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050 - O Convite

Recebido no sábado, 23 de março de 2013

(Anteriormente conhecido como Padrões 4)

Estou no alto da montanha, caminhando ao longo do caminho na
floresta. Estou no meio do deserto e ninguém está por perto por
quilômetros. O belo lago da montanha está afastado, à distância, à minha
direita. O sol estava nascendo a sudeste de mim, enquanto o caminho que
eu estava percorrendo era diretamente para o norte.

O quadro de avisos florestais tinha algo brilhante, pelo que pude ver à
frente, então comecei a correr para ele. Havia uma isca de pesca pendurada
ali, uma grande, cerca de cinco centímetros de comprimento. Esta não era
apenas uma isca de pesca, mas era feita à mão e complexa.

Era feito de seções de prata esterlina, ou platina, e cada escama do
peixe era muito detalhada e gravada. Havia jóias nele. Eu vi doze jóias
dispostas em um padrão de grade, cada uma representando as doze pedras
fundamentais das tribos de Israel.

Estes eram os mesmos que os sacerdotes de Éfode usavam. Havia três
grandes ganchos de bronze. Cada um era polido e muito afiado. Cada
gancho foi engastado com um lindo diamante lapidado. Reconheci o formato
do corte como o 'Corte em formato Trindade'.

O topo da isca imitava a cabeça de um peixe e uma moeda de ouro foi
colocada na boca. Havia algo como fio de ouro, tecido, esmeralda e rubi que
criava pequenos pincéis onde a linha de peixe iria. O corpo da isca era
dividido em seções, de modo que a isca era flexível, como um peixe real.

Foi o equipamento de pesca mais incrível que eu já tinha visto. Era
incrível nos padrões das joias. Eu me perguntei como seria a vara de pescar
se a isca fosse tão complexa. Havia uma placa no quadro de avisos:

“Recebemos 153 reservas para o jantar.

Os hóspedes devem chegar até as 18h.

É importante vir na hora marcada.

Cada convidado tem um lugar especial e haverá um total de sete convidados
além de você em cada mesa (8 convidados por mesa).
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O Jantar foi feito especificamente para se adequar ao seu paladar.

A isca é o nosso presente para você por aceitar o convite.

Lembre-se, as portas se fecharam às 6:15; Não haverá exceções!"

Também havia uma cópia do menu lá:

Acompanhamentos: Azeite, Pão, Vinho, Frutas e Figos, Mel e Sal,
Salada: Verdes Amargos e Temporada Faire Prato;

Principal: Cordeiro, Carne de Vaca, Peixe, Codorniz ou Porco
(Presunto);

Sobremesa: Bolo e Colheita Tardia Graspa.

Pensei, nossa, isso é estrito, mas quem não gostaria de ir a este
banquete? Bons presentes são dados e, com base na isca, posso ter um
anzol de um milhão de dólares também.

Eu estendi a mão e peguei a bela isca de pesca e coloquei no meu
bolso. Olhei para o menu e pensei que o 'Porco' era um item estranho para
servir, pois não era considerado uma carne 'limpa'; detestável na tradição
judaica.

Eu também fiz as contas na minha cabeça. Havia cerca de dezenove
mesas arrumadas, deixando apenas uma pessoa sem lugar para comer;
curioso?

Eu fui até o portão. Lá estava a trava engraçada novamente. Eu puxei
para cima para ouvir a liberação da trava, bem como o chifre pequeno e o
carrilhão. Nesse momento, o Portão se transformou em uma grande pérola
única. Que bonito.

Os dois anjos me saudaram novamente; meu anjo da guarda e o anjo
com uma asa muito larga. O anjo com asas tinha uma espada flamejante.
Havia fogo, com uma espécie de chama azul, na base. Meu guardião
também tinha uma espada. Ambas as espadas eram grandes, de desenho
complexo e ambas tinham história.

As espadas eram equipamentos de última geração e definitivamente
haviam passado por batalhas. Foi diferente porque tudo que eu tinha visto
no céu era perfeito. Nada tinha sujeira, decadência, quebra ou imperfeições.
Eu me perguntei se as espadas eram 'usadas para a batalha' para mostrar
ao inimigo que os anjos já haviam vencido algumas batalhas. Novamente,
estava curiosa?
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Ao olhar para esses anjos, lembrei-me de como nós, humanos, somos
abençoados por sermos protegidos pelos guerreiros de Deus. Graças a Deus
pelo véu de proteção de Deus sobre nossos olhos para que não possamos
ver tudo o que eles fazem por nós e os planos do inimigo para nos destruir.

Quando entrei pelo portão da cidade, acredito que era o portão leste,
andei pelo caminho ao norte no deserto. Como então eu entrei no portão
leste? Quando entrei no portão, minhas roupas se transformaram em um
manto de linho branco simples. Porém, foi lindo, me definindo como uma
mulher, mas sem os adornos de Noiva como antes. O manto representava
uma elegância simples.

Guardião: “Hoje, você verá um pouco mais claramente e poderá observar
com mais detalhes.”

Ele olhou nos meus olhos e colocou uma porção dupla de pomada
neles. O anjo maior derramou um frasco de óleo sobre minha cabeça.
Quando o óleo pingou, ele foi absorvido pela minha pele sem manchar meu
robe. Ele então estendeu a mão e colocou a pequena brasa em meus lábios
para que eles se soltassem; não está mais vinculado.

O anjo maior permaneceu no portão e foi acompanhado por outro
grande anjo com asas e uma espada flamejante. Sempre havia dois anjos
juntos guardando o portão, nunca apenas um. Às vezes, escrevia apenas
sobre um, mas sempre havia dois. Eu só queria deixar isso claro.

Quando me virei, vi com mais clareza. Era uma cena de um filme
incrível em alta definição, como um filme de cinema IMAX, ou como uma
pintura de Michelangelo, mas da era romântica após o renascimento.

Toda a cena parecia uma carta de amor gigante diretamente da Bíblia
do Trono no Céu, com todas as peças juntas em uma cena final orquestrada.
A imagem inteira, não em partes ou seções, estava agora toda aqui à vista.
Eu chorei agora porque podia ver mais claramente.

O mar foi descrito como tendo cores de safira, azul cerúleo, prata,
ouro e cristal. Bem, é tudo isso combinado; azuis com reflexos superficiais
cintilantes de prata e ouro, tudo como resultado da glória da presença de
Deus no trono.

Eu vi grandes colunas lindamente construídas de mármore translúcido.
Havia essas romãs incríveis esculpidas nas capitais das colunas. Esses foram
épicos. Eu vi os degraus do trono. O trono era mais visível.

Fiquei confusa porque já tinha visto uma safira cortada antes, e havia
uma estabelecida, mas o trono era branco. Eu não sabia dizer se era feito de
uma pérola, mármore ou talvez pedra da lua. Qualquer que fosse a
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substância, eu sabia que não teria permissão para ficar perto o suficiente
para descobrir.

A magnitude do brilho de Deus foi maior do que meus olhos podiam
suportar. Eu ainda não conseguia vê-Lo, apenas a forma Dele. Ele nos fez à
Sua imagem, então a forma era como nós, mas Ele era maior do que a
própria vida; tão grande que mal conseguia descrever Ele.

A safira parecia estar atrás do trono ou incrustada no trono branco
como uma borda nas bordas. No entanto, não consegui ver esses detalhes.
No entanto, Ele realmente parecia ter um banquinho feito de safiras. Aqueles
que viram isso antes não poderiam ter visto mais de Deus do que isso.

Aviso: Se você está seguindo alguém que afirma ter visto Deus ou Seu
trono claramente enquanto Ele está sentado em Seu trono, então eu
consultaria as Escrituras. Isso seria impossível para o homem experimentar
mais do que o que está escrito nas Escrituras.

Agora sei por que Jesus foi enviado com ainda mais clareza. Isso foi
para que Deus pudesse, em Jesus, permitir que estejamos perto de Sua
Criação. Se Deus tivesse um relacionamento direto conosco sem Jesus,
então simplesmente queimaríamos. A 'Arca da Aliança' foi criada por uma
razão.

Deus brilha mais forte que o sol. Afinal, Ele criou o sol. Havia um trono
próximo a ele e à sua direita. Eu ri quando vi o que parecia ser um
banquinho simbólico feito de bronze ou ouro martelado com uma imagem da
Terra.

Era uma representação entalhada de homens na Terra. Novamente,
devo enfatizar que não estava perto o suficiente para vê-lo, mas
simplesmente vi a forma. Antes, eu pensava que os 24 tronos de anciãos
estavam ao redor de Seu trono, mas agora vejo que eles estão abaixo.

Eu vi o que eu sei que são os Serafins. Isso levaria um livro inteiro
para descrever, mas eles são descritos nas Escrituras também. Eles tinham
seis asas; dois cobrindo seus rostos, dois cobrindo suas extremidades
inferiores e dois voando.

Eles eram terríveis de se olhar, mas estranhamente meigos e
humildes. Eles cantaram, “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus
Todo-Poderoso”. Eles pisacavam como grandes chamas e tinham espadas.
Eles pareciam ser os assistentes diretos do Senhor.

Além desses, e antes que eu pensasse que eram o mesmo, havia
quatro outros anjos. Eles tinham quatro rostos em um quadrado ao redor
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deles para que pudessem ver em todas as direções. Eles formaram uma
formação quadrada ao redor do Trono.

Cada um tinha quatro faces diferentes: um leão, boi, homem e águia.
Estes tinham quatro asas. Esses anjos tinham a capacidade de se mover
rapidamente em todas as direções e pareciam ter uma roda nas pernas que
os impulsionava. Estes também tinham espadas flamejantes e pareciam
estar guardando o trono.

O coro dos anjos celestiais era magnífico e além da compreensão. A
música era tão bonita que você adorou o Pai no Trono em verdade e glória.
Foi simplesmente incrível. Para mim, ser considerada como tendo valor
suficiente para estar na presença disso é inacreditável.

Caí de joelhos e comecei a confessar meus pecados. Eu tinha muitos
pecados em apenas alguns dias. Novamente, os pecados, conforme eu os
falava, apareceram no papel do quadro de avisos florestal. Então, quando eu
confessei os pecados, eles foram apagados assim que foram escritos ou
confessados. O vento forte começou a soprá-los para longe e então eles se
foram.

Minha cabeça ainda estava abaixada enquanto o vento soprava. Com o
vento, ouvi Jesus.

Jesus: “Erin, você está prestes a embarcar em outra jornada de descoberta.
Não vire para a direita ou esquerda do caminho. Escreva claramente no
papel aquilo que lhe foi mostrado. Meu Espírito está dentro de você. Não
tenha medo. Você não sofrerá vergonha e não se lembrará mais da
repreensão de sua viuvez.

“Erin, esta parte da jornada é importante para aqueles que virem a
orelha para ouvir, ou olhos para ver. Eu tenho te enviado ajuda extra para
você nesta temporada. Três têm habilidades que desbloquearão o maná
escondido naquilo que tem sido te mostrado.

“Lembre-se, é sobre padrões, medidas, números e cronogramas. O
simbolismo que tem sido dado é muito importante. Já que muito tem sido
dado, agora muito será exigido. Você entende?"

Eu: “sim."

Jesus: “Você é amada pelo Rei. Salmos 45 é para você.”

Com a cabeça baixa, pude ver as lágrimas caindo em meu manto de
linho. Eles ricochetearam e saíram do tecido. Quando as lágrimas atingiram
o manto, elas se transformaram em algo como diamantes, ou lapidação de
cristal, lágrimas. Eu nunca tinha percebido isso antes.
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Só então, Enoque e Elias surgiram em cada lado de mim. Elias
colocou o xale sobre minha cabeça e braços e então Enoque derramou óleo
sobre mim, me abençoando.

Então ouvi o som de água correndo e música. Era a voz de Deus.
Deus: "Criança, venha para fora."

Enoque e Elias me moveram para frente, mas não muito.

“Escreva claramente para que os Meus filhos entendam como receber
os dons bons e perfeitos, os frutos do Espírito. Você está pronta para o
serviço?”

Eu: Tremendo de temor perante Ele. "Sim."

Deus: “Muito bem.”

Então, todo o Mar de Vidro se dividiu em dois. O anjo à direita da
fenda tinha a balança do julgamento e o anjo à esquerda tinha a Bíblia.

Embaixo na fenda, eu vi Elias e Eliseu. Elias estava colocando o seu
manto sobre Eliseu, como em 1 Reis 19:19, quando Eliseu estava arando
no campo.

Eliseu então correu atrás de Elias enquanto ele passava por ele. Ele
perguntou a Elias se ele poderia voltar e contar a seus pais e então ele o
seguiria.

Eliseu correu de volta para sua casa, cozinhou os bois e deu-os a
outros comerem. Então ele se levantou e foi atrás de Elias para ministrar e
cuidar dele.

Elias: “O que estava acontecendo em Israel naquela época?”

Eu: “Quase igual a agora. As pessoas eram teimosas e rebeldes.”

Elias: “Observe os padrões aqui. O que mais você vê?”

Eu: “Vejo templos construídos para a adoração de Baal pelos cananeus e
agora eles estavam adorando o bezerro de ouro novamente.”

Elias: “Muito bom. Você vê isso. Agora olhe.”

Vi fome e guerra. As pessoas eram magras e esqueléticas. Estavam
famintas. Tinham a mesma aparência do sonho da tribulação que eu acabei
de ter.

Elias: “Por quanto tempo Eliseu serviu comigo?”

Eu: "Não tenho ideia, mas li uma vez que eram seis anos e outra suposição
eram dez anos.

Elias: "Na verdade foram sete anos. No sétimo ano; olhe."
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Eu vi Eliseu, quando jovem, seguir Elias, ajudando-o e observando-o
antes de Elias ser levado para o céu.

Elias: “Agora, onde você viu isso antes? O padrão?"

Eu: “Bem, isso me lembra Jesus quando Ele recrutou Pedro e André. Ele foi
para a Galiléia.”

Elias: “Sim. O que aconteceu?"

Eu: “Eles imediatamente largaram as suas redes e seguiram Ele.”

Elias: “Sim. Ele disse a eles: 'Eu os farei pescadores de homens’, correto?"

Eu: “sim."

Enoque: “Erin, por quantos anos os discípulos seguiram Jesus, estudando e
aprendendo com Ele, assim como Eliseu antes de Elias subir ao Céu?”

Eu: “Bem, se eu pensar em padrões, sei que não foram sete anos.”

Enoque: “Você está correto. Foram três anos. Portanto, nós temos sete
anos para Eliseu aprender e temos três anos para os doze discípulos que
seguem Jesus.”

Eu: “Então o padrão está aqui de novo; sete anos contra três anos”

Enoque: “Sim, mas há mais correlações. Elias realizou milagres e muitos
foram iguais aos milagres de Eliseu. Elias tinha dezesseis milagres
registrados, embora houvesse muitos mais. Agora olhe.”

“Só então vi o rio onde Eliseu pediu uma porção dobrada dos
presentes de Elias. Elias respondeu a Eliseu, “Você não sabe o que está
pedindo”.

Enoque: “Portanto, uma porção dobrada é igual aos 32 milagres
registrados. Este é realmente um duplo dom de milagres, embora houvesse
muitos mais.”

Elias: “Eu passei a maior parte da minha caminhada em solidão. Eu tenho
sido representado como tendo um tipo de 'Deus' e Eliseu como tendo um
tipo de 'Salvador' ou 'Filho de Deus'.

“Eliseu era mais parecido com Jesus no fato de que gostava das
pessoas e era mais sociável do que eu.

“Eliseu realizou milagres semelhantes, como um tipo de sombra, do
mesmo milagres que Jesus realizou. Você vê que Eliseu tinha feito vinte
pães de cevada para alimentar cem homens (2 Reis 4: 38-41). A correlação
entre nós era mensurável.
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“Eu fiz milagres com óleo com uma viúva e Eliseu também. Houve
muitos outros. Jesus nunca se esqueceu de Eliseu, mas havia diferenças
aqui; quais?"

Eu: “Eu nunca entendi isso. Elias permitiu que Eliseu voltasse e se
despedisse de sua família, mas, Jesus disse, referindo-se a Eliseu, que
quem põe as mãos no arado e olha para trás não é digno do Reino de Deus.
Isso está em Lucas 9:61-62.

“Jesus foi duro aqui, mas os discípulos pediram a Ele para fazer
chover fogo sobre uma cidade assim como Eliseu havia feito. Em vez disso,
Jesus mostrou misericórdia com a cidade.”

Enoque: “Erin, você entende o que Jesus está dizendo aos homens que Ele
está recrutando quando falava sobre isso em Lucas?”

Eu: “Não."

Elias: “Erin, alguém maior do que Eliseu está presente, Jesus.

“Há uma necessidade urgente que requer o foco completo, ou atenção,
dos seguidores Nele.

“Se olhar para trás é mais importante, então eles não estão atrás do
coração de Jesus e seus corações estão divididos.

“Se você se apegar à sua vida, você a perderá, e se você desistir de
sua vida para seguir Jesus, você a encontrará, entendeu?"

Eu: "Sim."

Enoque: "Jesus é o Filho de Deus, mas Seu próprio povo não busca Ele.

“Seu povo falou de João Batista, de Elias e de outros. Então, quem
eles estavam esperando? Quem eles estavam procurando?"

Eu: "Eu sei, alguém diferente porque Jesus até montou em um burro e era
filho de um carpinteiro e ele mesmo um comerciante. Eles, o povo judeu,
estavam procurando por um rei, não alguém como Jesus."

Enoque: “Sim. Eles ficaram indignados e procuraram por algum motivo para
chamá-lo de falso profeta. A sua limpeza e inocência, comparadas às deles,
os tornavam sujos e culpados. Você sabe quantas pessoas foram tocadas
diretamente por Jesus por meio de Seu dom de milagres nos Evangelhos?"

Eu: "Acabei de ler de um amigo que havia 153, o que corresponde aos
peixes na rede depois que Jesus ressuscitou."

Enoque: “Então, Jesus fez este milagre dos peixes depois de ressuscitar?”

Eu: “Sim. Houve 153 peixes e 153 milagres para o povo. Também sei que há
153 países ao redor de Israel.”
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Elias: “O que as duas testemunhas proclamarão em Jerusalém?”

Eu: “Tenho certeza de que eles falarão e testificarão de tudo o que o Senhor
tem feito por milhares de anos por Seu povo. Eles vão falar sobre Jesus e
que Ele é o seu Salvador.”

Enoque: “Haverá outra mensagem. O que seria?"

Eu: “Uma chamada ao arrependimento da rebelião, denunciando seus
pecados, tirando suas peles velhas e permitindo que Jesus os carregue e os
abençoe.”

Elias: "Sim. Será uma mensagem muito indesejável em Israel."

Só então eu vi as duas testemunhas. Eu vi a vara, ou bastão,
engraçada de Elias. Eu vi Enoque e Elias sendo ridicularizados. Eu vi coisas
sendo jogadas neles pelos frequentadores regulares do Muro.

Elias: “Erin:

● Mesmo quando as profecias estão em alinhamento completo.
● Mesmo quando a medida exata de um lugar sagrado para o próximo é

revelada em metros.
● Mesmo quando as montanhas caem no mar.
● Mesmo quando a escuridão desceu e as estrelas no céu e os planetas

começaram a adorar em submissão ao nosso Santo Senhor.
● Mesmo quando as dores do parto são sentidas por todos.
● Mesmo quando os gentios se aglomeram para ver apenas um

vislumbre de nós, a evidência da profecia.
● Mesmo quando os jovens têm visões e os velhos têm sonhos.
● Mesmo quando tudo isso tem acontecido, assim como no deserto:

Esta geração ainda estará procurando por outra pessoa!

Enoque: “A você tem sido mostrado coisas e você as escreveu em amor,
mesmo assim muitos não acreditam porque você não é quem eles esperam.
Eles estavam procurando outra pessoa para mostrar.”

Elias: “Você, e aqueles com você, tem descoberto alguns desses mistérios.
No entanto, mesmo com tudo isso, 'as pessoas esperam ainda o melhor de
Deus.'”

Enoque: “Sim, é verdade, veja.”

Nesse momento, vi Jesus entrando em Jerusalém montado em um
jumento. As pessoas saudaram Ele com folhas de palmeira em Seu caminho
para a Cidade Santa. Foi um belo dia. A multidão estava aplaudindo. Foi
glorioso.

Elias: “Erin, você se lembra dos Sábados?”
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Eu: “Sim. Muitos ficaram confusos sobre esta linha do tempo.”

Enoque: “Erin, havia dois Sábados; um anual e um semanal. A Páscoa é o
Sábado anual que o povo judeu observa. Qual era o sinal de Jonas?”

O anjo com a Bíblia aponta para Mateus 12:39-40, 17:23 e 20:19.

Eu: “Nunca tinha percebido isso antes, mas fala de Jonas na barriga da
baleia por três dias. Acho que é o mesmo para Jesus desde a crucificação
até a ressurreição. Por três dias, Ele esteve na 'barriga da terra'?”

Enoque: “Sim, Erin. Existe um padrão, uma correlação, simbolismo e um
maná mais profundo.”

Elias: “Agora, Jesus veio, mas não era como se esperava. Eles
perguntaram: "Quem é este?" Ele realizou muitos milagres, que enfureceram
os que estavam no Templo. Sua proclamação foi de paz, mas este Messias
não trouxe paz. Eles esperavam que ele fosse um rei.

“Hoje vai ser assim. Todos acreditarão, porque agora vem um 'rei', o
Anticristo, e eles o reconhecerão por seu sangue e pelos sinais. Como Jonas,
o Anticristo indicará seu falso cumprimento de profecias. O Anticristo imitará
exatamente o que eles procuram em um Messias.

“O Anticristo está atrás dos escolhidos de Deus, os Israelitas. O resto
da população, até este ponto, não tem importância para o Anticristo. Uma
vez que a terra de Deus é dividida, o que mais poderia enfurecer mais a
Deus?”

Eu: “Roubando o coração do povo de Deus, os israelitas estando longe
Dele?”

Elias: “Muito bom. Agora olhe.”

Eu vi Jesus no Monte das Oliveiras orando nos bosques. Eu vi os
discípulos dormindo, mesmo depois que Jesus lhes disse para vigiar várias
vezes.

Enoque: “Quantas vezes Jesus disse aos três discípulos: ‘Vigiai’?”

Eu: “Três vezes.”

Elias: “Aqui, estes discípulos observaram Jesus, viram os Seus milagres,
sabiam que Ele era o Filho de Deus e Jesus vem a eles três vezes para
pedir, mas eles ainda dormiam e não estavam prontos.”

Enoque: “Lembre-se de seu sonho com a 'azeitona'. Veja o simbolismo.
Volte para este sonho e veja outros elementos escondidos à vista de todos.”

Elias: “Erin, mesmo os eleitos de Jesus, Seus mais próximos, não
conseguiram ver exatamente o que lhes foi dito.”
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Enoque: “As duas testemunhas, a mesma coisa. Quantos anos eles
testemunham?”

Eu: “1260 dias”.

Elias: “Sim, mas, de novo, você está procurando por eles?”

Enoque: “Veja os passos de Jesus durante a Páscoa. Observe os padrões e

parábolas. Erin, o que estava no menu do quadro de avisos?"

Eu: Confusa. "Cordeiro?"

Elias: “Sim, mas há mais.”

Enoque: “Eu fiquei muito surpresa ao ver porco ou presunto?”

Enoque: “Presunto é para aqueles que comem isso e não reconhecem as
leis dos judeus, limpo versus impuro. Lembre-se, quem ouviu Jesus no
poço?

Eu: “Alguém como eu: uma gentia impura e uma mulher.”

Elias: “Agora, vamos olhar outro item do menu: uma espécie de sombra."

Olhando para baixo, vi uma figueira. Era uma árvore bonita, mas não
estava pronta para dar frutos. Havia folhas, mas nenhuma fruta. Estava fora
de temporada, possivelmente.

Elias: “O que você vê?”

Eu: “A figueira estava fora de Betânia”.

Elias: “O que aconteceu com a figueira? Onde estava isso na linha do tempo
da Páscoa?”

Eu: “Jesus queria comer e não havia fruto, então Ele a fez murchar.”

Elias: “Por que os discípulos ficaram tão surpresos?”

Eu: “Por causa da autoridade de Jesus para ordenar tal coisa, o poder sobre
a vida e a morte. Logo após a Sua Crucificação, com as chaves, Ele desceu
ao Hades.”

Elias: “Oh, você está encontrando um significado mais profundo. Voltaremos
a isso, mas o que Jesus disse em resposta ao espanto dos discípulos?”

Eu: “Jesus disse: 'Tende fé em Deus. Em verdade, Eu te digo, se alguém
disser a esta montanha, ‘Vá se jogar no mar’ e não duvidar no seu coração,
mas acreditar que o que eles disserem vai acontecer, isso será feito por eles.

“Portanto, Eu digo a você, tudo o que você pedir em oração, acredite
que você recebeu e será seu. E quando você ficar orando, se você tiver
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alguma coisa contra alguém, perdoe-o para que seu Pai Celestial possa
perdoar os seus pecados.’”

Elias: “Agora, que tal a figueira?”

Eu: “Será que Ele poderia ter esperado até a temporada?”

Enoque: “Erin, não. Esta figueira estava ausente dos sinais de que daria
frutos. Há uma placa em uma figueira para que saibamos que ela terá uma
colheita. Este é um prenúncio dos verdadeiros figos que virão. A ausência
deste sinal significa nenhum fruto”.

Eu: “Ah, então não havia esperança. Não tinha fruto nenhum.”

Enoque: “Jesus sabia a época dos frutos da árvore por causa da
localização, o lado oriental do Monte das Oliveiras. Este é o sinal de que o
tempo da Páscoa em Jerusalém era exato.”

Elias: “Erin, quando você vê uma árvore à distância com lindas folhas, você
vê a promessa; a promessa de fruta. Se você não vê nenhum, fica triste ou
enganada. Quem é a figueira?”

Eu: “As pessoas que não produzem frutos.”

Elias: “Sim, mas tem mais. Deus espera que seus filhos dêem frutos. Se
não, Ele os poda. Você sabe disso. Assim, mais frutas vão vir. Nisso, Jesus
estava prestes a encontrar os filhos de Deus, os judeus. Isso é visto em
Jeremias 8. Refere-se a Israel”.

O anjo com a Bíblia ilumina Jeremias 29:15-19, Oséias 9:10 e
Oséias 16. Mais tarde, eu vou ver esses versículos.

Elias: “Há algo muito significativo em todas as Escrituras a respeito das
figueiras, como em Miquéias 7:1-4. Depois, há a parábola da figueira em
Lucas 13:6-9. Veja as profecias aqui."

Enoque: "Agora, Erin, o que nós temos visto antes é está acontecendo
novamente. Olhe. "O anjo ilumina Lucas 19:41-44”.

Eu: “Oh, agora isso está chegando, quando?"

Enoque: “Claro que está chegando. Na parábola da figueira, Jesus dá uma
advertência justa, quanto tempo?"

Eu: "Ele dá três anos. Jesus está procurando por frutos há três anos. Como
não há frutos, a árvore está programada para ser cortada e lançada no fogo.

“O fazendeiro implora por mais ano para fertilizar, cuidar dela e depois,
se a árvore ainda não der fruto, vai ser cortada.

“Isso é por agora ou é na tribulação?”
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Enoque: "Agora, olhe novamente. Três anos sem frutos. Então, quando a
figueira dá seus primeiros frutos?"

Eu: “Antes do verão?”

Enoque: “Sim. Agora, em Mateus 24:32-34, há uma nova árvore. Ele
brotará da raiz. Ou seja, a nação de Israel renascerá quando chegar ao
ponto em que as folhas aparecerão. Então sabemos que Jesus está vindo e
que o verão está próximo. Ele dará folhas antes dos frutos.”

Eu: “Então Jesus vai voltar antes do verão?”

Elias: “Erin, existem sinais. Você está esperando certas datas, datas do
calendário. Você deve olhar para tudo isso junto. Os sinais estão se movendo
rapidamente. Não fique na frente de Deus, lembra?”

Eu: “Sim.”

Enoque: “Isso é o suficiente por enquanto. Você preparou a sua casa e
trabalhou em suas tarefas?”

Eu: “Você quer dizer, se arrepender?”

Elias: “Erin, as parábolas também são para você hoje. Você deve dar frutos
para dar testemunho: bom fruto, o Fruto do Espírito. Lembra o que são? Eles
imitam o que você viu na Árvore da Vida.”

Eu: “Mas eu vi doze frutas diferentes.”

Enoque: “Na Palavra, existem nove: Amor, alegria, paz, paciência, bondade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqueles que crucificaram a
sua carne, como Jesus, caminham com direção em suas vidas pelo Espírito.

“Assim, você está dando bons frutos e está pronta para ser usada para
propósitos maiores por Deus.”

Então eu ouvi a voz do Senhor Deus.

Deus: “Criança, muito tem sido mostrado, agora muito vai ser esperado. Dê
fruto.”

Eu caí de joelhos e adorei por algum tempo. Eu me senti muito grata
pela oportunidade de aprender tanto. Enoque e Elias me acompanharam de
volta ao Portão. Elias colocou a coberta sobre mim e me abençoou. Enoque
derramou óleo em minhas mãos e os abençoou para o serviço.

Enoque: “Erin, escreva claramente. Há mais a ser mostrado.”

Eu: “Você vai embora logo. Os sinais existem para vocês dois irem daqui
para Jerusalém em breve?"

Os dois se entreolharam.
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Elias: “Sim, Erin, estamos perto. Tenha paciência. Este não é um dos
frutos?”

Eu abaixei a minha cabeça. Ambos pareciam pesados em seus
corações neste momento.

Eu: “Eu sinto muito. Estamos esperando..."

Enoque: “Esperar é bom. Isso significa que você está esperando. Ir em
frente e parecer tola sem conhecimento e paciência não é bom.”

Eles me abençoaram e me passaram para o meu tutor. Eles acenaram
para mim e sorriram. As coisas pareciam diferentes.

Guardião: “Erin, esta é uma alta temporada de expectativas. Fique forte e
focada para não ser pego de surpresa quando as coisas não ocorrerem como
o esperado.

“Pode ser desanimador quando as coisas acontecem de maneira
diferente. Lembre-se de que a notícia não retrata o quadro todo. Nem tudo é
divulgado. Existem eventos de negócios nos bastidores.

“Existem também eventos naturais dos quais mal se fala. Confie em
Deus. Essas coisas serão reveladas com maior clareza. A você tem sido
mostradas algumas coisas dos últimos dias. Você deve divulgar isso.
Obtenha ajuda quando tiver dúvidas. Jesus vai enviar ajuda.

“Salmos 45, Salmos 23 e Isaías 61 e 62 são as chaves. Você deve
ir para Isaías 17, 19 e 54 e também ir para Ezequiel e o vale dos ossos
secos. '37' é um milagre. Essas são coisas que irão encorajá-la.

“Olhe para as figueiras, as oliveiras e as vinhas. Todos dão frutos e
todos estão em maior parábola, escondido nas coisas mais simples. Além
disso, você é amada. Não fique despreparada. Chame Jesus para ajudar."

Terminado....... Amor e bênçãos ... pardal - Erin

Esses são de natureza profética, portanto, use o discernimento. Seja
abençoado.

Use o Espírito Santo e a Bíblia como seu recurso. Lembre-se de
perdoar aqueles que o magoaram. Lembre-se de se arrepender, renunciar,
quebrar e abençoar.

Lembre-se, em Gálatas, que os frutos do Espírito são amor, alegria,
paz, paciência, bondade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Você
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deve praticar a colheita desses frutos. Em todas as coisas, ame o Senhor de
todo o seu coração e ame o seu próximo como a si mesmo.

Adição em 26 de março de 2013

Acordei do meu sono esta manhã com uma voz repetindo, 'Novelo de
lã, Novelo de lã'. Isso era estranho. Fui para a oração e devoções. A
curiosidade levou a melhor, então fui ao Google 'Wool Skein'. Lã Skein é um
círculo de fio usado na tecelagem de fios. Voltei para sentar e orar.

Só então, vi um velho rabino e um menino de cerca de dez anos. O
velho rabino estava misturando lã e linho em um fio.

Menino: “Papai, você tem que parar. Isso não está bem.”

O menino tinha um remendo em sua jaqueta, marcando-o como um
dos 144.000.

O velho continuou a misturar lã e fios de linho, apesar da lei que
proibia.

Sabe-se que a mistura dessas duas fibras causa bolhas, eletricidade
estática e irritações cutâneas em geral. O homem não deve tricotar essas
duas fibras juntas. Quando sozinhas, essas fibras não causam danos, mas
misturá-las, elas causam danos.

Possível interpretação/especulação de minha parte: Será que Israel é a
lã e a Palestina é o linho? Toda a visão era pequena e muito estranha.

Amor e bênçãos... Erin
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