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(anteriormente conhecido como Mini 17)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia. Grato pelo seu amor. Obrigado por meus filhos. Obrigado por nossa
salvação. Obrigado por suas provisões. Isso é milagroso, pois remove minhas preocupações
quanto ao Seu favor.

Senhor, eu coloco meus filhos hoje aos pés da cruz. Eles são seus e somente meus por
empréstimo de você. Você me deu paciência e alegria com meus filhos. Ajude-me a ser sempre
um exemplo piedoso como mãe; firme e inabalável, mas amoroso e acessível. Deixe-me ser
sempre como Você, Senhor.

Obrigado pelos sonhos, Senhor. Minha comunhão íntima com Você é o ponto alto de cada dia.
Todos os dias, você cria algo novo. Todos os dias, Você me abraça e eu sei que você virá logo
e não demorará. O Salmo 23 vem à mente, mas estou ansioso pelo Salmo 45. É isso que
sonho e espero. Por favor, padre, venha para nós.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Tenho 25 anos de novo. Ele está parado na base da árvore. Eu corro para ele. Ele me dá um
abraço.

Jesus: “Que bom que você veio. Você parece exausto e carrega alguma coisa; um fardo. Qual
é o seu problema? ”

Eu: “Meus filhos estão indo embora de novo. O verão começou e eles estarão longe de mim.
Eles não têm permissão para me ligar quando sentem minha falta. Minha filha está indo para
Portland por uma semana e eu acabei de recebê-la de Seattle. ”

Jesus: “Erin, dê-me seus filhos. Quando você se preocupa, é porque está se apegando ao
inimigo, não a mim. O inimigo planta as sementes da destruição. Você está preocupado que
algo aconteça com seus filhos, porque sabe que o inimigo o odeia. Você não tem certeza de
que a destruição deles pode fazer parte da Minha Vontade para a sua vida por causa do que
aconteceu. ”
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Eu: “Perdoe-me, Senhor, Você não é o autor da destruição. Tanta coisa aconteceu conosco.
Em vez de confiar em Você, eu confio nos planos do inimigo para ter sucesso em minha ruína. ”

Jesus: “Então você está admitindo que segue o inimigo?”

Eu: “Acho que devo estar se estou avaliando seus planos malignos. Eu sei que penso com a
atitude errada aqui; o 'e se'? ”

Jesus: “Há mais nisso. Você tem um medo secreto. Hoje é o seu dia para confessar isso, para
não ter nada contra mim. Quero ouvir isso diretamente de você. ”

Ele era muito firme e sério, mas com muito amor por mim no rosto. Comecei a hesitar. Eu não
queria machucá-lo.

Jesus: “Por favor, Erin, limpa-me.”

Eu: “Senhor, temo que Você permitirá que o inimigo me teste como Jó. Tenho sofrido com
quase tudo naquele Livro, mas não perdi meus filhos. Estou com medo porque sei que o
inimigo me quer nivelado e este é o jeito de um pai. ”

Jesus: “O que você realmente está dizendo é que não confia plenamente em Mim com seus
filhos por causa do poder do inimigo de fazer petições por eles?”

Eu: “Perdoe-me, mas sim.”

Jesus: “Erin, você continuaria a Me seguir como Jó, não importa o quê?”

Eu: “Sim, gostaria.”

Jesus: “Então de que adiantaria os teus filhos serem despojados de ti? O inimigo nunca está no
controle, a menos que receba permissão. Agora, mesmo assim, ele está sujeito às leis do
Trono e sob o comando de Deus. Deus não dá o controle a ninguém. ”

Eu: “E o livre arbítrio?”

Jesus: “Este é um assunto totalmente diferente. O livre arbítrio é uma tentativa débil de um
homem ser Deus, removendo assim Deus do processo. O livre arbítrio é o 'plano do homem'
para tomar um atalho da corrida para se sentir bem. Bem-aventurado o homem que descobre a
curva errada e volta ao caminho certo que leva à linha de chegada, entendeu?

“Mas mesmo a raça, assim, é usada por Deus e governada pelo Trono. Lembre-se, nem
mesmo um pardal cai sem que eu saiba. Se o pardal é o sacrifício mais barato para comprar,
então quanto mais valioso você tem? Então, eu preciso que você Me dê todo o seu coração,
Erin, e seus filhos. ”
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Então, caí de joelhos diante Dele. Havia três frutas no chão ao meu lado. Ele sabia que eu faria
isso porque a fruta já estava lá. Eu simbolicamente agarrei o primeiro; meu filho mais velho,
quinze anos. Eu dei o fruto da minha posição no solo e o entreguei a Jesus.

Ele estava sorrindo agora e bastante satisfeito. Fiz o mesmo com meu filho do meio, de 13
anos, e o mais rebelde. Eu tinha lágrimas nos olhos de cada fruta quando a segurei. Então,
finalmente, peguei a última fruta. Era uma fruta perfeita; pequeno, dourado como o nascer do
sol, maduro e cheio de vida.

Fui entregar a fruta que representava minha filha de onze anos. Eu estava passando por um
momento difícil. Lágrimas escorreram enquanto eu escrevia. Entreguei a fruta a ele. Seu rosto
brilhava como o sol. Ele estava radiante e, por um momento, mal consegui absorver Sua glória.

Eu não tinha nada em meus olhos para fazer com que pudesse vê-lo melhor. Em um momento,
esqueci com quem estava falando; isso é Deus. Lembrei-me de meu lugar em Sua presença.
Este é um solo sagrado. Comecei a chorar porque havia tratado Jesus como se Ele fosse meu
Pai, mas não Deus.

Eu: “Perdoe-me, Senhor, por esquecer que Você é meu Rei e se sentar ao lado de Deus no
Trono.”

Jesus: “Erin, você está perdoada setenta vezes sete e até mais. Fico feliz que você se sinta
confortável falando comigo. Muitos que dizem que Me amam nem mesmo querem realmente
ouvir o que tenho a dizer. Anseio que venham, mas, como o inimigo instilou barreiras, eles não
Me procuram. Agora, há outro assunto aqui. Você se importa em me dar isso? "

Eu pensei por um momento e então me lembrei. À minha direita havia uma fruta engraçada.
Era em forma de coração, vermelho e roxo, haste de bronze, folha metálica dourada com
verde. Eu sabia que essa fruta em forma de coração estava me representando. Então, estendi
a mão e o peguei. Eu segurei com as duas mãos. Eu olhei para ele e comecei a chorar.

Desenho de fruta em forma de coração em resposta abaixo ...

Jesus: “O que há de errado?”

Eu olhei para cima, mas não pude ver Seu rosto. A glória foi demais para mim.

Eu: “Senhor, estou sozinho quando meus filhos se vão. Trabalho mais horas e não quero ir para
casa. Eu fico ocupada. É o segundo verão deste. Foi muito difícil para mim no ano passado. ”

Jesus: “Erin, isso foi há um ano. Você não tinha Eu falando com você diariamente. Eu serei seu
marido nisso. Permita-me preencher esse vazio. Não permita que o inimigo segure o pé. Você
está experimentando paz e descanso agora. Você não está feliz?"

Eu: “Sim, estou. Estou pronto para que Você venha até nós; ainda hoje."
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Jesus: “Então descanse em mim. Deixe-me ser seu marido e pai. Permita-me levar isso para
que você esteja livre! ” Então eu entreguei a ele a fruta. Fiquei aliviado. “Erin, em breve
removerei suas lágrimas e a vergonha de sua viuvez. Aqui, você estará completo e não faltará
nada. Agora você mesmo disse que não há falta aqui. Isso é verdade pelo que você viu? ”

Eu: “Ah, sim. Há abundância aqui. Não há nada contrário à verdade. Não falta. ”

Jesus: “Erin, olhe, até o seu corpo está saudável e restaurado ainda melhor do que antes.
Aqueles que nasceram com defeitos na Terra, mesmo que não conhecessem outro caminho
senão o defeito, serão curados aqui. Lembre-se, a fruta aqui é boa. Venha comigo, tenho algo
novo para lhe mostrar. ”

Peguei sua mão e Ele me conduziu pela vinha. As plantas de mostarda haviam sumido e,
sobrenaturalmente, as uvas estavam apenas começando. Parei por um momento para tentar
entender. Ele me puxou para frente. Caminhamos até o que parecia ser a beira de um
penhasco.

Lá, diante de mim, estava o vale mais lindo que eu já tinha visto. Ele se estendeu por
quilômetros. Era cercado por sete belas montanhas. As montanhas eram perfeitamente
esculpidas e cintilantes da majestade da luz gloriosa do céu. Eles variavam em cores de roxo a
bordô e estavam bem acima do vale à distância. Um casal até teve neve nos picos.

Eu vi rios e lagos. Havia campos de flores coloridas. Eu vi que um era lírios. Eu vi árvores
lilases. Eu vi urze e íris. Eu vi vinhas e trabalhadores. Eu vi belas colinas cobertas de grama
que seguiam para as bases das montanhas. Eu vi pinheiros e álamos nestas colinas.

Eu vi gado e ovelhas pastando abertamente. Eu vi pássaros de todos os tipos. Eu vi fazendas
incríveis, todas de última geração, cultivando safras em solo puro celestial. Eu vi cavalos mais
bonitos do que cavalos selvagens, correndo livres e brincando.

Eu vi uma pequena cidade à distância com luzes cintilantes. Parecia uma versão em miniatura
da Cidade Dourada. Olhei mais de perto o cume em que estava, de um lado a outro, e lá vi
mansões de campo nas colinas com pomares, fontes e todo tipo de abundância. Eu ouvi cantar
quando a brisa soprou. As folhas das árvores cantavam louvores. Comecei a chorar.

Jesus: “Erin, pode me soltar”.

Por um momento, não percebi onde estava. A paisagem era a mais linda que eu já tinha visto.
Meus olhos celestiais podiam ver detalhes por quilômetros, como uma águia, eu imagino.

Jesus: “Erin, pode me soltar”.

Só então, percebi que estava apertando a mão de Jesus com tanta força. Eu rapidamente me
soltei.

Eu: “Sinto muito, Senhor.”
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Jesus: “Não se desculpe; não doeu. Eu só queria que você soubesse do seu aperto e estou
honrado por você Me abraçar com tanta força. ”

Eu já estava chorando e muito honrado por estar em Sua presença assim.

Eu: “Senhor, é aqui que desejo estar. Meu coração se parte toda vez que Te deixo. ”

Jesus: “Erin, estou sempre contigo.”

Eu: “Mas quando volto não consigo sentir a Tua mão nem o Teu abraço. A princípio sinto por
uma ou duas horas, mas depois passa; desvanece-se. ”

Jesus: “Sim. As preocupações do mundo se instalam e removem a memória da Minha
presença, mas não se engane, ainda estou com você”.

Eu: "Senhor, este vale é o vale mais bonito que já vi. Isso me lembra o que seria a Terra
Prometida. É tão abundante e bela. Não falta nada além de mim aqui em uma dessas
propriedades."

Jesus: "Ah, você gosta disso? Sim, são lindos. Eu sabia que você ia gostar. Sabe por que te
mostrei isso?"

Eu não."

Jesus: "Este é o Vale de Beracah; o Vale da Benção. Este é o oposto do Vale da Sombra da
Morte ou seu Vale de Achor e Baca. Você precisava saber que este é apenas um dos vales da
beleza em Céu. Há tanta alegria em viver em uma boa terra. ”

Eu: “Eu não sou um trabalhador braçal, mas isso me dá vontade de colher e trabalhar esses
campos.”

Jesus: “Erin, você trabalhou.”

Ele pega minha mão e me leva até uma fileira de arbustos. Lá eu vi o que pareciam ser mirtilos.
Comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. Ele se abaixou e pegou algumas das bagas e elas
estavam além de qualquer coisa que eu já provei; incrível, simplesmente incrível. Eu estava em
lágrimas.

Eu: "Senhor, eles estão bem abertos. Não preciso escalar montanhas para encontrá-los. Uau!"

Trabalhei alguns verões com a Idaho Berry Company, colhendo em áreas florestais remotas do
norte de Idaho.

Jesus: "Se você deseja encontrá-los nas montanhas, pode colhê-los lá também."
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Quando olhei para baixo, as bagas se reabasteceram imediatamente. Na verdade, havia ainda
mais bagas onde Jesus havia acabado de colher.

Eu: "Senhor, eu acredito que, aqui, eu nunca vou ficar entediado. Eu nunca vou faltar. Isso É
incrível."

Jesus: "Aqui, há mais para explorar do que a Terra. Esta é a pura criação de Deus. O Trono de
Deus reside aqui. Eu ando livremente aqui. Estou presente nesta terra. Estou em você e
presente de outras maneiras na Terra, mas aqui estou visível.

Eu: eu ainda estava chorando. "Senhor, mal posso esperar pelo dia em que estarei fisicamente
aqui na Tua presença. Que dia incrível será este. Não é à toa que Te adoramos
constantemente. Quão gratos Eu estarei. Só de ver isso me lembra que iremos adorá-Lo
continuamente.

"Como não posso me banhar no rio e encontrar alegria em todas as lindas pedras do fundo?
Como não posso ficar surpreso por ter vivido em um deserto terra árida e agora estou na terra
que eu nunca poderia imaginar, mas agora posso ver? Senhor, Você é incrível e estou tão
animado para voltar para casa. ”

Jesus: "Erin, preparei um lugar para você. Você vai adorar o que preparei de antemão para
você aqui. Há tanto para esperar. Se você soubesse de tudo, a corrida que está participando
seria muito mais fácil." ”

Eu: “Se eu estivesse em uma corrida de verdade e visse pelo menos uma pequena parte disso
na linha de chegada, terminaria muito forte porque sei exatamente onde estaria.”

Jesus: "Bem, agora você sabe. Você pode compartilhar o que viu para encorajar seus amigos
nos tempos que virão. Tenho muito mais para lhe mostrar, mas isso aqui é algo fácil de
entender. É como Terra, mas vívida e abundante. Esta é apenas uma pequena parte do que o
espera. ”

Eu estava em lágrimas enquanto continuava com minha visão de águia para ver coisas bonitas
diante de mim. Cada movimento dos meus olhos fixou em algo novo e diferente. Vi cachoeiras
e fontes. Vi uma velha vindima com santos esmagando uvas com os pés. Eles estavam
comemorando a colheita abundante. Eu olhei e ri.

Jesus: “O que você está vendo?”

Eu: “Vejo pessoas celebrando e louvando Você quebrando uvas com os pés. Parece engraçado
porque, pelo que vi aqui, a água se transforma em vinho incrível com um único pensamento.
Não tenho que trabalhar.”

Jesus: “Oh, um dos mistérios. Você se lembra de como você se esforçou para colher mirtilos?
Você se lembra daqueles dias de verão? ”
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Eu sim. Acordei às 3:00 da manhã. Um de meus colegas de classe, Jeff, me pegou em sua
motocicleta e me levou até a equipe. Lá, embarcaríamos em veículos robustos e subiríamos
nas Montanhas Monarcas e nas Montanhas Rochosas canadenses. Nós dirigimos para áreas
remotas.

“Chegaríamos ao amanhecer. Em seguida, subiríamos carregando baldes de cinco galões
através de arbustos grossos e teias de aranha enormes para chegar aos canteiros de frutas.
Então, colheríamos até que o sol esquentasse as frutas e começássemos a esmagá-las com o
colhedor.

“O sol ficou muito quente, então caminhávamos com nossos baldes abaixados. Éramos pagos
pelo peso e o dinheiro era ótimo. ”

Jesus: “Tudo bem, mas você se lembra depois que você escolheu e mais tarde naquele dia?”

Eu: “Não penso nisso há anos. Eu era deixado no lago, nadava e deitava ao sol por uma hora e
depois ia para meu próximo trabalho na ponte como garçonete em um lindo restaurante
chamado Henry Villards. Minha mãe também trabalhava lá.

“Trabalhei lá até as cinco da tarde, depois minha mãe me levou para o meu trabalho como
gerente de um campo de golfe. Lá, eu trabalharia até as 22h. à noite e eu faria tudo de novo.
No entanto, lembro-me de estar sentado no campo de golfe quando o estava fechando.

“Lembro-me de tudo o que fiz durante o dia e me senti valorizada. Eu estava exausto demais
para pensar, fisicamente, no que havia conquistado, mas muito feliz com minhas realizações.
Lembrei-me de como estava agradecido, mas não Te conhecia, por isso não tenho a certeza de
a quem estou agradecido. ”

Jesus: “Eu estava lá com você e me lembro muito bem do que estava acontecendo. Por que
você estava trabalhando tanto? ”

Eu: “Para que não tivesse tempo de ficar sozinho com os meus pensamentos. Eu tive alguém
próximo que morreu em um acidente de motocicleta não muito antes disso e eu estava
sentindo falta dele. ”

Jesus: “Você estava me procurando neste verão. Você estava Me chamando, mas gostou muito
do seu trabalho físico, não foi? Você gostou de servir. ”

Eu: “Sim, eu realmente fiz. Se eu tivesse acreditado em Você na época, estaria te louvando e
adorando em todo o meu trabalho. ”

Jesus: “Bem, aqui os operários não trabalham. Eles gostam de servir. Coisas que antes os
tornavam escravos por um salário miserável, agora podem desfrutar plenamente como
proprietários de vinhas. Eles estão se divertindo. Agora, olhe para os cavalos até. ”
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Meus olhos olharam para algumas colinas e havia cavalos perseguindo uns aos outros. Um se
aproximava do outro e o cutucava com o nariz. Então o outro se viraria e o perseguiria. Isso me
fez rir.

Eu: “Isso é hilário. Eu amo isto. Eles são livres. Eles estão agindo totalmente como mustangs
selvagens, mas são domesticados. Eles quase parecem estar te adorando também. ” Ele
estava rindo.

Jesus: “Veja, mesmo depois de um dia de trabalho aqui, que não é trabalho mesmo, você se
diverte. Aqui, é me honrar em adoração constante. O serviço é uma honra e um grande ato de
amor. Isso traz alegria. "

Eu:“ É difícil imaginar um trabalho como este. Eu imagino adorá-lo totalmente, mas difícil
imaginar a liberdade de compromissos vinculativos. "

Comecei a chorar porque tive uma semana exaustiva, tantas pessoas para manter felizes.

Eu: “Senhor, é difícil aqui na Terra ter tempo para Ti. Quando eu era mais jovem, fui
recompensado. Quanto mais eu trabalhava , mais eu ganhei. Agora eu ganho o mesmo, mas o
trabalho é mais cansativo. Eu mal pago minhas contas. Sou um escravo do meu trabalho e
sinto que perdi metade da vida dos meus filhos trabalhando para viver. ”

Jesus: “Erin, estou aqui para te mostrar que você está se aproximando da linha de chegada”.

Ele me fez encará-lo e eu caí em lágrimas. Seus olhos me amam muito e ainda não consigo
compreender totalmente. Começo a chorar ainda mais quando olho em Seus olhos e vejo
minha própria vida. Agora estou mais velho e meu corpo está cansado. Não tenho nada
guardado para a velhice; nenhuma aposentadoria.

Jesus: "Erin, eu sei o que você está pensando. Você não acredita que eu sou capaz de cuidar
de você? Por que você se preocupa com o seu parto amanhã? Estou aqui agora. Você está na
Terra Prometida. Você entrará neste vale em breve. Você andará pelas ruas de ouro.

"Você vai adorar na Cidade Santa. Você é um cidadão aqui. Veja ali." Ele aponta para um
enorme campo de lírios. "Um dia, você vai se deitar naquele campo e tirar uma soneca. Um dia,
você vai nadar no rio. Um dia, você vai montar os cavalos."

Eu estava chorando neste momento, oprimido por este presente.

Eu: "Por favor, venha logo. Isso é mais difícil."

Jesus: “Você ainda quer vir aqui e passar um tempo Comigo para que eu possa lhe mostrar a
sua casa?”

Eu: "Sim, mas estou pronto para ver isso permanentemente. Sinto-me seguro tão perto de
Você. Eu te amo muito, não quero mais o que há no mundo. Sinto que Você deve vir em breve
porque Você está parecendo o melhor guia turístico do universo. Sinto que Você está me
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mostrando meu novo Lar como se estivesse recebendo uma transferência de emprego. Você
não vai me dizer. ”

Jesus: “Erin, hoje você é contundente e não tem fé”.

Eu: “Perdoe minha arrogância. Estou ansioso e agora, quando Você me mostrar como o céu é
incrível, como é incrível, estou pronto para entrar e encontrar descanso. Estou tão pronto.”

Jesus: “Sempre pedi que você viesse a Mim como você é. Eu pedi que você não se contivesse.
Gosto de saber que você consegue falar Comigo e se sente confortável. ”

Eu: “Senhor, conheço muito bem o poder que tens. Sei muito bem que sou apenas uma mulher
pequena e ignorante e Você poderia facilmente me reduzir a escombros. Não é minha intenção
confiar em Você tão casualmente, ou não totalmente, como meu milagroso Senhor, Deus.
Nunca quero considerá-lo no meu nível. Por favor, me perdoe se eu tiver. ”

Jesus: “Eu te pedi para ser quem você é. Eu pedi que você viesse em seu estado bom e mau.
O inimigo não quer que você saiba que Deus deseja comunhão e profundo amor com Sua
criação. Você foi criado para adorar. Seus atos de obediência e amor genuíno por Mim são
muito valorizados. Isso significa que você não se refreia de Mim. ”

Eu: “Acho que, tecnicamente, você conhece meus problemas com antecedência. Eu não posso
esconder as coisas de você. ”

Jesus: “Embora tenhas medo, é melhor confessar em voz alta. Novamente, ao trazer seus
problemas diante de Mim, você confiou em Mim e removeu o poder do inimigo. Se você sabe
que não pode esconder as coisas de Mim, que Eu vejo todas as coisas e, uma vez que você é
transparente para Mim, então para onde você pode correr? ”

Eu estava balançando minha cabeça e sorrindo. Ele não me deixou desviar o olhar e manteve
meu foco direcionado em seus olhos. Ele segurou minha bochecha direita. Olhando para Ele,
pude me ver claramente. Concentrei-me por um longo tempo em seus lindos olhos verdes
azuis. Havia também um leve anel de fogo em seus olhos. Foi um fogo de paixão e amor por
mim que eu nunca havia notado antes.

Eu tinha lágrimas caindo pelo meu rosto em meu vestido, mas Ele me manteve lá. Comecei a
desacelerar minha respiração e me concentrar totalmente Nele.

Eu: “Senhor, esta manhã em comunhão, lembrei-me do que sofreste por mim e por cada um de
nós, mas ainda podes amar-me apesar das minhas transgressões rebeldes. Estou aprendendo
a amar sem condições, mas não tenho nem uma fração desse amor, tenho? ”

Jesus: “Erin, lembre-se que os meus caminhos não são os seus. Você se vê como sujeira.
Você duvida que vai durar quando algo maravilhoso acontecer. Você não merece nada de bom.
Você não se considera digno, então não se permite nenhuma indulgência sem convicção. Você
é o seu próprio juiz e júri. ”
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Eu: “Sim, Senhor, eu faço isso o tempo todo. Não entendo por quê. Eu não quero acreditar
dessa forma. Estou acostumada com a alegria sendo temporária e a dor sendo permanente. ”

Jesus: “Erin, estou aqui para te mostrar que em breve o teu trabalho será recompensado. Logo
a alegria e a segurança serão permanentes. Na Terra, o inimigo o reduz à escravidão e então
adora infligir culpa quando você aproveita os frutos do seu trabalho.

“Este é um pensamento errado, pois o inimigo se torna Minha falsificação em seus
pensamentos. Gosto que você possa levar seus filhos ao cinema e rir. É divertido ver seus
cuidados irem embora, mesmo que seja apenas por três horas. Eu saboreio sua paz.

“O inimigo está sempre pronto para inserir seus pensamentos. Quando você foi ao cinema da
última vez, você se lembra do que disse? ”

Eu sim. Achei que deveria ter usado o dinheiro para o dízimo em vez disso. Então me senti mal
por fazer isso quando os outros não tinham nada. ”

Jesus: “Este não sou eu, Erin. Vamos pensar dessa maneira. Seus filhos são sua designação
celestial. Seu objetivo, como uma mãe piedosa, é certificar-se de que seus filhos aceitaram as
boas novas. Agora, você decide ter comunhão com eles fazendo algo que amam. Eles então te
elogiam por isso.

Se você Me representa, a quem eles estão elogiando? Se você é Eu, Jesus em pessoa,
também não está mostrando a eles o caminho aqui para a Terra Prometida? Então, você não
poderia ter feito nada com eles e, em vez disso, doado para uma de suas instituições de
caridade, o que também Me deixa feliz, mas não ajuda em nada na sua designação com as
crianças.

“Portanto, qualquer escolha que você fizer mostra o seu amor por Mim, mas não permita que o
inimigo, que deseja vê-lo arruinado, o tire de desfrutar de seus frutos com seus filhos. O inimigo
deseja impedir que você compartilhe isso com outras pessoas. Seu objetivo é que todos sofram
e acreditem que sou um opressor e negador de coisas boas. ”

Eu: “Senhor, perdoa-me do meu pensamento errado. Acho que estou acostumado a esse
pensamento. Eu vejo o que Você está me mostrando aqui com essa beleza e estou tendo
dificuldade em imaginar que este poderia ser um lugar chamado Lar para mim. Estou
acostumada a ajudar os outros a realizar seus sonhos, mas não os meus. Por favor me
perdoe."

Jesus: “Então, até que eu o leve para Casa, continuarei a lembrá-lo do seu lugar aqui, ok?”

Eu: “Obrigado.” Eu ainda estava chorando.

Jesus: “Agora te mostrei que tens uma Casa perto do Meu Altar. Isso é bom, certo? ” Estou
sorrindo agora.

Eu sim."
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Ele me virou em direção ao vale.

Jesus: “Agora, veja uma coisa bem aqui.”

Seu braço estava apontando para uma bela casa a quilômetros de distância, cortada na
montanha. Tinha vista para as colinas e vales, bem como para a Cidade Santa. Havia choupos
ao redor. Havia uma área plana atrás dele e a frente era de vidro do meu ponto de vista. Estou
tendo dificuldade para escrever isso porque estou chorando.

Havia uma estrada em zigue-zague que conduzia à casa com jardins seguindo o caminho. O
caminho que conduzia à casa era feito de grandes blocos de jaspe, ou pedras de
pavimentação, cortados no solo. Eu vi duas paredes de água flanqueando a entrada da frente e
a água derramando em canais que seguiam o caminho em zigue-zague para a casa. Havia
flores e videiras descendo a montanha.

Eu: "Que casa de tirar o fôlego, Senhor. Isso está além de qualquer casa que eu tenha visto
aqui. É realmente incrível."

Jesus: "Erin, esta é a sua casa na montanha. Você não a reconhece?"

Eu: "Não vi de frente." Eu estava chorando. "Por que eu mereço um lar assim?"

Jesus: "Erin, olhe ao seu redor."

Só então, notei outras casas incríveis cortadas nas montanhas. Alguns estavam mais perto do
vale, alguns estavam no vale. Alguns eram muito grandes e outros menores, mas todos
estavam absolutamente além deste mundo.

Jesus: "Veja, o seu trabalho um dia será recompensado. Você terá um tempo de descanso.
Você perceberá que o seu trabalho não foi em vão. Quando Eu for para você, Minha
recompensa virá Comigo. Você cantará como em os dias da sua juventude e não se lembrará
mais do seu sofrimento.

"Se você decidir trabalhar como esses vinicultores, será com alegria e adoração, não como um
escravo, mas como o dono da vinha. Quando você faz as coisas aqui, você sempre adora a
Deus em ação de graças. Você se lembra que antes era um escravo desta terra, mas agora
está livre, entendeu? "

Eu estava chorando. Eu nem estava na cidade. Eu estava apenas em um vale e aqui minha
mansão foi cortada em uma das sete montanhas. Eu tive dificuldade em acreditar nisso. Era
como eu imaginava que seria ganhar na loteria, mas isso era diferente. Não pude evitar a
sensação de extrema segurança, proteção e paz.

Eu: "Senhor, eu te amo muito. Não entendo o Teu amor por mim ainda. Não posso acreditar
que um dia terei um lugar assim perto de Você. Não posso acreditar como sou abençoado.
Você deve me amar muito para me dar esses presentes. "
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Jesus: "Não vês o que está nos meus olhos? Amo-te. Já te disse que te preparei um lugar. Já
te disse no Salmo 84. Já te disse no Salmo 45. Que Rei sou eu se não quis dar até mesmo
metade do Reino para Minha Noiva?

"Quem é o dono do gado em mil colinas? Quem comanda as estrelas em seus lugares? Quem
é o dono dos depósitos de neve? Quem rasgou o véu do Templo em dois? Quem fez a Terra
tremer? Quem fez a lua escurecer?

"Se tudo isso é comandado do próprio Trono nos lugares celestiais, então por que eu não
prepararia um lar maravilhoso para aqueles que eu amo e que Me amam? Quão difícil seria
isso? Eu disse a você, um dia, eu construiria um lar para você. Eu sou um mentiroso? "

Estou chorando enquanto escrevo isto, pois não posso acreditar no Deus a quem servimos. Na
verdade, Jesus é tudo para mim.

Eu: "Eu te amo, Senhor, tanto. Posso te dar tantos motivos pelos quais eu não mereço este
presente. Eu realmente não mereço."

Jesus: Ele sorria e tentava me fazer rir. "Oh, então você prefere que eu não lhe dê este lugar
projetado especialmente para você?"

Eu: respondendo rapidamente. "Não, não, eu fico com isso, por favor."

Ele estava rindo e sorrindo.

Jesus: "Erin, ver sua alegria é o maior presente para mim. Você sabia que esta casa estava
sendo construída na época do seu nascimento?"

Minha boca se abriu e meu queixo caiu.

Eu: "Como pode ser? Não fui salvo até os 28 anos."

Jesus: "Você foi marcado desde o nascimento. Conforme você se desenvolveu em sua
caminhada, a Mansão foi mudando e se expandindo com você. Conforme você passou pelas
provações e continuou a Me seguir, seus tesouros foram armazenados aqui."

Eu: "Então é isso que significa? Então deve ter havido anos em que nenhuma construção
estava acontecendo?"

Jesus: "Ah, então você acha que eu não sabia de antemão qual era o seu curso? Seu Lar
continuou a ser preparado. Como você está se aproximando da linha de chegada, seu Lar na
montanha está quase completo."

Eu: "Posso ver agora?"
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Jesus: "Você viu algo disso em seus sonhos. Por enquanto, você deve confiar em Mim em sua
caminhada."

Eu: "Você está me mostrando isso porque vou precisar me lembrar disso? As coisas vão piorar
aqui e vou precisar me lembrar disso, certo?"

Jesus: "Não se preocupe, por favor. Isso era para mostrar que você não trabalhou em vão.
Quando eu digo que preparei um lugar para você, quero dizer isso. Agora, onde está essa
paz?"

Ele começou a me provocar e a procurar por 'paz'. Eu ri.

Eu: "Perdoe-me, tenho paz contigo, padre. Não estou acostumada a dons pessoais,
especialmente desta magnitude. Uau, até olha para a cidade. Como meus olhos conseguem
ver isso bem? Minha casa é facilmente a um par de horas da cidade. Eu posso ver tão
claramente. "

Jesus: "Erin, quando você está aqui, sua visão é restaurada. Você não vê mais através de um
véu. Quando você focaliza aqui, não há necessidade de ajustar seus olhos para ver com
clareza. Seus olhos aqui são projetados para absorver a beleza. Estas são lentes celestiais;
janelas transparentes.

"Veja, hoje você descobriu um pequeno vislumbre do que está reservado para você. Você deve
se lembrar que é odiado pelo inimigo. Ele deseja roubar você, então encoraje-se e compartilhe
o bem notícia.

“Eu desafio qualquer um que iria encontrar uma contradição no que estou mostrando a você.
Se houver palavras de verdade para apoiar este, em seguida, pedir que seria contra isso e de
onde eles vêm. semente do inimigo são dúvida, desânimo , desesperança, pobreza, depressão,
degradação e ilusão.

“Na verdade, a maioria das palavras com" D "são palavras do inimigo. Portanto, concentre-se
na boa semente da verdade que o Espírito Santo planta. Senti que você precisava de algumas
boas sementes hoje. Agora, volte e compartilhe esta boa notícia, pois estou prestes a fazer
algo em seus dias que y Você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem, ok? "

Eu: "Por favor, permita que Você venha para nós. Por favor, deixe que seja alegre."

Jesus: Ele sorria. "Você vai ter alegria. Eu te amo."

Eu: Eu estava chorando de novo e encarando ele. "Obrigado por este presente que me deste.
Obrigado. Lamento por trabalhar e evitá-lo. Lamento pela minha dúvida. Lamento ..."

Ele me interrompeu com uma voz doce e calma.
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Jesus: "Erin, eu sei, por favor. Você está perdoada. Coragem, alegria e paz. Eu vi tudo o que
aconteceu. Aqueles que mostraram sua bondade o fizeram em meu nome. Eu a cerquei de
amigos e entes queridos. Ainda não está convencido do Meu amor? "

Eu: "Oh, sim."

Jesus: "Então tenha coragem e alegria. Você é amado. Tenha fé, sabendo onde você mora.
Não se esqueça."

Sonhe ...

Amor e bênçãos ... SparrowCloud9 ... Erin
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