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Sonho 252 - Jesus e o envio dos anjos que fortalecem

Terminou Quarta-feira, 12 de julho de 2017

Recebido na terça-feira, 4 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigada pelo meu marido, pelos filhos e pelo lugar que
preparaste para nós. Obrigado por nossa família e amigos e suas orações.

Hoje está ameno e nublado. Embora normalmente haja pássaros cantando e
cantando do lado de fora da minha janela, tudo que posso ouvir hoje é o ocasional
crocitar distante de um corvo. Caso contrário, está completamente parado e
silencioso.

Eu gostaria de poder dizer o mesmo sobre meu coração. Todos os meus filhos ainda
estão aqui comigo hoje, mas isso é raro, pois dois deles geralmente já se foram para
a visita de verão ao pai. No entanto, a razão para isso é agridoce, pois é devido aos
resultados dos testes que ainda estamos esperando da biópsia da minha filha.

Tudo isso fez meu coração doer. Embora eu esteja um pouco acostumada a
suportar o peso das provações físicas depois de tantos anos disso, dói para uma
mãe ver seu filho agora lutando contra isso. Bem, tudo que posso fazer é entregar
tudo aos Seus planos e tempo.

Pai, nós nos tornamos uma família mais próximos, mas toda essa incerteza é
bastante enervante. Quando encontro tempo para vir até Você em oração silenciosa
e contar-lhe todas as minhas preocupações, ouço Sua voz dizer: 'Não se preocupe,
Erin, eu tenho isso.' Ainda assim, é humano, especialmente para uma mãe, ainda se
preocupar, mesmo quando eu sei disso.

Quando olho para a minha infância, posso me lembrar de tantos tempos diferentes
de provações e tragédias. Quando esses eventos aconteceram, foram repentinos e,
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mesmo que apenas por um breve momento, de alguma forma o tempo pareceu ter
parado. Para mim, literalmente, parecia que o tempo havia parado.

Embora tenha havido ocasiões em que até desejei poder fazer o relógio andar para
trás para fazer uma coisa ou fazer algo diferente, mesmo que fosse apenas por
quinze minutos, o resultado é que esse tipo de pensamento realmente não leva a
nada.

Recentemente, percebi que, quando acontecem coisas que estão além do meu
controle, agora procuro em meus bancos de memória as pontes do passado. Eu
procuro por pecados passados   que eu possa ter cometido que talvez ajudem a
justificar parte do que aconteceu comigo e ainda continua hoje.

Bem, o inimigo usou esta minha busca e teve um dia de campo comigo esta manhã.
Lembrei-me de coisas que tinha feito quando era criança, vezes antes de Te seguir.
Embora eu achasse que sabia muito naquela época, agora sei que meus
pensamentos e ações eram irracionais e sem orientação.

Algumas coisas específicas de repente surgiram em minha mente. Oh Senhor, eu
esqueci de me arrepender de algo? Decidi que apenas a oração poderia ajudar na
angústia que eu estava sentindo agora. Imediatamente, ajoelhei-me para ir perante
o Senhor e pedir Sua ajuda divina.

Eu: “Oh pai, por favor, me perdoe. Eu sinto muito por ter pecado contra você.
Quando eu era jovem e tolo, usei meus pecados como uma medalha de honra no
campo de batalha de guerras tolas. Por favor, perdoe-me, pois nunca soube dos
efeitos de longo prazo de tudo o que fiz. Senhor, por favor, não use nada disso
contra mim ou meus filhos. Por favor!"

Espírito Santo: “Quem lhe disse para viajar de volta por cima de suas pontes
anteriores? Não fui eu, Erin, foi o seu acusador. Você já se arrependeu de seus
pecados passados   e, de alguns deles, várias vezes. Se você não tivesse se
arrependido, não estaria onde está hoje, aqui Comigo.

“Não olhe para trás, Erin, enquanto o inimigo anda por aí com espelhos. Embora
você não tenha mais problemas com vaidade como antes na sua juventude tola, o
inimigo usa isso para criar fotos com seu reflexo e mostra isso a você. Isso é uma
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mentira! Você Me tem agora, então remova o acusador. Ele só tem o poder que você
escolheu dar a ele. ”

Eu: “Sim, Senhor, mas às vezes até parece que Você lhe concedeu esse poder.”

Espírito Santo: “Sim, mas apenas quando isso fizer parte do Meu plano para manter
a sua fé fortalecida. Lembre-se de que Meus caminhos são mais elevados do que os
seus ”.

Eu: “Sim, Senhor, lamento que às vezes me esqueço tão rapidamente.”

Espírito Santo: “Erin, não se deixe enganar pelos esquemas do inimigo.”

Eu: “Oh pai, por favor, perdoe-me por me associar ao acusador nos momentos em
que me castigo pelo meu passado. Eu me arrependo por participar de seus
esquemas contra mim. Por favor, remova o inimigo de minha vida para que eu
possa ver apenas o rosto de Seu Filho no espelho. Eu te amo muito. Por favor, Pai,
mantenha-nos seguros sob Suas asas e por Seu Altar. Toda a nossa esperança está
em Você! ”

Espírito Santo: "Você foi e está perdoado."

De repente, senti meus fardos se dissiparem e me senti em paz. De repente, me
lembrei de dois sonhos que tive recentemente, um da noite passada e outro da
noite anterior.

Sonho 1 descrição começa (3 dejulhode 2017) ...

que eu tinha um grande pedaço de propriedade. Foi lindamente preparado com
campos de alfafa e outros tipos de plantações. Havia também uma estufa que
continha uma variedade de árvores frutíferas e vegetais. Parecia haver tanta terra
que se estendia por hectares e hectares.

Um dia, decidi dar uma caminhada para pegar minha correspondência na caixa de
correio na estrada principal perto desta propriedade. Quando cheguei ao meu
portão, examinei o terreno circundante e percebi que não era exuberante como o
meu. Em vez disso, parecia bastante agourento.
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A paisagem era árida e eu podia ver sujeira marrom em todos os lugares que
olhava. Enquanto eu caminhava pela estrada principal, vi que dois abrigos
improvisados   haviam sido construídos perto de nossa propriedade. Os abrigos
eram feitos de mudas e galhos de manzanita.

Olhei para o primeiro abrigo e vi um cachorro marrom de tamanho médio enrolado
ali. Eu poderia dizer que, em um ponto, ele tinha sido claramente o animal de
estimação de alguém, pois ele ainda estava usando uma camiseta para cachorro
bastante cômica e um pequeno boné de beisebol. O cachorro não se mexeu e pensei
que talvez estivesse dormindo, mas na verdade não tinha certeza.

Só então notei um coelho muito grande parado bem ao lado do cachorro. O coelho
era enorme e branco com grandes manchas marrons. Mal era reconhecível como
um coelho, pois havia comido tanto que agora estava grotescamente ingurgitado.

Quando me afastei dessa visão bastante estranha e deixei o abrigo, percebi um
movimento com o canto do olho. Eu olhei e vi uma vaca loira com seu bezerro. A
vaca parecia extremamente doente e o bezerro parecia quase morto de fome.

A vaca era tão pequena e doente que era de partir o coração. Parecia até que a vaca
estava totalmente ciente de que seu bezerro estava morrendo de fome por falta de
leite, mas de alguma forma se sentia impotente para fazer qualquer coisa a
respeito. A cria estava deitada ao lado de sua mãe e tinha uma aparência apática. Eu
balancei minha cabeça em tristeza com a visão horrível.

Então ouvi passos vindos de trás de mim. Quando me virei para olhar, vi que meu
marido estava agora ao meu lado. Eu estava chorando quando me virei para ele. Eu
o abracei e comecei a chorar quando apontei para a visão horrível.

Eu: “Há comida para ela comer a apenas seis metros de distância em nossa
propriedade. Há alfafa fresca literalmente a poucos metros deles. Por que ela
simplesmente não come? Talvez eu deva pegar uma bandeja com comida e levar
para eles. Temos que ajudar ou eles morrerão em breve. ”

Meu marido: “Erin, eles sabem que há comida aqui, mas escolheram isso de
propósito. Não sei por que o coelho está aqui. Isso é estranho e parece zombar dos
outros enquanto continua a se empanturrar de comida. Não há realmente nada que
devemos fazer aqui. Isso é difícil de olhar. Nós temos de ir agora."
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Eu relutantemente concordei com ele e continuamos nossa caminhada. Decidimos
então dar uma espiada no segundo abrigo para ver se também havia alguma coisa
estranha ali. Com certeza, havia uma jovem vaca vermelha fisicamente saudável
parada ali, mas parecia desorientada e confusa. Isso também não parecia certo para
nós.

Logo decidimos continuar caminhando para a caixa de correio. Depois de pegar
nossa correspondência, passamos pelo abrigo. Poucos minutos depois, a vaca
vermelha estava dormindo.

Não só isso, mas, quando passamos pelo outro abrigo, a vaca mãe já havia partido e
o bezerro jazia morto. O minúsculo corpo do bezerro emaciado estava bem ao lado
do cachorro adormecido. Percebemos então que o coelho também havia partido.

Eu: Chorando. "Devemos enterrar o bezerro?"

Meu marido: “Não. Não sabemos o que causou sua morte. Simplesmente não
podemos correr o risco de levar qualquer doença potencial de volta para nossa
casa. Teremos apenas que deixá-la. ”

Eu: “Os urubus vão comê-la.”

Meu marido: “Talvez, mas Deus não nos chamou para gastar nosso tempo assim.
Ele não nos chamou para gastar nosso tempo tentando salvar aquele que não deseja
ser salvo. Havia comida bem ao lado deles e eles optaram por não comê-la. Não é
nosso dever garantir que todas as criaturas sejam alimentadas. Embora isso seja
nobre, simplesmente não é o que Deus dirige para nós neste momento. ”

Comecei a chorar porque era tudo muito difícil de olhar. Quando balancei a cabeça
em concordância com meu marido, ele se aproximou para me abraçar. Mesmo
sabendo em meu coração que ele estava certo, ainda era tão difícil apenas
continuar andando.

Sonho 1 descrição sobre ...

Sonho 2 descrição começa (4julhodede2017) ...

Eu estava morando em um quarto no 'Old Main' University Park Campus Edifício na
Penn State. Meus filhos também moravam lá, mas fora do campus, em uma área
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iluminada e alegre com muito sol. Ao contrário de onde eu estava, eles estavam
rodeados pelo riso de pessoas alegres.

Fui visitá-los em sua residência e foi tão maravilhoso para mim vê-los com tanta
alegria. Cada um deles foi curado e agora começavam a ter vida própria. Por
alguma razão, todos parecíamos ter a mesma idade neste sonho e como se
estivéssemos na casa dos vinte.

Por outro lado, acho bastante estranho que o Senhor às vezes nos faça parecer com
a mesma idade de nossos filhos em alguns desses sonhos. Embora eu realmente
não saiba por que Ele faz isso às vezes, suponho que este seja mais um mistério de
nosso Deus ilimitado!

Quando visitei meus filhos, eles me perguntaram se eu estaria disposto a me mudar
do lúgubre prédio do 'Velho Main' para onde eles moravam. Não demorei muito
para me convencer e rapidamente concordei em me mudar.

Eu: “Tudo bem, mas eu preciso voltar e juntar alguns itens primeiro. Encontro você
aqui por volta das 19h. ”

Meu filho mais velho: “Tudo bem, mãe, mas se apresse. Lembre-se de como fica
escuro lá! ”

Eu: Sorrindo. "Eu sei eu sei. Não se preocupe. Não vai demorar muito. ”

Depois que cada um deles me abraçou, comecei a voltar para o meu quarto.
Enquanto eu caminhava, passei por duas pessoas que estavam olhando para mim.
Isso me deixou bastante desconfortável, pois os dois pareciam loucos e estavam
sussurrando sobre mim em voz baixa. Um deles então assobiou de uma maneira
que eu sabia que era para dizer aos outros que eu estava chegando.

Procurei à frente algum sinal de perigo, mas não vi nenhum. Decidi continuar
caminhando, mas muito mais rápido. Quando olhei para trás, os dois malucos não
estavam mais lá. Para meu grande alívio, logo cheguei ao meu apartamento sem
nenhum incidente.

Rapidamente comecei a juntar meus pertences, mas logo decidi que isso estava
demorando muito. Em vez disso, decidi reunir apenas o que precisava e colocá-lo
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em uma pequena mochila. Quando estava prestes a abrir a porta para sair, decidi
espiar pela janela primeiro.

Quando olhei para fora, pude ver uma mulher de aparência insana atacando minha
porta com um machado. Havia vários outros com ela e todos eles estavam do lado
de fora do meu apartamento. Eu imediatamente me arrependi de ter ido para meu
apartamento sem um dos meus filhos.

Agora, normalmente eu teria meu marido aqui para me ajudar, mas ele estava
viajando com o filho. Quando comecei a ouvir o machado batendo na porta, eu
sabia que não demoraria muito para que eles conseguissem entrar. Eu clamei a
Deus.

Eu: “Oh Pai, por favor, envie Seus anjos poderosos para me proteger!”

Eu então ouvi a voz de Jesus falar de volta para mim com calma. Isso me acalmou.

Jesus: “Erin, vá embora.”

Imediatamente não senti medo e abri a porta quando soube que a mulher estava
descansando entre o golpe do machado. Eu então simplesmente passei direto por
todos eles enquanto eles corriam para a porta agora aberta do meu apartamento.

Nenhum deles poderia me ver. O Senhor baixou seus planos e eu sabia que eles
planejavam me atacar e matar naquela mesma noite. Eles passaram direto por mim
e não me viram. Eu não pude deixar de rir dessa reviravolta enquanto caminhava
até onde meus filhos estavam esperando por mim. Eu olhei para o meu relógio e
percebi que ainda estava 'na hora certa'.

A descrição do Sonho 2 acabou…

Recebido no domingo, 9 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,
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Obrigado por mais um dia! Grato pelo seu amor. Obrigada! Obrigado por entregar
meus dois filhos mais novos a Washington com segurança. Eu os entrego a Você,
Pai, pois eles estão sempre mais seguros em Seus braços, não nos meus.

Como Você já sabe, tive uma noite muito difícil ontem à noite e não me senti bem
fisicamente ultimamente. Cada nova batalha parece exigir mais e mais de mim.
Embora eu fique mais bem equipado para o próximo depois de cada uma dessas
batalhas muitas vezes dramáticas, também fico fisicamente menos capaz de ficar de
pé.

Parece que agora estou levando vários dias para me recuperar depois de uma
dessas situações estressantes. Sou muito abençoada por ter um marido que agora
pode testemunhar tudo isso e testificar da intensidade de tudo isso. Obrigado, Pai,
por enviar meu marido como minha testemunha e apoio terreno.

Recentemente, percebi que, desde que meu marido leu meu 'Pequeno Diário da
Dor' como sendo causado por meu principal inimigo, ele se tornou especialmente
implacável contra esse inimigo em particular. Embora às vezes eu ainda queira que
tudo vá embora e desista, ele me dá palavras de incentivo e insiste que eu me
levante e lute como Você nos instruiu:

● “Não, Erin, com o Senhor atrás de nós, você nunca precisará incline-se para
este homem nunca mais. ”

● “O Senhor diz que nos livrará dos maus caminhos deste homem, por isso
não vamos nos encolher.”

● “Lembre-se de que esse homem te odeia muito e nunca deixou de desejar
sua morte. Se "isso ou aquilo" o deixa com raiva, lembre-se também de que
ele simplesmente não pode ficar mais irritado do que já está com você.
Vamos seguir o plano. ”

● "A menos que o Senhor nos diga especificamente o contrário, nós o
enfrentaremos em todas as oportunidades e não cederemos até que tudo
acabe."

● “Lembre-se de que este homem vê qualquer ato voluntário de bondade de
nossa parte como fraqueza. Ele se acostumou com você ceder, mas eu estou
aqui agora. Ele logo perceberá que as coisas mudaram. ”
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Oh, e deixe-me dizer a você, ele tem! Obrigado, padre, por me enviar meu marido.
Estou com tanta dor e não sei como poderia continuar sem a Sua força e agora a
dele.

Meus braços estão dormentes, estou com dificuldade para respirar e meu peito está
pesado. Não sei por que tudo isso está acontecendo comigo. Toda a dor parece me
fazer esquecer rapidamente os motivos pelos quais Você me disse para permitir
isso.

Como resultado, estou lutando muito agora, pai, e estou muito cansado. Em minha
grande dor, às vezes até esqueço se fiz alguma diferença na vida das pessoas ao
meu redor. A dor afeta uma pessoa que é difícil de descrever, a menos que você
mesmo tenha experimentado isso.

Senhor, oro para ter demonstrado Seu amor e graça em tudo o que fiz. Oro para
que nossos filhos tenham crescido para conhecê-lo e amá-lo como eu. Meus filhos,
em particular, ficam facilmente desanimados quando Suas promessas não chegam
tão rápido quanto eles pensavam que deveriam.

Oh Pai, é tão difícil ser um adolescente neste mundo hoje. Como pai, não consigo
mais acompanhar as tendências que parecem lutar por sua atenção. Neste
momento da minha vida e da minha saúde atual, sinto que, na verdade, seria um
avô melhor do que um pai agora.

Eu orei por meus filhos. Orei para que eles tivessem aventuras emocionantes,
alegres e divertidas. Orei para que eles obtivessem sabedoria em seu caminho até
você. No entanto, a partir de agora, estou triste porque as coisas não estão como eu
esperava.

Meus filhos, mas especialmente meu filho mais velho, ficam cada vez mais
desanimados com suas atuais limitações mentais. Pai, não posso fazer nada para
curar seus corações e mentes. Tudo o que posso fazer é confortar o
quebrantamento deles enquanto esperamos pelo Seu tempo.

Eu literalmente não posso fazer nada nestes dias a não ser continuar orando a Você
de todo o meu coração. Meu nível de dor agora se tornou muito intenso e vou parar
por hoje.
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Recebido em segunda - feira, 10 de julho,

Sonho 3 descrição começa (10julhodede2017) ...

Eu tinha dois ferimentos separados e cada um era de um tamanho diferente. O
ferimento menor foi na minha perna direita e o ferimento maior foi no meu torso
direito. Embora eu tentasse de tudo para torná-los melhores, eles não paravam de
sangrar e gotejar. Embora as feridas não parecessem piorar, também não pareciam
estar melhorando.

Decidi ir ao hospital para obter ajuda. Uma vez lá, vários especialistas me viram e
fizeram vários testes em mim. Por alguma estranha razão, cada um dos
especialistas me disse que as feridas tinham 'aberto bem'. Não fiquei muito
satisfeito com a atitude indiferente deles ou com esse comentário aparentemente
extremamente rude.

Especialista: “Lamento informar que não há nada que possamos fazer para
ajudá-lo.”

Eu: “Você não pode pelo menos verificar se há câncer nas feridas? Você não pode
me dar algo para impedi-los de continuar a sangrar? "

Especialista: “Você simplesmente precisa aceitar isso. As feridas não vão a lugar
nenhum. Na verdade, eles agora são uma parte de você. ”

Os outros médicos agora estavam reunidos e eu esperava uma segunda opinião de
um deles. Em vez disso, todos concordaram com tudo o que ele estava dizendo.

Eu: “Você está me dizendo que não há absolutamente nada que a ciência médica
possa fazer?”

Especialista: Rindo. “Por que você está tão preocupado? Essas feridas não serão
uma sentença de morte para você. Satisfeito? ”

Eu estava prestes a protestar, mas ele condescendentemente deu um tapinha nas
minhas costas e foi embora. Enquanto ele se afastava, todo o seu 'grupo' de equipe
médica o seguia. Decidi ficar quieto, mas estava muito desanimado. Eu clamei a
Deus em oração.
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Eu: “Pai, preciso da Sua ajuda. Se eu tenho feridas abertas, preciso que você as cure.
Talvez isso signifique outra coisa, pois Você já me disse que me arrependi e fui
perdoado. Oh pai, o que essas feridas significam? Por favor me ajude."

A descrição do sonho 3 acabou ...

Eu estava com tanta dor de novo que decidi parar para o dia.

Recebido na quarta-feira, 12 de julho de 2017.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado por meu
marido e filhos. Por favor, abençoe-nos logo, padre, porque estou com muitas
dores. Estou me sentindo mais e mais desanimado a cada dia e preciso da Sua
intervenção divina em breve.

Parei aqui por alguns minutos para orar, mas realmente para chorar. Naquele
momento, um pastor de oração messiânica de uma organização em Israel me
telefonou. Ela disse que o Senhor havia dito a ela para telefonar para orar comigo
por minhas necessidades. Enquanto vários pedidos vinham à mente enquanto
orávamos, descobri que principalmente queria orar pela cura de meus filhos.

Pai, meu filho mais velho recentemente falou comigo sobre várias coisas que
estavam pesando sobre ele. Como eu, ele tem lutado com a espera contínua por
nossa cura.

Filho: “Mãe, sinto-me tão abandonado por Deus neste momento. Ele sabe que não
posso sobreviver neste mundo como sou, mas não está fazendo nada a respeito. Eu
não posso fazer isso lá fora. Eu não entendo como ser normal. Eu não entendo
como agir. Eu sou continuamente ignorado. Além dos que estão aqui na casa, mas
principalmente de você, estou sozinho. Eu não tenho nada!"

Tentei encorajá-lo, mas sabia em meu coração que ele estava certo. No entanto, na
realidade, meus dois filhos estão lutando muito agora com seu Asperger. Embora
ambos digam que oram a você, eles também dizem que 'desistem rapidamente
quando Você não responde a eles'.
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Pai, meu coração se parte por eles. De certa forma, até me sinto isolado pela dor
deles, pois sei que o mundo é um lugar difícil para crianças como eles. Às vezes,
sinto como se estivesse protegendo o mundo deles, mas principalmente sinto como
se os estivesse protegendo do mundo.

Meu filho mais novo parece ter uma memória de curto prazo limitada combinada
com uma memória de longo prazo muito seletiva. Embora eu saiba que este é um
recurso de segurança que Você colocou na fiação dele por enquanto, ainda é uma
coisa difícil de suportar. Como meus dois filhos são muito fáceis de irritar, eles
costumam ser alvo de provocações e intimidação.

Ambos são desqualificados para a faculdade e até mesmo educação vocacional e
'escolas de habilidades'. Embora meu filho mais velho possa aprender línguas
estrangeiras facilmente com sua memória incrível, seus outros traços são muito
debilitantes para perseguir isso completamente. Simplesmente, ele é
desqualificado para a maioria dos empregos, pois se irrita facilmente com as
pessoas.

Quanto ao meu filho mais novo, ele é extremamente talentoso em atividades ao ar
livre e qualquer tipo de projeto de construção. No entanto, ele gosta da rotina e se
retirará rapidamente assim que algo não for mais do seu interesse. Isso também o
torna desempregado.

Mesmo que meu marido esteja ciente de tudo isso e tenhamos conversado
longamente sobre isso, ainda foi bom orar sobre isso com o pastor. Ela orou por
mim e meus filhos. Pai, acredito que o Senhor a enviou do nada para me fazer
sentir melhor. Funcionou! Eu sabia que era de Você, Pai, então, obrigado por
enviá-la.

Junto com todas as orações que recebo de minha família Nest, você sabia que eu
também precisava disso agora. Oh pai, se decidir curar apenas dois de nós de nossa
casa, por favor, meus meninos. Eu ficaria tão feliz. Só para ver o que venho orando
de joelhos há anos, bem, eu não teria palavras.

Então, Pai, eu os entrego ao Senhor mais uma vez. Oro para que a Tua Vontade seja
feita na Terra como no Céu em relação a ambos. Eles não merecem tudo o que
aconteceu com eles. Embora eu saiba que falo isso apenas por causa da minha
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capacidade limitada de mãe e também saiba que tudo isso faz parte do Seu plano
maior, essa espera é dolorosa para todos nós.

Embora eu entenda que toda a minha dor foi usada para me aproximar de Você, é
difícil para mim, como mãe, ver meus filhos continuarem lutando. Embora eu
negocie minha cura por meus filhos sem hesitação, agarro-me à Sua promessa de
curar a todos nós. Então, Pai, venho até o Senhor mais uma vez e peço que tenha
misericórdia de nós e logo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava deitado em uma bela campina e a temperatura era perfeita. Quando
fechei meus olhos, Você teve visão após visão de várias vinhetas de minha vida. Isso
me pareceu incomum, pois não conseguia me lembrar de Você alguma vez me deu
esse tipo de 'medley de visão' antes.

Albany, Califórnia, como uma criança de 10 anos: Eu estava dando um passeio de
minha casa na Masonic Avenue em uma rua paralela aos trilhos do trem para o Bay
Area Rapid Transit (BART). Atravessei a rua correndo e sob os trilhos elevados do
trem para uma área semelhante a um parque com uma trilha para caminhada.

Eu estava usando calça boca de sino branca com listras verdes. Minha calça e
camiseta eram velhas e precisavam ser trocadas, mas éramos pobres. Eu usava
tênis verdes e agora eles tinham buracos. As solas eram muito finas e quase
totalmente gastas.

Eu adorava correr, mas os calçados inadequados logo resultaram em dores nas
canelas que doíam tanto que às vezes eu precisava parar de correr. Corri para cima
e para baixo na trilha de caminhada até ficar cansado e depois fui me sentar em um
banco bem em frente à minha casa.

Hagen, Wisconsin como uma criança de 14 anos: Eu estava correndo em direção a
minha meia-irmã por um campo de grama muito alta. Quando a alcancei,
começamos a rir e brincar juntos. Então começamos a brincar de
esconde-esconde. Eu me escondi em um monte de grama alta. Logo percebi que ela
tinha me visto e estava se aproximando, então comecei a correr de novo.
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Country Home aos 18 anos: Era primavera e eu estava morando em minha casa no
campo. Esta casa em particular foi a primeira a ser construída em um
empreendimento que mais tarde iria falhar. Eu corria diariamente em uma estrada
de terra que não ficava longe de onde morávamos. Eu estava ouvindo 'I corri' de 'A
Flock of Seagulls' no meu walkman.

Eu podia ver minha casa enquanto fazia a curva indo a toda velocidade. Eu era tão
jovem de novo e tinha esquecido como eu estava em forma física incrível naquela
época. Enquanto corria pela parte reta da pista, senti muita alegria em correr com
tanta facilidade.

Penn State Running Track com 22 anos: Em um piscar de olhos, eu ainda estava
correndo, mas agora estava em um lugar completamente diferente. Eu nunca dei
um único passo na pista de terra em que estava correndo. Eu balancei minha
cabeça surpreso com os caminhos de Deus.

Agora eu tinha os fones de ouvido atualizados e a música 'Corri' ainda estava
tocando. Eu não pude deixar de rir. Eu estava na pista de corrida cross-country que
circunda os campos de golfe White e Blue no Penn State Campus. Eu poderia dizer
que estava correndo cinco milhas pelo menos três a quatro dias por semana.

Corri pelo lado direito do White Golf Course e pude ver algumas casas à minha
direita por entre as árvores. Foi um belo dia. Olhei para trás, para o campo de golfe,
por um momento, mas quando olhei para a frente novamente ...

Caminho no Céu na minha idade atual: ... Eu estava instantaneamente em um
lugar diferente e em um caminho que não reconhecia. Eu não podia mais correr
como se tivesse acabado de entrar no campus da Penn State e rapidamente diminuí
o ritmo para uma caminhada. Demorei algum tempo para recuperar o fôlego.

O caminho era liso, estreito e bonito, mas me senti muito velha de novo. É difícil
descrever como é decepcionante ser jovem de novo e instantaneamente voltar ao
meu estado atual deficiente. Eu estava prestes a chorar quando percebi que Jesus
estava bem à minha frente e esperando por mim bem no final do caminho.

Eu ainda me sentia velha, mas lentamente podia sentir minhas pernas e pulmões se
fortalecendo. Enquanto mantive meus olhos focados Nele, fui capaz de ganhar mais
e mais velocidade. Eu podia sentir meu corpo sendo transformado e eu estava
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literalmente me tornando jovem novamente. Comecei a correr mais rápido do que
antes e minha respiração estava ficando cada vez menos difícil.

Quando olhei para minhas mãos e corpo, pude vê-los mudando a cada passo. Por
mais incrível que fosse observar minha transformação, eu sabia que, em vez disso,
precisava ficar focado em Jesus. Eu olhei de volta para Ele e Ele tinha um sorriso
enorme no rosto.

Ao me aproximar, pude ouvi-lo começar a rir. As lágrimas agora escorriam pelo
meu rosto, mas desta vez de alegria em vez de dor. Eu me abaixei e comecei a
correr o mais rápido que pude em direção a ele. Agora eu estava correndo mais
rápido do que qualquer humano já correu na Terra. Jesus estendeu os braços para
me receber.

Jesus: Rindo. “Não diminua a velocidade, Erin.”

Decidi jogar a cautela ao vento e de alguma forma até fui mais rápido. Jesus acenou
para mim e continuou a sinalizar para que eu fosse mais rápido. Corri para Ele a
toda velocidade e de repente fiquei preocupado com a nossa segurança quando eu
estava realmente perto, muito perto para parar. Corri direto para os braços dele em
alta velocidade, mas Ele me segurou sem esforço.

Ele divertidamente me girou no ar em seus braços enquanto eu ria como quando eu
era uma criança brincando com minha meia-irmã. Senti muita alegria e pude
perceber que Ele queria que eu realmente aproveitasse o momento. Ele diminuiu a
velocidade e gentilmente colocou meus pés de volta no chão. Depois de abraçá-lo
pelo que pareceram minutos, ele olhou nos meus olhos.

Jesus: “Que bom que você veio, Erin.”

Eu: "Senhor, o que foi aquilo?"

Jesus: “Eu sou o Bom Médico, Aquele que logo te curará. Esses cenários foram os
momentos em que você me procurou, embora não soubesse que estava procurando
por mim. Eu sempre estive lá com você, Erin, e até corri com você enquanto você
corria. Mesmo que eu te conhecesse, você ainda não me conhecia.
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“No entanto, embora agora você me conheça, está desanimado. Você está
desanimado porque tem sofrido fisicamente desde que entregou sua vida a Mim.
Agora você iguala os dois e está desanimado por sua condição e dor atuais. Embora
Eu não tenha causado o seu sofrimento, ainda era permitido que você Me visse com
você, mesmo durante os seus problemas.

“Quando você finalmente clamou por Mim, foi então que fui encontrado por você.
Embora tenha sido Eu quem o chamei pela primeira vez, demorou para que você
finalmente me ouvisse chamá-lo. Sei que foi doloroso, mas saiba que, em seu
sofrimento, estou sempre aqui com você e que você nunca está sozinho. ”

Eu: “Sim, Senhor, mas parece que Você nem mesmo me ouve em minha dor. Fico
magoado em saber que Você sabe perfeitamente que estou sofrendo tanto, mas não
fiz nada a respeito, mesmo quando já poderia ter feito com tanta facilidade. Embora
eu tente não mostrar minha dor para minha família e amigos, ela ainda aparece em
meus olhos em certos dias.

“A tristeza em meu coração pelas lutas de meus meninos, e agora até de minha
filha, pesou muito sobre mim recentemente. As últimas duas semanas foram
preocupantes e tenho medo de dizer que agora estou começando a perder todas as
esperanças. ”

Jesus: “Eu também sofri, Erin. Gritei a Meu Pai no jardim porque entendi que já era
tarde. Pedi que este cálice fosse passado de Minha Vontade para a Vontade de Meu
Pai, pois Minha Vontade 'na carne' precisava ser fortalecida para suportar o que
estava por vir. Um anjo então apareceu e me deu forças do Trono de Meu Pai para
suportar o que estava por vir. ”

Eu: “Sim, Senhor, mas Tu és o Filho de Deus e Deus na carne, então porque precisas
de força?”

Jesus: Sorrindo. “Boa pergunta, Erin, mas então você também deve se perguntar
por que eu me colocaria nesta posição para começar. Por que eu suportaria tal
punição da carne quando seria mais fácil para Mim ordenar aos anjos dos lugares
celestiais? Por que eu iria descer em carne e osso, afinal? "

Eu: “Ótimas perguntas, Senhor! Você não poderia simplesmente ter tirado os
pecados do mundo das Cortes do Céu? ”
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Jesus: “Hmm, talvez Deus se enganou. Talvez eu tenha passado por tudo isso sem
nenhum motivo real. Hmm."

Agora, devo observar aqui que Ele não estava sendo sarcástico comigo e nunca foi
sarcástico nem uma vez. Ele estava sorrindo para mim enquanto falava e estava
tentando me deixar à vontade para fazer essas perguntas a Ele. Como de costume,
funcionou perfeitamente ... exatamente como ele.

Eu: “Ok, ok, Senhor, sinto muito. Era realmente a única maneira e era a maneira
perfeita. Por favor me perdoe. Você veio em carne para ter um relacionamento
conosco. Você veio com muito amor. Você veio como o Cordeiro do sacrifício e o
bode expiatório para expiar nossos pecados de uma vez por todas. ”

Jesus: “Bem, sim, Erin, mas há muito mais do que isso. Você deve entender que há
um motivo pelo qual Meu Pai me enviou quando o fez. Isso foi escrito e predito e
tinha sido o plano desde o início.

“Agora, embora às vezes possa parecer que estou alheio ao seu sofrimento e que
não ouço as orações dos mansos, eu ouço, Erin, e sempre ouço. No entanto, não
será até que você finalmente esteja aqui Comigo que tudo será mostrado.

“At that time, you will see how precise and perfect all of this was from beginning
right until the great and wonderful time of My coming for My Bride. You will then
all say, 'God is so much greater than I could have ever conceived, right from the
beginning up until the very end.'”

Me: “Lord, could You please send an angel to strengthen me like he did You in Your
final hours?”

Jesus: “Go back and read all that I have told you I would do for all of those who love
Me in these troubling times.” He smiled at me and we both laughed together.

Me: “Alright, Lord. Oh yes, I woke up from my sleep several days ago and I distinctly
heard Your Voice say to me, 'your three weeks of mourning is almost complete.' The
Jewish mourning time of the same length started after this, so I believe that this is
something di�erent. What did You mean by this?
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“I know that I have been unusually weepy lately, so I assume that this must be part
of my 'time of mourning'. Please, Lord, strengthen my heart. When I now see people
su�ering or dying, it feels so di�erent. The only way I know how to describe it is to
say that it is as if I somehow already knew them. How is this even possible?”

Jesus: “I heard your prayers for the woman you saw last night.”

As background on this, my husband and I were recently at a Walmart when a
woman walked by with severe swelling caused by Lymphedema. Her ankles seemed
as large as my waist. I was so bothered by this that I asked my husband to pray with
me right then and there in the produce section for her to be healed.

Me: “Oh, Lord, please heal her. It made me cry to see her like that. I also saw a little
boy with a scar on his skull from brain surgery. When I looked at his mother, I
could somehow feel her burden. Oh, Lord, please heal this boy as well.”

Jesus: “You also have several requests for healing for you and your family right now.
Erin, there is a reason that you have been called to prayer right now. I have also
brought your attention to the significance of My prayer in the garden that night.
You are overwhelmed with sorrow to the point of death from your soul. This I
understand, Erin, so pray. As it is written, the hour is late and the Son of Man is
near.”

Me: “Lord, some scholars foolishly claim that God sent the angel to strengthen You
by simply providing You with the words, 'No, You must drink from the cup of
su�ering.'”

Jesus: He laughed and shook His head. “Hmm, so I had required that an angel bring
Me a reinforced 'no' from My Father on the Throne in order to strengthen Me with
encouragement to continue?”

Eu: Rindo. “Well, Lord, clearly this cannot be right as this would not make any
sense!”

Jesus: “This would make Me seem unaware of what I knew was about to come. If
that is the case, then why would I have felt a need to pray with such urgency? Why
would I tell the betrayer, when giving him bread, 'What you must do, do quickly.'
There is even more evidence against this.
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“Now, to put it quite simply, the angel had been sent to strengthen Me. So, what
could an angel do to strengthen Me unless called down from My Father with
supernatural endurance for My body? Since this was in My Father's Will, exactly
what He was told to do.”

Me: “Lord, I recently read that most men die in the beating stages by the Romans
and never even made it to 39. As for You, Lord, You still had to endure so much even
after the 39 was complete.”

Jesus: “Yes, Erin, but there is even more to this. Now, even though I was in great
physical condition, My Spirit was already enduring crushing. Do you remember
when I explained to you that this was an analogy of the grove of olive trees at the
garden? This was like an oil press and My Spirit was enduring crushing. I have
allowed what you are enduring so that you can now fully understand this.”

Me: “Yes, Lord, but my heart still hurts from thinking about You allowing all of this
to happen to me.”

Jesus: “Erin, there is a purpose and you will know. Now, those closest to Me were
sleepy as they did not understand the hour. They then abandoned Me and fled. I
was then arrested and had six trials. During these trials, there were many people
who bore false witness against Me. There was injustice as eight laws were broken.

“I was then mocked and beaten. I was weak from the loss of blood alone. The
heaviness of the tree I carried was di�cult to bear on My back. This is similar to the
burdens that you carry now. They are too much for you, Erin, and this is why I keep
reminding you to let Me take them from you. Remember this, Erin.

“When I arrived at Golgotha, I was nailed to the tree. I was then raised and lifted up
so that everyone who believes in Me would have eternal life. I then died of a broken
heart in the ninth hour.”

Me: I was in tears and hugged Him. “I am so sorry, Lord.”

Jesus: “Why are you sorry? I am here, Erin. There was victory and there still is
victory. Now, I understand that, from your vantage point, it seems like I have no
sympathy or understanding for you, Erin, but I do. Eu amo Você."
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Me: “Thank You, Lord, but I still feel like the walking dead right now and that there
are thousands of others out there in a similar situation as I am. Please strengthen
us to endure what is soon to come. I am not You, Lord, and there is no way that I
will be able to endure this. Meu coração vai se partir.

“Now, I have a question for You. Your Word says that there will be a time when
those who believe in You will do even greater works than You in Your Name. When I
look back at history, I do not see any time that man has been able to believe in You
and do even greater works than You in Your Name.

“Even the disciples did not match what You did when they were indwelled with the
Holy Spirit. Since this has never happened before and Your Word always comes
true, this must mean this is still to come. So, Lord, when will this be?” I smiled at
Him.

Jesus: Rindo. “You are asking a lot of questions today, Erin, but your questions are
good. There soon comes a time unlike any other. While this will be similar to other
times, as in sin, there are now many more sinning.

“The magnitude of evil is like in the days of Noah, whereby another flood would
have been needed. Sin has spread to the point where barely anyone is redeemable
except for a small group of people and the animals. It is like those days of Noah, but
in proportion to the population.

“Now, what unfolds has been foretold, understand? While there is nothing new
under God, I can still do a new thing.”

Me: “This has always made me wonder. How can You be the same yesterday, today
and tomorrow as nothing is new under the sun, yet You are still doing a 'new
thing'?”

Jesus: Rindo. “Good question. You are quoting from Solomon about toil and daily
working. A daily routine continues. However, it is later written that I am the same
and that I am unchanging. As I am a solid rock and a firm foundation, I am
therefore reliable and you can trust Me.

“I am the Groom to the Bride and I provide and take care of Her. She never worries
because She is confident and fully trusts in Me to take care of Her Household.” He
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smiled as He then pointed to me. “Now, a Bride trusts Her Groom to come for Her
on Her 'Wedding Day'.

“She loves Him so much that She has even forsaken Her family to be with Him.” I
was to note here that this part was referring to a traditional Jewish wedding. “She
fully trusts Him with Her life. She prepares, prays and studies about Him until the
glorious day that, with great noise and cheering from His party, He comes for Her.

“In the meantime, do not fail to see that I am a creative Groom. I love My Bride and
send Gifts ahead of My coming for Her to bring Her delight and, more importantly,
to strengthen Her heart for Me with a greater love.

“Now, the Groom is steadfast as I am the Groom. However, My Father in Heaven is
the Creator. He can work things together for your good and create a new thing, as it
is written.

“Erin, I am the same yesterday, today and tomorrow, but I can still do a new thing. I
can do something unexpected, yet still foretold, but in a way most scholars think
not. Now, keep your eyes fixed on Me. I promise you that I will not harm you.

“Even though, at times, you feel as if I have given up on you and forgotten about
you, please know that I have not done this and will never do such a thing.” Ele
sorriu para mim. “Now, did you notice that I did not fall asleep three times during
your prayers?”

I was now laughing and so was He.

Me: “Yes, Lord, but I am surprised as my prayers can often ramble.”

Jesus: “Yes, but I hear your heart. Erin, I hear your heart. I know your anxious
thoughts, your pain and your grief. Give Me your burdens. You have quite a heavy
yoke. Come, Erin, you will now run like the wind.”

All of a sudden, we were on a race track. I looked down and I was wearing athletic
attire and some amazing running shoes. I then noticed that I was already setup in
sprinter's blocks. I could not help but laugh when I looked over at Jesus and saw
that He was now holding a stopwatch.

Jesus: “So, are you ready, Erin?”
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Me: “Lord, I need some music first!”

Jesus started to laugh. Just then, the song 'I ran' started to play. I was now laughing
so hard again.

Jesus: “Okay, then, are you now ready, Erin?”

Me: “Yes, Lord.”

I looked up at the track and decided to put everything I had into this race. I felt my
body slightly tense up in anticipation, but it felt incredible to be athletic again. I
then heard the loud sound of a shofar and knew that this was my signal. I started to
sprint as fast as I could.

Dream over…
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