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Jesus e o Seu Grande Amor Para Cada Vaso 

12 de maio de 2019 

Recebido domingo, 5 de maio de 2019 

 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por seu amor eterno. Eu sou grato             

que, apesar do que o mundo vê como uma visão sombria para a nossa              

casa, você vê algo especial. Há dias em que minha dor é tão grande que               

minha caminhada é instável. Nos outros dias, meu cérebro parece não           

funcionar em plena capacidade e minha visão está embaçada. Ainda          

assim, e apesar disso, a alegria do meu coração é como uma criança,             

cheia de imaginação e possibilidades. 

No entanto, em outros dias, às vezes choro sem motivo pessoal. Em vez             

disso, choro pelo motivo do estado decadente do mundo. As coisas estão            

caindo bem diante dos meus olhos e isso é exatamente o que é relatado.              

Muito disso está oculto. Quando nós olhamos as notícias locais até           

agora… assustador! Nós costumávamos ser uma nação tão grande. Nós          

não toleramos e não abrigamos criminosos como o gangs. Estamos          

permitindo que eles consigam uma base em nossa nação. Em um sonho            

há alguns anos, Você mostrou gangues tomando as principais cidades. 

Na época, achei que isso seria impossível. Parecia improvável e algo não            

para a minha vida. Bem, como muitas outras coisas, eu não vi isso até              

que começou a se desdobrar diante de nossos olhos. Sinto muito, padre,            

por ter esperança de que esse dilema de gangue não viria a acontecer,             

mas, como sempre, você está certo. As cidades estão até protegendo           

esses criminosos enquanto falamos. Muito simplesmente, eles não se         

importam mais com seus cidadãos. No entanto, não são apenas          

atividades de gangues ... todo o crime está aumentando ... e           

rapidamente. 

Quanto ao meu marido, ele tem possíveis oportunidades de emprego. No           

entanto, quase todos eles estão em cidades onde não desejamos nos           

mudar. Tantas cidades que eu amava quando criança, como São          

Francisco, estão se tornando cada vez menos seguras. Era muito mais           

seguro quando eu era mais novo que eu era capaz de andar de mêtro              

(transporte ferroviário) para a bairro chinês de San Francisco com três           

dos meus amigos 'tão jovens'. Ainda não havia um senso real do mal e              
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todos os quatro pares de pais disseram que sim. Assim, com os nossos             

bilhetes custando apenas 55 centavos cada um caminho, lá fomos nós. 

Não me entenda mal, ainda havia áreas em que ninguém ousava entrar.            

No entanto, estes principalmente pareciam acontecer apenas em certas         

áreas e aprendemos a ficar longe das 'áreas ruins'. Quanto a crimes fora             

dessas áreas, raramente era algo mais do que uma invasão de casa ou             

pequenos furtos. Havia também os crimes ocultos que ocorriam perto dos           

pátios escolares, mas isso acontecia numa época em que essas coisas           

não eram cobertas pelas notícias, a menos que houvesse um corpo morto            

envolvido. 

Nós passamos a viver em uma daquelas 'áreas ruins' onde muitos dos            

crimes aconteceram. Minha mãe finalmente teve o suficiente e nos          

moveu. Fomos a um lugar onde os crimes ocorridos foram amplamente           

reduzidos. Ela estava certa em ficar preocupada e estou tão feliz por ela             

ter dado o passo corajoso de nos tirar de lá. Quanto à nossa atual              

situação familiar, estamos em um lugar seguro. Isso significa que nossos           

filhos não são realmente tão espertos na rua. Eles não foram realmente            

vítimas de outros crimes além de algo menor, como um lanche roubado. 

A outra tendência que estou percebendo é a das igrejas vazias. Essas            

igrejas abandonadas, agora apenas prédios vazios, pontuam a paisagem         

aqui. Os bancos costumavam ser preenchidos por aqueles que elogiavam          

você, mas agora eles se sentam assombrosamente vazios. A geração          

antes de mim que preencheu esses bancos agora está indo para Casa            

para Você. Infelizmente, a Palavra de Deus em seus lábios sai com eles.             

Agora há um movimento sistemático para fechar as vozes daqueles que           

defendem a retidão e a verdade, a Sua verdade, o Evangelho! 

O mundo está agora em queda livre. O mundo está caindo rapidamente.            

Onde você está, pai? Por favor, faça algo em breve. Reivindique aqueles            

que morreram nos bancos. Mostre seu poder. Pai, por favor silencie os            

escarnecedores. Oh Senhor, por favor envie milagres! Senhor, muitos de          

nós precisamos de seus milagres e não para mais tarde, mas agora! 

Como apenas um exemplo de muitos de nós precisando de um milagre,            

recebi a notícia desta semana do meu Neuro-oftalmologista. Em resumo,          

agora tenho três opções de tratamento. Duas dessas opções envolvem          

uma craniotomia do lado esquerdo do meu rosto e cabeça. Isso inclui            

meu osso da bochecha, testa, sobrancelhas e área dos olhos. A terceira            

opção é não fazer nada. Bem, estou optando pela terceira opção, mas            

também incluindo muita oração. As duas primeiras opções simplesmente         

não funcionam para mim, mas a terceira opção, esperar e rezar, me traz             

paz. 
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Obrigado, Pai, pela opção 'Não faça nada'! Esta opção é a única que             

depende de 100% de fé em você sozinho. Enquanto eu estava triste com             

a notícia que recebi deste médico, minha filha ficou excitada. Eu estava            

confuso no começo, mas ela me lembrou que eu receberia dois "relatórios            

médicos ruins". Bem, este é definitivamente o segundo. Eu tinha me           

esquecido dessa profecia e comecei a chorar sobre isso. Eu chorei, mas            

me senti em paz com a minha decisão. 

Até o médico concordou com minha decisão de "não fazer nada".           

Enquanto meu olho é doloroso às vezes, eu posso lidar com essa dor.             

Meu olho está esfregando contra o tumor quando olho em certas           

direções. Na minha última visita, o médico esperava que não houvesse           

mudança. Em vez disso, quando medidos e examinados, houve de fato           

mudanças que ele não esperava ver. É interessante ver um médico           

depois de ser muito casual e otimista para, de repente, ser muito sério e              

silencioso. Até mesmo sua postura mudou. 

De qualquer forma, eu realmente tenho lutado com um tipo de depressão            

esta semana. Eu derreti e chorei mais do que em muitos anos. Eu devo              

ter precisado disso. Ninguém poderia me consolar. Era apenas um bloco           

de lágrimas necessário. No entanto, no dia seguinte, decidi escolher a           

alegria para o dia inteiro. Decidi sorrir e me envolver, não importa quanta             

dor eu estivesse. Enquanto nesse clima de otimismo, decidi entrar em           

uma das lojas de artigos de segunda mão que é semelhante a loja             

usadas. Quando entrei, o recepcionista apontou para uma área. 

Greeter: “Temos xícaras em exposição à venda para o Dia das Mães.            

Estes não duram muito, pois são apenas US$ 5 cada. Não posso            

suportá-los e qualquer coisa que não tenha sido vendida provavelmente          

será descartada. 

Como seus comentários pareciam tão amargos e duros, eu não tinha           

motivos para não acreditar que ele estaria jogando essas coisas no final            

disso. Que atitude! Olhei para os dois cômodos que ele apontará e vi um              

mar de xícaras e pires. Eles eram tão bonitos que pareciam flores. Tinha             

que haver centenas de conjuntos dessas xícaras de chá, quase todas           

diferentes umas das outras. 

Me: “Obrigado, mas eu realmente não recolher xícaras de chá.” 

Greeter: “Bem, tente pensar nisso como mais como um presente para           

nós, pois não quero envolvê-los de volta para o armazenamento          

novamente.” 

Me: "Onde estão essas xícaras de chá?" 

Greeter: “Um dos clubes femininos simplesmente os deixou. Eles tiveram          

seu final 'Transformação Tea' na terça-feira (30 de Abril de 2019) e já             

não tinha qualquer utilidade para eles.”Eu sabia que clube ele estava           
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falando sobre como eu vi um cartaz de publicidade as pessoas a vir e              

participar da transformação final' Chá'. Eu ri quando eu sabia que as            

mãos de Deus estavam atrás de algo tão incomum como este. Eu decidi             

reunir alguns conjuntos de xícaras de chá. Eu baseei minhas seleções em            

um critério; que eu gostei de como parecia. Eu não virei as xícaras de chá               

para ver os fabricantes como eu simplesmente não tenho qualquer          

conhecimento real nesta área. 

Continuei a olhar ao redor quando vi dois carros familiares estacionarem.           

Quando chegaram, reconheci que eram alguns catadores que        

frequentavam a área. Cheguei à conclusão de que isso não era apenas            

um hobby, mas seus empregos em tempo real. Um dos homens que            

entrou na loja é um cavalheiro chamado Gary. Ele me reconheceu como            

nós tínhamos nos encontrado antes e ele acenou para mim. Eu acenei de             

volta. 

Enquanto eu já tinha escolhido todas as xícaras que eu queria, uma linda             

xícara de chá azul perto do caixa registrador chamou minha atenção. Foi            

em um lugar incomum longe de todas as outras xícaras. Quando levantei            

a xícara de chá e o disco para olhá-los, recebi uma leve "repreensão" do              

recepcionista. 

Greeter: “Eu sinto muito, mas isso foi deixado de lado por outra pessoa.” 

Eu: “Oh, isso é para Gary?” 

Greeter: “Sim. Gary ligou para a frente e pediu-nos que deixássemos isso            

de lado para ele. 

Eu ri de mim mesma, pois agora eu queria isso mais do que o resto. Não                

é como nossa natureza pecaminosa repentinamente "invejar" aquilo que         

não podemos ter? Claramente, o inimigo estava a caminho e orei ao            

Senhor para me perdoar por minha 'atitude gananciosa'. Quando olhei de           

novo para os dois cômodos de xícaras de chá, era como se um enxame              

de moscas tivesse descido sobre ele. Coloquei minha cesta no balcão,           

mas ainda estava em choque com o "frenesi da alimentação". 

Eu: sorrindo. "Bem, eu estou feliz que cheguei aqui cedo." 

Greeter: "É verdade, mas estes são 'apenas xícaras'!" 

Ele sinalizou para um dos voluntários para vir e me ligar. Depois que essa              

voluntária, uma senhora idosa, me ligou, embrulhou cuidadosamente        

cada pedaço de xícara de chá no papel. Ela tinha uma expressão tão             

pacífica no rosto que me lembrava dos "velhos tempos". 

Voluntário: “Estou muito feliz de ver que eles vão para um bom lar. O que               

você vai fazer com eles? ” 

Eu: sorrindo. "Bem, eu acho que vou tomar um pouco de chá." Nós dois              

rimos. “Eles são tão lindos. Eu até acredito que algumas delas são            
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pintadas à mão. No entanto, eu não estou inteiramente certo, pois não            

tenho meus óculos de leitura para verificar o fundo. ” 

Voluntário:“ Você sabia que muitas dessas xícaras são de duas gerações           

antes de mim? Acho que qualquer um deles ficaria tão feliz por estarem             

em suas mãos. Você os resgatou. Ela sorriu. “Você deveria levar todos            

eles. Existem centenas mais. O 'chá final' acabou e seus filhos não têm             

utilidade para eles. ” 

Hmm, isso parecia profético. Eu contive as lágrimas com o quão profundo            

tudo isso foi. O Senhor estava usando xícaras como lição para todos nós. 

Eu: “Não se preocupe, vou cuidar disso. Eles são especiais. No entanto,            

eu realmente não posso mais comprar nada disso agora. ”O recepcionista           

deve ter ouvido quando ele pulou dentro. 

Greeter:“ Não volte mais tarde do que na segunda-feira, como eu serei…” 

Eu: Interrompendo-o. "Você vai encontrar os restos com um taco de           

beisebol, certo?" 

Greeter: Rindo. “Ok, devo admitir que sou toda a conversa. No entanto, o             

que é verdade é que eu realmente odeio essas coisas. ”Ele apontou para             

as xícaras de chá. "Eu quero todos eles vendidos!" 

Voluntário: "Oh silêncio agora. Deixe ela estar a caminho. Estes estão           

indo para um bom lar. As senhoras ficariam tão felizes. No entanto,            

muitos deles já foram para casa. 

Agradeci e peguei minha caixa de xícaras. Mais pessoas estavam          

entrando pela porta e os dois quartos com as xícaras de chá estavam             

agora presos a pessoas. Quando cheguei ao meu carro, orei ao Senhor e             

agradeci-lhe pelas 'Transformation Tea Ladies'. Senti-me triste, embora        

tivesse a estranha sensação de que o chá da tarde de terça-feira fora             

escassamente frequentado. Talvez não houvesse ninguém lá além da         

pessoa empacotando as xícaras de chá em caixas para doação. 

Então eu fui para outra loja de segunda mão. Quando cheguei lá, um dos              

funcionários me reconheceu e ficou animado em me ver. Ele apontou           

para um item para o lado que ainda não havia sido apagado. Era uma              

cadeira de Adirondack com banco e mesa lateral iguais. Estes eram           

geralmente tão caros, ainda estavam à venda por apenas US $ 38 para             

todos eles. Brand new, estes geralmente valem algumas centenas de          

dólares, então fiquei emocionada. Isso normalmente teria sido algo que          

eu esperei, mas esse preço baixo era inédito. 

No entanto, meu dia ficou ainda melhor. Quando cheguei em casa, decidi            

procurar o valor das várias xícaras que acabara de comprar. Bem,           

acontece que as xícaras que eu escolhi 'apenas aconteceram' valem          

várias centenas de dólares. Eu estava em choque. Meus US$ 5 cada            

compra teacup foram realmente vale muitas vezes mais do que eu tinha            
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pago. Agradeci ao Senhor por sua generosidade, pois sabia que essas           

xícaras eram presentes tão maravilhosos Dele. 

No entanto, e em uma reviravolta incomum, o inimigo tentou me fazer            

sentir culpado por conseguir um acordo tão incrível nas xícaras de chá            

quando cheguei em casa. Eu queria saber se eu tinha feito algo errado             

aqui e foi e disse ao meu marido como eu estava me sentindo. 

Marido: “Por que se sentir culpado, Erin? É um presente especificamente           

para você de Jesus. É melhor com você ou com um dos "catadores"             

indiferentes?" 

Eu:" Não tenho certeza." 

Marido: "Bem, eu sou. Eles são muito melhores com você! Se eu fosse o              

dono original da taça, escolheria alguém que recebesse alegria, não          

apenas alegria da emoção de revendê-la novamente. Eu escolheria uma          

pessoa que contasse a história do 'Transformation Ladies Tea Club'. Por           

você comprá-lo, estes ainda terão vida e uma boa história para contar            

'sobre o chá'! ” 

Senti em meu coração que ele estava certo. Oh Pai, obrigado por sua             

maravilhosa lição de alegria. Você não só me deu alegria, mas também            

uma grande história. Você me recompensou com algo que eu nem sabia            

que queria. Você me deu algo que eu não esperava, todos com uma             

ótima história para compartilhar! Obrigado pai. Meu sonho ontem à noite           

foi muito incomum… 

Sonho 1, “O desabrigado prevalece”... 

Um cliente antigo me convidou para sua casa em um novo           

desenvolvimento. Quando cheguei, reconheci muitos dos itens que os         

ajudei a comprar vinte anos atrás. 

Cliente: “Oi Erin, estou feliz que você tenha conseguido. Você gostaria de            

ir jogar golfe? ” 

Eu prontamente concordei como estava em ótima saúde novamente e o           

tempo estava lindo. Eu estava transformado, mas operando no modo 'low           

beam'. Enquanto preparava os meus clubes e roupa, ouvi uma batida na            

minha porta. 

Cliente: “Acho que precisaremos cancelar por hoje. O curso está tendo           

mais problemas no buraco 17. Este também é 'Lote 17' do           

desenvolvimento e está perto do riacho. ” 

Eu:“ Eu não entendo. ” 

Cliente:“ Venha, eu vou te levar até lá. ” 

Enquanto nós dirigíamos, eu podia ver uma enorme quantidade de          

agulhas de drogas, resíduos humanos e outros resíduos. Parecia ainda          

pior do que alguns países do terceiro mundo que tenho visto em vários             
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comerciais de captação de recursos. Eu me senti um pouco mal do            

estômago. 

Eu: “O que é isto?” 

Cliente: “Bem, eles decidiram reivindicar esta terra e nenhum de nós está            

autorizado a enfrentá-los. Alguns de nossos filhos estão no         

acampamento. ” 

Eu:“ Sinto muito ouvir isso. Você chamou a polícia? Isso nem faz sentido.             

Este campo de golfe é um terreno privado. Certamente não é deles            

possuir! ” 

Cliente:“ Eu sei que isso não faz sentido, mas, neste momento, estamos            

apenas agradecidos por eles ainda não terem reivindicado nossa         

propriedade e virem à nossa casa. ” 

Eu:“ Como está? isso é possível? ” 

Cliente:“ Ah, é possível, tudo bem. Não podemos usar força para           

removê-los. Eles podem viver onde quiserem agora. ” 

Eu observei quando um grupo de homens do acampamento começou a           

correr em nossa direção. Eles estavam claramente vindo direto para nós,           

então rapidamente viramos o carro e fomos embora. 

Sonho 1 terminado… 

Recebido domingo, 12 de maio de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

Obrigado por um lindo dia aqui, um dia calmo antes da tempestade! Já             

faz algum tempo desde que você me ligou. Parece que não tenho me             

sentido muito bem ultimamente. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas             

desta vez é diferente. Estou tentando manter um coração alegre dentro           

de mim, mas não posso me esconder de você, pai. Você me conhece.             

Meu coração se quebra para o mundo, as crianças perdidas que estão            

sofrendo e as muitas com sonhos não realizados. 

Talvez a ideia dessa vida seja manter os sonhos pequenos e atingíveis, de             

modo que sempre os alcancemos. No entanto, Pai, por sua própria           

definição, pela história e pelos milagres de Jesus e daqueles que andaram            

com Ele, por que nossos sonhos deveriam ser pequenos e o impossível            

nunca seria possível? Que vida sem esperança sem sonhos! Quando eu           

era criança, meus sonhos eram meu lugar seguro. Na minha imaginação,           

sonhos eram atingíveis e bons. Nestas possibilidades, eu não estava          

desamparado e sem esperança. 

No entanto, depois de ser intimidado na escola, eu imagino ser um            

super-herói e voltar para que ninguém pudesse me machucar. Imaginei          

uma casinha linda no campo com um riacho, flores e uma cerca branca.             

Enquanto isso era inimaginável para mim como a nossa casa era           
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pequena, escura e assustadora e um lugar de luta, lutas, preocupações e            

problemas, eu ainda sonhava. Enquanto nossa casa era insegura, esparsa          

e deprimente, eu ainda sonhava. 

É por isso que amamos tocar por horas fora e longe de nossa casa.              

Quando mais tarde nos mudamos para uma cidade nova e mais segura,            

minha mãe conseguiu criar um lar maravilhoso para nós. Isto parecia ser            

quando a nossa vida familiar realmente começou. Infelizmente, isso não          

aconteceu até os meus 15 anos de idade e a experiência foi perdida para              

mim enquanto eu era um típico adolescente de "vontade livre". 

Eu meio que dou risada quando penso na minha vida quando criança.            

Meu irmão e eu passamos muito tempo fora da casa jogando. Eu era, por              

algumas definições, um tipo de 'garoto de rua' (embora não          

verdadeiramente, como eu tinha uma casa). Passei a maior parte do meu            

tempo brincando na rua ou sob as faixas do sistema ferroviário BART.            

Felizmente, praticar esportes naquela época envolvia pouco dinheiro e         

basicamente o que você estava usando. Tudo o que você precisava fazer            

era se inscrever e aparecer. 

Eu sempre estava me inscrevendo. Com a escola, eu sempre estava lá,            

mesmo quando estava doente. Havia sempre algo acontecendo e eu          

nunca quis perder um momento. Nos meus sonhos, eu seria o maior            

atleta do mundo. Eu seria o leitor mais incrível de livros. Eu tinha planos              

de ler todos eles ... na biblioteca. O mundo fora de nossa casa era meu               

tablet, um lugar onde eu às vezes até me esquecia de comer. 

Eu estava em todo o lugar e muitas vezes era imprudente. Eu só posso              

imaginar todas as vezes que meus anjos da guarda vieram em meu            

socorro! Pai, obrigado por enviá-los à mente meus modos descuidados.          

Quando criança, eu ansiava pelas possibilidades. Como adulto, olho para          

trás e reflito sobre o que nunca poderá ser novamente. Eu tenho            

lembranças de olhar para frente. Como cristão, eu ainda imagino você,           

pai, fazendo algo incrível, algo tão excitante. 

Eu imagino ser uma linda princesa, uma noiva nos jardins do meu pai. Eu              

imagino e sonho em ser jovem e vivo novamente, esperançoso de todas            

as possibilidades. Eu imagino meus filhos tendo uma infância real com a            

mesma excitação que tive quando criança. Eu imagino meu Príncipe, meu           

Senhor e Salvador, vindo a mim em um cavalo, branco como um            

relâmpago com as asas estendidas, uma enorme espada do lado dele e            

uma bela coroa de ouro. 

É com isso que eu sonho agora. Eu normalmente agora choro durante a             

adoração. Eu não posso me ajudar. Eu cresci nunca chorando, mas agora            

eu sou sempre uma canção de louvor de distância ou até mesmo um             

pensamento de você longe de uma chuva salgada. Às vezes são lágrimas            
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de alegria, às vezes de dor, às vezes de pesar por outro e às vezes são                

lágrimas de temor de você. 

Mesmo certas músicas seculares estão me levando às lágrimas         

ultimamente, enquanto parecem estar escritas com você em mente. Não          

estou falando de coisas óbvias como "Crushing Snakes", de Crowder,          

"Something broke today", de Jeremy Benjamin, ou um clássico como          

"The Revelation Song". Neste dia, foi "Young Again", de Chris Jones,           

"Forever Young", de Rod Stewart, e não consigo esquecer as letras           

assombrosas de "Just for You", de Lionel Richie. 

Pai, isso parte meu coração. Como posso sonhar quando vi o que vi?             

Como eu posso voltar? Meus filhos, sua infância, o trauma, bloqueiam           

suas lembranças mais felizes. Tudo o que tenho são fotografias para           

provas. No entanto, estes podem desaparecer, ser perdidos ou         

danificados e, em seguida, tudo é apagado. Então, pai, estou pedindo um            

milagre para eles. Eu realmente tive uma vida plena, mas meus filhos            

foram principalmente sem aventura. 

Embora a maioria das minhas imaginações de super-heróis não tenham          

se tornado realidade para mim, meus filhos ainda acreditam. Pai, eles           

acreditam plenamente no nosso maior super-herói ... Você! Então, no Dia           

das Mães, peço que suas promessas comecem a se manifestar na vida de             

nossos filhos. Eu entreguei três filhos maravilhosos e Tu, Pai, entregaste           

a todos nós através de Jesus. Você poderia ver em seu coração para             

entregar agora suas promessas hoje? Por favor? 

A primavera finalmente chegou aqui e as árvores estão florescendo.          

Bandos de aves migratórias estão no ar. Nosso gramado está quase           

precisando de um corte. O inverno foi longo. A primavera está atrasada e             

curta. O verão vem com uma vingança e a beleza da queda é passageira.              

Então vem o inverno mais uma vez. Quando, senhor? Quando você vai            

realizar meus sonhos? Eu sei que você me ama e ainda mais do que eu               

posso imaginar, mas eu realmente sinto que agora é a hora! 

Você me fez com o coração de uma criança novamente, mas meu corpo é              

o de uma mulher mais velha. Eu desejo estar em sua presença com o              

sopro do céu. Eu desejo beber do belo Rio da Vida. No entanto, sei que               

devemos trabalhar para você aqui na Terra antes de chegarmos lá. Pai,            

estamos prontos para o primeiro passo. Oh Senhor, meu vaso está           

doendo para ser fortalecido para o próximo passo. No entanto, não é só             

eu, mas muitos outros, aqui no Ninho e em outros lugares ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava no mirante no Jardim de Deus e pude ver o belo Rio da Vida                

além dos campos e flores. Campos. A abundância de animais e aves que             

vivem lá, tudo sem medo de um predador, é incrível demais para ser             
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descrita corretamente. É a coisa mais pacífica que você poderia imaginar.           

Eu pude ver filhotes de animais com suas mães. O céu é verdadeiramente             

um lugar de novo nascimento e novas possibilidades. 

Um pensamento surgiu na minha cabeça: "Hmm, se nada morre aqui,           

quão grande deve ser o céu?" Enquanto a Cidade de Deus, a Nova             

Jerusalém, tem uma medida, o Céu parece incomensurável, pelo menos          

da minha pequena perspectiva. Quando olhei para o horizonte e admirei o            

tamanho do céu, vi uma enorme águia voando no céu em minha direção.             

Eu podia ver isso subir. Estava começando a circular em minha direção. 

A águia era de tirar o fôlego e cada asa parecia ter 14 pés de               

comprimento. Então passou por mim e sumiu de vista. Suspirei e desejei            

ter minha câmera à mão. Enquanto eu continuava a procurá-lo através do            

belo vale de Deus, ouvi o arrepio de penas atrás de mim. Eu me virei               

para olhar e fiquei surpreso ao ver essa enorme águia agora pousar no             

chão bem atrás de mim. 

Suas penas brilhavam de bronze. Suas penas brancas na cabeça eram           

como uma linda pérola iridescente. Seu bico e garras eram de ouro            

cintilante. Eu então vi algo que eu não esperava ... seus olhos eram de              

um preto azulado impressionante. Eu nunca vi uma águia careca com           

outros olhos além de amarelo e preto. Seus olhos azuis brilhavam como            

jóias. A águia se afastou de mim como se fosse voar. 

No entanto, a águia, em vez disso, esticou as asas e fez um sinal sonoro               

e um suave bater de suas asas para subir a bordo. Eu não tive que ser                

perguntado duas vezes! Eu sabia que era hora de subir nas asas desta             

águia (Isaías 40:31). Eu ri quando percebi o quão pequeno eu era            

comparado a essa enorme águia. Assim que cheguei e, num piscar de            

olhos, ele se virou e saiu do mirante e do vale. 

A águia voou para oeste e depois circulou para o sul. Eu estava agora              

olhando o rio perto do afloramento rochoso e da cachoeira. Eu poderia            

então ver Jesus lá. Ele e os anjos ainda enchiam os vasos com água do               

rio da vida. Achei curioso que estivesse demorando tanto para encher           

esses vasos e aplicar Sua assinatura. Afinal, Ele não poderia          

simplesmente fazer isso com um simples aceno de Sua mão como Ele            

disse que poderia? 

Fiquei empolgado quando percebi que a águia estava circulando para me           

deixar com Jesus e os outros "trabalhadores" do anjo. Chegamos a uma            

clareira e aterrissamos. Eu rapidamente pulei as águias de volta. Antes de            

correr para Jesus, pensei em dar um abraço de agradecimento à águia.            

Eu passei meus braços ao redor de sua cabeça e o beijei. Quando eu olhei               

em seus olhos, ele parecia feliz, mesmo que ele ainda tivesse aquele            

olhar sério que todas as águias fazem. 
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Ao agradecer-lhe pelo voo divertido, ele esticou as asas e subiu no ar. Ele              

circulou a área um par de vezes, mas ele logo desapareceu de vista. Eu              

rapidamente me voltei na direção de Jesus para ver o que estava            

acontecendo. Olhei para a margem do rio e ainda havia tantos vasos a             

serem preenchidos e assinados. Tempo de confissão! Fiquei muito         

desapontado porque realmente queria que Ele terminasse. 

Jesus sorriu para mim e acenou para eu vir. Eu não tive que ser              

perguntado duas vezes. Eu corri para Ele imediatamente. Ele assinou um           

vaso, encheu-o e depois entregou-o a um anjo. O anjo então pegou o             

vaso e voou tão rápido quanto a águia apenas fez. 

Jesus: “Erin, onde você esteve?” 

Eu: “Você sabe, Senhor… aqui e ali”. 

Ele esticou e pegou na minha mão. Ele então me trouxe para Ele para              

abraçá-lo. Ele estava tão feliz e otimista que eu não pude deixar de sorrir. 

Jesus: “Eu senti sua falta. Estou feliz que você esteja aqui. ” 

Eu:“ Sou grato, Senhor. Eu sou grato por estar aqui. Obrigado! ” 

Jesus:“ Foi uma bela visão vê-lo subindo na águia ”. 

Eu:“ Sim, foi maravilhoso. Eu só queria que fosse na Terra, como é aqui              

no céu com você. Nada do que escrevo ou digo sobre o que vejo ao meu                

redor pode captar adequadamente as maravilhas de Você, Senhor, ou          

este lindo lugar que preparou para nós aqui. Comecei a chorar. 

Jesus: “O que está errado, Erin? Você não gostou da bela vista da             

primavera aqui? É outono na parte sul do jardim. Talvez você prefira            

isso? ” 

Eu:“ Oh, uau, isso é legal. Esqueci que este Jardim está nas quatro             

estações o tempo todo. Oh Senhor, é apenas isso ... bem ... eu estou              

apenas desanimado! Eu quero tanto ter tudo o que Você me mostrou            

para acontecer. Eu quero viver para ver isso. Há alguns dias que eu até              

saúdo a morte para poder estar aqui. No entanto, eu principalmente           

quero começar nossa luta na Terra em nosso estado Transformado. Eu           

quero viver para ver os milagres, mas ... ” 

Jesus:“ Ah, entendo ... você está novamente desanimado pelo tempo. Eu           

nem sequer permiti o afundamento do tempo pelos seus relógios para           

que você parasse de se concentrar naquilo sobre o qual você não tem             

controle? Ele sorriu e riu. 

Eu: “Senhor, esta tem sido a Sua vontade o tempo todo?” 

Jesus: Rindo. “Conte-me sobre todos os problemas do seu relógio.” 

Eu: “Bem, eu tenho cinco pequenos relógios no meu escritório. Um é            

operado por bateria e está sempre atrasado cerca de uma hora. Um está             

correndo muito rápido e avança cerca de cinco minutos por dia. Eu tenho             

esse 'relógio de oito dias' que é duas horas e 20 minutos rápido. O              
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pequeno relógio de porcelana pintado à mão mantém o tempo exato, mas            

o sinal sonoro está desligado. Quando chega a meio-dia, só cinco sinos            

soa ao invés de doze. Está fora. Eu então tenho dois que são overwound              

e com bom aspecto, mas não se movem. Um está congelado às 3:00. O              

outro está enterrado com coisas na frente dele. ” 

Jesus:“ Sim, mas um dia em breve, todos esses relógios darão o tempo             

correto. No entanto, você está esquecendo um dos seus relógios. E           

quanto ao enorme relógio sobre sua cabeça que está lá há quatro anos? ” 

Eu:“ Ah, sim, eu esqueci disso. Eu provavelmente deixei este por acaso,            

visto agora como apenas uma decoração de parede. Um dos parafusos se            

soltou e nunca mais foi o mesmo. ” 

Jesus:“ Bem, então, Erin, não fique preso no tempo ou no que você             

percebe como falta disso. Eu não te dei as limitações que você tem. No              

entanto, você só pode ganhar precisão pelo que a Minha Palavra diz que             

os dias serão assim. Você é incapaz de adivinhar tudo isso. Por quê? ” 

Eu:“ Eu não sei ”. 

Jesus:“ Bem, eu sei. É porque só meu pai sabe o dia ou a hora. Você só                 

pode concluir que a hora final está sobre a Terra pelos sinais. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas eu não estou procurando por 'aquele tempo'. Eu            

já sei que esta é uma época de mistério. Neste momento, estou            

procurando pelo tempo de nossa transformação, o tempo da grande          

colheita de almas. Este será um tempo como nenhum outro na história,            

um tempo de Seus milagres manifestados, um tempo de Suas flechas           

sendo arrancadas de Seu tremor. Este será o "Grande Dia da Mudança", o             

seu preenchimento desses vasos. Não seremos como os valentes homens          

de valor da antiguidade? Não estaremos exibindo atos impressionantes? ” 

Jesus: Rindo. “Oh, você quis dizer 'aquele dia'.” 

Eu: Sorrindo como eu sabia que Ele sabia o que eu queria dizer. “Sim,              

Senhor, 'aquele dia', aquele 'Grande e Terrível Dia' do Seu.” 

Jesus: “Se eu fosse revelar a data disto para você, então Seu inimigo             

também saberia. Erin, você deve confiar em como eu estou fazendo tudo            

isso, ok? Enquanto isso, você não foi sustentado e cuidado? ” 

Eu:“ Sim ”. 

Jesus:“ Você está com fome ou sem roupa? ” 

Eu:“ Não, Senhor. ” 

Jesus:“ Seus pneus furados foram consertados? " 

Eu:" Sim, Senhor "(Nós tivemos dois apartamentos nos últimos 12          

meses.) 

Jesus:" Bem, então, Erin, certamente você pode Me deixar terminar Meu           

bom trabalho aqui. Hmm, talvez você prefira que eu pule o resto deles?             
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”Ele apontou para os vasos ainda a serem cheios enquanto sorria para            

mim. 

Eu: rindo. “Oh meu Deus não! Por favor não! Por favor termine!            

Desculpe, Senhor, sinto muito! Eu estou apenas impaciente por causa da           

dor em que estou enquanto espero pelo Seu tempo. ” 

Jesus:“ Erin, esta espera foi ainda maior para Mim. Muitos dos Meus            

santos foram às Cortes de Deus, em Seu Altar, e clamaram. Eu acabei de              

começar a desvendar muitos mistérios nesta hora final, coisas que estão           

escondidas há muito, muito tempo. A evidência está aumentando e cada           

dia traz outra resposta à profecia. Por favor, entenda que você recebeu            

alguma revelação, mas não tudo. 

“De propósito, dei apenas o suficiente para aumentar seu desejo de olhar            

e observar. Eu fiz isto para que, quando todas as coisas ocorrerem que eu              

lhe tenha dito com antecedência, o seu Rei seja glorificado, então você            

entenderá porque eu fiz isto da maneira que eu tenho. Erin, este é o              

plano perfeito de Deus, um plano para capturar os corações daqueles que            

eu chamei, aqueles que me amam. 

“Embora você me ama, Erin, lembre-se que eu te amei primeiro. Um dia             

em breve, você será como você era em sua juventude, mas muito            

melhor. Você vai mostrar ações impressionantes. Você vai escalar uma          

parede, mas ainda mais do que isso e no momento adequado. Quando            

tudo isso acontecer, você finalmente dirá: 'Foi perfeito para todos os           

chamados por Deus'. Essas visões e sonhos são um presente de mim.            

Estes sonhos foram escondidos à vista de todos para aqueles que estou            

preparando para os Meus propósitos. ” 

Eu:“ Obrigado por estes sonhos, Senhor! ” 

Jesus:“ Erin, eu me delicio com seu amor pelos outros e por suas             

maravilhas como o coração de uma criança. Este é um tesouro para mim.             

Até os anjos perguntam sobre você e perguntam sobre os anjos que eu             

designei para você e sua família. Ele sorriu e me cutucou. “Todos nós             

corremos juntos aqui e estamos bem unidos.” Os anjos trabalhando ao           

redor de Jesus assentiram em concordância e acenaram para mim.          

“Quando você se sente assustado e imagina se você foi preterido, eu te             

chamo para Mim… 

● Primeiro, por sinais em sua caminhada diária 

● Então por maravilhas 

● Então eu envio mais e mais 

● Eu então envio presentes de amor 

● Então mais sinais 

● Então, finalmente, você está aqui 
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● Erin, usando estes, eu chamo você aqui. ” 

Ele então baixou uma infinidade de diferentes sinais que Ele havia           

enviado para mim. Havia tantos apenas nas últimas semanas. Na          

realidade, havia quase muitos para contar. Os sinais que foram fornecidos           

vieram de maneiras únicas: 

● Por outros, particularmente aqueles no Ninho 

● Pela natureza e pelo ambiente 

● Por canções, tanto seculares quanto cristãs 

● Pela confirmação em meu Espírito a todos esses 

Jesus: “Eu te busco, Erin, e você me persegue. Este é um relacionamento             

saudável. Agora, eu sei que você se machuca quando eu não faço as             

coisas de acordo com seus cronogramas. No entanto, lembre-se de que           

eu me machuco quando você não executa esses cronogramas através          

daquele que os criou. Talvez não seja tudo sobre "o seu tempo". Ele riu.              

“Talvez seja por isso que confundi seus relógios… então você me           

consultaria”. 

Eu: “Ok, ok…” Eu estava rindo tanto. "Sério, você não se machuca, não             

é?" 

Ele olhou para mim e depois para os anjos. 

Jesus: “Tudo bem, todos vocês me conhecem há muito tempo. Eu fui            

ferido? Você já viu? ” 

Ele estava sorrindo quando os anjos se entreolharam e sorriram. Eles           

então olharam para Jesus e cada um respondeu em vários tons de voz:             

“Sim, Senhor, é claro”. Eles estavam todos sorrindo e rindo. Todos           

sabiam ao que ele estava se referindo. Ele então apontou para mim e             

depois para todos os vasos. 

Jesus: "Eu tirei algumas listras para todos vocês aqui, então, sim, Erin."            

Ele então me mostrou as mãos e as cicatrizes. “Como você acha que isso              

acontece quando aqueles que afirmam amar-Me nem sequer querem Me          

conhecer? Como se sente quando aqueles que afirmam amar-Me não vêm           

a Mim com frequência? Como se sente quando eles finalmente Me           

ajoelham devido a alguma tragédia, mas depois não voltam a Me de            

novo, embora eu tenha atendido a seu pedido? Que tal aqueles que vêm             

a Mim fielmente, mas são cruéis para com aqueles que os rodeiam? ” 

Eu:“ Sinto muito, Senhor. Eu sou culpado de esperar muito de você. Eu             

nunca quero te dar por garantido. Sinto muito por fazer isso, Senhor! ” 

Jesus: Apontando para os vasos ainda a serem preenchidos. "Eu estou           

falando sobre por que eu tenho todos estes aqui." Ele então apontou para             
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mim e me abraçou. “Eu estou falando porque eu tenho você aqui. Eu             

chamei muitos de vocês e agora peçam que você me pressione. Ligue            

para mim e eu responderei. Você vai ouvir de mim. Você é minhas cartas              

de amor para as nações. Eu não te abandonei, mas eu te ocultei como              

uma flecha no meu Quiver. Todos esses navios são Minhas Setas e logo             

serão liberados. O melhor vinho está nestes. Agora se alegrem, Erin,           

regozije-se! Eu ouvi seus gritos. Eu estou aqui com você. Eu te amo! ” 

Eu:“ Sinto muito, Senhor. Eu sei que te magoei. Eu te amo. Eu sinto              

muito! ” 

Jesus: Sorrindo. "Não se preocupe, Erin, como eu aceito suas desculpas e            

já perdoei você." Rindo. “Apesar de ter que perdoá-lo muitas vezes antes,            

eu ainda não o tenho aqui no Céu Comigo? Não se preocupe como eu              

nem me lembro disso. Olha, Erin, você está agora usando um lindo            

vestido e não tem defeito na presença do rei. Alegra-te, Erin, como o rei              

está fascinado pela sua beleza. ” 

Ele então estendeu a mão e arrancou uma flor próxima. Foi a mais bela              

rosa do coração de ouro que eu já vi. Ele sorriu quando me entregou. 

Eu: chorando. “Eu amo isso, Senhor! Eu te amo! Ele me abraçou. 

Sonhe mais… 
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