo, 25 de junho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Tem sido uma semana difícil e estou passando por momentos difíceis agora. Estou
lutando para não deixar minha dor física levar à depressão, pois agora estou tendo
dificuldade em encontrar um local confortável para deitar minha cabeça para
dormir.

Pai, já se passaram pouco mais de três anos desde a minha lesão e agora não posso
nem mesmo descansar a cabeça. Registrar o diário é ainda mais difícil, pois meu
pescoço agora parece incapaz de suportar mais o peso da minha cabeça.

Há tantas coisas físicas que eu adoraria fazer agora, mas minhas ambições
simplesmente não podem ser satisfeitas com minhas limitações atuais. Por
exemplo, já saí para passear muitas vezes, mas, em nenhum momento, minhas
limitações mais uma vez superaram minhas ambições.

Como minha mãe me teve aos 21 anos, ela ainda era relativamente jovem quando
me tornei uma criança e depois um adolescente. Como ela também era bastante
competitiva, eu também fui criado para ser competitivo, intencionalmente ou não.
No entanto, devido ao fato de nós dois sermos competitivos, não demorou muito
para que começássemos a competir um com o outro.

Embora isso tenha sido um problema em nosso relacionamento muitas vezes, essa
automotivação e ambição atlética acabou me servindo muito bem quando comecei
a dedicar-me a meus próprios empreendimentos. No entanto, já que estou ferido
há algum tempo, sinto como se meus filhos tivessem sido roubados disso em
comparação com o que me ensinaram.
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É verdade que eles ainda poderiam escolher ser automotivados e adquirir isso por
conta própria, mas não tenho dúvidas de que ter uma mãe ativa e motivada como
coach os teria ajudado a adquirir isso. Embora eu saiba que Deus em breve tornará
tudo perfeito, ainda dói ver isso enquanto esperamos pelo cumprimento de Suas
promessas.

Enquanto eu ainda estou grato por cada dia que Deus me deu e eu sou grato até
mesmo por este dia tão doloroso, Pai, por favor, perdoe-me antecipadamente
enquanto eu mais uma vez desabafo para o Senhor. Muito simplesmente, sinto
como se toda a minha caminhada cristã tivesse sido muito pouco divertida para
mim e, em vez disso, mais como golpes contínuos de um inimigo muito motivado.

Meus golpes de punição todos começaram muito bem no minuto em que entreguei
meu coração a Ti, Senhor. Embora agora eu saiba que tudo isso foi necessário para
me ensinar a me entregar a Você e, portanto, perder meu 'eu' no processo, ainda foi
um processo extremamente doloroso com repercussões que permanecem em
quase tudo o que faço.

Por um bom motivo, o inimigo pensou que poderia me prender no deserto até que
eu finalmente morresse. No entanto, e inesperadamente, uma porta saltado aberto
no dia 8maiodede 2014, quando Você me permitiu ser ferido no trabalho. Você então
me disse: 'Erin, sei que agora você está ferida, mas é isso que usarei para chamá-la
do deserto. Agora, caminhe por aqui. '

Pai, então você rapidamente me poupou de apodrecer no deserto, removendo-me.
Você cumpriu Sua promessa e me conduziu para fora do deserto e para a 'terra das
árvores', tudo de uma forma que eu não poderia imaginar chegando. Depois de
'mover montanhas' para me tirar do deserto, Você então me moveu para tão longe
que as conspirações dos inimigos contra mim eram extremamente difíceis de
executar.

Embora eu ainda esteja com dor, minha saída do deserto tem me permitido ter
alegria nas pequenas coisas novamente. O tempo que passei em batalhas contínuas
agora é gasto desfrutando das coisas divertidas que Você me envia. Como apenas
um exemplo, um alimentador de pássaros instalado recentemente está me trazendo
mais risos e alegria do que eu poderia imaginar.
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Eu tinha comprado recentemente um comedouro simples para pássaros e meu
marido prontamente o instalou. Depois de considerar vários locais, finalmente
decidimos colocar o alimentador sob uma saliência entre a cozinha e a sala de
jantar. Isso me permite observar os pássaros e 'outras criaturinhas' desfrutando do
comedouro enquanto estou comendo e enquanto limpo depois.

Bem, eu usei o termo 'outras pequenas criaturas' por uma boa razão aqui. Embora o
comedouro tenha atraído muitas variedades diferentes de pássaros, ele também
atraiu um esquilo bastante grande que agora apelidamos de 'Crawl'.

Apesar de meu alimentador de pássaros ser especificamente anunciado como
sendo totalmente 'à prova de esquilos', 'Crawl' ainda consegue 'abrir um caminho
quando na verdade não deveria haver jeito'. Seus esforços para chegar até a
semente de passarinho, apesar do comedouro ser anunciado como à prova de
'rastreamento', foram extraordinários de se observar.

Também parece que ele perdeu todo o medo de nós. Podemos até fazer gestos
engraçados para ele através da janela enquanto ele está a apenas alguns metros de
nós e basicamente nos ignora. Porém, depois de curtir esse espetáculo por um
tempo, decidi que ele estava comendo tantas sementes que quase não sobrou para
os pássaros para os quais tínhamos instalado.

A solução que encontramos foi comprar comida especial para esquilos e colocá-la
em um comedouro separado no chão, abaixo do alimentador de pássaros. Desde
então, 'Crawl' deixou principalmente as sementes de passarinho para os pássaros e
a harmonia foi restaurada.

Obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas, mas também pelas misteriosas coisas
maiores que Você também faz. Dois dos meus filhos foram originalmente deveria
viajar no dia 17junho,demas esta foi adiada primeira até 24junhode para facilitar a
viagem de seu pai para o México.

Eles deveriam ter saído ontem, mas agora houve um atraso ainda maior devido à
biópsia de minha filha e a necessidade subsequente de remover suas suturas. Meu
inimigo seguiu um padrão que nunca muda e, desde então, inventou uma história
em que de alguma forma usei tudo isso para orquestrar o atraso da viagem.
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Embora eu normalmente tivesse respondido às suas mentiras imediatamente, o
Senhor me disse que ainda não era o momento de responder e que Ele me guiaria
quando chegasse a hora certa. Ele também me lembrou de seguir Seu exemplo e
não responder a mentiras. Eu O ouvi e simplesmente não respondi às coisas
horríveis que ele havia dito de mim, todas aquelas mentiras malignas.

Agradeço que, assim que este verão passar, mais um dos meus filhos não estará
mais sujeito a ordens judiciais de visitação obrigatória, pois ele também terá 18
anos. No entanto, isso ainda significa que minha filha seria obrigada a visitar.

Embora meu filho mais novo pudesse optar por ficar aqui depois de fazer 18 anos,
assim como meu filho mais velho, desde então ele indicou que preferia ir
simplesmente para que sua irmã não tivesse que ficar sozinha. Embora isso seja
reconfortante, é tão incrivelmente triste que a situação seja tal que ele sente que
precisa fazer isso.

Realmente não precisava ser assim, pois sempre fui amigável e muito cooperativo
com meu inimigo. No entanto, desta vez é diferente, pois ainda não recebemos o
relatório da patologia de minha filha e me recuso a ceder em sua segurança.

Embora eu não esteja com humor para lutar contra meu principal inimigo mais
uma vez, como resultado, a saúde dela é importante demais para que eu não o faça.
E, sim, obrigado, Senhor, por me enviar um marido que não tem medo de arregaçar
as mangas para lutar contra este homem. Por algum motivo, Você até fez com que
ele gostasse de lutar contra aqueles que me amaldiçoam.

Bem, esta última semana foi bastante interessante e sinto como se o Senhor tivesse
me enviado uma série de pequenos testes. Em meu primeiro exemplo, um
balconista acidentalmente não me cobrou por um item de $ 35. Embora eu
instintivamente soubesse que o total que acabara de pagar parecia um pouco baixo,
estava com tanta pressa de pegar meus filhos na escola que ignorei de propósito.

Quando mais tarde tive tempo de examinar a fatura mais de perto, foi então que
percebi que esse item de $ 35 estava realmente faltando no recibo de venda. Assim
que percebi isso, liguei imediatamente para a loja e disse a eles que voltaria para
pagar o item que faltava.
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Eu estava tão brava comigo mesma por não ter simplesmente dado tempo para
verificar isso antes de deixar a cidade em primeiro lugar. Então, até me senti
culpado porque, se a quantia fosse muito grande, tenho certeza de que teria
arranjado tempo para lidar com ela naquele momento e antes de sair da loja.

Enquanto eu pensava em simplesmente esperar até mais tarde naquele dia, ou
mesmo no dia seguinte, para consertar isso, de repente senti o Espírito Santo me
inspirar a cuidar do assunto imediatamente. Minha filha então se ofereceu para vir
comigo e dirigimos juntos por trinta minutos de volta à cidade. Então, nós até
tivemos que dirigir através de uma chuva torrencial para chegar lá.

Quando finalmente chegamos à loja, as duas vendedoras que me ajudaram
disseram que me reconheceram em visitas anteriores. Em seguida, expliquei a
situação, mas queria ter certeza de que o funcionário que perder o item não teria
problemas por isso.

As senhoras me garantiram que ela ficaria bem e me agradeceram por ter voltado
para pagar o item que faltava. Depois que eles ligaram para o item e eu paguei,
senti alívio por ter corrigido a situação voltando imediatamente.

Antes de sair da loja, a mulher que perdera o item me viu e correu para me
agradecer por minha honestidade. Embora eu não tenha certeza, senti que talvez o
Senhor quisesse que fizéssemos isso imediatamente, a fim de preparar o caminho
para uma interação futura com essas mulheres depois que formos transformados.
Realmente me parecia que tudo isso era mais.

De qualquer forma, logo no dia seguinte cometi um erro diferente, mas dessa vez
economizei a quantia exata de $ 35 que acabara de 'gastar' no dia anterior. Por
acidente, coloquei meu dedo em uma peça de roupa que estava experimentando.
Estava em uma loja do tipo liquidação e este artigo específico normalmente custava
mais de US $ 250, mas estava à venda por apenas US $ 42.

Essa foi uma pechincha incrível e o item era de qualidade muito maior do que você
normalmente esperaria por US $ 42. Embora eu soubesse que poderia consertar o
buraco que acabara de fazer, realmente ainda teria sido mais fácil para mim
simplesmente colocar o item de volta na prateleira e fingir que isso nunca
aconteceu.
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Depois de discutir isso com meu marido, decidimos optar pela divulgação completa
e pedimos para falar com o gerente da loja. Quando ela se aproximou de nós,
explicamos o que havia acontecido e indicamos que queríamos pagar o preço
integral, mas ainda estávamos curiosos para saber qual seria a política da loja em
tal situação.

A gerente então nos disse que nos reconheceu de visitas anteriores e indicou que
tal honestidade era algo inédito naqueles dias. Ela então explicou que essas coisas
acontecem e que ela simplesmente não podia permitir que comprássemos pelos $
42 originais.

Antes que eu percebesse, ela pegou o item de mim e reduziu o preço de US $ 42
para US $ 7 com uma caneta. Ela então insistiu que esse era o preço pelo qual seria
vendido agora e que não era negociável. Nós protestamos, mas ela insistiu
totalmente e então foi até o caixa e disse ao caixa para não aceitar mais de nós pelo
item, não importa o quanto discutíssemos.

Mais tarde, quando meu marido e eu estávamos voltando desta loja para casa, foi só
então que fizemos uma descoberta chocante. O 'custo' de $ 35 da 'honestidade' de
ontem foi de alguma forma exatamente igualado por nossas 'economias' para a
'honestidade' de hoje. Como você pode não se maravilhar com os modos mais
elevados de Deus em tudo isso e até mesmo com um centavo?

De qualquer forma, houve então três outras ocorrências semelhantes naquela
mesma semana, todas envolvendo vendedores e todas parecendo realmente testes
adicionais de Deus. Senti que também fui testado mais duas vezes para não reagir a
algumas demonstrações de raiva na estrada contra nós.

Também senti que estava sendo testado quando descobri que dois de nossos filhos
não tinham nos contado toda a história sobre determinado assunto. O Espírito
Santo me forneceu as palavras que revelaram a verdade, mas não da maneira que
eu teria imaginado. No entanto, o teste parecia ser se eu lidaria com isso com
firmeza e gentileza ou se perdesse a paciência.

No final, lidei com isso com delicadeza e apenas com a franqueza necessária.
Embora houvesse mais do que isso, tudo se reconciliou no final. Devo admitir que
agora estou bastante cansado de tudo isso. Assim que escrevi isso, ouvi o som de
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pássaros cantando ao meu redor nas árvores e tive que agradecer a Deus mais uma
vez por nos remover do deserto!

Enquanto eu estava deitado na cama ontem à noite, lutando para encontrar uma
posição confortável para minha cabeça, comecei a orar novamente. As lágrimas
logo começaram a fluir e me peguei perguntando mais uma vez quando algo
incrível finalmente iria acontecer. Eu estava com tanta dor que isso parecia até
ampliar a urgência de minhas orações.

Pai, oro para ter passado em todos os seus testes. Tudo o que possuímos é Seu e só
temos isso simplesmente porque Você graciosamente nos forneceu. Tudo ao meu
redor é um presente. Meus filhos são meus presentes e meu marido é meu
presente.

Embora ainda existam coisas ao meu redor que ganhei com os anos de trabalho, até
essas coisas são suas, já que foi Você que me deu o fôlego do dia e a capacidade de
criar. Sem os Seus dons de nossas habilidades resultantes, simplesmente não
seríamos capazes de realizar nada. Realmente, nada poderia ser possível como
resultado.

Oh pai, eu simplesmente não sou nada sem você. Eu escrevo esses sonhos, embora
Você saiba que odeio escrever. No entanto, eu sei que tu tens feito tanto por nós,
como posso deixar de fazer seja o que for que tu me chamas a fazer e, sim, mesmo
que signifique escrever!

Enquanto eu estava orando, logo adormeci. Você então me deu um breve sonho ... A

descrição do Sonho 1 começa ...

Eu tinha cerca de três anos e usava um vestidinho branco. Meus pés estavam
descalços e eu tinha flores no cabelo comprido. Eu estava em uma clareira cheia de
lindas flores silvestres e ria alto de todas as borboletas que me cercavam.

Eu pude então me observar enquanto dançava rindo enquanto perseguia essas
borboletas. Eu ouvi Jesus rindo e meu eu de três anos rapidamente correu para
Seus braços. Observei enquanto Ele segurava meu eu mais jovem e chorei lágrimas
de alegria ao vê-lo. Eu sabia que ela, e portanto eu, sempre estaria seguro em Seus
braços poderosos. Eu orei novamente enquanto observava tudo isso se desenrolar.
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Eu: “Oh Senhor, por favor nos ajude logo. Por favor, padre, não se esqueça de nós! ”

Sobre a descrição do sonho 1…

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em uma bela campina e não conseguia ver nem uma única nuvem no céu
azul. Havia flores por toda parte e eu estava com um vestido de linho branco. Eu ri
e comecei a girar de alegria. Eu estava procurando por Jesus ao mesmo tempo, mas
não conseguia vê-lo em lugar nenhum.

Encontrei uma área com grama macia e musgosa e decidi deitar para descansar.
Enquanto eu olhava para o céu claro, as nuvens começaram a se alinhar. As muitas
formas de nuvens eram muito divertidas e agradeci ao Senhor pelo maravilhoso
espetáculo.

Senti fortemente que agora realmente gostaria deste pouco tempo que tive aqui,
que foi completamente vazio de qualquer preocupação. Embora eu soubesse que
isso duraria apenas um momento, eu não conseguia acreditar como era
maravilhoso ter realmente todas as preocupações eliminadas de meus
pensamentos. Fechei meus olhos em oração.

Eu: “Ó Senhor, enquanto esperamos por Ti, o tempo continua avançando e a vida
continua. Ao nosso redor, as condições no mundo continuam piorando. Parecia que
a vida ainda era relativamente boa não há muito tempo e estou triste porque tudo
no mundo está se quebrando tão rápido. ”

Percebi que alguém estava perto de mim enquanto orava, então abri os olhos. Jesus
estava bem ali em cima de mim. Eu olhei para cima e ele tinha um sorriso enorme
no rosto.

Recebido no domingo, 2 de julho de 2017.

Jesus: Rindo. "Então, Erin, você está aproveitando um pouco de descanso?"

Ele estendeu a mão e me ajudou a sentar. Ele então se sentou ao meu lado e olhou
nos meus olhos. Sem qualquer aviso, as lágrimas começaram a escorrer dos meus
olhos pelo meu rosto. Eu me surpreendi porque de repente estava chorando muito.
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Eu: “Senhor, enquanto me sinto quebrado, estou realmente quebrado agora.
Embora esteja tão grato por Você nos ter removido para um lugar seguro nas
árvores, desejo finalmente começar a viver de verdade enquanto esperamos por
Você. Meu medo é que Você nos faça esperar muito tempo neste padrão de
contenção forçada.

“Parece que não há nada que possamos fazer para que Você 'realmente' comece a se
mover conosco. Para piorar as coisas, agora descobri que minha filha pode estar
doente. Por sua vez, essa doença potencial causou uma grande batalha com meu
principal inimigo, pois ele se ressente muito do atraso resultante na viagem das
crianças.

“Senhor, estamos aguardando o laudo do médico e meu filho não vai viajar sem ela.
Se isso for possível, a posição de meu filho enfureceu ainda mais o pai. Já fui
acusado de tantas coisas como resultado de tudo isso.

“Embora os e-mails do meu inimigo tenham sido venenosos, eu Te agradeço,
Senhor, porque sei que Tu me ajudaste em cada uma das minhas respostas. Mesmo
assim, os últimos dias foram exaustivos e agora estou completamente exausto de
todas essas batalhas.

“Senhor, Tu conheces todas as nossas necessidades, bem como todos os nossos
desgostos. Você viu o que foi feito para nós e o que foi dito sobre nós. Apesar das
acusações do inimigo, mantive minha posição e fiz a difícil decisão de esperar pelos
resultados antes de permitir que as crianças viajassem. Senti que esse curso de
ação correspondia às suas instruções.

“Senhor, até parecia que Você confirmou isso quando então nos enviou um
arco-íris duplo logo após tomar essa decisão. No dia seguinte, houve ainda mais
batalhas, mas parecia que Você nos enviou mais um arco-íris duplo como
confirmação adicional. Senhor, esses dois arco-íris pareciam terminar bem em
cima da nossa casa! "

Embora meus olhos estivessem embaçados de lágrimas, vi Jesus me encarando para
ouvir com tanta empatia. Ele tinha os joelhos dobrados enquanto descansava os
braços sobre os joelhos enquanto ouvia. Eu nunca O tinha visto sentar-se assim e
não pude deixar de sorrir enquanto chorava. Ele sorriu de volta para mim, mas
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depois fez sinal para que eu continuasse. Ele ouviu enquanto eu continuava a
desabafar.

Eu: “Senhor, o Senhor sabe que tudo isso está acontecendo, então por que
permitiria que tudo isso continuasse quando sabe que todos nós O amamos tanto?
Será que não fiz tudo o que Você me pediu da maneira que Você me pediu para
fazer? ”

Jesus: “Não, Erin, você obedeceu às minhas instruções perfeitamente. No entanto,
lembre-se de que agora você entregou completamente sua vida a Mim para os Meus
propósitos. Agora, você se lembra de ter feito isso? "

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Você então Me deu totalmente todos os seus filhos e me disse que eles eram
meus. Então, você também Me disse que, para começar, eles nunca foram
realmente seus. Agora, Erin, você também se lembra de ter feito isso? ”

Eu: “Sim, Senhor. Você os confiou a mim, mas eles são realmente todos Seus. ”

Jesus: “Tudo bem então, Erin, agora você deve confiar totalmente em Mim em toda
a sua situação. Embora às vezes você ainda prefira escolher fora do menu, você
deve perceber que fazer isso resultará em uma 'conta final' inesperadamente alta.
Você, então, olhará para trás para sua refeição e perceberá que não foi tão doce
quanto você esperava que fosse.

“Então, Erin, deixe-Me fazer o pedido para você, entendeu? Por sua vez,
prometo-lhe que lhe darei o que é bom ... mesmo que receba então alguns itens
inesperados ... ”Ele sorriu. “Erin, o que eu sirvo a você é bom, mas também é bom
para todos aqueles que estão sentados ao redor da mesa com você ...” Ele sorriu
novamente e me cutucou. “... e, sim, isso inclui até aqueles que estão comendo em
seu restaurante e aqueles que ainda estão esperando por suas reservas.”

“Agora, Comigo pedindo, até as sobras no chão são boas para comer. Lembre-se de
que sou o Master Chef e o Servidor de Coisas Boas. No entanto, você também deve
se lembrar que Deus é o Dono do Restaurante e que Ele também é o Criador de
tudo que é bom. ”
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Eu: “Sim, Senhor, mas por que a Sua comida sempre parece ter que ser tão
'agridoce'?”

Jesus: Sorrindo. “Agora, Erin, eu nunca prometi a você que cada uma das minhas
seleções de refeição seria 'doce e fácil'. No entanto, ao liberar todas as coisas
totalmente para Mim e confiar em Mim tanto no que é bom quanto no que é ruim,
prometo que você terá uma sobremesa maravilhosa no final da refeição. Erin, será
uma sobremesa que nunca vai acabar.

“Já paguei o preço por tudo isso para que você não precisasse se preocupar. O preço
foi 'pago integralmente'! Agora, eu te amo e estou aqui com você. Embora eu saiba
que isso tem sido difícil para você, seus inimigos logo implorarão por suas sobras.

“No momento, seus inimigos se recusam a comer um pedaço do que eu tenho a
oferecer, embora ajam como cães famintos. No entanto, chegará o dia em que eles
ainda tentarão fazer reservas para jantar Comigo na Ceia das Bodas. No entanto,
eles descobrirão que não aceitamos mais reservas.

“Desesperados, seus inimigos irão ligar para o 'Restaurante' diretamente e dizer
que já têm reservas. O anjo então abrirá o Livro e verá que isso não é verdade.

“Eles ficarão horrorizados ao descobrir que nenhum de seus nomes está na lista de
reservas.” Ele então olhou severamente, mas com amor, diretamente nos meus
olhos. "Erin, nenhum de seus nomes estará nessa lista."

Estremeci com o pensamento. Embora esses inimigos tenham feito coisas horríveis
comigo, e muitos ainda tentam fazer isso até hoje, meu coração ainda estava triste
ao pensar em seu tormento em breve, pois eu sabia que seria brutal e sem
misericórdia.

Eu: “Oh, Senhor, se ao menos eles se voltassem para Ti agora. Se ao menos eles O
escutassem agora, antes que seja tarde demais. ”

Jesus: “Sim, Erin, mas você não deve se preocupar com eles, pois Meu Pai e eu
estamos totalmente no controle de tudo isso. Lembre-se de que você está sob Meus
cuidados e já janta no Meu Restaurante. Portanto, embora eu tenha criado você e o
menu, você ainda gostaria que Eu fizesse o pedido para você ou prefere escolher
suas próprias seleções, talvez até mesmo a 'seleção do dia'? ”
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Eu: Rindo. “Oh Senhor, você está certo! Eu preferia que Você planejasse meu menu
para mim. Embora meus filhos ainda possam pedir alguns dos acompanhamentos,
ou mesmo outros condimentos, para tornar o que é servido mais a seu gosto, vou
ficar com Seus cursos planejados, pois Você é sempre perfeito em suas seleções. ”

Jesus: Rindo. “Erin, eu sei que o que eu sirvo nem sempre parece apetitoso no
começo, mas você ainda escolheu jantar aqui Comigo. No entanto, aqueles que você
ama também jantam à 'sua mesa' e você está com outras pessoas neste
'Restaurante'. Embora alguns ainda prefiram 'junk food' a Minha 'boa comida', eu
prometo que você sempre terá uma 'ótima refeição' quando jantar Comigo. ”

No começo, eu ri com Ele, mas depois descansei minha cabeça em Seu ombro. Eu
circulei meus braços em volta do braço dele e o segurei perto de mim. Senti-me tão
seguro ali ao lado Dele que fechei os olhos por um momento para absorver tudo.

Jesus: “Erin, enquanto já mataste o teu leão, o velho desdentado, estás diante de um
grande urso. No entanto, agora também funciona. ”

De repente, ele baixou um incidente aparentemente insignificante que ocorreu
recentemente. Recentemente, quando eu havia dirigido com minha filha para uma
consulta médica, um grande urso preto correu bem na frente do nosso carro. Tive
muito tempo para parar, mas o urso então correu rapidamente para a floresta e
sumiu de nossa vista. Em seguida, continuamos nosso caminho e nunca mais
pensamos sobre esse incidente.

Eu: “Então, o que isso significa, Senhor?”

Jesus: “Pois é. Erin, está escrito que um leão que ruge e um urso que corre é como
um governante perverso sobre um povo pobre. No entanto, também está escrito
que o Senhor, que te livrou das patas do leão e do urso, também te livrará do
gigante. Embora o urso parecesse uma ameaça no início, ele rapidamente correu e
desapareceu na trilha e na floresta novamente.

Eu: “Oh, era Você, Senhor!”

Jesus: “Agora, Erin, se eu estou com você, quem pode resistir a você?”
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Eu: “Significa que, quando Você está comigo, ninguém pode se opor a mim. Você
estava lá conosco em nossa ida ao médico e até nos enviou o urso como um sinal. ”

Jesus: Sorrindo. "Sim, Erin, e eu também enviei para vocês dois arco-íris como
sinais."

Eu: Chorando. “Sinto muito, Senhor, sinto muito. É só que ... bem ... eu estou aqui
com Você agora ... então, por favor ... por favor, Você não vai nos ajudar ... Senhor,
Você poderia considerar hoje como 'o dia'? ”

Jesus: Sorrindo. “Hmm, oh, entendo. Então, você está pedindo sopa ou salada? Que
tipo de curativo você prefere? Talvez eu possa até fornecer alguns croutons? ”

Eu: Agora rindo. “Tudo bem, Senhor, tentarei não Lhe pedir de novo. Sinto muito. É
só que ... bem ... Você está aqui comigo agora, Senhor. ”

Jesus: “Embora eu compreenda perfeitamente que você se pergunta o que estou
fazendo, a Noiva sempre sabe os movimentos do Noivo antes do dia em que Ele vem
buscá-la? Embora ela espere com óleo em sua lâmpada dia e noite por Sua chegada,
ela nunca sabe exatamente quando Ele chegará.

“Em vez disso, ela confia totalmente Nele, sabe que Ele virá em breve e então se
prepara e observa. Enquanto a Noiva então espera pelo Noivo com entusiasmo, Ela
nem sempre espera pacientemente, espera? Portanto, a fim de mantê-la
encorajada, o Noivo envia a confirmação de Sua breve chegada de várias maneiras.

“O Noivo faz isso enviando sinais, presentes e maravilhas, bem como por meio de
anjos e amigos. A Noiva então faz a sua parte, vigiando a Sua morada e as Suas
vestes, para que esteja sempre preparada para a Sua breve chegada. Erin, você é
uma noiva expectante e estou feliz! Você é fiel, mas também deve se lembrar que o
Noivo chega na hora marcada e não demora. ”

Eu: “Mesmo que eu devesse saber melhor e mesmo que Você tenha acabado de
explicar tudo isso para mim, Senhor, ainda preciso Lhe pedir nossa cura enquanto
continuamos esperando por Você, Por favor, Senhor, em breve! Embora eu não
queira ir além dos Seus planos, isso é algo que Você já prometeu, certo, Senhor? ”
Comecei a rir.
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“Agora, dito isso, certamente não quero me encher de salada quando sei que o
prato principal contém a 'melhor carne'. Embora eu confie no Seu tempo, estou
realmente muito animado com tudo o que Você planejou para que esperemos muito
mais. Ainda assim, embora a espera seja realmente difícil para todos nós, farei o
meu melhor para manter os meus corações e minha família em Você enquanto o
fazemos. ”

Ele parecia muito satisfeito com o que eu acabara de lhe dizer. Enquanto Ele sorria
para mim, e mesmo que esperar seja tão difícil, de alguma forma eu realmente
senti em meu coração naquele momento e ali que só Ele realmente sabe o momento
perfeito para tudo isso acontecer. Isso me confortou muito.

Jesus: “Sim, Erin, eu sei que você vai 'tentar'.” Ele riu. "Agora, você se lembra do
sonho que eu te dei ontem à noite?"

Eu: “Sim, Senhor, foi um sonho engraçado…” A

descrição do Sonho 2 começa…quase 2,5

Eu morava em uma casa com paredes demetros de altura. Não havia telhado sobre
nossa casa, apenas as paredes. As janelas também estavam abertas, pois não havia
painéis de vidro. O tapete era feito de grama verde e macia, mas era perfeitamente
aparado curto e grosso.
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Bem no centro da sala havia uma árvore enorme. A árvore tinha uma variedade de
frutas e consistia em diferentes tipos de frutas cítricas e maçã. Os galhos estavam
tão carregados de frutas que era ridículo e seria impossível se esta árvore estivesse
na Terra.

O sol brilhava na sala e, às vezes, eu movia o banco para poder me sentar ao sol e
aproveitar o sol. Outras vezes, eu mentia na grama, mas, principalmente, adorava
apenas sentar no banco comendo as frutas dessa árvore incrível.

Certo dia, quando estava relaxando, ouvi uma batida forte na porta da minha casa.
Abri a porta para encontrar um homem parado ali com um grande pacote. Mesmo
que eu não o convidasse, pois não estava esperando um pacote, ele decidiu entrar
de qualquer maneira.

Quando o homem entrou, ele inspecionou a cozinha. Como a cozinha era a mais
próxima da entrada da frente, ele pareceu ignorar completamente a sala principal.
Ele também não pareceu notar que havia grama para o tapete e uma árvore
frutífera totalmente crescida carregada de frutas no meio da sala.

Eu: “Com licença, senhor, mas há algo em que eu possa ajudá-lo?”

Homem: “Bem, não, não há. Na verdade, você é quem precisa. Só olhe para esse
lugar!"

Olhei em volta da cozinha, mas não tinha certeza do que ele estava se referindo.
Estava bastante limpo e, com exceção de apenas alguns pratos sujos na pia, quase
não era usado. Eu logo percebi que não estava mais fazendo da cozinha minha
prioridade e ri, pois isso não é como eu agora, pois adoro manter a 'minha' cozinha
impecável.

Homem: “Sim, certamente posso ver que você precisa desesperadamente da minha
ajuda. Felizmente para você, tenho o produto perfeito para você comprar que
resolverá todos os seus problemas. ”

Antes que eu pudesse protestar, o homem abriu o pacote e puxou uma enorme
engenhoca de metal. Era uma coisa de aparência tão estranha e até tinha
hambúrgueres em filme plástico, junto com outros itens e alimentos
aparentemente aleatórios.
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Embora as peças da engenhoca parecessem complicadas, a comida em si parecia
velha e bem passada a data de validade. A própria engenhoca estava coberta de
poeira. Quando o examinei mais de perto, parecia um tipo de aparato alimentar
personalizado sobre rodas feito para produzir refeições de uma forma
autossuficiente. Eu estava intrigado por que eu precisaria disso tudo.

Eu: “Por que eu precisaria de uma coisa dessas? Em primeiro lugar, eu não como
muito. No entanto, quando o faço, já gosto da minha configuração como está. Tudo
o que tenho que fazer é comer a fruta fresca que está ali nesta árvore! Eu amo fazer
isso e realmente não preciso de mais nada. ”

Eu poderia dizer que ele agora estava ignorando propositalmente minhas palavras,
junto com a árvore, já que ele estava realmente apenas querendo continuar com sua
venda ininterrupta.

Homem: “Agora espere só um minuto, mocinha. Vou te mostrar que isso é muito
melhor. ”

Ele começou a brincar com a engenhoca para me mostrar como funcionava, mas
logo ficou claro que não estava mais funcionando. Eu poderia dizer que ele estava
desesperado para vender isso para mim. Eu ainda não estava interessado e não
queria que nenhum de nós perdesse mais tempo.

Eu: “Escute, eu realmente não quero ser rude, mas realmente não estou
interessado.”

Homem: “Bem, ainda vou deixar isso com você, pois foi projetado especificamente
para você. Eu realmente não tenho uso para isso. ”

Eu: “Estou confuso. Você não vê que esta árvore frutífera é tudo de que preciso para
me alimentar? ”

Em vez de reconhecer minha pergunta, o homem simplesmente saiu sem levar a
engenhoca com ele. Depois que ele saiu, coloquei o aparelho em um canto da
cozinha que ficava fora do caminho.
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Só então percebi que havia uma pilha enorme de outros itens que outros
vendedores obviamente haviam tentado vender para mim. Eu não pude deixar de
rir do grande número de itens inúteis que estavam empilhados no canto.

A descrição do sonho 2 acabou…

Jesus: Rindo. “Agora, Erin, certifique-se de ficar em sua sala de estar com a árvore
frutífera, pois estou lá com você. Você tem tudo que você precisa lá. I will provide
the sun, the rain and will continue to give you fruit from the tree. Whoever knocks
at your door from this point on are mere distractions. Unless I tell you otherwise, it
is best to just ignore them as they are trying to pull you away from living here with
Me in abundance.”

Me: “Oh Lord, please forgive me for doing this. I did not realize that I was…”

Jesus: “Wait, Erin, this is not an admonishment, but a confirmation. While you will
continue to be kind to strangers at My leading and hear what they have to say, you
are only to do so as per My instructions and then come back to Me immediately
after any such encounter. Always remember that Heaven is over you and that I am
your Canopy, your Cover and your Light.”

Me: Crying. “Yes, Lord, You are all things to me! Now, can You help me with another
dream that I had recently? While the dream was too short for my liking, it was
wonderful and seemed so significant.”

Dream 3 description begins…

My mom, my daughter and I were all playing together. What was so odd about this
was that all three of us were the same age, around five years old. Somehow the
three of us were now the very best of friends even though we were still related,
even if in three separate generations.

Dream 3 description over…

Me: “Lord, how could this even be?”

Jesus: Laughing. “Well, Erin, I delight in each of you, but there is so much more that
you do not yet know. While all will be reconciled with you some day, just know that
you also have many more friends already waiting here.”
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Me: “Lord, what was the meaning of the exposed house with no roof?”

Jesus: “This symbolizes your heart, Erin. Your heart is ever open before Me and
bears fruit that is good to eat. There were no glass panes in the windows as there is
no need for glass on the windows of your heart. There is also an 'artery' planted
there with roots and it is a tree of continuous harvests. Even the floor of the house
is lush grass with a soft texture. The sun shines from your heart, Erin, as I am
shining there!”

Me: Crying. “Lord, I have great di�culty thinking of myself in this way at all. Lord,
all of this is just too wonderful for someone like me.”

Jesus: Smiling. “Then stop your thinking and just relax and fully give Me your heart.
It is written that Sheol and Abaddon lie open before me, so how much more are the
hearts of men? Erin, the refining pot is for silver and the furnace is for gold, but it
is I that test hearts.” Proverbs 15:11 & 17:3.

Me: “Lord, people are growing colder every day and this coldness is growing faster
than ever before. I am worried about how this will all turn out.”

Jesus: “Do not worry for this is also written. Now, Erin, I continuously search your
thoughts and you just thought, 'Is this what He meant when He said I am going to
do something in your day that you would not believe even if you were told'? You had
just thought this as you were recalling some of the troubles that have come against
you.

“Well, Erin, NO, this is not it! While I use you to test the hearts of those around you,
there is much more to this. While it is also written that, in this life, you will have
trouble, do not worry as I have overcome the world. Erin, there is so much more to
all of this.

“And, yes, while I also use you as a measure for your enemies, I am also going to do
so much more with you and soon. While you already know this in your heart as
your dreams have been preparing you for the time when you are strengthened and
healed, you are still discouraged by how you are on this very day.

“Well, do not be discouraged, Erin, as this is now the time to be encouraged. Know
that I am here with you always. In the same way that I know all of the hidden plans
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in the hearts of the wicked soon to be punished, how much more do I delight in
those hearts that fully trust in Me and know that My plans are for their good?

“Now, do not worry, Erin, as I have you and your children. Know that I sent your
husband, but also so many friends. I removed you from the desert and sent you to a
beautiful place. I have provided for your needs there. Now, please remain in Me. In
just a little while, you will understand why. I love you!”

He smiled at me and put His arms around me. I hugged Him tightly and never
wanted to let Him go. I felt such peace that I really did not want it to ever end.
Quite simply, it is a peace that can never be fully described on this side of Heaven.

Sonhe…
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