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185 - Jesus, Seu Cavalo e o Barco (Ploion)

Recebido sexta-feira, 18 de dezembro de 2015

(anteriormente conhecido como Profético 45)

Comunhão

Obrigado por mais um dia e pelo meu filhos, minha família e meus
amigos. Não posso agradecer o suficiente por tudo o que você fez por mim.

Acabei de voltar da Virgínia, onde me encontrei com médicos sobre
minha condição. Volto um pouco desanimado, cansado e não mais perto das
respostas, mas ainda não consigo agradecer o suficiente pelo meu médico
principal que sei que foi enviado por você. Ele tem sido uma grande ajuda e
continuou a ajudar a manter meu queixo levantado.

Pai, estou lidando com uma instituição de seguros corrupta que não
cobre nada para meus cuidados. Eles cobriram ou aprovaram apenas menos
de um quarto das minhas despesas com os médicos. Eles também não
aprovaram nenhum dos testes, tratamentos ou medicamentos necessários.

Senhor, por favor, remova-me de sua fortaleza, pois não tenho
permissão por lei para abandonar o caso. Muito simplesmente, isso significa
que não posso me livrar de suas aflições e agora me canso de tudo isso.

Embora eu esteja grato que meu ferimento foi usado por Você para
nos remover para este lugar seguro, ainda é difícil ter uma mentalidade de
'liberdade em Cristo' quando me sinto algemado por esta fortaleza
institucional demoníaca. Pai, desejo ser curado e livre e o Senhor me
libertou para este lugar adorável, mas continuo sob o domínio de três dos
meus inimigos.

Amanhã irei levar meus filhos a um aeroporto fora de Boston para que
eles possam fazer uma rota mais segura e mais curta. Apenas dois dos meus
três filhos precisam ir, então um ficará comigo. Embora eles fiquem fora por
apenas oito dias, parece uma eternidade.

Meus filhos são veteranos nesta guerra tola há mais de dez anos.
Devido a essas batalhas, meus filhos agora entendem as regras de
engajamento dessa 'guerra' em que estão. Agora eles até entendem o
elemento surpresa, a estratégia de dividir e conquistar e como apresentar
uma frente unida.
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Meus filhos entendem o que farão e fixam seus olhos em Ti, Senhor, e
Tu os tornaste fortes, corajosos e sábios. Acima de tudo, eu só quero que
eles tenham um tempo de alegria e paz, livre de interrogatórios e ataques.

Por favor, Pai, envie um exército de anjos para cuidar deles,
mantenha-os perto e traga-os em segurança para casa para que possamos
desfrutar o Natal juntos.

Passei os últimos dias procurando em meus bancos de memória
momentos de carinho em minha vida. Não estou falando de termos
carinhosos, mas de tempos, e relembro um momento especial preservado
em minha memória.

Embora eu não tenha milhares desses minúsculos momentos
especiais, ainda existem alguns dos quais me lembro. A maioria desses
momentos parece ocorrer na primavera ou no início do verão, mas alguns
também ocorrem no outono. Eu fiz isso enquanto tentava compilar algumas
memórias que se comparavam às minhas experiências celestiais.

Muitas dessas memórias especiais pareciam ter ocorrido quando eu
estava caminhando ou caminhando quando criança ou adulto. Pode ser um
cheiro, o sol ou várias coisas, mas são pequenos fragmentos que tento
segurar, embora eles desapareçam rapidamente.

Exemplos que posso imaginar de improviso são a casa da minha avó, o
Parque Yosemite, o Golfo do México em Marco Island nos meses de inverno,
o norte de Idaho após uma chuva quente, o Lago Tahoe no verão e velejar
no barco dos meus avós.

Há também cheiro de óleo de coco e cera para surfar em Santa Cruz
na praia no verão, Pensilvânia no outono, fumaça de lenha, folhagem de
outono, Boise Idaho, caminhando ao longo do River Walk em San Antonio.

Hmm, não posso esquecer a caça aos ovos de Páscoa com meus
primos em Reno, Nevada, em um dia ensolarado e frio, mas não muito frio,
com o sol forte e gorros de Páscoa para a igreja. Ah, sim, o cheiro da pele
dos meus bebês recém-nascidos enquanto eu os segurava, embora esteja
triste por nunca poder recuperá-los.

Existem outros também, mas agora são todas memórias. Eu adoraria
abraçar minha mãe uma última vez, pois nem mesmo saboreei nosso último
abraço o suficiente para me lembrar claramente agora. Tudo isso me fez
aprender a agarrar-me aos bons momentos e apreciá-los enquanto
estiverem comigo.

De certa forma, e enquanto vivemos para Deus, precisamos ainda
viver no aqui e agora porque em breve, e muito em breve, tudo mudará. Pai,
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sei que a Sua recompensa está com o Senhor e que em breve fará novas
todas as coisas quando estivermos todos com o Senhor.

Por enquanto, por favor, alivie nossos fardos. Sei por Suas palavras em
João 16:33 que neste mundo teremos problemas, mas por favor, tenha
misericórdia de nós, pois amamos Você e somos Seus filhos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava deitado em uma enorme fileira de lírios brancos e os caules
verdes estavam em cada lado da minha cabeça. Eu olhei para o lado de
baixo desses cachos de lírios, pois o céu além deles era de um lindo azul
profundo.

O sol iluminou as pétalas brancas e deu a elas uma qualidade
iridescente perolada, o que significava que eu estava no céu. Com certeza, e
quando me sentei, percebi que estava bem no meio de um enorme campo
de lírios.

Então reconheci o vale ao meu redor enquanto ouvia o som do Rio da
Vida e a escada em cascata ou cascatas. Olhei em volta para ver se Jesus
estava por perto.

Eu: “Senhor, estás aqui?”

Só então, eu vi Seu cavalo branco e ele acenou com a cabeça para
cima e para baixo e bufou enquanto movia o pé para cima e para baixo. Eu
poderia dizer que o Senhor enviou Seu cavalo para eu cavalgar. Fiquei
animado porque Seu cavalo é tão bonito.

Sua crina era trançada e longa, sua cauda era macia como lã de
cordeiro e seu pelo era como seda. Havia uma bela sela de couro prateado
com ferramentas complexas em detalhes. O nob onde coloquei minha mão
era feito de prata de lei e incrustação de pérolas e era digno de um rei e tão
bonito.

Eu estava usando um longo vestido branco, minhas sandálias
românicas e meu cabelo estava em uma longa trança. Eu dei um tapinha na
lateral do cavalo e pude dizer claramente que ele queria que eu subisse na
sela. Era emocionante pensar em andar a cavalo como fazia anos.

Perdoe-me, pois não tenho certeza dos termos corretos, mas peguei
este 'nob e coloquei meu pé esquerdo na sela e joguei minha perna direita
por cima. Provavelmente não era muito elegante, mas eu estava claramente
agindo como uma criança no momento.
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Fui buscar as rédeas, mas percebi que o cavalo do Senhor não
precisava ser conduzido. Eu ri e segurei no nob e na crina. O cavalo bufou e
cavou o casco algumas vezes, arranhando o chão.

Eu: “Vá em frente e me leve ao nosso Senhor e líder.”

Eu estava animada e ri quando de repente o cavalo saiu correndo. Foi
extremamente confortável e em nenhum momento eu senti que seria
rejeitado. Abaixei-me mais perto do cavalo e segurei sua crina com as mãos.

O cavalo me levou por belos campos e vi tulipas de todas as cores,
jardins de rosas, hortênsias, íris e urze. Havia campos e campos de flores. A
temperatura era de cerca de 24 graus Celsius e uma beleza indescritível.

Todas essas flores foram glorificadas e eram semelhantes às
variedades terrestres, mas claramente celestiais em tamanho, fragrância,
cor e magnitude. Eu me perguntei se eles eram 'pais' das variedades
terrenas que vemos.

Chegamos à beira do vale das flores e chegamos à floresta enquanto o
sol aquecia os pinheiros e cedros. A fragrância se misturou com os campos
de flores e comecei a chorar, pois nunca havia sentido algo tão lindo.

O cavalo parou instintivamente por um momento para que eu pudesse
absorver tudo. Ele então começou a escalar uma bela trilha na floresta.
Enquanto subíamos, pude sentir o cheiro de fragrâncias de uma variedade
de florestas que já haviam caminhado na Terra.

No entanto, esta era a versão celestial e não havia comparação, pois
era muito melhor. Em um ponto eu vi uma árvore enorme com uma base de
cerca de nove metros se cortada no meio. Eu olhei para cima e a árvore
tinha facilmente mais de 229 metros de altura.

O cavalo me fez contornar enquanto o caminho passava direto pela
base da árvore enquanto a base formava um arco sobre o caminho.
Parecíamos extremamente pequenos, comparativamente, enquanto
caminhávamos e eu olhei para cima e ao redor.

Eu vi um anel de árvore após outro e havia muitos para contar além
de dizer que havia milhares e milhares de anéis e tinha um cheiro
maravilhoso.

Eu: “Ok, isso me lembra de quando meus avós levaram meu irmão e eu
para a floresta de sequoias na Califórnia. No entanto, esta árvore aqui é a
maior do universo.”

Na verdade, foi bastante assustador ver uma árvore tão grande, pois
era realmente como um gigante. Agora, quando digo assustador, quero dizer
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realmente inspirador em termos terrenos, pois aqui no Céu eu me sentia
seguro.

O cavalo continuou a me conduzir por este caminho incrível no céu.
Tinha que ser parte do Jardim de Deus, pois havia características aqui que
seriam as mais caras das paisagens ou enormes jardins botânicos.

Mesmo que estivéssemos na floresta, a luz veio de cima e iluminou o
caminho e as diferentes características perfeitamente. Eu vi uma bela parede
de rocha com várias lajes de pedra. Não reconheci a pedra, mas era
translúcida como o ônix e parecia exatamente a pintura de uma paisagem,
embora fosse pedra. Deve ter sido jaspe celestial.

Ao chegar mais perto dele, havia cristas que desciam em cascata até
uma bela piscina de água glaciar. A água descia crista após crista e
terminava na piscina. Não consegui ver a fonte de água, mas parecia
invisível.

O som da água fluindo para a piscina parecia metal oco e amplificou a
água. A própria parede de pedra fazia parte da montanha e foi cortada dela.
A pedra foi iluminada da montanha ou iluminada de dentro e apareceu como
uma fonte de luz.

Eu: “Nossa, Senhor, como Você criou isso? Isto é incrível."

O cavalo continuou a me levar por este lindo caminho. As flores da
floresta, grama musgosa, pedras preciosas e fragrâncias incríveis eram como
nada que eu já vi na Terra e fiquei totalmente pasmo. O cavalo me conduziu
por um dique e comecei a rir quando vi esta bela vista.

Diante de mim estavam todas essas piscinas em camadas, algumas
mais altas e outras mais baixas. Cada piscina transbordava uma na outra e
as piscinas eram taças esculpidas em rocha sólida e mármore não polido e
variavam em cor e tamanho.

A piscina maior tinha cerca de dois metros de diâmetro e a menor
tinha cerca de sessenta centímetros de diâmetro, mas devia haver
facilmente cem piscinas ao todo. Em várias das piscinas, uma única fonte
brotava do centro e pareciam nascentes refrescantes.

Eu: “Isso é tão lindo. Posso olhar mais de perto?”

O cavalo do Senhor parou perto do primeiro tanque. Eu pulei e corri
até ela e a água era azul-esverdeada clara e cada uma dessas tigelas de
pedra parecia ser iluminada pela pedra.
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Eu ouvi o estalar de galhos e vi quatro cervos ao longe bebendo
dessas piscinas refrescantes. Inclinei-me sobre um deles para beber, mas
parei quando vi meu reflexo na superfície.

Eu parecia tão saudável, vibrante e jovem e meu rosto tinha a
inocência de uma criança, mas tinha um conhecimento além da minha idade
que só poderia vir de Deus. Fiquei olhando por algum tempo para o meu
reflexo, pois não me parecia em nada comigo, mesmo na minha juventude,
na Terra.

Eu era bonita de uma maneira diferente aqui, embora seja difícil de
entender. Minha beleza vinha de ser polida como metal raspando metal,
polida e brilhante como se o ferreiro tivesse me dado brilho com minhas
batidas.

Minhas feições foram aperfeiçoadas, mas havia algo mais sobre
minhas feições no céu. O Senhor me deu beleza baseada na perseverança.
Sei que isso não faz sentido, mas Ele pegou minhas batalhas, minhas
histórias, minhas experiências, meu coração partido e decepções, bem como
minhas provações, e criou beleza para a eternidade com base em meu
tempo na Terra.

Não tenho certeza de como eu sabia disso, mas vi. Em vez de parecer
desgastado, Ele me fez novo em folha, visto que este é o Céu, não há
decadência, idade, dor ou morte. Claro, estaríamos em um estado jovem
glorificado e faz sentido que nosso Criador pegasse nossas imperfeições e as
aperfeiçoasse aqui.

No entanto, há mais nisso e eu não entendi totalmente até este
momento. Eu me perguntei como alguém que é incrivelmente bonito ou
bonito na Terra poderia se tornar melhor e agora eu entendo.

Essas piscinas refrescantes são feitas de pedra, moldadas por Deus em
vasos e os vasos aqui transbordam. Eles têm luz dentro de si e refletem a
bondade de Deus neles. Somos como essas piscinas.

Abaixei-me e mexi na água com o dedo para distorcer meu reflexo. Eu
ri porque não importa o que eu fizesse na superfície, meu reflexo na piscina
permanecia e eu não podia mudar isso.

Bebi água da piscina e era a mais pura de tudo na Terra. Eu sabia que
o Rio da Vida deve alimentar essas fontes com tanta certeza quanto todas as
coisas se originam do Trono de Deus.

Virei-me para voltar a montar no cavalo e, assim que me acomodei na
sela, centenas de pássaros canoros desceram das árvores para as piscinas.
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Eu vi estorninhos, asas de cera, pardais, tordos, pássaros azuis, tentilhões e
pássaros do amor e todas as variedades terrestres glorificadas.

Eu ri tão claramente que todos estavam brincando, cantando,
cantando e se deliciando neste lugar. Os pássaros também estavam
visivelmente glorificados e as cores eram incríveis. Na Terra, Deus lhes dá
camuflagem para permitir que se misturem ao cenário e os proteja de
predadores.

No entanto, aqui não há predadores e os pássaros não estavam
nervosos e com medo, mas sim extremamente relaxados, alegres e
sociáveis. As músicas que eles fizeram eram lindas e fizeram com que
lágrimas escorressem pelo meu rosto enquanto seguíamos pelo caminho.

Depois de algum tempo, chegamos à margem de um lago na
montanha e havia uma vegetação luxuriante e árvores ao redor desta
pequena enseada. Bem na minha frente estava uma linda árvore com frutas
e tive vontade de experimentar uma. O cavalo sabia disso instintivamente e
subiu por baixo da árvore. Todas as frutas estavam fora de alcance, mesmo
no cavalo do Senhor.

Eu: Rindo. “Ok, Senhor, eu sei que Você está perto. Acho que é um teste
para ver se aprendi alguma coisa da última vez.”

Peguei uma fruta que pensei que gostaria de experimentar, mantive
meus olhos abertos e estiquei meu braço e abri minha mão para receber a
fruta.

Eu: Enquanto olhava para a fruta. “Em Nome de Jesus, eu recebo.”

Eu vi a fruta se mover para frente e para trás, mas não caiu.

Eu: Rindo. "Entendo. Não acreditava totalmente que pudesse cair.”

Eu: Eu me arrependi da minha incredulidade. “Em Nome de Jesus, eu
creio.”

A fruta caiu instantaneamente na minha mão e eu ri. Eu estendi minha
outra mão e repeti isso.

Eu: “Em Nome de Jesus, eu acredito.”

A outra fruta caiu instantaneamente e fiquei alegre. Eu pulei do cavalo
e sorri enquanto pensava, 'hmm, meu cavalo depois disso.' Estendi a mão e
alimentei o cavalo com uma bela fruta enquanto comia a outra.

Depois que terminamos, fui até a margem do lago com o cavalo. Ao
nos aproximarmos, vi um pequeno veleiro de madeira. O barco era feito à
mão e era um dos barcos de madeira mais bonitos que eu já tinha visto. Era
feito de pelo menos quatro variedades de madeira diferentes.
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Havia listras do que parecia cereja natural, coração roxo e mogno
profundo e nogueira escura. As laterais do barco eram feitas de madeira
trançada. A própria vela era feita de uma tela de linho branco de alta
qualidade. Ri ao ver o pequeno bordado prateado de um pardal na vela.

Na lateral do barco de madeira escrito em caligrafia dizia, 'Pardais
Ploion'. Eu ri porque não gosto muito de barcos, principalmente veleiros,
pois eles têm conhecimentos sobre correntes, velocidade do vento e
manobras que eu não tenho ideia. Isso me fez sorrir quando me virei para o
cavalo.

Eu: “Devo entrar no barco? Acho que vou sentar e esperar pelo Senhor
primeiro.”

Sentei-me na praia arenosa e esperei alguns minutos. Para passar o
tempo, pulei algumas pedras perfeitas em cima da água. O máximo de
saltos que consegui alcançar foram cinco, mesmo em condições perfeitas no
céu.

Eu então me sentei novamente. Em poucos minutos, senti o cavalo do
Senhor cutucar minhas costas. A princípio fui acariciar seu nariz, depois o
cavalo ficou mais agressivo em me empurrar. Eu finalmente me levantei do
meu traseiro e olhei nos olhos do cavalo.

Eu: “Ok, onde está o Senhor?”

O cavalo me cutucou de novo com tanta força que entrei no lago. Claro
que isso não doeu, mas foi completamente divertido.

Eu: “Ei, o que está acontecendo aqui? Você precisa se arrepender?”

Eu olhei para o cavalo e ri tanto. Pela aparência do cavalo, pude ler
seus pensamentos: 'Sério? Levo você até aqui para mostrar este barco que o
Senhor lhe deu, o mínimo que você pode fazer é entrar no barco.'

Eu ri e repeti o que pensei que estava dizendo. Percebi que estava
satisfeito e confirmei.

Eu: “Ei, você pode falar se quiser subir aqui?”

O cavalo acenou com a cabeça, mas ainda não estava falando.

Eu: Rindo. "Ok, não vou atormentar você e vou caminhar até o barco."

Eu me virei, levantei meu vestido e caminhei até o barco, pois a água
estava bem rasa. Sorri e lembrei que o linho aqui em cima não fica molhado
de verdade, então joguei a bainha na água.
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O barco estava a apenas 60 centímetros de profundidade e o fundo do
lago era de areia fofa, então meus pés não pisavam em pedras. Eu subi no
barco e fiquei sentado lá por um tempo, esperando o vento pegar a vela.

Rapidamente percebi que não havia mecanismos de direção, então
estava completamente à mercê do vento e das velas. Eu olhei de volta para
o cavalo branco do Senhor na costa e o cavalo disparou.

Eu: “Hmm, lá se vai minha carona. Senhor, onde estás?"

Esperei mais um pouco, pois estava claramente à mercê do Senhor
aqui. Olhei ao meu redor e os arredores me deixaram sem fôlego, pois eu
estava em uma bela área alpina. Essas montanhas enormes caíram com
inclinações íngremes neste lago de montanha.

A água era azul-esverdeada clara como água glaciar, mas não gelada.
A água estava fria, mas confortável até para nadar. O lago era raso e eu
podia ver o fundo dele. Havia areia branca e fofa em todos os lugares.

Eu podia ver lindos peixes como a truta arco-íris na água. No entanto,
essas trutas arco-íris eram enormes e suas escamas prateadas de arco-íris
criaram uma bela cena abaixo do barco. A água de baixo era límpida e
iluminada do solo.

Parece que até rocha sólida é iluminada do solo aqui e eu nunca tinha
notado isso antes. Sem nenhum meio de direção e sem destino aparente,
decidi tirar um cochilo. O sol estava quente e o casco do barco parecia uma
rede.

Não tenho certeza se eu estava agora em um estado de sonho ou se
era real, mas acordei da soneca do barco com o som de um trovão em uma
nuvem sobre mim. Sentei-me e olhei em volta e o céu tinha ficado escuro e
sinistro. Este não parecia mais um lugar celestial.

Não conseguia ver a que distância estava da costa e não tinha remos
nem leme. Eu clamei ao Senhor quando as ondas ficaram altas, pois eu
sabia que, eventualmente, as ondas ou o relâmpago venceriam o pequeno
barco de madeira.

Só então sobre as águas eu vi o Senhor e Ele estava sobre as águas
caminhando em minha direção. Eu fiquei no barco enquanto ele caminhava
mais em minha direção e gesticulava para que eu caminhasse até ele. Se eu
fosse ser como o exemplo de Pedro, então fracassaria e cairia, então apenas
fiquei onde estava e não saí.

De repente, acordei do meu cochilo e percebi que havia adormecido e
isso era um sonho. Comecei a chorar sentado no barco ao perceber que,
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mesmo com tudo o que o Senhor havia feito e com tudo o que Ele continua
a fazer, eu ainda tinha medo de andar sobre as águas em direção a ele.

Eu: Chorando. “Senhor, você escolheu a pessoa errada para tudo isso. Por
que pelo menos não saí do barco e tentei?”

Eu vi o barco começar a se afastar da distante costa arenosa do outro
lado do lago. Decidi que queria chegar à costa, então remei com a mão, mas
por mais que tentasse, não conseguia dirigir o barco até a costa.

Finalmente desisti quando o barco voltou para o meio do lago. Eu
afundei e deitei no casco. Lágrimas escorreram pelo meu rosto.

Eu: “Como posso estar tão longe, Senhor, e ainda ser irreverente com minha
fé. Eu me achei orgulhoso por invocar o fruto?”

Só então, olhei para o céu azul e vi o rosto do Senhor olhando para
mim. Ele estava sorrindo e rindo.

Jesus: “O que você está fazendo lá embaixo no barco? Eu acho que você
está fazendo beicinho. Oh não, Erin, você não."

Eu: Minhas lágrimas se transformaram em riso. “Sim, Senhor, eu estava
fazendo beicinho porque não havia nada que eu pudesse fazer. Primeiro eu
estava à mercê do Seu cavalo, depois do Seu barco e depois da
tempestade.”

Jesus: “Ouviste o que dizes? Talvez seja melhor ter misericórdia de si
mesmo? Se o cavalo tivesse freio e rédeas, para onde você iria? Se você
pudesse navegar com seu barco, para onde ele iria? Não houve tempestade
aqui neste lugar. Os sonhos o instruem ou apontam algo.”

Ele estava sorrindo enquanto me ajudava a sair do barco.

Eu: “Ei, estamos na praia, mas...”

Jesus: “Erin, você se preocupa com muitas coisas, mas tem que me
entregar seus fardos. Agora me diga o que está acontecendo.”

Ele se sentou na areia e fez um gesto para que eu me sentasse com
ele.

Eu: “Senhor, o sonho da tempestade era para me instruir ou me fazer saber
que estou me confinando a este barco. Incomodava-me não caminhar sobre
as águas até Você, nem mesmo sair do barco para tentar saber que Você
não me deixaria afogar. Eu lutei contra Você durante toda a viagem.”

Jesus: “Sim, mas aqui estão as boas novas. Você montou um cavalo que
não podia conduzir. Você pulou nele porque sabia que era meu. Há muitos
que nunca subiriam em um cavalo sem freio ou rédea, disso eu sei.
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“Agora você deixa o cavalo levá-lo em uma jornada sob Minha
liderança. Eu não estava visivelmente presente, mas estava lá dirigindo os
eventos. Você não tinha ideia de para onde estava indo, mas gostou do
passeio e da espera pelas respostas.

“Você teve paciência porque o cenário era lindo e você tinha coisas
para se ocupar. Você descobriu coisas sobre você durante as piscinas que te
faziam alegria.

“Você tinha uma compreensão mais profunda de quem você é para
mim. Eu te amo abaixo da superfície. Seu vaso e o que ele contém refletem
Minha luz, que é a chama em você. Aqui nada te falta, mas ganha tudo,
Comigo.

“Agora, com a continuação da jornada, você pôde aplicar o que
aprendeu Comigo sobre o fruto e a fé. Isso era excelente. No entanto,
quando você viu o pequeno barco de madeira com a vela, decidiu sentar e
esperar.

“À medida que sua jornada continuou, você ficou menos certo de
Quem Eu sou e da Minha capacidade de salvar. Agora, o cavalo pode falar se
lhe derem palavras e comunicar para você entrar no barco, mas você estava
satisfeito em esperar, mas também estava ficando entediado com seu status
quo.

“O cavalo empurrou você literalmente para a água para colocá-lo no
barco. Uma vez no barco, você percebeu que não havia mecanismo de
direção.

“Isso significa que ou eu sou cruel e quero ver você atirado sem
sentido na base desta montanha inclinada no lago ou virado no meio ou
apenas vagando sem rumo no lago por horas, dias ou semanas. Ou talvez eu
quisesse guiá-lo até uma costa pacífica. O que você acha?"

Eu: “Tem razão, Senhor, não estava gostando tanto do passeio de barco.
Senti-me encalhado e à mercê do barco e das condições. Eu não queria
nadar porque esses peixes são enormes. Eu estava cansado de esperar,
então fui dormir.”

Jesus: Rindo.

"Então, minha noiva tirou uma soneca?"

O choque passou pelo meu rosto quando percebi que foi exatamente o
que fiz.
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Eu: “Oh não! Então Você permitiu que o sonho que eu tinha para mostrar Eu
só fiquei no barco e nem saí na água para tentar andar. Por favor, me
perdoe, Senhor.”

Jesus: “Erin, você está perdoada. Eu te conheci onde você estava e não iria
te deixar.”

Eu: “Senhor, aprendi a esperar em Ti porque é a coisa certa a fazer, mas às
vezes é a coisa mais difícil de fazer. Eu sinto muitíssimo."

Jesus: “Erin, a luz resplandece nas trevas e as trevas ainda não a venceram
(João 1:5). Esta é a estação do advento e é um tempo de espera
intencional. Advento significa que a hora está chegando. Você está
antecipando o tempo da Minha vinda e, no mínimo, o cumprimento da
profecia das promessas que fiz a você.

“O barco aqui foi uma prova mais difícil do que das outras vezes.
Mostrei isso para que você pudesse avaliar exatamente onde está. Agora é
mais difícil com seu corpo não permitindo que seu cérebro o controle
totalmente. Seus dedos não cooperam e seu pescoço nos últimos dias tem
uma dor diferente de antes. Sua cabeça dói e você tem vontade de deitar.

“Você está se sentindo desanimado em seu julgamento atual. Eu
entendo isso, mas lembre-se de que Eu disse a você que sempre escurece
pouco antes do amanhecer. Me permita carregá-lo enquanto você fez o difícil
desvio em sua corrida.

“Às vezes você vai pensar que eu te deixei por conta própria ou
compreensão, mas não o fiz. Você pode ler sobre como os discípulos ficaram
desanimados quando pensaram que eu tinha morrido na cruz e os deixado,
mas eu não o fiz.

“Em vez disso, e por meio de Minha morte e ressurreição, carreguei as
chaves da vida e da morte. Agora, a boa notícia é que sua hora está
chegando, mas você precisará orar também pelos que estão em trevas.

“Eu estou exigindo apenas que você me permita levá-lo e Eu o
carregarei. O povo judeu não vê quem eu sou como 'o povo que andava nas
trevas viu uma grande luz; aqueles que viviam em uma terra de profunda
escuridão, sobre eles a luz foi mostrada.' (Isaías 9:2).

“O problema logo virá para Israel. Por favor, ore para que os corações
se voltem para Mim e Me vejam. Seus inimigos logo serão uma multidão
contra ela. É a hora da verdadeira 'Teshuvá'.”
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Eu: “Senhor, Tu me lembraste de José em Gênesis 45:5 e isso me lembrou
que Tu és como José. Eles queriam que Você fosse destruído, mas, em vez
disso, Você os transformou e os salvou da morte.”

Jesus: “Há muitos sinais na Palavra que os apontam para mim, mas muito
poucos me encontram. No entanto, não importa o que aconteça, vou chamar
aqueles que estão em fraqueza. Deus, meu Pai, prepara o caminho. Parece
impossível, mas não para Mim.

“É por isso que sonhos e visões acontecem. Enquanto dorme, posso
chamá-lo e o Deus de toda a Criação pode ministrar, profetizar, instruir e
advertir.”

Eu: “Sim, vi em Gênesis 46:2-4 que Você está sempre disponível para
mim.”

Jesus: “Um dia você estará aqui nos lírios e dançará no campo. Prometi
enviar ajuda do santuário enquanto você permanecer aqui. Os problemas
vêm a você por causa de quem você é em Mim, não por causa de quem você
é individualmente.

“Agora você deve confiar em Mim, mesmo quando parece que está no
escuro ou quando não tem esperança. Persevere e agarre-se um pouco
mais. Não adormeça no barco. Embora eu demore, espere em mim.”

Eu: “Isso é o mesmo que tardar?”

Jesus: Sorrindo.

“Sim, parece que não estou aqui com você, mas nunca te deixei. A
última trombeta logo virá e todos ficarão maravilhados. A mídia influenciará
os eventos, pois até mesmo os cristãos estão se afastando do povo judeu.

“Em breve o mundo girará com base em fatos falsos, medidas falsas e
pesos falsos. A balança estará contra ela. Eu mostrei a você cavalos
cavalgando e uma grande nuvem e você viu pergaminhos sendo passados.
Este tempo está próximo, como em Ezequiel 38:15-16.

“Existe um plano para exterminar o povo judeu. A escuridão e a
destruição vêm antes do tempo de reconstrução. Também haverá ataques de
três áreas a oeste de Israel e do mar. Lembre-se de que existem dez
príncipes.”

Eu: "Senhor, Você nunca foi tão direto antes."

Jesus: “Estou mandando consolo para você, então agora deixe-me
carregá-lo. A luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram.”

Eu: Abraçando Ele. “Eu te amo, Senhor, 'porque o rei confia no Senhor, pelo
amor infalível do Altíssimo ele não será abalado' (Salmos 21:7). 'Pois eu
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confiarei em ti, Senhor; embora a Terra estreme e as montanhas caem no
coração do mar, Deus está dentro de mim e eu não vou cair. Deus me
ajudará ao raiar do dia '(Salmos 46:2; 46:5).

“Senhor, eu sei que Você me ama e lamento que minha dor e condição
física tenham me mantido desanimado. Você sempre foi fiel e só sei que
meus filhos voltarão para casa em segurança, conforme Você prometeu.
Você também prometeu prosperar, não me prejudicar. Para mim, isso
significa cura, então eu agradeço.”

Jesus: Ele estendeu a mão para olhar para mim. “Você logo ficará surpreso,
pois sua hora está chegando. Embora pareça que eu demoro, eu não
demoro, então continue assistindo.

“Mantenha os olhos fixos em Mim e não durma. Olhos bem abertos,
Erin, lembra?"

Ele sorriu com amor e bondade.

Eu: “Sim, Senhor. Vou ficar alerta e tentar não desanimar nem adormecer.
Quando eu sinto que você não está lá, eu sei que você está, e mesmo bem
na porta. Obrigado por esta lição de perseverança e fé.

“Obviamente, não tenho fé, então, por favor, ajude-me dando-me
sinais de que Você está perto. Eu sei que Você não gosta de testes, mas por
favor, pense nisso como se estivesse enviando à Sua Noiva um bilhete ou
buquê de flores com antecedência.”

Jesus: Rindo.

"Muito bem, então esta feito enquanto você Me agrada."

O sonho acabou.
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