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220 - Jesus, a Eleição e o Mar de Vidro

recebeu domingo, 30 de outubro, 2016

Aniversário da filha!

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.
Obrigado por minha filha. Eu dei à luz por cesariana e tenho uma cicatriz de
quinze polegadas para mostrar por isso. Bem, talvez o tempo tenha esticado
a cicatriz um centímetro a mais a cada ano após seu 12º aniversário.

Já em 2001 e logo após o '9/11', me foi dada uma escolha de
agendamento pelo meu médico para dar à luz a minha filha em cada 31 de
Outubro de 30 de Outubro.deDadas estas duas opções, eu decidi no dia
30,um dia antes do Dia das Bruxas, em oposição ao dia real de Halloween.

Pai, oro para que tenha feito o que parecia certo aos Seus olhos
quando escolhi esta data. Fiz isso em homenagem ao que acreditei que Você
desejaria para nós. Desde então, minha filha tem sido uma bênção e um
milagre. Ainda mais devido a todas as dificuldades e problemas que tive com
o nascimento de meus dois filhos.

Agradeço hoje por todos os meus filhos. Eu sei que, às vezes, eles me
cansam, mas não tenho certeza de onde estaria sem eles. Eles contribuíram
para a minha vida e, se não fosse por eles, acredito que teria perdido o
desejo de permanecer aqui quando Você me chamou para casa.

Agradeço-te, Pai, por todos os nossos filhos. Senhor, estamos todos
esperando em Ti para fazer algo novo aqui. Sinto que nossos cinco filhos
estão dormindo agora. Embora todos pareçam estar dormindo em sua
caminhada com Você também, parece que dormir é algo que eu preferiria
que eles fizessem em vez de estarem acordados e rebeldes.

Como tal, eu Te agradeço, Pai, por este tempo atual de sono em que
eles estão. Sinto que eles permanecerão neste sono até o dia em que logo
se levantarem, mas apenas por Sua mão divina. Rezo por isso todos os dias
e agora posso sentir que esse dia está quase chegando. Na verdade, cada
um de nós agora sente isso e oramos por isso antes de cada refeição
noturna.
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Recentemente, enviei meu voto de ausência ao Estado de Washington,
pois ainda estou registrado lá para votar. Fiquei muito animado ao ver meu
filho mais velho votar pela primeira vez. Na última eleição, perguntei-lhe
qual candidato traria Jesus mais rápido para vir nos buscar. Com base na
sua resposta, foi assim que votei na última eleição.

No entanto, desta vez, quando novamente pedi a Sua sabedoria sobre
este assunto, Você me disse para votar de acordo com minha consciência e
minha moral. Você sabe que esta eleição é especialmente difícil porque
nenhum dos candidatos parece moral. Felizmente, enquanto orava a Você
sobre tudo isso, Você novamente me deu mais informações sobre minhas
perguntas e esclareceu nossas escolhas.

Deus: “Erin, minha ira está vindo sobre a terra amaldiçoada. Um é o líder do
compromisso moral e, sob esse líder, a nação será destruída pela rendição e
por uma vara de punição. O outro líder é um líder de força e orgulho e, sob
este líder, a nação não permanecerá neutra, mas lutará.

“No entanto, não importa qual líder seja escolhido, agora não importa,
porque a nação já foi avaliada e considerada culpada, pois está sem Mim.
Lembre-se, Erin, que sou Aquele que destitui reis e levanta os homens. Ore
por aqueles que serão 'arrebatados' mais tarde para que não sofram antes
desse dia.

“Portanto, Erin, traga-Me seus problemas e não confie naquilo que
mente para você, mas ao invés disso, confie em Mim em todas as coisas.
Dessa forma, quando os problemas vierem, você reconhecerá Minha Voz,
obedecerá Meus Comandos e será considerado inocente naquele dia.”

Eu: “Pai, o dia da votação será 'aquele dia' para a nação amaldiçoada?”

Deus: “Não, Erin, este não é o dia de que estou falando, mas este dia ainda
será um ponto de viragem para esta terra. Essas escolhas serão registradas,
então escolha com cuidado, não com base no que o pai das mentiras lhe
disse, mas no que eu mostrei a você. Enquanto um eu indiquei para um
propósito, o outro eu concedi permissões. Enquanto um enviei, concordei
com o outro, mas não enviei.”

Eu: “Você não vai me dar nomes?”

Deus: “Erin, você não precisa de nomes. Você não vê que o mundo está
contra um enquanto os malditos estão contra o outro?"

Eu: “Pai, todos os que votam no errado estão amaldiçoados?”
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Deus: “Não, Erin, eu não julgo pelas escolhas feitas por aqueles que agora
estão sob um véu de engano. Em vez disso, eles são julgados porque seus
corações estão vazios de mim. Você está entendendo mal o que eu disse.

“Agora, por que tantos precisariam se levantar contra um homem se
eu não o mandasse? Erin, você já viu isso antes, então isso também deve
ser um sinal para você. Agora, o que está no poder fez uma declaração para
se opor a outro para não ter seu legado destruído. O que é um legado?”

Eu: “Será que um legado pode ser um modo de vida atual resultante de
nossas ações passadas?”

Deus: “Sim, então agora você deve se perguntar qual é o legado dele. É
uma nação agora desprovida de Deus, continuando seu curso como uma
vara de punição, mas se disfarçando como sendo para o bem de toda a
humanidade. Agora, quem nomeou este homem como deus?"

Eu: “O povo o designou como deus sobre eles.”

Deus: “Sim, mas ainda sou Deus sobre todos eles e agora permiti o que
declaram e buscam. A escravidão agora caiu sobre eles, mas eles não a
vêem. No entanto, ainda concedo sabedoria para aqueles que a procuram
sinceramente. Portanto, ore por sabedoria e ore por Israel, Minha Terra, pois
o homem com o legado a sustentar continua em seu curso enquanto o resto
do mundo está velado.”

Quando Ele terminou de falar comigo sobre isso, pude de alguma
forma dizer que havia mais coisas que seriam reveladas mais tarde, mas
sempre em Seu tempo. Agradeço-te, Pai, pelas tuas sábias palavras, pois és
Tu que criaste o princípio e a nossa eternidade.

Você conhece o curso de cada homem e nada pode ser removido de
Você de forma que Você não esteja ciente. Assim como Você se importa até
mesmo quando um pequeno pardal cai, tão abençoados somos todos nós
que O amamos por ter um Pai Celestial que nos ama e nos mantém seguros.

Pai, preciso de ajuda com meus sonhos recentes, pois eles parecem
estar de alguma forma relacionados a perguntas que recebi recentemente de
vários de meus amigos sobre como eles podem vivenciá-lo de uma maneira
mais profunda. No entanto, acho que não posso responder a eles de forma
adequada ou com certeza, pois realmente não sei a resposta para esta
pergunta difícil.

Como tal, só posso compartilhar com outras pessoas as vezes em que
passei de um estado de estar com Você para outro. Essas transições
pareciam acontecer sempre que Você exigia algo de mim, embora eu
realmente não tivesse ideia do que era na época.
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Embora agora eu saiba que Você me fez um tipo de navio, agora
também sei que não sou 'da água' ou 'do mar'. Embora tenhas colocado no
meu coração a sede de água e de viver perto dela, a água não é o caminho
da minha vida.

Aqui estão apenas alguns exemplos para tentar explicar o que quero
dizer com isso. Embora eu não seja um nadador ávido, gosto de dar um
mergulho em uma piscina ou lago. Embora eu não tenha nenhum desejo de
ter um barco ou 'navegar pelos mares', eu já tive um grande desejo de ser
remador em meus anos de faculdade, embora nunca tenha realmente
praticado esse esporte.

De qualquer forma, e na realidade, fui e continuo sendo principalmente
um amante da terra que simplesmente adora contemplar os belos lagos,
riachos, rios e oceanos de um ponto de vista seguro. Ah, sim, e eu amo
fontes, nascentes, piscinas e cachoeiras também.

Eu amo que toda a água no Céu se origina do Trono de Deus e que o
Rio da Vida sempre começa com Deus. Adoro o gosto da água fresca e
fresca, tanto na Terra como no Céu, e bebo muita água todos os dias. Eu sou
muito grato a Você pela água.

Agora, por que eu mencionei nada disso? Mencionei isso para
estabelecer com firmeza que não sou um adorador da água de forma
alguma, mas apenas um adorador de Você, nosso maravilhoso Deus. Senhor,
só sei em meu coração que o Senhor me criou para ser um vaso para Seus
propósitos e não para minhas próprias ambições carnais.

Para me tornar este vaso para Você, eu precisava que todas as coisas
que obstruíam o livre fluxo do Espírito, o Espírito Santo, de Deus fossem
removidas. Isso também significava que eu tinha que me fazer algumas
perguntas muito difíceis. Como apenas um exemplo, perguntei se ainda
estava, de alguma forma, interferindo acidentalmente em Sua Vontade.

Quando finalmente decidi entregar minha carne totalmente aos Teus
propósitos, foi dolorosamente lento no início, porque eu ainda estava
ouvindo os outros e não apenas o Senhor. Felizmente, Pai, Você foi muito
paciente comigo enquanto eu continuava a buscá-Lo.

Mesmo que eu tenha perdido anos de minha vida sem um vaso limpo,
eu sou muito grato por Sua graça e misericórdia e por Você não desistir de
mim mesmo quando fiquei desanimado. Em vez disso, Você me amou por
tudo isso e pacientemente "cortejou"-me continuamente, nunca parando.

Por sua vez, aprendi a amar Você de todo o coração. Agora vivo todos
os dias para Você, embora certamente não seja perfeito. Senhor, embora
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meu vaso não seja perfeito, oro para que o Senhor esteja satisfeito comigo.
Eu te amo muito, Pai, e Você é minha Torre Forte!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava mais uma vez no mirante vendo o Vale de Deus abaixo de
mim. Eu sorri enquanto amanhecia novamente enquanto a luz do amanhecer
continuava. Respirei fundo e senti o rico ar do Céu encher meus pulmões.

Respirei fundo novamente e percebi que, ao expirar, o ar de Deus, o
oxigênio de Deus, trouxe vida e juventude ao meu corpo. Eu me senti mais
jovem aqui e foi um forte contraste com o que eu sinto na Terra.

Ao olhar ao meu redor, mais uma vez vi a fonte borbulhante saindo da
rocha. Corri para beber da fonte e, ao me aproximar, meus olhos se
deliciaram com o que vi. Comecei a chorar quando vi um pequeno recipiente
apoiado nesta rocha. Para entender completamente a origem de minhas
lágrimas, você precisará de algumas informações básicas …

Quatorze anos atrás, eu possuía uma coleção de belas antiguidades.
Com o passar dos anos, colecionei essas antiguidades com base em coisas
que achei lindas. Essas coisas geralmente eram feitas à mão, pintadas à
mão ou, se fossem de vidro, sopradas à mão. Essas antiguidades eram de
uma época no passado e de uma época anterior à fabricação em grande
escala. Eles eram de uma época em que as coisas ainda eram feitas com
cuidado e habilidade.

Infelizmente, quando mais tarde enfrentei uma doença e descobri
coisas ocultas que foram feitas a meus filhos, tive que abrir mão dessas
coisas de valor terreno. Abandonar essas coisas não foi tão difícil para mim
quanto poderia ter sido, já que meus filhos e nossas despesas de vida eram
mais importantes do que essas coisas.

Simplesmente, eu precisava liquidar para pagar as contas médicas e
jurídicas. Logo os leiloeiros, liquidatários de imóveis, donos de casas de
penhores, bancos, empréstimos consignados e, finalmente, a proteção
contra falência vieram em sucessão. Quando finalmente esgotei todas as
minhas opções mundanas, tudo o que restava de valor era minha vida e a de
meus filhos.

Foi quando realmente encontrei Deus. Eu O conheci quando não havia
mais opções mundanas e quando não podia mais contar com o que o
homem empresta ou as instituições fornecem. Ou talvez tenha sido quando
eu não pudesse mais contar com o que o homem fornece ou as instituições
emprestam.
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Bem, de qualquer forma, de qualquer uma ou todas essas opções veio
minha única opção. Esta opção, antes de mais nada, mas finalmente para
sempre, foi e é Deus! No entanto, isso é algo que realmente descobri da
maneira mais difícil.

Durante minha liquidação para financiar minhas batalhas, finalmente
tive que vender minha valiosa coleção de potes franceses. Este era o último
da minha lista para liquidar e eu tinha vários tamanhos diferentes desses
potes. Eu também tinha várias cores diferentes desses potes, inclusive
dourados e até um verde.

Embora essas panelas confitadas fossem, na verdade, panelas
utilitárias de algumas centenas de anos atrás, usadas para transportar bens
comuns como azeitonas, óleo ou mesmo água, elas se tornaram valiosas
para os padrões atuais. Agora, apesar da minha enorme coleção de potes
confitados ao longo dos anos, sempre houve um tamanho particular que
parecia me iludir e isso me incomodou.

Eu havia tentado encontrar esse pote confit em particular em leilões e
por meio de outros negociantes de antiguidades. A panela que eu sempre
procurei era uma panela confitada específica de sete polegadas de origem
francesa.

O que tornou isso quase divertidamente frustrante foi que eu
simplesmente não consegui obter esse pote confitado quando tinha dinheiro
para comprá-lo. No entanto, assim que eu não tinha mais dinheiro para isso,
este pote confit de repente ficou disponível e eu finalmente tive que
abandonar essa busca para obtê-lo.

No final, nada disso realmente importou, já que finalmente tive que
vender toda a minha coleção de potes confitados para um antiquário. Como
eles me deram um bom dinheiro para essa coleção, isso me permitiu pagar
dois meses de aluguel adiantado. Na época, este foi um verdadeiro envio de
Deus para mim e meus filhos e temporariamente me deu algum espaço para
respirar.

Embora eu já tenha desistido de minhas ambições terrenas anteriores
de ter uma coleção de maconha confitada novamente, devo admitir que
ainda tenho uma queda por eles. Claro, o Senhor sabe disso, mas Ele
também sabe que eu nunca completei minha coleção de potes confitados
com este particularmente evasivo.

É por isso que as lágrimas instantaneamente encheram meus olhos
quando ali, nesta rocha com a mola, estava exatamente o pote de confit
francês de sete polegadas que eu sempre quis e procurei. No entanto, este
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pote confitado celestial não era apenas mais bonito do que o pote terrestre,
mas também era completamente perfeito!

Conforme me aproximei deste pote confitado celestial, comecei a notar
detalhes que me fizeram chorar ainda mais, mas com lágrimas de alegria. A
gravura era simplesmente incrível e muito maior do que qualquer vaso de
confete terrestre usado que eu já tinha visto. Era simplesmente perfeito e
diferente de tudo na Terra.

Este pote tinha uma borda esterlina que era ainda mais pura do que
0,925, toda gravada com arabescos. As alças eram de bronze e a metade
superior era de ouro puro com rosas gravadas ao redor. O corpo ou base era
como pedra, porcelana e argila combinadas, mas ainda tinha um brilho
iridescente, como uma pérola.

Assim que peguei este pequeno recipiente, a água da nascente
disparou para o ar e o encheu. Eu ri enquanto colocava o pequeno recipiente
em meus lábios para beber. Enquanto eu bebia deste lindo pote, a água
tinha um gosto tão doce e refrescante.

Em seguida, coloquei este precioso potinho celestial de volta ao lado
da rocha. Sentei-me no banco e continuei a chorar lágrimas de alegria tanto
em louvor quanto em admiração. Eu estava tão grato que o Senhor conhece
cada um de nós de uma forma incrivelmente íntima e muito mais do que nós
mesmos.

Eu: “Senhor, embora possamos esquecer certas coisas e até mesmo as
partes dolorosas de nossas jornadas, Tu nunca te esqueces de nada sobre
nós. Você se lembra de tudo e registra todas as perdas que sofremos, cada
sacrifício que fazemos e tudo que nos deliciamos. Você não se esquece de
nada que passamos.

“Aqui no Céu, te delícia em nos mostrar que estavas connosco e,
embora tenhamos perdido tanto na terra, que tudo se reconcilia no céu.
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Você nos concede ainda mais aqui, incluindo coisas que nem pedimos. Estão
todos aqui à nossa espera.”

Ao contemplar o belo vale, fiquei cativado pela completa ausência das
cores marrom, preto e cinza. Tudo o que eu podia ver era de vida e
organismos vivos. Até os troncos das árvores eram cor de bronze e pareciam
exibir uma luz cintilante ou polimento polido para eles.

Era como se eu estivesse vendo um jardim de esculturas vivo quando
se tratava das árvores, vinhas e flores que eu podia ver. A grama aqui é
como um tapete, mas ainda mais durável. Apesar disso, de alguma forma as
ovelhas e outros animais aqui podem pastar facilmente nesta grama.

Enquanto refletia sobre como tudo isso era incrivelmente misterioso e
gloriosamente perfeito, senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e lá
estava Uriel me cumprimentando com um sorriso. Uriel estava totalmente
vestido novamente com uma armadura e suas asas estavam dobradas.

Uriel: “Erin, o Rei enviou a você um presente e uma surpresa.”

Uriel novamente chamou minha atenção para a primavera. Comecei a
rir tanto quando vi que um pardal com uma pequena coroa de ouro
incrustada com pérolas estava bebendo de um vaso de água. Eu então vi
esse pardal entrar na vasilha e pude ouvi-lo cantar.

Logo, outros pardais vieram e se reuniram lá também. Percebi que
todos eles também tinham pequenas coroas de ouro, mas que havia pedras
de cores diferentes nas coroas de cada um. Era tão fofo que não pude deixar
de rir de alegria.

Eu: “Uau, até os pequenos pardais marrons recebem penas brilhantes de
ouro e prata e usam coroas com joias.”

Uriel: Sorrindo. "Venha, Erin, o Rei está no campo."

Corri até seu cavalo, antecipando nosso vôo. No entanto, antes que eu
pudesse sequer pensar em como montaria o cavalo ou quando Uriel faria
isso e aquilo, já estávamos em vôo. Tudo isso aconteceu mais rápido do que
qualquer plano de pensamento terreno!

Hoje, voamos imediatamente na direção do sol nascente e sobre o vale
de Deus. De alguma forma, meus olhos poderiam suportar facilmente o
brilho do sol, embora não houvesse nenhuma maneira de fazer isso na Terra.

Sobrevoamos a área de montanhas a oeste do Vale da Benção. Em
seguida, sobrevoamos propriedades, vinhas, lagos e parques. Ao leste,
podíamos ver a Cidade Dourada de Deus.
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Ao norte, pude ver algo como o Mar Mediterrâneo com propriedades
incríveis em belas ilhas. Havia barcos a vela incríveis e cada uma de suas
velas era de cores e tamanhos diferentes. Houve grandes celebrações e pude
ouvir música.

Uriel então nos levou na direção dos campos de flores ao sul. Eu podia
ver Jesus à distância no campo de lírios enquanto Ele acenava para nós.
Assim que Uriel pousou, eu agradeci, beijei seu cavalo e corri o mais rápido
que pude para Jesus.

Eu podia ver Jesus rindo enquanto corria em sua direção. Eu pulei por
cima de muitas lindas fileiras de flores quando fui até ele. Eu finalmente
pulei em seus braços e ele facilmente me pegou e me deu um abraço gentil.

Jesus: “Erin, há tanta urgência hoje. O que está acontecendo?"

Eu: “Senhor, obrigado por nos sustentar. Obrigado por sua graça, pois é
mais do que eu sinto que mereço.”

Jesus: “Erin, eu te amo e não me esqueci de tudo o que você passou. Eu
tenho e terei totalmente...”

Ele fez uma pausa.

“...restaurou tudo o que você perdeu aqui, mas ainda mais do que
você imagina.”

Eu: “Obrigada pelo lindo pote confitado. A água deste tinha um gosto tão
bom.”

Jesus: Sorrindo.

“Sim, e até os pardais gostaram disso. Agora, você reconheceu os
detalhes no corpo da embarcação?"

Eu: “Sim! A engenharia não se parecia com nada que eu já tivesse visto na
Terra”.

Jesus: “Erin, alguém que você conhece gravou estas flores e vinhas para o
pequeno vaso sob a Minha direção. Você sabe quem?"

Eu engasguei de alegria, pois conhecia apenas um gravador de flores
com este tipo de conjunto de habilidades na Terra. Lágrimas de alegria
começaram a se formar em meus olhos.

Eu: “Minha mãe? Oh Senhor, minha mãe fez isso?"

Jesus: “Sim, Erin, e todas as gravuras que você viu aqui no céu vieram dela
para você”.

Eu: “Senhor, como isso é possível se ela morreu no ano passado? Eu sei que
tive essas visões de Você desta gravura antes de ela morrer. Lembro-me da
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gravura nas teclas, da isca para peixes e outras peças. Como essa gravura
pode ser da minha mãe, visto que vi tudo isso muito antes de ela morrer? "

Jesus: “Erin, este é um mistério a ser revelado em outro momento. Agora,
por que você chora? Alegre-se porque ela está aqui e ela me serve com
alegria. Ela não sofre mais e canta como fazia na juventude. Ela agora tem
prazer em você, Erin, quando antes ela não gostava. Aqui, ela se delicia em
você e lhe agradece. Agora vem."

Ele pegou minha mão e nós estávamos instantaneamente na Cidade
de Deus e parados no Mar de Vidro. Isso era diferente de tudo na Terra.
Embora estivéssemos no mar como se fosse um sólido, quando olhamos
para baixo, pudemos ver o movimento, quase como se estivesse fluindo. Eu
pensei que talvez fosse, mas isso é tão difícil de descrever.

Eu: “Senhor, isso é lindo.”

Jesus: “Você vê a água no fundo e ela é viva, mas é sólida como uma pedra
e você pode caminhar sobre ela. Agora, como você sabe que este não é um
líquido em que você está realmente pisando, como o mar?”

Ele sorriu ao me fazer essa pergunta.

Eu: “Hmm, essa é uma boa pergunta, mas eu realmente não tenho ideia.
Achei que esse mar fosse uma pedra de vidro sólida e viva. Certamente é
um azul profundo que se parece com o mar. Senhor, estou maravilhado.”

Jesus pegou minha mão novamente e agora estávamos na área onde o Rio
da Vida flui e se ramifica em mais quatro rios. Esses rios, por sua vez,
ramificaram-se em outros rios.
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Tradução: Sea of Glass: Mar de Vidro; Throne: Trono; River of Life: Rio da Vida

Ele então me levou acima de tudo isso. Quando olhei para baixo,
parecia literalmente uma enorme árvore, uma enorme árvore viva de água.
Em seguida, voltamos para as margens do Rio da Vida.

Eu: “Senhor, isso é incrível! Isso tudo é tão incrível!”

Jesus: “O que vos mostrei é um mistério revelado a quem busca com a
chave da compreensão. Você tem esta chave, Erin?"

Eu: “Não, Senhor, porque estou vazio e apenas um vaso. Não tenho a chave,
a menos que Você me dê uma.”

Jesus: Rindo. "Bem, Erin, então você tem esta chave agora."

Naquele momento, recebi uma revelação, mas não tenho palavras
para descrever tudo isso. Não apenas isso, mas também pareceu acontecer
em um instante. O Senhor pode me ver lutando com tudo isso. Ele sorriu e
me encorajou a continuar.

Jesus: “Vá em frente, Erin, despeje como um vaso aquilo que você pode
explicar.”

Eu: Eu respirei fundo. “Bem, aqueles que estão diante do Trono de Deus no
Mar de Vidro estão lá pela fé. Eu adoro diante de Deus e me ajoelho sobre
as águas do grande mar. Estou me sentindo sólida de joelhos, mas vejo o
movimento da água nas profundezas abaixo de mim.

11



“Não estou ciente da minha posição porque estou arrebatado pela
Glória de Deus em Sua presença. O Espírito de Deus em mim paira sobre a
água, mas eu ando em terreno sólido. Isso tudo é um mistério! Sentado
neste mar ou águas está o próprio Trono de Deus, mas Ele está antes de
tudo isso.

“Ele toma o que era escuro e vazio em Gênesis 1:2 e tira vida disso.
O Rio da Vida, que realmente é o Espírito de Deus, flui do Trono e se
ramifica dali, multiplicando-se na água e ao redor dela. Ele então cria vida
abundante.

“Você, Senhor, soprou vida eterna nos mortos. Você é nossa ponte
para a vida eterna. Você clama para muitos, mas muito poucos respondem.
Senhor, a cada dia eu me apaixono mais por ti. A cada dia, admiro Suas
obras. ” Estendi a mão e o abracei.

Jesus: “Muito bem, Erin. Agora, você está contando dias. Os números são
bons e são uma medida que o instrui. Eles contam seus dias para que você
possa ganhar o coração da sabedoria (Salmos 90:12). Eu ensino usando
números e não há acidentes quando certos números aparecem
continuamente.

“Agora, o número 1 não pode ser dividido contra si mesmo. O número
2 é um número de união, mas também pode ser um de divisão. No entanto,
um par em união Comigo, um cordão de 3 fios, não é facilmente dividido.

“Vocês viram o número 4 nas estações, quadrantes de divisão e os
quatro anjos. Você entende o número 5 da Minha Palavra em referência à
parábola do servo bom e fiel (Mateus 25:20-21). Você sabe o número de
homens, as direções e os 6 dias de atividade.”

Eu: “Senhor, o que quer dizer com 'direções'?”

Jesus: “Bem, no mundo existe o leste, o oeste, o norte e o sul. No entanto,
também existe para frente, para trás, esquerda, direita, para cima e para
baixo.”

Eu: “Hmm, então além dos pontos cardeais de quatro, também há para
cima e para baixo?”

Jesus: “Correto, mas não apenas no mapa. Também pode significar o
caminho ou curso de sua vida.”

Eu: “Sim, Senhor, e parece que, na 'minha corrida', segui todas essas
direções.”

Jesus: Sorrindo.

“Sim, Erin, isso é muito bom. Agora, o número 7 é Meu número.”
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Eu: “Este é o número da perfeição. Há refinamento no forno 7 vezes. Nas
Escrituras, Suas Palavras, Senhor Jesus, são perfeitas e purificadas como
prata (Salmos 12:6). Na fornalha da Terra, há refinamento por 7 vezes.
Suas palavras são puras e nos dão o fôlego da vida.”

Jesus: “Sim, mas também significa um dia de descanso depois de seis dias
de trabalho. Erin, eu dei a você esses números para agora enfocar no
número 8. Este é um tempo de novo começo. Erin, é a nova ordem do
estado de coisas. Já disse que farei uma coisa nova, mas não vou contra a
Minha Palavra.

“Agora, quantas vezes você olhou para trás, para o que eu fiz e viu
tudo tão perfeito e exatamente como eu proclamei? Ao mesmo tempo,
quantas vezes você viu tudo isso realizado de uma maneira diferente de
como você esperava?”

Eu: Sorrindo. “Oh Senhor, o tempo todo. Você é misterioso, mas eu me
consolo em Você porque Você nos dá muito mais do que podemos conceber
com nossos corações.”

Jesus: “Eu tenho circuncidado o seu coração, Erin, e agora vou fazer algo
em seus dias que você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem. Agora,
você pode examinar o que significa o número 8 para obter mais instruções.
No entanto, você não deve olhar para os números como se quisessem dizer
uma fortuna, pois eles não podem profetizar.

“O Espírito do Senhor, Meu Espírito, não está em números, mas esses
números existem para serem usados   como uma chave para desvendar
mistérios que concedo àqueles com sabedoria. A sabedoria divina vem de
mim, entendeu? "

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Agora, estou entrando em uma nova aliança com você, pois Meu
favor está sobre você e o seu vaso está pronto.”

Eu: “Estou pronta, Senhor.”

Para minha surpresa, comecei a pular de excitação completa e
absoluta!

Jesus: Rindo.

“Ok, Erin, acalme-se. Agora, Me deixa ir antes de você e também ser
sua retaguarda. Eu tenho designado vigias para suas paredes. Eu também
tenho ordenado aos anjos a seu respeito que os guardassem em todos os
seus caminhos. Portanto, console-se em Mim.”

Eu: “Sim, Senhor, obrigado por me empurrar através das barreiras.”
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Ele se aproximou e me abraçou. Ele então olhou nos meus olhos com
um sorriso gentil e um amor que simplesmente não tem descrição.

Jesus: “Erin, a carne é como uma parede, então estude a circuncisão. Veja
o que o separa de Deus e mude isso. Eu respondi aos seus clamores e seu
coração está circuncidado a Mim.”

O sonho acabou.
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