
Sonho 085 - O Ferreiro

recebido no domingo, 15 de setembro de 2013

(anteriormente conhecido como Céu 11)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo o que temos. Obrigado por sua efusão.
Você me concede amor e misericórdia direto do trono do céu. Você me trata como uma
verdadeira filha do Rei como no Salmo 45 e Você me honra como tal.

Quem sou eu, e quem são meus amigos, para que sejamos favorecidos por ti? Senhor,
mesmo no Salmo 46, Tu falas de montanhas caindo e a terra tremendo, mas tu estás
aí para ajudar e não devemos temer.

Senhor, percebi que não posso me preocupar com o amanhã, com a Sua vinda para
nós e com o tempo para isso, pois Você estabeleceu as estações. Então, sabemos
como olhar. Nós agora que Você virá na 'época certa', mas ainda estou incerto sobre o
ano.

Pensei: 'Certamente, Senhor, esta é a hora.' Você me disse repetidamente que há
eventos que devem acontecer primeiro. Eles estão atrasados? Então você me lembra que
é fiel e vai nos avisar. Você vai comandar Seus anjos sobre nós e seremos protegidos.

No entanto, até então devemos viver cada dia procurando por Ti, mas estar
presentes para viver cada dia plenamente. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Só
comecei a procurar por Você há cerca de dezoito meses, mas me parecem anos;
muitos anos.
Quando os sonhos começaram, pensei que Você viria rapidamente e isso era um sinal,
mas eu realmente não sabia. Agora, Senhor, o Senhor fala em parábolas divinas. Você
deu vida às Suas palavras escritas para mim. No entanto, mesmo isso nos deixa
adivinhando quanto ao tempo de Sua vinda para nós no Arrebatamento.

Você é um grande mistério. Com Você falando por parábolas, padrões e profecias,
aprendi a buscar respostas e me voltar para Você. Corro para Você porque sei que Você
tem todas as respostas, Senhor Jesus, e que sou apenas um 'adivinhador'. Você possui
as chaves para esses mistérios maravilhosos.

Você não é um Deus de confusão, mas um Deus de perfeição e ordem perfeita. Portanto,
eu sei que, se eu permanecer firme, você me honrará com sabedoria e conhecimento.
Você me dará a habilidade de 'conhecer' Seu coração e 'fazer' a Sua Vontade. Estamos
tão perto do final, devo continuar encorajado.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Ele estava mais uma vez no Portal para me receber. Corro para Seus braços e
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Ele envolve seus braços em volta de mim.

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

Jesus: “Eu te amo, Erin”.

Eu estava ansioso hoje e preocupado com o amanhã.

Eu: “Senhor, por que estou lutando tanto agora? Não tenho motivo para estar tão
preocupado. A morte cumprimenta a todos nós. Eu não acredito que Você vai me
machucar ou me permitir sofrer. Senhor, você pode remover tudo isso agora e, pela minha
fé, posso ser curado. Posso ter fé como um grão de mostarda, certo? ”

Jesus: “Ah, tanta coisa acontecendo dentro de você agora. Você se esqueceu
tão rapidamente de ontem? ”

Eu: “Não, mas estou contigo apenas algumas horas por dia. O inimigo ruge durante a
maior parte do meu dia na Terra. Ele às vezes é muito alto e eu preciso que você
'ruje' muito mais alto. ”

Jesus: “Erin, a sabedoria é comprovada pelas ações dela. Como você está agindo? Você
carece de sabedoria? "

Eu: “Tenho tido crises de depressão. Estou cansado e inseguro de meu curso ou
mesmo de algumas de minhas decisões. ”

Jesus: “Isso é compreensível, dadas as circunstâncias. Eu não me preocupo com isso. O
que Me preocupa é que você fica deprimido tão rapidamente quando precisa ter alegria.
Isso não vai dar certo. ”

Ele pega minha mão e vai até a árvore com frutas. Ele puxa uma fruta que se parece
exatamente com uma maçã. Antes de puxá-lo para baixo, ele olhou para mim para ver se
estava pegando a fruta certa. Eu O ouvi dizer baixinho, pensando em voz alta ...
Jesus: “Hmm, vamos ver”.

Eu estava rindo porque Ele estava me examinando como um médico. Ele então
me entregou a maçã. Ele faz sinal para que eu dê uma mordida. Era o sabor
perfeito.

Eu: “Isso é maravilhoso. É uma mistura perfeita de ácido e doce. Eu amo

isto." Jesus: “Agora dê outra mordida.”

Ele estava olhando diretamente para mim. Olhei em Seus lindos olhos verdes azulados
e, ali, me vi refletido neles comendo minha maçã. A maçã em seus olhos era dourada,
mas, em minha mão, a maçã era vermelha. Comecei a rir.

Jesus: “Erin, por que você está rindo? Você não se vê como a 'maçã do meu olho'? ”

Eu estava rindo e ele estava sorrindo.
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Eu: “Senhor, Você é tão sábio e engraçado também. Você tem todo o direito de
me derrubar naquele Portal por minha falta de fé e meus pensamentos
ridiculamente inconstantes. ”

Jesus: Ele estava sorridente e bastante jovial. "O que? E perder toda essa diversão com
você aqui? Nunca! Isso é muito divertido. ”

Eu: “Oh, agora Você está tirando sarro de mim.”

Jesus: Sorrindo. “Não ... bem ... sim, de alguma forma. Eu estou te acalmando Não estou
surpreso com esses pensamentos que você está tendo. Não estou surpreso com sua falta
de fé. A cada dia, lembre-se de largar seus fardos, dizer adeus ao peso deste mundo e
seguir-Me. Eu sei que isso não é fácil. ”

Eu: “Senhor, durante a comunhão esta manhã, depois do pão, mal pude ajudar. Por um
momento, tornei-me o homem que ajudou a carregar a Sua Cruz. Era tão pesado; Quer
dizer, o peso dos dormentes da ferrovia! Quem poderia carregar esta cruz até a
crucificação?

“Como você conseguiu fazer isso depois de ser espancado? Então, quando eu bebi do
vinho aos pés da Cruz; bem, é uma visão difícil de ver. Então, saber que Você fez isso
como um sacrifício por nós, já que deveríamos estar lá na Cruz em vez de Você; bem, eu
preciso ser lembrado disso. ”

Jesus: Ele levanta as mãos e vejo cicatrizes. “Erin, eu faria isso por apenas um de vocês;
apenas um. Lembre-se do que você é para Mim e do quanto Eu o amo. Eu estou aqui
com você. Não foque em quais são suas provações e na magnitude, mas concentre se
no que as provações estão pedindo de você. Erin, o que estou pedindo a você?

“Agora, o que você vê em Meus olhos? Meu pai fabrica as ferramentas que o ferreiro usa
porque o resultado é para a glória de Deus, lembra? O ferreiro não está no controle de
seu resultado. Como você sabe que seu lugar é aqui, por que está tão abatido?

“Isso parece contraproducente para você ter uma vida abundante enquanto espera Eu
voltar para você. As coisas, às vezes, serão difíceis. Enviei amigos. Eu te enviei ajuda.
Agora, você pode ser paciente enquanto espera para ver o que farei por você? "

Eu: “Senhor, há alguns ferreiros na minha vida. Você pode colocá-los fora do trabalho
agora? Quero dizer, com a fornalha esquentando e, já que Você é o Oleiro, remova os
ferreiros. Estou sendo martelado aqui. ”

Jesus: “Sim, removerei os obstáculos. Eu acredito que eles seguiram seu curso. Já te
disse que te libertava da prisão. Os ferreiros construíram as grades, as fechaduras e
as armas contra você, mas eu tenho as chaves. ”

Eu: “Eu ficaria muito grato, Senhor, pois tornaria as coisas mais fáceis enquanto
passasse por esse refinamento. Eu sei que eles foram usados para me aproximar de
Você e isso é bom. Meu fardo, minha cabeça, levantaria se eu soubesse que eles não
eram mais uma consideração. ”
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Jesus: “Erin, porque você me conhece e até busca a minha face, farei o que você pedir.
Agora, quando eu fizer isso, o que você fará com a sua nova liberdade encontrada? "

Eu: “Viva e viva de graça!” Comecei a girar e dançar. Ele estava rindo e tinha um
sorriso enorme. “Estou animado para remover o ferreiro e suas armas. Estive cansado
e derrotado. Pode ser agora, Senhor? "

Jesus: “Erin, você sabe viver livre?”

Eu: “Bem, sou um escravo da minha situação, mas posso escolher reconhecer quem
sou quando criança aqui no céu. Eu posso pensar 'livre' primeiro e então talvez eu
aprenda a seguir meus pensamentos com ações? ”

Jesus: “Lembra-se do que lhe mostrei sobre os escravos quando não são realmente
libertados, mas mantidos prisioneiros apenas para seu próprio conforto? Eles nunca são
realmente livres porque nunca entregaram sua liberdade a Mim. O ferreiro os deixou
confortáveis com a escravidão. ”

Eu: “Senhor, se nos der liberdade, então nos liberta em todas as coisas para
que tenhamos mobilidade”.

Jesus: “Você disse uma coisa interessante. Um escravo que é libertado da prisão não
é móvel? ”

Eu: “Bem, o que entendi de Suas Palavras, Senhor, é que Você pode conceder a
liberdade de nossas aflições, o ferreiro, mas devemos compreender nossa nova liberdade
encontrada e remover nosso pensamento de escravo e nos libertar também.”

Jesus: “Muito bom. Digamos que você estivesse dormindo profundamente e seu Salvador
destrave sua cela de prisão, bem como as de outras pessoas. Você acorda e é informado
por um guarda que agora está livre para partir. Você, ainda dentro da cela da prisão, fica
esperando atrás das grades.

“Você vê outros prisioneiros andando livremente. Você vê que não há ferreiro zombando
de você diariamente com desespero e desânimo. Então o que aconteceu aqui?
Disseram
que agora você está livre. ”

Eu: “Senhor, não sei. Eu esperaria."

Jesus: “Por quê?”

Eu: “Não tenho certeza.”

Jesus: “Erin, vá ao bar. Agora tente a trava. O portão da prisão para a sua cela não abre
depois que seu Salvador o destrancou? ”

Eu: “Oh, Senhor, posso ser tão burro assim?”

Jesus: “Vamos até o homem, o paralítico, que estava sentado no tatame implorando por
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comida. O que eu disse a ele? ”

Eu: “Você disse que ele estava curado. Algo como 'pegue sua esteira e ande' ”.

Jesus: “Então dei mobilidade a ele. Eu disse: 'Sua fé é pobre; sentar aí até decidir se
levantar e tentar andar '? O que 'tentar' significa? Então o que mais? Oh sim, eu disse a
ele para pegar sua esteira de esmola. Por quê?"

Eu: “Porque ele não precisava disso. Ele agora está livre. ”

Jesus: “Sim, mas mais. Ele não voltaria mais a este lugar como um homem coxo e
mendigo. Ele também foi libertado desta situação. ”

Eu: “Nunca pensei em um detalhe tão pequeno antes. Nunca considerei
seu tapete; apenas o milagre. ”

Jesus: “Seu tapete foi um sinal do lugar de sua sentença de prisão e um lembrete. Ele
poderia tê-lo deixado lá para que pudesse ser erguido em memorial, mas isso é
bobagem. Ele não devia pegar seus pertences, levantar-se e andar por aí. Ele estava
livre para ir. ”

Eu: “Senhor, Você é incrível. Como posso realmente ficar contente em minha cela
de prisão? ”

Jesus: “Depois de um tempo, você começa a se ajustar às suas condições. Você
fica confortável. ”

Eu: “Hoje, comecei a olhar em volta para todas as coisas diferentes que têm barras. Eu
percebi algo. Tenho uma foto do meu filho no berço. Também tem grades, mas era para a
segurança dela. ”

Jesus: “Sim, isso é interessante nos tempos modernos. Agora, até os bebês estão
começando nas celas ”.

Eu: “Senhor, isso manteve meus filhos seguros. Estes são bons hoje. Isso me fez
dormir profundamente. ”

Jesus: Rindo. "Você está certo. Antigamente, os bebês ficavam com as mães durante
todas as vigílias. As crianças se sentiam seguras. Essa cultura ensina a deixar o bebê
seguro sem a mãe. Esta cultura ensina que isso ajudará o bebê a se tornar
independente e adormecerá 'com segurança em suas células'. ”

Eu: “Senhor, eu fiz isso. Eu deixo meus filhos chorarem para dormir. ”

Jesus: “Não estou aqui para condená-lo pelas práticas modernas de criação de filhos.
Estou apenas deixando você saber as origens e o início de onde a guerra pode
começar; a mentalidade do prisioneiro. ”

Eu: “Senhor, tens razão. Minha filha está bem comportada hoje. Eu sabia quando ela iria
acordar. Eu iria buscá-la imediatamente quando a ouvisse. Ela cantava e ria como se ela
fosse entretida por anjos. Fiquei literalmente animado quando ela acordou.
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“Eu a levava comigo para todos os lugares. Quando eu ia buscá-la, ela tinha o maior
sorriso. Ela nunca teve medo. Eu sempre estive lá para ela. ”

“Com o meu filho, fiquei muito doente; especialmente meu filho do meio. Se eu não
conseguisse alcançá-lo rápido o suficiente ao acordar, ele entraria em pânico, choraria
e então tentaria escapar. Algumas vezes, ele até tentou rastejar para fora do berço
sozinho. Acho que Ele não gostou da cela de prisão do berço.

“Senhor, agora me sinto mal. O inimigo deve ter trabalhado nele. Ele tem alguns
problemas de insegurança, desafio e independência que meus outros dois filhos não
têm. Eles gostam de estar perto de mim, mas também se sentem bem sozinhos. Eu fiz
algo errado aqui, Senhor? "

Jesus: “O inimigo começa desde o início. Um dia estarás livre disso. "

Eu:“ Senhor, queres dizer que, quando os meus filhos estavam fora da minha vista, o
inimigo trabalhava constantemente neles? Visto que a cobertura da nossa casa, naquela
altura, era apenas , no máximo, meio piedosos, então eles estavam completamente
expostos. ”

Jesus: "Erin, você me deu seus filhos. Você intercedeu por eles. Tudo o que é permitido é
para os propósitos do Reino. Isso é difícil de entender, mas importante."

Eu: “Senhor, quando o inimigo teve permissão para testar meus filhos, e mesmo
agora, especialmente com meus filhos, isso tudo foi para os propósitos do Reino? Esta
é realmente a Vontade de Deus? Quando você os testa, então você me testa e o
inimigo tem um 'dia de campo'.

“Quando se trata de meus filhos, sinto como se o inimigo os tivesse moldado como
ferramentas contra mim alguns dias. Visto que concedeu todos esses anjos à nossa
casa; então, por favor, Senhor, libera-os para ministrar aos meus filhos em seus ouvidos
enquanto eles dormem. ”

Jesus: “Agora, essa parte pode ser difícil de entender. Eu sei que você ainda mantém
acusações contra si mesmo pelo que aconteceu com as crianças quando elas eram
pequenas, embora tais acusações estivessem inteiramente na capa naquela época e
NÃO você. Erin, o ferreiro está ativo aqui. Você entende como? ”
Eu: “Não, acho que não. Fico aliviado quando todos estão sob meus cuidados, porque
você sempre me revela um conhecimento oculto sobre o que eles podem estar
fazendo em relação à tecnologia. Eu mantenho uma vigilância apertada, mas passa
tanta coisa que é impossível ver tudo. ”

Jesus: “Erin, se queres ter paz, deixa tudo para Mim. Você está aumentando as
preocupações. Seus filhos percebem sua falta de paz. Não falte sabedoria por causa de
sua falta de fé. Os dois trabalham juntos e você precisa de ambos. Agora, por que você
acha que tudo isso está sendo permitido agora e por que todas as marteladas? ”

Eu: “Esta é a pergunta que desejo que você responda, Senhor. Eu poderia listar tudo.
No sábado, durante um telefonema do meu empregador, soube que minha maior conta
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está entrando em casa e não precisará mais de mim em breve, mas ainda devo treinar
este jovem designer para essencialmente me substituir. Isso continua acontecendo.

Jesus: “Erin, antes de mais nada, na guerra, o inimigo fabrica diferentes armas.
Você estudou seu manual de guerra para obter as chaves. Agora, há pontos
importantes a aprender com a Minha Palavra e o curso da história.

“Está tudo acelerado hoje, entendeu? Tudo é planejado e estratégico, tanto do reino
celestial quanto do reino das trevas. Lembre-se dos padrões e entenda a ordem. Não há
nada novo sob o sol; nada. Venha comigo."

Ele me acompanhou até a árvore perto do mirante. Ele pega duas frutas que são
exatamente iguais. Eles tinham a forma exata do coração humano e eram vermelhos e
suculentos. O gosto era doce e ácido; minha combinação favorita. Tinha gosto de ameixa
e pêssego combinados. Eu sorri e agradeci a ele.

Jesus: “Sim, bom fruto, certo?”

Eu: “Senhor, tudo aqui é bom. Todas as frutas aqui são perfeitas e cada ser humano
aqui até dá frutas. ”

Jesus: “Agora você entende por que o teste. É assim, quando você finalmente chegar
aqui e, sim, até seus filhos, não vai faltar nada. Me dê sua mão."

Ele agarrou minha mão e me acompanhou até o mirante. Ele apontou ao longe para uma
das pequenas aldeias por um dos lagos. Ele apertou minha mão e imediatamente
estávamos lá. Não era muito longe de minha casa na montanha. Era uma pequena
aldeia bonita.

Se eu não entendesse a arquitetura celestial, teria dificuldade em compreender a
perfeição da marcenaria macho e fêmea aqui, o fato de que não há necessidade real
de pregos e as incríveis pedras lapidadas. Essas pedras eram precisas.

Acredito que voltei no tempo de 800 a 1000 anos até o norte da Europa. Esta aldeia
parecia moldada a uma 'aldeia europeia'. Os chalés e lojas eram quase todos
térreos.

Havia uma bela rua de tijolos de jaspe com padrão espinha de peixe bem no centro
da vila. As casas eram lindas. Alguns tinham telhados de palha de ouro, sim, de ouro.

Eu: “Senhor, isso é tão estranho e lindo. Esses telhados são de ouro? "
Jesus: Ele sorriu. “Não, eles são palha de bronze.”

Eu: “Isso é impossível. Eles são tão lindos!"

Quando olhei em volta, as pessoas ficaram tão animadas em ver Jesus que pararam de
fazer o que estavam fazendo e O cumprimentaram. Todos eles gritavam louvores a Ele e
Lhe agradeciam pessoalmente por várias coisas. Ele estava rindo.

Eles foram todos muito gentis e respeitosos com Ele, até mesmo as crianças. Eles não
O precipitaram e o subjugaram. Eles estavam tão felizes em vê-Lo. Ele acenou para que
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eu olhasse ao redor enquanto falava com os moradores. Ele acenou para alguém para
mim.

Uma linda mulher veio até mim. Ela tinha lindos olhos azuis e um sorriso caloroso.
Seu cabelo era como ouro fiado; ondulado e muito longo. Ela parecia ter um sotaque;
como alemão, mas não tenho certeza.

Mulher: “Olá, o Rei gostaria que eu lhe mostrasse nossa aldeia.”

Ela parecia tão familiar para mim, mas nada foi dito.

Eu: “Obrigado. Perdoe-me, mas Jesus nunca teve ninguém além dos anjos e os
profetas celestiais Elias e Enoque falando comigo, então estou um pouco surpreso hoje.
Eu te conheço? Quem é você para mim? ”

Mulher: “Erin, isso não é importante agora. Você vai entender isso algum dia. Estou
aqui apenas para lhe mostrar a aldeia por alguns momentos. Você e eu temos
conexões e você vai entender isso em breve, mas, por enquanto, vamos nos divertir. ”

Eu: Eu estava muito curioso. “Perdoe-me por insistir no assunto, mas você é
muito familiar para mim. Você é minha avó? Quem exatamente é você? ”

Ela me parou e olhou para Jesus. Jesus sorriu e riu de nós enquanto conversava com os
aldeões. Ela se virou e me encarou. Ela tinha um rosto perfeito como um anjo. Seus olhos
eram de um azul penetrante como cristal.

Ela era recatada e um pouco tímida; Muito humilde. Ela sorriu para mim com aqueles
lindos olhos de corça e seu sorriso era de tirar o fôlego. Qualquer homem terreno
desistiria facilmente de tudo o que tinha apenas para seguir uma mulher tão bonita
como esta. Seus dentes eram perfeitos e seu sorriso contagiante.

Eu: “Você é tão linda”.

Ela ficou um pouco tímida com isso e foi tão doce.

Mulher: “Nosso Senhor sabia que você faria perguntas. Não tenho permissão para instruí
lo ou fornecer-lhe informações; apenas para mostrar a você a aldeia. Algum dia em breve,
vamos rir juntos sobre isso quando você descobrir quem eu sou para você. Apenas saiba
que você será muito parecido comigo no céu e talvez até mais bonito.

“Não me invejes, pois passei por muita coisa para chegar aqui. Apenas saiba que você
tem pessoas aqui esperando para vê-lo. Fiquei muito animado quando Jesus me disse
que Ele iria trazê-lo aqui hoje. ” Ela ficou tonta e eu soube imediatamente que estava
conectado a ela de alguma forma.

“Você não deve falar com os santos que vieram antes de você. Você não deve invocar os
mortos. Apenas saiba que nós intercedemos por você a nosso Senhor Jesus todos os
dias. Podemos ver o que acontece com você e pedimos provisões para você também.
Saiba que aqui suas orações são ouvidas, assim como seu louvor. Jesus ouve tudo isso.
”
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Eu: “Espera aí, você acabou de me instruir e me informar ...” Ela começou a quase
pular pela rua na minha frente ela estava sorrindo e rindo. Corri para alcançá-la.

Mulher: “Erin, acabei de lhe dizer para não invocar os mortos, entendeu? Isso
vem diretamente da Bíblia. Isso é tudo." Ela estava rindo. “Agora, vamos ver o que
está aqui. Você vai adorar isso! ”

Ela me mostrou todas essas belas casas. Achei que fossem pequenos, mas são todos
muito grandes. As pequenas lojas eram incríveis. Havia uma galeria de arte com pinturas
feitas pelos moradores. Havia uma padaria de pão que cheirava celestial. Havia
chapelaria fazendo roupas, tecidos e tal.

Ela me levou até a porta e, lá dentro, estava os melhores tecidos. Havia todas as
medidas de linho. Havia lindos vestidos em formas de vestido. Havia costureiras incríveis
lá costurando à mão. Havia uma máquina lá, mas a maioria era feita à mão.

Eu me virei e olhei para o vestido que esta mulher estava usando. Era feito de
três medidas de linho. Seu peito e mangas eram como uma nuvem de linho e
seda entrelaçada com um fio de pérola que fazia o vestido brilhar no tecido.

Seu corpete até a cintura era outra medida de linho e forma adequada para acentuar sua
figura, mas não era vistoso; modesto e bonito. Seu vestido da cintura para baixo era azul
acinzentado claro e largo, mas não como uma bolha. Era lindamente drapeado e tecido
com fios de prata. Eu queria olhar a costura mais de perto.

Mulher: "Vá em frente, Erin, tudo bem olhar."

Eu vi a costura e os enfeites não eram possíveis na Terra. Na verdade, tenho
lágrimas nos olhos. Foi fantástico.

Eu: “Mal posso acreditar que isso é costurado à mão”.

Mulher: Ela sorriu. “Sim, esta loja é minha. Bem, todos nós trabalhamos juntos

”. As outras mulheres cantavam. A música era linda.

Eu: “Não seria mais fácil acenar com as mãos e terminar o seu trabalho?”

Mulher: “Acho que sim, mas isso é muito mais divertido. Que valor é esse? Isso é muito
gratificante. Erin, nosso Senhor disse que você poderia projetar aqui. Acho que você
poderia fazer isso da montanha; acene com a mão e não precise levantar um dedo. Você
vai fazer isso então? " Ela estava rindo.
Eu: Eu também estava rindo. "Claro que não; que diversão é essa! Sua loja é linda e
você é incrivelmente talentoso. Nunca vi um trabalho assim na Terra; nada nem perto
disso. ”

Mulher: Ela fez uma reverência. "Obrigado, Senhorita Erin."

Ela estava rindo. Ela pegou minha mão e me levou para fora. Todas as pequenas
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vitrines tinham essas lindas vitrines de cristal. Desde a chegada de Jesus, o vidro da
janela emanava arco-íris de cores. As ruas e prédios pareciam ter um zumbido suave, ou
movimento vibratório, tão relaxante e calmante.

Ouvi música em todos os lugares, risos e comemorações. Estas foram as diferentes lojas
por onde passamos: uma padaria de pão, uma pastelaria e alguns restaurantes de todos
os tipos. Os cheiros eram incríveis. Tinha uma loja de doces e até uma chocolatier.

Havia um soprador de vidro, uma olaria, uma loja de instrumentos musicais e uma loja
de antiguidades onde tudo era novo. Sim, isso é estranho, mas fiquei fascinado. Havia
um joalheiro e um fabricante de móveis.

Então eu vi um ferreiro! Eu parei no meio do caminho. Só então, Jesus estava lá.
Estendi a mão e o abracei.

Eu: “Senhor, isso é tão lindo. Estou tão animada para ver tudo isso e conhecer ... ”Eu
me virei para a mulher.

Jesus: Dirigindo-se à mulher. "Erin questionou você?"

Os dois estavam rindo. Isso me fez rir também. Ele me conhecia muito bem.

Eu: “Ok, pare com isso. Senhor, tu me conheces. Eu tinha que saber quem ela é
para mim. ”

Jesus: “Erin, você vai conhecer tanta gente aqui. Você tem muitos amigos. Eu não te
disse que as pessoas intercedem por você aqui mesmo agora? Eu encontrei você aqui
com um propósito. Vamos ver o que um ferreiro faz. ”

Caminhamos até a frente da loja. Jesus se volta para a mulher e ela vem até mim.

Mulher: “Erin, preciso ir, mas, primeiro, quero dizer 'obrigada' antecipadamente por
algo.” Ela me abraçou e beijou minha bochecha. “Vou continuar a orar por você e logo o
verei. Mal posso esperar para te contar tudo. Eu te amo."

Não tenho certeza de como a conheço, mas senti uma conexão profunda. Eu sabia que
não devia perguntar. Eu a abracei e agradeci pelas orações. Não tenho certeza do
porquê, mas disse a ela que a amava também. Ela era tão linda. Eu me perguntei se ela
era minha avó.

Jesus: “Ela não é maravilhosa?”

Ele tem um sorriso brilhante no rosto. Ele tinha muito orgulho dela, como um pai, e
tinha um amor profundo por ela.

Eu: “Senhor, amo como és. Você é tão incrível. Você conhece todos nós. Nós trazemos
alegria para você. Você nos traz ainda mais alegria. Estou tão feliz por você ter permitido
que eu a conhecesse, embora eu não entenda quem ela é. Parece que minhas raízes
estão no norte da Europa? ”

Ele estava sorrindo e rindo. Ele sabia que eu esperava mais respostas.

10



Jesus: “Erin, fica em paz. Você vai passar muito tempo aqui. Há um grande mercado de
fazendeiros aqui também. Você vai gostar disso. É como uma grande festa aqui todos os
dias, mas há um dia de descanso também. ”

Eu: “Por que haveria necessidade de descansar aqui?”

Jesus: Ele ria de novo. “Erin, existem diferentes formas de descanso, mas, no sétimo dia,
há um tempo para descansar e adorar ao Trono.”

Eu: “Oh, claro; sinto muito Senhor. " Fiquei envergonhado por ter esquecido
o sábado. “Então ainda praticamos isso? Adoramos aqui o tempo todo. ”

Jesus: “Sim, ainda há celebrações e festas. Ainda há um tempo para adorar a Deus no
Trono de Seu Templo também, embora você sempre adorará. ”

Eu: “Senhor, não posso deixar de te louvar sempre aqui. Na Terra, estou distraído. Na
Terra, tenho provações. Mal posso esperar pelo dia em que eles serão removidos para
que eu possa ser libertado e Te louvar. ”

Jesus: “Erin, você deve me louvar até nas suas provações”. Ele sabia o que eu queria
dizer, então estava sorrindo.

Eu: “Oh, Senhor, claro; o que quero dizer é te louvar sem peso ou fardos.

” Jesus: “Põe o teu peso e os teus fardos aos meus pés”. Ele estava rindo.

Eu: “Ok, claro. Você pode remover o ferreiro então? ”

Jesus: “Ah, muito bom. Vamos ver o que faz um ferreiro ”.

Eu: eu parei. “Senhor, um ferreiro não é escuro e sinistro? Por que você teria um
ferreiro no céu; um punidor? "

Ele me levou do outro lado da rua para uma loja de ourives e, em seguida, na
outra direção, para uma ourivesaria. Ele riu.

Jesus: “Erin, procure o ferreiro. Ele trabalha em metais mais escuros, o ourives em ouro
e o ourives em estanho e prata. ”

Eu: “Mas todos eles precisam de fogo. Por que há fogo no céu? ”

Jesus: De novo ele se divertiu. “Erin, não houve fogo perto do Altar? O fogo aqui não é
uma chama ardente. Este fogo é usado para os propósitos do Reino. Não haverá chamas
eternas e quentes aqui. Isso é diferente. Você saberá melhor um dia. Ser encorajado."

Eu: “Então, por que me mostrar isso aqui?”
Jesus: “Então você tem entendimento. Entre."

Na nossa frente estava um homem muito bonito com olhos azuis e feições cinzeladas.
Ele era muito musculoso e jovem como a mulher; cerca de 25 anos. Ele imediatamente se
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curvou a Jesus. Jesus acenou para ele e disse-lhe para continuar.

Jesus: “Agora, Erin, observe.”

Eu vi o metal quente sendo girado conforme saía da forja ou fornalha. Foi colocado
em algo que parecia uma bigorna. O homem começou a martelar. Normalmente seria
alto, mas não foi.

Jesus: “Você sabe como se chama a fornalha aqui, Erin?”

Eu não; uma forja? ”

Jesus: “Não; uma floricultura. A bola quente de metal é chamada de flor. A plataforma
em que ele está martelando é uma bigorna. ”

Eu: “A bigorna tem a forma de um chifre de um lado.”

Jesus: “Ah, você percebeu; Boa. O metal também é temperado. Então esfria e descansa.
” Ele estava sorrindo. "Pegue minha mão".

O belo ferreiro acenou para nós. Seu sorriso era lindo e seu cabelo balançou um
pouco. Ele tinha cabelo comprido. Ele também sabia meu nome.

Ferreiro: “Erin, estamos orando por você”.

Eu disse obrigado e partimos em um instante. Estávamos agora no banco da piscina
dos fundos de meu lar na montanha. Eu sorri e ri. Adorei estar aqui.

Jesus: “Você entende um pouco do que eu te mostrei, Erin?”

Eu: “Estou maravilhada, sim, mas preciso de ajuda para entender. O ferreiro aqui é bom.
Os ferreiros da Terra estão me martelando. Aqui, ele martela metal. Na Terra, ele me
martela. ”

Jesus: “Os ferreiros não são iguais. Não tenha medo. Você tem muitos amigos aqui e o
ferreiro também está aqui. Agora vamos abordar seu martelar e seus obstáculos. Este é o
Jubileu, certo? "

Eu: “Acho que sim”.

Jesus: “Sim, isso é bom. Nós sabemos que você é amado. Sabemos que seus filhos são
cidadãos aqui, assim como você e seus amigos. O que agora? Hmm…"

Eu: “Senhor, meus obstáculos na Terra.”

Jesus: Ele sorria e brincava comigo. “Oh sim ... então, vamos revisar as ferramentas do
ferreiro. Este também é um padrão perfeito de guerra. O metal é aquecido em uma
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