
http://sparrowcloud9.com/thenest/forum/main-forum/hgs-6-the-prophecies/the-prophecies/1587-dream-145-%E2
%80%93-god%E2%80%99s-mountain-two-archangels-wednesday-january-7-2015

145 - A Montanha de Deus e os Dois Arcanjos

Recebidos Quarta-feira, 7 de janeiro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 6)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado pelo calor, pelos meus filhos, pelo nosso seguro lugar e para
nos manter seguros, apesar das tentativas do inimigo de nos destruir.
Senhor, me sinto como se estivesse em um campo de batalha e agora estou
me escondendo na floresta. O inimigo ou meus inimigos sabem onde estou e
eles me cercaram.

Minhas comunicações caíram, mas temos amplas provisões para nos
sustentar por um tempo. Quando o inimigo se aproxima, podemos ouvi-los,
mas em certos dias o inimigo fica quieto. Mesmo quando estou
completamente cercado, tudo que preciso fazer é olhar para cima e lá está
Você.

Obrigado porque sei que, embora meus inimigos me tenham cercado,
em última análise, você e os exércitos de anjos os estão cercando. Maiores
és tu, Senhor, e maiores são os teus milagres do que aqueles empenhados
na minha destruição.

Perdoe-me quando reclamo e me torno um filhote de passarinho
chorão e chorão, em vez de um cristão maduro e experiente, embora ainda
não tenha certeza de ter alcançado o status de 'cristão maduro'. Tudo o que
sei é que preciso de uma armadura celestial resistente para batalhar neste
mundo, mas devo permanecer suave e compassivo para com os outros para
que você fique satisfeito com meu coração.

Não é que Você exija que eu seja perfeito, apenas maleável e não
endurecido por este frio mundano. O frio intenso pode até congelar um
coração quente depois que passa um tempo suficiente. Senhor, mantenha
meu coração aquecido em condições abaixo de zero neste campo de batalha.
Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”
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Estou imediatamente no topo da montanha de Deus e estou na frente
da sala da espada. Estou procurando o anjo novamente.

Eu: “Senhor, vens desta vez? Você está aqui?"

De repente, dois anjos apareceram diante de mim, um anjo com um
arco e flecha em armadura completa e o outro anjo com uma espada
enorme e escudo. Os dois anjos pareciam quase idênticos e poderosos em
estatura. Ambos tinham olhos amáveis, mas assustadores quando percebi
que ambos tinham o poder de me derrubar por causa do comando de Deus.
Ambos tinham cerca de quatorze pés de altura.

Eu: Eu apontei para aquele com o arco e flecha. “Oh, vocês são irmãos?
Você estava lá na sala da espada alguns sonhos antes e estava no último
sonho. ” A seguir, apontei para o anjo à minha direita com a espada.

Anjo com espada: “Erin, você está certa e há uma razão que Deus nos
ordenou a respeito de você.”

Anjo com arco: “Seus inimigos se levantaram contra você, eles o cercaram
e Deus sabe disso. Você está sendo atacado ainda mais e nem mesmo tem
conhecimento de alguns dos ataques. Não tenha medo, pois seus planos não
serão bem-sucedidos.”

Anjo com espada: “Você está sob os cuidados de Deus e Ele nos enviou
para removê-los.”

Eu: “Achei que você já os tivesse removido”.

Anjo com arco: “Você ainda não viu tudo o que o inimigo planejou contra
você. Já ocorreu. Você ficará deprimida por causa disso, mas não sem as
provisões do Senhor.”

Anjo com espada: “Seu inimigo de um lado está se encolhendo
secretamente, seu inimigo do oeste está subindo, seu inimigo do sul está se
regozijando e seu inimigo do norte quer que você desapareça. No entanto,
todos os seus inimigos querem que você seja removido e eliminado.”

Eu: “Não entendo o verdadeiro ódio deles contra mim.”

Anjo com arco: “Erin, você tinha seis inimigos. Um inimigo partiu, mas por
um tempo enfraqueceu você. Outro inimigo simplesmente observa nas
sombras, mas agora ambos foram removidos e nenhum será um problema
para você e seus filhos.

“Seus inimigos do oeste e do norte são movidos pela ganância e pelo
dinheiro e não existe uma bússola moral pela qual ambos vivam. Deus não
os favorece e eles não terão sucesso em suas campanhas contra você. Eles
estão protelando para deixá-la cansada.
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“Eventualmente, eles esperam que você se acovarde sob pressão. Não
faça como Deus quer que você fique e Ele enviou ajuda. Agora levante-se e
não recue. As colinas que os cercam têm meus exércitos lá. Eu sirvo e assim
o fazem meus exércitos sob o comando de Deus. Vamos lutar por você aqui,
mas não desista.”

Eu: “Ok, mas e os meus dois maiores adversários ao sul e ao leste deles?”

Anjo com espada: “Erin, Deus não está contente porque os dois se
chamam de cristãos. Lembre-se de que Deus não o pune e você é amado.
Esses inimigos não impressionam a Deus e Ele os considera idólatras. A raiva
de Deus aumenta com o que continua ocorrendo.

“Você deve ser paciente, pois a união perfeita desses dois inimigos
resultará em uma vitória na qual Deus o justificará, mesmo que nos
tribunais mundanos esse comportamento tenha passado despercebido e
impune.

“Erin, teria sido melhor para eles serem julgados em tribunais
terrestres do que no Tribunal de Deus. A vitória na qual eles se regozijam e
comemoram chegará rapidamente ao fim.”

O anjo começou a desembainhar sua espada e eu recuei. Devo ter
parecido apavorada quando o anjo sorriu e os dois riram.

Anjo com arco: "Erin, por favor, não tenha medo, pois você sairá ilesa
dessas batalhas."

Eu: “Como isso pode ser tão prejudicial e eu vejo minhas provisões sendo
despojadas de novo?”

Anjo com arco: “É por isso que Deus enviou provisões antes de suas
batalhas. Erin, você não deve se preocupar, pois qualquer coisa que o
inimigo atire em você não criará raízes e nenhum dano será feito a você ou a
seus filhos. Se o inimigo pode fazer você ficar com medo, ele consegue
imobilizá-lo. Você deve permanecer a pé e mobilizado.

“Quando você parece ilesa, o inimigo estremece. Quando você está
vestido para a batalha e pronto, o inimigo é avisado. Quando você vai para a
batalha cantando louvores à vitória, seu inimigo fica com raiva. Quando você
testifica da bondade de Deus e de Sua presença em sua vida, o inimigo
começa a ficar desanimado.

“Quando você avança quando Deus diz para mover-se e quando você
se levanta quando Deus diz para ficar, a obediência aos Seus mandamentos
alegra o Senhor Deus. Quando Deus se regozija por você, as bênçãos do Céu
caindo sobre você fazem o inimigo rastejar.
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“Quando o inimigo rasteja, avançamos e o abatemos enquanto tentam
recuar para buracos e fendas. As campanhas deles contra você resultarão na
morte deles, pois eles não se arrependerão, mas apenas se retirarão para
lugares sombrios.”

Eu: “Então terei de lutar? Eu vou mesmo ver a guerra?”

Anjo com espada: “Erin, fui designado para remover esses inimigos de sua
vista e dos dele pelo próprio Deus, então não se preocupe. Sua única
posição será amar o Senhor Deus Todo-Poderoso de todo o seu coração e
amar os outros como Cristo ama Sua Igreja.”

Eu: “Eu também preciso ser obediente, certo?”

Os dois riram e se entreolharam.

Anjo com espada: “Erin, você saiu do meio de comunicação para que
possa ser clara sobre as instruções Dele. Ouça Deus falando, não o barulho
deste mundo. Saiba a diferença quando aqueles que estão se expandindo
incorretamente sobre as Palavras de Deus e aqueles que esperam em Deus.
Muitos estão ansiosos porque nosso tempo do Senhor está próximo.

“Não seja tolo, mas tenha coragem e saiba que as Escrituras são a
Palavra de Deus. É sábio seguir Suas Palavras quando você está ouvindo Sua
voz mansa e delicada, pois os dois sempre confirmarão o coração de Deus.
Os dois juntos também confirmarão a profecia quando você a ouvir. O
Espírito Santo concederá a você discernimento.”

Eu: “Quando fico cansado e esgotado pelas batalhas, às vezes me esqueço
de ir à Palavra várias vezes ao dia para me consolar. Deus me perdoe porque
só vou ter contigo quando estou em profunda depressão ou em grande
alegria porque sinto falta do pão de cada dia com as tuas palavras. ”

Anjo com arco: “Erin, Deus não está te condenando como o inimigo
gostaria.”

O anjo começa a pegar uma flecha de sua aljava nas costas.

Brincando, gritei 'uau, uou' quando comecei a me abaixar. Os dois
anjos riram.

Anjo com arco: Sorrindo. “Erin, palavras são como flechas, então tome
cuidado. Isso tem o objetivo de encorajá-lo. Quando a comunicação está
baixa no mundo, Deus está sempre disponível por meio de Sua Palavra.
Quando você era criança, tudo que você tinha eram palavras para ler e
nenhuma tecnologia. Agora, se você não tem tecnologia, pode voltar às suas
palavras, certo?”

Eu: Sorrindo. "Você está certo."
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Anjo com espada: “Erin, nós aparecemos para você hoje por ordem de
Deus. Ele quer que você compartilhe suas batalhas com os outros e é hora
de sua história de guerra ser lançada, pois assim você poderá saber onde
está na batalha.”

Eu: “Estou com medo.”

Anjo com arco: “Foste treinado para tempos como este e pediste a Deus
para te usar. Como você sabe se sua batalha mais sombria não foi para este
momento que está por vir? Agora compartilhe isso com antecedência sobre o
que está por vir e você trará conforto e sabedoria para muitos. Você também
pode trazer esperança para os casamentos.”

Eu: “Senhor Deus, por favor, fortaleça-me se devo compartilhar isso.”

Anjo com espada: “Erin, aqueles que te julgam serão julgados. Aqueles
que te abençoam serão abençoados. Não tenha medo, pois você não sofrerá
vergonha. Seus inimigos cairão para o oeste, para o norte, para o sul e para
o leste. Você será vitorioso em tudo o que fizer. Mesmo aqueles que afirmam
ser cristãos podem abandonar sua maldade e se arrepender.”

Eu: “Anjos, conhecimento é poder e com mais conhecimento o inimigo pode
ganhar mais poder.”

Anjo com espada: “Erin, você acha que seu inimigo não a estudou o
suficiente para saber suas idas e vindas? Sua arma favorita contra você são
outros cristãos. Quando você vê um cristão operando em um mínimo de três
coisas que Deus acha detestáveis   nas Escrituras, então você sabe como sinal
de que o inimigo encontrou uma ferramenta.”

Eu: “Então, se um dos meus amigos cristãos é cobiçoso, ciumento ou
fofoqueiro, o inimigo está a pé? Provavelmente já fiz isso antes de mim
mesmo e agora sei que o inimigo já me usou contra outros cristãos, pois
tenho inveja, ciúme e fofoca.”

Anjo com arco: Provocadoramente, ele começou a pegar uma flecha de sua
aljava. “Então pare, vire-se e se arrependa. Vá até seu amigo e peça
desculpas. Não se ofenda com seu irmão, mas seu inimigo é diferente.
Entregue seus inimigos a Deus e Deus receberá a glória depois de nos enviar
para detê-los.”

Anjo com espada: Sorrindo. “Sim, amamos dar ao inimigo o que é devido
aos comandos de Deus.”

Eu: “Como anjos poderosos, deve ser difícil não querer cortar todo mundo.”

Eu sorri ao dizer isso e fiz os dois anjos rirem.

5



Anjo com espada: “Somos servos de Deus e não fazemos nada sem o Seu
comando, pois Ele é perfeito no Seu tempo. Contamos com Ele, pois Ele
controla todos os eventos e estamos lá para ajudá-Lo apenas.”

Anjo com arco: “Erin, agora você é como Ester e está prestes a ajudar
muitos. Agora, Ester passou de uma camponesa judia a uma rainha. Ela fez
isso permanecendo afiada e corajosa no meio de uma batalha épica.”

Eu: “Não sou nada como Esther”.

Anjo com arco: “Erin, é o seu coração. O Senhor ama um coração dócil e
dócil, cheio de amor.”

Eu: “Não sou jovem como a Esther. Por favor, me cure para que eu seja
capaz de lutar contra tudo o que está por vir.”

Anjo com espada: “Erin, sua vitória e cura são visíveis no horizonte. Nós
vemos isso e o inimigo também. Você é odiado por seus inimigos e amado
por Deus. Sinta-se encorajado, pois isso é uma bênção.”

Anjo com arco: "Erin, você reside no Portão do Paraíso aos cuidados dos
Anjos e nada é impossível para você de nossa posição, então não se
preocupe."

Fiz uma reverência aos anjos e levantei minhas mãos para Deus
enquanto sussurrava 'Eu te amo' para ele. Só então, houve uma abertura na
cobertura de nuvens e uma imensa quantidade de luz entrou. Eu ouvi Deus
falar comigo.

Deus: “Erin, você é amada e vou endireitar seus caminhos. Eu vou te curar
de dentro para fora."

O sonho acabou.

Estas são as Escrituras que o Senhor me levou do sonho acima:

Salmos 21:11, “Ainda que maquiem contra você o mal e planejem
maquinações, eles não terão sucesso. Por causa de todos os meus inimigos,
sou o desprezo absoluto de meus vizinhos e objeto de pavor para meus
amigos mais próximos - aqueles que me veem na rua fogem de mim. Estou
esquecido como se estivesse morto; Tornei-me como uma cerâmica
quebrada. Pois eu ouço muitos sussurrando, 'Terror por todos os lados!' Eles
conspiram contra mim e planejam tirar minha vida.
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Salmos 20:1-2, “O Senhor te responda quando você estiver em perigo; que
o nome do Deus de Jacó os proteja. Que Ele lhe envie ajuda do Santuário e
conceda o apoio de Sião!”

Deuteronômio 28:12, “O Senhor vos abrirá os seus bons depósitos, os
céus para dar chuva à vossa terra a seu tempo e para abençoar toda a obra
das vossas mãos; e emprestarás a muitas nações, mas não tomarás
emprestado.”

Ester 4:14, mas algo personalizado apenas para mim: “Porque se
permaneceres calado neste momento, alívio e libertação (para os judeus)
surgirão de outro lugar, mas tu e a família de teu pai perecerão, e quem
sabe isso você veio para a sua posição para um momento como este?"

Bênçãos e amor, Erin
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