
Sonho 086 - Jardim de Deus e o Ferreiro

recebido no sábado, 21 de setembro de 2013

(anteriormente conhecido como Céu 12)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Eu te amo muito. Você fez muito por mim em apenas um
ano. Como isso pode ser? Como esses milagres podem ocorrer? Só você pode fazer o
que fez. Não posso reivindicar nada por mim mesmo. Não fiz nada para merecer o Seu
derramamento.

Eu mudei. Estou para sempre arruinado por uma vida normal. Senhor, Você me
arruinou para existir aqui. Quando tudo parece sombrio, Você me lembra do meu Lar
no Céu e do lugar perto do Seu Altar. Certamente, sou abençoado.

Quem somos nós para merecer um Deus como você? Quem somos nós que enviaste
Jesus como sacrifício por nós; corrigir todos os erros e apontar-nos a Você pela Cruz?
Quem somos nós agora para viver nesta época? Não presumo que Te conheça, mas o
único vislumbre que tenho desse amor febril por nós, é o amor que tenho por meus
próprios filhos e amigos.

Esse amor me faz querer ficar, lutar, abrigar e proteger. É tudo o que sei fazer. No
entanto, aqui eu sei que Você ainda me ama mais. Você me liga à noite enquanto eu
durmo. Você fala ao meu coração durante o dia. Você me corrige gentilmente para não
me machucar, mas para instruir.

Você gentilmente me guia como uma criança aprendendo a andar. Você me lembra de
ficar com Você e não me precipitar. Você me abriga em um lugar seguro. Você me
mantém na fenda da rocha, de Sua Montanha no alto. Você gentilmente me cobre e me
segura sob Suas asas. Eu te amo muito.

No Salmo 27, você me esconde em sua tenda e me mantém a salvo de meus inimigos.
Senhor, amo o Teu abrigo mais do que qualquer lugar aqui e anseio pela Tua presença
dia e noite. Obrigado, Pai, pela glória de Sua presença.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Ele está bem no portal para me cumprimentar de braços abertos. Eu corro direto para
ele. Tenho cerca de 25 anos.

1



Eu: Eu estava chorando. “Obrigado, Jesus, por tudo o que fizeste. Eu sou tão
abençoado por você em todos os sentidos. Eu amo Você." Minha cabeça estava
enterrada na lateral de seu peito.

Jesus: “Que bom que você veio. Você sabe que pode vir todos os dias para Me ver
aqui. Estou aqui para ouvir e mostrar grandes mistérios. ”

Eu: “Senhor, sinto muito. Tenho estado tão ocupado com a vida que às vezes é difícil
vir até Você. Existem tantas distrações que parece que não consigo chegar até você.
Eu sinto sua falta."

Jesus: “Erin, estou sempre contigo. Por favor, não se preocupe. Não desanime. Eu sei
que você está passando por muita coisa. Está bem."

Eu olhei para Ele e Ele tinha um sorriso interessante no rosto; um olhar onisciente. Ele
percebeu que eu o estava estudando.

Eu: “Senhor, Você sabe coisas sobre mim e o que está por vir, mas sorri. O que vai
acontecer?"

Jesus: “Erin, não estou sorrindo porque a destruição está chegando. Você não me
conhece agora? ” Ele estava rindo e balançando a cabeça.

Eu: “Senhor, tudo isso que está acontecendo não parece tão engraçado. Por favor, me
ajude a entender enquanto Você se senta e ri sobre isso. ”

Eu estava ferido. Ele se aproximou e me deu um abraço em volta do meu ombro com
Seu braço.

Jesus: “Nesse ponto, você deveria me conhecer um pouco melhor do que isso. Eu não
sou um zombador ou destruidor do espírito. Eu não sou, nem é Meu Pai, enganoso em
deixá-lo cair e brincar sobre isso. No entanto, estou sorrindo porque vejo uma imagem
diferente da sua.

“Veja, os humanos se concentram em suas circunstâncias imediatas; coisas que são
locais ou ao seu redor, coisas que são visíveis na frente deles. Eles falham em ver o
Criador. Eles não conseguem olhar para cima ou focar no horizonte para colocar as
coisas em perspectiva.

“Quando você não vem tanto a Mim, tende a agir de acordo com o que entende.
Lembre-se de que o inimigo adora quando você está distraído. Se ele puder enchê-lo
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de dúvidas e desânimo, ele o fará. Seu ouvido tem uma bigorna e um martelo onde
tudo é introduzido em você. ”

Eu: “Senhor, perdoe-me por palavras faladas incorretamente e por não ver o quanto
Você me ama”.

Ele pega minha mão e imediatamente estamos em um jardim botânico gigante. Era o
Jardim de Deus. Comecei a chorar. É o lugar mais bonito de todo o Céu e Terra. Nada
se compara à beleza deste lugar; absolutamente nada.

Eu vi um lindo caminho arborizado que tinha todos os tipos de árvores, arbustos e
vegetação. Então olhei para baixo e à minha direita e lá estava a enorme mesa de
banquete e o belo Conservatório de Vidro. Além disso, ficava o Jardim Botânico.

Tirou meu fôlego. A escala de tudo havia mudado e agora estava no meu tamanho.
Antes tudo era enorme e eu era pequeno.

Eu: “Oh, Senhor, este é de longe o lugar mais lindo que eu já vi. É tão glorioso. Minhas
células e meu corpo reagem aqui como se eu estivesse perto do Trono na Cidade
Dourada. Por que?"

Jesus: “Isso é fácil. É porque Deus se agrada aqui. É aqui que Deus caminha. Você
está parado onde Deus caminhou. Você está em solo sagrado, Erin. ”

Imediatamente, caí de joelhos. Fiquei com medo de que Deus me visse e que eu não
fosse apropriado.

Eu: “Oh, Senhor, não O tenho honrado. Ele certamente não vai me chamar de volta
aqui. ”

Jesus: Ele ria tanto. “Erin, você foi convidada. Você é a filha do rei. Você está
convidado a caminhar aqui. ”

Eu: “Então, Senhor, seremos todos livres para andar por aqui quando entrarmos no
Céu?”

Jesus: “Haverá momentos para celebrações especiais. Este é o 'quintal' pessoal de
Deus e Sua casa fica no alto da montanha. Quando você vier aqui, você mudará e será
respeitoso. Não haverá mais um senso de direito que os humanos têm. ”

Eu: “Não entendo o que estás dizendo, Senhor.”
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Jesus: “Um dia Deus formará a nova Terra e assim será; paraíso. Lá, Ele andará
livremente entre vocês em comunhão. Até que tudo isso seja concluído, Ele anda
livremente aqui e na montanha.

“Ele também reside no trono. Então, isso aqui é um convite especial. Não é como se
você pudesse comprar um bilhete 'Day Use' por três dólares e vir aqui e vagar
livremente. ”

Eu: Eu estava rindo disso agora. “Então, quando estivermos no céu, haverá áreas
restritas?”

Jesus: “Bem, sim e não. Deixe-me explicar. Nem todos, na chegada, estarão prontos
para todas as partes do céu. No início, alguns terão permissões que outros não. Muito
disso é por causa de sua caminhada na Terra. ”

Eu: “Achei que não ganhávamos nada. 'Uma vez salvo, sempre salvo' é muito popular.
”

Jesus: “Ok, exemplo perfeito. Erin, quando você viu os Tevah chegarem, você notou
que um primeiro lote grande deles chegou, então houve um atraso e outros vieram? "

Eu: “Um pouco. Eles eram muito próximos. Meu único filho estava atrasado. ”

Jesus: “Havia alguma reconciliação a fazer. Existe também um lote ainda posterior e
outro. Há uma razão. Isso é difícil de entender agora. Há uma razão para suas
provações terrenas. Dizem que você deve ser grato por suas provações. Agora,
lembre-se, não cabe a você perguntar por que as provações, mas o que as provações
estão pedindo de você.

“Bem, poucos têm tempo para louvar a Deus durante o sofrimento e se concentrar nas
coisas do céu. Em vez disso, muitos se concentram em si mesmos; o que seus
recursos materiais podem fazer ou o que sua própria força pode fazer para movê-los
através das provações. Este é um teste de fé, que é uma demonstração de maturidade.

“Aqueles que deixarem ir e deixarem Deus experimentarão a Cidade aqui e caminharão
pelas ruas de ouro até o Trono. Outros precisarão passar por algum treinamento ”.

Eu: “Parece que, quando chegarem, todos vão se submeter. Veja a alegria quando
todos eles chegarem. ”

Jesus: “Isso é verdade. Todos estarão prontos para ir diante de Deus, mas não
imediatamente. Na Terra, Erin, você respondeu à voz de Deus ... finalmente. Quando
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você não ouviu dEle sobre o seu tempo, você se manteve fiel a ele; nunca parando. ”
Ele estava sorrindo e rindo.

Eu: “Sinto muito, Senhor. Eu não desisti. Eu recitei todas as promessas da Palavra em
voz alta todos os dias, até que Seu ouvido se voltou e Você mostrou misericórdia de
mim. ”

Jesus: “Sim, eu sei, mas estava bom. Você percebe que cinco anos atrás você não
estaria pronto para o primeiro grupo de Tevahs? ”

Eu: “Sério? Eu fui salvo. Eu era ativo na igreja. Eu olhei para você. Eu reconheci sua
voz. ”

Jesus: “Não, Erin, você não estaria pronta para o primeiro grupo.”

Eu: “Eu teria sido um Santo da Tribulação? A sério?" Eu estava chorando.

Jesus: “Não, Erin, você não entende quem está no primeiro grupo. Lembre-se, eu disse
a você que nenhum de seus filhos passa pela Tribulação, mas que eles residem aqui.
Agora, tenha compreensão. Quero que você se lembre de quando viu uma pequena
Tevah nas montanhas no ano de 2000. Você se lembra? ”

Eu: “Senhor, sim. Eu tinha uma necessidade desesperada. Foi tão severo e tão
chocante que só você poderia me responder. Foi o meu ponto de viragem e a única
parte da minha vida onde terminei com o mundo material. Eu queria ser usado ou
simplesmente esquecido.

“Havia muito mais. Eu te invoquei. Não consumi comida ou água por três dias. Você me
acordou na73ª hora do meu jejum e me disse para beber. Era de manhã cedo. Eu me
ajoelhei e clamei por você. Jurei que não beberia até ter notícias suas.

“Então, instantaneamente, fui pego pela visão. Eu não poderia fugir disso. Eu estava
nele, mas aparentemente bem acordado. Nisso, eu estava em uma linda motocicleta
rápida. Eu estava entrando e saindo do tráfego direto, a cerca de 130 quilômetros por
hora.

“Virando uma esquina, cortei um galho em um pedaço de cascalho da estrada. Eu vi
diante de mim, ao longe, as montanhas mais incríveis. Eles eram tão jajestic, como
Whistler no Canadá ou outros lugares que eu vi em cartões postais.

“Eu olhei e disse: 'Que bom, agora vou ver Jesus. Ele está naquela montanha. ” Então
minha motocicleta perdeu todo o controle. Não consegui colocá-lo de volta na estrada.
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Só então, passei por uma queda acentuada na calçada e vi a calçada se aproximando
do meu rosto.

“Eu não tinha capacete, mas usava couro de montaria. Eu era obviamente imprudente
e arrogante. Eu morri em minha visão e fui pego até a montanha em uma plataforma
tipo doca. A pequena Tevah parou e havia dois homens.

“Esses dois homens eram velhos, mas jovens ao mesmo tempo. De alguma forma, eu
os reconheci como Enoque e Elias. Eles falaram sem palavras, como se eu não
estivesse lá no começo. Eles discutiram que eu não estava pronto. Então, os dois se
viraram para mim e disseram: 'Erin, você deve morrer para si mesma primeiro.'

“O outro disse: 'Vós sois daquele mundo, não das coisas de Deus. Para estar aqui,
você deve morrer para lá. Você estara aqui.' Então, imediatamente, eu estava de
joelhos na minha sala de estar. Fiquei desapontado. Eu queria ouvir de você. ”

Jesus: “Você entende o significado do que você fez? Erin, há um bilhão de pessoas na
Terra. Você ligou para o céu e se encontrou com Elias e Enoque. Por que eles vieram?
"

Eu: “Não sei o que te pedi, Senhor”.

Jesus: “Erin, o mundo material te cobriu com um véu. O inimigo fez o possível para
mantê-lo longe de você. Há muito mais nisso. Os próprios Enoque e Elias sabiam de
antemão por Deus que você tem um propósito e ele está por vir.

“Erin, você pode ajudar seus amigos e outros que foram chamados a voltar seus
ouvidos a Deus, a mergulhar na Palavra da Verdade, a entrar no Espírito Santo e a
correr atrás de Mim.

“Bem, eu sei que você estava desanimado aqui, mas o que você fez? Você correu ou
reconheceu Minha voz mansa e delicada? ”

Eu: “Então começou a martelar. Senhor, foi um processo lento e doloroso;
ridiculamente injusto, na verdade. Você poderia simplesmente ter me açoitado e me
permitido pendurar na cruz e acabar com isso em um dia. "

Jesus: “Tudo bem, mas, nesse ponto, a sua morte seria benéfica? Eu acho que não. As
pessoas teriam estado em seu funeral sem dizer nada sobre sua vida significativa.
Acredito que diriam: 'Que pena. Ela nunca realmente percebeu seu potencial. '

“Você não teria dado à luz sua filha e seus filhos teriam crescido em uma situação ruim.
Erin, Elijah e Enoch chamaram o ferreiro; seu refinador. Isso é bom."
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Eu: “Não gosto do ferreiro. Eu prefiro muito mais o Potter. ” Ele estava rindo.

Jesus: “Acho que os dois usam fornalha, Erin. Você está sendo bobo. Voltaremos a
isso mais tarde. Eu vou te levar de volta para a pequena aldeia. Agora, vamos dar uma
olhada dentro do Conservatório de Cristal de Deus. ”

Ele pegou minha mão e me conduziu pelo caminho mais bonito. Havia paralelepípedos
de platina com nomes de santos gravados neles. Teve o período de tempo terreno de
sua vida e estes foram gravados.

Eu: “Senhor, há uma data de nascimento, mas não há período de morte. Qual é o
número ao lado deles? ”

Jesus: “Faz anos que eles caminharam na Terra. Por aqui, este caminho é o caminho
dos santos atuais. ”

Ele me mostrou o caminho dourado em que meu tijolo estava.

Eu: “Então, o caminho da platina são os santos que estão mortos?”

Jesus: “Sim… e não. Os anos de sua caminhada na Terra estão listados, mas são
gratuitos. Eles não estão mortos. ”

Eu: “Estou confuso.”

Jesus: “Já não vivem e andam pela Terra, entendeu? Esses são seus anos de
refinamento. ”

Eu vi alguns com anos curtos e alguns com anos longos. Foi interessante.

Eu: “Então, o primeiro lote de Tevahs que vi foram os dos santos das sepulturas. Eu
morri então? Oh ... o que dizer de meu filho mais novo e minha filha antes de você nos
arrebatar; eles morreram? "

Jesus: “Erin, não. Reveja as Escrituras. Você se lembra que, depois da Minha morte na
Cruz, as sepulturas foram abertas depois de um grande terremoto? Você se lembra de
como as pessoas ficaram apavoradas? Era como um exército. Eu fui visto, em um
ponto, com eles. ”

Eu: “Senhor, isso está em João 5: 17-26?”
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Jesus: “Erin, leia a Escritura. Há um trabalho presente e contínuo de ressuscitar os
mortos e vivificá-los em 24-25 e o trabalho futuro em 28-29. A hora está chegando. ”

Eu: “Mas, Senhor, você está descrevendo os espiritualmente mortos, não os mortos
nas sepulturas, certo?”

Jesus: “Sim, você está ganhando entendimento, mas deve ler a Escritura por completo,
não em parte; João 6:39 a 44, bem como 54. Erin, João andava mais perto de mim.
Olhe e compreenda aqueles que caminharam Comigo e estavam mais próximos de
mim quando eu residia na Terra para obter respostas às suas perguntas.

“Há muito sobre seus Tevahs lá e a ordem. No momento, não estou instruindo você
sobre Tevahs, mas estou mostrando a você a primeira chamada. ”

Eu: “Eu entendo, Senhor, que eu estava espiritualmente morto então. Entreguei meu
coração a Você, mas não era digno de estar aqui. ”

Jesus: “Agora olhe onde você vai jantar.”

Olhei para a mesa onde Jesus havia me servido e me lembrei de minha colocação.
Sem perceber, comecei a chorar.

Jesus: “Erin, por que você chora? Alegrem-se, vocês estão jantando à mesa do Rei em
Seu Jardim; o Jardim de Deus. ”

Eu: “Senhor, sejam quais forem as provações que o Senhor precisa que eu suporte,
tudo bem. Se eu não vou me perder e jantar aqui, por favor, continue enviando-os. ”

Jesus: “Você está quase terminando. Isso eu prometi a você. Os principais testes estão
quase concluídos. Agora, vamos entrar. ”

Enquanto conversávamos, caminhávamos por este pequeno caminho incrível. Estava
perfeitamente alinhado com sebes de buxo perfeitamente tratadas. Havia flores
perfumadas de gengibre branco saindo dessas sebes, ao contrário do estranho cheiro
de urina que o buxo terrestre exala.

Eu: “Senhor, tudo isso é tão lindo”.

Jesus: “Erin, ouvi sua opinião sobre o buxo.” Nós dois estávamos rindo tanto.

Eu: “Senhor, sempre me esqueço que o Espírito Santo também ouve cada
pensamento. Oh, meu Deus, obrigado porque meus pensamentos não me condenam. ”
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Jesus: Ele sorria. "Sim. No entanto, leve todo pensamento cativo antes que sua língua
ou suas ações o condenem. ”

Eu: “Então, ainda posso ser condenado?”

Jesus: “Relaxa! Leve seus pensamentos cativos para que o inimigo não ganhe espaço
no campo de batalha e para que você não seja levado à tentação, entendeu? A
tentação pode levar ao pecado. O pecado então abre caminho para a morte espiritual,
a menos que haja arrependimento. Erin, esse é o básico. Agora, para onde estou
levando você? Oh, sim ... ”

Só então, nós caminhamos através de um arco de cristal de vidro. O arco era perfeito,
sem costuras de cristal de vidro, como se fosse fundido nas bordas. Todo o arco
parecia ter sido feito à mão. Dentro do arco havia bolhas coloridas de vidro estourado.
Essas bolhas pareciam estar se movendo dentro do cristal. Foi incrível.

Entramos no belo jardim de inverno. De repente, uma sinfonia começou a tocar. O som
neste conservatório palaciano era incrível. Era Pachelbel no Canon D e na sinfonia
Divine Bittersweet desde o início dos sonhos. Isso era incrível.

Havia plataformas e histórias neste edifício de cristal. Estávamos entrando no andar
superior da área de recepção do banquete. Havia tantas flores lá. O ar era tão
perfumado e incrivelmente maravilhoso; seria um perfume digno de Deus.

Era um aroma tão incrível que fui levado a soluçar. Não falei muito porque não tinha
palavras. Minhas lágrimas estavam falando palavras. Eu vi flores que não existiam na
Terra. Eu vi cores que não existiam. A qualidade do som neste palácio 'Crystal Riedel'
era a perfeição acústica.

Tudo era tão preciso e perfeito que mal consigo escrever uma descrição disso. Se
todos vocês pudessem ver meus pensamentos e, através dos meus olhos, entender
completamente o que estou descrevendo. Realmente, sem ver, seria impossível fazer
um desenho disso.

Eu: “Senhor, este é o lugar mais lindo que já estive. Eu poderia viver aqui para sempre.
”

Eu estava chorando enquanto escrevo e vejo isso. Jesus me acompanhou até a
balaustrada do nível superior. Observei camadas e mais camadas de flores e, bem no
fundo, havia uma orquestra de crianças. As crianças tocavam os instrumentos.
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Havia um coro de anjos lá também. Eu chorei. A música era tão incrivelmente bonita
que cada célula do meu corpo gritou. Cada um respondeu como se houvesse uma
dança acontecendo em meu corpo. Meu coração estava cantando.

Minha mão deve ter apertado a mão de Jesus com força enquanto Ele estava rindo e
apertou minha mão com força, mas ainda suavemente, de volta. Eu soltei sua mão.

Eu: “Opa, desculpe, Senhor.”

Jesus pegou minha mão e sorriu. Isso era tão típico do meu Senhor, Jesus. Seus olhos
me olharam com amor, como sempre, embora também severos nas raras ocasiões em
que eu não entendia minhas palavras. Apesar de tudo, Ele sempre me mostrou amor.

Eu: “Senhor, quem são essas crianças?”

Jesus: “Erin, olhe a história do conservatório. Isto é interessante. Estes são órfãos, mas
Deus está aqui. Eles não fazem a música mais pura? O tom e a clareza deles não são
perfeitos? ”

Eu: “Senhor, é tão superior a qualquer coisa na Terra”.

Jesus: “As crianças não são arruinadas pelo mundo até que sejam forçadas a se
tornarem adultos. Cada um desses órfãos tem histórias que você não seria capaz de
ouvir sem muita dor, Erin. É mais horrível do que você já ouviu.

“Com essas crianças, só Deus, os anjos e demônios sabem o que aconteceu com eles.
Claro, por causa de seu ato extremo de serviço, eles agora residem com o próprio
Deus e são um grupo especial.

“A música deles é tão agradável a Deus e tão pura que até mesmo Deus se comove
com eles. Eles são muito gratos por estar aqui. Você tem um amigo que ainda não
conheceu que é próximo a um deles. Mesmo assim, eles não sabiam sobre o inimigo.

“Isso um dia fará sentido, mas, por enquanto, não. Não importa, exceto mostrar
algumas coisas aqui. Erin, há um aroma que agrada a Deus e feito especialmente para
ele. Há música pura aqui. A bigorna e o martelo não são um fator aqui. Agora olhe. ”

Eu olhei para baixo e vi a flor mais incrível na minha frente. A flor tinha a cor de uma
íris, mas cintilava com ouro enquanto dançava com a música. Olhei em volta e percebi
que todas as plantas e flores dançavam em ondas de cores; alguns estavam até
mudando de cor.

10



As flores até abriam e fechavam com a música. Eu estava chorando. Jesus me
direcionou de volta para esta flor. Na verdade, parecia um lírio azul arroxeado.
Cheirava a jasmim e gengibre branco. Era como uma espécie de híbrido, por falta de
comparação. Apesar de tudo, foi a flor mais linda que eu já vi.

Jesus: “Erin, não é lindo?”

Eu: “Oh sim, Senhor, incrível.”

Jesus: “Erin, se Deus se importa tanto com eles, não se importará também com você?”

Eu sim." Eu estava chorando muito agora. "Senhor, não existem lírios como este na
Terra."

Jesus: “Erin, definitivamente não há ninguém como este na Terra, mas também não há
ninguém como você na Terra. Todos vocês são únicos, Erin, e especiais para Deus.
Agora, vou levá-lo de volta para a aldeia. ”

Ele apertou minha mão e, instantaneamente, estamos de volta ao pequeno e lindo
vilarejo. Eu estava no meio da rua de paralelepípedos de jaspe. Atrás, e à minha
direita, ficava a loja da costureira. Eu olhei para trás e ela estava parada na frente. Ela
era tão linda. Ela sorriu e acenou.

Então Jesus apontou para a oficina do ferreiro e pegou minha mão. Eu olhei de volta
para a linda mulher. Ela me repreendeu de brincadeira com um sorriso e apontou para
que eu olhasse para a frente, acenando com as mãos para não prestar atenção nela,
mas em Jesus. Eu ri e Jesus riu também.

Eu: “Senhor, quem é? Estou curioso."

Jesus: Ele sorria. “Erin, não importa agora, mas vocês dois são amigos. Você vai
adorar passar um tempo com ela. Ela era difícil, mas, com o tempo e através de muitas
coisas, ela veio com a maior humildade. Agora ela mora aqui no céu. Esta é a mansão
dela. ”

Eu: “Senhor, quer dizer que toda a aldeia é dela? Ela mora na loja? ”

Jesus: Ele estava rindo. “Não, ela tem uma mansão, mas este era o seu sonho e o que
ela amava. Esta pequena aldeia consiste em sua família e amigos, onde todos eles têm
comunhão e adoram juntos. ”

Eu: “É muito bonito e tudo é de última geração. Nada é velho e antiquado. ”
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Jesus: “A tecnologia aqui é diferente e celestial.”

Eu: “Senhor, por que ela costurou à mão e não à máquina?”

Jesus: “Sim, ela poderia ter algo costurado por sua ordem, mas por que ela iria querer
fazer isso? Quando as máquinas foram inventadas para coisas como costura, eles não
estavam usando modelos de humanos para aperfeiçoar a máquina? ”

Eu sim."

Jesus: “O homem cria à mão o que agrada a Deus. Se o homem decide fazer
máquinas para modelar conforme essa costureira, então por que ela iria querer uma
máquina? Isso não seria autêntico. Ela é autêntica e isso é um ofício. Ela pode fazer
coisas que as máquinas não podem. Isso agrada a Deus. ”

Eu: “Eu vejo e entendo.”

Jesus: “Agora o ferreiro.”

Começamos a caminhar até a porta da frente de sua loja. Eu o vi tirar uma flor da
floricultura e virá-la. Ele estava rolando a flor quente. Entramos nesta loja. Eu vi um
trabalho incrível lá. Eu vi portões de bronze e ferro. Eu vi cestos tecidos de bronze
próprios para Deus.

Eu me perguntei como eles eram usados. Eu vi os mesmos acentos de ferro aqui que
também estavam em meu Lar na montanha. Eu vi essas fitas grandes e enroladas que
foram transformadas em luzes de arandelas de parede. Estes eram a base e havia um
soprador de vidro na rua que aposto que fez o vidro.

Eu: “Senhor, este é um trabalho lindo. Eu trabalho com fabricantes de metal com
freqüência e nenhum é assim. Isso é incrível. ”

Então, vi o sorriso do belo ferreiro. Seus dentes eram tão perfeitos e brancos que
pareciam neve ou pérolas. Seus braços brilhavam de suor e eram bastante
musculosos. Ele tinha veias proeminentes e vi uma cicatriz em um de seus braços.

Olhei para a cicatriz e ela desapareceu de repente. Eu achei isso muito estranho. Eu
sei que, no céu, tudo está perfeito e só Jesus tem cicatrizes visíveis. Esfreguei meus
olhos e olhei novamente. Ainda tinha sumido.

Eu vi seus penetrantes olhos azuis e os brancos combinavam com seus dentes.
Percebi que todos no céu são mais altos do que eu, exceto talvez a costureira. O
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ferreiro parecia ter trabalhado o dia todo. No entanto, ele não parecia nem um pouco
cansado, mas bastante relaxado e jovial.

Ele tinha orgulho de seu trabalho. Ele rolou a flor de metal derretido para frente e para
trás até que uma substância saiu dela. Parecia lodo ou resíduo enegrecido. Então ele
começou a martelar e modelá-lo. Começou a esfriar e o metal foi moldado ao redor da
bigorna, que tem a forma de um grande chifre. Ele estava fazendo outra arandela de
parede.

Jesus: “Você sabe o que ele tirou?”

Eu não. Acho que ele estava removendo impurezas? "

Jesus: “Sim, escória. A escória é vista nas Escrituras com bastante frequência, assim
como os lírios são mencionados. Erin, pesquise na Palavra. Isso é bom."

Eu: “Senhor, sabe que já se passou quase exatamente um ano desde a semana em
que Você começou a falar comigo? Era 30setembrodede 2012. Em seguida, os sonhos
começou em 7 de Outubro de 2012.”

Jesus: “Sim, mas o que aconteceu no23 setembro derd2012?”

Eu: “Eu finalmente consegui. As pessoas estavam me acusando de estar possuído por
algum espírito de vítima demoníaco. Então, eu pensei que tudo isso era autoinfligido e
uma porta aberta para o demoníaco. "

Jesus: “Bem, eles estavam errados e muitos ficaram furiosos porque eu comecei a usar
você. Você não sabe disso, mas muitos estavam convencidos de que você estava
sendo liderado por demônios. Na verdade, esse foi o meu processo de remover a
escória nessa situação também.

“Lembre-se, eu removi a escória não permitindo que o inimigo destruísse seus sonhos.
O inimigo não teve permissão. Deus usou o ferreiro. Você se lembra?"

Eu: “Sim, Senhor. Em 30 de setembro de 2012, Você me contou sobre o ferreiro. ”

Jesus: “Bom, você se lembra. Bem, eu também não disse que este era o seu ano de
Jubileu? "

Eu sim. Eu acho que você começou em 30setembrodede2012. Então, se usarmos o
calendário de Deus, 360 dias a partir de então, certo?”
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Jesus: Sorrindo. “Outros irão ajudá-lo com isso. Erin, meu ponto é que agora você pode
desfrutar de sua liberdade. Você terá descanso. Você está pronto para a ligação. ”

Eu: “Senhor, ainda tenho mais uma cirurgia e esta última exigirá que Você faça um
milagre ou vou precisar de um cirurgião plástico. Eu preferiria que você me fizesse
como um lírio. ”

Jesus: “Sim, Erin, mas agora o câncer foi removido lá.”

Eu: “Por que não me cura instantaneamente? Certamente você poderia ter como você
é Deus e você é meu curador. ”

Jesus: “Erin, sua vida é mais do que uma cicatriz aqui? Sério? Se o homem presta
atenção a isso superficialmente, mas não consegue ver a batalha que o deixou; bom,
então eles correm o risco de não chegar em nenhum Tevah, certo? Por favor, deixe-me
cuidar de você. ”

Eu: “Senhor, por que essas coisas finais? Parece sem sentido para mim. ”

Jesus: “Erin, lembra que antes você se machucou porque eu vejo uma foto sua
diferente da que você vê?”

Eu sim."

Jesus: “Já faz um ano; seu ano de Jubileu. Erin, você caminhou em lugares celestiais.
Você realizou milagres. Mostrei segredos que você não pode revelar. Você viu o seu
lugar. Você é amado pelo rei. Alegrar! Alegrar!"

Me: “Senhor, há uma discrepância com este ser o meu50º ou51º ano.”

Jesus: “Erin, isso não importa. É o que declaro para você. Seus sonhos começaram em
setembro de 2012 e você tinha 49 anos. Isso é um ano depois e agora você tem 50
anos. Isso pode ser contestado? Não, eu não posso. Poderia ser mais claro? Não, eu
não posso. Eu falei isso.

“Agora, vá às Escrituras para obter respostas sobre o Jubileu. Vá para o Livro dos
Jubileus, se desejar. Eu só digo a verdade. Agora, conte-Me sobre a 'escória' do medo
final que você teve do câncer e de morrer por causa dele. ”

Eu: “Sim, não é a morte que me assusta; pelo contrário, é o medo de morrer
lentamente e não reconciliar tudo com Você porque estou diminuindo. ”
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Jesus: “A vida não é para você diminuir? Quanto mais você se diminui, mais posso
brilhar. Com a escória removida, posso brilhar. ”

Ele olhou para o ferreiro. O ferreiro havia terminado seu trabalho de pergaminho. Foi
bonito.

Jesus: “Muito bem. Bom trabalho."

O ferreiro tinha os olhos mais amáveis. Eles foram tão sinceros. Eu vi lágrimas nos
cantos de seus olhos refletindo um nível de orgulho e humildade, ambos ao mesmo
tempo.

Ferreiro: "Estou feliz que você gostou."

Jesus: “Não há ninguém melhor do que você aqui.”

Eu vi o ferreiro pegar uma toalha branca e enxugar os olhos com ela. Ele era um
homem muito forte e robusto com um rosto como o de Jesus. Seu sorriso iluminou a
sala. Enquanto as lágrimas pareciam escorrer pelo seu rosto, ele estendeu a mão e
Jesus o puxou para um abraço e um tapinha nas costas. Jesus sussurrou algo que eu
não pude ouvir para ele. Eu ouvi a resposta do ferreiro.

Ferreiro: “Obrigado, Senhor.” O ferreiro então se virou para falar comigo. “Obrigado,
Srta. Erin, pelo que você fez. Você curou e consertou corações. ”

Eu: “Você me conhece?”

Jesus: “Sim, Erin. Um dia, você verá. Por enquanto, não é importante. Você tem muitos
amigos aqui no céu. ”

Eu: “Senhor, sou tão abençoado por Ti”.

Jesus: “Erin, é hora de ir hoje.”

Acenei para o ferreiro. Ele acenou de volta com seus traços bonitos. Eu ri. Saí e acenei
para a costureira também. Jesus acenou de volta para os dois e depois se virou para
mim.

Jesus: “Erin, você agora está sendo preparada para o que está por vir. Isso é bom. Eu
vou te restaurar. Compreenda a escória e os lírios. Saiba que continuarei com você. Eu
estou sempre aqui para você, Erin. Não se preocupe quando surgirem problemas. Vou
removê-lo, mas você deve entregá-lo a Mim e se render.

15



“Não se apegue à doença, mas em vez disso, apegue-se a Mim. Tudo isso é para
equipá-lo. Encontre pura alegria quando estou queimando a escória. Isso é bom. Pelo
menos você não está começando da escória. Este é o fundo, enquanto a escória é o
topo.

“Erin, você percorreu um longo caminho. O favor está com você. Viva como no céu.
Viva como um prisioneiro livre. Viva como filha de Deus e filha do rei. Lembre-se, você
é amado. ”

Me: “Senhor, Tu parar esses sonhos em 30setembrodede2013?”

Jesus: “Não, bobo, estou sempre aqui. Você está pronto para o que está por vir? ”

Eu: “Sim, acho que sim.”

Jesus: “Bom. Então, alegre-se e encontre paz. Eu amo Você."

Sonhe ...
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