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Recebido na segunda-feira, 6 fevereiro de 2017 (Visita 2)

Este fim de semana foi humilhante para mim. Parece que tenho uma proporção
igual de  problemas e bênçãos agora. Tivemos problemas com o carro e o carro
que estou dirigindo  agora tem amortecimento fraco. Como resultado, meu nível
de dor tem sido insuportável.

Eu tinha esquecido como fui abençoado ao dirigir nosso outro carro. Agora, meu nível
de dor é  um lembrete de que minha condição subjacente não mudou. Foi só pela
graça de Deus que me  senti melhor, junto com os grandes choques que Ele me deu.

Existe uma analogia aqui. Deus suaviza nosso percurso acidentado e, sem Deus como
nosso  amortecedor, estamos sujeitos à dor de cada solavanco na estrada. Mesmo
assim, não importa  o que aconteça em nosso caminho, Deus nos manteve firmes.

Às vezes tem sido desanimador, mas aprendi a ficar contente no momento. Se eu
fosse pensar  no que tudo está por vir, não poderei estar presente neste momento. Pai,
obrigado por lembrar  que Você está no controle total. Você é o Deus dos milagres de
última hora e estou muito grato.
Sempre que estou prestes a desistir, geralmente começo a me fazer as mesmas
perguntas. O  que eu fiz de errado aqui? Senhor, há um pecado do qual preciso me
arrepender? Eu desço  minha lista e tento trazer tudo antes de você. Então me pego
dizendo o seguinte ...

Pai, sinto muito se fiz algo para machucá-lo. Eu te amo e vivo para você todos os
dias. Rezo  para que não seja Sua Vontade que me machuque mais aqui, mas,
mesmo que seja, então sei  que Você tem um plano. Por favor, ajude-me a
questioná-lo menos e a confiar mais em  você. Sinto muito. Eu te amo. Por favor me
perdoe.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu me encontrei ao pé da escada da Mansão de Jesus, olhando para a Sua Casa.
Fiquei  surpreso com isso, pois não esperava isso hoje. Eu pensei que, em vez disso,
teria sido levado  de volta ao Estúdio do Potter novamente para talvez ver os
recipientes prontos.

Depois que me recuperei da surpresa inicial, comecei a tomar nota do que estava
ao meu  redor. As escadas maciças eram feitas de pedaços de granito ou mármore



perfeitamente  talhados. Havia canais de água escorrendo de Sua casa para as
piscinas e fontes do jardim.

Sorri para os pequenos peixes e conchas nos canais. O interior dos canais era feito
de ouro e  prata martelados. Dependendo da luz, parecia ouro líquido ou prata
líquida. Ao olhar mais de  perto, me perguntei se ele era realmente feito de platina ou
uma liga de metal ainda maior do  que ouro.

Então, novamente, talvez seja feito apenas de ouro puro e é assim que o ouro puro
se  parece. Como nunca vi ouro "celestial" 100% puro antes na Terra, pois ele
simplesmente não  existe lá, percebi que realmente não tinha nenhum indicador para
descrever isso, a não ser  dizer que é incrivelmente lindo.

Eu estava usando um vestido de linho branco e seda. Eu tinha sandálias de tecido que
eram  mais confortáveis do que qualquer sapato que conheço. As sandálias se
ajustavam  perfeitamente à planta dos meus pés e eram como andar nas nuvens. Eu
estava em meu corpo  celestial e me sentia fantástico!

Eu olhei para a enorme escada diante de mim, sorri e comecei a subir correndo. Fiquei
surpreso com o quão rápido eu poderia correr aqui e com tanta velocidade e agilidade.
Embora difícil de  descrever e completamente agradável, corri tão rápido que lágrimas
se formaram nos cantos  dos meus olhos.

O que foi realmente incrível foi que, quando cheguei ao patamar superior, não estava
sem  fôlego. Mesmo que eu tenha me curvado quando cheguei ao topo como um
reflexo terreno, eu  rapidamente ri de mim mesmo, pois isso não era necessário.

Quando olhei para trás, descendo as escadas que acabara de subir, contei
aproximadamente  que havia cerca de 150 ou mais degraus até o topo. No entanto,
conhecendo o Senhor, eram  provavelmente 153 degraus no total. Eu ri com alegria
de como Deus é maravilhoso enquanto  olhava ao meu redor.
A julgar pela posição do sol, parecia ser por volta do meio-dia, pois estava alto no céu.
Olhei  para as montanhas que cercavam Seu Vale e fiquei totalmente pasmo com a
bela paisagem. De repente, percebi que todo Salmo já escrito sobre beleza pode ser
visto aqui mesmo no Vale de  Deus.

O Rio da Vida corta bem no centro, mas também nos canais próximos a mim. A água
que fluía  por esses canais vinha diretamente da própria fundação da casa de Jesus.


