
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere
d/full-dreams/dream-226/

226 - Jesus, Jasher e o DNA

Recebidos no domingo, 27 de novembro de 2016

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado pela minha família e pelo lar
que nos deste. Estou muito grato e muito grato por tudo o que Você fez.
Você é minha bênção e minha grande esperança. Eu nunca poderei 'fazer'
serviço suficiente para recompensá-lo.

Se eu fosse rico, nunca poderia dar o suficiente. Você é dono de cada
lugar em que meus pés andam. Você possui cada respiração que eu respiro.
Você contou meus anos e até conhece as batidas do meu coração. Eu te
amo, pai, então, obrigado.

Hoje, venho a Ti com vários sonhos perturbadores, mas fiquei feliz por
despertar de um em particular. Eu tive este na noite de anteontem no dia 25
novembro de (Sonho 2) No entanto, eu primeiro vou pedir revelação do meu
sonho de 21 novembro de (Sonho 1), que começou a minha semana de
perturbar sonhos.

A descrição do Sonho 1

Eu era um jornalista cristão enviado por convite para uma Cúpula
Mundial de descobertas revolucionárias em ciência, medicina e tecnologia.
Isso aconteceu em um grande centro de convenções no norte da Europa no
que parecia ser Praga ou Alemanha, mas eu não tinha certeza.

A maioria dos participantes não me via como uma ameaça. Um
homem foi designado como embaixador global das Nações Unidas para nos
levar ao redor e explicar os vários avanços para que escrevêssemos, em seu
mandato, 'relatórios convincentes'.

As várias áreas sobre as quais escreveríamos estavam de acordo com
o que eles veem na esperança de promover a causa da ciência, da medicina
e dos avanços tecnológicos. Basicamente, estávamos sendo persuadidos a
escrever na esperança de que doadores de várias partes da sociedade
concordassem em promover sua causa.

Pelo que comecei a testemunhar, logo fiquei em choque por ter sido
convidado. Em um ponto durante a turnê, um repórter ficou chateado
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comigo porque o embaixador estava passando mais tempo comigo do que os
repórteres da mídia "mais importantes". Este repórter em particular era de
um meio de comunicação muito grande.

Repórter 1: “Por que você está permitindo que este repórter esteja aqui?”

Embaixador: “Há um grande segmento da população global que ainda
acredita em Deus e no criacionismo. Uma vez que eles entendam que Deus
está aqui nesses avanços, eles então se voltarão e nos darão dinheiro para
pesquisas, em vez de dar dinheiro para suas igrejas”.

Este repórter pareceu satisfeito com a resposta. Enquanto o
embaixador avançava, vários dos repórteres me cutucaram e acenaram com
a cabeça de forma zombeteira.

Repórter 2: “Uau, você tem uma tarefa difícil. É melhor você relatar da
maneira que ele espera. Você não tem ideia de com quem está lidando.”

Enquanto escondia meu alarme e, em vez disso, sorria com o
comentário, agora estava nervoso, pois de repente sabia que minha vida
dependia do que eu relataria. O embaixador então iniciou nosso tour na área
de tecnologia e nos levou a uma ala do prédio que foi incrível.

Eu vi coisas lá que nunca pensei que veria em minha vida. Embora o
que estava sendo mostrado fosse muito inferior às coisas que vi no céu, o
que testemunhei ainda era impressionante do ponto de vista terreno. No
entanto, ainda não era nada parecido com o poder de Deus. Aqui estão
algumas das coisas que testemunhei aqui:

● Havia um tipo de geladeira que podia variar as temperaturas
específicas para itens específicos de acordo com um microchip na
embalagem de cada um dos itens. A geladeira, uma espécie de reverso
de um microondas de indução, poderia resfriar esses itens em
segundos. No entanto, parecia haver muito mais nisso. As
palavras-chave da moda que usaram incluíam "mais frio, mais rápido e
mais seguro", que era seu slogan, bem como "armazenamento
prolongado por semanas e meses". As palavras 'menos desperdício' e
'preservação' também foram usadas.

● Então eu vi algo como um tipo de dispositivo de proteção de orelha de
dente azul. Com isso, uma pessoa poderia pensar em outra pessoa e,
com base na intensidade de seu 'calor e sentimentos', seus
pensamentos então se desdobrariam. Em seguida, vimos um homem
pensar em uma mulher em particular. Esta mulher então chamou seu
nome e se despiu para ele, mas tudo em seus pensamentos usando
este dispositivo. Pudemos ver tudo isso se desenrolar enquanto eles

2



estavam usando um tipo de tecnologia de ondas cerebrais que poderia
colocar as imagens de seus pensamentos na tela para nós assistirmos.
Em resumo, esse dispositivo estava personalizando suas fantasias em
uma experiência tão incrivelmente real. Em essência, isso era
pornografia virtual personalizada.

Repórter 3: “Um homem ou mulher nunca precisaria de contato humano
novamente. E a procriação?”

Embaixador: “Ah, não, isso não é para substituir a relação humana. Só
ajuda quem não consegue entender seus gostos. Estes são para pessoas que
desejam explorar suas opções de maneira personalizada. Por exemplo, a
mulher que você viu era alguém com quem este homem teve contato no
início do dia, quando pediu um café para ela no café local. Ele introduziu seu
visual e ela virtualmente reagiu de acordo com sua vontade.”

Repórter 3: “Não é uma invasão de privacidade da mulher? É tão real. Esse
homem não poderia então esperar que a mulher real de alguma forma se
lembrasse do encontro deles? Pessoas podem até ser mortas por alguém
que não está 'certo da cabeça'.”

Embaixador: “Eu entendo suas preocupações, mas esta é uma maneira
segura e eficaz de realizar seus desejos sem a confusão de um
relacionamento. Você sempre quis ter um caso com a esposa de seu amigo,
mas queria explorar a opção de forma discreta? Bem, é assim e deve tornar
os relacionamentos muito mais saudáveis.”

Eu sabia que isso era um grande engano. Eu também vi isso como
uma forma de pedófilos e outros representarem suas fantasias distorcidas.
Isso parecia tão clara e completamente horrível para mim.

Embaixador: “Tudo bem, vamos em frente. Não é importante insistir nisso.
A tecnologia será lançada em breve e veio para ficar. Não está em debate. Já
foi totalmente financiado.”

Depois disso, vimos vários outros avanços na tecnologia. Ele então nos
mudou para uma ala para avanços médicos. Aqui estão algumas das coisas
que testemunhei lá:

● O enxerto de pele de animais em humanos.

● A injeção de gorduras animais em rostos humanos, que removeu rugas
e retardou o envelhecimento.

● A enxertia de pássaros e peixes, criando uma espécie inteira,
literalmente, de peixes voadores.
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● O cruzamento entre uma águia e um leopardo. Este híbrido poderia de
alguma forma voar e correr, mas é algo muito difícil para mim
descrever com precisão.

● A injeção de DNA de formigas nos hormônios de crescimento humano.
Isso era semelhante ao super-herói 'Antman', só que real. Esse DNA
especial tornava homens e mulheres sobrenaturalmente fortes.

● O cruzamento da estrutura molecular de um homem alto com o
embrião de um homem baixo ou anão. Isso criou um bebê distorcido
com braços e pernas desproporcionalmente longos em comparação
com o torso.

Conforme caminhávamos um pouco mais, tudo isso se tornou ainda
mais um show de horrores. Em seguida, nos aproximamos de uma área
onde o câncer de várias crianças doentes estava sendo transferido para
prisioneiros e terroristas para fins de experimentação.

Repórter 3: “Não entendo. Por que remover o câncer e implantá-lo de volta
em outra pessoa? Basta destruí-lo.”

Embaixador: “O câncer sempre precisa de um hospedeiro. Você não pode
simplesmente removê-lo. ”

Todos nós ficamos um pouco confusos com suas respostas e com tudo
o que estávamos testemunhando. Chegamos então a outra área onde
homens decapitados estavam recebendo um transplante de cabeça de outra
pessoa. Foi tão nojento que fiquei ainda mais doente do estômago do que já
estava.

Seguimos então para a área do embrião, onde nos foi mostrado uma
espécie de máquina computadorizada onde um casal poderia inserir todas as
características de seu filho ideal. O casal poderia selecionar todas as
características boas de si mesmo, mas também quaisquer outras
características de sua escolha, boas ou más.

Uma máquina então "criou" o DNA molecular desejado, usando o DNA
de várias pessoas famosas misturado com o DNA do casal para produzir o
embrião "perfeito" de acordo com suas especificações. Este embrião foi
então implantado no útero da mulher.

Repórter 3: “Isso também não pode ser usado para o mal extremo?
Exércitos inteiros podem ser criados.”

Embaixador: “Boa pergunta. Isso é complexo, então, por favor, espere ao
lado por nossa resposta enquanto continuamos com nosso tour.”
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Enquanto caminhávamos, olhei para trás e vi que esse repórter estava
sendo escoltado para fora do prédio. O embaixador rapidamente nos
encaminhou para uma área diferente.

Embaixador: “Agora iremos para a nossa área de armas.”

Caminhamos até uma arena enorme. Havia pessoas dentro desta
arena que vieram de todo o mundo e quase parecia uma espécie de
assembleia das Nações Unidas. No meio da arena, havia uma enorme bola
de fogo com cerca de 60 centímetros de diâmetro girando acima da arena e
subindo.

Embaixador: “Aqui aproveitamos o poder do sol. Nós criamos este 'outro
sol' porque o sol acima de nós está prestes a queimar.”

Repórter 4: “O sol está sete vezes mais quente do que há 2500 anos. O sol
não vai queimar. Se você colher isso na Terra, vai queimar tudo. Basta olhar
para os homens na primeira fila.”

Quando olhamos para os homens na primeira fila, pudemos ver que
seus rostos estavam fervendo de queimaduras. A atitude indiferente sobre
os danos que esse 'minúsculo sol' estava causando a essas pessoas parecia
muito surreal para mim.

Embaixador: “Venha, tenho mais um avanço para lhe mostrar.”

Ele então nos levou a uma sala com uma enorme caixa de vidro onde
havia algo como átomos e um núcleo. Ele usou vários termos científicos para
descrever o que estávamos testemunhando, mas esses termos complexos
passaram por todas as nossas cabeças. Ele estava muito animado.

Repórter 5: “Você pode afirmar isso em termos simples que nossos leitores
possam entender?”

Embaixador: “Isso é para o controle do crescimento populacional. Existem
certas áreas de improdutividade globalmente onde as pessoas sofrem com a
falta de recursos, como água, comida e abrigo. Existem também áreas de
guerra constante. Isso elimina esses problemas, removendo os desafios e
mantendo a integridade histórica de uma área para redistribuição de
rebrota.”

Repórter 2: “Genocídio? Genocídio? É isso que você está propondo?”

Embaixador: “Isso é humano e não genocídio. Isso apenas remove o
populoso. Ele mantém as estruturas, como infraestrutura, sistemas de água
e comércio, todas intactas.”

De alguma forma, eu sabia que essa era uma referência sutil aos
planos malignos deles para Jerusalém. Ele então nos mostrou aldeias
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inteiras de assentamentos cristãos também. De repente, tive vontade de
vomitar por tudo o que estava vendo.

Eu: “Com licença, mas preciso usar o banheiro”.

Embaixador: “Sinto muito, mas isso não é possível agora. Aqui, coloque
esta pílula debaixo da língua.”

Ele me entregou um comprimido para colocar na minha língua. Eu fingi
tomar a pílula, mas em vez disso, deixei-a escondida, enfiando-a no dedo. O
embaixador ficou olhando para trás para ver como a pílula estava me
afetando. Obriguei-me a agir como se a pílula tivesse tirado minha doença e
isso pareceu satisfazer o embaixador.

Ao final do passeio, fomos conduzidos a uma sala para que
pudéssemos escrever nossos artigos. Fomos então instruídos a entregar
nossos artigos completos a um editor de monitoramento antes que qualquer
um dos artigos pudesse ser publicado. Eu sabia, como vários de nós, que
tudo o que escrevêssemos seria editado para se adequar à agenda deles
antes de ser divulgado ao público.

Repórter 4: “Bem, acho que Deus está oficialmente morto depois disso.”

Eu: “Não, não é. Na verdade, sua raiva está crescendo. Isso foi escrito antes
nas Escrituras. ”

Repórter 5: “Onde nas Escrituras? Isso não está na Bíblia.”

Eu: “Está em Jasher e Jasher é referenciado na Bíblia. É um código oculto
para Deus revelar outros mistérios. Está lá no quarto capítulo de Jasher e é
sobre tudo isso.”

Repórter 4: “Você é uma maluca. Devemos denunciá-la!”

Repórter 5: “Não precisa. Eles vão examinar sua escrita e alterá-la para se
adequar à sua agenda. Ela nunca mais trabalhará. Veja se Deus a salva.”

A descrição do sonho 1 terminou.

O que se segue é a minha descrição do segundo sonho. Por alguma
razão, esse sonho de alguma forma me perturbou mais do que qualquer
outro sonho que já tive.

A descrição do Sonho 2

Fui levado em prisão domiciliar para um local que não reconheci. Esta
área parecia que poderia ser a Califórnia ou mesmo uma cidade turística de
língua inglesa em algum lugar do Mediterrâneo.

6



Eu não sabia o que tinha feito para causar minha prisão, mas parecia
que minha própria existência me levara a ser considerado culpado. Fui
levado a uma casa na rua inferior de um pequeno vilarejo e confinado a uma
sala de 6 'x 6' x 6 ', com 1,80 m de largura por 1,80 de comprimento e um
teto de 1,80 m de altura.

A sala foi pintada de cinza metálico, incluindo o chão, o teto e as
paredes. Era um cubo perfeito com apenas uma janela. A janela tinha quinze
centímetros de altura e cerca de um metro de largura. Estava a apenas 15
centímetros do teto, de modo que, quando me levantei a 5'2 ″, pude ver,
mas apenas um pouco.

Quando entrei nesta sala cúbica, uma pessoa já estava sentada lá
esperando por mim em uma mesa dobrável. Ele me cumprimentou na
chegada e se identificou como meu advogado.

Advogado: “Bem, eu não tenho nenhum arquivo sobre você. Você não tem
papéis, sem identificação, sem passaporte e sem marcas. Não tenho nada
contra você e nada que justifique sua inocência.”

Eu: “Mas eu não fiz nada.”

Advogado: “Com o seu acusador, você fez tudo. Você é culpado até que se
prove inocente.”

Eu: “Mas se não há nada de que estou sendo acusado, então como posso
ser culpado?”
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Advogado: “Oh, você foi considerado culpado e acusado de prisão perpétua
aqui. Eles não lhe dão nada para ajudá-lo a viver.”

Eu: “Eu não entendo. Onde está minha família?”

Advogado: “Que família? Onde está sua família?"

Eu imediatamente soube que não deveria dizer nada sobre minha
família, pois eles usariam isso contra eles. Eu rapidamente me recompus.

Eu: “Desculpe. Eles morreram há muito tempo.”

Advogado: “Achei que sim. Não há ninguém para ficar em seu nome e, sem
nenhuma prova de sua inocência, não há nada que eu possa fazer por você.”

Eu já sabia do meu destino, então não falei. No entanto, não chorei
porque também não tinha medo. O advogado começou a dobrar sua mesa
portátil.

Advogado: “Agora, mais algumas coisas. Pude dar-lhe uma hora para
caminhar até a cidade para se bronzear, mas apenas por uma hora. Após
uma hora, você precisará retornar aqui. Consegui arranjar-lhe algumas
tintas a óleo em tubos. Consegui proteger uma tela.

“Eles não permitiam que você tivesse pincel ou caneta, então você
precisará usar o dedo para pintar. Não há luz aqui e sem eletricidade. Você
terá apenas suas roupas para se aquecer. Vou deixar esta cadeira para você
usar na sua pintura. Oh sim, você não terá comida ou água.”

Eu: “Vou morrer muito rápido. Devo comer a tinta?”

Advogado: “Hmm, isso seria uma má ideia, pois os óleos vão deixá-lo
muito doente. Sinto muito, não pude fazer nada por você. " Ele continuou a
dobrar a mesa. “Oh sim, você tem apenas uma hora. Não se atrase
voltando. É lindo lá fora. Leve isso para a sua memória e pinte-o.” Ele sorriu.
"Cuidar!" Ele então saiu.

Ao sair, vi que a área estava repleta de belas casas. O oceano era de
um azul profundo e havia barcos. Decidi caminhar até a cidade ao meu
norte. No topo da estrada pavimentada, havia três estradas cruzando a
estrada norte em que eu estava.

O sol estava tão forte que eu mal conseguia ler os nomes das
estradas. Um era Beach Street, um era Waterfront Road e o outro era
Meadow Avenue. Havia setas apontando para vários eventos ocorrendo em
cada uma dessas estradas.

A placa na estrada em que eu caminhava dizia 'Aldeia 1km'. Eu não
sabia a que distância era de 1km, então continuei a caminhar. Quando
finalmente cheguei à aldeia, vi que havia belas lojas e outras coisas para ver.
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No entanto, eu não tinha dinheiro, então não tinha interesse em nenhuma
dessas coisas.

No final da estrada da aldeia, vi que havia um campo de tiro. Era tudo
ao ar livre e parecia muito inseguro para mim. O homem que comandava o
campo estava pegando identidades e dinheiro para que as pessoas
pudessem atirar em alvos distantes presos a fardos de feno. Os fardos de
feno pareciam mais um campo de tiro com arco do que um campo de tiro. O
proprietário olhou para mim e falou comigo.

Proprietário: “Vá lá e atire.” Eu olhei de volta para ele. "Vá em frente. Você
não precisa de ID. Tenho duas armas aí para você usar. Isso é por minha
conta.” Ele riu.

Quando me aproximei da mesa ou cabine aberta, vi duas pistolas
ridiculamente grandes colocadas ali. O da minha direita tinha um silenciador
e o da minha esquerda era de plástico, como um brinquedo, mas
transparente. Eu podia até ver o cartucho de bala dentro do plástico
transparente. Peguei o revólver de plástico com a mão esquerda para
inspecioná-lo.

Proprietário: “Essa é uma arma de verdade, não um brinquedo. Funciona
exatamente como o que está à sua direita. Ambos farão o trabalho. O da
esquerda vai entrar em lugares que a outra arma não vai. O da direita não
fará nenhum som. Qualquer um fará o trabalho.”

Peguei o que estava à minha direita e mirei no alvo.

Proprietário: “Você sabe para que servem. Eles não são para atirar neste
alvo. ”

Então percebi que ele estava tentando me persuadir a atirar em mim
mesma. Eu me virei para ir embora.

Proprietário: “Vá em frente e pelo menos leve o de plástico com você!”
Enquanto eu me afastava, ele gritou para mim. "Você vai se arrepender
disso!"

Ao chegar ao topo da colina, pensei em pegar outra estrada para um
lugar melhor. No entanto, rapidamente percebi que essa estrada não levaria
a lugar nenhum. Decidi voltar para o meu quarto em vez disso.

Quando subi para o meu quarto, uma mulher estava lá olhando para
mim como se me odiasse. Eu ainda não sabia o que tinha feito. Ela apontou
para que eu entrasse na sala. Quando entrei, a porta se fechou rapidamente
atrás de mim e foi imediatamente selada.
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Já era meio-dia e eu não tinha nada para fazer, então, com meu dedo,
comecei a pintar imagens de luz nesta tela. Para minha surpresa e deleite,
quando a escuridão veio, as luzes ou realces que eu tinha acabado de pintar
de alguma forma iluminaram a sala, mesmo sem eletricidade.

No dia seguinte, vi um copo d'água e um pãozinho com carne na ripa
da janela. No terceiro dia, mais doze horas, e depois que alguém à noite
continuou a me deixar comida e água, ouvi duas pessoas do lado de fora da
porta lacrada.

Mulher 1: “Ela deveria estar morta agora ou perto disso.”

Quando eles abriram a porta e viram que eu estava pintando, eles
pareceram apavorados. Eles pegaram minha pintura e me revistaram em
busca de comida e água.

Mulher 2: “Você deveria estar morto. Vamos esperar mais três dias. Aqui
está mais uma tela, mas você não terá tinta suficiente para terminar.”

Eu senti que eles estavam me testando nisso. Mais tarde naquela
noite, havia dois pãezinhos, carne extra, queijo, um biscoito e um milkshake
de marshmallow de chocolate, meu favorito! Comi tudo isso e isso se repetiu
por mais duas noites.

Quando as mulheres voltaram e abriram a porta, novamente no
terceiro dia, ficaram extremamente angustiadas. Eles viram isso, não só eu
estava mais forte do que quando entrei, mas sorri para eles e terminei mais
um quadro.

Mulher 1: “Isso é impossível! Isso é bruxaria! Você é uma bruxa.”

Para sua surpresa, fiquei em silêncio e não disse nada em resposta. As
mulheres então voltaram várias horas depois e selaram minha janela e porta
para que eu ficasse sem ar.

Mulher 2: “Ela estará morta pela manhã. Não haverá ar. Nenhuma bruxaria
vai salvá-la."

Quando toda a luz se foi, comecei a clamar ao Senhor. Quando
comecei a desmaiar, um anjo apareceu de repente.

Anjo: “Eu estou com você. Não tenha medo. Deus é maior. Aquele que está
em você é maior do que aquele que está lá fora. Venha, vamos comer. Será
emocionante quando eles vierem ver você partir. ”

A descrição do sonho 2 terminou.

Pai, tive outros sonhos semelhantes esta semana e estes me deixaram
profundamente angustiado. A sala e a situação em que eu estava estavam
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completamente vazias de qualquer justiça ou esperança. Foi horrível sentir
esse vazio, então, obrigado por enviar ajuda.

Meu sonho do início da semana sobre as modificações do DNA me
levou a examiná-las para ver se já existiam. Para minha surpresa, existe
uma organização chamada CRISPR que parece relacionada a tudo isso.
Fiquei perturbado com o quão perto no tempo estamos de todos esses
horrores.

Fui então levado a encontrar um exemplar extremamente antigo de
Jasher que eu havia adquirido em uma livraria usada há algum tempo. Este
livro é da década de 1880 e é bastante notável. Eu imediatamente passei
para o quarto capítulo de Jasher, pois meu sonho havia indicado que haveria
uma pista contida lá quanto ao tempo em que estamos agora.

Neste sonho, os avanços na ciência, tecnologia e medicina foram
apresentados com a ideia de que estes eram para o 'bem da humanidade'.
No entanto, tenho certeza de que alterar o DNA e coisas assim não são para
o 'bem' de nenhuma criatura viva, ponto final.

Agora, não me interpretem mal aqui, pois apóio muitos dos avanços
que foram feitos. Por exemplo, tenho um marca-passo que Deus me
permitiu ter para manter meu coração batendo e sou grato por isso.

Pai, estou profundamente perturbado com esses sonhos. Por favor, me
ajude a entender por que Você me deu esses sonhos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no caminho celeste forrado de aspen. No final do caminho,
vi Jesus entronizado em uma coroa de luz, uma luz tão brilhante quanto o
sol. Quando Seus braços estavam mais uma vez estendidos em minha
direção, corri, chorando, para Seus braços e para Sua presença.

Jesus: “Estou aqui, Erin, estou aqui e estou contigo. Seja forte e corajoso e
não tema o homem, pois estou com você. Também enviei anjos a seu
respeito para protegê-lo em todos os seus caminhos.”

Eu: “Senhor, meu sonho era vazio de todas as coisas. Eu nem era como um
prisioneiro na prisão. Pelo menos um prisioneiro tem um número, um
arquivo de caso, é culpado de um crime e está cumprindo pena. A maioria
tem luzes, livros, comida, água, cuidados, uma cama e até cobertores. Isso
não tinha nada. Por que eles simplesmente não me mataram em vez disso?"

Jesus: “Erin, o inimigo quer que você seja removido. Pelo poder da
sugestão, eles queriam que você tirasse a própria vida para que não
pudessem ser acusados   de seu assassinato. No início, eles tentaram fazer
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você fugir para que pudessem atirar em você como um fugitivo. No entanto,
você não pegou essas estradas.

“Então, na aldeia, eles deram a você mais duas chances. Uma arma
era para você atirar em si mesmo ali. A outra arma era para você levar e
não seria detectada por um policial sob exame, pois era de plástico. Esta
arma era para você atirar em si mesmo na sala.

“Você não recebeu comida ou água na esperança de ingerir a tinta a
óleo. Em vez disso, eu estava com você. Mais tarde, e sob Meu poder e
autoridade, você foi removido.”

Eu: “Senhor, foi assustador. Eu não tinha ninguém e estava sozinho.”

Jesus: “Você nunca estava sozinha, Erin, como eu estava com você. Agora,
tudo o que aconteceu com você para sustentá-lo foi sobrenatural. Isso
significa que, sob a jurisdição terrena, não havia explicação lógica.”

Ele sorriu.

Eu: “Isso significa que é de Você e dos lugares celestiais.”

Jesus: “Sim. Agora, vejo que você ficou abatida, Erin. Prometi removê-lo de
seus problemas em um único dia. O que fiz no passado por você não é nada
comparado ao que estou prestes a fazer.

“Eu conheço o começo do fim, Erin. Terei um cuidado especial com
você. Você não viu isso em seu sonho?”

Eu: “Sim, Senhor. Tive uma bela vista do meu quarto escuro. As pinturas de
luz da imagem criaram luz na sala e brilharam. Você me deu comida que eu
gostei. Comia apenas um pouco no início para não vomitar, mas depois comi
mais. Comi até um biscoito e meu sabor favorito de milkshake. O milkshake
estava frio e o pão e os biscoitos recém-assados   e quentes. Você forneceu."

Jesus: “Como agora, Erin, você mal se sustenta. Você reconhece que os
problemas o cercaram por todos os lados. Embora esteja se aproximando e
você sinta que perdeu as esperanças, saiba que respondi e responderei aos
seus gritos. Eu não te abandonei. Prometi abençoar você e sua família
abundantemente. Eu não te esqueci.

“Desta vez, quatro anos atrás, você pensou que eu tinha te despojado
de tudo. Quando comecei a trabalhar através de você, muitas pessoas
vieram contra você. Eu permiti isso antes de movê-lo para um lugar seguro.
Lá você foi capaz de florescer antes que eu o movesse fisicamente de sua
terra deserta para o lugar que preparei para você.

“Você foi ficando cada vez mais forte, não por conta própria, mas pelo
Meu poder. Você é a pérola que formei. Não vou deixá-lo morrer em sua
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concha, mas vou tirá-lo de seu cercado e usá-lo para Minha glória e
propósito. Você entende os tempos em que está, Erin. Você descobriu coisas,
mistérios escondidos à vista de todos. ”

Eu: “Sim, Senhor, Jasher e alguns outros livros da Bíblia. Por que eles foram
removidos? ”

Jesus: “Outro mistério. Talvez fosse a agenda de escribas cansados. Talvez
houvesse uma preferência pelas palavras em parte e não no todo. Havia
razões, porém, todas de acordo com o homem.”

Mais tarde, fui ao Senhor sobre isso novamente, como já fiz no
passado sobre esse assunto, e Ele confirmou que isso foi permitido por Ele.
Isso não deve ser visto como o caso do inimigo escondendo de nós algo
sobre o qual Deus não tinha poder. 2 Pedro fala de como certas coisas
seriam mal utilizadas ou distorcidas e que isso nunca é uma surpresa para
Deus. Para alguns, eles estão disponíveis para aqueles que o Senhor conduz
a esses mistérios.

Eu: “Senhor, Jasher e Enoque são muito longos.”

Jesus: “Os outros também. Não se preocupe com o porquê, pois esta é a
vontade de Deus. É preciso a glória de Deus para ocultar um assunto e a
honra dos reis para investigá-lo.

“Procure, Erin, bata e a porta será aberta. O que você encontrou?”

Eu: “Bem, vejo que Pedro escreveu sobre como homens incultos e instáveis
  distorcerão as cartas de Paulo, bem como outras Escrituras para sua própria
destruição (2 Pedro 3:14-18). Parece que Deus concedeu sabedoria a
Paulo, mas os homens instáveis   formaram doutrinas diferentes a partir
disso.”

Jesus: “Sim, muito bem, Erin. Agora o inimigo tentará distraí-lo. Pois pelas
palavras de Pedro (2 Pedro 3:17-18): 'Portanto, visto que sabes disso de
antemão, guarda-te, para que não te deixes levar pelo erro dos ímpios e não
caias da tua estabilidade. Mas cresça na graça e no conhecimento de Mim'.

“Erin, esta é a era da ilegalidade novamente. Onde está escrito que
estou mudando e agora aceito o que foi declarado detestável?”

Eu: “Tu és imutável, Senhor, na tua Palavra”.

Jesus: “Não mudo os mandamentos dados ao homem. Porque fui enviado
como o sacrifício pelo pecado do homem, agora permiti que o pecado fosse
aceitável ou, pela Minha graça, permitido?”

Eu: “Não, Senhor!”
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Jesus: “Esta é a hora em que muitos cairão, Erin. Eu vou te dar tudo que
você precisa. Muitos de vocês irão ao campo separar o trigo da tara. Enviarei
você como trabalhador, pois a colheita logo chegará. A última colheita logo
virá. Vou prepará-lo e dar-lhe tudo o que você precisa para fortalecer seus
campos.

“Não se deixe enganar pelos apelos do inimigo. Ele o acusará de
muitas coisas, mas nada prevalecerá, exceto Meu alicerce inabalável de
verdade e amor em que você se firma. Você não será movido.”

Eu: “Não estou entendendo totalmente.”

Jesus: “Não se preocupe, Erin. Você vê que a hora chegou. O que foi predito
está agora entrando em vigor ”.

Eu: “Senhor, a mistura de DNA, essa tecnologia perturbadora, tudo isso
parece para alguns ser benéfico.”

Jesus: “Você não pode beber do meu cálice e do cálice dos demônios. Você
não pode participar da comida que eu lhe dou e da mesa dos demônios
também.”

Eu: “Eu reconheço esta Escritura (1 Coríntios). Tudo é permitido, mas nem
tudo é benéfico. ”

Jesus: “Erin, isso se refere à comida que você come, mas eu estou falando
do seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Mantenha seu templo
sagrado, tão sagrado quanto possível, na era da ilegalidade. Você entende?”

Eu: “Só o que dás, Senhor. Esta idade é horrível. Em breve, a 'Marca da
Besta' estará com força total.”

Jesus: “Lembre-se de que o inimigo considera o mal como o bem. Começa
como um dispositivo de registro, um rastreador de informações. O próprio
dinheiro que você usa só estará disponível com isso. Muitos vão considerá-lo
um método de segurança. Muitas 'crianças' terão marcas tatuadas, tinturas
com informações mundanas.”

Observe que Jesus me mostrou várias imagens de jovens enquanto
dizia a palavra 'crianças'. Eu vi que nenhum filho estava abaixo da idade de
responsabilidade, mas que muitos pareciam jovens o suficiente para
parecerem 'crianças', especialmente para nós, mães (e pais). Isso era uma
reminiscência de fotos que eu tinha visto no passado de jovens que foram
enviados para a batalha nas guerras mundiais. Fiquei muito triste quando vi
tudo isso se desenrolando.
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Jesus: “No seu sonho, você não tinha arquivo nem registro, mas era
culpado. No final, a punição será como a de João Batista, mas a
consequência será a vida eterna aqui no céu.”

Eu: “Não quero estar aqui para isso, Senhor.”

Jesus: “Você verá alguns problemas, Erin, mas testemunhará como
trabalhador e Minha pérola preciosa. Agora, não se preocupe, porque eu
tenho você e vou enviar-lhe ajuda.

“Eu sou seu Provedor, seu Curador e seu Salvador. Eu amo Você!"

Ele sorriu e me abraçou.

O sonho acabou.
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