
Sonho 078 - Ano do Jubileu

Recebido no sábado, 10 de agosto de 2013

(Anteriormente conhecido como Céu 5)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por seu amor e bondade em relação a mim.
Obrigado por ser tudo para mim. Eu te louvo, vezes um milhão, e não posso
agradecer o suficiente pelo que você fez. Você pega nossos problemas e os
transforma em milagres.

Senhor, ontem, passei por algumas belas casas 'Streets of Dream' em Portland,
Oregon. Não tenho mais clientes como esses ou orçamentos. Não tenho mais
sonhos como esses ou a capacidade de trabalhar em projetos como esses. Minha
vida foi a um sério rebaixamento e muito além do normal.

Vi pessoas nas casas que reconheci e que se lembravam de mim pelas pequenas
ondulações que causei quando morava lá como colega designer. Senhor, minha vida
e minha carreira fracassaram tecnicamente. Como meu antigo status agora é
apenas uma sombra e uma pequena memória.

Eu vi designers lá que trabalham em si mesmos e em suas aparências. Já se
passaram treze anos desde que vi a maioria deles. Aqui estou agora, sem nada para
mostrar pelos meus anos de problemas, mas ainda tenho tudo porque Eu tenho
Você.

Você Senhor é tudo para mim. Por favor, perdoe-me por minha dor, meus anseios e
perdas profundas. Obrigado por me levar para o céu. Nada se compara ao meu Lar
com você. Nada chega perto.

Senhor, se decidires esperar, ou se os sonhos duram algum tempo, então, Senhor,
visto que este é o meu 'Ano do Jubileu', terás misericórdia de mim e das minhas
provações e verdadeiramente libertar-me-ás e aos meus filhos do nosso opressores e
nos presenteiam com promessas?

Senhor, quando vejo Você mover montanhas em nome de outros, e vejo Sua
magnitude de libertação milagrosa, então, Senhor, creio, mais do que muitos, por
favor, não conceda isso também para mim e minha família.

Você é meu Pai, meu amor e meu Deus. Você possui gado em mil colinas. Você
acalma os mares e traz a chuva. Você anda sobre a água e a transforma em vinho.
Então, Senhor, se não este ano, então, por favor, Senhor, em breve. Em breve.
Jesus: “Suba aqui, Erin.”
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Eu corro para ele. Tenho cerca de 25 anos. Ele se senta em uma posição ereta de
Sua rocha. Seus braços estão bem abertos. Eu estou chorando.

Jesus: “O que há de errado, Erin?”

Eu: “Senhor, Tu és tudo e muito mais do que até mesmo a Bíblia descreve. Você é o
Criador do Universo e ainda assim tem paciência com alguém como eu. Estou muito
grato por suas palavras e, depois de ontem, mais do que antes.

“Eu vi Suas palavras soarem verdadeiras de uma forma épica. Tive tanto medo de
dar as Suas Palavras, mas o fiz com total confiança e vi com que rapidez, pela fé,
Você age em nome daqueles que O amam e a quem Você adora. Muito obrigado por
ter respondido às minhas orações por esta família. ”

Jesus: “Por que você está chorando?”

Eu: “Porque eu sei tudo isso sobre você. Venho a Você diariamente como filha,
esposa e amiga, mas não experimentei esse movimento divino de meu opressor.
Todos os meses, nós lutamos para sobreviver e meu opressor ainda tem o controle.
Eu perdoei e entreguei isso a você completamente.

“Eu orei em nome de outros, mas Você não permitiu minha liberdade. Agora acredito
que não verei isso até a morte e não entendo por quê? Por que, Senhor, Você
permite que eu olhe pelas vitrines das vitrines, mas Você permitiu apenas restos para
mim? Eu não entendo o que posso fazer. Eu preciso me arrepender de mais? ”

Jesus: “Erin, você está feliz por poder vir a mim?”

Eu: “sim."

Jesus: “Você fica feliz porque, quando você ora pelos outros, eu atendo seus
chamados e ajudo; vindo em seu auxílio? "

Eu: “Oh, sim, claro.”

Jesus: “Quando você vem em nome dos outros, você Me dá totalmente e você
acredita totalmente por eles. Você escreve e fala com toda a minha autoridade,
certo? ”

Eu às vezes. Tenho uma família na Austrália, uma em Illinois e outra no Colorado
que poderia usar Seus milagres divinos agora. ”

Jesus: “Como você sabe que não estou trabalhando?”

Eu: “Eu sei que você é. Só quero que todos vivenciem o que acabei de testemunhar
acontecer ao meu amigo porque, Senhor, Você pode. Na segunda-feira, eles eram
escravos. Na sexta-feira, você os entregou. Então, claramente, você estava
completamente nisso. Portanto, estou fazendo uma petição para mim, meus filhos e
meus amigos. Por favor, não demore. ”
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Jesus: “Tenho ouvido todas as orações e petições. Você acredita que tenho algo
especial planejado para você? Você acredita que eu posso mover montanhas em seu
nome também? ”

Eu: “Acho que nunca experimentei uma libertação terrena, então presumo que
minha libertação seja para aqui e para minha morte”.

Jesus: “Então você pensa como um escravo. Os escravos trabalhariam nos
campos e sonhariam com os dias da morte e do céu. Eles cantariam sobre sua
libertação. Então, quando finalmente livre, porque eles não entendiam a liberdade,
era mais fácil permanecer um escravo porque isso é familiar. Você poderia estar
fazendo isso? "

Eu: “Compreendo e concordo com o que dizes, Senhor, mas devo discordar da
tua avaliação sobre mim. Por favor me perdoe."

Ele me leva até o pé da árvore e me faz sentar. Eu olho para Ele e ele está rindo.
Ele pega duas frutas e me entrega uma depois de dar uma mordida. Eu
imediatamente sei o que Ele está fazendo.

Eu: “Senhor, o Senhor está errado sobre mim”.

Jesus: Ele estava rindo. "Oh, Erin, agora você é capaz de ler meus pensamentos?"

Eu: “Senhor, claro que não, mas estou falando sério e Você parece estar
despreocupado e despreocupado com a minha dor”.

Jesus: “Sim, tudo bem. Não importa o que eu disse sobre você ser capaz de ler
Meus pensamentos. Você está Me entendendo mal completamente e não pode saber
o que Eu faço. ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor.” Dou uma mordida na fruta quando começo a chorar.

Jesus: “Sei que você não entende tudo isso pela sua posição. Eu sei, você não.
Acontece que vejo as coisas de uma posição diferente. Cada um de vocês recebe sua
porção e seu copo para beber.

“Bem-aventurado o homem que bebe do copo que não está vazio. Erin, sua xícara
está cheia; se você estiver com sede, beba. "Ele gesticula e, ao meu lado, está agora
um copo d'água. Eu pego e bebo." Erin, você pediu para beber do Meu copo. Isso é
pedir muito. Você percebeu o que estava pedindo quando fez isso? "

Eu: “Acho que não. Eu não entendo totalmente. ”

Ele me trouxe de volta a uma cena no jardim de rosas em Portland, Oregon. O ano
era 2000. Eu estava usando um vestido de terno preto. Eu tinha acabado de
chegar de um funeral de meu amigo e um cliente em minha loja.

Jesus: “Agora, conte-me sobre este dia.”
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Eu: “Olhei à minha frente e vi a rosa mais linda; incrível, realmente. Eu olhei para o
rótulo e dizia, 'Coração de Ouro'. Eu desabei. Eu estava sentado em um banco. Atrás
de mim estava uma bela paisagem; centro de Portland e MT. Capuz. Este vulcão
adormecido foi definido contra um céu azul cristalino. Foi de tirar o fôlego.
“Os funerais tendem a fazer você refletir sobre sua própria vida. Eu havia me
separado temporariamente do meu então marido e de um casamento abusivo. Eu
era dotado de status, dinheiro, saúde e meus dois filhos, mas pedi a Você para
fazer algo com minha vida. ”

Comecei a olhar para baixo. Eu rio e sorrio.

Jesus: “Sim, Erin, o que você pediu?”

Eu: “Eu pedi um 'Coração de Ouro' mesmo que isso significasse que eu tinha que
beber do cálice do sofrimento; Sua xícara. ”

Jesus: “Interessante. Então, eu respondi sua oração? "

Eu: “Sim, Senhor, mas realmente, veja o que tudo aconteceu. Eu não, com meu
pedido de coração ali, declarei meu desejo. Você não poderia simplesmente ter me
concedido isso e me mantido seguro e completamente seu? Por quê?"

Jesus: “Então, acho que você gosta do seu relacionamento Comigo agora, mas
gostaria que Eu removesse todas as coisas 'bagunçadas', correto?”

Eu: “Sim, Senhor, os treze anos de castigo. Eu me rendi a Você lá no jardim. Eu não
sabia o que estava dizendo. E se eu apenas orasse por um milagre; libertação e
bênção? Isso poderia ter removido a aspereza desnecessária para chegar ao
'Coração de Ouro'? ”

Jesus: Ele era tão alegre. “Então, você está dizendo que quer que Eu remova tudo o
que você experimentou? O quê, e perder todos esses grandes testemunhos e
histórias? Porque você iria querer aquilo?"

Eu: “Senhor, tu estás me fazendo chorar. Não consigo remover os últimos treze anos.
Eu perderia minha filha. Eu perderia minhas experiências. Eu perderia sabedoria.
Estou pedindo um favor. Se você não vier em breve, por favor, apenas me conceda
alguma liberdade da escravidão. Não devemos viver como escravos depois que Você
claramente nos libertou. Por favor, Senhor, me perdoe. ”

Jesus: “Erin, você está acreditando que eu posso? Quero dizer que posso e irei, só
para você? "

Eu: “Você pode fazer todas as coisas se for da Sua vontade. Tenho que acreditar, em
algum ponto, que Você realmente me concederá um grande 'Ano Jubilar'. Você disse
que faria. ”

Jesus: “O que 'Jubileu' significa para você?”
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Eu: “O ano em que você me remove das algemas e me liberta. No entanto, você já
está no sétimo mês do meu aniversário e não está indo nessa direção. ”

Jesus: “Erin, você não conhece os meus planos. Você está esperando uma
aquisição? ” Ele estava sorrindo. “Talvez você deva voltar a Levítico 25:10 e ver o
que diz sobre o 'Ano do Jubileu'. Você deve aproveitar a colheita do seu campo,
mas quando isso começa?
“Quando começa um 'Jubileu'? Como você sabe que o seu começou? Eu
constantemente digo a você para olhar para Israel para seu medidor? É apenas
globalmente ou às vezes você individualmente? Por favor, sinta-se encorajado. Antes
de presumir que conhece Meus caminhos, por favor, entenda Meu coração e também
saiba a estação. ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor, me falta sabedoria. Estou discutindo com o Amante de
minha alma e meu Libertador. Eu sou um idiota Estou falando o que penso. É uma
mente rebelde exagerada, e meu coração partido, ainda mais. ”

Jesus: “Erin, você ainda acredita que não quero te abençoar?”

Eu: “Não, Senhor, eu sei que Você me ama. Eu vi Você me sustentar. Você me
mostra o Céu e me mantém focado em Você e eu sou grato. ”

Jesus: “Você também sabe o que acontece durante o Jubileu?”

Eu não."

Jesus: “É um tempo de viagem. Você é levado de volta para sua família; as raízes de
sua ancestralidade. Você está unido e voltou. Você preparou o seu campo, a terra
descansa, você não trabalha mais e está começando uma jornada. ”

Eu: “Senhor, finalmente voltarei para casa?”

Jesus: “Erin, e se for na Terra e logo for o Céu? Você vai gostar disso também? ”

Eu: “Claro, mas parece que este é um bom ano para voltar para Casa. Todo ano é
um bom ano para vir aqui. Eu te amo, estou pronto para desfrutar de Você e estou
pronto para desfrutar da liberdade da escravidão. ”

Jesus: “Ainda há coisas que devem acontecer. Isso você sabe. Sei que os sinais
são muito fortes agora, mas serão ainda mais à medida que me aproximo. ”

Eu: “Mas, Senhor, Tu disseste: 'Mais cedo do que pensamos'. Isso significa amanhã. ”

Jesus: Ele ria tanto do meu comentário. “Oh, essa é a definição de 'mais cedo'? Eu
não sabia disso."

Eu: “Perdoe-me, Senhor, estou fingindo ler Seus pensamentos hoje. Graças a Deus,
você tem misericórdia e graça ou eu seria removido de sua presença. ”
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Jesus: “Não, eu não faria isso. Você é divertido demais para mim. Eu te amo demais.
”Ele estende a mão para me colocar de pé. Começo a chorar porque Ele me olha
como se estivesse orgulhoso de mim. "Venha comigo, amigo." Estou em choque com
isso e completamente quieto; 'amigo?' "Sim, Erin, eu chamo você de amiga."

Eu estou chorando. Lágrimas escorrem pelo meu rosto enquanto Ele caminha
comigo. Eu mal consigo acompanhar.

Eu: “Para onde vamos hoje?”
Jesus: “Um lugar especial aqui. Você vai gostar disso. "Estamos no mirante sobre o
vale. Ele aponta para uma pequena colina perto da base da minha casa na
montanha, mas, na verdade, a quilômetros de distância." Erin, o que você viu nos
quintais dessas mansões na Terra, você visitou ontem? ”

Eu: “Bem, eu vi algo lindo em cada quintal, mas nada nem perto da magnitude do
Lar na montanha que Você me concedeu.”

Jesus: “Sim. Você deve se lembrar disso sempre que decidir ansiar por
propriedades terrenas; propriedades que promovem a escravidão. ”

Ele agarrou minha mão e apertou. Instantaneamente, estávamos nos jardins mais
lindos e exuberantes que eu já tinha visto. Foi completamente sobrenatural. Ele tinha
todas as belas características que eu já tinha visto em diferentes jardins terrestres,
mas bem planejado, mantido e cuidado.

Havia hectares de rosas. Havia milhões e milhões de rosas. Havia fontes e piscinas
incríveis. Em uma área, vi crianças em um toboágua que foi cortado de cristal e
iluminado, caindo em uma piscina de três níveis. Cada um parecia derramar no
próximo, como piscinas infinitas na Terra.

Eu vi uma criança rindo enquanto descia o escorregador de cristal, caía na piscina
superior e isso a forçava a entrar na segunda piscina abaixo e depois novamente na
terceira. Então, as outras crianças e alguns adultos aplaudiram. Ele se aproximou e
deu um grande abraço e um beijo em Jesus.

Criança: “Obrigado por um lugar tão divertido!”

Jesus: “De nada.”

Ele riu, acenou e correu de volta para o topo do escorregador. Vejo, logo acima disso,
um lindo jardim; minha casa na montanha.

Jesus: “Agora veja o que você vai poder ver todos os dias”.

Ele apertou minha mão e estávamos instantaneamente na varanda da minha
casa. Eu não tinha visto isso antes. O Vale da Beracah no Céu era tão lindo. As
lágrimas ainda escorriam pelo meu rosto. Isso era diferente de tudo que eu já tinha
visto.
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Eu vi a Cidade de Ouro à distância; vários milhares de quilômetros de distância. Vi
lindos lagos próximos com barcos a vela e barcos de pesca. Parecia uma cena do
Mar Mediterrâneo. Ele chamou minha atenção de onde havíamos acabado de vir.

Lá, eu vi o jardim. Eu vi milhões de rosas. Era um mar de cores. Eram tantos, que eu
podia sentir o cheiro da fragrância daqui. Uma área se destacou. Eu vi um lindo
patch de rosas douradas, mas o interessante era; eles eram enormes.

Eu: “Uau, são incríveis.”

Jesus: “Você sabe o que são rosas?”

Eu não."
Jesus: “São rosas 'Coração de Ouro'.”

Eu: “Senhor, não há nenhum detalhe em nossas vidas que Você tenha deixado de
fora?”

Jesus: “Bem, sim. Não vou lembrar você das experiências ruins. Dessa forma, nunca
haverá aquelas memórias ou sentimentos de tristeza ou solidão envolvendo o que é
mau na Terra. Lembre-se, eu faço novas todas as coisas. Aqui, você está
restaurado.”

Eu: “Por favor, mostre-me, Senhor.”

Jesus: “Aqui, segure Minha mão.”

Instantaneamente, estávamos de volta ao Jardim. Era vasto e muito bonito. Em todos
os lugares que Jesus andou, ouvi pessoas dizerem: "Ele está vindo, veja, Ele está
vindo!" As pessoas ficaram muito felizes em vê-lo. Ele acenou e cumprimentou a
todos.

As pessoas o respeitaram muito e pareciam saber que este era o meu momento
especial com Jesus. Percebi que as pessoas estavam felizes por mim; não com
ciúme ou ressentimento, mas feliz por mim.

Caminhamos por lugares adoráveis. Havia pequenos recursos; grutas, fontes e
pedras de mármore com grama no meio, formando um belo padrão de treliça. Havia
passeios de belos pavimentos de pedra que tinham cabeças de leão de bronze
jorrando água. Havia áreas com fontes borbulhando abaixo do solo. Crianças ou
adultos podem sentar nas fontes.

Enquanto caminhávamos, lembrei-me de todos os jardins mais bonitos que já
estive; de São Francisco à Carolina do Norte e da Flórida ao interior do estado de
Nova York. Eu nunca tinha estado no exterior, mas tinha visto fotos de hectares de
tulipas e jardins na Grécia e em Bali, na Nova Zelândia e no Japão.

Este jardim era vasto; milhas e milhas. Seria impossível ir a todas as partes mesmo
em uma semana. O Jardim até subia e circundava um lago. As mansões ao longo
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deste jardim eram de tirar o fôlego.

O Senhor me disse que uma dessas mansões era uma das minhas queridas
amigas na Terra que está ansiosa para me ver. Eu olhei para ver o quão perto da
minha casa.

Jesus: “Erin, ela pode estar com você em um instante. Não se preocupe com os
tempos de viagem no céu. ”

Eu: “Senhor, não estou acostumada com isso. É tão estranho para mim. ”

Jesus: “Você aprenderá, assim que chegar aqui, que suas ações seguem seus
pensamentos, não como na Terra. Na Terra, seus pensamentos seguem suas ações.
Esta é a causa de luto desnecessário e também uma parte do ciclo do pecado. ”

Eu: Eu estava rindo. "Oh, Senhor, não consigo nem contar quantas vezes fiz coisas
sem pensar e quantos problemas o resultado é."

Jesus: “Aqui, você terá paz. Venha, eu tenho mais para você ver. ”
Perto da casa do meu amigo havia um lindo vinhedo e, em parte do jardim, vi um
gramado muito comprido com colunas e uma pérgula com lustre saindo dela. Eles
eram ferro preto e cristais. As luzes eram velas que nunca se apagavam.

Havia uma mesa comprida com tampa branca. Havia um belo cenário com vinho,
comida, pão, queijo e flores. A mesa estava posta como algo saído de uma revista. A
coisa toda dava para um olival, vinhas e o lago superior azul cristalino.

Eu vi todas essas pessoas em vestidos brancos; homens de calças e camisas e
mulheres de vestidos. Eles estavam em um barco no lago dançando. Havia uma
música incrível. Havia cerca de cem pessoas comemorando.

Eu: “Senhor, que divertido. Se eu não soubesse melhor, diria que parece uma
recepção de casamento. ”

Jesus: Ele sorria. “Não, não há necessidade de se casar no céu. Não há casamento
dado no Céu. ”

Eu: “Então, o que eles estão comemorando?”

Jesus: “Você não reconhece quem está aí?”

Eu não. Vagamente, mas não. ”

Jesus: “Não importa agora.”

Ele tinha um grande sorriso no rosto. Eu não entendi. Ele me acompanhou de volta
pelos acres de videiras. Vi uvas, frutas vermelhas, glicínias e oliveiras. Foi tão bonito.
Não importa por onde andávamos, eu ouvia risos, comemorações e música.
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Eu: “Eu adoro isso aqui. Senhor, principalmente os relatos de pessoas que dizem ter
estado aqui no Céu dizem que não existe uma estrutura sólida e que nossos corpos
são como espíritos. Dizem que somos transparentes e nossas moradias também.
Meu entendimento é que os Lares estão flutuando e nós flutuamos. ”

Jesus: “Mostra-me isto nas Escrituras; sobre nenhuma rocha sólida ou nenhuma
fundação. Novamente, esta cidade tem mistérios, como você sabe, mas nada falta no
céu. Novamente, você não será um espírito ou fantasma. Lembra daquela parte da
Escritura, depois do túmulo, onde as mulheres correram para me abraçar? Meu corpo
não era um ser físico. Quando você Me viu aqui em cima, como eu estive? ”

Eu: “Bem, eu corro para você. Eu te abraço e você me abraça. Você parece tangível e
eu também. É por isso que os conceitos de nenhuma superfície sólida, nenhuma
gravidade e corpos flutuantes parecem tão diferentes do que vi aqui. ”

Jesus: “Estas são as pessoas que aceitaram o comentário na Palavra de que vocês
podem ser como os anjos. Às vezes, os anjos estão na forma sólida, às vezes os
anjos são transparentes e às vezes os anjos são invisíveis.

“Da mesma forma, as pessoas pegaram as Escrituras referindo-se ao casamento e
disseram: 'Devemos ser como os anjos'. Novamente, eles aceitaram a Palavra em
parte, não no todo. Portanto, existe uma área do Céu criada para aqueles que
preferem que o Céu seja assim.

“Eles viverão como acreditam, solicitam e desejam. Então, sim, haverá alguns assim
porque este é o desejo de seu coração. Em contraste, você solicitou o que eu lhe
mostrei.”

Eu: “Não gostei da ideia do Céu ser transparente e translúcido. Minha linguagem de
amor é o toque. Senhor, se fosse como alguns disseram no céu, então você nunca
poderia ser tocado. Mesmo o toque não seria um objeto real tangível, mas sim um
fantasma. Isso me  entristeceria, pois desejo sentir, como tocar a grama celestial. Não
quero paredes de geléia ou plasma.”

Jesus: “Não se preocupe. O que você vê aqui é o que você esperava que o céu fosse. ”

Eu: “Acho que nunca pensei que estaria aqui, então não tenho certeza do
que esperava. Eu só esperava que o céu fosse um lugar tangível. ”

Jesus: “Quando peguei as chaves do Hades e levei esses santos ao lugar que havia
sido preparado com antecedência, a casa de meu pai tinha muitos quartos. Você
acredita que eu fiz câmaras de flutuação, ou quartos, para viver e adorar na Cidade
perto da Sala do Trono? "

Eu: “As câmaras de flutuação parecem 'nova era'.”

Jesus: “Sim, são. Estou segurando sua mão?"

Eu: “sim."
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Jesus: “Você pode sentir minha mão quando eu aperto?”

Eu: “sim."

Jesus: “Então não dê ouvidos a esses outros viajantes celestiais. Cada um desses
que alegou estar aqui quer estar à frente do outro no entendimento. Existem
mistérios aqui nos quais você viu. Você tem perguntas. Quando você chegar, tudo
isso fará sentido porque sua compreensão aumentará. Concentre sua atenção nas
coisas do Céu que estou compartilhando com você. Isso te traz alegria? ”

Eu: “Oh, sim, muito. Isso me faz esperar muito mais pelo céu. Antes, tenho que
admitir, eu temia porque era como uma nuvem.”

Jesus: “Sim. Este é um ataque inimigo muito bom. Toque nas uvas; pegue um
punhado e coma.”

Então eu fiz. Senti o caule e levei as uvas aos lábios. Eles eram muito tangíveis,
assim como o gosto. Eu sorri e ri.

Jesus: "Veja, Erin, o céu é tangível. Não se deixe enganar."

Ele me abraçou.

Sonhe.
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