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122 - Treinamento -
Atribuição de Guerra e Colheita

● Este sonho é a respeito de que não existe um pecado grande o
suficiente que não pode ser perdoado por Deus.

Nota que este sonho faz parte da Porta 5 do Céu - O Êxodo

Recebido no sábado, 10 de maio de 2014

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia e por tudo o que você fez. Obrigado por não
desistir de mim quando eu gostaria de desistir de mim mesmo. Senhor,
preciso de ajuda para perdoar aqueles que continuam a me machucar. Por
quanto tempo devo perdoar?

Com um de meus inimigos, perdoei facilmente setenta vezes sete,
como diz na Sua Palavra que eu deveria. Quanto tempo mais, Senhor? Até
então, vou continuar a perdoar este homem até que Você finalmente me
liberte, pois não posso fazer mais nada.

Senhor, às vezes as memórias são como pequenos cacos de vidro.
Mesmo que você os escove da pele e siga em frente, alguns ainda penetram
na pele e tornam-se doloridos. Por serem minúsculos e claros, você não
pode vê-los, por isso são muito difíceis de remover.

Senhor, o Senhor tem uma razão para tudo e prometeu me entregar a
um lugar seguro. Você prometeu me entregar em breve, então, por favor,
faça-o porque estou exausto e preciso desesperadamente da Sua ajuda.
Ajude-me, Senhor, pois Você é poderoso para salvar.

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente eu estava em uma cidade que não reconhecia, exceto
que sabia que essa cidade não ficava no céu. Olhei em volta e pude ver que
havia edifícios de tijolos abandonados por toda parte. Eu vi um script escrito
na lateral de um dos prédios e parecia russo ou algo  assim.

O céu estava escuro e muito sombrio, pois havia chovido
recentemente. As ruas eram de tijolos em algumas áreas, algumas com uma
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camada de asfalto. Pude ver que a maioria dos prédios haviam sido
destruídos.

Eu olhei para baixo para ver o que eu estava vestindo e eu estava com
uma roupa de atirador tático. Eu ainda era eu neste sonho, mas estava
completamente à altura desta paisagem devastada pela guerra e estava
vestido como um soldado. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas
quando vi o que estava vestindo, rapidamente percebi que estaria no meio
de uma batalha.

Eu: “Senhor, o que está fazendo comigo? O que é isso tudo? Embora eu não
tenha certeza sobre tudo isso, sei que não quero estar aqui de jeito
nenhum.”

Espírito Santo: “Erin, eu trouxe você aqui para uma designação, então não
tenha medo. Me permita guiá-la, pois você não será ferido e eu o livrarei
disso. Esta tarefa é muito importante.”

Eu: “Ok, Senhor. Estou disposto e espero ser capaz.”

Olhei para o que estava vestindo para ver se tinha tudo de que
precisava para ir para a batalha. Esperançosamente, isso não envolveu
matar, pois eu não tinha certeza se poderia fazer isso a não ser para salvar
crianças dos bandidos.

Eu tinha roupas que eram como uma armadura. Eu estava com luvas e
munição extra amarrada como uma fita de concurso de beleza no meu peito.
Então percebi que tinha outra alça e coloquei a mão nas costas para verificar
isso e percebi que tinha um rifle de atirador de alta tecnologia ou pelo
menos o que pensei ser de alta tecnologia. Então notei um tipo de mira no
rifle que tinha o que parecia ser um display digital.

Eu: “Ok, se o Senhor me tem aqui, deve haver algum mal extremo. É
melhor eu subir a um ponto mais alto para ver contra o que estou lutando e
contra qual exército estou lutando.”

Entrei em um prédio com porta de aço e estava escuro como um breu
lá dentro. Tive que tatear lentamente o caminho até as escadas, mas
lentamente comecei a ver a luz enquanto subia mais alto. Ao me aproximar
de uma janela, instintivamente vim para o lado para espiar para não ser
visto pelo inimigo.

Eventualmente, eu escalei os últimos vários lances para o telhado. No
entanto, antes de sair pela porta, me abaixei e lentamente abri a porta de
uma posição baixa para o caso de haver outras pessoas lá fora no telhado.
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Eu podia ver que não havia ninguém lá, então me arrastei
silenciosamente para trás de dois dutos de ar muito grandes e tentei ouvir
qualquer som. À distância, vi uma zona de guerra e edifícios em chamas,
mas ainda não conseguia ver sinais de vida em lugar nenhum. Olhei para a
outra direção e vi uma estação de atirador no telhado, mas não sabia onde o
atirador estava,  pois só conseguia ver seu equipamento.

Ao me aproximar do equipamento, vi uma trilha de sangue levando a
outra área de serviço do prédio. Segui cuidadosamente a trilha e encontrei
um corpo esticado. Vi que esse corpo era de um menino de talvez dezessete
anos que parecia estar orando.

A princípio, não entendi a língua em que ele estava orando, mas então
o Senhor me concedeu a capacidade de saber o que ele estava dizendo. Ele
estava orando a Maria e dizia algo como 'mãe de Deus'.

Ele estava claramente morrendo, então corri até ele, mas ele
rapidamente tentou se afastar de mim, pois não sabia se eu era um inimigo.
Com base na reação dele, concluí que estava usando as roupas do lado
oposto.

Estava frio aqui e apenas cerca de quarenta graus Fahrenheit. Eu
estava usando um boné com uma espécie de barreira como um escudo.
Achei tudo isso muito estranho, pois literalmente não sei nada sobre
combate militar além de que nunca quis estar em uma situação como esta.

O homem parecia tão assustado comigo. Eu levantei minhas mãos e
disse algo em sua língua. Eu nem mesmo entendia a língua enquanto falava,
mas o Senhor me concedeu um conhecimento sobrenatural para que eu
soubesse o que estava sendo dito e como dizê-lo.

Eu (em outra língua): “Fui enviado por Jesus, não por Sua mãe, mas pelo
próprio Deus para confortá-lo.”

Homem: Ele estava tremendo e assustado; tão assustado. "Quem é Você?
Por favor não me  mate."

Eu: “Não estou aqui para te matar. Fui enviado por Deus para mostrar que
Ele te ama.”

Homem: “Deus não enviaria um atirador para levá-lo para casa. Isso é um
truque.”

Eu: “Não, não é um truque. Estou aqui para te ajudar. Qual é o seu nome?"

Homem: “'Kelzi Immanuil'. Os atiradores de elite não fornecem
sobrenomes.”

Eu: “Oh, você é David Emanuel. Quem te deu esse nome?"
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Homem: “Minha avó que me criou”.

Eu: “Você está morrendo. Você conhece Jesus, Aquele que me enviou? Você
conhece Aquele  que te ama?”

Homem: “Ele não pode me amar porque sou um assassino e matei pessoas
inocentes. Não sou nada além de esquecido e não posso ser perdoado, pois
até mato crianças.”

Eu: “Deus me enviou apenas para mostrar o Lar. Você gostaria de ir para o
céu? É o paraíso e  os anjos irão levá-lo até lá.”

Homem: “Isso é um truque. Eu não posso ser perdoado.”

Eu: “Você está disposto a aceitar que Jesus está aqui comigo?”

Só então ele começou a sentir falta de ar e dores fortes.

Homem: “Primeiro você deve saber que há outros nos prédios, mulher louca
de Deus, e você vai precisar vê-los também porque eu matei muitos deles.
Aqueles que estavam orando no outro prédio vão precisar de você porque eu
sou o assassino deles.”

Eu: “Deus sabe disso, Kelzi, e ainda assim me enviou a você. Ele me disse
que sua avó quer você em casa com ela. Você está pronto?"

Homem: “Sim, sim, apresse-se, apresse-se porque estou sendo caçado
como um cachorro  agora. Silenciosamente se apresse."

Naquele momento, velhos helicópteros vinham em nossa direção e eu
podia ouvir bombas caindo a cerca de um quilômetro de distância. Eu
também podia ouvir tiros à distância, mas ainda não sabia onde estava. Kelzi
estendeu a mão para pegar minha mão e pude ver que esse menino estava
tão assustado agora.

Homem: “Por favor, não me deixe. Por favor."

Eu: “Está tudo bem, pois Jesus ama você e os anjos estão prontos para
levá-lo para casa.”

Enquanto eu olhava para ele, seus olhos pareciam estar focados em
algo que eu não conseguia ver. Seu rosto estava preto com tinta de atirador
e seus olhos eram mais azuis do que o azul e se destacavam contra o branco
brilhante de seus olhos. Enquanto ele continuava se concentrando no que eu
não conseguia ver, comecei a chorar quando um sorriso apareceu em seu
rosto.

Homem: “Jesus, vejo-te, vejo-te! Sinto muito. Por favor me perdoe!"
Houve uma  pausa. "Obrigado."

4



Eu sabia pela pausa que o Senhor estava falando com ele e
mostrando-lhe o caminho de Casa e isso era tão lindo. Quando seus olhos
ficaram vagos e sua mão ficou mole na minha, eu sabia que ele agora estava
morto e estendi a mão e fechou as pálpebras e agradeci a Deus.

Eu: “Ok, Senhor, você pode me transportar de volta agora. Senhor, as
bombas estão se  aproximando e é hora de me remover.”

Espírito Santo: “Não, Erin, você tem o equipamento e o inimigo está se
aproximando. Há mais a fazer antes de você ser removido daqui. Não pense
nisso, mas apenas Me deixe trabalhar aqui.”

Eu: “Senhor, não teria sido mais convincente enviar alguém que realmente
esteve em uma zona de guerra ou tem experiência tática? Estou um pouco
fora do meu elemento aqui. Agora, um desfile de moda em Nova York pode
estar mais perto do meu nível de experiência. ”

Espírito Santo: “Erin, posso enviar outra pessoa se você não for capaz.”

Eu: “Não, Senhor, o Senhor tem os Seus motivos e estou disposto, mas, por
favor, esvazie-me completamente de mim mesmo e conceda-me
conhecimento sobrenatural sobre esta cultura ou mesmo esta guerra.

Espírito Santo: “Concedido. Agora vá para a estação de franco-atirador de
Kelzi e olhe através  da mira, mas primeiro pegue seu iPad.”

Eu me levantei e peguei o iPad de Kelzi e percebi que ele tinha um
monte de coordenadas. Ao lado dessas coordenadas, havia uma palavra que
significava 'mata'. Em cada coordenada, ele rastreou suas mortes.

Eu: “Oh, Senhor, esse garoto era um atirador mestre. Como ele chegou às
orações e à  salvação? Uau!"

Espírito Santo: “Erin, é uma sorte para todos aqui que sua designação não
seja juiz e júri. Por favor, siga o Meu Plano e não julgue.”

Eu: “Perdoe-me, Senhor. Agora o que eu faço?"

Espírito Santo: “Permita-me trabalhar e não 'tente' fazer nada, pois isso é
sabedoria e algo pode ser perdido”.

Eu: “Senhor, não poderiam os anjos fazer tudo isso em vez disso? Por que
me usar?”

Espírito Santo: “Erin, há uma batalha acontecendo agora e você pediu para
ser usada. Devo chamar outra pessoa?"

Só então, eu vi um véu sobre meus olhos levantar e vi demônios de
todos os tipos lutando contra anjos do céu. Eles estavam ao meu redor e os
demônios estavam impedindo ou atrasando os anjos de chegar aos santos.
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Havia tantos apenas nesta área que, se o Senhor não tivesse me dado um
véu, eu teria ficado muito distraído para me concentrar apenas neste
menino Kelzi.

Eu: “Oh meu Deus, Senhor, isso é assustador.”

Espírito Santo: “Erin, por favor, continue. Vou colocar o véu de volta sobre
seus olhos para que você possa se concentrar em sua tarefa. Concentre-se
agora e você pode fazer perguntas mais tarde.”

Eu: “Senhor, só uma pergunta rápida. Todas essas pessoas enxergam dentro
do reino  espiritual?"

Espírito Santo: “Sim, muitos podem.”

Eu: “Como eles conseguem sobreviver?”

Espírito Santo: “Muitas perguntas, Erin. Você terá que esperar até mais
tarde pelas respostas,  pois é hora de mudar agora.”

Eu: “Sim, Senhor.”

Eu ouvi tiros se aproximando, pois os demônios devem ter dito ao lado
oposto que eu estava aqui. Fui para a estação de atiradores e vi um rifle de
atirador ainda mais avançado do que meu rifle de atirador.

Percebi que tudo era digital enquanto eu olhava para a visão. Com
uma das lentes, pude ver o calor humano através do prédio a cerca de
cinquenta metros de mim. Eu podia ver uma massa de calor em um canto e
parecia que várias pessoas estavam lá.

Então mudei a mira e ouvi um alerta do iPad. Eu olhei e vi um atirador
se posicionando em vários locais diferentes, bem como avançando no prédio
do outro lado da rua. O iPad dizia algum codinome e eu pude ler que o script
estrangeiro dizia, 'Black Dog atire para matar agora.”

Espírito Santo: “Erin, o atirador diante de você não é meu, mas do inimigo.
Você deve removê-lo agora.”

Eu o quê? Atire, Senhor, sério?"

Espírito Santo: “Atire primeiro e pergunte depois.”

Eu estava tremendo quando apontei o rifle e percebi que essa era a
pessoa que atirou em Kelzi e estava do mesmo lado que ele. Eu sabia
instintivamente que era esse o caso quando olhei  através da visão.

Fui alertado pelo iPad que havia travado no alvo, mas antes que
pudesse puxar o gatilho, a arma disparou. Não ouvi nenhum som, mas
recebi um alerta vibratório de que havia atingido o alvo. Achei estranho
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porque nem fiz nada. Eu olhei pela mira do rifle e vi que o calor vermelho
do corpo do atirador estava desaparecendo e que seu corpo estava caído.

O iPad me alertou sobre mais movimento e tinha a palavra 'AGORA'.
Eu ainda estava com o outro rifle nas costas e sabia que precisava ir para o
outro prédio. Tirei a mira digital do rifle de atirador de Kelzi e levei o iPad e
a mira comigo. Novamente, isso era sobrenatural, pois certamente não era
algo que eu saberia fazer sozinho.

Comecei a correr de volta para a porta do telhado, abri a porta de
metal e saí para a escuridão. Eu estava em uma escada escura como breu e
senti um interruptor na visão que eu havia tirado. Mudei o interruptor e a
única visão funcionou como uma lanterna.

Esta luneta tinha três lentes e um corpo como uma filmadora, mas do
tipo antigo. Tenho certeza de que as partes tinham nomes, mas não achei
que isso importasse muito agora. Eu rapidamente usei a mira para encontrar
meu caminho no escuro. Eu estava agradecendo ao Senhor por colocar o véu
de volta, pois eu estaria muito ocupado assistindo aquela batalha ao invés
de fazer o que fui enviado aqui.

Enquanto pensava comigo mesmo que mais tarde tinha tantas
perguntas para o Senhor, cheguei ao pé da escada e abri a porta
lentamente. Peguei o rifle atrás de mim e movi a alça para frente de modo
que o rifle agora estivesse em minhas mãos.

Notei que a mira do rifle deve ter sido de 'primeira geração', pois
claramente não era tão avançada quanto o outro rifle que usei. Eu tinha um
pacote no qual coloquei o escopo digital, junto com o iPad.

Quando entrei em um beco, olhei em direção ao meu prédio-alvo e
corri rapidamente para a borda do prédio. Agora havia bombas explodindo a
apenas cerca de cem metros de distância, bem como helicópteros no ar
procurando por mim ou pelas pessoas no outro prédio, ou ambos. Quando
olhei para o prédio para onde estava indo, não consegui imaginar como
atravessaria a rua sem os atiradores atirando em mim primeiro.

Eu: “Senhor, preciso de ajuda aqui agora. Por favor, me mostre qual
caminho seguir.”

Só então Ele levantou o véu sobre meus olhos e eu vi uma fileira dupla
de anjos criando um caminho para mim até o outro prédio. Eles estavam
lutando contra demônios e eu vi um anjo que reconheci de 'O Caminho - The
Path' há muito tempo.

Ele assobiou para que eu me movesse, então corri com força total para
o outro prédio e através da porta que estava sendo mantida aberta por
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outro anjo. Assim que entrei pela porta, os anjos e demônios
desapareceram, mas eu sabia que eles ainda estavam lá.

Eu: “Deus, você é realmente incrível e além do incrível. Estou honrado por
Seu incrível amor pelos perdidos e tão humilde que eu seria capaz de ser
usado para qualquer coisa, mas especialmente para tudo isso.”

Eu estava agora em segurança dentro do prédio que sabia conter os
outros. Eu podia ouvir bombas explodindo prédios adjacentes na esperança
de matar essas pessoas, então comecei a correr através de vidros
quebrados, discos de escritório, computadores e cadeiras.

Tudo estava em desordem e alguém tinha até movido os itens para
bloquear a área da escada. Glass havia sido colocado estrategicamente lá
para que eles pudessem ouvir o inimigo chegando. Não sabia se eles
também tinham rifles ou o que estava acontecendo, mas decidi escalar tudo
isso mesmo assim.

Abri a porta da escada e só então percebi que estava em meu corpo
glorificado de 25 anos e podia me mover com facilidade. Consegui passar
por uma fresta de dez polegadas na porta, mas mal.

Depois de passar, subi as escadas furtivamente para o terceiro andar.
A porta já estava aberta e eu olhei para baixo e percebi que o corpo de um
homem morto estava mantendo a porta aberta. Olhei pela abertura e vi
ainda mais cadáveres.

Eram jovens de dezesseis a dezoito anos e vi meninos e meninas
desarmados. Todos haviam sido alvejados por um franco-atirador através da
janela e percebi que deveriam ser balas do rifle de Kelzi. Eu vi um corpo se
contorcendo perto da janela enquanto olhava pelo canto da porta e vi ainda
mais cadáveres.

Eu: “Senhor, dá-me força.”

Corri até o corpo se contorcendo perto da janela e vi que ele era
apenas um menino e que havia perdido muito sangue.

Eu: Em uma língua estrangeira. "Por favor, acorde."

O garoto abriu os olhos e não tinha energia para se importar se eu era
o inimigo.

Eu: “Estou aqui para informá-lo de que Jesus me enviou para levá-lo para
casa”.

Ele não conseguia falar porque havia levado um tiro na lateral do
pescoço poucos minutos  antes.

Eu: “Eu falarei por você. Você conhece Jesus?”
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Ele acenou com a cabeça 'sim'.

Eu: “Você O aceitará como seu Senhor e Salvador?”

Ele acenou com a cabeça 'sim' novamente enquanto as lágrimas
escorriam por seu rosto.

Ele agarrou meu pulso para chamar minha atenção e apontou para um
armário do outro lado da sala.

Eu: “Tem mais aí no armário?” Ele acenou com a cabeça 'sim' novamente.

Eu: “Ok, eu vou chegar até eles, mas primeiro você. Os anjos estão prontos
para levá-lo para casa, para o céu. Você aceita Jesus como seu Senhor e
Salvador antes que seja tarde  demais? ”

Espírito Santo: “Erin, este é meu agora e está tudo bem.”

Eu: “O Senhor me disse que você é Dele”.

O menino começou a chorar e choramingar enquanto tentava falar
com a boca, mas não conseguia. As lágrimas corriam por suas bochechas e
com um último esforço ele conseguiu  falar.

Menino: “Spaceeba”.

Eu ouvi isso em outro idioma, então não sei a grafia correta, mas pelo
menos é o que  parecia. Eu acredito que foi um 'obrigado'.

Eu: “Eu também vou te ver lá em cima, então não tenha medo, pois o
Senhor está com você”.

Ele gesticulou novamente em direção à porta do armário antes de ir
para o lado do Senhor. Eu rapidamente me levantei e comecei a escalar
corpos, mesas, computadores e vidros. Percebi no meio do caminho que os
tiros estavam vindo em minha direção quando ouvi algumas das balas
zunindo em meus ouvidos.

Surpreendentemente, e apenas por desígnio divino, não fui atingido
por essas balas e, em vez disso, fui protegido de forma sobrenatural.
Quando cheguei ao armário, pude ouvir o choro de  dentro.

Eu: “Não tenha medo. Eu não sou o inimigo. Estou aqui para te ajudar."

Só então, a porta se abriu e dentro estavam quatro meninas e três
meninos. Alguns deles estavam com tanto medo de terem perdido suas
funções corporais e o cheiro era horrível.

Eles pareciam felizes em me ver e estavam falando comigo ao mesmo
tempo. Eu não sabia o que eles estavam dizendo, então levantei minhas
mãos para acalmá-los. Uma das meninas viu que o menino perto da janela
estava morto e começou a soluçar inconsolável.
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Eu: “Por favor, não se preocupe ou tenha medo.”

Uma das crianças, aparentemente todas adolescentes, disse: "Você é
um anjo?"

Eu: “Não, não estou, mas vim do Céu e fui designado por Deus para que
saiba que Ele está  com Você e o ama.”

Rapaz adolescente: “Como Ele pode estar conosco? Ele permitiu que nossa
família, nossos amigos e nossos pais fossem mortos. Ele permitiu que
minhas irmãs fossem estupradas antes de serem mortas e elas tinham
apenas quatro e seis anos. Deus não nos ama.”

Menina adolescente: “Ele nos abandonou e nos matou um por um e agora
seremos os próximos. Senhora, então você vai logo depois."

Eu: “Você está errado. Deus não matou sua família. Há uma guerra que
você não pode ver ocorrendo agora no reino espiritual e Deus está lhe dando
uma chance. Agora, as bombas estão se aproximando e logo o inimigo vai
te encontrar. Seu amigo ali está com Jesus e Deus o levou para casa. Agora,
você quer ficar aqui sozinho com eles?”

Eu apontei para o céu e imediatamente o reino espiritual se tornou
visível para eles e foi horrível. Os adolescentes começaram a gritar quando
puderam ver os demônios sendo impedidos de chegar até eles pelos anjos.

Eu: “Agora, não temos muito tempo. Jesus está pronto para mantê-lo
seguro em Seus braços. Você está pronto? Ele já levou suas irmãs e seu
amigo para o céu. Agora junte-se a eles lá no Céu antes que seja tarde
demais para você.”

Instantaneamente, eles se ajoelharam no chão e todas as suas mãos
tremiam de medo.

Adolescentes: “Vamos levar Jesus”.

Eu: “O Senhor sabe tudo o que você passou, então aceitá-Lo agora é bom e
você receberá uma coroa especial por isso. Cada um de vocês sofreu muito,
então se você está segurando algo contra alguém, você deve perdoar para
que Deus possa perdoá-lo.”

Imediatamente, eles começaram a confessar e nomear os criminosos.

Adolescente: “Como posso perdoar a pessoa que magoou minhas irmãs
quando elas eram tão pequenas?”

Eu: “Eu entendo isso mais do que você imagina, mas você deve liberar tanto
esse mal quanto a pessoa usada pelo inimigo para Deus, para que o
acusador não possa ter nada contra você no tribunal. Você deve estar livre
da falta de perdão e deixar Deus ser um Juiz justo contra seu inimigo.”
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Imediatamente as crianças confessaram ainda mais e foi de partir o
coração, pois suas histórias foram baixadas de forma sobrenatural para mim.
Eu podia temporariamente ver todos os detalhes miseráveis e as coisas
feitas a eles em segredo. Todos eles estavam confessando sem eu dizer
nada.

Adolescente: "Deus, por favor, me perdoe por fingir ser Deus."

Então todos eles confessaram o mesmo.

Espírito Santo: “Erin, diga para eles que estou satisfeito com eles e que é
hora de eles serem Meus para todo o sempre”.

Eu (na língua deles): “O Senhor está satisfeito com você e você é dele. Ele
está pronto para recebê-lo. Você está pronto para encontrá-lo?”

Todos eles em lágrimas aceitaram Jesus quando ouvi a palavra
'spaceeba' ou algo semelhante a isso, junto com a palavra 'Jesus'. Só então
eu ouvi o prédio desabando ao nosso redor enquanto o telhado estava
desabando. Os destroços caíram ao nosso redor quando eu estendi a mão
para abraçar os adolescentes.

Olhamos para cima para ver um avião disparando um míssil em nossa
direção. Quando o míssil se aproximou, vi o céu aberto. Depois disso, eles
devem ter morrido porque naquele momento o céu se abriu para receber
essas crianças.

Então fui transportado para o telhado de um prédio distante. Do outro
lado da cidade, pude ver um céu aberto e uma guerra épica, tudo ao mesmo
tempo. Vi que agora restavam apenas alguns santos e era uma paisagem
desolada, um lugar sem esperança e completamente vazio  de Deus.

Percebi que não devia estar completamente vazio de Deus, pois Ele me
enviou lá para ajudá-los. Eu tinha muitas perguntas a fazer ao Senhor sobre
tudo isso.

O sonho termina temporariamente.

Nesse ponto, terminei a noite e não seria até a próxima que isso
continuaria. Nesse ínterim, li o que havia escrito até então para meus filhos
e isso foi incorporado à segunda parte deste sonho. Ele começou a voltar
imediatamente no Céu da seguinte forma:

O sonho recomeça...

Imediatamente eu estava caminhando por uma vinha Celestial e notei
vários tipos de uvas. Um vinhedo tinha lindas uvas brancas, uvas verdes
claras e uvas douradas. No entanto, essas uvas ainda não estavam prontas
para a colheita, pois o vinhedo ficava no alto da montanha.
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À minha direita, pude ver os colhedores cantando e louvando ao
Senhor por essas lindas uvas e seu rendimento recorde. Essas uvas eram de
um vermelho claro e rosa. À minha esquerda e ao lado, eu os vi terminando
a última colheita de algumas lindas uvas vermelhas e cor de vinho.

Havia grandes cestos e as uvas mais suculentas eram carregadas para
esmagamento. Vi ao  longe um belo castelo de estilo francês.

A sujeira era brilhante, escura e rica e completamente diferente de
alguns dos vinhedos do deserto aqui na Terra. No Céu, o precioso conteúdo
mineral do solo, combinado com o ar celestial do mais puro oxigênio, tornou
o solo incrivelmente rico em vida.

Devo observar novamente, como já fiz anteriormente, que o solo
celestial não é sujo. A 'sujeira' aqui realmente não precisa de cobertura
morta, nem há produtos orgânicos podres lá. O alimento cultivado aqui não
vem da morte, mas cresce puramente da água e do solo vivos.

Percebi que estava usando sandálias lindas com tranças parecidas com
couro. Embora mais confortável do que qualquer coisa que possuo na Terra,
eu ainda os tirei para que meus pés descalços pudessem descansar no solo.
Eu estava usando uma saia com uma blusa branca esvoaçante e uma
espécie de bolsa na cintura.

Subi correndo pela primeira fileira, onde estavam os colhedores, e
peguei um cacho de uvas vermelhas e rosa com joias. Quando coloquei um
cacho de uvas em minha bolsa, subi uma fileira de videiras até as uvas
Borgonha, pois queria experimentar essas uvas perfeitas.

Enquanto corria para elas, olhei para as uvas brancas, verdes claras e
douradas por um momento e parei para colher um cacho. No entanto, hesitei
e contornei-as porque as uvas ainda não estavam prontas.

Eu estava rindo de alegria porque eu estava agora aqui e seguro no
céu e estava tão aliviado por estar aqui depois do que eu acabei de vir.
Encontrei um cacho de uvas maduras de vinho, colhi algumas e coloquei na
minha bolsa também.

Uma das uvas caiu acidentalmente no chão e eu rapidamente me
abaixei e a coloquei no meu mês. A uva explodiu com sabor quando eu a
mordi e tinha um gosto maravilhoso. Tinha um gosto um pouco de uva
vermelha terrestre, mas nada parecido, já que tinha um gosto muito melhor.

Tirei outra uva do cacho em minha bolsa, pois só provei duas
variedades de uvas em um supermercado e elas eram claramente diferentes.
Essas uvas eram ricas e, de alguma forma, azedas e doces ao mesmo
tempo.
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Bem, azedo é a palavra errada, mas mesmo assim essas uvas fazem
você querer comer mais. As uvas na Terra são boas, mas eu realmente não
me esforço para comprá-las e nem meus filhos se esforçam para comê-las.
Aqui, no entanto, se houvesse apenas essas uvas para comer aqui, eu
poderia facilmente viver delas. Eu ri quando acrescentei 'bem como água
viva  também'.

Eu ouvi um bando de harvesters me chamando e dizendo: 'Erin, venha
para a celebração.' Os colhedores carregavam essas uvas em um tipo de
carroça de alta tecnologia conduzida por cavalos. No entanto, até mesmo os
cavalos aqui pareciam estar tão animados para puxar as uvas colhidas
quanto os colhedores.

Eu: Rindo. “Eles parecem me conhecer. Agora, quão engraçado é isso?”

Eu tinha visto as celebrações da colheita quando estive aqui no ano
passado e parecia muito divertido. Percebi que havia anjos aqui também.
Conforme o carrinho continuou a se mover, acenei para eles e parei
novamente para olhar ao meu redor.

Vi ondas coloridas na montanha e era de uma beleza impressionante.
Os cheiros eram tão perfumados e eu podia sentir o cheiro de uma
combinação incrível de grama recém-cortada e ar da montanha com talvez
até mesmo um toque de eucalipto. Embora não tivesse visto nenhum
eucalipto por perto, sabia pelo cheiro que deviam estar perto.

Percebi que devia estar no lado sul do vale, o mesmo lado que um dia
será meu Lar eterno. Soprava uma bela brisa do sul quando me sentei em
uma fileira de vinhedos e olhei  para cima.

Era tão calmo que eu podia ouvir pássaros cantando em todos os
lugares e eles cantavam louvores a Deus. Nunca entendi como poderíamos
ser ensinados que estaríamos no Trono de Deus sem parar de sempre
adorá-Lo de joelhos, quando definitivamente não é o caso e certamente não
é algo que eu pessoalmente esperava.

Eu: “Deus, por favor, me perdoe por meus pensamentos.”

Então percebi que, simplesmente por causa deste lugar incrível que Ele
preparou para nós aqui, estaremos constantemente adorando e agradecendo
a Ele por toda a eternidade. Na verdade, não haverá uma única entidade no
Céu que não esteja constantemente louvando e adorando a Deus por Seu
incrível presente de Jesus quando Ele nos salvou e Deus o enviou.

Deus nos mostrou o caminho para Casa e 'O Caminho' que leva ao
Paraíso. Fiquei muito grato quando sorri e deitei na vinha para descansar.
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Devo ter adormecido quando fui acordada por algo passando por meu
estômago.

Eu olhei para baixo e vi uma família de codornizes em uma fileira
passando bem em cima de mim. Eu ri e me sentei enquanto os bebês eram
tão fofos. As codornizes eram prateadas e douradas com uma pequena
pluma azul e roxa e os pais eram ainda mais coloridos.

Uau, eles também podem ser glorificados em cores aqui, já que não
têm inimigos e não precisam ser camuflados em cinza e marrom para
ficarem mais escondidos. Teria sido difícil até mesmo reconhecê-los como
codornas, mas eu reconheci os sons que estavam fazendo.

Eu me levantei, mas não sabia quanto tempo havia adormecido. Eu
ainda podia ouvir a celebração na vinha do meu amigo quando me virei para
descer na fileira de uvas.

Lá eu localizei Jesus e vi que Ele estava respigando as últimas uvas da
Borgonha. Ele tinha uma grande bolsa como um cesto sobre o ombro e
estava pegando todas as uvas. Eu ri, pois não é como se nenhuma das uvas
fosse ruim aqui. Ele acenou para mim e eu corri o mais rápido que pude
pela fileira em que estava e até o local que Ele estava colhendo.

Jesus: “Erin, você descansou bem?”

Eu: “Sim! Estou tão feliz que as codornas me acordaram, pois eu teria
dormido aqui por alguns  dias, pelo menos.”

Jesus: Ele estava sorridente e jovial.

“Sim, eu sei e é por isso que os enviei para te acordar. Estou feliz que
você acordou quando fez isso, pois aqueles pais podem ficar muito
barulhentos e você teria se assustado."

Eu: “Nossa, Senhor, no céu, cada colheita é uma colheita recorde. Como isso
não se torna rotina?”

Eu vi Jesus rindo junto com os anjos. Eles obviamente sabiam muito
mais do que eu sobre o  céu.

Eu: “Ok, então tudo aqui é perfeito, então como não fica chato ou como
aquele filme, 'Groundhog Day [Dia da Marmota]'?”

Jesus: “Interessante escolha de palavras. Você está preocupado que as
coisas no céu se  tornem monótonas depois de um tempo?”

Eu: “Tudo bem para mim se isso acontecer, Senhor, e todos os dias podem
ser iguais. Eu estou bem com isso, mas por favor, não me mande de volta
para aquela guerra. Tenho perspectivas agora que não tinha antes, então,
por favor, me perdoe.”
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Jesus: Rindo.

“Hmm, você está negociando Comigo, Erin? Pergunte a qualquer um
dos colhedores aqui e também ao dono da vinha se eles acham que os dias
não podem ser interessantes a menos que haja problemas ou provações.
Isso não parece certo, não é?

“Erin, você passou toda a sua existência terrena orando por paz e
descanso sem pobreza ou problemas, mas agora você está pedindo
problemas no Céu a fim de agitar um pouco as coisas? Você é engraçada,
Erin.”

Eu: “Bem, quando você coloca dessa forma, certamente parece horrível,
Senhor, então, por favor, me perdoe.”

Jesus: “Erin, você acabou de ser levada para uma zona de guerra e uma em
que os únicos vencedores foram os salvos por Mim. No entanto, de uma
perspectiva terrena, os vencedores foram os que mais mataram. Você está
solicitando isso no céu?"

Ele parou para olhar diretamente para mim e os anjos também. Todos
eles se tornaram tão sérios que por uma fração de segundo fiquei
apavorado. De repente, lembrei-me de que Deus poderia abrir o chão e me
jogar nele com um simples aceno de seu braço.

Eu: “Oh Senhor, por favor me perdoe porque eu falo com ignorância e eu
não quero nada da Terra aqui no céu.”

Jesus: Agora rindo.

“Erin, você deve escolher suas palavras com cuidado enquanto o poder
da Vida ou da morte é falado através do portal de sua boca. Que suas
palavras sejam poucas, pois agora Eu a chamo de amiga.”

Ele era calmo e gentil, e percebi que Ele acabara de me dar a mais
gentil das repreensões de todos os tempos.

Jesus: “Eu sei o que você está se perguntando há algum tempo:

'Com todas as coisas perfeitas aqui, como vai ficar interessante',
certo?”

Enquanto os anjos continuavam a escolher os pacotes remanescentes,
eles sorriam e riam. Pude ver que eles tinham memórias e histórias sobre o
que tinham visto e experimentado com Jesus ao longo dos anos.

Eu: “Sim, Senhor, mas por favor, lembre-se de que abordo as coisas
celestiais e os seus mistérios com admiração juvenil e ignorância
exuberante.
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Jesus: “Isso é engraçado e verdadeiro. Muito bom, Erin.”

Ele continuou a colher uvas.

Eu: “Senhor, por que estás colhendo as uvas remanescentes. Não há
trabalhadores para isso?”

Jesus: “Ah, não sou capaz? Erin, suas perguntas são engraçadas.”

Eu: “Senhor, parece que a colheita das uvas remanescentes de alguma
forma me lembra o que Você me fez passar na zona de guerra.”

Jesus: “Erin, há muito mais nisso do que você imagina, porque a colheita é
grande, mas os trabalhadores são poucos. Lembre-se disso, Erin, que isso
não é tanto um mistério, mas sim um fato.”

Eu: “Senhor, estou feliz por Você e os anjos estarem agarrando as uvas
remanescentes porque são boas demais para serem deixadas na videira”.

Enfiei a mão na bolsa e coloquei uma uva na boca. Enquanto eu me
virava como se estivesse executando uma pirueta de alegria, percebi que
estava sendo boba enquanto todos continuavam a recolher.

Jesus: “Erin, em todos os tempos em que você subiu aqui, você já se
entediou uma única vez?”

Eu: “Oh não, Senhor, absolutamente não.”

Jesus: “Você concorda que cada vez foi novo e diferente?”

Eu: “Sim, Senhor, sempre.”

Jesus: “Eu faço novas todas as coisas e há uma infinidade de coisas para
descobrir aqui. Cada colheita é nova e diferente aqui e cada uma é
memorável e cada lote de vinho é diferente.

“Um pescador aqui ainda desejará pescar por prazer, em que cada
captura será nova e diferente e cada dia melhor do que o anterior. Há tanto
a fazer aqui no Céu que a Terra empalidece em comparação. Erin, você não
sabe disso agora?"

Eu: “Claro, Senhor, sinto muito. Somos ensinados que a perfeição na Terra é
inatingível, mas você pode tentar comprá-la se tiver os meios. Você pode até
fingir que tem tudo no Facebook e lá você pode estar qualquer coisa que
diga ser.”

Jesus: “Sim, Erin, já que a Terra é uma farsa e fingidores falsificados dos
caminhos celestiais. Erin, você falou comigo em seu carro sobre algo alguns
dias atrás, quando estava na cidade de Bend. Você se lembra do que falou
comigo?”
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Eu: “Sim, Senhor, eu dirigi ao redor do monte onde morava para tirar
algumas fotos. Eu realmente não sabia se faria a viagem novamente e não
tinha estado lá até agora para comparar com o que tinha visto no céu.

“Eu vi os vulcões cobertos de neve que são os sete picos do outro lado
do vale arborizado. O céu estava azul e o ar era cristalino e perfumado. As
casas eram lindas, mas nada como aqui no céu.

“Lembro-me de pensar que este era um pequeno pedaço do Céu na
Terra, mas rapidamente descartei isso quando vi as verdadeiras cores deste
lugar. Tudo tinha uma névoa sobre isso como um brilho opaco. Sim, havia
cores, mas agora pareciam em escala de cinza e nem um pouco nítidas e
perfeitas como aqui no céu.

“Chorei ao sair da cidade de Bend ao perceber plenamente que a Terra
não era mais meu verdadeiro lar e que não tinha mais brilho para mim. Eu
não poderia pagar este lugar de qualquer maneira, pois só pessoas com
dinheiro vivem aqui.

“Simplesmente, eu não era qualificado para este lugar e me tornei
uma pessoa olhando pela vitrine de uma loja, sem dinheiro no bolso e muito
pobre para comprar o que queria. Minha porta estava totalmente fechada e
eu estava triste com isso.”

Jesus: “Erin, você entende que muitas das pessoas que você viu só
conhecerão aquele pedacinho de céu falso, certo? Como você viu no final, o
dinheiro não poderá salvá-los. Eles se lembrarão de um tempo anterior e o
Céu para eles será suas mansões terrenas que rapidamente se tornarão suas
tumbas.

“Erin, não os inveje, mas ore por eles em vez disso, pois são como
crianças vagando pela loja de vidro. Essas pessoas mal conseguem andar e
até babam. Quando veem algo brilhante e  brilhante, eles querem e pegam.

“Veja e entenda que a vidraria também tem um teto de vidro pelo qual
Deus pode ver tudo isso. Abençoado seja aquele bebê que olha para cima
para ver a Deus e pede que Seu Pai o pegue. Erin, os trabalhadores são
poucos.”

Eu: “Eu não entendo, Senhor, como pensei que Você tinha dito que não há
mais nada para nós  fazermos.”

Jesus: “Sim, e por si mesmo isso é correto, mas Me deixa agir através de
você, pois isso é sabedoria. Agora você está procurando por sua casa
celestial na Terra. Você teve sucesso?”
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Eu: “Não, Senhor. Eu pesquisei em todo o mundo online e nada se compara
à minha casa celestial ou às mansões dos meus amigos. Percebi que meu lar
aqui nas montanhas seria muito além de qualquer coisa na Terra. Achei que
poderia encontrar uma perto para mostrar aos outros sobre o Céu, mas não
consigo encontrar uma casa semelhante em qualquer lugar da  Terra.

“Então pensei que poderia encontrar uma casa perto desta em Bend,
mas não havia nada e de alguma forma isso tornou muito mais fácil estar
lá. Eu estava lá com uma atitude diferente, pois antes via tudo da
perspectiva da minha própria falta.

“No entanto, agora eu olhei para tudo da maneira que Você poderia
me ver. Eu era uma princesa escondida à vista de todos e Você tirou a
pontada da dor.”

Ele se aproximou de mim, me deu um abraço gentil e beijou minha testa.
Jesus: “Agora você largou isso e isso é bom, Erin. O que mais sua jornada
lhe ensinou?”

Eu: “Senhor, também me ensinou o perdão, pois eu ainda não o havia
perdoado totalmente. Vi o conteúdo de algumas das caixas que deixei
armazenadas lá e tive vontade de fugir delas, pois eram muito dolorosas
para olhar. Agarrei-me a ela depois de fechar a porta da unidade de
armazenamento e trancá-la.

“Eu então orei pelo Arrebatamento para que eu não precisasse voltar a
esta unidade de armazenamento nunca mais. Naquela noite, quando cheguei
em casa, estava tão deprimido e na manhã seguinte caí muito no trabalho e
me machuquei. Agora estou sem trabalho há alguns dias e tem sido muito
doloroso, mas relaxante ao mesmo tempo.”

Jesus: “Então por que você acha que essa queda foi permitida?”

Eu: “É para espremer meu orgulho e teimosia remanescentes como uma
daquelas uvas?”

Jesus: “Ah, é mesmo, e funcionou?”

Eu: Eu olhei para Ele e ri. “Sim, acho que sim, mas não sei o que foi mais
doloroso; a queda ou as pessoas me enviando e-mails pessoalmente para
me contar sobre meu pecado impenitente e como devo ser pobre em
remover o inimigo de minha vida quando a queda veio.”

Jesus: “Sim, isso é comum, pois muitos são bem intencionados, mas agem
sem a Minha liderança. No entanto, agora você sabe e entende que é melhor
esperar em Mim e deixar que  suas palavras sejam poucas”.
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Eu: “Sim, aprendi que, sem a sua liderança e quando reajo à situação de
alguém e baseio-a apenas na minha própria experiência, que ofendo e mais
tarde me encontro sendo testado exatamente na mesma coisa que coloquei
em ação com o meu boca. Minhas palavras abriram a porta para o inimigo
declarar guerra contra mim sempre que eu tivesse uma posição mais
elevada em minha mente do que deveria.”

Jesus: Rindo.

“Ok, Erin, agora isso é sabedoria. Agora, não receba o que não foi
enviado por Mim. Em vez disso, ore e abençoe seus amigos que não têm um
entendimento verdadeiro. Incentive-os, edifique-os e interceda pelos
teimosos para que o tempero e o sal os realcem com graça, pois eles
também estão sob um teto de vidro e o tempo passa rapidamente. Faça
isso com amor e não se apresse sem liderar quando todos os tipos de mal
estão tão perto de você, entendeu?"

Eu: “Sim, eu entendo que não há tempo para lutar. Senhor, posso ajudá-lo a
respigar os restos da uva?"

Jesus: Rindo.

"Lembre-se do que você pediu, Erin."

Ele acenou com a cabeça para um anjo e se aproximou de mim com
uma cesta para entregar a mim.

Eu: “Ei, eu te reconheço da zona de guerra onde você manteve a porta
aberta para mim. Então  agora você está aqui colhendo uvas?”

O anjo sorriu para mim e então olhou para Jesus.

Jesus: “Erin, vamos discutir o que você passou”.

Enquanto isso, comecei a colher uvas da videira e a colocá-las na
cesta. Eu: “Senhor, por que tem tanta uva nessas vinhas e por que a
pressa?”

Jesus: “Os ceifeiros agarraram o que podiam carregar, mas estavam
ansiosos por ir à festa, pois era a sua recompensa por uma boa colheita.
Agora, Erin, por que você ainda está aqui? "

Ele sorriu e riu enquanto parava para olhar para mim esperando minha
resposta.

Eu: “Senhor, quero estar onde estás?”

Jesus: “Sim, mas você escolheu ficar e respigar. Por quê?"
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Eu: “As uvas que ficaram aqui ainda estão boas e algumas já estão prontas,
mas esquecidas. Obviamente, eles não foram realmente esquecidos porque
Você está aqui, certo? ”

Jesus: Rindo e balançando a cabeça. "Sim, Erin."

Eu: “Senhor, sobre o que era aquela coisa de atirador? Isto é real? Isso está
vindo? Por que eu estava usando equipamento tático e não um manto? As
crianças, realmente os adolescentes, me tocaram, mas como eles puderam
fazer isso? ”

Jesus: “Tantas perguntas, Erin, mas primeiro vem comigo.”

Ele pediu aos anjos que pegassem nossas cestas enquanto apertava
minha mão e chegamos imediatamente ao castelo do meu amigo. Os
colhedores estavam lá e batiam as uvas com os pés e comemoravam. Eu
sabia que essas uvas dariam um vinho incrível.

Jesus: “Erin, o vinho vai ficar mais doce quando vocês estiverem todos
aqui, mas lembre-se que este processo requer um pouco de esmagamento
primeiro. A uva tem um gosto maravilhoso na videira, mas é ainda melhor
quando é transformada em vinho para a festa de casamento. Agora pegue
Minha mão novamente.”

Ele apertou minha mão novamente e imediatamente estávamos na
Cidade Dourada. Fiquei ao lado Dele enquanto observávamos um enorme
parque com o Trono e o Mar de Vidro à direita  dele.

Percebi que minhas roupas se transformaram em um lindo vestido de
noiva que era realmente incrível. Eu ainda não tinha certeza se este seria 'O
Vestido de Noiva', mas mesmo assim era  um símbolo do que estava por vir.

Eu: “Oh Senhor, posso ver tão claramente que aqui é lindo e perfumado. As
flores são incríveis e parece que agora é o final da primavera, mas não tenho
certeza. Independentemente disso, tudo isso parece perfeito para um
casamento.”

Jesus: “Agora primeiro te mostrei o esmagamento e agora você está aqui se
preparando para o casamento. Você sabe que o vinho será servido em um
banquete de casamento. Então, por que você acha que eu deveria fazer tudo
isso?"

Eu: “Para me mostrar o meu lugar aqui e talvez a minha posição. Talvez
para que eu saiba que esta é uma posição de honra que não deve ser
tratada casualmente e não me ver com um status mais elevado do que os
outros. Em outras palavras, eu não deveria me ver como sendo mais alto do
que deveria.”
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Jesus: “Muito bem, Erin, agora você entende que veio a este lugar com um
preço alto. Você agora trocou suas ambições terrenas por tesouros celestiais
que terão verdadeiro brilho e valor. Você não deve se envolver em disputas
de status com outras pessoas, pois isso desperdiça um tempo precioso,
entendeu? Agora, por que eu te vesti de atirador e te levei para uma terra
estrangeira?"

Eu: “Primeiro, Senhor, por favor, perdoe-me se alguma vez pensei mais
sobre mim mesmo do que sou. Perdoe-me por estar chateado com minhas
circunstâncias. Perdoe-me pela autossuficiência e autopiedade. Ajude-me,
Senhor, a ser mais como Você.”

Jesus: “Erin, você está perdoada porque foi comprada por um preço alto. O
inimigo gostaria que você voltasse agora, pois ele também sabe o que está
por vir. É por isso que suas batalhas têm sido tão difíceis recentemente, pois
o inimigo não gosta da mensagem de esperança que você  está dando.”

Eu: “Sim, Senhor, mas esta é a Sua mensagem.”

Jesus: “Sim, mas o seu vaso está sendo enchido por mim e você é um
inimigo do inimigo deles, Eu, por isso, e isso é bom. Agora, o uniforme de
atirador era para te mostrar que aonde quer que eu te leve e se você quiser,
estará bem equipado e que só quando você parou para questionar houve um
atraso.

“Foi mostrado a você um lugar fora da sua área de especialização ou
conhecimento e, em vez de ficar do seu jeito, você reconheceu que era
capaz e estava disposto, mas não era capaz de fazer coisas que não
conhecia.

“Você foi enviado a um lugar estranho para você, onde você nem
mesmo entendia a língua, a menos que eu lhe desse esse conhecimento
sobrenaturalmente. Agora, quando você leu esta primeira parte para seus
filhos adolescentes, o que aconteceu?”

Eu: “Oh, Senhor, lamento dizer que eles facilmente tinham centenas de
vezes mais  conhecimento do que eu.”

Jesus: “Sim, eles sabiam do primeiro rifle de atirador, aquele que você
carregava, mas até que todos vocês pesquisassem juntos, vocês não sabiam
que o outro estava realmente em  produção agora.”

Eu: “Sim, Senhor, tive arrepios quando encontramos algo parecido com o
que eu tinha visto online. Meus filhos me disseram que parte do que eu
experimentei parecia um jogo chamado 'Black Ops'. De repente, eles
pareciam mais interessados nos sonhos, mas fico com vergonha de pensar
que foi uma guerra que os deixou entusiasmados por Você. ”
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Jesus: “Vamos conversar mais sobre as perguntas que seus filhos lhe
fizeram?”

Eu: “Eles me perguntaram por que o outro atirador, aliado de Kelzi, matou
Kelzi. Então, o meu outro filho disse:

'Oh, eu sei. Ele ia roubar seu iPad e roubar suas mortes, pois seria
recompensado por essas mortes.

'Senhor, embora tudo isso faça sentido, na verdade parece tão sem
sentido e sem coração.”

Jesus: “Combinado, mas voltaremos a isso. Qual foi a próxima?”

Eu: “Aparentemente, meu filho mais velho disse que a sala com os corpos e
as contrações do adolescente era como um jogo para ele. Eles me
perguntaram se eu vi alguém mais velho na Tribulação, especificamente
alguém com mais de vinte anos. Pensei um pouco nessa questão e percebi
que não. Senhor, isso é porque alguém mais velho foi morto?"

Jesus: “Erin, o que as Escrituras dizem sobre 'corações quebrantados'? Você
viu dentro do reino espiritual e viu o que estava lá. Você acredita que um
idoso é ágil o suficiente para desviar de balas, achar comida ou, por falar
nisso, encontrar um médico? ”

Eu: Fiquei muito triste. "Senhor, por favor, perdoe minhas perguntas
naquele telhado, bem como meus julgamentos."

Jesus: “Erin, eu pedi que você primeiro ministrasse a Kelzi por um motivo.
Se você tivesse ministrado primeiro aos adolescentes, você o teria julgado e
teria hesitado. Agora eu mostrei que quando você é usado para os Meus
propósitos, você deve ficar abatido e Me permitir aumentar à medida que
você diminui, entendeu? Agora, você ainda quer continuar? ”

Ele era firme, mas extremamente amoroso. Quando olhei em Seus
olhos, vi mais problemas e batalhas épicas. No entanto, eu então vi Kelzi
abraçando sua avó perto da aldeia no vale e  acendi e abracei-o.

Eu: “Oh, obrigado, Senhor, obrigado. Achei que teria de descansar
imediatamente e que iria simplesmente subir e dançar no rio e tirar uma
soneca nos lírios. ”

Jesus: Rindo.

“Oh Erin, você vai, você vai, como você viu e não depende do seu
desempenho. Porém, quando você viu aquelas crianças, mesmo Kelzi, você
sentiu amor, compaixão e urgência e você deixou suas palavras serem
poucas e disse o que eu também lhe dirigi. Depois disso, houve uma grande
festa que vocês ainda não viram”.
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Eu: “Então isso era real? Quando isto aconteceu? Isso é no futuro, certo?”

Jesus: “Um dia em breve você vai entender, mas agora o que eu preciso?”

Eu: “Amar o Senhor Deus com todo o meu coração, alma e forças e amar o
meu próximo como a mim mesmo. Senhor, por que a Tribulação foi como
um jogo de campo de batalha? ”

Jesus: “Os santos serão caçados porque o inimigo sabe o que está por vir e
tem um  plano. Você viu isso.”

Eu: “Senhor, quer dizer sistemas de rastreamento? Será uma vantagem
injusta e eu me pergunto como algum dos santos vai conseguir?”

Jesus: “Erin, o inimigo dependerá dos recursos terrestres, pois isso é tudo
que o inimigo possui. O céu tem acesso a ambos, então não se preocupe em
como, mas saiba que as coisas estão no lugar e tudo de acordo com o plano.

“O inimigo opera sob o mesmo teto de vidro e só porque você não vê
isso não significa que Deus não pode como até mesmo o céu pode ver. A
súplica por esses adolescentes e outras famílias aqui no Céu é
ensurdecedora, mas Deus vê tudo e ouve seus clamores.”

Eu: “Ajuda-me a fazer apenas a Tua vontade, Senhor, porque nunca quero
atrapalhar o Teu caminho.”

Jesus: Rindo.

"Você só pode entrar no seu próprio caminho, doce Erin, não no de
Deus."

Eu: “Senhor, tenho muito mais perguntas. Os helicópteros de alta tecnologia
são os  gafanhotos? Pareciam insetos voadores gigantes”.

Jesus: “Erin, um pouco, mas tem mais do que isso. Por enquanto,
permaneça em seu caminho  e seu curso, pois isso é sabedoria.”

Eu: “Senhor, um amigo meu às vezes pega esses sonhos e me remove
completamente deles para que apenas as Tuas Palavras permaneçam.
Devemos fazer isso? Eu ouvi alguns desses sonhos com minhas palavras
removidas e suas palavras são muito fortes.”

Jesus: Rindo.

“Oh, remover a Noiva da equação? Isso é muito inteligente e, em
algumas circunstâncias, você pode deduzir muito disso, mas em outras você
removeria Minha história de amor por você. Minha história de amor está
escrita na tábua do seu coração, Erin, e suas perguntas vêm do seu coração
e eu amo isso em você.
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“Você tem medo de mim, mas não tem medo de mim porque sabe o
quanto é amado por mim. No entanto, há algo nisso que vale a pena
explorar. Você não percebe que tudo o que você diz e faz é inspiração
divina?

“Para o bem ou para o mal, todas as suas perguntas são humanas e de
natureza 'gentia'.”

Ele riu.

“Então, você mesmo falando Comigo causaria arrepios até mesmo
entre os Meus discípulos, não há muito tempo. Você testemunhou o rolar dos
olhos de Elijah, certo? "

Eu: Desta vez, nós dois rimos.

“Ainda me sinto tão indigno e tão humilde por tudo isso. Obrigado,
Senhor. Por favor, leve a mim e meus filhos para um lugar seguro logo,
Senhor, pois eu sei que tudo isso está vindo. Não quero que meus meninos
falem com o inimigo sem liderança e prefiro escondê-los do que vê-los
feridos. Por favor, Senhor.”

Jesus: “Eu prometi removê-la antes do tempo de angústia, por isso não
tenha medo porque é amada. Esses sonhos também são amados por muitas
mães em situações semelhantes.”

Eu: “Eu também te amo e oro para que você seja capaz de me usar sempre.
Sim, e para as mães também.

O sonho acabou.
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