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Sonho 257 - Jesus e as Tempestades dos Quatro Cantos

terminados na quinta-feira, 31 de agosto de 2017

Recebido na quarta-feira, 30 de agosto de 2017.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por Seu amor e paciência
extravagantes. Senti que algo mudou recentemente e que a atmosfera
está diferente. Nas últimas manhãs, começando com a manhã do Grande
Eclipse Americano, houve uma névoa estranha no céu. Realmente parece
mais nebuloso do que nublado.

Também estamos passando por uma pequena seca aqui. Faz mais de um
mês que nem cortamos a grama, nem nenhum de nossos vizinhos. Este é
definitivamente o verão mais seco de que me lembro desde que me
mudei para a terra das árvores.

Também recebemos um alerta de geada nos últimos dias. Enquanto as
tardes ainda estão quentes aqui, agora existe um verdadeiro frio na
manhã. O que mais é estranho desde o eclipse é que, durante o dia,
agora ouço grilos. Eu sei a diferença entre sons de gafanhotos e
gafanhotos e estes são 'grilos noturnos' durante o dia. Parece tão
estranho.

Recentemente, alguns cortadores de árvores e arbustos trabalhando em
nossa casa foram enviados pela empresa de energia para a região. Desde
então, eles cortaram áreas inteiras de belas árvores e arbustos em toda a
nossa estrada que estavam sob suas linhas de transmissão. No entanto,
ficamos relativamente ilesos e isso afetou principalmente nossos vizinhos
do outro lado da rua.

A companhia de energia, então, fez a 'carnificina' por meio de um
poderoso triturador de madeira. Devo admitir que fiquei um pouco
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surpreso por eles não terem perguntado a nenhum de nós se preferíamos
usar as toras caídas como lenha. Bem, tarde demais para isso agora!

Quando mais tarde olharmos para o trabalho deles, você pensaria que
uma tempestade épica havia acabado de chegar e arrasou aquela área
em particular. Os destroços estão por toda parte e em todos os pequenos
animais que ocasionalmente desaparecemos, pelo menos
temporariamente. Coloquei mais sementes e milho para eles, caso eles
voltassem. Eu rezo para que eles voltem logo.

Meu filho mais velho e eu temos estado estranhamente doentes
recentemente. Ambos experimentamos uma combinação de ansiedade e
sono perturbado. Embora eu não tenha isso, ele também tem problemas
para manter a comida baixa. Apesar disso, seu peso não oscilou muito e
ele parece não ter outros sintomas.

Quanto a mim, estou sentindo uma sensação de peso esses dias. Não é
realmente como uma depressão, mas sim como dores por todo o meu
corpo que se parecem muito com dores de crescimento. Ainda me lembro
de como eram as dores do crescimento quando eu era adolescente e são
muito parecidas.

Enquanto continuo a comer, realmente não tenho nenhum interesse em
comida agora, mas realmente em qualquer coisa que normalmente me
interessaria. Não é que me sinta inseguro, mas sim como nenhum outro
sentimento que já experimentei. Eu realmente não consigo descrever.
Parece a ansiedade que você sente quando está prestes a fazer algo
enorme.

Na verdade, não há outra maneira de descrever isso. É como se meu
corpo físico estivesse sendo preparado sobrenaturalmente para o que
está por vir. Embora a parte física pareça estar avançando na preparação,
é como se minhas capacidades mentais ainda não tivessem se
recuperado.

Realmente parece que estamos sendo preparados para algo agora. No
entanto, o que realmente devo dizer é que estamos sendo preparados
para algo. Embora agora saibamos que isso está acontecendo como
podemos sentir, ainda é como se nossa capacidade mental simplesmente
não conseguisse entender o que tudo isso significa. Na verdade, como
alguém pode entender aquilo que não tem precedente?
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O Senhor recentemente trouxe minha atenção de volta para um sonho
que tive alguns dias atrás ... A

descrição do Sonho 1 começa ...

Eu estava andando sozinho em um caminho na floresta quando me
deparei com um galho de árvore caído no chão. Quando fui inspecionar o
galho mais de perto, vi que uma borboleta estava começando a emergir
de seu casulo. Fiquei aliviado ao ver que, embora o galho ao qual o
casulo estava preso tivesse caído, o casulo parecia estar intacto.

Enquanto eu continuava a olhar maravilhado com essa visão incrível, a
borboleta logo saiu de seu casulo em tempo recorde. Foi uma das
borboletas mais bonitas que já vi. A borboleta então de repente abriu
suas asas.

Assim que suas asas se espalharam, percebi que algum tipo de desenho
de luz de fibra ótica havia sido tecido em suas asas. Era tão incrivelmente
lindo. Após um curto período de tempo, a borboleta tornou-se tão
brilhante que poderia até ser usada como uma 'fonte de luz'!

descrição do sonho 1…

Terminada aDepois de escrever este sonho, meu filho mais velho veio
sentar-se e conversar comigo. Ele ainda estava se sentindo mal e tentei
confortá-lo o melhor que pude. Eu ainda não estou tão preocupado, pois
ele não perdeu peso e ainda está ótimo.

Orei sobre isso depois que ele saiu e senti meu Espírito me dizer que essa
era a forma de preparação sobrenatural que estava sendo usada para ele.
No entanto, se os sintomas piorarem ou se ele começar a perder peso,
vou levá-lo ao médico novamente. Até agora, fomos informados de que
isso é apenas um bug e que ele logo lutaria contra o que quer que esteja.

Pai, não tenho certeza do que está acontecendo exatamente agora, mas
sei que o Senhor está trabalhando em todos nós. Você está plenamente
ciente de tudo e nada O surpreende. Embora a carnificina e a devastação
no Texas sejam incrivelmente avassaladoras, Você não está aí jogando as
mãos para cima e dizendo: 'Uau, eu não esperava isso!' ... sorri.
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O que as pessoas estão passando no Texas é tão doloroso. Todos, sejam
ricos ou pobres, jovens ou velhos, estão sendo muito afetados por essa
enchente "uma vez a cada mil anos" causada pelo furacão Harvey. Esta
poderosa tempestade cobriu tantos que viviam lá, junto com alguns de
meus amigos que vivem lá também.

Oh Senhor, eu oro por meus amigos no meio dessas tempestades, junto
com suas famílias e amigos. Por favor, proteja-os e mantenha-os
sobrenaturalmente protegidos da ascensão das águas. Proteja suas
casas, seus animais de estimação, suas famílias e amigos e restaure seu
sustento em tempo recorde. Eu peço isso em Seu Nome Poderoso, Nome
de Jesus, Amém.

Quanto àqueles que não Te conhecem, oro para que esta tragédia sirva
como um alerta que os traga ao Lar, para o Seu amor. Você pode usar
esta tragédia para ajudá-los a encontrar Jesus no processo. Senhor, o
universo inteiro está em Suas mãos ... O céu também! Nada é grande
demais para Você e somente Você pode, de alguma forma, usar até
mesmo esta situação para Sua glória!

Recebido na quinta-feira, 31 de agosto de 2017.

Eu tive um sonho e tanto na noite passada ... A

descrição do Sonho 2 começa ...

Eu estava em uma propriedade enorme que se estendia até onde meus
olhos podiam ver. A propriedade tinha um enorme campo contendo uma
abundância de safras. Havia várias variedades de culturas que formavam
um tipo de padrão de grade com sete divisões separadas ...

● Milho
● Trigo
● Algodão
● Árvores de Fruto
● Arroz
● Cana-açúcar
● de-Vegetais de várias variedades

As culturas eram abundantes e maduras para a colheita. Havia também
rebentos crescendo entre as colheitas maduras. Mesmo que cada grade

4



tivesse vários estágios de crescimento, tudo ainda estava perfeito. Este
campo de cultivo era rodeado por colinas de tal forma que as plantações
pareciam formar uma espécie de caminho bem no centro.

Estava um dia lindo e o céu azul estava pontilhado com algumas nuvens
brancas e fofas. A temperatura estava em torno de 75 graus e estava
perfeita. Enquanto examinava o horizonte, não pude deixar de sorrir ao
observar esta grande terra de fartura.

Enquanto eu continuava a olhar ao redor, de repente notei nuvens de
tempestade se formando bem diante dos meus olhos. Havia quatro
nuvens de tempestade ao todo, uma de cada um dos quatro cantos da
terra. Cada um deles se dirigia para esta terra, um do sudeste, um do
sudoeste, um do nordeste e um do noroeste.

Então ouvi algo semelhante a uma buzina, mas, curiosamente, também
parecia um tipo de zumbido ao mesmo tempo. Embora eu não consiga
descrever totalmente o som que ouvi em termos terrestres, parecia
bastante ameaçador para mim.

À medida que essas quatro nuvens de tempestade se aproximavam, logo
percebi que não eram nuvens, mas um tipo de enxame. A 'tempestade'
do sudoeste atingiu as plantações primeiro, mas foi rapidamente seguida
pela 'tempestade' do sudeste.

Logo ouvi os sons horríveis da primeira 'tempestade' cortando as
plantações. Então ouvi a segunda 'tempestade' devorando as plantações
que a primeira 'tempestade' acabara de cortar. Eu então vi a
'tempestade' do noroeste se aproximando em um estranho movimento de
ondas para cima e para baixo.

Por um pequeno quadro de apenas alguns minutos, o céu ainda estava
claro o suficiente para que eu pudesse ver os restos de caules e pequenos
brotos na luz. Eu então observei como a terra logo mudou de um belo
verde próspero para um marrom desolado. Quando olhei em volta, pude
ver que agora restava apenas uma pequena quantidade de verde.

Eu olhei para a terra em completo horror. Eu não conseguia acreditar na
rapidez com que isso tinha acontecido. Decidi chegar mais perto para ver
melhor. Assim que pisei com o pé direito, ouvi um som estrondoso. O
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solo começou a tremer e as colinas a oeste das plantações começaram a
se 'dissolver' (realmente não sei como descrever).

Depois disso, a terra parecia estar em repouso. No entanto, quando eu
saí com meu pé esquerdo, uma enorme nuvem escura começou a surgir
rapidamente sobre as colinas a leste das plantações. De repente, eu pude
ouvir um grito sinistro vindo desta nuvem quando ela caiu sobre a terra.
Eu rapidamente caí de joelhos em oração.

Eu: “Oh pai, quando será isso?”

Depois de ficar ajoelhado ali por alguns momentos, senti uma mão em
meu ombro. Quando olhei para cima, Uriel estava lá.

Uriel: “Erin, levante-se! Acordar! Agora, venha comigo. ”

Ao olhar para trás, para a desolação, comecei a chorar.

Eu: Chorando. “Oh Uriel, eu não entendo o que acabei de me mostrar.
Para onde foram os quatro anjos que impedem os ventos de vir sobre a
Terra? "

Uriel: “Bem, você vê outros anjos aqui além daquele que está ao seu
lado? Agora vem. Eu tenho outra coisa para mostrar a você. ”

Enquanto caminhávamos para a terra desolada, percebi que todas as
plantações que eram tão bonitas há pouco tempo não eram mais bonitas.
Ao olhar mais de perto para o solo, vi alguns gafanhotos. De repente me
bateu.

Eu: “Nossa, essas tempestades eram realmente nuvens de gafanhotos?
Quando será isso? ”

Uriel: “Esta terra já foi dedicada a Deus e era a terra de Deus. Esses
enxames de gafanhotos representam a corrupção do mal agora varrendo
a terra. O rendimento de suas safras foi baseado nas bênçãos que Deus
deu a essas pessoas. Embora suas espadas tenham se transformado em
relhas de arado, eles logo se transformarão em espadas.

“As pessoas nesta terra foram pesadas no Vale da Decisão e o julgamento
de Deus está chegando. Os enxames que você viu não se importam com
as colheitas e estão vindo para roubar, matar e destruir esta bela terra.
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“Uma maldição foi enviada sobre a terra quando as palavras do profeta
Isaías foram pronunciadas pelo líder da terra. Estas palavras saíram da
boca do destruidor desta terra. ”

Eu: "Então, o que vem a seguir, Uriel?"

Uriel: Alcançando minha mão. “Venha, Erin. Venha comigo."

Caminhamos pelo centro do campo. Embora eu estivesse descalço e a
terra agora estivesse brutalizada, não machucou meus pés. Enquanto
caminhávamos em direção à parte norte da propriedade, logo nos
deparamos com dois tocos de árvore.

O toco de árvore à minha esquerda estava cinza e acinzentado e não
havia vida nele. No topo do toco havia uma taça de ouro muito
ornamentada e extremamente bela.

O toco de árvore à minha direita ainda estava vivo. Mesmo tendo sido
cortada, novos brotos ainda emergiam dela. Em cima do toco havia um
copo de água refrescante.

Uriel: "Tudo bem, Erin, agora escolha um."

Eu sorri para Uriel e olhei para a taça de ouro e o copo de água
transparente. Como estava com sede, decidi caminhar em direção ao
copo d'água transparente. Quando eu estava prestes a pegá-lo, parei
para olhar para Uriel. Ele estava sorrindo para mim.

Uriel: “Vá em frente, Erin, beba. Esta é uma boa água. No entanto, antes
de beber, talvez você queira ver o que há no cálice. ”

Eu sorri para Uriel e caminhei até a taça. Eu olhei para ele.

Eu: Rindo. “Uriel, não há nada neste cálice. O que isto significa?"

Uriel: “Esta é a taça da qual o mundo está bebendo agora. Não há nada
nele que o satisfaça e apenas o toco da 'seca da morte' o sustenta.
Quanto ao toco que sustenta o copo d'água, embora pareça ter seu galho
cortado, ele ainda floresce.

“Este toco tem botões e brotos frescos, pois as raízes ainda são
profundas, maduras e saudáveis. De maneira semelhante, e embora o
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Exército de Deus consista daqueles que suportaram vários gafanhotos,
tempestades e até secas, eles ainda bebem daquilo que os satisfaz. A
água que Deus fornece a você o refresca, pois é do Rio da Vida.

“No entanto, há tantos no mundo agora que preferem beber do cálice
vazio. Eles o fazem na esperança de que este cálice vazio ainda seja
capaz de salvá-los e renová-los. No entanto, é apenas Deus que salva e é
apenas a Sua água que refresca. ”

Eu: "Uriel, posso perguntar para onde foram os quatro anjos que estavam
segurando os ventos?"

Uriel: “Eles estão fazendo outras coisas de acordo com a Vontade de
Deus. No entanto, não se preocupe com isso. Agora, Erin, olhe ... ”

Uriel apontou minha atenção de volta para o toco de árvore com o copo
de água transparente. Enquanto eu olhava para ele, ele começou a
crescer sobrenaturalmente rápido, mas o copo de água continuou em pé
e não derramou. O toco estava se transformando bem na nossa frente
em uma árvore poderosa. Logo tive que dar um passo para trás para
pegar a árvore inteira.

O toco agora era uma árvore poderosa com um tronco grosso. Deste
tronco saíram 12 ramos muito fortes. Eu então observei 12 ramos
crescerem de cada um desses 12 ramos muito fortes.

Agora havia 144 agências no total. Cada um desses 144 ramos produziu
lindas folhas verdes e uma variedade de frutas. A árvore continuou a
crescer e a florescer até se tornar uma das mais belas árvores que eu já
tinha visto! Meu queixo caiu de espanto.

Eu: “Oh Uriel, que árvore é esta?”

Quando me virei para Uriel para ouvir sua resposta, ele havia sumido.
Olhei ao meu redor, mas tudo o que pude ver foram as colheitas agora
desoladas no Vale da Decisão, o Vale do Julgamento de Deus. Tudo isso
parecia tão opressor para mim. Enquanto eu estava na base desta bela
árvore, caí de joelhos para orar ao Senhor.

Terminada a descrição do Sonho 2 ...
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Pai, estou inquieto no meu Espírito porque simplesmente sei que algo
está errado. Eu não sei o que fazer. Nunca tive um momento em minha
vida como este em que me sentisse tão destruído. Estou de luto pela
perda de tantas coisas. A forma como a vida costumava ser parece que
agora se foi para sempre.

Enquanto observava esses gafanhotos devorarem as plantações, não
pude fazer nada. Na verdade, eu mesma me senti como comida de
gafanhoto durante toda a minha vida. Exatamente quando uma onda de
gafanhotos terminava de passar por mim, outra onda de gafanhotos
parecia vir logo em seguida.

O que agora? Eu passei nesses testes e passei por eles apenas para agora
sentar aqui choramingando e reclamando? Eu ainda sou útil? Senhor,
sinto em meu coração que não serei capaz de convencer ninguém a beber
do Seu copo, a menos que pareça que estou saudável. No entanto, eu
realmente não sou mais saudável, então o que posso fazer?

Um dos ladrões na cruz tinha olhos que viram e sabiam que Você era
Quem Você disse que era. Ele de alguma forma entendeu os sinais. No
entanto, o outro ladrão na cruz com o mau coração velado ou não viu os
sinais ou ele estava tão frio que simplesmente não se importou em
vê-los.

Como posso fazer qualquer coisa agora, a menos que Você me conduza?
Não posso! Nunca me senti tão vazio e, ainda assim, de alguma forma,
continuo muito animado ao mesmo tempo. Estou animado com o que
Você está fazendo agora e prestes a fazer.

Mesmo que eu não saiba exatamente o que será, eu sei que algo já está
acontecendo agora. Enquanto Você está trabalhando e movendo as coisas
agora, nós simplesmente não entendemos completamente o que você
está fazendo ainda. Ó Pai, por favor, conceda-nos paz e força antes que
venha o 'Grande e Terrível Dia do Senhor'!

Jesus: “Erin, sobe.”

Senti uma mão em meu ombro e era Jesus. Embora Ele estivesse
totalmente iluminado com o sol atrás dele e brilhando ao seu redor, eu
ainda podia ver Seu sorriso incrível! Eu pulei de pé, corri para os braços
dele e o abracei. Eu estava chorando.
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Jesus: “Erin, estou aqui e estou contigo, por isso não te preocupes. Por
que você está tão preocupado? "

Eu: “Senhor, estou tendo problemas para oferecer qualquer consolo real
aos nossos filhos agora. Todos eles agora estão entusiasmados e
esperando por Suas promessas junto com meu marido e eu. Eles te
amam muito! Senhor, como posso ter algum valor para eles em meu
estado atual?

“Também estou preocupado com a frieza que está varrendo a terra.
Como você sabe, uma terrível tempestade veio do sul e a terra foi
inundada. Eu já vi isso antes e sei que os ladrões agora virão em suas
muitas formas. Dói ver isso.

“Oh Pai, muitos ainda clamam por Você. Eles afirmam que O amam, mas
logo voltam a se gabar de seus próprios méritos e habilidades. Senhor,
tudo que sei é que não tenho mais nenhuma habilidade real e o que ainda
tenho é o que o Senhor me deu.

“Não posso fazer nada sozinho, pois realmente sei que não sou nada sem
Você. Se eu morresse amanhã, deixaria alguma pegada, mesmo para
meus filhos? Senhor, por favor, não faça com que nosso sofrimento seja
responsável por nada. Por favor, não nos deixe perder a esperança.
Permita-nos ajudá-lo a encontrar os perdidos, pois eles realmente estão
perdidos e não têm ideia ”

Jesus:“ Calma, Erin, calma. Conheço seus pensamentos ansiosos e agora
os de seus filhos. Estou em breve para fortalecer todos vocês, então não
se preocupem. Mesmo que esta árvore atrás de você tenha sido isolada
do mundo, veja o que aconteceu, e tão rapidamente, para restaurá-la.
Agora, você se lembra quando eu amaldiçoei a figueira? "

Eu sim. Você o encolheu apenas com suas palavras. ”

Jesus: “Sim, Erin. Embora essa árvore tenha demorado muitos anos para
crescer, ela murcha de uma vez. Erin, todas vocês significam muito mais
para Mim do que qualquer árvore. Eu levei você para cada uma de suas
pontes e havia gafanhotos em cada uma delas. No entanto, não havia
apenas gafanhotos lá, mas também ladrões e o mal. Eles estavam lá para
roer, desnudar, cortar e destruir você. Agora, você se lembra do que
estava procurando durante seus momentos de dificuldade? ”
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Eu: “Sim, Senhor. Eu estava procurando por você. Eu simplesmente sabia
que meus problemas eram esmagadoramente trágicos e sem explicação
para serem qualquer coisa além de sobrenaturais, então eu procurei por
Você para obter algumas respostas. ”

Jesus: “Sim. No entanto, eu os mantive separados e aqui Comigo durante
tudo isso. Eu os mantive aqui até o momento em que os chamo para um
serviço maior. Seus arados logo se transformarão em espadas, Erin, mas
um tipo diferente de espada ... Minha Espada ... Minha Palavra. Você faz
parte desta árvore e seus frutos são bons.

“Também mostrei o que preparei para você no céu. Você agora entende
que não há nada, nem uma coisa, na Terra que se compare a isso. Como
resultado, agora você separou suas roupas de prisão e vai comer na
Minha mesa pelo resto da vida, entendeu?

“Mesmo que você às vezes ainda se pergunte por que eu ligaria para
alguém como você dado de onde você veio, é você que eu liguei. Depois
de chamá-lo, isso significava que você jantou Comigo à Minha mesa, mas
também significava que beberia do Meu cálice do sofrimento. Agora é
hora de se alegrar, pois este cálice de sofrimento acabou para você.

“Agora, por que um Rei libertaria um prisioneiro e faria com que ele
deixasse de lado as roupas da prisão se Ele não iria então vesti-lo com
novas roupas? O Rei então não lhes serve comida digna de um Rei e
apenas bebidas que refrescam, visto que Ele também está jantando lá?
Erin, a hora para isso é aqui.

“Agora, estou prestes a movê-lo do lugar que coloquei em um amplo
espaço aberto. As pessoas ficarão maravilhadas, mas você ficará
irreconhecível. Quando eu permitir que aqueles que são maus o
reconheçam, eles correrão para as colinas aterrorizados. Quando permito
que aqueles que estão procurando por Mim o reconheçam, você os
abençoará ao chamá-lo.

“Você Me perguntou por que eu digo para você encontrar alegria no
estado em que está atualmente. Por mais difícil que seja para você
acreditar, uma vez que esteja curado e transformado, você vai até perder
esses dias de descanso. Eu te amo, Erin, e me preocupo com o que você
gosta, mas ainda mais do que você.
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“Erin, eu conheço aquele olhar de dor em seus olhos assim como conheço
seus pensamentos por trás desse olhar. Embora você nunca tenha
realmente falado isso em voz alta para mim, eu sei o que seus
pensamentos falam e que esses pensamentos refletem o que seu coração
está sentindo e até agora.

“Seus pensamentos me dizem: 'Ó Senhor, se Você realmente me ama
tanto quanto diz que ama, então por que ainda não me curou? Você pode
fazer isso por mim em um instante, então por que não fez isso? Você
sabe que estou sofrendo, então por que ainda não fez isso por mim? '

“Erin, embora eu pudesse te curar em um instante, e mesmo agora
enquanto conversamos, apenas saiba que há razões para que eu tenha
permitido que isso continue. Uma razão para isso continuar é testar os
corações daqueles que julgam você por causa dessa 'demora', embora
isso não seja uma demora de forma alguma.

“Para aqueles que o julgaram duramente por causa disso, mas
especialmente para aqueles que falaram a outros sobre isso em 'segredo',
isso foi observado nas Cortes Celestiais. A menos que se arrependam
disso e agora, isso será pesado contra eles duramente.

“Erin, é difícil para Mim ver você continuar sofrendo. No entanto, quando
você receber força e for curado, também receberá a capacidade de
entender de forma sobrenatural todas as razões pelas quais eu o mantive
como você é ao mesmo tempo. Até então, você deve confiar totalmente
em Mim. Apenas saiba que tenho um plano para você e esse plano não é
para prejudicá-lo.

“Apenas saiba que você tem entes queridos e amigos que intercedem por
você e sua família, tanto na Terra como na Casa de Meu Pai, tanto de dia
como de noite. Enquanto o inimigo também vem contra você aqui,
apenas saiba que ele não teve sucesso em suas acusações, súplicas e
petições. ” Ele parou para sorrir para mim.

“Oh sim ... você deve saber que o inimigo agora se moveu para alvos
mais fáceis, então não se preocupe. Agora, você é um galho do meu
galho e seu galho dá bons frutos. Embora se preocupe, não se preocupe,
pois não cortarei um Galho que dê Bom Fruto. Eu estou em você e você
está em mim e, fora de mim, você não pode fazer nada.

12



"Eu não te esqueci. Você não me escolheu primeiro, Erin, eu primeiro
escolhi você. Eu preparei o seu navio e muitos saberão sobre o Reino dos
Céus através de você. ” Ele sorriu para mim novamente. “Ah, sim, agora
você está na estação do 'vinho gelado'.”

Eu: “Ah sim! Este é o meu vinho da comunhão. ”

Jesus: Rindo. “Oh, então você está preparado. Bem, esta é uma fruta
extremamente resistente que produz vinho doce. Conte-me mais sobre
este vinho. ”

Eu balancei minha cabeça e sorri quando de repente senti que deveria
pesquisar isso na Wikipedia.

Eu: “Ok, vamos ver. Bem, é um tipo de vinho de sobremesa produzido a
partir de uvas que foram congeladas ainda na vinha. Apenas uvas
saudáveis   podem ser usadas, pois devem estar em boa forma para
quando surgir a oportunidade de uma colheita de vinho gelado. Em casos
extremos, isso pode ocorrer até no início do ano novo.

“A produção de vinho Ice é bastante arriscada, pois as uvas podem
apodrecer antes da geada. É até possível que a geada não apareça e as
uvas se percam. No entanto, quando a geada chega, é necessária a
disponibilidade de uma força de trabalho grande o suficiente para colher
toda a safra em poucas horas e a qualquer momento. Isso deve ser feito
na primeira manhã, desde que esteja frio o suficiente. ”

Jesus: Sorrindo. “Então, você entende que esse tipo de colheita está
chegando, aquela em que os trabalhadores são poucos? Isso nem sempre
será agradável, pois você será tão desprezado por alguns quanto amado
por outros. Como eu disse antes, você é um Ramo do Meu Galho e uma
parte da Minha Videira.

“Quando eu finalmente ligar para você, tudo vai acontecer muito
rapidamente e você ficará fortalecido. Eu então proverei para você e sua
família, bem como aqueles que eu chamarei. Enquanto meu pai é dono
dos vinhedos, eu sou o viticultor. Este vinho está no 'Menu de Casamento'
e será bom e doce para beber no Meu Banquete.

“Agora, continue fazendo como você está e continue preparando sua
casa. Estou abrindo uma porta que ninguém pode fechar e estou
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fechando uma porta que ninguém pode abrir. Esta é uma nova época de
colheita e os trabalhadores são poucos. ” Ele se aproximou e me abraçou.

“Embora você se preocupe com suas provisões e com o futuro de sua
família e amigos, não se preocupe. Você jantará na Minha mesa e
receberá uma mesada regular. Você receberá isso até que eu o leve para
casa para estar aqui comigo. ” Ele então sorriu e gentilmente me cutucou.
"Não se preocupe, Erin, porque sou generoso com minha noiva."

Eu: “Oh Senhor, obrigada! Obrigado por tudo!"

Jesus: Sorrindo. “De nada, Erin. Não se preocupe!"

Sonhe…
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