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Jesus e por que não poderíamos ter sido curados até agora 

Recebido no domingo, 28 de outubro de 2018 

Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Você me chamou de amigo, mas, mais importante ainda, você             

é meu pai. Você me conhece. Pai, eu fui esmagado. Eu estive tão doente.              

Eu tenho sido fraco e exausto. Pela primeira vez na minha vida,            

abandonei minhas tarefas. Às vezes, não consigo mais fazer apenas o           

básico, coisas que me dão valor. 

Eu não posso digerir comida muito bem e eu tenho lidado com um gosto              

amargo horrível na minha boca. De alguma forma, desenvolvi um caroço           

no lado esquerdo das costas, do tamanho de uma laranja. É uma hérnia             

ou algum outro tipo de coisa assustadora. Parece que, por alguma razão,            

meu corpo está sob ataque e há uma batalha violenta, uma guerra sem             

vencedores. 

Pai, eu estou com raiva de você e sinto muito. Eu sinto muitíssimo. Eu              

chorei e chorei na quinta à noite. Eu perdi o equilíbrio e tive náuseas no               

estômago. Eu tive calafrios e depois os suores. Minha pele foi           

rapidamente de vermelho vivo para branco pálido. Foi como nos dias em            

que tive pancreatite, mas ainda não tão ruim. 

Eu fui me deitar, mas deitar só me fez sentir pior. Não houve alívio. Eu               

sentei na cama, pai, e eu gritei para você. Eu não entendo nada disso. Eu               

sei que minha pressão sanguínea aumenta com a dor, mas eu           

simplesmente não entendo tudo isso. Tem sido impossível chegar na          

frente de alguém que possa ajudar. Isso é porque isso é exatamente            

onde você me tem agora. 

Mas por que, pai, por quê? Fiz algo de errado? Eu te enfureço? Você está               

agora decidindo que não vou mais ver Suas promessas aqui? Oh pai, por             

favor, não esqueça de mim. O problema em todas as nações aumentou            

além do que eu pensava ser possível em um período tão curto de tempo. 

Quando estávamos em Houlton, Maine na sexta-feira, houve tiroteio         

entre um homem e alguns policiais na fronteira com o Canadá. Era grave             

o suficiente para que a fronteira fosse fechada durante a maior parte do             

dia. Ao fazer nossos recados, testemunhamos um evento muito incomum.          

Nós assistimos como um carro do Canadá foi parado por agentes           

alfandegários. 

Meu marido e eu nos sentamos em silêncio atordoado quando duas           

mulheres foram convidadas a sair do carro. Essas duas mulheres          

pareciam cristãos apostólicos ou menonitas. Eles foram então revistados         

bem à nossa frente e colocados em algemas. Essas mulheres estavam           

facilmente no final dos anos 60, mas lá estavam elas ... sendo presas.             

Pouco depois de ser colocado sob custódia, seu carro novo e bonito foi             

apreendido. 
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Mais tarde, perguntei sobre esse incidente com algumas pessoas que          

conhecemos na região nos últimos quatro anos e elas acreditaram que           

tudo indicava a legalização da maconha no Canadá. Aparentemente         

houve um enorme aumento nos problemas para todos os estados que           

fazem fronteira com o Canadá. Era loucura, completa loucura. 

Eu não podia acreditar que eles tinham usado o disfarce de um grupo             

religioso para realizar contrabando. Eles realmente pareciam o negócio         

real. Quem suspeitaria de mulheres mais velhas fazendo isso? Não havia           

como copiar esse tipo de vestido especializado sem um enorme esforço.           

Em meu coração, senti que eles estavam fazendo isso por dinheiro. De            

qualquer forma, nada foi mencionado sobre isso nas notícias - nem o            

tiroteio nem os problemas com contrabando. 

Pai, eu também acredito que o homem que enviou as bombas de tubo foi              

de alguma forma ameaçado ou pago para fazer isso para obter           

simpatizantes para a agenda do lado esquerdo. Se essas bombas fossem           

reais, pelo menos algumas delas teriam explodido. É uma das poucas           

vezes em que realmente acredito que este foi um evento de "bandeira            

falsa". Havia tantas coisas perturbadoras em torno do momento em que           

fiquei balançando a cabeça com espanto! 

Então percebi que a mídia estava alegando que o 'bombardeiro' era           

caucasiano. No entanto, quando eu vi fotos dele mais tarde, ele se            

parecia mais com muitos dos índios Seminole que conheci na Flórida           

desde muitos anos atrás. Isso não fazia sentido. Sua van também foi            

decalcada com tantas coisas pró-Trump, anti-democratas, parecia       

manipulada, como se a ala esquerda dissesse: "Podemos tornar isso mais           

óbvio que somos vítimas aqui". 

Depois, há a notícia de que o maluco entrou na Sinagoga da Árvore da              

Vida, em Pittsburgh, e matou 11 judeus no dia anterior. Enquanto os            

assassinava, ele expunha coisas odiosas como "Morte aos judeus".         

Embora eu esteja contente que pelo menos essa história tenha recebido           

cobertura, o que dizer da cobertura da retórica que parece estar coberta            

do lado direito, mas não do lado esquerdo. 

Muito simplesmente, e como apenas um exemplo de muitos, a mídia           

ignora completamente o 'reverendo' Farrakhan, um 'pregador' que se         

refere ao povo judeu como 'baratas que precisam ser mortas'. O que? A             

sério? Essas coisas são permitidas e então ficamos chocados quando o           

ódio é realizado. Isso tudo é realmente repugnante e é difícil para mim             

assistir às 'notícias imparciais' que estão constantemente sendo        

distorcidas para o nosso prazer visual. 

Oh Pai, enquanto, às vezes, o nosso Presidente me faz tremer de            

desconforto, eu sei que você o colocou lá. Isso deve ser a sua vontade ou               

ele não seria o presidente ... simples e simples. Como Trump defende o             

povo judeu e Israel, eu, por sua vez, defenderei aqueles que você            

designou. Eu suponho que é apenas que eu ainda estou um pouco            

descrente nas vezes em que estamos agora. 

Então, houve todo o processo de confirmação de Brett Kavanaugh para a            

Suprema Corte. A mídia usou essa oportunidade como um frenesi contra           

ele. Se o que aconteceu com o Dr. Ford realmente aconteceu ou não, não              
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é o problema aqui. Eu sinto que a verdadeira questão é o que aconteceu              

com alguém sendo 'inocente até ser provado culpado'. A mídia de           

esquerda estava fazendo o oposto, tentando fazer com que ele tivesse           

que provar sua inocência, 'culpado até que se provasse inocente'. 

A outra coisa que me incomoda é o termo "agressão sexual", como está             

sendo usado na mídia nos dias de hoje. A generalização aqui é tão ampla              

que você não sabe mais se alguém foi "brutalmente estuprada" ou se            

alguém teve suas "nádegas espremidas". Sim, eu concordo que ninguém          

deveria ter suas 'nádegas espremidas' sem a sua permissão, certamente          

não é nem perto da categoria de 'brutalmente estuprada', ainda que o            

mesmo título seja usado agora. 

Se esse texto genérico tivesse sido usado nos meus tempos de faculdade            

como garçonete, eu poderia dizer que fui "agredida sexualmente"         

centenas de vezes. O termo genérico aqui é tão genérico que é quase             

como alguém que "chorou de lobo" muitas vezes e as pessoas se apagam             

ou não levam mais a sério as palavras "sexualmente agredidas". O           

público é então dessensibilizado e os criminosos endurecidos não são          

condenados com justiça. 

Bem, pai, você é um juiz justo, o juiz justo! Você vê todas as coisas. Você                

sabe a verdade das mentiras. Por favor, exponha todos os mentirosos.           

Essas pessoas estão fazendo com que todos nós tenhamos medo de falar.            

Filmes de apenas cinco anos atrás eram completamente ofensivos, mas,          

no humor, as coisas ainda eram permitidas. No entanto, agora, pai, as            

coisas são removidas porque as coisas ofendem. 

Mesmo assim, ainda é certo que certos grupos de pessoas digam o que             

querem. Tudo vem de uma história de ataque que agora é descoberta            

para usar como armas contra aqueles que o inimigo quer silenciar. A            

mídia liberal até nos fez acreditar que o pior para os EUA é ter proteção               

em nossas fronteiras. 

Pai, há um grande grupo de pessoas vindas da América do Sul que em              

breve tentarão atravessar ilegalmente nossas fronteiras ao sul. Isso         

enfraqueceria ainda mais os EUA e se ajustaria aos planos do inimigo. O             

inimigo gostaria que os EUA fossem destruídos, junto com Israel. No meu            

coração, acredito que este grupo de 4000 pessoas está sendo enviado por            

algumas pessoas muito ricas e poderosas. 

Isso poderia resultar no seguinte cenário ... a eleição de meio de            

mandato poderia ser vencida pelos democratas. Eles então os "deixarão          

entrar" e abrirão nossas fronteiras. Isso faria com que todos nós, mesmo            

os trabalhadores pobres, tivéssemos que pagar por tudo isso. Então,          

qualquer grupo em busca de asilo será admitido nos EUA sem verificação            

de antecedentes. Uma vez nos EUA, em número suficiente, essas pessoas           

vão permear a terra e pilhar. 

O que muitas pessoas não sabem é que já existem áreas de “zonas             

seguras” instaladas nos EUA para os muçulmanos em que a lei dos EUA             

não tem jurisdição. Essas áreas são 'bloqueadas' e ninguém em nosso           

governo tem o direito de saber o que está acontecendo lá. Ninguém fala             

sobre isso além dos contratados e trabalhadores que ajudaram a definir           
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essas zonas. Eu ouvi esta primeira mão de alguém que enviou itens            

classificados lá. 

Se você quiser ver o nosso futuro de continuar a permitir tudo isso dentro              

de nossas fronteiras, não procure mais do que a Europa. Não é bom lá.              

Na verdade, é horrível. Então, leis serão estabelecidas para permitir que           

hordas usem tanto o Canadá quanto o México como pistas de           

aterrissagem para a continuação da 'invasão branda' dos EUA. Apenas          

três anos atrás, eu descartei tudo isso como sendo impossível. Agora, no            

entanto, sinto que isso "não está acontecendo" é impossível. 

O próximo passo será certamente remover armas das mãos dos cidadãos           

americanos. Isso reduzirá ou eliminará qualquer resistência futura. Há         

também outros itens em sua agenda que serão encorajados, incluindo          

qualquer coisa que envolva anti-procriação, incluindo o aumento do         

aborto, e encorajando relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo.         

Assista a qualquer filme de Hollywood e quase todos têm uma mensagem            

de que a Terra está "superlotada". 

A agenda também incentivará e promoverá o ataque contra o casamento,           

tendo filhos e a santidade da família. Os filhos se afastarão de seus pais e               

os pais se afastarão de seus filhos. Não há problema em se vestir como o               

sexo oposto. Não há problema em se identificar legalmente com o que            

você quiser, incluindo animais e até personagens de desenhos animados.          

Qualquer um que expresse preocupação sobre isso é rotulado de inimigos           

e enfrenta perigo crescente. 

A outra coisa que também está se tornando cada vez mais difundida pelo             

design são os kits de teste de DNA. Enquanto eles querem que pensemos             

que isso nos daria informações que acharíamos interessantes, há pouca          

dúvida de que tudo isso está sendo introduzido em um gigantesco           

sistema de informações sobre cada um de nós para usar mais tarde. Tudo             

isso é para reunir informações, inteligência, sobre quem você realmente          

é. 

Pai, tenho que queimar tudo que acabei de escrever? Estou agora sendo            

controverso pelo que escrevi ou observei? Se os republicanos vencerem          

os mandatos, haverá guerras em nossas fronteiras contra fronteiras         

abertas. Estados inteiros podem até se anexar. Além de você, pai, quem            

sabe o que vai acontecer? Parece-me que tantos estão furiosos que           

Trump ganhou que dividiu o país, se não o mundo. 

É como se todo pensamento racional tivesse sido removido pela loucura,           

como a "doença das vacas loucas", só que agora é a "doença do burro              

raivoso". Quando eu era um democrata registrado, o que eu tinha sido            

durante a maior parte da minha vida, parecíamos estar do lado que era             

"para o menor destes" na sociedade. Nós cuidamos dos perdidos, dos           

pobres e dos desfavorecidos. Acreditamos em impostos para governar e          

manter nossas escolas com almoço quente, partida e outros programas. 

Acreditamos que tudo isso junto ajudaria a oferecer condições equitativas          

e manter todos nós mais equilibrados. Costumava ser mais amigável da           

classe média, pois vivíamos em um país onde havia indústrias e           

empregos. Parecia que os democratas eram mais gentis e escutavam o           
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outro lado. Talvez não tenhamos concordado, mas pelo menos         

concordamos que todos tinham direito à liberdade de expressão. 

Quando digo liberdade de expressão, isso até incluiu quando coisas          

ofensivas aconteceram. Nós acreditamos por igualdade, liberdade e        

justiça. Não me lembro de há muito tempo, literalmente há cinco anos,            

quando as notícias eram um lugar onde eu podia sintonizar e ver ou ouvir              

o que estava acontecendo nos EUA e no mundo de hoje. Eu também             

poderia obter informações sobre o tempo (o poder de Deus) e os            

destaques dos principais eventos esportivos. 

Junto com isso, eles geralmente incluem uma história de interesse          

especial. Essa foi a única vez durante as notícias em que eu ouvia as              

opiniões ou pensamentos pessoais dos âncoras. Quanto a hoje no entanto           

... apenas WOW! Há editorial massivo agora no lugar dos fatos que eu             

usei para formar meus próprios pensamentos em uma ocasião. 

Costumava haver liberdade para escolher minha direção com base nos          

dois lados apresentados uniformemente durante a reportagem. Aqui,        

meus pensamentos importavam e assim também a minha capacidade de          

escolher o certo do errado com base apenas na verdade dos fatos. Se             

algo fosse reportado incorretamente, a notícia declararia um pedido de          

desculpas e emitiria uma retratação. Qualquer pessoa envolvida com esta          

informação falsa ou enganosa foi geralmente colocada na lista negra de           

todos os meios de comunicação. 

Muito simplesmente, não há integridade nas notícias hoje. Existe uma          

agenda direta de tentar persuadir os ouvintes a corresponderem à          

agenda do resultado desejado. Em vez de fatos apresentados para o           

público concluir, eles estão fazendo tudo isso por si mesmos "para o            

nosso bem". Como apenas um exemplo, o Trump Whitehouse é          

realmente culpado de conluiar com a Rússia? Bem, isso não é uma            

manchete apoiada pelos fatos. 

Isso significa, ao contrário, atrair qualquer um que tenha algo para apoiar            

esse resultado desejado com uma narrativa oculta baseada em mentiras.          

Não foi assim que me ensinaram. Eu fui ensinado na faculdade que uma             

história não é uma história até que todos os fatos sejam apresentados.            

Enquanto ainda há shows como 20/20, 60 Minutes e outros que pelo            

menos tentam mostrar pesos iguais e depois acompanhar, isso está se           

tornando mais raro a cada dia. 

Em vez disso, tudo agora está destinado a nos enganar. Por que eu tenho              

que entrar em sintonia com um canal de notícias de direita para ouvir as              

ameaças horríveis de danos corporais de líderes democráticos para         

acionar as 'multidões' para fazer com que um republicano não possa mais            

desfrutar de uma refeição agradável e tranquila com sua família? Eu           

então sintonizo o 'outro canal' para ouvi-los afirmar que apenas os           

republicanos estão fazendo esse chamado. 

Você poderia imaginar uma pessoa ameaçando ou sugerindo que o          

presidente seja decapitado no passado? Isso teria sido rotulado de traição           

e instigação e a pessoa acusada de atos terroristas contra o líder da             

nação. É evidente que algo está terrivelmente errado quando uma pessoa           

fez isso em nosso clima atual e foi elogiada por seus comentários e             
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insights sobre as "questões reais". O que? Meus sonhos têm sido tão            

perturbadores ultimamente… 

Sub-sonho 1 descrição começa… 

As nações agora estavam promovendo e defendendo os demoníacos.         

Ondas e ondas de exércitos da escuridão saíam das fendas. Havia tantos            

saindo que pareciam gafanhotos, embora fossem humanos. Havia tanto         

ódio que todas as coisas boas se foram. 

Todas as luzes haviam diminuído. Enquanto o sol se tornava          

extremamente quente, todo o resto tinha muito pouca energia, como um           

microondas a 50%. Metade de todos os bairros eram completamente          

escuros ou pouco iluminados à noite. 

Havia ilegalidade como a escuridão estava claramente ganhando. Todas         

as coisas abomináveis eram agora permissíveis e aceitáveis. Eu vi grupos           

maciços de wiccanos designados para várias grades em todo o mundo. Os            

homens eram efeminados e seus lábios eram da mesma cor da pele. Foi             

realmente assustador. 

Eu também vi sacrifícios horríveis de coisas inocentes, tanto humanos          

como animais. Foi tão horrível que nem posso falar sobre isso. Senti em             

meu coração que essas coisas estavam começando a acontecer agora. Eu           

vi grupos de adolescentes e havia muito poucos que não tinham piercings            

ou tatuagens. 

Sub-dream 1 description over… 

Recentemente, passei por um caminho e percebi que o jovem estava           

cheio de maquiagem feminina. Ele estava observando as pessoas de          

perto para ver quem reagiria. Quando chegou a minha vez, assegurei-me           

de que não reagisse de todo. Eu não mordi. 

Depois, notei uma mulher muito grande em uma loja diferente. Ela havia            

colocado ossos pela pele e pelos braços. Eu então vi piercings de ossos             

enfiados no pescoço dela. Por alguma razão, fiquei doente e tive que sair             

da loja. Eu só sabia que isso era Deus me fazendo sair. Eu sabia que não                

poderia fazer uma reclamação, pois seria rotulado de "hater". 

Sub-dream 2 descrição começa ... 

Eu vi uma mãe alimentando um bebê em um restaurante. Mesmo que o             

bebê quisesse "comida para bebês", a mãe continuava tentando fazer o           

bebê comer bife. Isso era impossível, pois o bebê tinha apenas seis            

meses e mal tinha dentes. O bebê ficava engasgado. O bebê estava            

chorando quando ele ou ela claramente queria leite ou pudim. Senti-me           

impotente porque claramente não tinha poder para pará-lo nessa         

situação. 

Sub-dream 2 descrição sobre ... 

Pai, não há mais 'lugar seguro' para nenhum de nós. Por favor, levante o              

seu povo. Por favor, deixe Sua verdade prevalecer. 2 Timóteo 3 sobre            

maldade veio à mente. Oh querido, querido Jesus, Tu és nosso Deus,            

nosso Salvador e nosso Amigo. Não importa o que, eu escolho defender            

você. Eu te agradeço pela vida que você me deu. Agradeço-lhe por esta             

corrida difícil, incluindo meus divinos desvios e atrasos. 

Você não me deu uma vida de conforto. Talvez isso seja porque você             

queria ver se eu iria misturar as coisas um pouco durante os momentos             
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de seu silêncio ou incerteza e construir um "bezerro de ouro" de            

impaciência. Bem, Senhor, cheguei até aqui. Eu dei minha vida inteira a            

você. Enquanto meus filhos ficam desapontados quando pensam que você          

deve fazer as coisas mais rápido, eles ainda continuam a esperar.           

Senhor, eles esperam. 

Oh Pai, por favor, tenha misericórdia de nós em breve. Às vezes, quando             

esperamos, um dia pode ser um mês. Para nós, esperar um mês, às             

vezes parece 365 dias. É apenas o jeito que somos, mas especialmente            

nossos filhos, crianças que estão fazendo o melhor para esperar          

pacientemente. Oh Senhor, por favor, não abandone aqueles de nós que           

te perseguem, aqueles de nós que amamos você. 

Eu vejo meu médico para mais testes amanhã. Depois, viajarei para ver o             

neurocirurgião sobre os tumores no meu cérebro na quinta-feira.         

Também estou esperando para ter um teste de especialidade programado          

para voar no domingo, mas ainda estou aguardando confirmação. Ah sim           

... um outro item. Meu marido e eu estamos nos encontrando com a             

professora da minha filha na escola cristã que eles frequentam. Estamos           

nos encontrando com ele para entender suas crenças. 

Mais especificamente, este homem está ensinando as crianças na escola          

que o Antigo Testamento é nada mais que uma metáfora e nada disso é              

verdade. Ao fazer isso, ele está tentando apagar a Criação, Enoque e            

Elias. Não David? Não há israelitas? Como isso pode ser? Não pode ser             

possível. Este é o mesmo professor que fez os alunos fazerem um            

exercício incomum há cerca de duas semanas. 

Ele fez com que todas as crianças da escola abaixassem a cabeça e             

fechassem os olhos. Ele então pediu um aumento de mãos daqueles que            

se levantariam por Deus contra a oposição e proclamariam         

orgulhosamente a Jesus como seu Salvador. Apenas oito crianças de          

quarenta crianças levantaram as mãos, das quais duas crianças eram          

nossas filhas. Como isso pode ser? Quem levará o nome de Jesus? 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um lindo prado e, acima de mim, estava o céu noturno e               

milhões de estrelas. A lua também estava lá e parecia diferente do que             

aqui, muito mais bonita. As estrelas e constelações eram tão claras e            

brilhantes. As estrelas estavam em muitas cores diferentes. Eu também          

podia ver a Via Láctea e era tão brilhante que eu podia ver tudo em               

detalhes incríveis. 

No gramado diante de mim havia um lindo tapete. Era grosso e o design              

era incrível. Havia grandes e macios travesseiros de branco. Eu fui e me             

sentei no tapete. Logo decidi me deitar, usando um dos travesseiros, e            

olhei para o céu. 

O belo travesseiro era tão confortável que era como se minha cabeça            

estivesse descansando em uma nuvem. Foi projetado perfeitamente por         

Deus para mim. Eu estava usando uma longa túnica branca e calças de             

linho. Enquanto eu continuava me deitando e olhando para as belas           

paisagens do Céu, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto no           

travesseiro. 

Eu: “Obrigado, Senhor, obrigado. Eu te amo. ” 
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Eu estava tão relaxada e confortável que logo adormeci. Quando acordei,           

já estava perto do amanhecer. Algo estava me empurrando para acordar.           

Eu abri meus olhos e lá estava meu lindo potro. Ela era agora um pouco               

mais velha do que quando o Senhor a tinha dado a mim. Ela estava              

animada para me ver acordada e começou a pular e correr pelo prado. 

Eu estava rindo enquanto a observava parar para cheirar algumas íris           

roxas. Algumas lindas borboletas apareceram e ela começou a         

persegui-las. Então eu observei as borboletas se juntarem e começarem a           

persegui-la. Foi então que percebi que ela tinha equipamento de montaria           

que parecia uma coroa. Depois de fugir do grupo de borboletas, ela parou             

em frente a uma enorme árvore frutífera. 

Ela então se levantou sobre as patas traseiras e tentou alcançar uma            

fruta. Ela logo se distraiu com uma mãe e seus bebês em um ninho em               

um dos galhos. Ela então foi até o tronco da árvore e esfregou seu lado               

contra ele na esperança de que uma fruta pudesse cair. Eu estava rindo,             

mas depois percebi que me peguei desejando ter sua juventude e           

energia. 

Finalmente, houve algum sucesso e uma fruta caiu da árvore. Ela pegou a             

fruta e começou a passá-la para mim. Ela deixou cair no cobertor e             

cutucou em minha direção, querendo que eu desse uma mordida. Eu dei            

uma mordida e depois dei o resto para ela. 

Eu: “Aqui vai você. O resto é para você. 

O potro então deitou a cabeça ao meu lado. Eu acariciei sua pele macia              

enquanto ela descansava. 

Eu: "Onde está o Senhor?" 

Então ouvi sua voz atrás de mim. 

Jesus: Estou aqui, Erin. Você descansou bem? 

Meu potro imediatamente se levantou e eu também. Rapidamente fui          

abraçá-lo. 

Eu: chorando. "Eu te amo, Senhor. Estou assustado. É mais difícil agora.            

Eu sinto muito por ter ficado bravo com você. Enquanto estou zangado lá             

embaixo, tudo se torna perfeito enquanto estou aqui com Você e minha            

raiva desaparece. ” 

Jesus: Rindo. “Hmm, então você está com raiva de mim? O que eu fiz              

agora? ” 

Eu:“ Não, Senhor, é o que você não fez. Eu não sou uma testemunha              

muito boa. Meu marido e eu ficamos ao lado de duas pessoas que me              

odeiam. Eu não entendo isso. É tão ridículo como eu nunca fiz nada para              

eles, mas essa mulher disse coisas horríveis sobre mim. Senhor, eu me            

senti tão doente enquanto estávamos lá também. Eu não tenho certeza,           

Senhor, mas eu acho que este seria um bom momento para ... 

Comecei a procurar um pedaço de papel. Eu peguei este pedaço de papel             

e o rolei em um pergaminho. Comecei então a tocar o 'pergaminho' na             

minha mão enquanto sorria para Jesus. Ele logo começou a rir de minhas             

palhaçadas, como eu estava claramente "zombando", de uma maneira         

brincalhona, é claro, seu pergaminho com minhas promessas dele. 

Jesus: Ainda rindo. "Oh maravilhoso. Por favor, leia o seu contrato de            

promessas para mim. Quando suas promessas serão cumpridas? ” 
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Eu: Suspirando. “Eu sinto muito, Senhor, mas eu apenas pensei que um            

lembrete gentil poderia ajudar.” 

Jesus: “Hmm, você acha que eu esqueci e preciso que você ajude a             

movimentar Minha memória? Não, Erin, posso assegurar-lhe que estou         

plenamente ciente dos tempos e da época. Você também deve saber que            

eu estou plenamente consciente do seu estado… oh sim… e o estado das             

nações. Não há nada maravilhoso para Mim ou além do Meu alcance.            

Quando você me procura em tudo, Erin, eu não desejaria curar você e             

secar suas lágrimas. 

“O inimigo não recebeu novas permissões do Trono de Meu Pai, de Deus             

no céu. A vitória também foi concedida a você, junto com estas            

promessas, este contrato ... ”Ele trouxe Seu rolo de promessas para mim,            

Seu contrato. "Agora, e como você pode ver, tudo está em ordem, como             

está escrito." Ele sorriu. “Ok, Erin, agora é hora de abrir seu pergaminho             

com suas promessas para Mim.” 

Eu: “Senhor, eu sei que isso está em branco…” 

Ele sorriu e fez sinal para eu desenrolar isso de qualquer maneira. Eu fiz.              

Para minha surpresa absoluta, a folha de papel não estava mais em            

branco. Eu não pude deixar de rir. Então, dei uma olhada mais de perto              

no que 'meu pergaminho' havia escrito nele. 

“Eu, Erin, prometo amar o Senhor, meu Deus, com todo o meu coração,             

com toda a minha alma e com toda a minha mente ... e ... Eu amarei o                 

meu próximo como a mim mesmo.” 

Eu: Rindo. “Eu amo você, Senhor. Você é tudo para mim. Eu não tenho              

um bezerro de ouro, mesmo que demore tanto para ver todas as suas             

promessas. Esta última ponte, a minha oitava ponte, tem sido a minha            

maior, pois tem sido meu tempo de proximidade com você. Foi um            

milagre, Senhor. Você é o maior presente e minha jóia escondida. Você,            

na minha vida, é mais valioso do que todas as riquezas do mundo. Eu sou               

grato, tão agradecido, por você, Senhor! ”Eu estendi a mão e o abracei. 

Jesus: “Então, e se eu escolhesse não curar você?” 

Eu: “Em termos de eu perseguindo você, não importaria como eu ainda            

perseguiria você. No entanto, também sei que você não iria contra suas            

promessas. Se isso acontecesse, eu ainda perseguiria você, mas         

começaria a duvidar de que estou realmente ouvindo de você como não            

estou a contradizer quem você é ou a sua Palavra. ” 

Jesus:“ Muito bom, Erin. Eu lhe pedi porque este foi o caso que foi diante               

de Deus nas Cortes Celestiais a respeito da Noiva. O inimigo pediu para             

moer você na eira como trigo. Sua teoria e seu caso antes de ser expulso               

era que a Noiva, com grande dor, acabaria desistindo e seguindo-o. Ele            

tinha certeza de que isso aconteceria com seus filhos e com aqueles que             

também lhe chamam de amigo. ” 

Eu:“ Uau, então peneirar o trigo como com Pedro não era suficiente. Ele             

pensou que esmagar-nos em farinha de trigo era melhor. Hmm, isso é            

horrível. ” 

Jesus:“ Oh Erin, não se preocupe. O inimigo prende todos vocês em            

desacato ao tribunal. Ele acredita que nenhum de vocês é digno como            

minha noiva. Ele acredita que todos vocês seriam melhores como sua           
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noiva, entendeu? Minha noiva está aparentemente sendo esmagada e         

desanimada. No entanto, não se preocupe, logo, Erin, muito em breve,           

vou chamá-lo com grande clamor e todos vocês se levantarão e serão            

curados e fortalecidos. 

“Agora, há onda após onda do mal batendo nas nações. Há também            

iniqüidade nas igrejas e muitas abominações impuras estão ministrando         

lá. Eles estão ensinando que eu sou o Deus que aceita todos os pecados              

como eu sou o Deus que concede permissão para pecar. Eles ensinam            

que eu sou o Deus todo-amoroso, não importa quão grande seja o            

pecado deles. Então, onde isso está escrito? Não é! 

“Meu pai está enviando tempestades pela terra para amolecer. Eu sou o            

Bom Fazendeiro, e você, Minha Noiva, trabalha para Mim, cuidando dos           

Meus campos, colheitas e colheitas. Apesar das tempestades, as pessoas          

são desafiadoras, em vez de as pessoas serem humilhadas pelo          

julgamento de Deus. 

“Os tempos são ainda mais difíceis agora, pois os pais sem entendimento            

da Palavra de Deus estão permitindo que a igreja ou a escola ensine seus              

filhos. Como você está descobrindo, outra coisa além da verdade está           

sendo ensinada e estas são uma falsa narrativa. Isso está sendo ensinado            

por aqueles que realmente acreditam que estão certos. Muitos estão se           

afastando. 

“Você foi ferido por sua antiga igreja, pois eles usaram falsas doutrinas            

contra você. Você saiu de lá e não voltou porque eu não queria que você               

fosse contaminado lá, entendeu? Embora ainda existam boas igrejas,         

muitos pastores enviados e designados por Mim para liderar como          

pastores para as Minhas ovelhas, agora deixaram o portão aberto para os            

lobos os devorarem de dia e de noite. 

“Um prédio não abriga. Não há arca para abrigar Deus. Eu estou livre em              

você, Erin. Eu habito em meu tabernáculo em cada um de vocês,            

entendeu? Em breve, eu vou crescer em você como fontes de água viva.             

Os vasos que eu criei derramarão então para o sedento com o Evangelho,             

Minha Palavra da Verdade. Você será odiado, mas o inimigo será incapaz            

de vir contra você. 

“Você será como o meu 'serviço secreto', o que realmente será mais            

como um grande exército em Meu serviço. A tua alegria esmagará os            

iníquos e extinguirá a sede dos ressecados a quem te enviarei. Você verá             

tempestades, mas você as observará apenas e resgatará aquelas a quem           

eu as chamo. 

“Agora, sei que você está arrasado de espírito. Eu vou cuidar de você,             

então não se preocupe. Vá para seus compromissos para os quais eu            

chamei você. Haverá mais do que suficiente evidência para apoiar seu           

estado atual. ”Ele sorriu. "Não se preocupe! Estou com você. 

“Hoje, a fortaleza do teste do inimigo foi levantada e a restrição de tempo              

dada acabou. Você receberá mil vezes mais, pois minha recompensa por           

você está comigo. Eu te amo, Erin. ”Ele sorriu e me abraçou. 

Sonhe mais… 
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