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Received Domingo, 9 de fevereiro de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 36)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por tudo o que temos. Obrigado por meus filhos. Obrigado
por amigos e familiares. Obrigado por fazer novas todas as coisas. Senhor,
obrigado por manter meu foco nas coisas que são boas.

Sei que sou incapaz de enfrentar as coisas deste mundo, mas, quando
continuo confiando totalmente em Você, posso até escalar uma montanha.
Fiquei desanimado esta semana com um espírito inquieto. Tive ansiedade e
preocupação.

Meu sono, por várias noites agora, foi interrompido e eu tive uma
quantidade enorme de sonhos. Muitos foram perturbadores, mas todos
foram claros como cristal. Eles nem sempre foram cristalinos em significado,
mas sim em clareza visual.

Senhor, sei que estás a falar-nos através destes sonhos, mas não
tenho ideia das razões de alguns deles, pois isso é um mistério para mim.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estive bem na porta da frente dele hoje, mas, desta vez, a porta foi
fechada novamente. Olhei para trás para ver se havia um anjo. Não havia.
Bem acima de mim, havia uma nuvem; muito maciço e com névoa fria.

A névoa estava tremeluzindo como pó de prata e, conforme a névoa
caiu, me hidratou completamente. Olhei para minha pele e percebi que a
névoa deixou uma sensação de orvalho em mim e estava brilhando. Eu amei
essa sensação, então deixei um pouco mais cair na minha pele.

Inclinei minha cabeça para trás para receber um pouco em meu rosto.
Era óleo e névoa fria. Eu estava rindo quando percebi que cheirava ao
orvalho da manhã e até mesmo tinha um toque de algo cítrico.
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Eu me virei para ver o vale incrível. A névoa estava sobre os olivais,
algumas das montanhas e um prado no vale, mas o sol estava brilhando
sobre o resto. Quando o sol irradiou através dessa névoa, ele criou um
arco-íris diferente de tudo que eu já vi. Era como um arco-íris à base de óleo
e água.

Lembro-me de ver manchas de óleo derramado no concreto e também
teve um efeito de arco-íris incomum. Era semelhante a este arco-íris, mas
empalidecia em comparação. Uau, Deus é tão incrível.

A névoa estava úmida e rapidamente absorvida pela minha pele. Devo
observar que essa névoa não deixou uma mancha de óleo gigante no chão
nem tornou as coisas escorregadias.

Decidi que era melhor entrar para que o Senhor pudesse falar comigo
sobre isso. Eu ri porque parecia o cobertor quente que caiu sobre meus
ombros quando comecei esses sonhos.

Quando isso caiu sobre mim, senti um calor e um formigamento, como
um envoltório térmico medicinal comprado em uma loja para músculos
doloridos. A névoa estava fria, mas, quando pousou, criou um calor curativo
em mim.

Virei-me e bati três vezes com a aldrava. Esperei alguns instantes e
bati novamente. Eu sabia que o Senhor podia ler meus pensamentos. Decidi
entrar em contato com o Espírito Santo.

Eu: “Alguma sugestão, Espírito Santo?”

Espírito Santo: “Erin, você bateu. Agora procure.”

Eu: “Eu sou. Estou te chamando.”

Espírito Santo: “Você está batendo e se levantando ou está realmente
procurando?”

Eu: “Ok, então vou tentar a porta.”

Assim que estendi a mão para a maçaneta, ouvi a porta destravar e
abrir ligeiramente. Eu estava rindo. Ok, qual é a lição de hoje? Hmm, eu
hesitei novamente enquanto pensava que talvez um anjo fosse abrir
totalmente, mas não ouvi nada.

Eu: “Tudo bem, Espírito Santo, me ajude aqui. O que eu faço?"

Espírito Santo: “Erin, o que você está vestindo hoje?”

Eu olhei para baixo e estava usando um vestido branco que caía logo
abaixo dos meus joelhos. Eu tinha um manto externo azul e branco. O
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manto tinha uma bainha grossa tecida com fios de prata e era celestial
bordada com símbolos.

Eu tinha um pouco de linho branco de seda como calças sob o vestido
de quase o mesmo comprimento. Eu tinha lindas sandálias de prata com
fitas tecidas nos tornozelos. Eu tinha uma bela faixa pequena de um azul
profundo em volta da minha cintura.

Eu: “Espírito Santo, isso é lindo, mas o que eu estou vestindo?”

Espírito Santo: “Erin, você pertence à Casa Dele. Entre e busque Ele!”

Eu: Eu estava rindo disso. "Oh!"

Decidi entrar em silêncio para ver se alguém me notaria. Eu
lentamente abri a porta e ri baixinho. Tirei as minhas sandálias. No início, fui
deixá-los na porta, mas os guardei comigo para o caso de não precisar
tirá-los.

A Casa do Senhor é mais acolhedora do que qualquer outro lugar onde
já estive na Terra. Eu poderia ter tanta paz e descanso aqui na Casa de
Deus. Isso é incrível. Hoje, percebi que podia ver com ainda mais clareza e
que tudo ao meu redor era nítido e muito vívido.

As cortinas estavam se movendo para frente e para trás enquanto eu
passava. Eu vi esse incrível padrão iluminado neles que era realmente
incrível. Cada vez que via essas cortinas, recuperava o fôlego de alegria.

Eu olhei para cima e vi a pintura em movimento no teto novamente.
Eu ri porque estava na parte em que Deus está criando animais. Percebendo
que estava rindo alto, coloquei minha mão sobre minha boca.

Devo ter parecido ridículo para o Senhor. Aqui estava eu, um
convidado, andando na ponta dos pés pelo Seu corredor com minhas
sandálias penduradas em minha mão direita e minha mão esquerda cobrindo
meus lábios. Bem quando eu estava pensando nisso, Jesus apareceu na
abertura do pátio.

Jesus: Rindo. "Erin, o que você está fazendo?"

Eu: “Oh, você sabe, Senhor, só...”

Ele estendeu a mão para pegar minha mão direita e olhou para minhas
sandálias. Ele estava sorrindo.

Eu: “Senhor, eram tão bonitos que queria levá-los comigo porque não sabia
se devia removê-los ou não.”

Jesus: “Sim, eles ficam lindos com a sua roupa.

3



Ele estava rindo. Eu rapidamente troquei e os coloquei em minha mão
esquerda para que Ele pudesse segurar minha mão direita.

Jesus: “Agora, vamos falar sobre o atraso de hoje. O que estava
acontecendo com seus pensamentos?"

Eu: “Bem, fiquei surpreso ao ver que Sua porta estava fechada, embora
Você soubesse que eu estava chegando. Achei que sabia o que esperar, mas
tive que mudar meu pensamento. Senhor, por que Sua porta foi fechada
para mim hoje?"

Jesus: “Erin, você está procurando respostas. A porta estava trancada? Não,
não era. A porta nem sempre, pelas aparências, estará aberta. Quais eram
as suas necessidades e o que você descobriu?”

Eu: “As coisas nem sempre acontecem como eu esperava. Eu não fui
prejudicado no processo. Você exigiu que eu batesse e depois procurasse,
não batesse e esperasse. Tive de dar um passo de fé, embora deva admitir
que olhei em volta primeiro para ver se havia esquecido alguma coisa.

“Quando eu alcancei a maçaneta da porta, e sem eu fazer nada, a
porta se abriu. Você exigiu apenas minha fé de que a porta seria
destrancada e, em seguida, a porta aberta por conta própria."

Jesus: “Isso é bom, Erin. Continue, mas venha comigo primeiro.”

Ele estendeu a mão e me levou até a varanda superior do pátio. Havia
o Relógio e o Calendário de Deus. Ele mais uma vez desenhou o céu escuro
com a lua e as estrelas e definiu o reflexo em uma das metades da piscina
abaixo e ao redor do relógio.

Ele então acenou com a mão novamente para colocar o outro lado da
imagem da luz do dia. Eu olhei para a grande parte do anel de Deus e
percebi que mais três eventos apareceram e depois desapareceram.

Eu: “Senhor, parece que muita coisa aconteceu na semana passada e está
para acontecer”.

Jesus: “Sim. Foi uma semana agitada em Israel, pois o inimigo fez
declarações contra ela.”

Eu: “Senhor, tenho pensado no prazo de nove meses que a América impõe à
proposta de paz. Isso será significativo?”

Jesus: “Israel é justo, mas os seus inimigos não. Lembre-se das raízes e
que o objetivo está no domínio dela. O inimigo quer escravidão e opressão;
então genocídio. O inimigo distorce a verdade e procura apagar os fatos
históricos. Até você sabe disso, Erin, já que o inimigo também adoraria sua
destruição. Então, quais padrões você vê?”
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Eu: “Algo me assombra, Senhor.”

Jesus: "Isso não é bom, então você deve apresentar isso."

Eu: “Em 2009, um líder palestino declarou que, em oito anos, Israel seria
varrido da face da Terra. Isso significaria 2017.”

Jesus: “Sim, eu sei disso. Não dará em nada, pois isso não está escrito.
Onde está escrito que todos os filhos de Deus em Israel serão exterminados?
Eu não me lembro disso. Já vimos isso antes e as declarações mortais têm
consequências terríveis.

“Por sua admissão, eles trouxeram condenação sobre si mesmos.
Agora, sabemos algumas coisas a observar. Digamos que um prazo de nove
meses para a proposta leve a um contrato de nove meses. Agora, eu digo
isso, pois esse é o truque do inimigo; Israel e outros negociam acordos mais
longos, mas o inimigo tem um prazo de nove meses para quebrá-lo.”

Eu: “Senhor, isso me lembra que Você é o oposto e que opera com um
contrato de sete anos”.

Jesus: “Oh, sim, o calendário jubilar; muito bom, Erin. O inimigo está
impaciente e, em suas leis, o compromisso de nove meses é a duração do
contrato. Isso é triste, mas é verdade e Deus vê isso como trapaça. Isso já
aconteceu contra Israel antes e não é nada novo. Você aprendeu algo sobre
Caim e Abel recentemente. Você se lembra?"

Eu: “Oh, sim. O argumento que li foi em Jasher. Caim ficou inflamado
quando as ovelhas de Abel pastavam nas terras de Caim. Abel disse a Caim
que, visto que ele comia as ovelhas de Abel e usava a lã delas, por que não
permitir que as ovelhas pastassem em sua terra”.

Jesus: “Afasta-te um pouco. Lembre-se do coração de Caim para começar.
Caim trouxe pobres ofertas a Deus enquanto Abel trouxe seus melhores
cordeiros a Deus como uma oferta. Então Caim já estava com raiva e ciúme
de Abel.

“Caim decidiu matar Abel e esconder seu corpo de Deus e de todos os
demais. Então você vê esse mesmo padrão operando hoje. Israel tem favor
e representa Abel. Israel vem em auxílio dos filhos do inimigo, mas
nenhuma criança judia poderia andar com segurança na cidade do inimigo.”

Eu: “Então o inimigo anda livremente e está seguro em Jerusalém, mas os
judeus não podem andar livremente em suas áreas. Isso não está certo e,
sim, eu vejo o padrão.”

Jesus: “Estou apenas mostrando que não há nada de novo aqui.”
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Eu: “Então a proposta de paz de nove meses virá com um contrato de nove
meses a ser quebrado?”

Jesus: “Erin, existem padrões. Lembre-se de que não existe uma estratégia
desconhecida do inimigo. O povo de Deus será protegido. Haverá alguma
perda, mas Deus cumprirá Suas promessas. Ele não será escarnecido e nem
demorará. Por favor, continue a orar enquanto aqueles que dividem a terra
de Deus terão sua terra repartida e dividida.”

Eu: “Senhor, você está falando da América agora.”

Jesus: “Erin, isso também é um padrão, mas, por favor, fique em paz.
Agora venha, vamos sentar juntos.”

Instantaneamente, estávamos em Seu jantar no gazebo. Eu estava
rindo porque estávamos imediatamente lá. Ele pegou um pedaço de pão e o
partiu, oferecendo-me a metade. Eu aceitei. Então Ele me ofereceu um
pouco de pão quente com fermento. O anjo derramou vinho em sua taça, Ele
provou e acenou com a cabeça.

Jesus: “Erin, isso é muito bom. Oh, aqui está um pouco de óleo também. É
recém-espremido com as melhores azeitonas do Meu bosque. Aqui estão
algumas azeitonas frescas também para você."

Havia vários tipos diferentes servidos em um prato longo engraçado.
Aí os anjos trouxeram um tipo de torta ou suflê; um prato de ovo. Eles
também me serviram mel com meu pão que estava incrível.

Eu: “Senhor, por que sempre comemos e bebemos aqui? Eu amo isso e não
quero mudar isso, mas eu estava curioso.”

Jesus: "Erin, em Minha Casa, você nunca terá fome e nem sede. Que tipo
de hospedeira eu seria se não te proporcionasse um lugar acolhedor e
seguro?"

Eu: Eu estava sorrindo. "Sinto-me muito bem-vindo, Senhor."

Jesus: “Erin, por que você acreditou que a porta estaria trancada hoje,
sério?”

Eu: "Porque estava fechado, Senhor, e eu pensei que tinha feito algo errado,
talvez? Eu tive alguns fardos esta semana e estava com medo porque a
semente que Você me deu está minguando novamente. Eu pensei que Seu
favor sobre mim estava se foi.

“Eu também tenho sido continuamente martelado no trabalho. Quando
tenho esses momentos maravilhosos com você, então eu tenho que voltar
para baixo para o tédio. aqui eu ver a Terra Prometida e eu quero muito
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estar aqui, mas eu sei há mais que deve ocorrer e alguns dias me sinto
desanimado.

“Quando estou aqui contigo, tu não me alimentas apenas com comida
incrível quando tenho fome e não me dás água apenas para a minha sede;
me trazes esperança. Senhor , infelizmente, devo voltar lá.

"Estou disposto a fazer isso enquanto Você me quiser, mas poderia eu
ter apenas uma parte do meu corpo glorificado e ser curado na Terra? Posso
ter apenas uma parte da minha riqueza aqui para derrubar? Sei que é uma
trégua, mas estou ficando desanimada. Por favor, Senhor, mostre Seu favor
logo e remova meu problema. pegando e procurando.”

Jesus: "Erin, quem estava no final do corredor para cumprimentá-la? Sei
que você deu uma caminhada antes de te conhecer, mas te encontrei antes
do seu destino."

Eu: “Então, Senhor, o corredor é o meu símbolo de calmaria e escalada de
ataques e uma parábola?”

Jesus: “Possivelmente, Erin, isso é interessante.”

Eu: “Bem, demorou sete dias da criação de Deus para chegar até Você”. Eu
estava rindo.

Jesus: “Ok, ponto entendido. Vamos ver tudo isso como a sua temporada
agora mesmo. Você anda em um corredor, digamos sete anos, como símbolo
você trabalha seis anos e descansa no sétimo ano. Então, quem está
esperando por você?”

Eu: "Senhor, Você está esperando. Por favor, perdoe meu humor, Senhor,
estou pesado hoje."

Jesus: “Então largue estes fardos, Erin.”

Nesse momento, o pequeno pardal gordo com prata e ouro veio até a
mesa e Jesus fez um gesto para que ela levasse as migalhas de volta para o
ninho. Eu ri porque era tão fofo.

Jesus: "Conte-me seus problemas. Eu te digo a verdade , eles serão um dia
como migalhas; carregados e removidos.”

Eu: "Senhor, o problema de sempre; preocupar-me com o sustento dos
meus filhos, da minha saúde e do meu trabalho, quando devo dar um passo
de fé ou quando devo esperar e quando ir para a maçaneta da porta e
quando esperar? Fico desanimado facilmente quando o inimigo ganhar
terreno.”

Jesus: “Interessante escolha de palavras.”
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Eu: “Tive um sonho para um amigo há alguns dias e não consegui parar as
coisas.”

Jesus: "Oh, você é Deus agora? Erin, o momento não foi por acaso. Foi um
pouco desanimador, sim, mas uma lição valiosa e boa. Agora você fica
pensando em uma certa parte daquele sonho que a perturbou. Você não
pode deixar de fazer isso." Explique isso para Mim.”

Eu: "Sim. No sonho, eu estava caçando uma bruxa para evitar que ela
machucasse mais pessoas do que ela já havia machucado. Fui levado a um
antigo armazém de tijolos e abri a porta. Lá dentro, havia crianças de treze
anos e embaixo e eram principalmente meninas.

"O interior deste lugar estava escuro como breu e as crianças estavam
cobertas de óleo preto. Era horrível. Quando a luz brilhou sobre elas, o
reflexo do óleo criou uma espécie de efeito de halo delineando os seus
corpos.

“Seja o que for que a bruxa tinha dado a eles para comer ou beber fez
eles cego. Eles não podiam ver a luz, por isso, enquanto eles caminhavam,
alguns caíram em buracos retangulares no piso de concreto. Eu disse a eles
que o Senhor vai ajudá-los.

"Eles disseram que uma mulher veio alegando ter sido enviada pelo
Senhor, então eles não queriam acreditar em Mim que Você é bom."

Jesus: "Este é um sonho interessante. O que, em particular, te incomodou?"

Eu: “O óleo preto era muito diferente deste óleo puro e transparente.”
Apontei para o azeite de oliva prensado.

Jesus: "Você pegou este e este é bom. Então, você se lembra de algum
tempo atrás aprendendo sobre o que uma azeitona passa para chegar a este
estado? A azeitona é prensada.

As provações na sua vida produzem o óleo em você também.
Lembre-se que o óleo é santo e usado para a luz. O óleo consagrado
mantém o inimigo longe e é puro e bom.

“Agora, é óbvio em seu sonho que este obteve a bruxa a essas
crianças antes da idade de responsabilidade de consagrá-los em óleo cru
impuro. Ela também lhes deu comida e água quando eles estavam com fome
e sede.

"Isso os cegou para quem ela era e ela apareceu como uma criança da
luz. Ela os cegou para que não pudessem ver quem ela era era e que ela não
tinha vela. Algumas almas se perderam, mas não muitas. A luz foi deixada
entrar e a verdade interveio porque ainda havia tempo.
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"Esta é uma boa mensagem de aprendizado, mas também um aviso.
Agora vou deixar isso para você descobrir, pois há camadas aqui.”

Eu: "Senhor, foi tão bom estar na maravilhosa névoa divina esta manhã. Foi
curativo."

Jesus: "Ah, você gostou disso? Este é Deus, Erin. Esta névoa também
cobriu o Éden. Não só te consagra, mas também cura e nutre. Agora, você
se sente bem-vindo aqui com o que eu te alimento? você se alimentou e sua
sede foi saciada?”

Eu: Eu estava começando a chorar. “Sim, Senhor, sempre. É por isso que eu
gostaria de ficar agora.”

Jesus: "Eu entendo, mas ainda há mais para descobrir. Você teve outro
sonho e isso também pesa sobre você."

Eu: “Sim, Senhor, isso me incomoda”.

Jesus: “Vá em frente e me diga.”

Eu: "Eu estava morando em um apartamento cinza por dentro e por fora.
Havia grandes janelas, cada uma com cerca de quatorze de altura. Havia
neve lá fora quando um homem veio para deixar algo e depois foi embora.

"Estou falando com minha filha quando notei duas grandes baratas
com cerca de cinco centímetros de comprimento. Fiquei incomodado porque
não as temos em nossa região do país. Quando fui matá-las, percebi que
eram na verdade escorpiões mortais.

"Eu fui atrás deles, mas eles entrou nas rachaduras do chão. Isso me
incomodou muito, pois sabia que havia um perigo oculto ali e que meus
filhos poderiam se machucar”.

Jesus: "Em primeiro lugar, Erin, não tenha medo. Observe o tamanho deles
e que estes podem ser esmagados com o seu pé. Eles estavam com medo
de você. Sim, vejo que você está preocupada com os obstáculos. Restam
dois, correto?"

Eu: "Sim, Senhor. Quando você vai remover isso?"

Jesus: “Erin, qual era o seu sonho sobre o solo?”

Eu: "Você estava me instruindo sobre como cultivar a terra cuidadosamente
em fileiras. Você me mostrou um solo rico; escuro e macio. Eu vi minerais
cintilantes nele. Você me mostrou como preparar meu campo e fazer tudo o
que posso como agricultor.
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"Você me mostrou como fazer isso como se fosse uma tela que se
transformaria em arte. Então, você me lembrou que a inspiração é como o
sol e a chuva.

“Sem inspiração não pode haver arte e, sem sol e chuva, não pode
haver colheita. Tudo o que posso fazer por conta própria é preparar-me de
todo o coração. O resto devo confiar e ter fé em Você.”

Jesus: "Erin, você está instruindo hoje e estou orgulhoso de você. Em vez
de nos concentrarmos nesses pequenos escorpiões, vamos nos concentrar
no seu campo."

Eu: “Senhor, Você está me instruindo de muitas maneiras.”

Jesus: “O que o Conselheiro o orientou a fazer quando você estava na
minha porta?”

Eu: “Duas coisas: bater, buscar e a porta se abriu e quanto ao que eu estava
vestindo”.

Jesus: "Ah sim, você está vestido como o dono da casa. Você é um
convidado ou pertence a este lugar? Hmm, interessante?"

Ele estava sorrindo e rindo.

“Se eu fosse um homem de apostas com uma aposta, o que é claro
que você sabe que não sou, eu diria que você está vestido como se vivesse
aqui. Hmm...”

Eu: “Bem, sim, Tenho este lindo corpo glorificado, estou com este lindo
vestido que combina com o teu em tecidos e detalhes.”

Jesus: "Interessante. Então, talvez você seja a filha do Rei, afinal?"

Ele estava rindo.

"Eu preciso revisar isso com você de novo?"

Eu: "Agora, Senhor, isso está escondido à vista de todos. Bem, não
exatamente escondido aqui."

Jesus: "Não deixe o inimigo roubar você, Erin. Sua alegria foi roubada esta
semana. Você é diferente."

Ele molhou o dedo em azeite de oliva e enxugou minha testa, meu
nariz e meu queixo. Ele começou a rir.

Jesus: "Agora anime-se, pois você tem muito a esperar, Kadima!
Lembre-se, o inimigo faz o seu melhor para chegar em você e pegar a sua
alegria e a sua luz.
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Você se lembra de Enoque, Erin, e de que ele viveu em tempos muito
sombrios. Ele tinha visto coisas horríveis, mas escolheu a alegria. Ele é
contagioso, certo?"

Eu: “Sim, Senhor, como Você.”

Jesus: "Bem, o favor de nosso Pai estava sobre Enoque e Seu rosto brilhou
sobre ele de forma que a alegria estava lá. Em comparação, Elias é mais
sério."

Eu: “Por que Elias é tão sério, Senhor?”

Jesus: "Até que seu negócio esteja terminado, seu coração está pesado e
isso transparece. Seu fardo é pesado e há um contraste gritante. Lembra-se
de como me senti no olival na noite anterior a ser pressionado e esmagado?
Isso não é diferente, Erin."

Eu: “Senhor, nunca percebi que o Senhor orando no olival tinha tanto
significado para o lagar de azeite. Uau, Deus é tão maravilhoso.”

Jesus: "Há muito mais parábolas a serem descobertas lá. Então, eu diria
que você às vezes é como Elias, com Sua seriedade solene, e, outras vezes,
como Enoque."

Eu: Eu estava rindo. “Gosto da personalidade de Enoque, Senhor.”

Jesus: "Erin, então depende de você. Escolha a alegria no meio de seus
problemas. Muitos serão atraídos por você quando sua luz, sua vela,
queimar. Será como uma chama de promessa. No processo, não deixa a sua
chama extinguir. Lembre-se do óleo fresco.

"Lembre-se do alimento das boas novas. Veja seus pés tão bonitos
como são os pés daqueles que trazem boas notícias. Agora me dê aqueles
escorpiões irritantes para que eu possa esmagá-los. Eu sugiro uma nova cor
nas paredes de sua visão cinza no apartamento.

"A neve está fresca e Deus abriu os depósitos, como em Jó. Ele está
deixando você branca como a neve. Isso é uma bênção, Erin. Lembre-se de
seu campo. Quando você vier da próxima vez, tenho mais para você ver.
Não se preocupe. Os escorpiões se escondem em rachaduras."

Eu: “Senhor, eles também são ousados   e rugem como leões.”

Jesus: Ele estava rindo. “Tudo bem, mas os leões também dependem de
Deus para suas refeições. Eles até perdem os dentes quando envelhecem e
mastigam grama, então até eles podem ser humilhados. Um leão pode ser
ensinado, mas um escorpião não. Há camadas aqui. Dê isso para Mim.

"Eu te amo, Erin. Lembre-se, você é perfeitamente 'Erin' e até mesmo
os anjos Me perguntam quando você voltará novamente."
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Eu: Eu estava rindo. “Eu sou o entretenimento aqui?”

Jesus: "Bem, sim, você nos faz sorrir e rir. Nós gostamos da sua
companhia, Erin. Deus amou e se alegrou com o seu anel em Seu relógio.
Todo o Céu até estremeceu de tanto rir."

Eu: "Eu oro para nunca fazê-Lo abrir o mar. Ele tem muito poder."

Jesus: Ele estava rindo.

"Erin, você alegra a Deus como também os seus amigos. Não há muito
na terra que faça Deus rir. Olhe para o globo do seu mapa e as luzes.

"Não há muitas luzes se você deveria trocá-los e torná-los cidades com
populações.

“Por favor, ore. Ore por sua irmã, Israel. Oh, também, ore uma bênção
sobre sua irmã e amiga. Eu a verei em breve.

“Lembre-se do solo e do óleo. Você é amada.”

O sonho acabou.
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