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353 - Jesus e a Tigela de Ameixas

Recebidas no domingo, 25 de agosto de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado pelas temperaturas mais baixas do lado de fora! Obrigado
por uma casa cheia de risos e alegria. Obrigado por suas promessas. Eu me
apego a isso. Eu te amo! Eu tive um sonho ontem à noite, pai, o que foi
perturbador para mim. Antes de ler esse sonho, alguns antecedentes estão
em ordem.

Certa vez, tínhamos uma ameixeira que perdemos em nosso quintal
em Portland OU em 1996. Isso aconteceu durante algumas tempestades
horríveis com chuva congelante. Tínhamos chamado essa árvore de "árvore
do papai" porque havia sido plantada pelo meu avô quando a casa foi
construída. Quando esta árvore caiu, eu sofri.

Eu amava aquela árvore, mas realmente não tinha nenhum interesse
nela. Simplesmente, foi adorável e gostei. Uma tempestade veio e caiu sob
pressão. Agora se foi e restava apenas um toco. A outra coisa digna de nota
é que 'Papa' era um homem muito gentil e piedoso. Pelo que testemunhei,
ele sempre produziu 'bons frutos'.

Sub-sonho

Vivíamos em um pomar enorme que continha várias variedades de
árvores frutíferas. Toda a nossa família estava viajando pela rua até nossa
casa e as flores nas árvores eram tão bonitas que nos deixaram sem fôlego.
No entanto, entre todas essas belas árvores florescendo, havia uma árvore
sem flores e sem brotos.

Enquanto o tronco e os galhos desta árvore eram lindamente
modelados, eu sabia que havia algo de errado com essa árvore. Em termos
de maturidade e crescimento, essa árvore estava muito atrás das outras.
Além disso, esta árvore tinha apenas doze frutos, todas as ameixas e todos
com aparência insalubre ...

● Três eram pretos, murchados e secos

● Três estavam começando a murchar e eram roxos profundos

● Três eram roxos e azuis, mas podres
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● Três eram mofados

Meus dois filhos falaram juntos: “Olha, é a 'Árvore de Papai'!”

Eu: “Embora isso pareça muito com 'Árvore de Papai', ela não é. Sinto-me
mal por não ter percebido isso mais cedo, pois teria colhido a fruta enquanto
ela ainda era boa. ”

Filho mais velho: Bem-humorado. “Bem, mãe, por que você não?”

Eu: “Suponho que já tínhamos tanto, que eu esqueci esses doze. Talvez eles
estivessem escondidos atrás de folhas e coisas. Tornando ainda mais
complicado é o fato de que essas doze ameixas estão penduradas em galhos
muito perto do tronco principal. No entanto, não acho que devemos nos
preocupar com isso, pois isso nos faz sentir mal e não seria de Deus.

“Ainda assim, vamos dar a essa árvore outra chance de florescer. Caso
contrário, a questão é que vamos cortá-la em lenha. No entanto, vamos
primeiro orar e esperar para ver se Deus faz algo com isso durante os
próximos sete dias. ”

O sub-sonho terminou.

Pai, preciso de Sua ajuda com a revelação deste sonho. A
configuração, os detalhes e o momento disso foram muito claros. Mais uma
vez, estávamos todos juntos como uma família. Por favor, não deixe uma
fruta para trás durante a colheita. Faça com que, na primavera, todas as
árvores floresçam. Era um sonho perturbador e sinto como se tivesse
esquecido algo sobre isso. Pai, por favor, conceda-nos uma esperança
contínua.

Existem tantos eventos nas notícias que são extremamente
inacreditáveis. A reportagem parece manipuladora e organizada como
propaganda. O visual maciço de um fogo sendo aceso na base de um
caldeirão é realmente por enquanto. No entanto, não é mais uma fervura
lenta, mas agora uma fervura rápida. Há tantas notícias voltadas para
derrubar nossos líderes que praticamente nenhuma das outras notícias é
coberta. É tudo 'centralizado na agenda'.

O que é difícil é todos aqueles à parte. Você ouve todas essas notícias
falsas e acredita nisso. Isso está despertando e dividindo a esquerda
perversa contra a direita perversa, porque as notícias estão focadas apenas
nos extremos que devem nos assustar. O monitor de batimentos cardíacos
de nossa nação parece ser a Bolsa de Valores. Existem tantos altos e baixos
agora, é como se houvesse uma 'condição cardíaca'.
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No entanto, há uma história maciça que não está recebendo nenhuma
cobertura. Há uma quantidade enorme de cristãos que foram perseguidos e
assassinados em todo o mundo nos últimos três anos, mas nada disso está
sendo relatado. Há apenas um grupo protegido no momento e eles parecem
ter todos os poderes terrestres. São os seguidores do Islã, os muçulmanos.

Será apenas uma questão de tempo até que tudo isso chegue a níveis
críticos no hemisfério ocidental. Essa situação me lembra um livro que eu
costumava ler para meus filhos quando eles eram pequenos. O título era 'Se
você der um biscoito a um rato!' Nesta história, você continua dando ao
mouse as coisas que ele pede e, eventualmente, ele fica completo. No
entanto, no caso do mundo, suas demandas seguem um padrão extremo.

Esta é a maior ameaça ao nosso mundo e à paz. Se você observar as
condições no Oriente Médio, é principalmente uma terra devastada pela
guerra. Suas terras também estão cheias de raiva e ódio, dois 'frutos
negativos' que agora estão sendo importados através da imigração para o
resto do mundo. É agora ao ponto que apenas dizer o nome de Jesus é uma
blasfêmia para o Islã. O nome de Jesus agora é tão ofensivo para muitos,
você só ouve o nome dele em maldições.

Temos que estabelecer cidades-santuário e zonas seguras para
diferentes grupos dentro de nossas próprias fronteiras? Há compostos
próximos a nós no Maine, Nova Iorque e New Hampshire. Agora é para que
as autoridades americanas nem mesmo possam entrar lá. Por quê? É porque
eles estão criando 'países' independentes dentro do nosso país outrora
unido, completo com suas próprias leis e sistema de justiça.

Estou profundamente perturbado com tudo isso. O medo agora se
tornou parte da vida cotidiana e tudo aconteceu muito rapidamente. Como
uma distração útil na noite passada, assistimos ao filme 'Breakthrough'. Foi
incrível e é baseado em uma história verdadeira escrita em um livro
intitulado 'O Impossível' (não deve ser confundido com o filme 'O
Impossível', que acabamos de assistir). Bem, vamos colocar desta
maneira... não havia um olho seco na sala.

Oh Pai, quando penso que algo acabou e terminou, você faz algo
incrível. Você adicionou à sua história um adendo de milagres. Você ainda
faz backup com a ciência e com especialistas médicos. Nada e ninguém são
removidos de você. Estou ansioso por você. Nada é 'impossível' para você,
pai.

Ontem, eu vim para Você quebrado. Aprendi algumas notícias sobre
um sonho pessoal em que Jeff e eu acreditamos há cerca de quatro anos,
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chegando a um fim abrupto. Fiquei arrasada e fiz um beicinho para você em
uma visita pessoal. Fui até você imediatamente e você me disse o seguinte:

Jesus: “Erin, eu sei disso. No entanto, existem detalhes que você não sabe.
Por favor, lembre-se de que sou Eu que estou no controle. Não acaba até
que Eu diga que acabou e não disse que isso acabou.”

Então, Pai, eu me volto para você como você é o Deus sobre todos.
Você não apenas determina nossos dias aqui na Terra, mas também prepara
um lugar para nós perto do Seu Altar. Você se preocupa com o que nos
importa e se deleita em nós, mesmo nas pequenas coisas. Olho para mim e
agora percebo que não fiz as pazes comigo mesma. Nem sempre sou bom
para mim, por isso me entrego a você e peço que me ajude a fazer as pazes
comigo mesmo.

Oh Senhor, você fez muito por nós. No entanto, também sei pelas tuas
promessas que mal começaste, por isso defendemos o 'grande sonho'! No
filme, Breakthrough, a mãe se recusou a falar qualquer coisa, menos a vida,
para o filho em coma. Ela também não permitiu que outros falassem nada
além da vida. Bem, através de sua fé, o garoto não foi apenas trazido de
volta à vida, um verdadeiro milagre, mas restaurado a 100%, um milagre
ainda maior.

Pai, tudo isso era impossível, mas Tu és o Deus do Impossível. Por
favor, considere-nos! Por favor, respire vida de volta para nós em breve. Por
favor, respire a vida de volta para os ossos secos. Esperamos por você,
Senhor, porque sabemos que você pode fazer qualquer coisa e ainda não
terminou. Suas promessas são verdadeiras e esperamos vê-las sendo
cumpridas uma após a outra. Obrigado, pai, por enviar seu filho para que
possamos viver através dele.

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava sob o arco, dividindo a bela vinha do caminho de Aspen
Grove. O ar estava fresco e tinha um leve cheiro de fumaça de lenha e
sândalo. Esses cheiros me lembraram do outono. Jesus estava no fim do
caminho e segurava as rédeas de seu cavalo.

Os álamos estavam ficando dourados e brilhavam à luz de Deus,
Jesus. Corri até ele através do caminho de pedra da pavimentadora. Eu
sorri e ri quando notei que ele também estava segurando uma tigela nas
mãos. Eu ri ainda mais quando Ele inclinou a tigela levemente para me
deixar ver o que havia dentro. Eram doze ameixas maduras e suculentas!

Me: “Oh Senhor, você realmente não tem que manter as rédeas de seu
cavalo, não é?”
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Jesus: “Bem, sim, Eu faço, como parece que você ainda se preocupa com
muitas coisas.”

Me: "Sim eu quero. Sinto muito, Senhor.”

Jesus: “Chamei você para vir a Mim imediatamente hoje. No entanto, o que
você fez em vez disso?”

Eu: “Levei meu jasmim para fora para tomar um pouco de sol.”

Jesus: “ Está tudo bem, mas o que mais?”

Eu: “Notei que esses insetos idiotas estão de volta. Eu trabalhei duro para
trazer esta pequena árvore de volta da morte e livrá-la dessas pragas.
Enquanto eu estiver usando um spray ecológico para matá-los, eles ainda
estão por vir. Já se passaram 23 dias.

Lamento não ter vindo até você imediatamente, mas estava tentando
salvar esta pequena árvore. Eu não quero desistir. Parece estar funcionando
como todas as folhas agora voltaram. Eu descobri seus esconderijos, mas
eles continuaram vindo. Eles continuam vindo e eu continuo tentando.”

Jesus: “Enquanto Eu entendo, você deixou de lado algumas coisas
importantes. Quem os tem? Ele ergueu as rédeas para o cavalo.

“Quem responde às orações? Você já orou?”

Eu: “Eu pensei que sim. Quando voltei de Seattle, descobri que todas as
folhas desta planta haviam caído. Eu ia jogá-la, mas, em vez disso, orei e
comecei a trabalhar para trazê-la de volta à saúde.”

Jesus: “Bem, Erin, fale vida na árvore e fale morte sobre os invasores.”

Ele fez uma pausa antes de continuar.

“Hmm, Eu acabei de sentir a sua hesitação. Faça isso e não se sinta
culpada por isso. Eu posso ver sua hesitação.

Eu: sorrindo. “Bem, Senhor, por que você criou essas criaturas irritantes
para começar? Por esse motivo, por que você criou moscas, mosquitos,
aranhas venenosas, gafanhotos e escorpiões? Na verdade, tenho uma longa
lista de outras criaturas. Devo continuar?”

Jesus: Rindo e balançando a cabeça.

“Bem, nesta vida, você terá problemas. No entanto, você deve se
alegrar e se animar pois Eu venci o mundo.

“Erin, é através e através dessas coisas, tanto de pragas quanto de
predadores, que você pode entender os padrões de problemas nos quais
seus inimigos se movem. Agora, o que você descobriu sobre essas
'criaturas'?”
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Eu: “Descobri que elas são muito diabólicas. Eles encontram lugares para se
esconder e prosperar mesmo com sabão antibacteriano sendo pulverizado
sobre eles. Eles se escondem em lugares que você nunca suspeita e
prosperam até que a ameaça passe. Depois disso, eles invadem com
vingança. Enquanto isso, eles esperam que o seu sentimento inicial de alívio
o faça, para que você não preste atenção que eles estão de volta agora.

“Depois de dez dias, eu não conseguia descobrir de onde eles vinham
porque eu já havia removido a planta para um local diferente. Depois de
outro spray diligente, notei a penugem branca saindo da haste de bambu
que a sustentava. Fui então removê-lo apenas para descobrir que os laços
que seguravam o graveto tinham colônias enormes escondidas sob os laços
que o amarravam. Eu suspirei. “Eles atacaram as articulações da árvore e
todo o novo crescimento. Oh Senhor, tudo isso é tão frustrante."

Jesus: “Hum, interessante. Isso soa como uma lição maior de guerra
espiritual. Então, pequeno guerreira, o que você deve fazer agora?”

Eu: Rindo. “Tudo bem, senhor, você está certo. Estou lutando contra esse
inimigo solidamente há quase trinta dias. Por que eu não pensei nisso? Por
que alguns inimigos desaparecem imediatamente e outros simplesmente se
reposicionam?”

Jesus: “Bem, eles nunca realmente se foram à medida que o espírito deles
continua. Como no caso de uma vespa, você pode matar a colméia, mas e
aqueles que não estavam lá quando você a matou? O que eles fazem? Bem,
eles redirecionam sua atenção para um novo alvo e estabelecem um novo
acampamento base. Lembre-se de que as pragas que você acabou de
nomear não têm um mecanismo cerebral complexo.

“As vespas não têm um plano de longo prazo para matar você e sua
família. Elas só sabem que precisam fazer um abrigo, conseguir comida e se
multiplicar. No entanto, eles atacarão se ameaçadas. Com seus insetos, o
objetivo deles é comer, prosperar e multiplicar. O objetivo deles não é matar
a planta, mas apenas invadir e pegar o que precisa antes de ir para a
próxima planta.

“Você vê isso? Essas coisas foram criadas para que você entenda que
este é um manual de guerra vivo e respiratório em pequena escala. No caso
dos gafanhotos, eles podem ser devastadores para as culturas e os
agricultores, mas também para os consumidores dessas culturas. Tudo isso
mostra que todos os seres vivos na Terra têm um inimigo.

“Aqui no Reino dos Céus, não há inimigos. Na Terra, existem inimigos
de Deus e Seu Reino em todos os lugares, pessoas que odeiam toda a Sua
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'bondade'. Esses tipos de pessoas foram criados para outro propósito. São
ferreiros e inimigos do meu povo. Eles procuram roubar, matar e destruir
tudo o que é bom.

“Alguns eles não conhecem outra maneira, pois muitos foram criados
dessa maneira desde o nascimento. Isso também não é surpresa. Para
alguns, eu os chamarei, mas, para outros, eles nunca foram meus. É tudo
sobre corações, Erin. Agora, você viu algo na pequena árvore que fez você
querer lutar por isso. O que foi isso?”

Eu: “Bem, as folhas caíram principalmente apesar de serem bem regadas.
Eu o isolei por três dias, levando-o para fora e definindo tudo sozinho. No
terceiro dia, notei uma flor de jasmim e tirei uma foto. Era o sinal da vida
que eu precisava ver para continuar lutando por isso.”

Jesus: “Tudo bem, então também lute pela oração e fale a vida sobre a
morte. O poder da vida ou da morte está na língua. Sua língua é a espada
da verdade e a Autoridade em Mim, se usada corretamente. Agora, isso nos
leva a uma certa tigela de doze frutas.

Ele sorriu e riu enquanto levantava a tigela para eu olhar.

Eu: Sorrindo. “Ooh, ameixas! Por favor, posso ter um?”

Jesus: “Sim, Erin. Vá em frente.”

Ele pegou uma ameixa e me entregou. Ele então levou um para si. Eu
mordi. Bem, eu não posso nem começar a dizer o quão incrível é o sabor.
Era a combinação perfeita de torta, doce e suculenta. Era diferente de tudo
na Terra.

Jesus: “Então, o que você acha? Muito bom, certo?”

Eu: “Oh, Senhor, isso é incrível. Mal posso esperar para estar aqui no céu
com você!”

Jesus: “Bem, você está aqui agora. Então, o que sua língua acabou de
dizer? Você está dizendo que terminou o mundo hoje? Agora?

Eu: em choque. “Oh Senhor, não, há mais o que fazer. Ainda não vivi em
Seus planos e estou animada por todas as almas para as quais você estará
nos chamando na colheita. Lamento apenas ter errado. Não quis dizer que
queria voltar para casa agora, mas 'depois'.”

Jesus: Me cutucando de bom humor e sorrindo.

“Relaxe, Erin, Eu estava apenas brincando. Isso foi feito apenas como
um pequeno lembrete, uma pequena e suave repreensão, sobre o poder da
língua. A língua é uma arma para manejar adequadamente e com
sabedoria.”
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Eu: “Às vezes sou culpada por palavras irreverentes e bobagens.”

Jesus: “Então ore! Ore por isso também. O poder da língua da mãe que fala
a vida sobre o corpo morto de seu filho trouxe vida de volta para ele. Nesse
caso, se ela tivesse desistido e encerrado o dia, eu teria dificuldade em
transformar essa história em um milagre ainda maior, entendeu? Agora,
essas ameixas e seus sonhos, essa é uma mensagem para você sobre fases.
O pomar significa que as estações continuam adiante.

“O tempo não para. A colheita continuará, mas há um efeito em tudo o
que resta. Haverá quatro fases que você testemunha naqueles que
permanecerem. Aqueles que estão afastados de Mim exibem estágios de
decadência como em frutos até que finalmente caem completamente do
ramo. Você começará a conhecê-los também pelos seus frutos. No começo,
no jardim, havia árvores frutíferas e uma abundância de frutas.

“Bem, agora há o mesmo, mas, além de Deus, o fruto é ruim. Você
verá os estágios do declínio e da morte. Lembre-se de que, na colheita, você
não deixa de colher esses frutos nem os ignora, mesmo que eles o chamem,
pois sou Eu quem a chama para colher. Você não será como é agora. Em vez
disso, vou direcioná-la em tudo o que você faz.

“Aqui no céu, a fruta é boa e não há invasores. Aqui no céu, não há
necessidade de analogias ou parábolas. Aqui no céu, todas as coisas são
reconciliadas. Agora, o inimigo o conhecerá pelos seus frutos e, com isso, ele
saberá que Eu estou com você. Agora, enquanto houver mais nesse sonho,
saiba apenas que Eu a direcionarei.”

Eu: “Sim, Senhor. É preciso que a Glória de Deus esconda um assunto e a
honra de…” Sorrindo para Ele. "... um 'pardal' ..." Agora rindo. “... para
procurar.”

Jesus: Sorrindo e rindo.

“Oh Erin, você é muito mais para Mim do que um pardal e muito mais
para Mim do que até mesmo um Rei.

“Em breve começarei a brotar em você de maneiras maiores. Aqueles
a quem chamei começarão a ter sabedoria e conhecimento sobrenaturais.

“Sua família e outras pessoas terão sonhos e visões. Eu tenho
começado, então se alegre e lembre-se de que o poder da vida e da morte
está em sua língua. Ore e fale a vida.

“Agora, por favor, não se preocupe como Eu tenho você. Vou
providenciar para aqueles que amo. Quando os seus planos parecerem
falhar, lembre-se de que eles não terminaram pois Eu tenho eles.
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“Estou alegre com você e seus sonhos e suas esperanças são boas.

“Não se preocupe, pois o gado em mil colinas é Meu. Você está sob
meus cuidados e chamei Meus exércitos de anjos a seu respeito para
protegê-la em tudo o que faz.”

Ele olhou nos meus olhos enquanto levantava as mãos. Eu ri quando
as rédeas e a tigela haviam desaparecido. De alguma forma, eu sabia em
meu coração que isso era apenas um exemplo para significar que Ele
conhece todas as minhas esperanças, preocupações e necessidades. Sim,
Ele até controla nossos sonhos.

Eu: “Bendito seja o seu nome, Senhor. Você é tão grande e eu sou tão
pequena.”

Jesus: “Tudo isso é para mostrar que Eu estou totalmente presente e que
sei todas as coisas.

“Erin, Eu estou sempre com você. Até coloquei seus desejos em seu
coração e o achei bom.

“Eu te amo. Invoca-Me.

“Eu estou aqui para enxugar suas lágrimas.

“Agora vamos continuar. Eu tenho ótimas 'coisas' planejadas!”

Ele pegou a minha mão.

O sonho acabou.
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