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130 - Sonho de Guerra

Recebido terça-feira, 29 de julho de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 54)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, meus filhos e pela família e as orações dos
amigos. Senhor, estou sendo martelado por meus inimigos e é tão
implacável e além da razão que devo acreditar que é uma batalha
sobrenatural. Esta batalha é tão ridícula e tão contra os negócios normais,
que devo atribuí-la aos poderes, principados e forças invisíveis.

Como faço para orar por meu inimigo quando sei que o seu inimigo é o
governante sobre eles? Como luto contra coisas ocultas? Eu não posso,
Senhor, e não há nada que eu possa fazer até que esta tempestade passe de
ambos os lados ou você a remova. Enquanto isso, Senhor, por favor,
mostre-me que Você está aqui neste lugar. Por favor, nos proteja com Sua
mão poderosa. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Acordei da cama em um lugar que não tinha estado antes, mas que
tinha visto antes em um sonho de quase dezoito meses atrás que não
entendia. Eu ouvi o som de algo como uma pomba de luto e algumas asas
batendo.

Eu estava deitado em uma superfície dura com uma pequena esteira
de cerca de quinze centímetros de espessura e um pedaço de pano enrolado
como travesseiro. Havia uma pequena janela a cerca de dois metros de
altura no que parecia ser uma sala de rocha sólida. A janela tinha
aproximadamente 45 centímetros de altura e 60 centímetros de
comprimento.

Eu era muito baixo para ver através desta janela, mas poderia dizer
que era de manhã com base na temperatura e na luz do sol. Eu estava
vestindo roupas semi-sujas, incluindo uma camisa branca de mangas
compridas e algumas calças de linho de cor creme. Eu não tinha sapatos e
não havia sapatos por perto para calçar.
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Meus pés pareciam sujos e eu ri, pois parecia que tinha um pequeno
traço de esmalte em uma das unhas dos meus dedos do pé. Meu cabelo era
comprido, trançado para um lado e sujo. Fui até a abertura deste quarto de
pedra, onde vi páginas do que parecia ser uma Bíblia desmontada na sala ao
lado.

Então vi algo que parecia uma garrafa de água, três batatas e uma
crosta dura de pão. Havia um pote com algum tipo de pasta, mas eu não
sabia o que era. Essa sala era pequena e tinha apenas cerca de dois metros
por dois metros, com uma pedra como mesa e um tapete de grama para
sentar.

Havia alguns pequenos utensílios de aparência primitiva e algumas
marcas ranhuradas nas paredes que pareciam um calendário de contagem
dos dias. Pareceram semanas, mas não me senti levado a contar.

As paredes eram todas de rocha sólida e, ao amanhecer, pude ver que
as paredes eram de cor avermelhada. Segui a luz por outra porta aberta. Eu
estava olhando para o lado de fora e para outra cadeia de montanhas
quando ouvi um pássaro batendo as asas.

Enquanto eu cuidadosamente caminhava para fora, parei no meu
caminho quando vi o que parecia ser buracos de 'tiro' na abertura para esta
habitação em forma de caverna. Eu vi que o céu estava azul, mas a abertura
estava voltada para outra crista rochosa com outras cavernas semelhantes a
casas.

De repente, tive medo de sair e me abaixei e peguei um pedaço de
papel. Quando examinei isso, vi que era um pedaço rasgado da Bíblia com o
Salmos 127 de um lado e os Salmos 125 e 126 do outro.

Eu sorri e segurei o papel em minha mão direita enquanto comecei a
caminhar lentamente para a borda desta casa parecida com uma caverna.
De repente, um pequeno pássaro disparou rapidamente e atingiu minha mão
que segurava a página rasgada das Escrituras. Devo tê-lo assustado porque
ele se sentou tonto no chão antes de finalmente voar para fora.
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Desenho de colunas quebradas

O que eu vi então foi muito vívido. Eu vi três grandes colunas, junto
com pedaços de outras colunas. Havia fumaça subindo da área como se
fumegasse e essas colunas de fumaça subiram tão escuras quanto carvão
para uma abertura no céu.

Eu estava olhando para um vale depois de uma batalha épica e vi que
esse vale era cercado por colinas baixas e uma montanha com habitações
em cavernas. A área formou o que parecia uma arena.

A terra era de argila vermelha, o que tornava a visão ainda mais
surreal. Era dia moderno, mas uma batalha de aparência primitiva estava
ocorrendo. Havia uma camada de névoa ou névoa de poeira no fundo do
vale e percebi que algumas pessoas estavam saindo de suas casas de pedra.
Esfreguei meus olhos em descrença, pois esta cena era tão real e tão clara.
Eu ouvi a voz de Deus falando comigo e comecei a chorar.

Desenho de colunas quebradas com fumaça

Tradução: Valley Floor: Chão do Vale; Opening Heaven: Céu Aberto; Mountain: Montanha; Hills: Colinas
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Deus: “Porque você me ama, eu te protegerei. Não tema, pois estou com
você, então não se desanime. Eu sou o seu Deus e vou fortalecê-lo, ajudá-lo
e apoiá-lo com Minha destra, então não tenha medo.

“Eis que todos aqueles que vêm contra você certamente falharão e
então serão envergonhados. Eu sou Seu escudo e Sua grande recompensa.
Eu vou segurá-la e mantê-la perto no dia da angústia. Eu vou proteger você
e seus filhos.

“Você proclamará: 'O Senhor tem feito grandes coisas, pois assim
como o Senhor é Deus, bendito seja o Seu Nome.' Erin, você é amada,
então não se preocupe. "

O Espírito Santo então me levou a ler o Livro de Rute sobre o que é
um parente redentor.

O sonho acabou.
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