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181 - Deus e a Árvore de Figueira

Recebido Domingo, 8 de Novembro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 41)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia e pelos meus filhos, minha família e meus
amigos. Eu sou muito abençoado. Mesmo que apareçam problemas, os
ataques continuem e as tempestades tragam calamidades, estou seguro
sabendo que Você nos ama e cuida de nós.

Meu coração mudou com o Teu amor e sou grato pela Tua presença.
Pai, tive um sonho incrível ontem à noite e sei que foi divinamente direto de
Ti. Por favor, ajude-me a discernir o que é isso, já que o sonho me assustou.

Ontem, passei um tempo recitando e refletindo sobre o Sermão do
Senhor na Montanha em Mateus 5 a 7. Meu filho mais velho recitou isso em
sua aula de teatro como um monólogo. Mais tarde, ele recitou para mim e
eu fiquei em choque, pois ele havia memorizado todo o sermão. Pouco
depois de recitar para sua aula de artes teatrais na quarta-feira, ele foi
atacado.

Eu nem sabia sobre sua recitação do Sermão em classe até que
perguntei a ele sobre seus estudos na sexta-feira. Eu sabia sobre os ataques
a ele, mas não fazia ideia de que ele havia recitado o Sermão para uma
classe de fé pró-pagã antes de eles virem.

Existem muitos autoproclamados pagãos em nossa área e muitos para
o meu gosto. Agora fazia totalmente sentido que os ataques viriam contra
meu filho depois que ele proclamou este sermão para eles. Na verdade, não
poderia estar mais orgulhoso dele.

Então, meu outro filho naquele mesmo dia corrigiu uma professora
sobre a padaria que se recusou a fazer um bolo para um casal de lésbicas. A
professora falou sobre ódio e homossexualidade, mas não mencionou a
cláusula de 'Liberdade Religiosa' e que os donos da padaria eram cristãos e
era contra suas crenças participar.

Nesse mesmo dia, meu filho mais novo levantou a mão e corrigiu a
professora sobre a verdadeira questão. A professora pareceu desapontada
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por ter que recuar, mas ela concordou que era muito mais baseado na
religião e não no ódio.

Quando meu filho mais velho ouviu o que aconteceu, ele comentou:
'Uau, se esses padeiros fossem muçulmanos, ninguém teria problemas com
eles tendo que ir a outra padaria. No entanto, por serem cristãos, eles não
têm mais direito às liberdades religiosas.'

Como meus dois filhos têm síndrome de Asperger, eu não fazia ideia
de que eles eram capazes de coisas tão incríveis e fiquei muito orgulhoso
deles. No entanto, tudo isso me fez perceber que as escolas estão piorando
muito agora e não acredito que sejam apenas as escolas públicas.

Já é tarde, Pai, por favor, continue a cura que está fazendo na vida de
meus filhos. Passei um bom tempo lendo Mateus 5 a 7 no sábado, depois
que me senti inspirado por meus filhos. Ontem à noite, eu tive um sonho,
então, por favor, ilumine isso para mim, Pai, já que Seus caminhos são
claramente mais elevados do que os meus.

Sonho

Eu morava em uma casa muito grande em uma propriedade perto de
um lago à beira de uma grande cidade. Eu tinha acabado de voltar do
oncologista, onde me disseram que tinha câncer no 'estágio quatro'. Meus
filhos não estavam presentes, mas reconheci amigos íntimos, bem como
amigos de mídia social que eram conhecidos.

O que parecia estranho é que cada uma dessas pessoas estava
congelada na idade do período em que eu me lembrava delas. Isso significa
que aqueles do ensino fundamental que me lembrei até os 16 anos ou mais,
do ensino médio às reuniões, amigos atuais, suas idades agora e assim por
diante.

Nesse dia em particular, houve uma celebração, como uma festa na
mala com fogos de artifício. Anunciei a todos que logo deixaria esta Terra e
iria para o Céu e agradeci por se reunirem em minha casa.

Quando olhei para a multidão, vi que muitos deles eram turbulentos e
bebiam álcool. Enquanto eu tentava falar com a multidão, vários
questionadores começaram a gritar e causar interrupções.

Interruptor 1: “Então, por que você não consegue se curar? Onde está
esse seu Deus agora?”

Assim que comecei a responder a essas questões, outro intrometido
interrompeu rudemente em voz alta.
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Interruptor 2: “Nós examinamos a comida que você preparou e ela está
deixando as pessoas doentes. Você poderia nos dar um pouco de vinho para
matar o gosto?"

Comecei a me sentir péssimo e de repente percebi que essas pessoas
realmente não se importavam comigo. Não só isso, mas vieram mais
pessoas que eu não reconheci. Outro heckler gritou na multidão para causar
mais perturbações.

Interruptor 3: “Já que você está morrendo de câncer, suponho que não
precisará mais de suas roupas, de seus pertences ou de sua casa?”

Eu: “Você está certo, pois não posso levar nada disso comigo, mas agora é
propriedade da minha família imediata.”

Interruptor 2: “Se esta é a sua família, então onde eles estão agora? Eu
digo, vamos pegar o que quisermos, pois ela já está quase morta.”

Depois disso, a multidão me dominou e vi as pessoas entrarem para
saquear minha casa. Eu não tive escolha a não ser deixá-los, pois não havia
nada que eu pudesse fazer para impedi-los.

Enquanto a festa continuava, observei as pessoas bebendo mais
álcool, vestindo minhas roupas e carregando meus eletrônicos. Alguns
começaram a abrir meus diários e rasgar páginas para jogá-los como
frisbees em uma fogueira enorme. Eu orei baixinho.

Eu: “Senhor, por favor, não me mantenha aqui por muito tempo. Por favor,
me leve para casa agora.”

Sentei-me em uma rocha perto do lago e percebi que essa rocha era
igual à rocha em que me sentei para escrever um diário quando estava na
minha adolescência. Depois de um tempo, dois dos meus 'amigos' surgiram
de cada lado de mim para me confrontar. Percebi que um deles agora estava
vestindo algumas das minhas roupas da minha casa.

'Amigo' 1: “Por muito tempo invejei esta sua peça de roupa. Agora, e desde
que você morreu, decidi tomar para mim.”

Percebi então que meu outro 'amigo' havia puxado um carrinho inteiro
com itens que haviam sido herança de minha família. Eu simplesmente
suspirei, balancei minha cabeça com tristeza e olhei para o lago.

Surpreendentemente, de repente me senti bem com isso e não me
senti mais doente. De alguma forma, eu simplesmente sabia que não ficaria
nesta Terra por muito mais tempo. Aceitando essa nova realidade, sentei-me
com esses 'amigos' e assisti a alguns fogos de artifício que haviam
começado juntos.
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'Amigo' 2: “Hmm, talvez você não seja tão cristão quanto pensa? Você não
deveria ser forte e saudável? Você não deveria ser capaz de impedir esses
ladrões?”

Eu: “As pessoas pegam o que é valioso para elas e o que tem valor material.
No entanto, deixam o que tem sentido, pois gostam de mastigar gordura e
não carne.”

'Amigo' 1: “Bem, se os seus frutos fossem bons, você não estaria doente.
Se você tivesse bons frutos, poderia comê-los e ser curado. Então, onde está
o seu 'bom fruto'?”

Eu: Eu assinei porque sabia que eles simplesmente não entendiam os
caminhos de Deus. “Você está procurando um fruto real ou o 'Fruto do
Espírito'?”

Só então eu olhei para o céu noturno e vi que havia mais estrelas do
que eu já tinha visto em toda a minha vida. Foi tão lindo que fiquei pasmo
com a visão.

Eu: “Olhe para as estrelas incríveis no céu. Deus nomeou cada uma dessas
estrelas e há bilhões delas. Mesmo enquanto você se senta aqui e tenta me
privar de minha esperança e fé em Deus, não estou com raiva. Mesmo
quando meus pertences são pilhados, não estou com raiva.

“Eu sei que você está me julgando, roubou minhas coisas e agora até
me acusa de merecer meu destino, mas você nem mesmo se importa o
suficiente para olhar para cima e ver que Deus nosso Pai e seu Criador no
Céu vê todos os seus atos e registra todos eles.”

Desenho de Bagas com Folhas
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De repente, as estrelas no céu começaram a formar bordas grossas
delineando folhas e uvas. Por sua vez, as uvas ou bagas tornaram-se luzes
sólidas. Levantei-me e gritei para a multidão tentar avisá-los.

Eu: “Olha, é um sinal de Deus”.

Eu pulei para cima e para baixo para chamar a atenção deles e alguns
começaram a notar as estrelas. Depois de um tempo, algumas pessoas até
começaram a aplaudir, mas então alguns gritaram.

Interruptor 1: “Uau, veja esses efeitos incríveis.”

Eu: “Este é Deus! Este não é simplesmente um show de luzes.”

Interruptor 2: “Não, isso é uma farsa, pois Deus não existe”.

Eu: Correndo no meio da multidão gritando. “Por favor, pare o que você está
fazendo enquanto Ele está vindo. Você deve se preparar, pois Jesus está
vindo agora!”

Corri para encontrar minha família, pois este local claramente não
estava me ouvindo.

O sonho acabou.

Pai, por favor me ajude, pois sinto que a hora está atrasada. Tenho
perguntas e preciso do seu amor e garantia de que estou fazendo todo o
possível para divulgar o Evangelho.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou na frente da porta de Deus e Uriel está lá para me
cumprimentar. Eu olho para a minha direita e novamente não há nenhum
conselho florestal. No passado, eu precisava ir primeiro para o conselho
florestal, mas Deus não estava mais exigindo isso de mim.

Uriel: “Deus pede a sua presença”.

Eu me virei para Uriel e ele sorriu tranquilizadoramente para mim. Eu
me virei para a porta e olhei para ele. Eu comecei a chorar por tudo que
tinha visto neste sonho e como as pessoas não queriam ouvir.

Uriel: "Erin, o que há de errado?"

Eu: “Uriel, estou muito saudável aqui no Céu, mas não estou saudável na
Terra mesmo enquanto escrevo esses sonhos. Como esses dois estados
podem existir ao mesmo tempo? Estou tendo imaginações ou visões de
coisas que estão por vir ou estou simplesmente perdendo minhas
faculdades? Estou tão triste por não estar saudável na Terra também.”
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Uriel: Com tanta compaixão. “Erin, você acha que isso é uma surpresa para
Deus? Você não o chama de seu amigo? Você o chama de Pai ou inimigo?
Portanto, vá diante dAquele que te conhece e te tricote no ventre de sua
mãe e não tenha medo.”

A seriedade de Uriel deu lugar à simpatia quando ele fez um gesto
para que eu entrasse na presença de Deus. Quando abri a porta, um feixe
de luz quente e radiante envolveu-me e foi muito energizante.

Uriel esfregou pomada em meus olhos e me trouxe à presença de
Deus. Ao me aproximar Dele, minhas pernas cederam e caí no chão,
chorando. Ouvi o coro de anjos cantando uma linda canção, mas não a
reconheci.

A melodia subia em oitavas e era cantada por contraltos e sopranos.
Era uma música que parecia triste, mas tinha uma fé vitoriosa nela. A
música parecia ser sobre esperança em nosso Rei dos reis e nosso Senhor
dos senhores, Jesus.

Embora a música parecesse uma espécie de lamentação, era
simplesmente gloriosa. Enquanto ouvia a música, senti onda após onda de
limpeza me lavando e parecia que eu estava sendo limpo por Deus. Chorei
pelas coisas que segurava perto do peito.

Quando um pensamento negativo passou pela minha cabeça, senti
algo removê-lo. Não há como descrever, exceto que Alguém estava usando
um 'removedor de manchas divino' em mim.

Um pensamento negativo viria à minha cabeça, eu então o
reconheceria como o oposto dos Frutos do Espírito, eu o confessaria com
meus lábios, me arrependeria dos meus caminhos e renunciaria aos espíritos
envolvidos na minha participação na ofensa contra o Santo. Espírito.

Eu então quebrei os laços que o inimigo tinha por direito legal e pedi a
Deus que me purificasse e me livrasse de tal ofensa contra ele. Eu me senti
quebrado, mas curado ao mesmo tempo.

Eu: “Pai, esses pensamentos negativos pareciam tão pequenos e
insignificantes. Por favor, me perdoe porque eu te amo e sempre quero fazer
a sua vontade. Lamento não ser tão santo quanto Você espera e ter ficado
aquém das Suas expectativas.”

Durante os últimos dias, resmunguei sobre minha condição física atual
e os vários ataques inimigos de todas as áreas contra minha família. No
entanto, em vez de me levantar e ir a Deus em busca de força, vestindo
toda a minha armadura de Deus, ungindo minha casa e percebendo que
estava em guerra, reclamei sobre minhas circunstâncias.
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Deus: “Erin, quem é perfeito e santo? Diga o nome de qualquer homem,
mulher ou criança na Terra que seja perfeito?”

Então ouvi o que pensei ser o som de um grande pássaro. Porém,
quando olhei, percebi que não era um pássaro, mas sim um anjo com muitas
asas. O anjo segurou uma brasa com uma pinça de metal e colocou o carvão
em meus lábios.

Deus: “Erin, sua iniqüidade foi tirada de você e seus pecados, purificados.
Você é livre, então não Me evite e não fique longe de Mim. O Espírito Santo
o lembra do seu lugar e o convence do seu pecado. Quando você for
condenada, confesse isso imediatamente.

“Sua humilde submissão ao desejo de perfeição é nobre, mas
inatingível. No entanto, não se preocupe, pois você Me utilizará melhor com
um coração flexível. Um coração flexível pode ser moldado pelo Oleiro,
enquanto um coração de pedra endurecido só pode ser encharcado pela
água do Rio da Vida ou pela taça de um Samaritano.

“Mesmo assim, leva tempo para um coração de pedra ter porosidade
para ser usado novamente, já que a maioria acaba desintegrando-se sob
pressão ou calor extremos. Você viu muitas coisas e passou pela fornalha da
aflição, mas não foi queimado. Na sua opinião, por que você não foi
queimado?”

Eu: “Apenas, e quero dizer apenas, porque eu clamo a Você quando estou
enfrentando fogo de qualquer tipo”.

Deus: “Então por que, Erin, você carregou esses fardos e os manteve
reservados? Um pedaço de argila se molda ou decide seu uso?”

Eu: Sorrindo e balançando a cabeça: “Oh, me perdoe, Pai, mas espero
chegar a você perfeito e não tão quebrado quanto eu. Como você ainda pode
me chamar de amigo se eu me escondo de você?”

Deus: “Erin, você não está mergulhando atrás de arbustos, mas apenas
guardando para si o que a pesa. Ainda não o curei e você está cansado.
Agora, por que espero? Por que eu esconderia isso de você?"

Eu: “Bem, eu sei que você pode curar em um instante ou com o tempo.
Tudo o que sei é que Você sempre cumpre suas promessas. Você não retém
o que é bom de Seus filhos, então devo acreditar que Você tem um
propósito maior em todas as coisas.

“Olhando para trás, Pai, cada promessa para mim foi cumprida, mas
não para a minha glória e tempo, mas sim para a Tua. Você faz tudo para o
bem daqueles que te amam.”
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Deus: “Você está dizendo o que está escrito e isso é bom, mas eu sei que
você está desanimado. Por favor, chame a Mim e fale o que está em seu
coração. Eu não te deixei nem te abandonei, mas quando você recua e tenta
manter isso para si mesmo, então de quem você está escondendo seus
problemas?"

Eu: “Pai, estou preocupado que outros percam a fé se parecer que às vezes
perdi a fé.”

Deus: “Erin, fale a verdade mesmo quando doer, pois conheço todas as
coisas com antecedência. Existe algo novo sob o sol, a menos que eu
primeiro determine? Não sou o mesmo ontem, hoje e amanhã? Quem me
pega de surpresa ou me distrai? Quem sabe o fim desde o começo?

“Se eu te criei, então não me importo com você também? Erin, não se
preocupe quando as coisas parecerem tranquilas ou o tempo acelerar, pois
logo o amanhecer vai raiar e o tempo não será mais seu jugo. Deixe-me
lidar com o tempo como eu o criei. Agora, o que eu falei sobre o tempo?"

Eu: “Eu sei que o seu tempo não é o mesmo que eu conheço. Você definiu
as estações, o sol e a lua e suas órbitas e até mesmo criou calendários para
nós. Você nos deu medidas terrenas de tempo.”

Deus: “O tempo em que você busca está próximo, pois você sabe a hora em
que está. Como prometi bênçãos a você, então você as terá. Como prometi
a você sinais, então você os terá.

“Como prometi sua saúde, então você também terá isso, pois Eu não
mudo de ideia. Então, se eu prometi isso a você, então você deve deixar-Me
ser Deus, pois você é Minha filha e amiga. Você tem fé em mim?"

Eu:" Claro, pai, e eu te amo muito. No entanto, quando tenho ataques e
sinto dor, fico desanimado e penso que fiz algo errado. Então acho que estou
fora de Seu alcance e afastado de Seus favores. Por favor, perdoe-me, pois a
dor às vezes faz com que eu não consiga sequer ir até Você por escrito."

Deus:" Erin, venha como você está em Espírito e em verdade, pois não há
nada que possa afastar Meu amor de você. Por mais difícil que você pode
tentar, não há nada que possa nos separar. Você não deseja mais ter um
advogado?”

Eu: "Oh não, Pai, o Espírito Santo é tudo para mim. Por favor, nunca tire isso
de mim, pois eu ficaria horrorizado."

Deus: “Eu nunca te deixarei, nem te desampararei e a única coisa que
poderia nos separar é se você rejeitar o seu Dom”.
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Eu: “Pai, não rejeitarei o Espírito Santo, pois sinto que esta é minha linha
direta com Jesus e com você.”

Deus: "Então, por favor, não se preocupe, porque Meus planos para você
não mudaram. Quando você receber uma Palavra de Mim, então libere-a e
seja consolado em saber que conforme os eventos se desenrolam, a luz será
derramada como confirmação e irromperá como o amanhecer."

"A profecia não vem pela vontade do homem, mas pela vontade de
Deus colocada lá pelo Espírito Santo. Portanto, cabe a Mim determinar o
tempo para as sementes serem plantadas pelo bom agricultor. Então, Erin, o
que faz o bom fazendeiro faz?

"O bom fazendeiro prepara seu campo, trabalha a terra, espalha suas
sementes e depois as planta. Ele então ora por chuva e sol e espera que Eu
regue o solo e forneça luz para a plantação. Então, quando o a colheita está
pronta, o bom fazendeiro Me elogia pelo resto.

"Se os ventos soprarem, as tempestades e até mesmo o fogo
ameaçarem, ele não precisa ter medo, pois farei o que prometi. Portanto,
não se preocupe quando receberem profecias como estes não são feitos para
você, Erin, mas como um registro e até mesmo como um aviso, pois o
tempo está próximo."

Eu: "Pai, eu quero tanto ser um bom fazendeiro, então, por favor, me
perdoe se eu duvidei da Sua capacidade de enviar chuva e sol. Eu não achei
que Você não fosse capaz, mas apenas que eu era um fazendeiro ferido e
Não consegui plantar tão rápido quanto esperava”.

Deus: "Eu também não permiti isso para os Meus propósitos? Agora você
está preocupado com os eventos que você não pode controlar e que de
alguma forma não pode salvar Israel. Erin, eles não estão procurando por
'SparrowCloud9', uma gentia feminina, para mostrar a eles que parente
redentor é Jesus.

"Você não pode parar as nações que a cercam ou os eventos que estão
prestes a acontecer a ela, pois este não é o seu trabalho. Vou depor reis e
colocá-los no poder enquanto eu controlo tudo isso. Conforme eu vejo a
aflição e a profanação de Meu povo e terra, não ficarei em silêncio e haverá
uma devastação diferente do que o mundo já viu.

"Haverá engano e acordos pela porta dos fundos. Os poderes estão
mudando e Israel ficará exposto. No entanto, em breve eles serão
consolados conforme cada uma das profecias se cumprirá.

"À medida que se desenrolam, essas profecias parecerão
irreconhecíveis no início. No entanto, na poeira e na fumaça, o amanhecer
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irá romper e tudo se cumprirá. Erin, você não deve temer como você será
consolado e distante. Agora, por que estou falando sobre isso?”

De repente, houve um grande abalo no chão da sala do tribunal e eu vi
a parte do solo e fiquei apavorado. Abaixo de mim, eu podia ver a terra
sobre Israel e ver como a paisagem se transformava em uma árvore.

Esta árvore parecia com o que vi nas estrelas acima do meu sonho. A
árvore tinha figos vermelhos ou cachos de frutas vermelhas e eu vi que a
base dessa árvore era enorme e velha. A paisagem se afastou novamente e
eu vi Jerusalém a sudeste.

Notei que a área onde esta árvore parecia estar em algum lugar na
costa noroeste de Jerusalém. Foi-me mostrado um mapa para ver a área a
que se referia e vi a palavra "Netanya".

Olhei para trás e vi problemas em torno de Israel e empurrando-os do
norte. Eu olhei para o leste e vi algo que realmente não consigo descrever
completamente.

Havia algo como balões enormes convergindo para a paisagem de
todos os lados para derrubar o Domo de Ferro, bem como a cobertura
invisível sobre a terra. À medida que essas coisas convergiam, houve uma
pausa e vi algo se desenvolver no Mediterrâneo para desviar os problemas
de Jerusalém.

No entanto, o empurrão continuou e vi paredes e edifícios em ruínas.
Então, vi algo como navios vindo da costa e pousando na costa a oeste. Eu
podia ver que a guerra estava acontecendo nas costas distantes e pensei
que talvez fossem as costas oeste e leste dos EUA.

Como não pude saber se isso foi causado por ações militares ou
tempestades literais, tudo o que posso dizer é que vi fumaça ou poeira. Em
seguida, vi quatro anjos em várias posições nos EUA.

O primeiro anjo estava perto do noroeste em torno de Seattle, o
segundo perto do sudoeste em torno de San Diego, o terceiro perto do
sudeste em torno da Flórida e o quarto perto do nordeste em torno de Nova
York.

O primeiro anjo perto do noroeste em torno de Seattle soprou forte. O
segundo anjo perto do sudoeste em torno de San Diego segurou o fogo com
a mão esquerda e um martelo com a direita. O segundo anjo atingiu
primeiro a Terra e o chão tremeu e então o fogo veio.

O terceiro anjo próximo ao sudeste ao redor da Flórida agitou a água
com sua mão direita no oceano e sua mão esquerda no Golfo. O quarto anjo
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perto do nordeste ao redor de Nova York soprou vento e os depósitos de
neve no céu como em Jó se abriram seguido por um frio intenso.

Eu vi como esses quatro anjos trabalhavam em sucessão e
espancaram a terra. Por um tempo, vi os mercados subirem, mas depois
despencaram em meio ao caos. Multidões de pessoas atravessaram as
fronteiras.

Essas multidões de pessoas estavam empenhadas na destruição e
pilhagem da paisagem e a depreciação era agora o manto da grande nação.
Enquanto o problema estava distraindo as necessidades de Israel, o inimigo
convergiu para eles.

Eu: “Pai, quando será isso?”

Deus: “Erin, não tenha medo. Este tempo está chegando como está escrito,
embora não seja descoberto pela maioria até depois que os eventos
acontecem.”

Eu: “Então, tudo isso está escondido à vista de todos na Sua Palavra.”

Deus: “Sim. Agora, as estrelas no céu eram desta região e o que você viu
foi uma árvore precursora.”

Enquanto falava, Ele acenou o que deve ter sido Seu braço e o piso do
Tribunal de repente voltou ao normal.

Eu: “Essas folhas e frutos pareciam muito com azevinho, mas a árvore
poderia ser um Sycamore? Hmm, mas realmente não se parece com um,
então não tenho certeza."

Deus:“ Erin, Israel é o seu medidor. Esta árvore deu frutos muito parecidos
com um figo. Isso foi um aviso e o Sermão da Montanha foi colocado em seu
coração pelo Espírito Santo, pois esta é uma boa semente. Erin, isso é o
suficiente por hoje.”

Eu: “Pai, estou com medo.”

Deus: "Não seja como este é o seu tempo determinado. Agora sinta-se
encorajado, pois o seu lugar é aqui e você é um cidadão do Céu. Você é
amado, então venha a Mim quando estiver com a carga pesada e Eu lhe
darei descanso."

Eu: “Eu te amo, Pai.”

Deus: “Eu te amo."

Uriel me levou para fora da porta, mas eu ainda tinha algumas
perguntas.

Eu: "Uriel, e se eu perdi alguma coisa ou não descrevi direito?"
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Uriel: "A profecia é a semente de Deus para plantar. Você faz a sua parte
para colocá-la e depois colocá-la no solo e então Deus manda chuva e sol.
Este não é o seu campo porque Deus é o dono e também criou a semente.
Portanto você também pode se comparar a um vaso e Deus é Quem o
preenche. Agora, não se preocupe.

"Você viu um fio de prumo e uma balança desequilibrada. Você sabe
que o inimigo odeia e persegue os justos porque eles odeiam o que é de
Deus. Agora , a figueira Sycamore é o que você viu no sonho, mas esta
também é a 'árvore da vida' egípcia e tem raízes dos 'caídos'.

“Há uma razão para isso, pois eles andaram no Jardim do Éden e
zombaram da Montanha de Deus, mas agora eles ergueram torres com
escadas e elevadores. Agora você entende o tempo em que estamos, mas
não se preocupe, pois ainda há tempo terreno.

"Deus irá curá-lo em breve, como prometeu resistência em sua
corrida. Lembre-se , Erin, que é bom como a profecia é de Deus e não o seu
e você são apenas para mostrar o caminho.

“O Sermão da Montanha vem direto dos lábios do Senhor e um mapa
da estrada para o céu. No entanto, muito poucos buscarão essa direção e,
em vez disso, correrão para uma luz falsa e você não pode mudar isso. Erin,
Deus tem tudo isso.”

Eu: “Espero não ter brincado de Deus”.

Uriel: “Bem, fazer isso deixaria seu coração doente e seu fardo muito
pesado. Erin, lembre-se sempre que a história é 'Sua História'”.

O sonho acabou.
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