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267 - Jesus e a Mudança nas Estações

Terminou na quarta-feira, 29 de novembro de 2017

Recebido para domingo, 26 de novembro de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que você fez aqui. É
uma benção. Você nos livrou de problemas e nos humilhou como um lar. Por
favor, abençoe cada pessoa que nos deu presentes com 1000 vezes mais.
Por favor, também tome minhas ofertas e abençoe aqueles que eu dei a
1000 vezes mais.

Não posso agradecer o suficiente por sua generosidade e por fornecer
o suficiente para nos dar água e calor de volta. Estou impressionado com o
amor e o calor com que fomos abençoados. Para mim, pai, era como se
meu corpo, meu recipiente, estivesse seco e até minhas esperanças
tivessem murchado com o frio que se seguiu.

O frio em nossa casa havia trazido tanta dor ao meu corpo que eu
senti que não queria nem continuar. Eu perdi a esperança e meu coração
sofreu com meu estado desesperado. Também foi difícil ver meus filhos tão
desanimados como eles também estavam se perguntando por que você
permitiu que isso acontecesse. Seus caminhos então começaram a entrar
em foco.

No dia 3, todos nós, mas especialmente nossos filhos, percebemos o
quão importante é a água. Neste ponto, a falta de calor tornou-se um tanto
secundária a eles. Mais tarde, descobri que cada um de nossos filhos havia
feito algumas voltas ao rezar sobre a bomba quebrada, às vezes juntos e às
vezes sozinhos.

Enquanto a situação estava séria, nossos filhos fazendo isso de
alguma forma fizeram meu coração feliz. Embora suas orações não tenham
mudado nossa situação, pois não estava em seu tempo, fiquei feliz em
saber que elas ainda continuavam orando a você na esperança de que ela
voltasse. Pai, eles não perderam a fé em Seu poder, mesmo quando suas
orações ‘não funcionaram’ em ‘sua programação’.

No dia 4, todos nós começamos a ficar um pouco doentes, mas
especialmente dois dos nossos filhos. Apesar de usar toalhetes
antibacterianos e outras coisas semelhantes para limpar, em vez de nossa
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água inexistente, eles ainda conseguiram contrair sintomas de resfriado e
gripe. Felizmente, nenhum desses sintomas durou muito e não se tornou
excessivamente sério.

Enquanto meu marido e eu sentíamos que esses sintomas "vinham
atrás de nós" também, de alguma forma conseguimos combater qualquer
possível doença resultante durante toda a semana. Obrigado Pai, por nos
proteger! No final, isso foi usado para levar todos nós em um tipo de
"jornada de estresse", uma jornada com muitos altos e baixos.

Em uma das noites, a temperatura da nossa casa caiu para um pouco
frio de 12 graus celsius. Como o resfriamento resultante me manteve
acordado durante boa parte da noite, usei esse tempo para percorrer a
casa, rezando para Você por alívio.

No dia seguinte, Você trouxe o sol para fora e a temperatura da casa
subiu para 20 graus celsius. Obrigado Pai, por nos enviar o sol... e seu filho.
Depois de algumas mini-batalhas e mini-vitórias, finalmente estávamos
completamente de volta ao normal na tarde de sexta-feira.

Nossa água estava correndo novamente e mais uma vez tivemos calor
consistente. Tudo somado, isso durou um total de apenas algumas horas a
menos de 6 dias e 6 noites. Obrigado pai! Sem Você e aqueles que Você
chamou para nos ajudar, ainda estaríamos em grande dificuldade hoje.

Quando a bomba de água foi fixada pela primeira vez, a água ainda
não estava pronta para uso por um curto período de tempo. Os homens
tiveram que tirar o cano que desceu 137m em nosso poço para substituir
nossa bomba de água lá embaixo. Conforme as instruções, tivemos que
deixar a água correr por várias horas para limpar. Na noite de Ação de
Graças, a água clareou e pudemos tomar banho.

Embora ainda demore um pouco mais para se recuperar totalmente
de nossas perdas, Você já restaurou nossa fé em você em nossa casa. Essa
provação ajudou cada um de nós a tornar-se muito mais agradecido do que
em qualquer outro momento que me lembro. Graças a você, tivemos água
para o Dia de Ação de Graças e pudemos tomar banho quente naquela
noite. Obrigado!

Enquanto este foi realmente um dia especial para todos nós, foi
especialmente especial para mim. Tudo isso realmente me ajudou a
perceber que não poderíamos fazer nada para consertar nosso sistema por
conta própria. Essa situação também me fez perceber quão vulneráveis
todos somos e como somos dependentes de Ti, apesar das conveniências e
serviços oferecidos por nosso mundo modernizado.

Como resultado, estou muito agradecido hoje! Eu sou muito grato por
tudo que Você faz por nós.
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Jesus: “Erin, venha para cima.”

Eu estava andando em um caminho no Jardim de Deus. O sol estava
quente e o dia estava lindo e... bem, perfeito... como de costume. Havia
árvores florescendo em todos os lugares e o ar estava cheio de sons de
pássaros e água corrente.

Olhei para trás e vi de onde vinha o som da água corrente. Foi só
então que notei a mais bela paisagem de neve lá. Sorri ao ver a linda neve
branca caindo suavemente no chão. Sorri ainda mais quando percebi
veados, coelhos, esquilos e outros pequenos animais brincando na neve.

Os caminhos nesta paisagem invernal estavam repletos de árvores
iluminadas pelas luzes mais incríveis. Foi realmente de tirar o fôlego.
Enquanto descia um dos caminhos, encontrei um fenômeno muito
incomum, um fenômeno que você nunca verá na Terra.

O caminho em que eu estava agora tinha uma bela paisagem de
inverno de um lado e uma paisagem “linda”, mas de um jeito diferente, a
paisagem primaveril do outro lado. Comecei a rir de alegria e estiquei os
braços o máximo que eles conseguiam.

Isso era tão único... Eu agora tinha uma mão na paisagem de inverno
e uma mão na paisagem da primavera. Eu tive muita alegria enquanto me
maravilhava com essa bela vista. Minha alegria só aumentou quando notei
que esses pequenos animais estavam começando a se reunir em torno de
mim. Então ouvi alguém limpando a garganta atrás de mim. Foi Jesus!

Jesus: rindo.

"Então, Erin, você está se divertindo entre as estações?"

Eu pulei em seus braços e o abracei com toda a minha força. Ele me
abraçou de volta. Senti-me mais seguro do que em qualquer momento que
já senti antes e mais do que posso descrever. Era completamente diferente
de qualquer coisa na Terra, um lugar onde o perigo sempre aparece. Eu ri
de novo quando notei que todos os animais se reuniram ao nosso redor.

Eu: “Oh, por favor, perdoe-me, Senhor, porque eu tinha pensado
erroneamente que os animais tinham vindo me cumprimentar. Eu agora
percebo que eles realmente vieram para cumprimentá-lo como eles viram
você parado lá comigo. Senhor, por que há estações aqui no Céu?”

Jesus: “Bem, Erin, cada uma das estações é boa, assim como todas as
coisas no Meu Jardim.”

Eu: “Oh Senhor, tudo isso me deixa incrivelmente feliz! Eu amo as
estações! Mesmo assim, devo admitir que o fim do outono e a chegada do
frio do inverno às vezes me deixam triste.”
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Jesus: “Bem, Erin, você nunca precisa se preocupar com invernos
celestiais. Agora, pise aqui e toque a neve.

Entramos na paisagem invernal juntos e eu toquei a neve. Para minha
surpresa, a neve não era nada desconfortável de tocar, embora ainda
estivesse fria.

Eu: “Uau, Senhor, não há necessidade de luvas aqui!”

Jesus: Rindo. “Hmm… você está dizendo que 'as luvas estão apagadas'
aqui?”

Eu: “Vamos agora boxear um ao outro com as luvas”? Oh não, Senhor, é
isso que você quer dizer? Se assim for, eu realmente prefiro não. Eu estava
rindo quando disse isso, mas devo admitir que ainda estava um pouco
preocupado com a perspectiva.

Jesus: “Bem, que tal se você 'caixa comigo' com honestidade em vez
disso? Vá em frente, Erin, seja honesta comigo. Vá em frente e me dê sua
melhor chance. Eu posso aguentar.

Os animais rapidamente se espalharam assim que ele disse isso.
Como Ele estava sorrindo quando Ele disse isso, eu de alguma forma sabia
que Ele havia dito a eles para fazer isso, não por medo, mas para me fazer
rir. Apesar de sua melhor tentativa de me fazer rir, comecei a fazer
exatamente o oposto. Meus lábios tremeram e lágrimas começaram a
escorrer pelas minhas bochechas.

Eu: “Oh Senhor, o que posso dizer além disso, sinto muito?”

Jesus: “Você sente muito? Por que, Erin? Por que você sente muito?”

Eu pensei por um momento e ia dizer alguma coisa, mas de repente
eu fiquei com medo do que eu queria dizer a ele. Meu medo rapidamente se
transformou em preocupação. Ele acenou para mim para eu continuar e eu
respirei fundo. Eu decidi continuar.

Eu: “Quando eu era incapaz de fazer qualquer coisa sobre a nossa recente
situação por conta própria, comecei a me intrometer em vez de
imediatamente confiar que Você me ajudaria. Você pensaria que eu teria
aprendido agora, mas eu obviamente não tenho. Oh Pai, eu sinto muito por
fazer isso mais uma vez! ”

Jesus: “Hmm… então, Erin, quem sou eu para você?”

Eu:“ Você é todo meu fôlego. Você é meu melhor amigo. Você me deu uma
amizade que simplesmente não pode sequer ser medida em termos
terrestres.

Jesus: Ele fingiu estar magoado.
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“Bem, Erin, não devemos ser amigos muito próximos se você não me
procurar imediatamente.”

Eu: “Você está certo, Senhor, e por favor me perdoe por dizer isso, mas às
vezes me pergunto se realmente somos "tão perto".

Eu ofeguei e fiquei chocada comigo mesmo por dizer isso a Ele. Eu
imediatamente prendi e olhei para os meus pés. Jesus gentilmente levantou
meu queixo para que meus olhos estivessem olhando diretamente para os
dele. Ele novamente acenou para eu continuar.

Eu: “Senhor, eu sei que você sabe tudo antecipadamente, mas você nem se
deu ao trabalho de compartilhar comigo que esta dificuldade estava
chegando. Você permitiu, e não apenas eu, mas toda a nossa família, entrar
em apuros quando Você sabia que não poderíamos fazer nada sobre isso.
Esta primeira onda de problemas foi seguida por uma onda de tênis
igualmente perturbadora.

“Mais ondas se seguiram e a correnteza me arrastou para o fundo do
oceano ... pelo menos por um tempo. Eu sabia que você poderia consertar
tudo isso sobrenaturalmente, perfeitamente e imediatamente, mas você não
fez isso. Porque você permitiu isso, Senhor, meu corpo ainda está doendo
como resultado. Onde você estava enquanto eu estava caindo no chão do
oceano?

Ele ainda estava sorrindo para mim, mas agora com ainda mais
simpatia. Para minha surpresa, ele não estava com raiva de mim. Em vez
disso, ele pegou meu queixo e virou-o para olhar minha bochecha. Ele
então virou novamente para olhar a outra bochecha e depois de volta na
primeira fase. Ele estava fingindo inspecionar 'o dano' mesmo sabendo que
minhas bochechas estão perfeitas aqui no céu.

Jesus: “Hmm, deixe-me ver. Sim, suas bochechas parecem um pouco
rosadas. Eles até parecem um pouquinho de areia... bem, lá embaixo na
Terra, certo?”

Eu: Eu agora estava sorrindo e rindo. “Oh Senhor, como pude realmente
ficar zangado contigo? Eu posso estar chateado com você às vezes, mas
mesmo isso me faz sentir humilhado mais tarde pela culpa por alguma vez
se sentir assim em primeiro lugar. Oh, quem eu estou enganando? Eu
simplesmente não consigo me impedir de fazer isso às vezes. Eu sinto
muito por fazer isso.”

Jesus: “Bem, ao invés de nós lutarmos com nossas luvas, por que não
lutamos em vez disso? Então, Erin, você está pronta para me aceitar?”

Como Ele estava sorrindo e rindo quando Ele disse isso, eu sabia que
Ele estava brincando comigo de bom humor para me fazer rir de novo. Bem,
adivinhe? Eu comecei a chorar... sim, mais uma vez. Suspiro... por que Eu
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faço isso? Bem, mesmo sabendo que eu era e ainda sou assim, Ele ainda
me permite essas visitas. Oh, como eu amo a Sua graça, uma graça que
simplesmente desafia o que somos capazes de compreender!

Eu: “Oh Senhor, eu sou realmente incapaz de aceitar alguém nesta
condição e certamente não Você!”

Jesus: “Erin, você ainda não entendeu o que eu estava fazendo quando
permiti que tudo isso acontecesse com você e sua família?”

Eu: “Embora eu saiba que eu deveria agora, eu não entendo
completamente. Bem, na verdade, Senhor, eu realmente não tenho muita
compreensão.”

Jesus: “Oh Erin, obrigado por sua honestidade. Agora vou lhe fazer
algumas perguntas para ajudá-lo a entender:

● A fé de sua família não foi fortalecida por isso?

● Eu não usei isso para reviver aqueles em sua casa que estavam
começando a adormecer?

● Não usei você como Minha flecha para aqueles que estão fora de
sua casa?

● Não houve em breve um derramamento de amor por você por seus
amigos, amigos que vêm para a semente no site que eu providenciei
para você?”

Eu: “Oh sim, Senhor, sim a tudo isso! Você fez tudo isso tão perfeitamente,
mas eu sou tão rápido em não ver tudo o que você fez por nós. Obrigada!”

Jesus: “Quando eu enviar ajuda, não se preocupe se você é um fardo. Erin,
por favor, não questione o seu valor novamente. Eu invoco os corações
daqueles que são meus e, sim, até aqueles que não são. Enquanto você se
preocupa com muitas coisas, Erin, lembre-se que todos os pardais são
meus. Eu não me importo quando um deles tem problemas?

“Erin, você dá sementes toda vez que você sente Eu coloco isto em
seu coração para fazer isso. Você não sabe que sou eu quem coloca esse
desejo em você? Quando você então Me segue ao fazer isso, isso não traz
alegria para aqueles que dão e para aqueles que recebem?

“Erin, Eu te digo a verdade… Eu dou generosamente e multiplicarei o
que foi dado a 1000 vezes mais. Você dá comida aos animais que eu mando
para o seu quintal e semeia os pardais que Eu mando para o seu site, o
ninho [site] que lhes dei.

"Agora, Erin..."

Ele sorriu e gentilmente me cutucou.
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“… Você se lembra do que aconteceu recentemente quando você ficou
doente por alguns dias e com muita dor para colocar comida ou sementes?”

Eu: Sorrindo. “Oh sim, Senhor! Eu ouvi uma batida na porta da frente e
Zoey veio até a porta comigo e estava latindo. Quando eu virei a esquina
para olhar pela porta, Zoey imediatamente parou de latir e fiquei parada
imóvel e em estado de choque.

“Então, assistimos em choque quando um pequeno esquilo cinzento
bateu no vidro da porta da frente. Ele então pressionou o nariz contra o
vidro e olhou diretamente para nós. Depois que ele repetiu isso algumas
vezes, o choque finalmente desapareceu de Zoey e ela começou a latir
novamente. Só então o esquilo fugiu.”

Jesus: “Sim, mas o que você fez imediatamente depois disso ter
acontecido?”

Eu: Rindo. “Eu saí e dei aos pequenos animais uma ajuda ainda maior de
alimento e semente do que o normal. Enquanto eu pensava que talvez
fornecer esse alimento e sementes não importasse mais, isso me ajudou a
perceber que isso realmente importava.

“Talvez devido aos poucos dias que se passaram sem que eu
colocasse alguma coisa para eles, percebi que muitos, muitos mais animais
e pássaros do que o normal tinham vindo para comer. Eu realmente não
tinha ideia de que muitos estavam comendo o que eu estava colocando do
lado de fora. ”

Jesus: “Então, Erin, o que isso fez por você?”

Eu: “As lágrimas vieram novamente, mas desta vez com alegria. Ver todos
esses pequenos animais ter muita alegria realmente iluminou meu espírito.
Até tirei algumas fotos lindas do frenesi de alimentação que se seguiu. Oh
Pai, eu fico muito feliz por assistir a sua criação. Até sinto como se meu
coração se abrisse como uma tenda quando vejo isso acontecer!”

Fiz uma pausa aqui, mas voltei alguns dias depois… Jesus começou
exatamente onde paramos.

Recebido na quarta-feira, 29 de novembro de 2017

Jesus: “Sim, Erin, porque está escrito 'não se segure'. Dê livremente e
você terá muito derramado de volta em seu colo, uma boa medida,
pressionado, abalado juntos, transbordando. Enquanto um recebe na
mesma medida que eles dão, eu prometi ainda mais para você. Agora, você
se lembra do seu sonho da pomba moribunda e da piscina de água escura?”

Eu: “Você está se referindo ao sonho da casa feita de vidro que todos
puderam ver a partir de não muito tempo atrás?”
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Jesus: “Sim."

Eu: "No meu sonho, esta pomba bateu na janela e estava deitada no chão
ao lado da piscina, morrendo. Enquanto eu fui imediatamente ajudá-la,
alguém me chamou para assistência em uma área diferente antes que eu
pudesse alcançá-la. Quando me virei para olhar a pomba, vi um predador à
espreita.

“Esse predador estava esperando que eu fosse embora para devorar a
pomba. Quando voltei para salvar a pomba, essa estranha raça cruzada de
um predador, uma estranha combinação de guaxinim, raposa e gato com
pêlo azul claro e listras pretas, arrastara a pomba para a poça escura. Esta
criatura estava agora rasgando a pomba na poça escura.”

Jesus: “Então, Erin, você agora sabe o que esta pomba representa?”

Eu: “Eu penso assim, Senhor. Eu agora acredito que esta pomba representa
minha alegria enquanto minha alegria tem me deixado. Oh Senhor, eu me
senti tão desesperado ultimamente. Eu não posso mais ver as notícias, pois
isso aflige meu coração demais. Eu não posso ouvir histórias sobre o abuso
de crianças ou idosos sem meu coração, em seguida, pular.

“Ouvir sobre a tortura de animais ou todas as outras coisas horríveis
agora é demais para eu suportar mais. Senhor, eu realmente sinto como se
meu coração morresse se você não restaurasse logo. Meu coração está
morrendo, Senhor, e eu preciso da sua ajuda. Por favor, Senhor, eu estou
batendo. Oh Pai, por favor me ajude.”

Jesus: “Nada disso é uma surpresa para mim. Eu te criei, eu te conheço e
te chamo amigo. Eu te afastei por agora até que eu tenha fortalecido e
curado você. Embora o inimigo deseje sua morte e vergonha, ele não
recebeu isso.

“Agora, você me perguntou por que eu até permiti problemas? Em
termos de sua situação recente, permiti que isso acontecesse com seu calor
e água para depois mostrar que você é amado. Erin, você precisava saber
que você é amado. O problema também é permitido porque serve a muitos
propósitos:

● Ele mede um "homem mau"

● Ele mantém um "homem justo" no caminho certo

● Ele refina o "homem fiel" e o prepara para o serviço

● Chama o exército de Deus através das orações e os gritos do
'homem fraco'

“Quanto ao 'homem fraco', este é você. Você clamou antes do
problema em seu Espírito, sua língua do Espírito Santo. Você então ativou
um exército de anjos para ajudá-lo. No entanto, o seu agregado familiar
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primeiro precisou de algum refinamento e isto veio através da falta de calor
e água. Apesar de ser difícil para os seus filhos, isso os beneficiou muito.

“Quanto ao 'homem mau', este é seu principal inimigo, mas também
seus muitos outros inimigos. Nesse caso, o "homem perverso" procurou
fazer com que sua casa nunca acabasse com problemas e acesso. Não se
preocupe, Erin, como, no final, e até antes, os 'homens perversos' vão
perder.

“Quanto ao 'homem justo', este é seu marido. Embora ele pudesse
facilmente ter se envolvido com o "homem perverso" em suas recentes
tentativas de atraí-lo para a estrada larga que serpenteia em círculos e
nunca acaba, seu marido manteve a fé e a esperança em Mim. Ele
continuou com uma caminhada reta e reta e frustrou seu inimigo ao
fazê-lo.”

Eu: “Embora haja muito o que discutir aqui, Senhor, podemos primeiro
voltar à parte em que você falou sobre a minha linguagem de oração? Você
está dizendo que o Espírito Santo que guia isso já sabia como orar antes do
problema?”

Jesus: Sorrindo.

“Claro, Erin, como sou eu que está em você e Meu Espírito gritou
antes do seu problema. Você então apenas perguntou o seguinte em seus
pensamentos… 'Nesse caso, por que você ainda não nos curou?'

“Bem, vamos olhar para o padrão que acabei de falar com você. Esse
atraso percebido, que nunca é realmente um atraso para Meu Pai, está
sendo usado como uma medida para aqueles ao seu redor. Quando o dia em
que prometi finalmente chegar, todos não ficarão impressionados com o que
fiz aqui desde o início até o fim? Agora alegre-se, Erin, alegre-se!”

Eu: “Estou tentando me alegrar, Senhor, mas sinto tanta dor que isso torna
difícil.”

Sorri para Ele. “No entanto, eu não me importaria se você pudesse
apenas ajudar meu rosto a parecer que tem alegria mesmo quando estou
sofrendo.”

Jesus: “Hmm, este é um pedido incomum.”

Eu: Fiquei envergonhada e olhei para baixo. “Oh Pai, você está certo… isso
não seria verdadeiro. Deixa pra lá. Por favor, perdoe-me.”

Jesus: rindo.

“Não se preocupe, Erin, Eu te perdoo. Agora, e se Eu derramar tantas
bênçãos que seu rosto não pode deixar de sorrir mesmo apesar da sua
dor?”

9



Eu: Rindo. "OK! Sim! Eu estou definitivamente disposto a ter Você sendo
Deus sobre mim, como eu sei que você não vai me prejudicar. É difícil para
nós sorrir quando enfrentamos problemas após problemas, mesmo quando
sabemos que está sendo usado como medida.”

Jesus: “Erin, você está pensando em um problema específico que
recentemente surgiu e que você está se preocupando. Não se preocupe,
pois também vou livrá-lo desse problema. Eles não terão sucesso em sua
busca por você, já que você não fez nada de errado. Você não vai ao
tribunal mesmo que eles possam tentar.

“Agora, fique em pé e diga seu caso. Eles conhecem a lei e agora não
podem mudar as regras simplesmente porque não gostam do resultado.

Stand, Erin, quanto maior sou Eu em você do que aquele que está no
mundo. Erin, um dia em breve, mil irão fugir diante da ameaça de apenas
um.”

Eu: “Senhor, como isto é de Isaías 30, não é isto então uma escritura
repreensiva?”

Jesus: “Bem, talvez para alguns, mas eu não estou repreendendo você
aqui. Eu te enviei, agora fique de pé! Eu sou o Deus da justiça, Erin, e você
é uma flecha na minha aljava. Fique de pé e não se preocupe.”

Eu: “Obrigado, Senhor. Ah sim, eu tive um sonho ontem à noite que eu
quero te perguntar.

Sonho

Eu estava em um vestido branco e era incrivelmente bonito. Eu estava
a caminho de um grande evento quando ouvi uma batida na porta. Eu abri
a porta e uma mulher estava parada ali.

Mulher: “Houve um blecaute no evento. Estou triste em dizer que agora foi
cancelado.”

Eu: “Diga a eles que não há necessidade de cancelar, pois as luzes serão
restauradas.”

Mulher: “Com base nessas palavras, permitiremos que o evento continue.”

Depois que a mulher saiu, virei-me para uma caixa que tinha chegado
recentemente que eu ainda não tinha aberto. Eu nem sequer tive a chance
de olhar de perto. Quando peguei a caixa, só então notei que havia uma
etiqueta que dizia '5000 Lumens!'

Como eu sabia que isso era uma medida de luz, fiquei animado para
ver o que havia dentro. Eu rapidamente abri a caixa. Meu estômago caiu em
decepção quando vi que a caixa estava completamente vazia. Comecei a
chorar quando acabei de dizer a essa mulher que o evento poderia
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continuar, já que teria seu poder restaurado. Eu lhe contara isso com total
confiança e fé, mas essa caixa vazia não parecia corresponder aos meus
desejos de que isso acontecesse.

Eu comecei a procurar por toda a casa procurando por alguma outra
iluminação que eu pudesse usar. Depois de olhar absolutamente em todos
os lugares, percebi que não havia nenhum a ser encontrado. Assim que me
sentei para orar e chorar ao fazê-lo, ouvi a sua voz ...

Jesus: “Vá para o evento”.

Eu: “Eu devo ir? Eles não me destruirão assim que eu chegar?”

Jesus: “Por que eles destruiriam alguém trazendo luzes?”

O sonho terminou.

Eu: “O que esse sonho significou?”

Jesus: Rindo.

“Hmm, eu acredito que esse sonho parece se interpretar, não é?”

Eu: “Bem, eu ainda não tenho certeza sobre a parte dos '5000 Lumens'.
Este certamente seria um evento bem iluminado!”

Jesus: “Sim, Erin, mas esta luz está em você e você logo será como um
gerador de luz. Esses sonhos e visões são para preparar aqueles que eu
chamei para os meus propósitos. Isso também prepara seus corações para
que você esteja pronto para gerar "Meu Poder" durante as tempestades.
Olhe para baixo...”

Ele apontou para o fundo da minha roupa e sorriu. Eu olhei para baixo
e fiquei surpreso ao notar que um fio elétrico apareceu de repente. O
cordão estava correndo debaixo da minha roupa.

Jesus: Rindo.

"Veja, agora tudo o que tenho a fazer é apenas conectá-la."

Eu estava rindo tanto que quase caí no chão. Quando me inclinei em
risadas olhando para este cordão, desapareceu tão rapidamente quanto
aparecera.

Eu: "Ok, você está tentando me fazer rir e você conseguiu." Minha risada
finalmente se acalmou e eu olhei para Jesus com um enorme sorriso no
rosto.

Jesus: Sorrindo.

“Você está sorrindo de novo. Então é isso tudo que Eu tive que fazer?”

Eu:“ Oh obrigado Senhor. Aquele cordão elétrico era muito engraçado!”
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Jesus: “Erin, por favor, não permita que o desânimo roube sua alegria. Eu
também sei que há ainda mais em sua mente agora.”

Eu: “Sim, Senhor. Não sei por que Você me fez ver isso, mas os
pensamentos resultantes são profundamente perturbadores. Eu estou tendo
um tempo difícil com isso. Você colocou o período de tempo de 1917 a 1923
na história em meu coração por algum motivo.

“Quando fui até onde você queria que eu investigasse isso, descobri
eventos que ocorreram e que são tão problemáticos. Houve eventos durante
este período que incluíram a execução de Alexandre e sua família,
problemas com Israel e várias outras coisas.

“Eu então tive um sonho que parecia de alguma forma se relacionar
com esses eventos. Eu vi vários anjos com linhas de prumo medindo as
terras e ordens de julgamento saindo. Isso foi há 100 anos atrás. Eu então
vi a queda da Grã-Bretanha. Terras foram separadas.”

Jesus: “Eu sou o Deus da Justiça e conheço os tempos, passado, presente
e futuro. Este foi um momento muito preocupante para o mundo. Agora, há
mais alguma coisa que esteja pesando em você?”

Eu: “Sim, Pai. Um padrão recorrente do Seu julgamento.”

Jesus: “Bem, Erin, se você vê um padrão se desdobrando, então você tem
que colocar os eventos à luz de hoje para medir o tempo. Orem e depois
retornem a Mim para iluminação através das Minhas Palavras e do Espírito
Santo. Se o padrão for recorrente, você entenderá os eventos à medida que
eles se desdobram. Quando você vê o mundo se voltar contra Israel, então
você sabe o tempo.

“Também é como uma mulher em trabalho de parto. Ela logo dá à luz
depois que as dores do parto começam. Agora, vou enviar historiadores e
aqueles que amam vários arautos. Você deve encontrar alegria...”

Ele sorriu.

“…E até encontrar alguns 'lumens'. Eu te amo, Erin, e...”

Ele estendeu a mão e me abraçou.

“… Sua dor logo será transformada em alegria.”

Eu: “Obrigado, Senhor. Eu também te amo! Ele sorriu.

O sonho acabou.
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