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Domingo, 18 de agosto de 2013

Recebido no domingo, 18 de agosto de 2013

(Anteriormente conhecido como Céu 7)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por Seu amor e cuidado divinos.
Obrigado pela bênção do meu tempo especial com você. Eu te valorizo
muito. Amo-te profundamente e a minha gratidão é ilimitada.

Jamais poderia esquecer o que Você fez por mim e o que continua a
fazer. Você é meu amor e minha vida. Sinto-me honrado em ser seu
amigo. Você é meu Senhor. Você é digno de ser elogiado e adorado
completamente.

Jesus: "Erin, sobe aqui."

Eu tenho 25 anos de idade. Ele me cumprimenta novamente hoje mesmo
no Portal. Corro para Seus braços e Ele me recebe com alegria. Ele sempre
parece tão feliz em me ver, mas eu sou o feliz.

Eu: "Senhor, eu estava apenas contigo, mas parece que há muito tempo;
até alguns dias." Jesus: "Em breve, você nunca mais se sentirá assim. Você
residirá aqui Comigo e compreenderá que Eu estou com você sempre e
sempre estive."

Eu: “Senhor, este é um daqueles mistérios que eu não consigo entender
neste sentido do tempo, mas eu sei que é perfeito. Quando Tu falas, eu sei
e me consolo em todos esses mistérios, que eles são divinamente perfeitos
e é porque Eu estive em imperfeição no tempo terreno por muito tempo.
Meu cérebro não entende os princípios divinos como o que vejo aqui. "

Jesus: "Erin, você parece tranquila e feliz hoje."
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Eu: "Senhor, nos fins de semana eu descanso, sonho e rio mais. Meus
filhos já estiveram aqui e eu durmo melhor. Trabalho de novo amanhã,
mas estou dando isso a Ti. Não posso controlar o que os outros fazem.

" Ontem, Você me lembrou que devo orar por meus amigos como em
Jó 42:10. Devo perdoar meus inimigos como em Marcos 11:25. Sinto
que continuo fazendo isso indefinidamente. É exaustivo. "

Jesus: "Sim. É exaustivo perdoar indefinidamente." Ele estava brincando
comigo: "Eu não te perdoei assim? Quantas vezes? Eu esqueci ...?"

Eu: Eu estava rindo. "Sim, eu sei, Senhor. Devo perdoar setenta vezes
sete e esquecer isso, não me lembrando mais."

Jesus: "Não, Erin, olhe de novo. Você deve perdoar o seu inimigo e não
acusá-lo se realmente o perdoar. Não quer dizer que você deve
esquecer ou não ter memória dos erros.

"O que aconteceu com você tinha o propósito de aproximá-lo de Mim,
mas você ainda tem um inimigo. É sensato permanecer informado e
pronto para a batalha. Geralmente, um ladrão vem à noite quando você
é pego de surpresa; para matar e destruir.

"Cuidado com a incompreensão do contexto disso. Agora, é Deus quem
não se lembra mais dos seus pecados; eles são esquecidos. Quando você
é sincero e pede perdão ao Pai, Ele aceita e se alegra."

“Ele então abençoa você e remove suas manchas. Você fica branco como a
neve. Se você está segurando algo contra seu irmão e não vai perdoá-lo
porque está agindo como Deus, então Deus não pode perdoá-lo até que
você se arrependa de sua teimosia, entendeu? "

Eu:" Senhor, setenta vezes sete; depois disso, o que acontece? "

Jesus:" Bem, Erin, ganhe e ore por sabedoria porque depois de setenta
vezes sete pecados contra você por um irmão ou irmã, bem, então, eu
ganharia uma nova família ou amigos. " Ele estava rindo. “Você deve me
dar todos os seus problemas. Deixe-me defender sua causa e remover o
acusador ou o causador do dano.
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“O inimigo é implacável em sua perseguição. Ele não vai parar. Seu tempo
é curto. Enquanto isso, concentre-se em Mim e nas coisas do céu.
Concentre-se nas coisas adoráveis da Terra; as coisas que criei para sua
diversão.

“Não permita que o inimigo roube sua alegria. Eu sei que seu
trabalho rouba sua alegria. Dê isso para mim. O inimigo quer
exaurir você. Não dê a ele um ponto de apoio; nenhum. "

Eu:" Obrigado, Senhor, eu deveria saber melhor agora. O inimigo me
preocupa com datas, eventos e tempestades. Sinto-me vulnerável
agora, mas tenho alegria. "

Jesus:" Lembre-se, tenho tudo planejado. É maravilhoso vigiar. Isso é
louvável e Me faz sorrir. No entanto, lembre-se,

“Agora, eu sei que você está desanimado com o furacão. Você estava
esperando por um sinal ou algo assim. Tenha conforto, não há acidentes.
Quem traz os ventos, agita as águas, sacode o chão e cria as
tempestades? "

Eu:" Você e Deus, claro. "

Jesus:" Então, Erin, você confia plenamente em mim? "

Eu:" Sim. "

Jesus: “Como você sabe o que Deus pensa?”

Eu: “Oh, me perdoe, eu não posso de jeito nenhum. Não tenho poder
como Deus para saber isso ou aquilo. "

Jesus:" Então, diga-me, o que torna um pai melhor; aquele que conta
cada detalhe aos filhos, o que faria o seu nunca dormir, ou um pai que
compartilha apenas aquela informação que é benéfica e lhes dá um sono
tranquilo? Qual é você? Qual sou eu? "

Eu: "Ok, entendi. Definitivamente não conto tudo aos meus filhos. Só
com as finanças, eles ficariam preocupados toda vez que o telefone
tocasse. Se soubessem de tudo, ficariam nervosos. Bom ponto."
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Jesus: "Então, você realmente quer cada detalhe sobre Deus e o que Ele
pensa? Erin, às vezes os mistérios são bons. Se você confia em Deus,
então deve confiar em Suas habilidades para tomar decisões, certo?"

Eu: "Você está certo. Por favor, me perdoe."

Jesus: "Você está perdoado. Agora, você tem um lugar que gostaria de
revisitar. Isso está
em sua mente. Venha."

Ele pegou minha mão e apertou. Voltamos instantaneamente ao Jardim de
Deus. Jesus permaneceu do meu tamanho ao passar por isso. Eu perdi
minha respiração novamente.

Eu: "Senhor, não há muito escrito sobre o Jardim de Deus.

Jesus: "Erin, há mais escrito do que você imagina, mas vamos simplificar.
O Jardim de Deus está perto do Seu coração. Aqui, o Jardim está
completo, inteiro e cheio de vida. O Jardim do Éden na Terra foi criado
como uma mini-versão deste para que o Senhor pudesse andar entre os
homens e ter comunhão com Adão e Eva. ”

Enquanto caminhávamos, não pude acreditar como tudo é
incrivelmente exuberante, vibrante e lindo. É o paraíso na forma mais
elevada.

Eu: "Senhor, eu noto que não há morte, não há folhas marrons
ou galhos pendentes. Tudo aqui é perfeito. Também não parece
um perigo escondido. "

Jesus:" Você quer dizer uma aranha ou mesmo uma cobra, certo? "

Eu:" Não me parece que existe. "

Jesus: "Você tem razão, Erin. É semelhante ao Éden, mas nenhum mal
entra aqui; nada nefasto ou venenoso."

Ele me leva para fora do caminho para uma escada flutuante. Subimos por
ela e chegamos a um jardim separado com uma bela balaustrada. O
Jardim é um círculo completo. Ele me leva até a balaustrada e podemos
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supervisionar todo o jardim do ponto de vista de um pássaro. Está dividido
em quatro seções.

À distância, vejo uma vasta estrutura da qual flui um enorme rio. Lá, o
rio se ramifica e parece alimentar quatro rios dele, como um padrão de
grade da vasta estrutura. A estrutura me parece um enorme palácio de
cristal e pedra.

Eu: "Senhor, perdi minhas palavras de novo. Aquele é o Palácio de Deus à
distância? O Jardim está anexado? Ele realmente anda por aqui? Acabamos
de percorrer Seu caminho de caminhada. Isso é incrível."

Comecei a chorar. Estendi a mão e escondi meu rosto em Seu peito. Eu
estava superado.

Jesus: "Erin, não chore, por favor. Não há necessidade. Você é uma
convidada bem-vinda aqui no Jardim do Rei. Talvez você deva revisitar um
de seus Salmos favoritos, Salmo 45, para lembrá-la de algum maná
escondido ali . "

Eu: "Senhor, por favor, não esconda o maná. Divulgue comigo este
conhecimento para que não me falte mais sabedoria."
Jesus: "Erin, você vai descobrir essas coisas junto com seus amigos. Um
dia, todos vocês serão convidados aqui como convidados e celebrarão o
casamento. Juntos, vocês vão desvendar mistérios,

Eu: "Obrigado, Senhor. Sim, com a Sua ajuda apenas
ganharemos sabedoria e compreensão."

Jesus: "Agora, tem algumas coisas interessantes aqui. Veja."

Eu vi o terreno dividido em quatro seções. Meus olhos agora tinham o dom
de uma lente macro. Percebi que cada propriedade refletia as estações.
Um era inverno, um verão, um outono e uma primavera.

Eu: "Oh, Senhor, obrigado por isso. Somos ensinados que não há inverno
aqui por causa da morte."

Jesus: "Erin, defina o inverno. O inverno é a hora do sono profundo. As
árvores não morrem. Elas descansam. Tudo foi criado por Deus. Até as
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folhas que caem aqui não caem e morrem."

Eu: "Senhor, então cada seção é permanentemente a estação que vemos
ou elas seguem ciclos?"
Jesus: "Ótima pergunta. Eles passam por ciclos. Giram em completa
harmonia. Quando você caminhou aqui outro dia, olhe por onde andou."

Ele apontou para uma área que estava se formando do inverno à
primavera. Enquanto examinava o caminho, a paisagem se tornou
incrivelmente exuberante. Eu não podia ver tudo isso porque era muito
pequeno e não via a imagem maior ou a paisagem. Eu estava tentando ver
o palácio de cristal, mas meus olhos não conseguiam ver os detalhes.

Eu: "Senhor, podemos chegar mais perto do Palácio? É o Palácio de Deus,
certo? Parece tão lindo."

Jesus: Ele estava rindo. "Algum dia, Erin, mas o que você está vendo é um
arboreto e um jardim interno. É muito bonito e parece um palácio. Também
é um tipo de planetário de alta tecnologia e tem algumas características
incríveis que você não entenderia. Isso é um lugar que encanta a Deus. "

Eu: "Então, Seu palácio deve ser incrivelmente grande. Como é projetado
e mobiliado? O que seria digno de Deus? Como Ele dorme? Ele não dorme,
certo?"

Jesus: Jesus estava rindo tanto. "Erin, tantas perguntas. Aproveite o
Jardim agora. Aproveite este momento e ganhe compreensão à medida
que avançamos. Não pule à frente. Isso é o suficiente por hoje.
Voltaremos e começaremos aqui. Você é amada pelo Rei."

Sonhe ...
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