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141 - Flor de Cerejeira

Recebido Domingo, 7 de Dezembro de 2014

(Anteriormente conhecido como Profético 3)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, para minha família e para meus muitos
amigos. Obrigado até pelos meus inimigos. Meus inimigos são muitos, mas
eles têm o propósito de me aproximar de você.

Senhor, por favor, dê aos meus dedos, pulsos e pescoço força
sobrenatural para escrever o que tenho visto em meus sonhos e visões de
Ti. Senhor, minha casa luta às vezes, pois está muito frio aqui agora. Nosso
sistema de aquecimento parou por alguns dias e voltei para uma casa fria.

Obrigado por obter alguma ajuda rapidamente para recuperar nosso
calor. Obrigada também pelos anos de acampamento de escoteiras, onde
aprendi como iniciar um incêndio. Encontrei alguns troncos secos e gravetos
e as crianças adoraram. Muito obrigado por uma casa acolhedora.

Nosso pequeno lago próximo está quase congelado, mas ainda é uma
bênção. Que o meu coração e o dos meus filhos permaneçam aquecidos até
que venha para nós, Senhor.

Jesus: “Erin, sobe.”

Acordei de um sono profundo sob uma cerejeira no jardim de Deus.
Havia grama macia e musgo que me permitiu deitar confortavelmente e
descansar. Eu estava em uma área de cerejeiras em flor e era tão lindo.

O nascer do sol apareceu e eu vi os galhos cintilando como diamantes.
Estendi a mão para pegar um galho e sorri ao ver pequenas gotas de gelo
nos galhos e nas flores. Não estava frio ao toque, ou devo dizer, não era
desconfortável ao toque.

Eu estava usando um vestido branco com calças e alguns chinelos
pequenos. Era a temperatura perfeita e não estava nem fria nem quente.
Uma leve brisa veio do sul e as flores começaram a cair como neve.
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Comecei a girar de alegria porque me sentia tão saudável, jovem e
fantástico. Oh, como eu gostaria de poder me sentir assim por apenas um
dia na Terra. Na Terra, a gripe está começando e todo o meu corpo dói
enquanto escrevo.

Minha viagem para Seattle exigiu muito de mim e estou dolorida e me
movendo muito lentamente desde que voltei. Estar aqui no paraíso com um
físico jovem, saudável e forte é um milagre.

Eu olhei para as fileiras de árvores e vi fontes. Eu olhei para cima e vi
a Casa de Deus e corri em direção a Sua escada. Eu estava na base desta
mansão incrível e ri enquanto a água fluía desses canais para baixo de Sua
escada, onde um corrimão normal estaria.

Os canais foram martelados com ouro e a água amplificou a luz. Isso é
difícil de descrever, mas é incrivelmente bonito. Eu vi o peixinho perolado
pulando na água. Não estava prestes a pegar uma daquelas conchas desta
vez, pois me lembrei da última vez que coloquei tinta azul na escada do
Senhor.

Eu sorri e ri quando vi a porta da frente entreaberta. Por precaução, e
quando abri a porta enorme, bati com a aldrava enorme para que Ele
soubesse que eu estava lá. Eu estava tão animado para vê-lo novamente.

Eu: “Senhor, estás aqui?”

Tirei os chinelos e me apoiei no tapete tibetano amanteigado de lã e
seda feita à mão na entrada. Nesse momento, um anjo apareceu, pegou
meu braço e me conduziu pelo belo corredor de entrada do Lar de Deus.

Anjo: “Ele está esperando por você”.

Eu: “Estou tão feliz por estar aqui novamente.”

Anjo: “Estamos felizes em ver você.”

Enquanto caminhávamos, vi tudo de que me lembrava novamente.
Havia as colunas com romãs, as cortinas com fibra ótica e eu ri alto só de
ver as lâmpadas sem cabos agora todas acesas.

Eu olhei para cima e vi a Criação do Gênesis no teto. Esta pintura se
moveu enquanto eu caminhava novamente e era tão bonita que me tirou o
fôlego. No entanto, parecia haver ainda mais coisas que eu nunca tinha visto
antes.

O anjo me acompanhou até o pátio interno de Deus e lá vi o enorme
mirante de pedra. A água estava escorrendo de várias fontes do recurso
hídrico. Eu também ouvi a música de uma orquestra angelical e foi tão linda.
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Havia um tipo de conceito ao ar livre para o pátio da casa e havia
lindas cortinas brancas flanqueando essas arcadas para onde a música
estava tocando. Também havia pássaros aqui e à minha esquerda e
guardado por quatro anjos estava o Relógio e Calendário de Deus.

Corri até ele e vi que muitos eventos haviam ocorrido desde a última
vez que estive aqui para ver isso. Então percebi que as duas luas de sangue
já haviam passado. Porém, então eu vi algo bastante interessante.

Eu: “Senhor, onde estás? Eu tenho dúvidas."

Jesus: “Estou bem aqui, Erin.”

Só então senti Sua mão em meu ombro e me virei e o abracei. Eu
chorei por um momento.

Jesus: “Erin, o que está te incomodando?”

Eu: “Tantas coisas, mas principalmente estou pronto para voltar para casa
agora, pois estou tão cansado”.

Ele me puxou para longe Dele para olhar nos meus olhos.

Jesus: “Eu sei. Muita coisa a preocupou e percebo que está ficando
cansada. Isso Eu entendo.”

Eu: “Senhor, não me saí bem nesta batalha. Não estou terminando muito
forte e estou com medo.”

Jesus: “Hmm, interessante. Por que você acha isso? Eu não te prometi
vitória aqui?"

Eu: “Aqui ou ali?”

Jesus: Rindo.

"Oh, bom, Erin, você ainda Me encanta com o seu humor."

Eu: “Não estou rindo tanto hoje em dia. Não posso nem ir até Você para
compartilhar com os outros como estou acostumado e estou resmungando.”

Jesus: Rindo.

“Erin, eu não estou rindo de você ou brincando com você e você não é
um esporte para o prazer de Deus, pois há mais nisso. Agora, você foi
libertado do deserto em seu Jubileu, assim como foi predito, mas agora você
ainda está sendo perseguido por seu inimigo, pois este é o resto de sua
batalha.

“Você fugiu com seus filhos e seus pertences e eu coloquei seus pés
em terreno seguro. Você ainda é odiado por seus inimigos, mas a utilidade
deles percorreu seu curso quando suas petições foram atendidas e
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finalizadas. O tempo deles contra você e seus filhos chegou ao fim e isso é
bom.”

Eu: “Acho que não vejo um propósito em permitir que eles terminem. Fiz
algo errado? Eu fui desobediente?"

Jesus: “Não, Erin, os inimigos só vêm depois dos que estão em
desvantagem? Não, claro que não."

Eu: “Então por que você permite isso?”

Jesus: “Portanto, não falta nada à tua raça. Você realmente quer terminar
antes do final da corrida?”

Eu: “Não. Quero subir com minha família e não sozinha. Estou apenas
reclamando de novo, Senhor. ”

Jesus: “Erin, você encontrou mais do inimigo, mas não permita que o medo
do desconhecido leve a sua alegria. Agora, por que você tem lutado com
Deus depois de sua libertação?"

Eu: “Acho que não vi isso como luta livre, mas você está certo, pois acho
que esperava estar 100% curado após o lançamento. Eu esperava que você
nos entregasse completamente saudáveis   e vibrantes.”

Jesus: “Palavras interessantes, Erin, já que você é como Jacó. Ele deixou
Harã após 22 anos sob o controle e esquemas perversos de Labão. Erin,
seus 22 anos nas mãos de seu controlador, também estão quase acabando.
Jacó fugiu de seu opressor sem nenhum problema? Jacó não estava no favor
de Deus também?”

Nota sobre os 22 anos: Observe que os 22 anos mencionados neste
sonho são diferentes dos 20 anos mostrados no Livro do Gênesis. Isso nos
fez pensar se algo estava escondido aqui, então nós cavamos mais fundo no
Livro de Jasher. Jasher confirma que Jacó serviu a Labão por seu gado por 6
anos, e que já fazia 20 anos quando ele deixou Padan Aram. Jasher então
diz que Jacob viveu em Shechem por 18 meses, depois em Betel por 6
meses. Quando você adiciona 18 meses e 6 meses a 20 anos, obtém 22
anos no total. Embora não tenha 100% de certeza, parece ser a isso que
Jesus está se referindo (tenho certeza de que entenderemos isso
completamente assim que formos transformados!). Embora fosse
conveniente simplesmente mudar os 22 anos para 20 anos, não queríamos
mudar o que foi dito por Jesus para Erin.

Eu: “Achei que com a gente saindo para este lindo lugar que agora não
teríamos problemas?”
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Jesus: “Sério? Onde isso está escrito? Erin, vamos voltar aos princípios da
guerra. Você acabou de travar uma batalha vitoriosa ao fugir com sua família
para um lugar seguro. Ninguém pode acreditar que você foi capaz de ir, mas
você o fez e legalmente. Agora, na guerra, o inimigo ferido ainda pode caçar
e perseguir o vencedor. Nesse caso, seu inimigo tentará com mais força
porque você tem algo que ele deseja.”

Eu: “Sim, Senhor, mas além dos meus filhos, o que eu tenho?”

Jesus: “Erin, algumas coisas. Primeiro, você tem o favor de Deus. Em
segundo lugar, você está livre de sua opressão. Terceiro, você tirou a
habilidade dele de continuar sua punição. Quarto, você removeu o poder e o
controle dele sobre você. Agora, se você for como Jacó, quando você
terminaria com seu inimigo sob este padrão?"

Eu: “Quando os 22 anos acabarem?”

Jesus: Ele sorriu, mas não confirmou.

“Ok, vamos olhar uma Escritura sobre a qual você tem meditado. Você
se lembra de qual?   ”

Eu: “Sim, Senhor, Atos 2:19-20.”

Jesus: “Você sentiu a Minha inspiração para quebrar isso. O que você está
encontrando?”

Eu: “Bem, duas luas de sangue agora vieram e se foram e agora apenas
duas sobraram. Parece que há coisas que devem ocorrer antes de Você vir.”

Jesus: “Bom, explique por favor.”

Eu: “Bem, depois que eu analisei esta Escritura, isto é o que eu encontrei:

Atos 2:19-20,“ Eu mostrarei maravilhas no céu acima e sinais na
terra abaixo, sangue e fogo e nuvens de fumaça. (Em seguida) o sol se
converterá em trevas e a lua em sangue antes da vinda do grande e glorioso
dia do Senhor.”

Jesus: “Muito bom como está escrito. Agora me diga o que você encontrou
ou o que você especula.”

Eu: “Bem, Senhor, devemos ler as Escrituras não em parte, mas na íntegra.
Também devemos ler o pedido em termos simples, então aqui está o meu
melhor palpite.”

Primeiro, veremos maravilhas no céu acima, como estrelas, cometas,
tempestades ou coisas no 'céu' terreno que podemos ver.

Em segundo lugar, veremos sinais na Terra abaixo nesta ordem:
Sangue seguido por fogo e depois por ondas de fumaça.
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Terceiro, o sol se transformará em trevas e então a lua em sangue
antes da vinda do Senhor.

Jesus: “Muito bem, Erin, como você viu bem nas Escrituras.”

Eu: “O ponto médio de todos esses eventos é janeiro de 2015 e então o
eclipse total do sol é março de 2015. Algo envolvendo sangue, fogo e ondas
de fumaça pode acontecer nos EUA, Israel ou ambos. Senhor, parece que há
muito pouco tempo. Primeiro haverá sangue, depois fogo e fumaça. Tudo
isso é assustador para mim.”

Jesus: “Sim, mas já está aí há algum tempo, mas você está apenas
percebendo o tempo em que sua corrida está. Lembre-se de que Jacó lutou
com Deus depois que Deus o tirou de seus opressores. Ele ainda estava
angustiado porque precisava enfrentar um de seus maiores medos.

“Até que Jacó fizesse isso, ele não poderia ser declarado uma grande
nação e abençoado por Deus. Jacob ainda lembrava que ele roubou seu
direito de primogenitura de seu irmão e agora ele estava enfrentando uma
tarefa gigantesca da qual ele não sabia o resultado como resultado. Os
mensageiros nem sempre têm boas notícias de vitória e, às vezes, as
mensagens são declarações de fatos que o deixam em perigo.

“Isso porque você percebe o pior com base no que já passou. Você fez
tudo como Jacó com sua estratégia e isso é bom (Gênesis 32:8). Agora,
Erin, você luta enquanto espera pela sua bênção de Deus (Gênesis 32:26).”

Jesus então arregaçou a manga e sentou-se a uma pequena mesa
redonda com duas cadeiras. Ele acenou para que eu me sentasse em frente
a ele. Ele então colocou o cotovelo na mesa com o antebraço e a mão na
posição de queda de braço. Eu ri tanto.

Jesus então riu e colocou o braço em volta dos meus ombros.

Jesus: “Venha, Erin, vamos lutar.”

Eu: “Senhor, quem sou eu para fazer uma queda de braço em Deus?”

Jesus: “Vem sentar-se, Erin, levanta o braço.”

Eu assumi a posição de queda de braço enquanto Ele me olhava nos
olhos. Um anjo ajudou a posicionar nossos pulsos e mãos e eu ouvi um
assobio de um dos anjos. Imediatamente o Senhor tirou minha mão.

Eu: "Isso não é choque, Senhor .”

Jesus: "Vamos, Erin, melhor dois de três. Tenho a noite toda."

Desta vez tentei com todas as minhas forças, mas finalmente, e em
segundos, minha mão estava espalmada.
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Eu: "Senhor, isso não é justo. Não posso vencer contra Deus como quem
sou eu?"

Ele não disse nada, apenas sorriu e riu.

Jesus: "Tudo bem, Erin, de novo." Ele ergueu o braço novamente.

Eu: "Senhor, isso é infrutífero. Não posso vencer contra Ti."

Jesus: "Sério, Erin. Venha e pelo menos tente."

Continuei pelo menos sete vezes em vinte minutos.

Eu: "Você vai vencer, Senhor. Eu desisto e te declaro Deus e Senhor sobre
mim."

Jesus: Rindo e brincando.

“Hmm, finalmente a primeira coisa sábia que você disse em algum
tempo, Erin. Agora, está tudo bem em deixar ir e deixar Deus depois de ter
feito tudo que pode. Lembre-se, Erin, você não é Deus .”

Eu: "Você está certo. Por favor, me perdoe, Senhor."

Jesus: "Isso era apenas para provar um ponto, Erin, e não para
envergonhar você. Erin, você é amada. Em breve você terá um novo nome e
talvez seja como Jacó porque ele lutou com Deus e com os homens e tinha
superado.”

Ele sorriu e riu.

Eu: "Sim, Senhor, mas também aleijou Jacó."

Jesus: "Sim, mas este foi um pequeno preço a pagar por uma batalha tão
épica com uma recompensa tão grande. Erin, Eu prometi a você a cura e
declarei que você será como antes na sua juventude, então não se concentre
em desgraça e melancolia. Agora vamos mudar de assunto. Onde você
acordou hoje?”

Eu: “Nas cerejeiras durante a floração, mas havia geada.”

Jesus: "Boa observação. Agora, quando aparecem as flores de cerejeira?"

Eu: “Depende de onde você mora, mas geralmente acontecia em fevereiro”.

Jesus: "Eu te digo a verdade, Erin, em breve removerei as imposições do
inimigo e as bocas dos leões se fecharão; os desdentados resmungantes.
Logo você será como uma gazela despreocupada ou como um cervo e não
terá mais para orar por seu inimigo.

"Erin, eu a abençoei e você não terá mais vergonha. Você e sua família
viverão seus dias em paz divina sob os cuidados dos anjos."

Eu: “Senhor, você está parando os sonhos?”
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Jesus: "Onde está escrito em Atos 2:17? Onde está em Oséias? Erin, olhe
para o tempo em que você está."

Eu: "Senhor, eu simplesmente sei que Você não virá antes da terceira Lua
de Sangue, mas isso ainda não me dá quando Você vem para nós. Isso
significa apenas que Você não virá para nós antes disso."

Jesus: Rindo.

"Hmm, então isso é tudo que você conseguiu de mim aqui?"

Eu: “Não, Senhor, me perdoe, mas os eventos estão saindo do relógio de
Deus rapidamente.”

Jesus: "Então, Erin, anime-se, tenha coragem e não tenha medo. Vou
abençoar aqueles que te abençoarem e você continuará a ser uma bênção
para muitos. Porém, não, Erin, não vou arrancar o quadril da sua articulação
a menos que você se torne orgulhoso.”

Ele riu.

Eu: "Senhor, Tu conheces todos os meus pensamentos e receberei a tua
cura com ações de graças. Eu te amo, Senhor."

Jesus: "Este é o começo da sabedoria e logo você vai dançar, Erin. Logo
você vai se alegrar. Você é amada."

O sonho acabou.
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