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137 - A Montanha de Deus e a Chave

Recebida Sexta-feira, 7 de novembro de 2014

(Anteriormente conhecido como Heaven 61)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia e por seu amor. Você é o Criador de tudo
que vejo ao meu redor e qualquer coisa de valor é Tua. Senhor, por favor,
conceda-me sabedoria durante esta temporada de sonhos. Preciso da Sua
bênção, pois não me sinto digno deste grande esforço de Sua parte. Você é
minha luz, meu escudo e minha fortaleza.

Parece que sempre experimento uma guerra espiritual três dias antes
de receber Suas palavras proféticas. Esta guerra não é mais um grande jugo
para mim, mas agora a vejo como um sinal de Seu favor. Por favor, continue
a enviar seus guerreiros celestiais para lutar durante este tempo, pois meu
objetivo é fazer a Sua Vontade.

Sou muito grato a Você por nos ter trazido a um lugar tranquilo e sou
eternamente grato. Eu te amo, Senhor e levanto minhas mãos em louvor a
ti. Sou grato além de tudo, porque Você me salvou da armadilha da morte e
colocou meus pés na rocha da Sua salvação.

Na semana passada, as forças das trevas estavam desenfreadas e
soube de um grande setor de wiccanos nas proximidades. Durante o
Halloween, houve um aumento na atividade quando eu senti Você me
lembrando de como este mundo se tornou maligno, embora oculto à vista de
todos.

Meu sonho…

Eu estava em um mercado que não conhecia e centenas de pessoas
vendiam relíquias de família desesperadamente. Minha mãe estava comigo e
ficamos maravilhados com o alto nível de qualidade desses itens à venda.
Muitos dos meus tipos de artefatos favoritos estavam lá.

Eu pessoalmente não precisava desses itens, mas tinha dinheiro para
ajudar essas pessoas comprando seus itens. Pessoas que normalmente não
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me tratariam bem estavam sendo legais comigo, mas talvez por desespero,
pois sabiam que eu tinha como ajudá-los.

Selecionei dez itens porque eram muito bonitos, mas senti que o
Espírito Santo não queria que eu tomasse posse deles porque eram
'impuros'. Em vez disso, dei às pessoas o dinheiro por elas, mas não peguei
seus itens.

Depois disso, meus olhos fixaram-se em dois itens além dos dez
selecionados. Um dos itens era um grande duto de ar de metal pintado e
gravado com um padrão. Enquanto eu não tinha uso para ele, eu apenas
gostei e era limpo. Eu também estava particularmente fascinado por uma
grande ampulheta de aproximadamente trinta polegadas de altura.

O estranho é que a ampulheta tinha uma forma de costureira ou
alfaiate presa a ela com três botões grandes e o número 153. No entanto, o
número 153 havia sido riscado e o número 154 estava escrito ao lado e
parecia peculiar.

Eu vi a areia na ampulheta movendo-se lentamente e, enquanto eu
estava lá, a areia escorreu. Eu então virei, mas desta vez a areia correu e
levou apenas alguns segundos para se mover através da ampulheta. Achei
que tinha quebrado quando o balconista do balcão começou a rir

Balconista: “Ele faz isso a cada segundo pulo. Vire novamente.”

Virei e a areia na ampulheta novamente correu muito devagar.

Eu: “Mãe, gostaria de comprar isto.”

Mãe: “Quanto?”

Eu: “Era $153, mas agora é $154.”

Mãe: “Não, você não pode comprar isso porque é muito dinheiro.”

Eu concordei e levei a ampulheta ao balconista para barganhar com
ela.

Eu: “Quanto custa por isso?”

Balconista: “Bem, primeiro custava $153, depois $154, mas hoje subiu
para $613”.

Eu: “Isso é ridículo. Por que eu pagaria isso? ”

Balconista: “Porque esta é a sua medida”.

Eu: “Ok, vou pagar. Sim, vou pagar. ”

Mãe: “Erin, por que você pagaria esse preço?”

Eu: “Mãe, é uma medida de tempo e eu preciso saber quanto tempo resta.”
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Mãe: “Mas esse lado é curto, então como você pode medir o tempo por
grãos de areia?”

Eu: “Porque Deus conhece os cabelos da minha cabeça”.

O sonho acabou.

Eu: “Senhor, por favor, conceda-me discernimento com este sonho. Esta
manhã, em devocionais, Você me levou a Isaías 22:20-25. Há muito
simbolismo nesta porção das Escrituras. Então você me deu o Salmos 101”.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava na base da montanha de Deus novamente, havia nevoeiro
acima de mim e eu estava no mesmo caminho da última vez que leva até a
montanha. À minha direita estava o quadro de avisos florestal e lá vi uma
chave.

Quando peguei a chave, notei um bilhete dobrado com uma pequena
tacha anexando o bilhete ao quadro de avisos. O papel tinha a palavra
'Instruções' escrita nele, então peguei o bilhete e o abri. Isto é o que estava
escrito dentro:

Erin, esta é a hora como a hora chegou.

Da Montanha de Deus, você verá o Vale da Visão.

Você recebeu uma chave para destrancar uma porta.

Só Deus pode abrir ou fechar isso.

Conforte-se, você é amado!

Eu: “Pai, não tenho ideia do que fazer porque aqui não há porta.”

Então eu ouvi um estrondo e a voz de Deus.

Deus: “Erin, seu coração é uma porta, então entregue seu coração a Mim e
deixe suas preocupações de lado. Mantenha seu coração em Mim e eu irei
desvendar mistérios. Você deve procurar por mim, embora eu esteja sempre
com você. ”

Eu: “Deus Pai, Tu és um grande mistério e o meu tesouro de ouro a
procurar. Enquanto procuro, por favor, mantenha-me seguro assim como
minha família. Através da minha busca, por favor, ajude-me a realmente
“ver” Você. Por favor, não se esconda de mim.”
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Deus: “Erin, eu prometo que não vou. O tempo das trevas logo cairá e logo
encurtarei os dias. Vou te dar vários significados. Enviarei anjos a seu
respeito para guardar seus passos. Não tenha medo. Prepare sua casa.”

Eu: “Pai, o que o sonho significava?”

Deus: “Erin, é preciso a glória de Deus para ocultar um assunto e a honra
dos reis para investigá-lo. Agora veja os números dados a você. Quem está
presente no sonho? Por que eles estão lá? Você recebeu as Escrituras, então
quais são elas?”

Eu: “Nunca fui levado a esta Escritura antes em Isaías 22.”

Deus: “Depois de descobrir isso, volte para Mim quando eu tiver mais. No
início, isso parecerá lento, mas depois será confiado a você muito mais. Não
tenha medo."

Eu: “Obrigado, Deus, por esta chave.”

Ajoelhei-me na base da montanha diante de Deus.

Deus: “Dê graças em todas as coisas, Erin, e eu então mostrarei a você qual
porta a chave abrirá.”

Eu: “Mas esta chave é para o Seu coração.”

Deus: “Vou usar a chave para destrancar as portas e você é um guardião,
pois não possui a porta e a chave é Minha para dar. Você deve deixar as
preocupações deste mundo de lado e seguir-Me.”

Eu: “Obrigado, Senhor.”

Então eu ouvi Jesus falar comigo no vento.

Jesus: “Erin, deixe-me levá-la até as portas. Eu estarei com você para
carregá-lo. Estarei lá para ajudar a desvendar os mistérios. Anime-se e não
se preocupe.”

Eu: “Obrigado, Senhor.”

O sonho acabou.

Esta semana algo mudou em mim, já que não me importo mais tanto
com as coisas a que me apeguei antes e os cuidados deste mundo. As únicas
coisas que parecem importar para mim agora são meus preciosos amigos e
familiares, pois este mundo está claramente chegando ao fim e eu vejo isso
repetidamente.

Meu estômago está doente, pois esta semana eu tinha ouvido e lido
sobre coisas vis. Fiquei doente quando imaginei aqueles presos aqui durante
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a Tribulação. Comecei a ter dificuldade para respirar enquanto meu coração
ficava ainda mais doente com isso.

Oh, como eu gostaria que todos soubessem o quanto Jesus nos ama e
o quanto o Deus do Universo nos ama para enviar Jesus para morrer por
nós. Meu filho tem testemunhado em sua escola secundária local e isso tem
sido muito difícil para ele, pois os cristãos são uma minoria aqui. Nunca
entendi muito bem o quanto somos odiados por nossas crenças até
recentemente.

Meus filhos me perguntam o que acontecerá com seus amigos
descrentes e tudo que posso responder é que não tenho certeza. Tudo o que
sei é que o Senhor os ama assim como nos ama. Não quero ver ninguém
aqui perecendo, então continuo orando pelos perdidos, pois sinto cada vez
mais em meu coração que o tempo está chegando ao fim.

Eu também sinto que minhas mãos estão um pouco amarradas, pois
não controlamos o tempo nem a estação do ano, pois é Deus para controlar.
Senhor, conduza-nos com sabedoria e cubra-nos com o Teu discernimento.
Olhe para nós com amor enquanto colocamos nossa armadura para a
batalha aqui.

Por favor, guie nossos passos e conduza-nos pelo Seu caminho de
retidão. Nós te amamos muito, Deus Pai. Obrigado por me dar o Salmo 103
para meditar hoje.

Amor e bênçãos, Erin
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