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236 - Jesus, o Manso e o Orgulhoso

Concluído na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017

Este sonho foi iniciado no domingo, 5 de fevereiro de 2017 como a neve
fresca caía lá fora. No entanto, esse sonho levou mais de uma semana,
junto com cinco visitas separadas, para finalmente ser concluído. A última
visita ocorreu na segunda-feira, 13 de 2017 como uma nevasca rugia fora,
despejando quase três pés de neve.

Recebido no domingo 5 de fevereiro de 2017 (Visita 1)

Comunhão

Querido pai,

Obrigado mais uma vez por um novo dia! Obrigado pela minha família.
Obrigado por meus amigos. Ao refletir sobre os eventos mundiais atuais,
sinto a necessidade de dar um suspiro profundo. Pai, tenho sofrido porque o
mundo mudou, mas realmente agora tudo mudou.

Os mesmos tempos dos quais Você nos alertou já chegaram e as
nações estão se levantando umas contra as outras e contra os EUA e Israel.
Estou perturbado com o nível de apoio que agora vai para 'lugares
alternativos de culto', lugares cujo próprio fundamento é o oposto do amor
de Jesus.

Um querido amigo meu e outro cristão chamou minha atenção para o
fato de que os cristãos raramente se apóiam mais, mas ainda assim não têm
nenhum problema em apoiar causas que têm mensagens opostas de Jesus
e Sua mensagem de salvação. Pai, este amigo levantou então mais alguns
pontos comigo que ainda não me deixaram.

O véu sobre a terra ficou tão pesado que muitos cristãos agora
acreditam que mostrar o amor de Cristo significa enviar dinheiro em apoio a
essas casas de adoração. Isso apenas os ajuda a alcançar seu 'ensino
anti-Jesus'. Enquanto os ministérios cristão e judaico continuam a sofrer,
outros 'ministérios' são ativamente financiados e promovidos.

Sim, Pai, posso ver que o tempo do fim certamente já chegou. Até
mesmo falar contra essa 'religião alternativa' é considerado ódio.Como
resultado de Sua liderança, em vez de envolver o inimigo em uma batalha
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que é claramente Sua batalha, Pai, eu apenas me concentro em promover o
que o Senhor me mostrou. Estas são minhas coisas favoritas para promover:

● Seu amor por nós!
● Seu filho, Jesus, e seu lindo coração, um coração igual ao seu!
● O lugar que Você preparou para nós por Seu amor - o Céu!
● Esperança na promessa de que o Senhor tem grandes planos para nós

nestes tempos, planos para nos levantar e nos usar para os Seus
propósitos e para voltar corações para Você!

Isso significa todos aqueles que Deus escolhe! Pai, isso significa que o
Senhor chamará o improvável, o manso, para humilhar o orgulhoso. Em
Mateus 5: 5, os mansos herdarão a Terra. Bem, Pai, agora acredito que
todo o 'Sermão da Montanha' foi um prenúncio do que o Senhor fará em
breve com todos nós.

De que adianta ter pessoas declarando o óbvio juntas? Estamos em
tempos difíceis, Pai, e muitos de nós estamos lutando. Embora eu não tenha
uma solução 'temporária' para ninguém, conheço apenas uma solução
'eterna', Jesus. Devemos correr atrás do coração de Jesus e, custe o que
custar, talvez até a sua vida, devemos fazer isso!

Na semana passada, peguei meu filho mais novo em sua nova escola
na cidade. Quando eu a pego, ela geralmente está esperando com três
outras garotas, todas muçulmanas, que também têm que esperar pela
entrega. Como nossa filha é bastante pessoal, ela agora é amiga de todas as
três meninas.

No entanto, uma dessas três garotas em particular tem um sorriso
brilhante. Essa garota tem risos e uma alegria quase como nada que eu
tenha visto antes. Sempre que eu sorrio e aceno para essa garota
muçulmana em particular, ela imediatamente sorri e acena de volta para
mim.

Agora, lembre-se de que essa menina é muçulmana, pois conto o que
nossa filha me contou sobre algo muito especial que essa menina fez na
semana passada. Esta menina mostrou à nossa filha uma foto que ela havia
rabiscado de três cruzes em uma colina.

Quando nossa filha viu isso e perguntou por que ela desenhou isso, a
menina não teve explicação. Embora nossa filha não se sentisse levada a
dizer mais nada a essa garota neste momento, ela me disse que mal podia
esperar para me contar tudo sobre o desenho.

Pai, por favor, fale com esta garota e estenda Seu amor à família dela.
Pai, fortaleça todos os nossos filhos para que sejam faróis de luz e lâmpadas
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para os que estão nas trevas. Fortalece-nos como pais para dizermos as
palavras certas de bênçãos e orações por nossos filhos. Pai, por favor,
ajude-nos a ser exemplos amorosos de Você em tudo o que fazemos.

Ultimamente, em meus sonhos, parece que muitas vezes estou
falando com pessoas do Oriente Médio em minha língua de oração. Embora
eu não tenha ideia de que idioma é o meu idioma de oração, oro para que,
sempre que decidir usar este dom, que seja apenas para Sua glória.

Só sei em meu coração que você está usando meus sonhos para me
treinar a usar minha língua de oração em várias circunstâncias. Embora às
vezes esse idioma pareça ser um tipo de idioma árabe, outras vezes parece
que pode ser algo que pode ter sido usado por uma das antigas tribos
perdidas de Israel.

Embora eu realmente não saiba o que tudo isso significa, tenho
certeza de que em breve Você vai soltar minha língua para usar este
presente para Sua glória. Nesse ínterim, só pareço usar minha linguagem de
oração quando oro em particular ou ungindo nossa casa.

Pai, descobri que o sonho que o Senhor me deu ontem à noite foi
bastante intrigante. Fiquei intrigada, pois envolvia minha avó, que morreu
há 41 anos, e meu avô, que morreu há cerca de  25 anos.

Sonho 1

Eu parecia muito mais jovem do que agora e estava hospedada com
meus avós em um hotel resort. No entanto, meus avós também pareciam
muito mais jovens. Eles pareciam tão mais jovens que eu nem poderia ter
nascido ainda quando pareciam tão jovens. O que também era estranho era
que, embora agora parecêssemos mais ou menos a mesma idade, eu os
respeitava como se ainda fossem meus mais velhos.

Estávamos nos preparando para participar de um evento de gala black
tie muito importante, apenas para convidados. Meu avô estava usando um
smoking estiloso e minha avó um vestido azul cintilante elegante. Ambos
pareciam simplesmente deslumbrantes e como se tivessem saído de um
filme da era 'Great Gatsby' de 1920.

Como eu ainda não estava vestido formalmente para o baile, meus
avós pediram que eu me apressasse e me aprontasse para o baile. No
entanto, depois de ver os dois em seus trajes elegantes, de repente percebi
que não levara a sério a importância dessa festa.

Olhei para o convite e percebi que a gala começaria às 18h, com
recepção e período social das 18h às 19h15. De repente,percebi que
chegaria tarde.
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Eu: “Por favor, vá na minha frente. Só chegarei logo após o início do jantar,
então, por favor, reserve um lugar para mim. Eu vou chegar lá assim que
puder.”

Para minha surpresa, minha avó começou a chorar quando eu disse
isso.

Avó: “Erin, isso é muito importante. Todos nós trabalhamos muito para
chegar aqui. Faça o que você precisa fazer, mas por favor, chegue lá na hora
certa. ”

Ela então se aproximou e beijou minha testa. Depois que os dois foram
embora, foi só então que olhei para a hora novamente e percebi que era
muito mais cedo do que eu pensava inicialmente. Fiquei intrigado por não
ter percebido isso antes de eles terem partido.

Eu: “Curioso? São apenas 16 horas. Eu nem entendo porque eles saíram tão
cedo?”

Verifiquei novamente o convite e confirmei que o evento não era nem
tão longe do hotel  resort. Isso não fazia sentido? Qual foi a pressa?

Mesmo que eu agora tivesse algum tempo, rapidamente comecei a
examinar minhas várias opções de vestido para usar. Quando fui até o
armário, percebi que havia vários vestidos que reconheci de quando ainda
estava no negócio de roupas. Eu ri enquanto olhava esses vestidos por
razões que elaborarei mais tarde.

Finalmente escolhi um vestido que não reconheci do meu passado. Era
um vestido simples, de cor creme, com uma saia longa e cônica. O vestido
veio com uma pequena jaqueta creme que tinha um brilho de cetim no
tecido. Também havia alguns sapatos lá que tinham um cetim creme que
combinava com a roupa.

Como eu era mais jovem aqui e minha figura muito mais esguia do
que agora, fiquei maravilhada com o ajuste deste vestido em particular. Até
parecia ter sido feito sob medida para mim. Eu olhei para a etiqueta e
percebi que era um vestido 'Daymor Couture'. De repente, lembrei que já
havia pedido vestidos semelhantes para vários clientes meus no passado.

Eu: Eu sorri e balancei minha cabeça. “Já se foram estes dias, Senhor. Não
tenho mais vestidos ou roupas formais. Na verdade, nem consigo me
lembrar de alguma vez ter ido a um evento que me obrigasse a usar algo
assim.”

Depois de escolher minha roupa, fiquei preocupada em me atrasar e
chequei a hora. Para minha surpresa e deleite, apenas trinta minutos se
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passaram desde que comecei a olhar para os vestidos. Eu me verifiquei no
espelho e fiquei chocado ao ver que estava pronto.

Eu: “Que estranho? Agora são apenas 16h30 e já estou pronto para ir ao
baile. Agora não me lembro por que pensei que chegaria atrasado em
primeiro lugar?”

Sonho 1 terminou.

Pai, este sonho foi tão claro. No entanto, não entendo o momento em
que isso ou o conteúdo. Por que meus avós falecidos estavam nisso? Por
que achei que chegaria tarde?

Devo admitir que, quando me olhei no espelho nesse sonho,
acontecimento raro, fiquei chocado ao ver que meu rosto, cabelo e
maquiagem estavam impecáveis. Meu reflexo mostrou que agora eu estava
transformado.

De repente, percebi que esta foi a primeira vez que realmente vi meu
reflexo transformado em qualquer um dos meus 'sonhos de transformação'.
Tudo o que posso dizer é simplesmente: 'Obrigado, Pai, por este pequeno
vislumbre de esperança.'

No entanto, também notei que esse olhar durou apenas alguns
segundos e que eu não estava nada confortável em focar em mim mesmo
neste sonho. Senhor, por favor, me perdoe porque, quando eu me olhar no
espelho agora, o inimigo terá a vitória. Pai, por favor, conceda-me paz para
abandonar meu foco na minha falta atual. Passei muitos anos em batalha e
os efeitos  dessas batalhas são claramente mostrados agora.

Bem, eu mencionei acima que ri quando vi alguns dos vestidos que
reconheci do meu passado e que eu iria elaborar mais sobre isso mais tarde.
Bem, o pano de fundo para tudo isso vem de quando eu costumava ser dona
de uma loja de roupas e costumava levar vestidos elegantes para as férias.

Mais tarde, quando vendi minha loja, foi no início do ano. Por algum
motivo, os compradores de minha loja não queriam nenhum de meu estoque
e me deixaram com o estoque. Embora não fizesse sentido para mim fazer
isso, foi só mais tarde que os compradores me disseram que também
perceberam que se tratava de um erro lamentável.

Agora, quando olho para trás, para o curso de vendas de meus dois
negócios anteriores, percebo que Deus estava por trás de ambas as vendas.
Mesmo que os compradores não quisessem o estoque e até mudassem o
nome da loja, ainda assim me ofereceram um negócio tão generoso que eu
simplesmente não poderia recusar.
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Mais tarde, descobri com os compradores que a queda de seu
lamentável erro foi que eles agora não tinham itens para vender que
correspondessem aos gostos do meu cliente existente. Para piorar a
situação, eles também abandonaram o reconhecimento do nome da loja, que
se traduziria na contínua fidelidade do cliente.

Agora, havia também o comprador que comprou minha loja de
acessórios e móveis para casa. Embora essa pessoa tivesse decidido manter
o inventário com sabedoria, ela não queria os monitores, computadores,
equipamentos e assim por diante. Apesar disso, mais uma vez recebi uma
oferta em dinheiro com o preço total. Ambas as vendas foram realmente um
presente de Deus, pois simplesmente desafiaram a lógica terrestre normal.

De qualquer forma, logo depois disso, meus problemas realmente
começaram. Felizmente, eu ainda tinha esse estoque de vestidos e eles
ainda eram lindos e atuais. Um amigo da minha igreja ouviu falar de alguns
dos meus problemas e me abordou para ajudar a vender esses vestidos
online.

Ela indicou que, então, dividiria o produto comigo. Sua oferta parecia
razoável e eu confiei totalmente nela com base em nosso relacionamento na
igreja. Bem, depois de cerca de seis meses sem notícias dela, decidi verificar
com ela.

Ela se desculpou comigo e me informou que estivera ocupada. Embora
agora eu precisasse do dinheiro para minhas batalhas em andamento, decidi
dar a ela mais tempo. Afinal, ela estava  sendo gentil ao me ajudar, certo?

Bem, logo depois disso, eu estava com meus filhos em uma loja de
boa vontade a apenas quinze milhas de distância daquela que
costumávamos ir e, para minha surpresa, vi meu estoque bem ali, nas
prateleiras. Para meu horror, um dos meus ternos de grife era vendido por
apenas $10, embora fosse vendido por cerca de $600.

Ao todo, encontrei um total de dez desses itens naquele dia. Decidi
comprar de volta cinco dos dez, pois isso era tudo o que eu realmente podia
pagar na época. Em seguida, levei esses cinco itens para uma loja de
remessa local e ganhei cerca de US $300 com eles em apenas alguns  dias.

Liguei para minha amiga cristã para pedir uma explicação, mas
descobri que ela havia desligado o telefone. Isso me machucou
profundamente e meu coração começou a doer. Fiquei profundamente triste
por essa pessoa ter decidido que valia a pena perder nossa amizade por
causa de alguns vestidos idiotas.
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Isso tudo parecia tão bobo para mim. No entanto, isso também serviu
para agravar meus problemas, pois tudo isso ocorreu poucos meses depois
de todas as nossas coisas serem leiloadas. A venda desses vestidos poderia
ter fornecido os fundos necessários para minhas batalhas. No entanto, agora
sei que nada surpreende a Deus e que tudo isso fazia parte do Seu plano
para mim.

Ó Pai, o Senhor tem feito muito por mim desde então e tudo o que
posso fazer é agradecer ao Senhor continuamente por tudo o que o Senhor
fez. Obrigado por quem eu sou hoje. Obrigado por este vaso que me foi
dado. Embora meu vaso possa agora estar com defeito e quebrado, ele
ainda me trouxe até aqui.

Pai, por falar em vasos, ainda não vi um pedaço de vidro ou cerâmica
na Terra que corresponda à habilidade de Jesus. Mesmo quando Sua
cerâmica ainda não foi polida, Seu trabalho é simplesmente deslumbrante!
Essas embarcações não teriam preço na Terra hoje.

Recebido na segunda-feira, 6 fevereiro de 2017 (Visita 2)

Este fim de semana foi humilhante para mim. Parece que tenho uma
proporção igual de problemas e bênçãos agora. Tivemos problemas com o
carro e o carro que estou dirigindo agora tem amortecimento fraco. Como
resultado, meu nível de dor tem sido insuportável.

Eu tinha esquecido como fui abençoado ao dirigir nosso outro carro.
Agora, meu nível de dor é um lembrete de que minha condição subjacente
não mudou. Foi só pela graça de Deus que me senti melhor, junto com os
grandes choques que Ele me deu.

Existe uma analogia aqui. Deus suaviza nosso percurso acidentado e,
sem Deus como nosso amortecedor, estamos sujeitos à dor de cada
solavanco na estrada. Mesmo assim, não importa o que aconteça em nosso
caminho, Deus nos manteve firmes.

Às vezes tem sido desanimador, mas aprendi a ficar contente no
momento. Se eu fosse pensar no que tudo está por vir, não poderei estar
presente neste momento. Pai, obrigado por lembrar que Você está no
controle total. Você é o Deus dos milagres de última hora e estou muito
grato.

Sempre que estou prestes a desistir, geralmente começo a me fazer as
mesmas perguntas. O que eu fiz de errado aqui? Senhor, há um pecado do
qual preciso me arrepender? Eu desço minha lista e tento trazer tudo antes
de você. Então me pego dizendo o seguinte ...
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Pai, sinto muito se fiz algo para machucá-lo. Eu te amo e vivo para
você todos os dias. Rezo para que não seja Sua Vontade que me machuque
mais aqui, mas, mesmo que seja, então sei que Você tem um plano. Por
favor, ajude-me a questioná-lo menos e a confiar mais em você. Sinto
muito. Eu te amo. Por favor, me perdoe.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu me encontrei ao pé da escada da Mansão de Jesus, olhando para a
Sua Casa. Fiquei surpreso com isso, pois não esperava isso hoje. Eu pensei
que, em vez disso, teria sido levado de volta ao Estúdio do Potter novamente
para talvez ver os recipientes prontos.

Depois que me recuperei da surpresa inicial, comecei a tomar nota do
que estava ao meu redor. As escadas maciças eram feitas de pedaços de
granito ou mármore perfeitamente talhados. Havia canais de água
escorrendo de Sua casa para as piscinas e fontes do jardim.

Sorri para os pequenos peixes e conchas nos canais. O interior dos
canais era feito de ouro e prata martelados. Dependendo da luz, parecia
ouro líquido ou prata líquida. Ao olhar mais de perto, me perguntei se ele
era realmente feito de platina ou uma liga de metal ainda maior do que
ouro.

Então, novamente, talvez seja feito apenas de ouro puro e é assim que
o ouro puro se parece. Como nunca vi ouro "celestial" 100% puro antes na
Terra, pois ele simplesmente não existe lá, percebi que realmente não tinha
nenhum indicador para descrever isso, a não ser dizer que é incrivelmente
lindo.

Eu estava usando um vestido de linho branco e seda. Eu tinha
sandálias de tecido que eram mais confortáveis do que qualquer sapato que
conheço. As sandálias se ajustavam perfeitamente à planta dos meus pés e
eram como andar nas nuvens. Eu estava em meu corpo celestial e me sentia
fantástico!

Eu olhei para a enorme escada diante de mim, sorri e comecei a subir
correndo. Fiquei surpreso com o quão rápido eu poderia correr aqui e com
tanta velocidade e agilidade. Embora difícil de descrever e completamente
agradável, corri tão rápido que lágrimas se formaram nos cantos dos meus
olhos.

O que foi realmente incrível foi que, quando cheguei ao patamar
superior, não estava sem fôlego. Mesmo que eu tenha me curvado quando
cheguei ao topo como um reflexo terreno, eu rapidamente ri de mim
mesmo, pois isso não era necessário.
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Quando olhei para trás, descendo as escadas que acabara de subir,
contei aproximadamente que havia cerca de 150 ou mais degraus até o
topo. No entanto, conhecendo o Senhor, eram provavelmente 153 degraus
no total. Eu ri com alegria de como Deus é maravilhoso enquanto olhava ao
meu redor.

A julgar pela posição do sol, parecia ser por volta do meio-dia, pois
estava alto no céu. Olhei para as montanhas que cercavam Seu Vale e fiquei
totalmente pasmo com a bela paisagem. De repente, percebi que todo
Salmo já escrito sobre beleza pode ser visto aqui mesmo no Vale de  Deus.

O Rio da Vida corta bem no centro, mas também nos canais próximos
a mim. A água que fluía por esses canais vinha diretamente da própria
fundação da casa de Jesus.

Recebido na terça-feira, 7 fevereiro de 2017 (Visita 3)

Os pomares de árvores frutíferas estavam florescendo e havia flores
desabrochando e videiras por toda parte. No entanto, a paisagem não
parecia aleatória ou aleatória, mas era óbvio que tudo isso foi projetado e
mantido pelo Mestre Jardineiro.

Bem, eu já vi obreiros nos Jardins de Deus antes e tenho muitas
perguntas sobre isso. Talvez esses trabalhadores sejam santos que amam
jardinagem. Embora eu não tenha certeza de como tudo isso funciona aqui,
este é meu melhor palpite com base em minhas visitas anteriores. No
entanto, eu realmente sei muito pouco sobre 'jardinagem celestial', então eu
só  queria estabelecer isso.

No céu, talvez nada saia do controle. Parece-me intuitivo que Deus
pudesse simplesmente falar com um arbusto ou árvore e dizer: 'Isso me
agrada desta forma ou forma'. Visto que tudo no Céu ama a Deus e deseja
fazer Sua Vontade por amor e apreço, talvez um ramo simplesmente nunca
crescesse em desarmonia com os outros ramos.

Talvez as flores aqui estejam todas em perfeito estado de conservação
porque sempre têm a mistura perfeita de sol, água e minerais para crescer.
Talvez uma árvore aqui não dê 'frutos ruins' pelas mesmas razões. Claro,
isso não significa que todas as frutas aqui tenham o mesmo gosto e eu já
sei que não.

Essa minha teoria parece que também pode se aplicar aos animais e
pássaros daqui, mas, novamente, realmente não tenho certeza. Tudo o que
sei é que todo o Céu é incrivelmente lindo. Decidi sentar por um momento
para que pudesse assimilar tudo isso.
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Fechei meus olhos e senti o calor do sol celestial em meu rosto. Por
alguma razão, a sensação dos raios do sol me levou de volta a um tempo em
março de 1969, o último fim de semana antes da Páscoa. Na época, eu
estava visitando meus avós nas férias escolares em Reno,  Nevada.

Lembro-me de estar sentado no pátio dos meus avós e o sol brilhava
no meu rosto. Minha avó tinha acabado de colocar suas decorações de
Páscoa. Lembro-me de estar seguro lá, mas também me sentindo seguro. As
coisas de alguma forma pareciam normais.

Fiquei algum tempo com os olhos fechados e relembrei. Quando
finalmente abri os olhos, olhei para cima e vi Jesus sorrindo para mim. O sol
no céu estava diretamente atrás dele e parecia estar coroando Ele.

Ele parecia completamente coberto pela luz do sol. O que foi
realmente legal, porém, foi que Sua presença não bloqueou o calor do sol de
mim. Eu imediatamente pulei e o abracei. Eu me senti segura em Seus
braços. Ele riu gentilmente da minha alegria em vê-lo novamente.

Eu: “Estou tão feliz em vê-lo. Eu estava apenas tomando banho de sol.”

Jesus: “Sim, você é.”

Ele riu porque sabia que eu me referia tanto ao 'sol' quanto ao  'Filho'.

"Erin, você ganhou sabedoria e inteligência."

Ele então apontou para Seu Jardim. "Agora, vejo que você está
tentando descobrir tudo isso."

Eu: “Sim, Senhor. Sinto muito, mas estou maravilhada com tudo isso. Eu
também estou  totalmente pasmo por Você.”

Jesus: Sorrindo.

“Então, o que você concluiu? Leve-Me em sua jornada de
pensamento.”

Ele deu um tapinha no último degrau de Sua escada para indicar que
deveríamos nos sentar  juntos.

Eu: “Bem, você pode fazer todas as coisas. Você pode comandar um arbusto
para fazer uma forma. Você pode mover essas montanhas e ajustá-las ao
seu gosto. Você pode comandar frutas para crescer uma certa forma e sabor.
Você imediatamente forma uma nova fruta sempre que uma fruta é colhida
de uma árvore. Você pode comandar as cores do pôr do sol ou do nascer do
sol.

“Você também pode pedir a outros que façam coisas por Você, como
jardineiros ou trabalhadores angelicais. Cada coisa viva aqui no Céu deseja
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exatamente o que Seu coração deseja. Como tudo aqui de alguma forma já
sabe o que o Seu coração deseja, cada um desejaria crescer para agradá-lo
e nenhum estaria fora de linha com o desejo do Seu coração.”

Jesus: Rindo.

“Hmm, então, pelo Meu comando, eles crescem? Pela Vontade do Meu
coração, as coisas crescem para Me agradar como uma forma de adoração?
É uma realização dos desejos dos santos que trabalham aqui para cuidar do
Meu jardim e trabalhar para Mim como uma forma de adoração? Hmm,
talvez sejam os três então. Este é um conceito interessante, mas tudo
requer amor.”

Eu: “Amor?”

Jesus: “Sim. Tudo que você vê, eu amo. Fico muito feliz em ver essa beleza
florescer. Não há morte, sem doença, sem ameaças de fogo e sem homens
com más intenções aqui. Isso alegra  Meu coração.

“Em troca, esses seres vivos não temem a morte e todos vivem em
paz e alegria. Eles então se entregam totalmente a Mim para Me trazer
alegria. Erin, eu me deleito na Minha Criação. Eu sou o realizador dos
desejos do seu coração. Tudo isso é adorável, mesmo as menores coisas
com as quais você se preocupa, eu também me importo.”

Eu: “Senhor, gostaria que as coisas fossem na Terra como no Céu, pois há
tanta beleza que nos espera aqui!”

Jesus: “Concordo, mas não pode ser.”

Eu: “Sim, Senhor. No entanto, uma vez que você tem o comando, você pode
comandá-lo e moldá-lo se desejar também. Você pode encontrar
trabalhadores. Muitos de nós cultivamos e podamos para você. Isso não faz
parte da sua colheita? Eu quero ser um trabalhador para você.”

Jesus: Ele sorriu ao se inclinar para me abraçar.

"Agora, Erin, por que eu trouxe você aqui hoje?"

Eu: “Talvez para ver os vasos que criaste, Senhor? Talvez para me
encorajar? Eu amo isso aqui. Amo estar com Você em sua casa. Eu me sinto
seguro com Você.”

Jesus: “Eu também te amo. Agora, por que você acredita que não há um
galho morto, fruto ruim ou folha caída aqui? Que tal flores morrendo?”

Eu: “Bem, no céu, há vida eterna e não há morte.”

Jesus: “Sim, mas por que então não há nenhum ramo crescendo ao
contrário dos outros? Por que não há ervas daninhas ou raízes indesejadas?”
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Eu: “Bem, porque todas as coisas crescem de acordo com a Tua Vontade e
deliciosamente. Eles te amam e eu posso até ver que eles amam. Todos os
animais, pássaros, plantas, árvores e grama florescem aqui. Em contraste,
ervas daninhas, qualquer coisa contrária ou agonizante pareceria um
visitante ou intruso não solicitado. Isso seria fora da Sua Vontade e como
desobediência.”

Jesus: “Sim. Agora, você já se sentiu negado pela falta de ervas daninhas e
morte aqui?"

Eu: Rindo. "Não, Senhor, claro que não."

Jesus: “Então, Erin, eu diria que os trabalhadores são poucos. Agora,
digamos que eu construí um lindo jardim na Terra. Para este jardim,
digamos que eu então obtive toda a nutrição, providenciei o sol e a água e
todos os tipos de animais e pássaros passaram a residir nele. Agora,
digamos que eu deixe os turistas entrarem para desfrutar do Meu jardim
gratuitamente. O que seria dito de mim?”

Eu pensei por um momento, mas sabia que o Senhor estava me
ajudando com minha resposta. Não pude deixar de sorrir e rir ao responder
a ele.

Eu: “Oh Senhor, por favor, perdoe-me por dizer isso, embora eu saiba que
não sou eu mesmo dizendo isso. Se este jardim fosse fornecido por Você,
alguns visitantes diriam: 'Escravos construíram e mantêm este jardim.'
Outros visitantes diriam: 'O proprietário é rico. Podemos levar tudo o que
quisermos.'

“As pessoas roubavam os recortes das plantas para os ramos. Ativistas
dos direitos dos animais diriam que 'esses animais são prisioneiros',
enquanto outros reclamariam que 'este ambiente não é saudável'. Logo
depois, Suas árvores frutíferas começariam a ser clonadas geneticamente.

“Ao mesmo tempo, tanto casais heterossexuais quanto gays gostariam
de vir e se casar no Seu jardim. No entanto, você não poderia dizer 'não' ou
Seu jardim seria fechado imediatamente. Haveria muito mais. Senhor, o que
Você pretendia para o bem em breve seria  destruído!"

Jesus: “Hmm, um jardim foi construído na Terra 'como é no céu' antes. O
mundo não está pronto para um jardim como este.”

Ele sorriu.

“Então, eu irei em vez disso. Agora, o que será  dito de Mim então?"

Eu: Balançando a cabeça. “Senhor, Você é tão sábio. É difícil falar comigo
devido à minha falta de compreensão?”
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Jesus: Sorrindo.

"Claro que não! Erin, você Me alegra e deseja o Meu coração. Tenho
algo muito especial planejado. Agora, o que coloquei em seu coração
recentemente?"

Eu: “Tanto, Senhor, mas duas coisas em particular se destacam para mim.
Uma dessas coisas é o Seu 'Sermão da Montanha' de Mateus 5. Nisto, eu
acredito que Você está descrevendo quem será o Seu exército ou
trabalhadores do fim dos tempos, mas não tenho certeza.

“A outra coisa é uma visão baixada que tive de Você preparando todos
os elementos para o Terceiro Templo. No entanto, essa visão estava de
acordo com a perspectiva do céu, não a perspectiva do homem. Um dia,
você assumirá o trono em Jerusalém e todos irão louvá-lo de joelhos. No
entanto, eu só conseguia ver pedaços de tudo isso. Também vi vasos
contendo  óleo, água e vinho. Senhor, tu eras o pão.”

Jesus: Sorrindo.

“Talvez seja sábio estudar mais. Agora, venha comigo.”

Ao se levantar, Ele se virou para pegar minha mão. Quando nos
viramos e começamos a caminhar em direção à porta da frente, a porta
imediatamente se abriu. Quando entramos, rapidamente tirei minhas
sandálias. Jesus estava rindo enquanto me observava fazer isso.

Eu: Sorrindo. “Mas, Senhor, estou em solo sagrado. Bem, também é porque
adoro a sensação dos meus pés descalços nesta pedra quente e nestes
lindos tapetes. ”

Jesus: Rindo.

“Ok então, eu vou aceitar isso. Lembre-se, sempre que estiver
segurando Minha mão, você já estará caminhando Comigo no Solo Sagrado.”

Eu: “Oh, claro. Tudo é santo quando estou com você. Perdoe-me, Senhor. ”
Jesus: “Não há nada a perdoar. Eu adoro o fato de que você pensaria em
Mim.”

Eu: “Bem, o seu jardim é solo sagrado. Suas escadas que levam a Sua Casa
também são Solo Sagrado. Bem, realmente, todo o Céu é Solo Sagrado.”

Eu olhei para baixo, balancei minha cabeça e sorri.

“Depois de todos esses anos visitando Você aqui, lamento que
finalmente descobri isso. Senhor, Você é tão gracioso e paciente comigo.”

Jesus: Rindo.
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“Erin, você é gentil também. No entanto, você nem sempre é
paciente.”

Eu: “Você tem razão. Mal posso esperar para ter mais de Ti, Senhor. Mal
posso esperar para vir aqui permanentemente. Dito isso, também não quero
sair antes de ser útil. Também desejo ver Você curar os meus filhos. Senhor,
com tantas coisas parecendo estar dando errado ao mesmo tempo agora, é
difícil para mim ser paciente. Sinto muito."

Jesus: “Erin, isso não é uma surpresa para Mim. O inimigo também entende
os tempos em que estamos agora e é a fonte de seus problemas. No
entanto, por enquanto, eles também têm um propósito. Agora, estude as
Escrituras que dei a você e olhe novamente para aquelas que vou usar.”

Fiz uma pausa aqui e revi Mateus 5:3-11, as bem-aventuranças, em
maiores detalhes. Levei algum tempo para realmente entender tudo o que
foi dito nessas passagens, mas o esforço valeu muito a pena para mim.

Eu: “Senhor, há muito para eu tentar entender aí.”

Jesus: “Estes são os que chamei. Alguns se encaixam em tudo o que está
descrito aqui, mas outros se encaixam apenas em alguns. Vou levantar
aqueles que chamei. Eu sou o levantador de cabeças.

Recebido no domingo 12 de fevereiro de 2017 (Visita 4)

Jesus: “Erin, você está preocupada com muitas coisas. Você não consegue
parar o que está em movimento.”

Ele mostrou o teto pintado à mão em seu saguão principal e na área
do saguão que levava ao pátio e jardins. Quando olhei para cima, vi as
primeiras palavras da Bíblia sendo escritas, mas como se fossem ao vivo.
Senti tanto prazer quando as Palavras, 'No começo ...', se formaram bem na
minha frente.

Embora a história da pintura parecesse se desenrolar no movimento,
era uma história, 'Sua história', que já havia sido contada. Quando me virei
para sorrir para Jesus, Ele novamente voltou minha atenção para a história
ao vivo que se passava no teto de seu saguão.

Jesus: Sorrindo.

“Erin, você pode ver isso sempre que entrar na Minha Casa aqui. No
entanto, você é capaz de pará-lo?”

Eu sorri de volta e comecei a andar enquanto olhava para o teto. Ele
viajou na mesma velocidade que eu andei. No entanto, sempre que parava,
parecia que parava também. No entanto, logo percebi que realmente não
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funcionava, pois o movimento à minha frente continuava a fluir em seu ritmo
predeterminado.

Jesus: Rindo.

“Erin, eu conheço seus pensamentos. Você não pode parar o que já
ocorreu. Quando você para, não afeta a história.”

Eu: “Eu sei, Senhor. Esta pintura me fascina como eu nunca vi arte viva e
respirando antes. A tecnologia aqui é verdadeiramente divina e incrível.”

Jesus: “A entrada da Minha Casa leva você a uma jornada desde o início.
Até mesmo os móveis, colunas, esculturas e pedras aqui são todas versões
divinas do que os santos Me dedicaram durante suas vidas na Terra.

“Em todas as coisas, e mesmo nos tempos mais sombrios, eles ainda
Me deram. Tudo isso faz parte da Minha história e contém dons dados a
Deus, a Mim, como bênçãos por tudo o que fiz  por eles.

“No entanto, também vejo nesses lindos artefatos seu amor ao
sacrifício e seus corações de ouro. Embora eu decida não ter uma casa
envolta em ouro em todos os lugares que seus olhos possam ver, tudo o que
você vê aqui é ainda mais valioso para Mim do que ouro.

“Esses santos foram refinados na fornalha da aflição, mas ainda assim
ofereceram tudo o que possuíam. Alguns deles tinham muito pouco,
enquanto outros tinham mais que o suficiente. No entanto, nenhum deles
deixou de reconhecer que era apenas pela graça de Deus que eles tinham
alguma coisa.”

Enquanto Jesus falava sobre tudo isso, Ele literalmente se iluminou
com a luz de Deus e esta luz brilhou intensamente ao nosso redor. Enquanto
eu estava lá olhando ao redor, percebi que, mesmo se você somasse toda a
riqueza de todos os reis da Terra ao longo da história, você ainda não
conseguiria encontrar coisas tão incríveis.

Eu vi os melhores tecidos, tapeçarias tecidas à mão e sedas com
padrões que não poderiam ser reproduzidos na Terra. As cores eram tão
vibrantes, mas de alguma forma nunca eram opressoras. Isso também
nunca poderia ser copiado na Terra.

As almofadas que estão aqui para sentar são como nuvens. O
artesanato seria impossível de imitar. A obra de arte era tão bonita e
representava todos os períodos desde a Criação. Nada estava velho ou
gasto. Apesar de sua 'idade', cada item parecia novo.

Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu examinava a sala.
Eu sabia que estava vendo um rápido vislumbre da vida daqueles que
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dedicaram tudo a Deus. De alguma forma, eu sabia que alguns desses itens
foram feitos por famílias inteiras que foram massacradas durante sua
criação.

Eu também sabia que muitos desses itens eram feitos por escravos
que não possuíam nada. De alguma forma, fui capaz de sentir a bondade
subjacente dos artesãos que fizeram esses itens, os mesmos artesãos que
sacrificaram tudo por Deus. Eu estava chorando ainda mais com a emoção
de ver tudo isso diante de mim.

Jesus: “Erin, o que há de errado?”

Eu: “Senhor, não me sinto digno de estar aqui porque não sacrifiquei a
minha vida por Ti como muitos destes santos fizeram. Na realidade, eu
realmente vivo uma vida muito confortável em comparação com tantos dos
santos que estão representados aqui.”

Jesus: Sorrindo.

“Sim, Erin, mas ainda assim você está aqui Comigo e você está
exatamente onde Eu chamei você para estar. Eu planejei o curso de sua
corrida para Meus propósitos. Agora, o tour pela Minha Casa foi feito para
mostrar a vocês que, aqui, na Minha morada, está o ouro de Ofir. Embora
isso possa não ser o que alguns esperariam, isso é perfeito para mim.”

Eu: “Senhor, a beleza do Seu Lar é simplesmente indescritível. Nem mesmo
os Rothschilds ou os xeques mais ricos poderiam chegar perto disso.”

Jesus: “Assim, depois de percorrermos os Meus quartos e corredores,
entraremos nas Minhas Cortes interiores. Aqui, o Jardim está no coração da
Minha Casa. É aqui que passo o tempo ouvindo música. É aqui também que
gosto de jantar com os meus convidados.”

Ele sorriu.

“É aqui também que o relógio e o calendário mostram os eventos que
virão em breve.”

Eu: “É tão lindo, Senhor. Obrigado por me convidar aqui.”

Jesus: “Erin, você tem lutado recentemente com todas as injustiças feitas a
você e aos outros. No entanto, não está escrito que usarei o manso para
humilhar o orgulhoso?

“Eu vi os erros que vieram contra você. Às vezes, você então voltava a
outra face contra aqueles que vinham contra você e se recusavam a lutar. No
entanto, em outras ocasiões, você parecia lutar uma guerra 'sem vitória'.

“Não é o que parece, embora até mesmo suas perdas fossem na
verdade Minhas vitórias. O que você acreditava ser uma perda, na verdade,
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tornou-se Meu ganho. Erin, na vida daqueles a quem chamei, uso alguns de
vocês para esclarecer o que outros estão fazendo.

“Eu também uso alguns de vocês para lançar luz sobre idólatras,
ladrões e similares. Às vezes faço isso permitindo que alguns de vocês se
tornem vítimas de seus esquemas. Tudo isso tem um propósito, mas você
entende como? ”

Eu: “Bem, Senhor, embora eu não esteja totalmente certo, tentarei o meu
melhor para adivinhar. Para mim, quando eu era um novo cristão, Você
enviou várias provações para me dar humildade. No entanto, foram
necessárias muitas provações e muita humilhação para finalmente me levar
a um certo ponto que Você queria que eu fosse.

“Você deve ter visto algo em meu coração de que Você deve ter
gostado, mas talvez fosse apenas uma parte promissora de mim. Você,
então, me enviou teste após teste após teste. Foram tantos os testes que
simplesmente não consigo contá-los todos. Provavelmente, foi para me
ensinar sobre meu 'valor' em perseverar e confiar apenas em Você para me
salvar.

“Parece que Você agora está me colocando em situações em que posso
testemunhar a outras pessoas que lutam contra minhas próprias lutas.
Parece que Você faz isso para que eu possa encorajar outros a serem
pacientes, sendo um exemplo com base no que Você está fazendo comigo
hoje.”

Jesus: “Isso é bom, Erin, e sim, muito é verdade, mas não necessariamente
na mesma ordem para todos. Alguns são criados como Jó para Me amar,
mas então o inimigo pede no Tribunal para enviar provas e calamidades. O
inimigo argumenta que, 'Certamente aqueles como Jó ficarão desanimados e
se afastarão de Ti.' Se tais testes e calamidades puderem ser enviados, isso
acabará sendo verdade em muitos casos, mas outros passam.

“No entanto, alguns são criados como você e não cresceram me
conhecendo. Você suportou muitas provações antes mesmo de Me conhecer,
mas suportou ainda mais depois. Esses julgamentos enviariam a maioria das
pessoas de volta ao menor dos dois cenários. Eles se afastariam de Mim e
muitos o fazem.

“Então, há aqueles que nunca Me conheceram realmente, mas
querem. No entanto, eles também preferem que suas vidas não tenham
muitos problemas, mas eles realmente preferem "nenhum problema". O
problema com isso é que, quando o problema surge, eles precisam do
primeiro 'salvador' que aparecer.
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“Esse 'salvador' poderia ser qualquer 'salvador' de qualquer religião,
mas essas pessoas realmente preferem confiar apenas em si mesmas. Essas
pessoas tendem a olhar para alguém como você como alguém fraco e que
deve ser evitado a todo custo.

“Agora, ao longo dos anos, usei aqueles que afirmavam ser meus para
mostrar bondade a você e a seus filhos durante seus momentos mais
sombrios. No entanto, muitas dessas pessoas mais tarde se aproveitaram de
sua bondade e agiram como ladrões. Eles trataram você da mesma forma
que Saul tratou Davi, novamente sem causa e sem motivo.

“Mesmo que você tenha tentado repetidamente fazer a coisa certa com
eles, muitas vezes até às suas próprias custas, nenhum deles se desculpou
nenhuma vez. Como resultado, suas ações foram registradas pelo inimigo e
acusações contra eles foram permitidas no Tribunal de  Meu Pai.

“Deus então concedeu permissão ao inimigo, pois eu não os defendi.
Naquele ponto, eles não Me chamaram como seu advogado, pois foram
guiados por seu próprio entendimento. Com base no tratamento severo que
dispensaram a você e a outros como você, essas pessoas foram julgadas
severamente por mim.

“Erin, a calamidade então vem para essas pessoas na forma de testes
e provações para que finalmente possam vir a Mim com humildade. Isso
acontece para que finalmente se arrependam de seus pecados e se
submetam à Vontade de Meu Pai Celestial. No entanto, muito poucas dessas
pessoas, se alguma, fizeram isso.”

Eu: “Hmm, deixe-me ver se entendi isso. Enquanto essas pessoas foram
usadas contra mim para me refinar, eu também fui usado para refiná-las?
Então, nós, como Cristãos, somos freqüentemente usados uns contra os
outros para que Você possa ver como podemos ser usados um dia? Isso
acontece com todos nós?”

Jesus: “O que você aprendeu recentemente?”

Eu: “Bem, só porque sou Teu, não estou livre de problemas. Você enviou
cinco 'citação' cristãos 'unquote' em nossas vidas nos últimos dois anos e
cada um tirou vantagem de nós. No entanto, agora vejo que Você nos usou
para lidar com cada um deles.

“Em todas as ocasiões, orei por eles e até mesmo com eles logo depois
que nos trataram injustamente. Agora eu olho para trás e vejo que mais
tarde ouvi que cada um deles logo depois teve problemas. Embora isso
possa não ser diretamente por nossa causa, parece que aconteceu porque
Você me usou para orar a Sua Vontade sobre eles.
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“Embora tudo pareça horrível no início, agora percebo que, se não
fosse pelos problemas que Você permitiu em minha vida, eu nunca teria
entendido o quanto Você nos ama. Eu nunca teria entendido que Você quer
que cada um de nós não falte nada de bom.

“Em cada um desses cinco casos, também agora percebo que o Senhor
nos abençoou por nossa obediência em fazer Sua Vontade. Você nos
abençoou por nossa obediência ao que você nos chamou.

“Na verdade, só nesta última semana, estivemos lidando com um
homem desonesto. Em uma palavra particular, Você me disse que este
homem é um dos seus, mas também que ele não está vivendo a vida que
Você o está chamando. Com base em tudo o que você acabou de me dizer,
agora entendo por que você ainda nos permitiu lidar com ele, embora ele
tenha enganado a muitos.

“Em nosso encontro com este homem na semana passada, Você
primeiro me mostrou e depois me fez contar a este homem sobre três áreas
diferentes nas quais ele nos enganou. Sob sua liderança, demos a ele a
chance de acertar as coisas conosco.

“Em vez disso, ele foi mais uma vez desonesto conosco, mesmo
quando eu tinha uma prova física impressa que apontou isso para ele.
Infelizmente, ainda não terminamos nossas transações com este homem e
não temos alternativa a não ser continuar a lidar com ele.

“Senhor, por que Você permitiria todos esses problemas para nós?
Parece que estamos sendo punidos por fazer tudo o que Você nos pediu para
fazer.”

Jesus: “Não providenciei os meios? Eu não abri a porta? Erin, se agora você
sabe que envio Minhas melhores pessoas para a batalha, também não sabe
que vou equipá-la e entregá-la? Se você se preocupa com as coisas que me
interessam e se entregou a Mim como um sacrifício vivo e vaso, então você
é Meu para usar ou está nisto para si mesmo?”

Eu: Balançando a cabeça. “Oh não, Senhor, por favor, por favor, me perdoe.
É simplesmente difícil. As pessoas estão se tornando mais astutas e
instáveis. Parece que as coisas pioraram muito ultimamente.”

Jesus: “Vou te mostrar mais em um momento, mas primeiro, Erin, saiba
disso. Eu te amo, eu te chamei e você é meu. Quando passares pelas águas,
estarei contigo e a torrente do rio não te alcançará. Quando você andar pelo
fogo, não será queimado pelo calor nem será queimado  pelas chamas.
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“Isso é o que eu fiz do começo ao fim com você. No ano de 1993,
quando você tinha 30 anos, você Me deu seu coração. No ano 2000, você Me
disse que queria mais de Mim e pediu um coração de ouro.

“Este foi um processo muito longo e doloroso, de paciência e não tão
paciência. Esta é uma caminhada de testes e tentativas para remover as
arestas e até mesmo lixando. Em termos de você como um vaso, bem, eu
precisava primeiro começar com argila flexível. Você começou isso quando
entregou sua vida a Mim como um pedaço de barro.

“Levou sete anos para que você finalmente dissesse: 'Quero ser usado
como um vaso, Senhor'. Então eu disse: 'Tudo bem, mas isso não será fácil.'
Você então concordou, não importa o que acontecesse. Então, houve um
processo de moldar você no vaso que você é  hoje.

“Como um vaso, você não diz ao Oleiro, seu Criador, 'Por que, Senhor,
por que me usar para isto ou aquilo?' Erin, se você escolheu ser usado de
acordo com suas próprias idéias de ser Meu vaso, então você não é bom
para Mim. Você simplesmente se sentaria em uma prateleira e não teria
nenhuma utilidade para mim.

“Em vez disso, você concordou, mesmo depois de toda a sua
moldagem, queima, vitrificação e nova queima, que Eu o use para honrar a
Mim para os Meus propósitos. Você já reside aqui Comigo como prometi,
mas deve permitir-Me agora usá-lo como achar adequado neste momento e
confiar em Mim. Você confia em mim?"

Eu: Eu estava fazendo beicinho. "Sinto-me repreendida, mas sim, Senhor."

Jesus: “Erin, Eu estou preparando os Meus 'Vasos do Templo'. Alguns retêm
água, um pouco de óleo e um pouco de vinho. Todos são úteis para mim.

“Um dia, tomarei o Meu assento e os 'Espíritos Sete Aspectos' serão como
luzes em Minha lâmpada.”

Eu: “Você quer dizer como vasos aqui no Céu, Senhor?”

Jesus: “Não, Erin, na Terra. Estou preparando navios como um exército.
Vocês serão como bacias cintilantes diante do Meu Altar. Cada pote será
sagrado. Vou encher cada vaso com coisas boas.”

Eu: “Senhor, os tempos estão ficando difíceis. Como vou suportar isso se
não for curado  primeiro? ”

Jesus: Rindo.

“Erin, você é mais uma vez o navio falando com o Potter com
sugestões? Não tenho intenção de deixá-lo como está. Você não viu o seu
esmalte acabado? Você está no forno em fogo baixo. Ainda estou usando
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você como um meio contra aqueles para quem estou enviando um teste
final.

“Agora, cuidei de suas necessidades do início ao fim. Estou usando
você para vários propósitos. Embora pareça sombrio, é divino. Você está
quase terminando e logo vou usá-la para exibir o Meu esplendor. Seu
propósito trará grande alegria. Você, Erin, vai se alegrar."

Recebido na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 (Visita 5)

Eu: “Senhor, algo me ocorreu enquanto eu dormia noite passada. Acredito
que este sonho esteja relacionado com o que Você está me mostrando, mas
preciso da Sua ajuda em tudo isso.”

Sonho 2

Eu era motorista de um ônibus escolar e tinha permissão para ir a
qualquer consulta médica na cidade que fosse durante o horário escolar. Eu
tinha uma consulta com meu oftalmologista, mas tive que dirigir por um
enorme abismo ou ravina para chegar ao consultório dela.

Enquanto dirigia pela parte sul desta cidade histórica, percebi que ela
já foi linda e tinha muitas lojas e negócios sofisticados. No entanto, isso
agora havia sido assumido por um rico proprietário de cassino e toda a área
era agora um distrito de jogos de azar. A princípio pensei que talvez se
referisse ao Presidente dos EUA, mas depois baixei uma foto do dono do
cassino  e vi que era outra pessoa.

Na verdade, foi muito triste ver que isso havia acontecido. Havia
prostitutas e pessoas mendigando e trocando bens roubados para adquirir
dinheiro para jogar. Levei algum tempo para encontrar o novo consultório de
minha médica, pois ela havia se mudado de um belo lugar de aluguel caro
que eu conhecia para um prédio de tijolos de aluguel barato que estava em
más condições.

Quando cheguei, a recepcionista me informou que a médica estava
atrasada nas consultas. Depois de algum tempo, o médico finalmente
conseguiu me ver.

Médico: “Olá, Erin, sinto muito por tê-la deixado esperando. Agora tenho
que fazer reservas em excesso, pois cerca de metade de todas as minhas
reservas agora são canceladas, me deixando com enormes perdas de
receita”.

Eu: “Então, isso é 'falta de comparência'?”
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Médico: “Sim, e ninguém mais tem a cortesia de ligar e cancelar mais. A
minha renda caiu 75%. A única vez em que minha renda aumenta
atualmente é quando um jogador de pôquer decide que precisa de um
exame de vista após ser enganado por outro jogador. Ele então vai e espalha
as notícias e mais vêm.”

Eu: “Lamento muito saber de tudo isso.”

Quando ela respondeu, ela estava verificando meus olhos.

Eu: “Bem, os tempos mudaram mais rápido do que eu jamais imaginei que
poderiam. Bem, seus olhos estão bem. Você não precisa de óculos.”

Eu: “Tem certeza? Às vezes, tenho dificuldade em focar em vários objetos
simultaneamente.”

Médico: Rindo. “Bem, pelo menos suas linhas não estão borradas. Erin,
seus olhos melhoraram desde sua última visita. Na verdade, eles são ainda
mais claros. Deixe-me ver. Hmm, vou fazer mais um teste.”

O médico então enganchou meu queixo em uma xícara e alinhou meus
olhos com uma máquina de alta tecnologia. Ela então fez alguns movimentos
e me disse para dizer qual eu poderia ver mais claramente. Enquanto isso,
as imagens diminuíam de tamanho.

Médico: “Impossível! Impossível!! Você estava usando óculos bifocais há
apenas três anos. Impossível! Eu nunca ouvi falar disso. Erin, seus olhos
são 20/2. Esta é uma visão ainda melhor do que uma águia. Você deve parar
de usar seus óculos imediatamente. É por isso que sua visão está pior. Você
vê muito mais claramente sem suas lentes.”

Agradeci a ela e paguei minha consulta com a recepcionista ao sair de
seu escritório. Eu ainda estava em choque enquanto caminhava para o meu
ônibus e comecei a dirigir. Então percebi que estava um pouco atrasado para
voltar para a escola. Precisava me apressar antes que as crianças saíssem
para poder completar meu percurso.

Agora, essa parte era realmente estranha. Enquanto meu ônibus
estava vazio, percebi que, de alguma forma, já havia passageiros
embarcando. Enquanto examinava os passageiros, de repente percebi que
reconheci cada um deles.

Fiquei chateado ao perceber que todas essas pessoas haviam
enganado a mim e a meus filhos. Alguns estavam sentados juntos, mas
outros estavam sentados sozinhos. Cada uma dessas pessoas alegou ser
cristã para ganhar minha confiança e, mais tarde, roubar de nós.
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A primeira fileira era composta de pessoas que conheci em 2004. Ao
olhar para as fileiras após fileiras, percebi que essas pessoas estavam
sentadas em fileiras sucessivas com base nos horários em que cada uma
delas roubou de mim. Todos estavam agindo como se nada tivesse
acontecido e tentavam desviar minha atenção deles, me elogiando.

Eu: “Vocês todos me roubaram e todos sabem o que fizeram. Eu me recuso
a levá-lo a qualquer lugar. Já entreguei cada um de vocês a Deus. Sério,
você realmente não quer que eu seja o  único dirigindo este ônibus.”

Homem: Ele começou zombando de mim para os outros. "Oh cara, ela
ainda é a mesma Erin." Ele então olhou para mim. “Vamos, Erin, nos leve
com você. Não é nossa culpa que você  tenha sido tolo."

Eu: “Eu orei por você. Eu disse que sentia muito por minha parte em nossa
transação. Apesar  disso, você ainda acabou roubando dinheiro de mim.”

A seguir, apontei para duas mulheres de uma igreja que eu
frequentava e que sabia que eram enganadoras. Descrevi como eles fizeram
isso comigo também. Em seguida, examinei cada pessoa e me dirigi a elas
em voz alta.

Eu: “Eu poderia continuar, mas as memórias são muito dolorosas. Muitos de
vocês foram à minha igreja. Eu perdoei cada um de vocês. Eu te entreguei a
Jesus. Agora, tudo o que  acontece é entre você e Deus.”

Eles fingiram me ignorar, mas eu sabia que cada um tinha me ouvido e
que cada um sabia o que tinha feito, mas ainda não se importava. Porém,
ninguém saiu do ônibus e eu sabia que agora teria que pegá-los ou me
atrasaria para as crianças. Recostei-me no banco do motorista e orei a Deus
sobre como deveria proceder.

Eu: “Senhor, o que eu faço?”

Espírito Santo: “Dirija ao contrário. Conforme você retrocede, lançarei luz
sobre o impacto do  que cada um deles fez.”

Conforme as instruções, coloquei o ônibus em marcha à ré e comecei a
dirigir para trás. Ao fazer isso, pude ouvir os passageiros começando a gritar
de horror.

Passageiro: “Oh Deus, por favor, pare! Desculpe, desculpe! Por favor,
deixe-me sair daqui!”

Quando cheguei à escola bem a tempo para o embarque das crianças
às 15h15, percebi que todos os passageiros haviam saltado do ônibus. Eu
também pude ver que muitos até usaram as janelas para tentar escapar de
tudo o que Deus estava lhes mostrando.
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Sonho 2 terminou.

Eu: "Senhor, o que foi tudo isso?"

Jesus: Sorrindo.

“Quando você discutiu o ano do início dessas provações e testes, era o
ano de 2004. As provações e testes para seu marido começaram neste
mesmo ano. Há uma razão.

“Agora, você Me perguntou sobre os tempos de Noé, como era e quão
ruim isso vai se tornar. Bem, ficará pior, mas não da maneira que você pensa
para o homem. Só vai ser pior  para quem eu liguei. Por que?"

Eu: “Bem, com base no sonho que acabei de ter, é porque nossa visão está
mais clara?”

Jesus: “Bem, sim, mas de quem é a visão e como isso fica mais claro?
Deixe-me explicar. Você notou uma mudança na atmosfera em geral e com
você individualmente. O que você viu?"

Eu: “Hmm, bem, este é um padrão possível, mas, de novo, não sei ao certo,
Senhor. Em 2004, ocorreu meu primeiro episódio cardíaco. Então meu
coração se partiu por quatro anos e, em 2008, finalmente tive meu último
episódio importante e marca-passo.

“Depois fui para o deserto e fiquei ainda mais destruído. Então, em
2012, você me chamou para você. Então, Você me reposicionou,
removendo-me para 'a terra das árvores', onde estive até hoje. É este o
padrão?”

Jesus: “Bem, sim. Para você, existem suas pontes de sete anos, mas
também existem ataques vindo contra você em ondas que se encaixam em
um padrão de quatro anos mais. Sua primeira onda veio como uma traição
profunda por aqueles mais próximos de você. Ocorreu uma divisão entre
aqueles que permaneceriam firmes com você durante as tempestades e
aqueles que seriam usados como ferramentas para seu refinamento e
modelagem.

“Assim como eles foram usados para moldar você das mãos do oleiro,
eles também foram julgados por suas ações contra você por Mim. Todas
essas pessoas realmente acreditaram ser maiores do que você em todas as
coisas. No entanto, essas pessoas estavam além de seus principais inimigos.

“Este foi um exército que veio contra você implacavelmente durante
suas tempestades. O inimigo adorou isso totalmente. Depois de pedir perdão
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ou orar por eles, algumas dessas pessoas passaram por suas próprias
provações. Porém, alguns deles ainda não viram o que eu fiz aqui.

“Eu tinha dado a muitos deles múltiplas chances de acertar as coisas
com você, seus filhos e outras pessoas. No entanto, eles justificaram suas
ações sob Deus e acreditaram que eram justos. Você então foi quebrantado
em espírito, Erin, e seu coração sofreu.”

Eu: Chorando. “Sim, mas ainda mais porque, se me conhecessem, saberiam
que orei por eles. Eles sabiam que eu era inferior a eles. Eles também
sabiam que eu não estava em uma  posição de poder.

“Eu não entendia a falta de compaixão deles. Eu tinha dado e
sacrificado muito a eles, mas todos eles me retribuíram com o mal. Não
consigo nem me lembrar de tudo que perdi, mas sei  que perdi muito. ”

Jesus: “Eu sei, Erin, pelo que me lembro. Registros completos são feitos por
anjos e armazenados para julgamento. Você é a mansa. Você procurou por
justiça e não a encontrou. Você foi Minha medida para a condição do coração
deles.”

Eu: “Ó Senhor, por favor, não os castigue como eles me castigaram. Eles
realmente não conhecem Você ou não teriam feito isso. Eles não sabem o
que fizeram.”

Jesus: “Erin, eles não tiveram misericórdia. Pelo menos um deles ligou para
você para dizer que lamentava por seus erros contra você? Não. Agora é
tarde. O julgamento daqueles que dizem 'Eu sou cristão' ocorre em etapas.
Não confunda isso com as pragas, pois isso é diferente.

“Agora, de volta aos dias de Noé, uma época em que tudo parecia
normal para aqueles com mentes depravadas. A medida do julgamento veio
primeiro quando o homem abandonou a dignidade daqueles que foram feitos
à imagem de Deus. Eles removeram qualquer semelhança divina e foram
incapazes de reconhecer ou ver Meu rosto nos outros.

“Você e sua família podem Me ver nos olhos daqueles que chamei e
não podem Me ver nos olhos dos outros. Isso acontece quando um véu ou
lentes borradas caem sobre a terra. Essa visão turva, então, leva à mistura
de desejos pecaminosos com as Leis Sagradas.”

Eu: “Você quer dizer como as coisas que antes eram permitidas e boas
agora são ruins e coisas que antes eram ruins agora são permitidas?”

Jesus: “Sim. Este é o resultado da ilegalidade, mas começa primeiro com o
homem abandonando seu próprio senso de certo e errado pelo pecado.
Portanto, para justificar seus desejos, ou os dela, ele usa todos os meios
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possíveis para conseguir isso e, no processo, cortar o Deus em seu caminho.
Agora a maldade do homem se espalhou e cada imaginação dos
pensamentos de seu coração está continuamente voltada para o mal. O
homem se recusou a  se arrepender.”

Eu: “Senhor, isso inclui homens e mulheres cristãos?”

Jesus: “Sim, mas principalmente aqueles que se dizem mais justos do que
você. Venha, deixe-me mostrar a você.”

Eu estava triste agora e toda a minha alegria havia me deixado. Ele
pegou minha mão e agora estávamos na varanda que dava para o relógio e
o calendário de Deus. Percebi que a velocidade do anel de eventos tinha
agora acelerado. Então vi outra coisa que não entendi.

Eu: “Senhor, o que está acontecendo? O relógio de Deus está funcionando
normalmente, exceto por este anel de eventos. Eu vejo algo que não
entendo. Parecem ondas enormes, mas não são.”

Jesus: “A que Escrituras eu o conduzi? Erin, eu te dei o que é esperado,
embora difícil, em todas as coisas, amor. Há alguém que, se eu os
motivasse a ligar para você e confessar seus erros em total
arrependimento, você não aceitaria suas desculpas?”

De repente, ele baixou imagens de tantas pessoas que me
injustiçaram.

Eu: “Na verdade, Senhor, isso me libertaria e curaria meu quebrantamento.
Seria muito bem vindo. Que coisa maravilhosa seria. No entanto, passei a
aceitar que Você lidará com isso porque eles, nenhum deles, jamais se
desculpou. Senhor, se houver alguém com quem eu precise consertar as
coisas, por favor, traga-o à minha frente para que eu possa reconciliar. Eu
quero."

Jesus: “Há uma razão pela qual trago isso para vocês agora. Veja…"

Olhei para o relógio de Deus e vi onda após onda vindo contra os
eventos no ringue. No entanto, o anel ainda continuou se movendo neste
ritmo agora mais rápido, mas agora eu vi o anel inteiro iluminado.

Jesus: “Estes são meus trabalhadores, Erin. Estou prestes a derramar em
Meus vasos. Os vasos também são instrumentos para mim. Como navio,
você também é um trabalhador. Depois, há aqueles que são testemunhas,
aqueles que gritam sobre Meu esplendor. Todos estes virão em ondas contra
a terra.

“Haverá então uma grande separação entre aqueles a quem chamo e
aqueles que deixo. Dos que permanecerem, eles se lembrarão, se voltarão
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para Mim e clamarão ou enfrentarão o julgamento. Você está vendo as
ondas lá. Por mais que as pragas já tenham sido exibidas para os humildes,
logo o será novamente. Haverá milagres, sinais e maravilhas antes daquele
'Grande e Terrível Dia'.”

Eu: “Senhor, quando será isso?”

Jesus: “Erin, dê-me a sua confiança. Confie que Eu trabalho tudo junto para
o bem daqueles que Me amam. Agora, há um medidor escrito. Bem,
existem muitos. No entanto, para aqueles que não prestam atenção aos
'Livros mais antigos' e apenas olham para os 'Novos Livros'...”

Eu: Animadamente. “Oh Senhor, isto é 1 Pedro 3! Você me deu isso.”

Jesus: “Bem, sim, isso é muito bom e uma medida para aqueles que escolhi
para isso ou aquilo, mas tem mais. Você pode se consolar em saber que
Pedro e outros sofreram, mas agora moram aqui Comigo. Você também
estará aqui.

“Apenas saiba que, como muitos que afirmam ser cristãos se
afastaram deles, eles também se afastarão de você. Porém, desta vez,
fortaleci aqueles que escolhi e exibirei Meus milagres  através de você.

“Erin, você será ridicularizada. O resto também é um manual de como
você deve ser usada como um recipiente em Meu Templo.”

Eu: “Para 1 Pedro, devo ler em parte ou na íntegra?”

Jesus: Sorrindo.

“É sensato lê-lo na íntegra e não em parte. Como já falei com você
antes, faça isso até o momento em que essas Palavras sejam iluminadas
por Mim para um momento como este, como Palavras que enfatizei. No
passado, eles não faziam muito sentido, embora ainda fossem inspiradores
e bons para o coração. Agora eu trago isso em seus pensamentos.”

Eu: “Senhor, vou ler todos os escritos de Pedro, tanto 1 Pedro quanto 2
Pedro.”

Jesus: “Sim, Erin, mas não te esqueças de João. Novamente, isso também
é um apoio aos tempos aos quais eu os trouxe. Há também Judas, como
você deseja e foi ensinado a  discernir.

“No entanto, assim que Eu começar...”

Ele então voltou minha atenção para o relógio e calendário de Deus.

“…Você será capaz de fazer tudo o que Eu te chamar. Você verá com
uma visão diferente.
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"Agora, não se preocupe com o problema que você acredita ser de
culpa de sua casa ou de sua impaciência."

Ele sorriu para mim.

“Este problema vem de Meu uso como testes para outros e não de
qualquer 'falha'. Em breve haverá uma separação e então você será usada
para uma chamada final.”

Eu: Fiquei angustiada. “Serei separado de Você? Ah não!"

Jesus: Rindo.

“Não, Erin, esta separação significa que eu usei você como um
medidor para separar você e os outros daqueles que Eu não vou usar. OK?
Não se preocupe.

“Agora, seu vaso será concluído em breve. Eles são muito bonitos. Eles
são fortes e resistiram a este longo tiroteio final. Você terá brilho. Você é
uma obra das Minhas mãos.”

Ele  sorriu.

“Lembre-se, Eu sou o Oleiro, Erin, e você é o barro.

“Alegrai-vos, pois Eu tenho vos moldado, queimado, vitrificado e vos
queimado novamente.

“Eu tenho achado você digna.”

Eu: “Depressa, Senhor, por favor! Preciso da Sua força porque eu sou fraca.”

Jesus: “Sim, Erin, mas Eu me fortaleci na tua fraqueza, então alegra-te!”

Ele riu e sorriu para mim quando se aproximou e me abraçou
suavemente.

O sonho acabou.
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