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201 - Deus, Rosa, Lírio, e
Crianças com Olhos Batidos

Recebeu terça-feira, 26 de abril de 2016

(anteriormente conhecido como Hora Final 11 )

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por meus filhos, família e amigos.
Amigos verdadeiros são tão difíceis de encontrar e sou muito grato por eles.

Um de meus amigos disse algo muito atencioso; um amigo verdadeiro
é um amigo fiel é alguém que o protege porque o conhece e está
amorosamente comprometido com você. Eles protegem você e não falam
mal de você aos outros. Eles o elevam em oração e são gentis com você com
base no amor.

No entanto, um amigo leal é alguém que se dedica a alguém com base
em uma obrigação repleta de culpa. Um amigo leal semeia com base no
passado com muito pouco compromisso com o crescimento, ao passo que
uma amizade fiel se baseia em plantar sementes de amor para trabalhar em
direção a uma colheita futura. O amigo leal fica por medo, enquanto o amigo
fiel fica por causa do amor, da alegria e da esperança. O amigo leal
permanece para o propósito errado.

Pai, meu coração está pesado nas últimas semanas. Sinto em meu
coração que Você virá em breve e não há tempo para esperar. Eu te amo. Eu
oro quando Você me chama de amigo, que eu seja fiel. Eu te amo por quem
você foi, por quem você é e por quem você logo se tornará, embora nunca
mude.

Mesmo que eu veja problemas tão horríveis em breve, eu sei que Você
vai pegar tudo isso de ruim e transformá-lo em bom. Você conhece o
coração de cada homem. Você examina cada um de nós e conhece as salas
ocultas dentro de cada coração; alguns são escuros. Obrigado, Pai, por
enviar Jesus para destrancar essas câmaras escuras com Suas chaves.
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Obrigado, obrigado, Pai. Abençoe meus amigos fiéis. Perdoe meus
inimigos. Abra os olhos cegos de quem não te conhece. Fale com ternura
com eles.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente no lindo caminho florestal. As cores eram tão
vivas e lindas. O caminho estava iluminado pelo sol. A fragrância era linda;
uma mistura de sequóia, pinheiro, gardênia e jasmim - ah! e um toque de
rosas. Eu ouvi música ao fundo. Isso me lembrou de todos os lugares
bonitos que eu já estive. Tudo enrolado em um só lugar, mas acrescente o
Céu a isso, ampliando a beleza mil vezes.

Lágrimas escorreram pelos meus olhos enquanto eu pensava sobre a
glória pacífica deste caminho. Andei um pouco mais e lá, à minha direita,
estava o lindo lago e as fontes. Tirou meu fôlego. Sentei-me na grama macia
e agradeci a Deus por me permitir ver e escrever sobre isso.

Ontem à noite, as crianças e eu fomos ver o filme “Milagres do
Paraíso”. Na parte em que a menina morreu, eles a mostraram no caminho
do céu, depois na lagoa e depois nos campos de flores. Procurei para ver se
conseguia encontrar fotos de como o filme recriou tudo isso para os
espectadores. Simplesmente, fiquei surpreso com o quão perto isso era de
como o Céu realmente se parece; não tão perfeito, mas muito próximo.

Esta garotinha, Annabel Beam, esteve aqui no céu, passou por esse
caminho e por este lago. Ela estive no jardim de Deus, ao lado de Sua porta.
Eu vi os lindos cisnes se cortejando. A água estava cristalina. Fechei os olhos
por um momento para que pudesse capturar os cheiros e sons.

Eu: “Obrigado, Pai, por este presente maravilhoso. Obrigado pelo Dom do
Céu.”

Senti uma mão em meu ombro. Eu olhei para cima e Uriel estava
sorrindo para mim.

Uriel: “Deus pede sua presença, Erin”.

Eu sorri e agarrei sua mão estendida enquanto ele me colocava de pé.
Eu estava instantaneamente na frente do conselho florestal. Olhei para a
minha direita e havia uma linda rosa rosa e bordô e um lindo lírio cintilante.
Havia um pequeno envelope gravado com meu nome nele.

Eu: “Uriel, posso abri-lo agora?”

Uriel: “Você nunca perguntou antes. É dirigido a você. Não vejo nenhuma
outra Erin entre nós, não é?" Ele estava sorrindo.
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Eu: Eu estava rindo. "OK."

Estendi a mão para abrir o pequeno envelope. Havia uma rosa em
relevo e um lírio. Abri o pequeno cartão:

“Eu sou a Rosa de Sharon e o Lírio dos Vales.

Como o lírio entre os espinhos, assim é o Meu amor entre as
filhas.

Minha noiva, você Erin, é como uma rosa e um espinho de lírio.

Você floresce onde está plantado, até o dia em que

Eu o removo você para um lugar seguro!

Eu te amo"

Jesus

(Cântico de Salomão 2)

Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Tirei as duas flores do quadro e
olhei para Uriel. Ele fez um gesto para que eu entrasse na porta depois de
colocar pomada em meus olhos. A pomada permitiu meus olhos para ver
porções da glória de Deus ao redor da área. Eu ainda não conseguia
distinguir Deus no Trono ou a área ao redor atrás dele e acima com qualquer
clareza.

Eu tinha visto representações de Deus no Trono nas aulas de história
da arte, mas nada. Já vi quase capturar a Sala do Trono de Deus. Nem tenho
certeza se é uma sala, com base no tamanho do Mar safira. Já vi aspes que
se encontram no topo dessas colunas maciças, mas não sei o quão longe
eles continuam em direção a Deus.

Uriel me levou um pouco mais longe, pelo menos até que minha
gravidade celular fizesse meu corpo cair no chão em adoração a Deus no
trono. Eu agradeci a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo e
tudo o que Ele fará. Não consigo compreender Seu amor ou imaginar a
medida de Seu coração. É enorme, enorme, enorme! Uma dada autoridade
divina e poder além de Deus seria assustador.

Eu: "Obrigado, Pai, por ser misericordioso, misericordioso, compassivo e no
controle de tudo. Por favor, me perdoe às vezes se eu me tornar mais leal e
menos fiel como amigo. Às vezes, fico desanimada com a longa espera por
Jesus. Às vezes fico deprimida com a falta de coisas em vez de gratidão
pela minha abundância.
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"Eu tento tanto segurar o que é bom que não consigo deixar ir e
permitir que Você me leve para algo melhor; eu me torno medo, Pai. Eu vejo
o mundo ficar mais frio. Estou com medo, mas Você é Fiel. Você vê o fim
desde o início. Eu vejo apenas do que sou capaz de acordo com os padrões
humanos. Por favor, ajude-me, Pai."

Eu orei por algum tempo. Adorei a Deus enquanto ouvia o coro dos
anjos. Pensei comigo mesmo: “Aqui o tempo não tem significado e não tem
medida, mas, na Terra, o tempo passa tão rápido.” Meu filho logo se formará
no ensino médio e meus outros dois estarão no ensino médio juntos. Nunca
pensei que viveria para ver isso. Rezei para que Deus viesse por nós antes
dessa época.

Parte de mim se apega aos meus filhos quando pequenos. Eles eram
tão inocentes e cheios de admiração. Eles nunca se preocuparam. Eles
estavam alegres. Perdi tempo durante minhas batalhas terrenas. Perdi mais
tempo enquanto trabalhava. Agora tenho tempo, mas sou mais um
motorista de táxi, uma caixa de ressonância para conselhos e uma delas
estão se tornando adultos e eu sinto falta deles quando crianças.

Eu: "Pai, a vida é maravilhosa e dolorosa."

Deus: “Eu conheço seus pensamentos. Você é meu amigo, você está aqui e
é fiel.”

Eu: "Pai, nem sempre sinto que sou um bom amigo para Você. Tive sonhos
difíceis na semana passada e escolhi a vida em vez de passar o tempo na
Sua presença. Por favor, me perdoe."

Deus: “Se eu sou seu Pai e também o chamo de amigo, então sou fiel ou
apenas lealmente enganador?”

Eu: "Você não faz nada por dever ou rotina. Você é fiel quando eu não sou,
Pai."

Deus: "Sinto a dor em seu coração, Erin. Ouvi seus gritos. Não me esqueço
do clamor dos aflitos. Eu vou curar o seu coração partido e curar suas
feridas. Eu não vou virar o Meu rosto de você. Os seus filhos, Eu vou salvar.”

Eu: Eu estava chorando. “Pa… Pai… Obrigada pelos meus filhos, minha
família e amigos. Obrigada pelas lembranças, mas, às vezes, bem, muitas
vezes, elas são muito dolorosas. Não consigo atravessar as pontes com as
fechadas pedágios; o que significa que não posso voltar no tempo. No
entanto, às vezes sinto falta dos pequenos momentos de felicidade.”

Deus: "Erin, o que você está experimentando nasce de acreditar no que
está por vir e no que eu permiti que você visse. Não é benéfico para você
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ver o que eu vi. Eu vejo as coisas feitas em segredo e que que nasceu do
mal. Isso não pode ficar impune, nem posso ignorar os gritos dos aflitos.”

Eu: "Vejo apenas o que Você me mostrou e não consigo imaginar isso. As
notícias são horríveis e eu mal consigo acompanhar. Vi apenas uma fração
do que Você preparou para nós e estou tão animado por estar aqui com Você
no Céu.”

Deus: "Eu tenho colocado uma Escritura em seu coração. O que Eu tenho
prometido?"

Eu: "Fiquei preocupado com a quantidade de maldade que existe na terra.
Fiquei preocupado com meus filhos na escola. Aqueles que os instruem estão
ensinando contra o nosso amor por Você. Coisas proibidas de falar há
apenas alguns anos atrás são agora tópicos permitidos. Agora, as coisas que
louvam a Você e Seus milagres são ofuscadas por testemunhos da nova era.

"Ninguém ouve nosso testemunho, Pai. Na verdade, somos instruídos
a silenciar nossos louvores a Você por aqueles com línguas mentirosas. Está
tudo bem louvar a Alá ou outros deuses abertamente, mas falar de Jesus,
bem, isso é chamado de odioso, divisivo e estreito.

"O que devemos fazer? Como vivemos? Quero tanto falar o que penso.
Levantei-me a esses professores em defesa de nossas crenças, mas eles
olham um para o outro e depois para mim como se eu fosse uma criança
perturbada. Como fico quando a parede de pé é mais forte e maior? Oh,
você me deu o Salmos 37 e outro Isaías 5."

Deus: “O primeiro fala do que acontecerá com aqueles que praticam o
último. O anjo também não disse que os últimos livros eram importantes?”

Eu: “Estou confuso. Foram cinco e Apocalipse?”

Deus: “Todos são bons. Por que chamei você para isso?"

Eu: “Não sei.”

Deus: “O primeiro dos seis, ou cinco se você não incluiu o Livro da
Revelação no final. Este começa Minha estrutura arquitetônica para a
redenção do homem. Isso proclama a importância do Meu Filho e do Meu
plano por meio Dele para as gerações futuras. Os outros livros são
instruções para viver pela fé, perseverar sob as provações, abandonar o
pecado e perseverar com paciência.

"Há mais. Existem palavras de sábios conselhos ao encontrar falsos
ensinos. Esses escritos o instruem sobre os caminhos que você deve seguir.
As instruções são para abandonar a maldade antes do Livro final, entendeu?
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“Agora, aqueles que se arrependem e abandonam a iniqüidade
receberão a vida eterna; aqueles que aceitam que Meu Filho carregou seus
pecados, rasgando a cortina ou véu em dois e expondo o cerne da questão.
Aqueles que perseveram sob muitos tipos de provações, herdarão muito
mais aqui Comigo. Que aqueles que carecem de conhecimento orem e Me
perguntem.

“Todos aqueles que buscam sabedoria, então batam e Eu abrirei esta
porta para eles, mas aqueles que escolherem seus próprios caminhos e
iluminarem seu próprio caminho não serão encontrados por Mim. Seu
caminho mal iluminado leva ao vale dos tolos, onde eles dançam ao redor do
fogo e sacrificam os vivos aos deuses desocupados.

“Não siga estes. O último livro escrito os condena. Mas se você
acredita em Meu Filho, que enviei para expiar os pecados, então ainda mais
será escrito a partir da Minha história e isso nunca terá fim”.

Eu: Eu estava chorando. “Pai, obrigado por enviar Jesus; nosso maior
presente. Obrigado pelas histórias nas páginas da Bíblia; antigo e novo.
Obrigado pelo Espírito Santo; nossa lâmpada para nosso noivo nos
encontrar. Obrigado pelo céu. Obrigado pela salvação.”

Deus: “De nada. Eu sinto o medo em você. Fale. Por que?"

Eu: “Tenho medo de outros cristãos. Pai, o Senhor nos disse para estudar os
cinco livros que levam ao Apocalipse. Não é toda a sua palavra importante?”

Deus: “Sim, para finalidades diferentes. Alguns apenas lêem as cartas,
alguns apenas os Evangelhos, alguns apenas os Salmos, alguns o início,
mas não o fim e alguns apenas o fim. Muitos excluem as profecias,
lamentações, crônicas ou conselhos sábios. Muito poucos lêem o Livro do
Amor. O que eu falei são instruções muito diretas para vir de onde você está,
em uma terra escura, para a terra da paz eterna. Use-o como um guia,
como um manual do usuário ou um mapa.”

Eu podia sentir um barulhinho Dele, como uma risadinha.

Deus: “À medida que a calamidade continua por toda a terra, o mal
aumentará. Haverá muitos que se afastarão das Minhas leis e instruções
para perseguir outros deuses. Quando a chama aumentar, as pessoas
correrão para evitar expor sua escuridão. Aqueles que vivem nas trevas irão
preferir. Aqueles que amam a luz verão um aumento. Você não deve temer
desta vez ou da próxima. Embora haja inquietação na terra, seu manto é a
paz.”

Eu: “Pai, o Senhor me mostrou tantas coisas assustadoras por vir e enormes
decepções. Há algo que eu possa fazer?"
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Deus: “Ore. Ore pela paz de Israel. Ore pela paz de sua terra. Ore por
aqueles que têm ouvidos para ouvir. Existem boas notícias. Belos são os pés
de quem traz esta boa notícia. Recentemente, você pensou em algo para
lembrar seus filhos de orar e abandonar o pecado”.

Ele pareceu rir.

Eu: Fiquei um pouco envergonhada. “Oh, sim, eu chamo de R2B2.
Arrependa-se (vire as costas), Renuncie ao mal, Quebre o poder do inimigo,
Abençoe (quatro passos). Eu precisava de algo para ajudá-los a lembrar de
abandonar o pecado e que, se o fizerem, Você é rápido em nos perdoar.”

Deus: “Muito bom. Seus resultados me agradam. Isso é bom."

Eu: “Quero que meus filhos sejam fiéis a Ti; não apenas leal, Pai, mas fiel.
Sei que Pedro declarou sua fidelidade, mas Jesus falou de sua traição em
breve. A maioria dos discípulos fugiu e não estavam na cruz, apenas os dois
de Maria e João.”

Deus: “Não tomo Eu o que é mau e transformo em bom? Pedro não apenas
recebeu perdão, mas também adquiriu grande sabedoria? Ele não foi uma
das melhores testemunhas para atestar seus erros e vencer o maligno que
pediu para peneirá-lo como trigo em Minha Corte?

“O inimigo está aqui para fazer uma petição contra você e seus filhos,
Erin, então ler sobre aqueles que foram antes de você na batalha e
venceram o que é contra eles parece um conselho sábio, um livro muito
bom. Agora, você tem perguntas sobre algo que está perturbando seu sono.
Pergunte-me e aumentarei o seu conhecimento”.

Eu: “Sim, Pai. Continuo tendo sonhos semelhantes e preciso de ajuda. Neste
único sonho, a Noiva foi removida e a luz se foi da terra. Aqueles que
correram para as colinas em busca de abrigo começaram a passar fome e
voltaram para “cidades seguras”, embora muito poucos estivessem seguros.
Vim testemunhar para uma mulher em uma parte muito escura de uma
cidade oriental com muitas colinas.

“Eu estava com outro santo e tínhamos uma pasta com fotos do céu
dentro deles. Essa mulher tinha cerca de 32 anos. Ela já foi uma cristã muito
forte e depois caiu em uma falsa doutrina quando perdeu o marido em um
acidente. Uma igreja a abraçou e a convenceu de que não havia problema
em pecar porque Deus, Você, estava bem com isso e perdoava tudo, não
importa o que fizéssemos aos outros.
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"A mulher tinha um demônio que a seguia em todos os lugares, que
parecia para ela como sua filha de 7 anos. Para os outros ao seu redor, ela
parecia louca de tristeza e parecia falar consigo mesma. Fomos enviados
para mostrar fotos e cartas dela de 7 anos velha com Jesus e seu marido no
Céu. Quando eu apareci para a mulher, eu pude ver esse demônio-criança.
Ele podia me ver e parecia um demônio real com olhos negros e um assobio
gutural de gato.

"O demônio se virou para a mulher e podia falar como sua filha. A
mulher podia ver partes dessa presença de criança-demônio. Ela me
implorou por ajuda para chegar ao seu Marido e filho no Céu. Nós a
ajudamos a permanecer forte em Jesus.

"Então o sonho acabou. Preciso saber quantas dessas
crianças-demônios vão fingir ser como aquelas crianças arrebatadas? Pai,
isso é um grande engano. Se eu fosse aquela mulher, eu também ficaria
muito perturbado com minhas perdas. Eu posso cair neste engano também.
Isso é horrível.”

Deus: "Então agradeça porque não estará naqueles tempos. Enviarei o anjo
para explicar os enganos do inimigo. O que você viu, o inimigo lutou para se
manter escondido."

Eu: “Muitas vezes me perguntei o que poderia impedir as pessoas de Você
durante a Tribulação.”

Deus: "Então, é bom para você plantar a sua semente em boa terra,
contando comigo para trazer chuva, sol e uma colheita recorde. Agora,
permaneçam fiéis como têm sido. Enviei-lhes amigos fiéis nesta temporada
para removê-los para um lugar seguro que Eu abençoe.

“Me permita enviar a chuva, o sol e a colheita para que você possa
espalhar as Boas Novas para aqueles que dormem.”

Eu o ouvi rir.

"Erin, lembre-se de R2B2; esta é uma boa instrução."

Eu ainda estava um pouco desconfortável com meu simbolismo
improvisado de Star Wars para arrependimento.

Eu: "Obrigado, Pai. Eu te amo. Obrigado por curar meus olhos e a cura de
meu filho. Embora ele não esteja totalmente curado, há cada um dia ele está
mais e mais normal. Deus o abençoe, Pai, por tudo o que você fez.

Deus: "Não acabou, Erin. Você é amada. Eu a chamo de amiga."

Eu: “Eu também te amo”.
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Só então, senti uma mão em meu ombro. Eu olhei e era Uriel. Ele me
colocou de pé e fora do tribunal de Deus.

Uriel: "Erin, haverá um grande engano quando o Senhor vier para sua
Noiva. As crianças também serão removidas, assim como também aqueles
que chegaram a um tempo em que Deus os considera incapazes de entender
quem é Seu Filho. Isso significa que não são apenas aqueles que estão
abaixo da idade de responsabilidade judaica.

“Deus providenciou para os que não têm transtorno mental desde o
nascimento ou faltam nas mãos do homem, entendem? Pois está escrito em
Marcos 10:14-16: “Não os impeçais, porque o Reino de Deus pertence a
esses. Eu digo a você, qualquer um que não receberá o Reino de Deus como
uma criança, nunca entrará nele.”

Também em Mateus 18:10: "Vede, não desprezeis a nenhum destes
pequeninos. Pois eu vos digo que os seus anjos nos Céus sempre vêem a
face de Meu Pai nos Céus."

Eu: “Então, isso significa que os deficientes mentais também irão?”

Uriel: "Leia o que eu disse a você, a quem Deus enviou para lhe dizer;
então ore. O engano que vem enganará até os eleitos, tanto antes como
depois do grande e terrível Dia do Senhor, entendeu?"

Eu: “Será um dia maravilhoso para nós, mas terrível para todos os outros.”

Uriel: “Isso também está escrito em Mateus 24: 'E Ele enviará os Seus
anjos com forte toque de trombeta, e eles ajuntarão os Seus eleitos desde
os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus.'

“Erin, você entende a Parábola da Figueira como lhe foi mostrada.
Entenda as estações que virão e o tempo em que você está. Belos são os
pés que trazem Boas Novas. Quando você vê todas essas coisas, você sabe
que está próximo, bem na porta.”

Ele sorriu e voltou minha atenção para a porta de Deus.

O sonho acabou.

9


