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(Anteriormente conhecido como Heaven 18)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por caminhar nesta estrada na minha frente. Onde você
vai, eu sigo. Onde você me levar, eu irei me aventurar. Por favor, perdoe-me, Senhor, por
evitá-lo durante toda a manhã. Não sei por que faria isso.

Eu me lembrei do homem de mente dupla do Livro de Tiago e de como eu era. Rezei esta
manhã para que minha evasão não fosse um hábito antigo. Era assim que eu parecia ser
quando declarei meu coração a você pela primeira vez. Eu me pergunto se eu realmente fiz.

Minha cabeça causou dúvidas, mas meu coração estava certo. Meu corpo travou uma guerra.
Engraçado; até minha caminhada naquela época era como uma casa dividida.

Jesus: "Erin, sobe."

Eu tinha cerca de 25 anos. Jesus estava sentado na rocha hoje. Ele estava olhando para o
vale. Foi como se eu o tivesse pego desprevenido. Ele se virou, me viu e se levantou para me
cumprimentar. Corri para Ele e diretamente para Seus braços.

Jesus: “Erin, onde você estava? Eu estive esperando."

Olhei para Ele para ter certeza de que não estava decepcionado comigo. Ele tinha olhos
amáveis   e um sorriso lindo. Ele parecia muito feliz por eu estar aqui.

Eu: “Perdoe-me, Senhor. Não sei por que, mas tenho evitado Você hoje. ”

Jesus: Ele estava rindo. “Bem, estou certamente feliz que você decidiu sair do esconderijo. Eu
estava pesquisando este vale e pensando em expansão. ”

Eu: “Sim, Senhor, Você parecia focado em algo lá fora. Foi a primeira vez que Você não me
cumprimentou imediatamente. ”

Jesus: “Hmm, é a primeira vez que você Me evita assim. Por que?"

Eu: “Senhor, rogo que não seja dobre, mas ...”
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Jesus: Ele me impediu. "Erin, eu te abençoei?"

Eu: “Oh sim, Senhor, muito.”

Jesus: “Então, não fale mais de ambigüidade. Um homem de mente dupla não pode ser
abençoado do alto porque ele não é guiado por Deus, mas por si mesmo. O Senhor não pode
abençoar uma mente vacilante simplesmente porque lhe falta fé para receber. Ele é jogado
para frente e para trás por ondas de dúvida. Ele não conseguiria ver de onde vêm as bênçãos.
”

Eu: “Senhor, eu tenho sido assim. Eu perdi uma fé assim, mesmo durante este período de
comunhão com Você. ”

Jesus: “Então, você deve sempre submeter-se ao Espírito Santo em sua caminhada diária em
busca de sabedoria. O inimigo estuda você. Quando ele vê você vacilar, ele começa o ataque. ”

Eu: “Senhor, o inimigo está bem sobre meu ombro e respirando em meus ouvidos.”

Jesus: “Erin, este é o ferreiro usando o curso de entrada através das ferramentas da bigorna e
do martelo em seus ouvidos. Se a voz do inimigo pode irromper, permeando seu cérebro, então
ele pode controlar seus pensamentos. O Espírito Santo está aqui. ”

Ele colocou a mão sobre o coração primeiro e, em um movimento circular, sobre todo o torso,
incluindo a barriga. Então Ele voltou a descansar em Seu coração.

Eu: “Senhor, então Vês o meu dilema. Os dois estão em guerra quando Você começa a virar os
ouvidos e a se prender à plantação de pensamentos do inimigo. ”

Jesus: “Sim, Erin, mas você tem a capacidade de se recusar a receber isso sabendo da fonte
de onde veio, entendeu?”

Eu: “Senhor, o inimigo não pode ler meus pensamentos. Como ele sabe quando atacar? ”

Jesus: “Essa pergunta é boa. O inimigo usa suas ferramentas. A melhor ferramenta vem dos
anos em que ele estudou você. Há uma canção engraçada de Natal que realmente soa
verdadeira aqui. Sabe a que estou me referindo? ”

Imediatamente, e por alguma razão, deixei de ter ideia de qual música para cantá-la.

Eu: Eu estava rindo. "Sim, Senhor ... 'ele sabe quando você está dormindo, ele sabe quando
você está acordado, ele sabe quando você é mau ou bom - então seja bom pelo amor de
Deus." Nós dois estávamos rindo. “Senhor, você não acredita no Papai Noel, certo?”

Jesus: Ele ficou quieto. “Erin, não é hora de discutir isso, mas foi criado originalmente para
desviar a atenção de Deus, o verdadeiro doador de presentes.
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“O inimigo sempre tem falsificações baratas disponíveis para humanos seguirem. Alguns que
não conhecem a Deus certamente colocam sua esperança no Papai Noel. Deus dará presentes
que são duradouros, não aqueles programados para queimar e se decompor ”.

Eu: “Senhor, tenho tantos clientes que colocam suas esperanças em coisas assim.”

Jesus: “Então, Erin, ore por eles porque, quando forem necessários presentes verdadeiros, eu
te digo a verdade, eles não vão querer receber o que o Papai Noel tem a oferecer”. Eu sabia o
que ele queria dizer.

Eu: “Senhor, somos ensinados desde muito cedo sobre o Papai Noel. Somos ensinados que
ele nos traz presentes se formos bons e acreditarmos. ”

Jesus: “É aí que está o problema. Isso é ensinado quando as crianças são pequenas e
procuram esperança. Em seguida, as crianças são ensinadas a buscar presentes no Papai
Noel. Em seguida, eles são instruídos que devem ser bons para receber presentes. ”

Eu: “Uau, Senhor, fui ensinado isso como cristão nos púlpitos de nossas igrejas”.

Jesus: “Sim. Isso é perturbador e um afastamento da verdade. Que criança pode permanecer
boa o tempo todo? Este é o ensino de que você deve conquistar sua capacidade de receber
comunhão e favor de Deus. Isso é enganoso. ”

Eu: “Nunca pensei que algo tão sutil como o Papai Noel pudesse trazer tantos problemas.”

Jesus: “Não te incomoda, nem a seus filhos, porque você entende quem eu sou. Você sabe
que as boas dádivas vêm de Deus que está assentado no trono. Erin, quem Deus ama? Para
onde Ele olha? "

Eu:" Deus ama Seus filhos. Ele olha para aqueles que têm esperança Nele. "

Jesus: "Sim, isso é verdade, mas há mais; obediência e perseverança para correr atrás do que
você busca. Para correr segundo o coração de Deus, você deve fazê-lo com humildade."

Eu: “Às vezes vou com muita ousadia, Senhor.”

Jesus: “Às vezes tu também não vens.” Ele estava me dando uma repreensão gentil. "Erin, vir
com ousadia diante do Trono é bom, mas seu coração é o que é examinado. Seu coração é o
que o Senhor busca. Um coração de ouro é uma alta ordem e um longo chamado. Vamos me
explicar. Para solicitar isso, como você declarou uma vez no colégio, você deve entender que
isso vem como uma linha traçada. Assim como no Livro de Jó, ele primeiro pede por sua vida.
Lembre-se de que a dor é sua melhor arma. Sua dor e a reação a isso pode ser um ganho para
Deus ou para o inimigo. ”

Eu: “Então é daí que veio o termo 'sem dor, sem ganho'?”
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Jesus: "Não realmente, mas há verdade aí. Agora, a primeira ordem do trabalho do inimigo é
pelo oposto dos frutos do espírito. Com o uso dos seus ouvidos, ele pode se mover e entrar em
você. Através dos seus olhos, ele pode seduzi-lomente.“.

“Agora, é através de seus outros sentidos que podem causar com que você peque ciúme,
inveja, contenda, amargura, ódio, vingança, imaginações e fantasias;. todas estas coisas
podem acumular-se em sua

essas coisas podem então o incita a agir e fazer coisas contra o seu caráter. Ele procura sua
fraqueza e apela para isso.

"Se você tem tendência a fofocar, então ele pode prender seu ouvido e alimentá-lo com o
combustível para jorrar com a boca o que é desagradável para o Espírito Santo. Então o
inimigo tem uma porta pela qual todos os outros podem entrar por direito legal. ”

Eu: "Isso é tão inteligente. Como pode qualquer um de nós vencer essa batalha? É constante,
Senhor."

Jesus: "Erin, um bom coração não é conquistado por meio de atos. É obtido por meio de
testes."

Eu: "Senhor, eu não entendo. Se sou bom em meu comportamento, isso não deveria ganhar o
favor de Deus?"

Jesus: “Eu entendo o que você está pensando, mas por que Jó foi testado em primeiro lugar?
Deus teve o exemplo perfeito de um bom coração em Jó, certo?”

Eu: “Sim. Jó fez tudo certo.”

Jesus: "A verdadeira prova de um bom coração é aquela que permanece boa mesmo durante o
refino e as provas. O refino se define nas trilhas. Tudo o que Jó perdeu foi restaurado e muito
mais lhe foi dado na terra. Isso foi justo sua recompensa visível na Terra. ”

Eu: “Senhor, a mansão de Jó aqui deve ser enorme.”

Jesus: "Este não deve ser o foco, Erin. Deus é o doador de boas dádivas. Ele fará tudo o que
prometeu no tempo devido. As provações de Jó estão aí para você ler e compreender suas
batalhas.

" Jó, de uma perspectiva humana , deveria ter se afastado de Deus. Jó 'conquistou ”sua
conduta e favor na vida de acordo com os padrões do mundo.

“ Mesmo assim, Deus usou Jó para mostrar a você e aos outros o que aconteceu com
provações e testes. Isso está nas páginas do seu' Guia de Sobrevivência ' . Você tem boa
comida; água doce em uma terra seca. ”
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Ele me acompanhou até o lindo Rio da Vida. Ele fez um gesto para que eu me curvasse na
margem do rio com Ele. A água é tão linda e cristalina; a cor da água glaciar. As pedras no
fundo do rio cintilavam com a luz de Jesus.

Nós nos inclinamos e eu pude ver meu reflexo ao lado dele. Apenas estar em Sua gloriosa
presença significava que eu também tinha luz, mas luz vinda Dele, é claro.

Lágrimas vieram automaticamente como esta experiência Dele, com Ele e estar aqui em Seu
Jardim está para sempre gravado em meu ser.

Jesus: Ele estava sorrindo. "Erin, você está pensando. O que há em sua mente?"

Eu: "Senhor, a Sua beleza é magnífica. Apenas estar perto de Você me dá um pouco da Sua
luz. Eu gostaria de ser assim na Terra. Em um mundo tão superficial, gostaria que as pessoas
viessem a Você apenas com base nas aparências celestiais.

" Meus clientes, que gastam tanto com suas aparências, certamente entregariam seus
corações a Você com base no que receberiam aqui no Céu. "

Ele estava sorrindo porque sabia que isso era verdade.

Jesus: “Erin, você não deve basear sua salvação em presentes e recompensas. Você entrega
seu coração a Deus sem saber o que você pode eventualmente receber como presente. ”

Eu: “Mas, Senhor, o maior presente é viver aqui contigo e ter a vida eterna. Isso, tudo isso, é
apenas um bônus além da nossa imaginação. ”

Jesus: “A salvação é uma questão de coração. Deus olha primeiro para o coração. Depois que
o coração é examinado e depois refinado; Deus pode começar um bom trabalho. Agora beba. ”

Ele se abaixou e pegou água do rio para beber. Observei exatamente como Ele fez isso e O
segui. Ele começou a rir.

Jesus: “Erin, o que você está fazendo?”

Eu: “Senhor, Tu me disseste para beber, por isso estou te seguindo”.

Jesus: Ele ainda ria sozinho. “Erin, cuidar de mim e seguir as instruções é bom. Continue
fazendo isso. ”

Eu: “Senhor, eu fiz algo errado?”

Jesus: “Não, não viste. Lembre-se de que não há nenhum segredo oculto sobre como tomei um
gole; pegando água com a mão contra se eu lambesse como um cachorro. ” Desta vez, ele
mergulhou a cabeça no rio e bebeu. "De qualquer maneira, eu não apenas bebi?"
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Eu: Eu estava rindo. “Senhor, eu acho que gosto quando Você escava com Suas mãos. Lembro
que há algo assim nas Escrituras. ”

Jesus: “Sim, você tem razão. Lembre-se, eu olho para o seu coração, não para a maneira
como você bebe do rio. Agora, você não está renovado? "

Sentei-me por um momento porque percebi que havia um importante pedaço de informação
'escondido à vista de todos' aqui que eu poderia ter perdido. Jesus já tinha ido até a árvore
buscar frutas para nós.

Jesus: “Erin, venha tomar um pouco disso. Então eu tenho um pouco mais para mostrar a você.
”

Ele viu que eu ainda estava na margem do rio. Eu me virei para olhar meu reflexo e ainda havia
um brilho incrível ao meu redor. Meu rosto era lindo e minha pele perfeita. Comecei a chorar.
Mesmo que Ele tenha ido embora, ele ainda estava lá.

Jesus: “Erin, venha.”

Eu: “Sim, Senhor, desculpe”

Eu parecia ter acordado em estado de choque ou algo assim. Eu me virei, me levantei e corri
para ele.

Eu: “Senhor, estou maravilhada com a minha aparência aqui. Eu tenho uma pele perfeita. Eu
brilho. Eu estou vivo aqui. Não é como o deserto, onde tudo parece morto. ”

Jesus: “Erin, entendo suas lutas. Eu conheço seus medos. Por favor, deixe isso de lado. Agora,
diga o que está incomodando você para que possamos trabalhar nisso. ”

Eu: “Senhor, estou tentando recuperar os anos perdidos. Eu estive no deserto. De fato, em
26outubro,decontei quarenta meses aqui. Não tenho quarenta anos, mas esses quarenta meses
parecem significativos.

"Eu estive doente. O estresse, a carência e essas provações continuam. Eu estou com sede.
Senhor, vejo isso aqui como minha terra prometida porque, na Terra, sou um prisioneiro neste
deserto. Se você não me entregar em outro lugar sobrenaturalmente, eu permanecerei aqui e
murcharei.

“Por favor, Senhor, Você está me sustentando apenas, mas eu não vejo a Terra Prometida. Por
favor, me perdoe antecipadamente. Se eu não vejo isso à distância, então não tenho como ir e
olhar ao redor para relatar de volta.

“Não é nem visível no horizonte. Cada vez que sinto que sou limpo e curado por Você; então
mais vem. Meu coração está tão ruim assim, Senhor? Eu não posso voltar. Eu não posso me
curar. Eu tenho um salário fixo. Estou sozinho aqui. Por favor, Senhor, ajude. ”
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Jesus: “Hmm, este parece ser um problema recorrente. Você está usando isso contra mim? "

Eu: “Não, Senhor, só cansei de tudo isso. Eu esperava estar livre desses obstáculos agora.
Devo ter falta de fé. ”

Jesus: “Em primeiro lugar, nem tudo se tornou belo no seu tempo. A eternidade está colocada
no coração humano; no entanto, ninguém pode compreender o que Deus fez do início ao fim
(Eclesiastes 3:11).

“Erin, olhe para o capítulo final da história de Jó. Não foi tudo, e mais, devolvido a ele? Ele
também não recebeu lindas filhas? Ele também não estava brilhando intensamente?

“Em segundo lugar, você está correto; você é um vidente. Você espera ver a Terra Prometida
no horizonte. Então, pelo menos, você pode pensar em entrar, mas não vamos fazer isso
agora? ”

Eu: “Sim, Senhor, e estou muito animada. Por favor, perdoe meu discurso retórico. Eu estava
apenas esperando, se você ainda está um tempo longe de vir, então é necessário continuar
meu refinamento? ”

Jesus: “Sim, entendo o seu pedido. Erin, acabei de dizer que Deus sabe tudo do começo ao
fim. Agora, não volte ao pensamento ambíguo. Ou você acredita que eu sou quem digo que
sou ou não sou. Ou você tem fé ou não. ”

Eu: “Senhor, por favor, perdoe-me porque sou certamente um chorão. Por favor, tenha
misericórdia de mim, pois certamente sou um reclamante.

“Estou tão animado para ver o que você vai fazer a seguir que coloco dias na minha cabeça e
espero por eles. Quando eles vêm e vão, sinto que estou fora de Seu favor ou esquecido.
Alguns dias falta minha fé. Por favor, ajude minha fé. ”

Jesus: “Pega na minha mão”.

Imediatamente, estávamos no Jardim de Deus. Diante de nós estava uma bela árvore. Tinha
pássaros de todos os tipos. Parecia um carvalho. Jesus estava com a mão em punho.

Jesus: “Erin, abra minha mão”. Estendi a mão e abri. Lá no centro de Sua mão estava uma
sementinha. “Agora, conte-me sobre esta semente.”

Eu: “Senhor, este é um grão de mostarda. Eu reconheço isso. ”

Jesus: “Bom. Agora, a menor das sementes não se torna a maior das árvores? ” Ele aponta
para a árvore de mostarda. “Aqui, esta árvore enorme teve o mais humilde dos começos,
descansando bem na palma da Minha mão. Agora, pegue Minha mão. ”

Imediatamente, estamos no campo dos lírios. Existem cores lindas. Cada tipo é realmente de
tirar o fôlego.
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Jesus: “Agora olhe em volta. Não são lindos? Considere isso, Erin, considere isso. Agora abra
minha mão. ”

Estendi a mão, abri Sua mão e havia uma sementinha pouco atraente; marrom, com uma saia
lisa em torno dele.

Jesus: “Incrível que isso tornasse algo tão lindo e perfumado, certo?”

Eu: comecei a chorar. “Eu tenho sido tolo. Eu tenho sido arrogante. Eu tenho orgulho. Mesmo
na minha doença, tenho chorado para você.

“Disseram-me para deixar minhas palavras serem poucas, mas falhei. Senhor, não posso nem
ser como o pó porque, aqui no Céu, até o pó tem diamantes. Portanto, é dolorosamente óbvio
que às vezes sou mais 'do mundo'. ”

Jesus: “Erin, tudo bem. Seu pensamento é o mesmo que os outros. Nenhum de vocês está
imune à dúvida. Minha instrução é boa. Sua reclamação, um dia, se transformará em alegria.
Posso ver além de suas circunstâncias atuais.

“A palavra é clara: 'se tanto cuidado se cuida do lírio, quanto mais cuidado se tomamos contigo'
(Lucas 12: 27-40)? Lembre-se, você será levado do deserto, mas, enquanto estiver lá, encontre
alegria.

“Agora, o que mais é dito aqui? Ah sim, não se preocupe. Deus conhece suas necessidades,
Erin. Ele sabe disso com antecedência. Ele abençoa aqueles que te abençoam. Uma mãe não
ficaria grata a qualquer pessoa que mostrasse bondade para com seu filho? ”

Eu: “Ah, sim, definitivamente.”

Jesus: “Então lembra-te de buscar primeiro o Reino de Deus e todas estas coisas te serão
acrescentadas. Seu coração deve estar onde está seu tesouro. Agora pegue Minha mão. ”

Eu me aproximei. Imediatamente, estávamos de volta ao Jardim de Deus. Estávamos à mesa
de jantar novamente. Ele puxou uma cadeira para eu sentar. Então Ele esperou por mim e me
puxou para dentro quando me sentei. Então Ele se sentou à cabeceira da mesa.

Um anjo cuidou dele. Outro anjo veio derramar do vaso que tinha meu nome nele. Ele
derramou um pouco primeiro para Jesus. Jesus provou e acenou com a aprovação.

O anjo então derramou um pouco em minha taça de cristal e vidro dourado. Então ele encheu o
copo de Jesus. Então, um anjo serviu a Jesus um pão sem fermento quente e achatado em um
tipo de toalha. Ele pegou um pedaço e quebrou um pouco para mim.

Jesus: “Erin, eu sei que esta vez foi difícil para você. Eu sei que você está procurando
respostas para suas perguntas. Eu sei que você foi traído por amigos que se levantaram contra
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você. Apenas saiba que todas as coisas ocultas são vistas. O homem só pode se esconder do
homem.

“Até o inimigo pode ver coisas escondidas em segredo. Você deve entender que a exposição
dessas coisas é importante. É importante porque, quando tudo está exposto, Deus está livre
para trabalhar.

“Este também é o caso do arrependimento. Você está perdoado por suas preocupações e falta
de fé. Obrigado por me avisar. Agora, há mais alguma coisa que você gostaria de reconciliar? ”

Eu: “Senhor, perdoe-me por ter entretido problemas por tanto tempo. Você me deu sinais de
mau funcionamento, mas eu não vi com clareza o suficiente para finalmente fazer algo a
respeito.

“Fiquei terrivelmente magoado com o que me disseram. A própria fonte que o inimigo estava
tentando remover foi exatamente o que os fez tropeçar ”.

Jesus: “Um de seus amigos deu um conselho sábio: 'Tenha cuidado para não assustar seu
inimigo no ato de fazer algo errado, pois ele atacará com força total.' Em vez disso, observe,
espere, ore e veja se eu não ordeno que o inimigo vá para a forca que eles construíram para os
inocentes aguentarem. Veja se eu não ordeno que eles mesmos façam isso.

“Em outras palavras, Erin, a vingança é minha. Dê isso para mim também. Agora, você deve
perdoar, pois aqueles a quem o inimigo usou não têm ideia de que a voz em seus ouvidos nada
mais é do que o inimigo usando uma voz de pastor.

“Lembre-se, o inimigo é astuto. O inimigo é um estudioso e graduado na fina arte de enganar.
Minhas ovelhas ouvem minha voz. Que suas palavras sejam poucas. Lembre-se de que a
língua também pode servir a dois senhores. O poder da vida e da morte está na língua.

“Falar vida, pois isso é sabedoria. Agora, não se culpe pelo que aconteceu. Entenda o
momento disso. Isso também é divino. Não tenha medo de vir a Mim em todos os assuntos.
Isso é bom."

Eu: “Senhor, preciso de ajuda para detectar falsificações. Eu preciso de sabedoria e
discernimento. Em algum lugar, eu deixei isso escapar. ”

Jesus: “Lembre-se, o inimigo não é onipotente. Ele não pode estar em vários locais ao mesmo
tempo. Ele tem um exército com fileiras. Seu exército é contra quem você luta por seu
comando.

“Lembre-se de quando eu disse que você tem um anjo da guarda do Céu designado para você.
Este anjo e outros estão com você do céu. Eles o auxiliam em sua caminhada diária e, pelo
comando de Deus, protegem você do perigo.
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“Agora, há a ralé e os tesouros. A missão do inimigo contra você é realizada usando-os. O
inimigo coloca príncipes regionais contra você. Todos eles trabalham em uníssono. Eles o
estudaram e o conhecem. Eles sabem como afetá-lo; configurando você.

“Assim que o inimigo está prestes a atacar, você recebe avisos para avisar que isso está
chegando para que você possa se preparar com antecedência. Estes são seus anfitriões
celestiais ajudando você.

“Então você ore quando os sinais vierem. Agora, com este problema, você viu isso. Você foi
mostrado, mas é difícil agir quando alguém o chama de amigo. Eu entendo isso. Você se
lembra da história de Davi e Absalão? ”

Eu: “Muito bem. David não agiu de acordo quando sua filha foi estuprada. Ele não puniu
Amnom pelo que fez a Tamar. Absalão resolveu o problema com as próprias mãos e matou
Amnon. ”

Jesus: “Sim, esta é a história, mas veja como foi paciente Absalão ao executar seu plano de
vingança? Ele não apenas cometeu assassinato e levou ao seu próprio entendimento, mas
trabalhou silenciosamente nos bastidores.

“Ele sentou-se do lado de fora do portão da cidade e ministrou ao povo. Ele estava roubando
seus corações contra Davi. Ele agia como juiz para o povo e fazia parecer que David estava
muito ocupado e não se importava com eles. ”

Eu: “Senhor, esqueci-me totalmente disto.”

Jesus: “Tudo está nas Escrituras. Cada padrão do inimigo está nas páginas. Você o encontrará
lá. Agora, você se lembra de um copo d'água derramado em outubro de 2000? Seu filho tinha
três anos. Você se lembra disto?"

Eu: “Oh, isso é estranho. Sim, lembro-me como se fosse ontem. Tínhamos acabado de voltar
de um dia na plantação de abóboras. Meus filhos tinham quatorze meses e quase três anos.
Meu filho tinha um copo d'água que carregava e tropeçou e caiu.

“A água derramou no concreto. Ele derreteu completamente. Ele queria a água de volta no
copo. Ele gritou e entrou em pânico, implorando para que eu fizesse isso acontecer. Eu estava
indefeso. Eu não pude fazer nada, exceto lhe dar um novo copo.

“Nós dois choramos. Eu nunca o tinha visto com tanta dor. Ele estava em pânico. Foi a primeira
vez que soube que ele tinha necessidades especiais. ”

Jesus: “'As mulheres de Tecoa, uma mulher sábia, disseram a Davi,' como água derramada na
terra, que não pode ser recuperada, então devemos morrer. '' (2 Samuel 14:14). Mas não é isso
que Deus deseja. ”

Eu: “Senhor, não fazia ideia que isto estava aí. O que você está dizendo?"
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Jesus: “A ação está feita. Todos ficaram aquém, mas, mesmo que uma pessoa seja banida,
eles permanecem Nele. Eles estão banidos, mas não banidos Dele, entendeu? ”

Eu: “Acho que sim. Isso tem camadas de significado. Quando alguém peca, o pecado está
feito. Não pode ser despejado de volta no copo como água no chão. Mesmo que o pecado
tenha acontecido, Deus ama o pecador. Infelizmente, o pecado tem efeitos. Esses efeitos
podem ser como ondulações. ”

Jesus: “Sim Erin, continue ...”

Eu: “Então, meu teste e meu problema são por causa do meu pecado de desobediência anos
atrás?”

Jesus: “Sim e não. Não entenda mal a intenção desta mensagem. Você foi vítima do pecado
naquela época. Eu te encontrei aqui neste lugar deserto e comecei, aos poucos, consertando
seu coração e reconciliando você de volta Comigo.

“Coisas que aconteceram com você e seus filhos não podem ser desfeitas aqui, mas, mesmo
assim, a vingança é Minha. Você deve entender que você não sabe quando, mas apenas se
console com isso.

“Agora, derrubei seus inimigos. Alguns permanecem, mas eles também irão. Você deve confiar
em Mim e lembrar-se das Minhas promessas. Agora, havia algo mais mostrado nas Escrituras
que o ajudará com seus problemas cardíacos. Aqui, primeiro pegue um pouco de pão. ”

Ele rasgou um pedaço de Seu pão e o comeu. Peguei um pedaço meu e comi. Então Ele
pegou o cristal e a taça de ouro e tomou um gole. Eu então o segui. Foi maravilhoso.

Eu: “Senhor, isso é incrível. O pão é perfeito e o vinho o melhor que já provei. Todo mundo é
tão hospitaleiro aqui. ”

Jesus: “Há muita alegria no serviço. Agora vamos discutir os portões. Veja o que o inimigo
induziu Absalão a fazer. Antes que as pessoas boas pudessem entrar na cidade, Absalão os
deteve e falou palavras de amor, compaixão e cuidado.

“Ele os ouviu e plantou sementes de dúvida e discórdia. Ele tinha ciúmes de seu pai, David.
Agora, Abraão se sentava na entrada de sua tenda diariamente. Ele não queria perder um
estranho e uma oportunidade de mostrar hospitalidade.

“No deserto, geralmente se um estranho se aproxima, eles podem precisar de água ou comida.
Este era um coração que o Senhor busca. Abraão estava disposto e capaz. Em seguida, ele
até mesmo entreteve três anjos.

“Ló fez o mesmo. Ló saudou dois desses 'homens', na verdade anjos, em Sodoma. Ló estava lá
para alertar os visitantes sobre o mal generalizado na cidade, convidando-os para sua própria
casa. O deserto era a menor de suas preocupações. Abraão e Ló entretiveram anjos sem
saber.
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“Essa bondade trouxe eventos milagrosos. Abraão, um ano depois, deu à luz um filho de Sara
em sua velhice. Isso é impossível em termos terrenos. Ló foi removido, junto com sua família,
antes que Deus fizesse chover fogo do Céu sobre as cidades de Sodoma e Gomorra ”.

Eu: “Senhor, não estou entendendo o que estás dizendo aqui”.

Jesus: “Erin, quando você me visita, não te saúdo na porta?”

Eu: “Sim, Senhor, exceto esta manhã.”

Ele estava comendo algo como azeitonas, queijo e cordeiro com Seu pão. Ele parou e olhou
direto para mim. Ele tinha um grande sorriso.

Jesus: “Erin, quando te chamo para entrar, por favor, entre. Você ignorou Meu chamado, então
comecei a fazer outros planos”.

Eu: "Oh não, Senhor, Você estava reduzindo minha propriedade?"

Jesus: Rindo. “Não, Erin, eu não sou dobre. Eu faço o que eu digo Eu prometi e mostrei seu
lugar. Não sou um Deus cruel por remover favores tão facilmente. Mesmo se você fugisse de
Mim, você ainda permaneceria no Meu coração. ”

Eu: “Senhor, se alguma vez fugi de Ti, foram apenas alguns quarteirões, ainda mais curtos. Eu
corro de volta para Você todas as vezes. Eu também te amo."

Jesus: “Que bom! Então, já estabelecemos isso. Agora, vamos voltar à fé. Existem tantos casos
de fé na Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé para todos, exceto para você.
”

Eu: “Então, Senhor, me perdoe. Deixe-me dizer, eu te amo muito. Você me permitiu encontrar
Você no deserto. Você me encontrou aqui e me deu água e comida quando eu estava
claramente perdido. Você me chamou.

“Você me deu água para a minha sede e uma barriga cheia. Você falou com ternura para mim.
Espero ter ajudado outros a conhecê-lo. Eu te amo muito."

Jesus: “Então, Erin, tenha paciência um pouco mais. Eu moverei montanhas em seu nome. Eu
prometi a você que lhe devolveria o que o inimigo tem roubado de você e eu o farei. Os
gafanhotos seguiram seu curso.

“Agora, essas lições vão ajudar você e outras pessoas. Lembre-se de se concentrar no Reino
dos Céus. Esta Escritura tem todo o maná de que você precisa. Lembre-se dos lírios. Observe
o que farei através de você. Você é amado pelo Rei! ”

Jesus acena ao anjo para servir mais vinho usando o vaso com meu nome nele. Eu ri e ele
também. Eu sabia o que ele queria dizer.
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Jesus: “Oh, Erin, mais uma coisa; portas de estudo. Até mesmo seus olhos são uma espécie
de portão, assim como sua boca. Entenda isso."

Sonhe…
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