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(anteriormente conhecido como Céu 1)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por dedicar seu tempo para me amar e cuidar de mim. Você guarda meu coração e
me lembra quando meu navio está fraco ou quando eu tenho uma rachadura na minha
armadura antes de ir para a batalha. Senhor, eu sou muito grato por cada momento que Você
passa comigo. Nunca sei a cada dia o que você pode ter para mim.

Sua instrução é o que desejo. Sua confirmação de Sua felicidade comigo é sempre o que eu
busco. Eu sei que não há nada que eu possa fazer por conta própria para capturar Seu
coração. A única coisa que sei fazer é manter o coração reto em mim.

Às vezes significa quebrantamento, às vezes arrependimento e às vezes tristeza, mas sempre
soube que este é o próprio “barro” que Você, o Oleiro, pede. Então, Pai, eu dedico meu dia
totalmente a Ti; meu amor, meus devocionais, minha adoração, meus filhos, eu e minhas
tarefas diárias.

Vou escolher viver neste momento e estar presente com Você hoje. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Eu vejo Jesus perto da árvore. Eu corro para ele. Estou animado hoje para ver mais do céu.
Tenho cerca de 25 anos. Ele estende os braços para me receber. Ele me dá o abraço mais
longo.

Eu: “Estou tão feliz por estar aqui, agora, neste momento.”

Jesus: “Estou feliz que você tenha vindo me ver. Erin, você acabou de dizer algo. Você sabe o
que é isso?"

Eu: “Sobre estar feliz por estar aqui?”

Jesus: “Não; sobre estar aqui neste momento. Conte-me mais sobre isso."

Eu: “Não foi nada. Vamos começar a viagem pelo céu. ”
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Jesus: “Não. Sente-se primeiro. ”

Sentei-me na base da árvore. Fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo. Eu disse algo
que causou outra lição. Eu olhei para cima e ele estava pegando frutas. Eu pensei: “Oh não, eu
preciso me arrepender de algo”.

Jesus: “Uau, ouça esses pensamentos na sua cabeça. Sim você está correto; Talvez eu precise
que você se arrependa. Vamos conversar sobre isso. Por um momento, você ficou
desapontado porque as coisas não estavam acontecendo da maneira que esperava, correto?
Você está animado com o céu, isso é bom. No entanto, mais importante, quem está dirigindo o
barco aqui? ”

Eu: “Senhor, me perdoe. Eu quero tanto ver mais. Eu sou como uma criança. Se você me
fizesse crescer como uma criança hoje, tenho certeza que seria mais dócil, certo? ”

Jesus: “Sim, isso é correto. No entanto, eu fiz você ter essa idade por um motivo. Veja, uma
criança vive no momento; diretamente em um momento. Quanto mais velha a criança se torna,
mais ansiosa; preocupando-se com o ontem e com o amanhã. Agora, como adulto, você só se
preocupa com o amanhã, pois o passado é a força motriz que está moldando você. Voce
entende?"

Eu: “Sim, Senhor. Mas, posso dizer, quando eu tinha oito anos, e ainda mais jovem, sempre me
preocupei. Não tenho certeza se me lembro de ter vivido no momento. ”

Jesus: “Sim, você foi lançado em situações adultas e não tinha compreensão da maravilha
infantil e da paz. Sinto muito por isso, Erin. Existem muitos como você em todo o mundo que
tiveram que deixar a infância de lado e lutar pela vida como os adultos o fariam. A diferença é
que uma criança está indefesa e não há controle. "

Eu:“ Senhor, quando venho a Ti aqui, fico maravilhado. Estou excitado como uma criança e mal
posso conter minha alegria por Ti e pelo Céu . Me perdoe."

Jesus: “Sim, claro.”

Ele estava rindo. Sentou-se ao meu lado, entregou-me um pedaço de fruta e deu uma mordida
na dele.

Eu: “Passei a vida inteira em estado de choque ontem, temendo hoje e temendo amanhã. Você
me ensinou que o eventos em minha vida me trouxeram a este momento. Há dias que eu
gostaria de ter blocos de tempo de volta como um 'refazer', como meus 30 ou 40 anos, mas eu
sei que nunca poderei voltar. Se não fosse por minha infância ou minha adolescência e 20
anos, eu nunca estaria aqui com Você agora, então não vou negociar. ”

Jesus: "Bem, isso é louvável, mas não é assim que você se sente. Não acredito em você."

Eu o quê?"
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Parei por um momento para entender Sua repreensão. Eu estava tentando entender o que eu
disse que me tornaria falso.

Jesus: "Erin, você quer me dizer algo e está usando isso contra Mim. Você está ofendida.
Venha limpo. . ”

Seu rosto estava calmo e amoroso. Aqui estava eu, conversando com alguém, Jesus, que me
conhece melhor do que eu mesmo. É melhor eu confessar ou não verei o Céu hoje. Ou, devo
dizer, mais do Céu .

Jesus: “Erin, não há nenhum sentido de tempo aqui eu tenho o dia todo terreno e mais Nós só
vai se sentar aqui...”

Ele estava rindo e muito certo. Eu estava rindo e balançando a cabeça. Fiz uma pausa e pensei
baixinho.

Eu: "Senhor, se eu te disser isso, Você não chamará fogo e me queimará ou dividirá o solo e
enviará eu para a cova, certo? "

Jesus: “Erin, se esse fosse o Meu plano, por que eu perderia tempo discutindo isso se você
estava destinada a isso? Sério?”

Estou vendo Ele me tratando como meu melhor amigo faria. Isso é o que Ele estava fazendo.
Isso é realmente incrível.

Jesus: "Erin, posso ouvir seus pensamentos."

Ele estava rindo. Comecei a rir tanto que a mordida da fruta começou a esguichar da minha
boca. Isso o fez rir também.

Eu: "Senhor, é assim que me sinto. Desejo a vida dos outros cristãos, especialmente quando
ver casais que se amam. Sei que as coisas nem sempre são perfeitas, mas eu queria ter isso
aqui. Acredito que você poderia ter me colocado em um lar melhor. Você poderia ter me dado
uma boa infância onde eu pudesse sonhar à noite na segurança e acordar a cada dia na
maravilha.

“Você poderia ter me dado amar os pais cristãos. Eu queria um pai. Eu queria um pai. Não é
um meia pai, mas um pai real. Você poderia ter me levantado para cometer erros normais em
ensino médio e faculdade. Você poderia ter prosperado todo o meu trabalho árduo.

"Senhor, trabalhei muito durante toda a minha vida. Coloquei todo o meu empenho em tudo o
que fiz. Eu poderia sempre ter sido assim também. Sempre procurei por Você. Você poderia ter
me concedido o amor de um bom cristão marido na escola e poderíamos ter tido uma vida
'todo' juntos.normal e
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“no times, eu sei que as coisas teriam sido difíceis, mas Você estaria lá nisso. Então você ainda
poderia ter me honrado com sua presença. Você ainda poderia ter falado comigo assim. Eu
ainda poderia ter alegria e felicidade.

“Será que ainda não Te encontrei aqui? Tudo isso era necessário? Eu sou tão ruim que
precisava de toda essa punição? Senhor, estou sozinho aqui. Eu sei que você não me liberou
para o casamento aqui agora. Eu sei disso e estou em paz com isso, mas ainda é difícil.

“É difícil viver o momento aqui. Eu me preocupo mais do que a maioria. Cometi erros ontem
que me afetam diretamente agora e têm ramificações futuras. Não tenho ninguém para levantar
esse fardo ou me ajudar a carregá-lo. Eu não tenho encorajador. Então, hoje, Senhor,
perdoe-me, mas penso comigo mesmo: 'Por quê?'

“Você poderia transformar água em vinho. Você até anda sobre isso, mas você não poderia ter
me feito ter as coisas um pouco mais fáceis? "

Acabei de falar sobre Jesus. Acho que nunca tinha feito isso antes e, agora, não posso voltar
atrás. Comecei a chorar.

Jesus: “Erin, finalmente, a última parede desabou. Ficar de pé." Eu estava tremendo. Eu
coloquei a fruta no chão e me levantei. Ele estendeu a mão e me segurou. “Você não entende
tudo agora e não vai entender até voltar para Casa.

“Você sabe que estive com você a vida toda? Você sabia que tudo isso fazia parte de um plano
divino maior? Sei que tem sido difícil e entendo o que o inimigo roubou de você. Eu entendo a
dor. Eu entendo o seu isolamento, mas sabe de uma coisa? Eu te dei sonhos. Eu me revelei a
você.

“Como você permitiu, eu o abençoei. Eu não permiti que você caísse. Eu conheço os planos
para você com antecedência. Hoje, você está aqui em comunhão Comigo. Estamos no céu.
Você está presente neste momento, mas não fisicamente aqui.

“Você pode confiar que vou lhe dizer ou pode abrir os ouvidos por tempo suficiente para saber
o que devo dizer? Você pode receber isso? ”

Erin: "Sim, Senhor."

Jesus: “A pegada da sua vida, assim como é hoje, é importante. A dor, as decepções, as
provações, os triunfos e sua corrida têm um propósito. Isso foi costurado exclusivamente para
um propósito divino. Você não vai entender totalmente o seu impacto até voltar para Casa.

“Você está acostumado a acreditar nas coisas ruins que ouve e nas memórias de dores do
passado. Você tem todos os motivos para acreditar que o amanhã terá mais do mesmo
problema. Você se condicionou para as dificuldades.

“Erin, já ocorreu a você que o conhecimento da dor e sua capacidade de entender como as
pessoas processam isso será de grande valor ou servirá a um grande propósito nos tempos
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que virão? Um pecador daria ouvidos a um santo puro e teria compreensão ou como
testemunha?

“Não é mais um milagre ver alguém que antes não tinha pernas para se levantar e andar? As
pessoas viram sua mudança. Alguns correrão, mas verão este milagre. Um pecador precisa
ouvir de alguém que correu a mesma corrida e conseguiu terminar com força, entendeu?

“Sei que sua vida poderia ter sido facilitada e há muitos como você que gostariam de Me
perguntar por quê. Então, o barro deveria estar perguntando ao Oleiro por quê? " Ele começou
a rir. “Não estou zombando de você, mas estou avisando que tudo ficará claro algum dia. Todas
as perguntas serão respondidas. Tudo será restaurado. ”

"Você será completado aqui. Você sabia que eu tenho coisas tão incríveis para você aqui?
Você viu apenas uma fração do que o espera. Quando você descobrir isso, você ficará
maravilhado, em louvor e adoração.

" Outros que viram alguns desses mistérios estão ansiosos para voltar para casa também.
Alguns residem aqui agora e constantemente louvam a Deus. Então, por favor, tenham ânimo,
tenham coragem e continuem em seu caminho. Você está tão perto de terminar. ”

Erin: "Obrigado, Senhor, por não me queimar."

Jesus: "Como posso chamá-lo de amigo se não posso estar aqui como seu amigo? Você me
permitirá ser seu amigo?"

Erin: "Sim, Senhor. Não é fácil porque eu também te vejo como Deus. Você tem sido meu Pai.
Você também tem sido meu Marido quando se trata de finanças e meus filhos."

Jesus: "Um marido também deve ser amigo de sua noiva e líder de sua família. Isso é o
desígnio de Deus. Tudo na terra é uma parábola ou modelo celestial. Todas as coisas boas se
originaram aqui.

" A queda dos homens começou no Jardim, mas o plano original do Jardim antes da queda é
um exemplo celestial e é o que você vê aqui. Esta é uma boa terra, não é? "

Ele se virou e eu olhei para esta incrível paisagem do Céu. Eu estava tão pronto para entrar e
desfrutar desta Terra Prometida.

Eu: “Senhor, Tu preparaste um lugar incrível aqui e mal posso esperar.”

Jesus: "Erin, isso é só o começo. Venha comigo."

Ele pegou minha mão. Eu o segui um pouco atrás dele. Ele me acompanhou passando pelos
lindos vinhedos à nossa direita até um mirante sobre um penhasco com vista para o belo Vale
das Bênçãos; Beracah. Eu literalmente perdi o fôlego. Ao longe , e para o nordeste, ficava a
incrível Cidade Dourada.
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Eu: "Senhor, Você está me levando lá hoje?"

Jesus: "Isso é para outro dia, mas você já viu um pouco da Cidade. Hoje vou mostrar-lhe um
pouco da Terra Prometida. Agora, olhe lá." Eu olhei para baixo e para um ponto no Rio da Vida
com cachoeiras. "Venha."

Ele apertou minha mão direita levemente e nós estávamos imediatamente lá. Na minha frente
estava uma bela área; uma piscina de água sendo alimentada por cachoeiras. O Rio da Vida a
alimentava. Isso me lembrou de quando a Bíblia fala de piscinas refrescantes.

Na natureza, na Terra, mesmo diante de uma visão dessas, sempre há uma falha ou um perigo
escondido de algum tipo. No entanto, aqui no Céu há perfeição. Não era necessariamente
tropical, mas a água era cristalina e um verde azulado. A água era semelhante à água glaciar
canadense, mas não tão fria.

Os sons da água e das plantas e flores circundantes faziam música. É como louvor e adoração.
As rochas ao redor da piscina eram feitas de um corte colorido incrível pedra. Foi naturalmente
polido com uma bela pátina. É literalmente como cortes polidos de mármore e granito em belas
cores que compõem a área ao redor das piscinas.

Ao contrário de muitas descrições que li sobre o céu, eu finalmente consegui entender isso.
Outros retratam Céu como co Não existia gemas preciosas lapidadas em todos os lugares,
então sempre imaginei algo que não conseguia entender. Isso, no entanto, eu poderia me
identificar.

Lindos mármores e granitos saem de pedreiras aqui na Terra e muitos desses tesouros
terrestres estão escondidos bem abaixo da superfície; algo que não podemos ver. Porém, no
Céu, as coisas que Deus escondeu nas profundezas das minas e pedreiras da Terra, aqui no
Céu, estão expostas.

Uma das minhas placas de pedra favoritas é 'Azul Aran'. É branco com grandes cristais de azul
e bronze. Outro é um que usei antes. É também um bronze profundo cinza com rajadas de
arco-íris escondidas de cristais multifacetados. Conforme você passa por este, os arco-íris
aparecem e desaparecem, de modo que a pedra parece realmente estar viva. Sim eu conheço;
dificíl de entender.

Bem, aqui estou eu. Eu estou nesta piscina e as rochas são incríveis. Meu queixo estava
aberto de espanto. Devo ter ficado quieto por dez minutos terrestres. Lágrimas escorriam pelo
meu rosto. Eu estava apertando a mão de Jesus.

Jesus: “Erin, você gosta disso?”

Eu: “Senhor, é de tirar o fôlego. Eu poderia ficar aqui o dia todo. Quero que meus amigos vejam
isso. ”

Ele estava sorrindo e rindo.
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Jesus: “Erin, muito em breve e esta é apenas uma pequena porção.”

Eu: “Deus é o Criador mais incrível. Não há nada que possa estar perto Dele. ” As lágrimas
ainda escorriam pelo meu rosto. “Senhor, se as pessoas na Terra ao menos vissem este lugar,
mesmo as pessoas do Islã, elas se voltariam, Te veriam e acreditariam. Por que não apenas
mostrá-los? ”

Jesus: “Erin, você não acha que Deus chamou aqueles que são Seus desde o princípio? Veja o
que você passou. Veja onde estava seu coração. Você não estava procurando por mim ou pelo
céu.

“Para você, foram necessários anos, provações e longanimidade para trazê-lo aqui neste
momento para que você possa compartilhar neste lugar. A maioria não visita aqui, a menos que
haja dor ou provações. Você entende isso? ”

Eu: “Algumas pessoas vieram exatamente como Você desejou; sem morte ou dor. ”

Jesus: “Sim, isso também aconteceu, mas se Eu trouxesse aqueles que Me odeiam para lhes
mostrar isso, eles só seguiriam sua própria versão de Mim em termos terrenos, acreditando que
estavam no caminho certo para começar.”

Eu: “Tu apareceste a estas aldeias e aldeias inteiras se converteram por tua causa, Senhor.”

Jesus: “Sim, mas, se eu os tivesse trazido imediatamente aqui, sem comunhão ou
relacionamento Comigo, muito provavelmente o inimigo mudaria isso em seu benefício.”

Eu: “Senhor, não pode ser mais simples, já que Você pode converter alguém em um instante.
Você não pode fazer isso com eles e mostrar isso a eles? ”

Jesus: “Erin, demorou anos para você chegar aqui.”

Eu: “Por que você não me mudou instantaneamente?”

Jesus: “Você foi mudado. Quando você me entregou o seu coração, imediatamente retirei
exatamente o que você desejava de todo o coração. Você se virou e me seguiu. Então seu
nome foi escrito no Livro da Vida do Cordeiro e aqui. ”

Ele então me mostra a palma de Sua mão microscopicamente. Eu vi meu nome iluminado. Foi
incrível.

Eu: “Eu me lembro disso. Eu tinha repulsa por todas as coisas da Nova Era. Meu estômago
ficaria enjoado se estivesse perto de mim. Eu ainda tinha um problema material prejudicial à
saúde e algumas outras coisas. ”

Jesus: “Sim, mas você ainda se apegou a eles e não queria liberá-los ainda. É por isso que as
longas provações. Seu coração não era totalmente Meu, entendeu? "
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Eu: “Acho que sim. Podemos ser curados, ou instantaneamente transformados, pela renovação
de nossas mentes quando não mais nos apegarmos às coisas deste mundo. ”

Jesus: “Isso é bom. Você agora tem mais sabedoria. Você acabou de citar um pouco da
Palavra. ” Ele sorriu. “Quando você foi salvo, sua mente e parte do seu coração foram salvas,
mas não tudo. É incomum alguém entregar tudo a Mim. Se isso ocorrer, então, é claro, tudo
muda instantaneamente. Tenho a sensação de que você precisava ouvir isso. "

Eu: “Sempre me perguntei sobre isso; porque minha carne continua a fazer coisas que são
contrárias ao que o Espírito Santo fala em meu coração. É minha batalha constante na vida
porque sou incapaz de entregar totalmente meu coração a Você? "

Jesus: “Sim, Erin, a tua boca se rendeu totalmente e a maior parte do teu coração, mas aí está
a tua vontade e é uma roda para o teu corpo. Você e outros esperam milagres e
transformações sobrenaturais, mas o elemento de rendição ainda não existe.

“Quando você se considerou mais próximo de Mim? Lembre-se, é durante sua dor e sofrimento
que você fica sem opções de livre arbítrio. Você ainda pode escolher seguir seu próprio
caminho, mas, neste ponto, você vem totalmente a Mim. Foi assim que começou o milagre da
estreita comunhão Comigo. ”

Eu: “Senhor, algumas pessoas consideram isso uma loucura; meus sonhos, minha comunhão
com você e meu novo amor por todas as coisas que você. Não posso falar por todas as
pessoas, mas sei que, quando o inimigo me atinge fisicamente, mentalmente, financeiramente,
através da família e do trabalho, certamente caio de joelhos.

“Você nem sempre vem do jeito que eu espero, mas você sempre vem. Você é fiel. Desta vez
com você, eu nunca trocaria. Lamento nunca ter entregado tudo a Ti. "

Jesus: Ele sorriu e apertou minha mão." É uma condição muito humana. É por isso que procuro
corações, não bocas, línguas, corpos ou mentes. Em ordem de um vaso para ser preenchido,
deve ser esvaziado. Tudo deve ser entregue para que os milagres comecem.

"Agora, é assim que você também pode localizar uma falsificação. Posso conceder o milagroso
em qualquer coisa, mas há uma certa coisa que procuro que deve estar presente. Você sabe o
que é isso? ”

Eu: “Bem, já que não tenho todos esses dons o tempo todo, não tenho ideia. É para não ter
pecado?”

Jesus: "Quem está sem pecado? Que humano poderia fazer milagres então? Erin, é a
capacidade de amar o Senhor com todo o seu coração, alma e força. Então é amar seu irmão
como a si mesmo.

" Falsos profetas, falsos messias e testemunhas falsas têm algo em comum; uma agenda
oculta que glorifica a si mesmos ou a outro deus contrário à verdade. Eles começarão a usar
"eu" em referência às suas habilidades demoníacas. ”
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Eu: "Senhor, eu falo muito sobre mim. Sou culpado disso."

Jesus: "Os sonhos não estão sendo criados por você ou por suas próprias habilidades. Você
não está se declarando. Não me refiro apenas a relatar histórias pessoais. O inimigo não é
paciente e prolongado. Bandeiras vermelhas são levantadas imediatamente por meio do
Espírito Santo.

"Uma falsificação diz o que você quer ouvir e agrada tanto os ouvidos que, quando ou se a
verdade é mencionada, é sutil e, principalmente, uma diversão. No início você a nota. Então,
por popularidade, defina-a à parte.

"Então as discrepâncias brilham, mas o orgulho impede os homens de admitir o erro até que
uma fonte externa seja enviada para expor o óbvio. Isso divide igrejas e destrói ministérios.

" É o mesmo que descobrir um caso em um casamento; mesma traição , a mesma diversão e a
mesma dor. Então, por causa das consequências, as pessoas se afastam totalmente de Deus e
culpam a Deus ”.

Eu: “Então, há sinais de falsificações?”

Jesus: "Sempre há avisos, medidas de segurança e saídas abertas. O Espírito Santo e os
exércitos do Céu não o deixarão inconsciente e sem noção. Certamente não são os caminhos
de Deus. É a mesma ilustração para seus próprios filhos.

" Como pai, você cria uma casa segura. Quando algo inseguro entra, você dá avisos de
discernimento ou faz com que seja removido com uma repreensão gentil. As crianças
aprendem a ter discernimento aqui para navegar quando você não está presente.

"A diferença é, com você e outros filhos de Deus, o Dom do Conselho através do Espírito
Santo. Você tem um melhor amigo, pai e marido dentro de você e guiando você. ” Ele sorriu.

Eu: "Senhor, obrigado por isso."

Jesus: "Uma última coisa sobre este assunto. Alguém sem o Espírito Santo usa 'eu', 'eu' e 'mim
mesmo' além do normal. A humildade remove a si mesmo. Um coração humilde faz referência
a Jesus e remove os 'eu' s. Quando você se torna um novo criação, você corre atrás do que é
bom; coisas do Espírito Santo e coisas que honram o Senhor.

”Você se refere a seus erros do passado para testificar da graça de Deus, mas sempre
sabendo que é pela graça de Deus que você está aqui para começar. não fez nada por conta
própria, entendeu? Falsas testemunhas falam de si mesmas 80% do tempo e referem-se a
Deus 2% porque os outros 18% estão convencendo a multidão de que eles deveriam acreditar
nelas. ”

Eu: “Senhor, eu poderia ter usado esta lição há muito tempo.”
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Jesus: "Erin, você tem essa capacidade de discernir. O Espírito Santo é um dom, uma linha de
vida e um telefone celular com minutos ilimitados diretamente para Mim a qualquer hora. Nunca
deixei nenhum de vocês sozinho sem reservas porque alguns precisam ouvir mais claramente
em breve. Falso se tornará mais comum antes de Meu retorno para confundir. ”

Eu: “Isso já está acontecendo.”

Jesus: "Sim, mas isso não é nada, Erin. Remova a tecnologia do mundo e as pessoas
precisarão ouvir pela primeira vez. Eles precisarão conhecer o Espírito Santo e discernir sobre
falsificações; lobos.

" Agora, vamos voltar por que eu trouxe você aqui. Por favor, concentre-se em coisas
adoráveis. Seu objetivo é aqui no céu. Haverá momentos difíceis, mas você não foi
abandonado ao túmulo. Eu não faria isso. Você pode me deixar, mas eu ligarei de volta, certo?
"

Eu: Rindo. “Sim, e até a ponto de doer e dobrar os joelhos.”

Jesus: "Sim. Não vamos deixar as coisas irem tão longe. Fique Comigo e Eu estarei com você
para sempre."

Eu: "Eu ... e Senhor, eu disse 'eu' ... sou a mulher mais abençoada de todas."

Jesus: "Agora, deixe-me mostrar uma coisa. Venha."

Ele pega minha mão e me leva para uma pequena área de areia como uma pequena praia ao
lado de um pequeno lago ou piscina. A praia tinha areia como açúcar branco. Eu queria colocar
meus pés descalços nela.

Jesus: “Erin, vá em frente. ”

Eu: “Eu sempre esqueço que você pode ler meus pensamentos.”

Tirei as sandálias e coloquei os pés na areia. A areia era da cor da neve. Passei os dedos por
entre os dedos. Estava olhando para o pedaço mais incrível do paraíso. Era um tanto tropical
no meio de uma rica fazenda com vinhas.

Eu: "Senhor, isto é tão bonito. Nunca estive em nenhum lugar como este. Estarei aqui o tempo
todo, não é?" Ele estava rindo e feliz.

Jesus: "Sim. Você vai gostar daqui."

Eu: Eu estava com lágrimas nos olhos. “Senhor, isto aqui é mais bonito do que qualquer outro
lugar da Terra. Não vejo conceitos estranhos, apenas beleza ampliada. Posso entender este
lugar e sei que é o Céu. Posso ver mais ? ”

Jesus: Rindo. “Como você achou que as coisas seriam?”
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Eu: "Bem, pelo que vejo aqui, é muito semelhante à Terra. No entanto, as mesmas coisas que
são raras e bonitas na Terra abundam aqui no Céu. Assim ..." Aponto para um dos penhascos
perto de um cachoeira. "Eu reconheço isso como uma pedra que está bem abaixo do nível da
superfície da Terra, mas, aqui, ela está jorrando e polida. É linda.

" Outra coisa; as pérolas na Terra são raras. Uma pérola grande impossível de encontrar , no
entanto, os próprios Portões pelos quais entrei antes são feitos de um muito grande. Há mais
"marrom" na Terra. Aqui tudo é tão exuberante. Há mais verde do que marrom. Vejo muito
pouco marrom.

"Eu ouvi as pessoas discutem coisas aqui que afirmam ter estado aqui e há alguns conceitos
muito estranhos que nem mesmo parecem normais. Alguns pareciam assustadores para mim;
como um planeta alienígena. Não parece ser Você. ”

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, há coisas que você viu que são difíceis para alguns entenderem.
É por isso que muitos que vieram foram instruídos a permanecer calados. Isso é bom”.

Eu: "Mas, quando Você vier atrás de nós, todos ficarão muito felizes. Tudo fará sentido. Eu te
amo, Senhor, por fazer um Lar tão maravilhoso para nós. Estou muito animado para que meus
amigos descubram tudo isso."

Jesus: “Há muitas coisas que não vos mostrei que não são fáceis de compreender como
visitante porque não há palavras.”

Ele aponta imediatamente para algumas cores que não estão no espectro da Terra. Eu também
vi uma cor, como uma metálica, mas não uma liga. Não consigo descrever. A grama, quando
olho para baixo, às vezes tem a aparência, como pelo e fino. É macio como pelo e cintilante,
mas está vivo e responde ao toque. Ele apontou para que eu colocasse minhas pernas na
piscina. A água estava na temperatura perfeita.

Para ser continuado ...
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