
Recebido em terça-feira 7 fevereiro de 2017 (Visita 3) ...
Os pomares de árvores frutíferas estavam florescendo e havia flores desabrochando e
videiras  por toda parte. No entanto, a paisagem não parecia aleatória ou aleatória,
mas era óbvio que  tudo isso foi projetado e mantido pelo Mestre Jardineiro.

Bem, eu já vi obreiros nos Jardins de Deus antes e tenho muitas perguntas sobre
isso. Talvez  esses trabalhadores sejam santos que amam jardinagem. Embora eu
não tenha certeza de  como tudo isso funciona aqui, este é meu melhor palpite com
base em minhas visitas  anteriores. No entanto, eu realmente sei muito pouco sobre
'jardinagem celestial', então eu só  queria estabelecer isso.

No céu, talvez nada saia do controle. Parece-me intuitivo que Deus pudesse
simplesmente falar com um arbusto ou árvore e dizer: 'Isso me agrada desta forma ou
forma'. Visto que tudo no  Céu ama a Deus e deseja fazer Sua Vontade por amor e
apreço, talvez um ramo simplesmente  nunca crescesse em desarmonia com os outros
ramos.

Talvez as flores aqui estejam todas em perfeito estado de conservação porque sempre
têm a  mistura perfeita de sol, água e minerais para crescer. Talvez uma árvore aqui
não dê 'frutos  ruins' pelas mesmas razões. Claro, isso não significa que todas as frutas
aqui tenham o mesmo  gosto e eu já sei que não.

Essa minha teoria parece que também pode se aplicar aos animais e pássaros
daqui, mas, novamente, realmente não tenho certeza. Tudo o que sei é que todo o
Céu é incrivelmente lindo. Decidi sentar por um momento para que pudesse
assimilar tudo isso.

Fechei meus olhos e senti o calor do sol celestial em meu rosto. Por alguma razão, a
sensação  dos raios do sol me levou de volta a um tempo em março de 1969, o último
fim de semana  antes da Páscoa. Na época, eu estava visitando meus avós nas férias
escolares em Reno,  Nevada.

Lembro-me de estar sentado no pátio dos meus avós e o sol brilhava no meu rosto.
Minha avó  tinha acabado de colocar suas decorações de Páscoa. Lembro-me de
estar seguro lá, mas  também me sentindo seguro. As coisas de alguma forma
pareciam normais.

Fiquei algum tempo com os olhos fechados e relembrei. Quando finalmente abri os
olhos, olhei  para cima e vi Jesus sorrindo para mim. O sol no céu estava diretamente
atrás dele e parecia  estar coroando-O.

Ele parecia completamente coberto pela luz do sol. O que foi realmente legal, porém,
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foi que  Sua presença não bloqueou o calor do sol de mim. Eu imediatamente pulei e
o abracei. Eu me  senti segura em Seus braços. Ele riu gentilmente da minha alegria
em vê-lo novamente.
Eu: “Estou tão feliz em vê-lo. Eu estava apenas tomando banho de sol. ”

Jesus: “Sim, você é.” Ele riu porque sabia que eu me referia tanto ao 'sol' quanto ao
'Filho'. "Erin, você ganhou sabedoria e inteligência." Ele então apontou para Seu
Jardim. "Agora, vejo que você está tentando descobrir tudo isso."

Eu: “Sim, Senhor. Sinto muito, mas estou maravilhada com tudo isso. Eu
também estou  totalmente pasmo por Você. ”

Jesus: Sorrindo. “Então, o que você concluiu? Leve-Me em sua jornada de
pensamento. ”

Ele deu um tapinha no último degrau de Sua escada para indicar que deveríamos
nos sentar  juntos.

Eu: “Bem, você pode fazer todas as coisas. Você pode comandar um arbusto para
fazer uma  forma. Você pode mover essas montanhas e ajustá-las ao seu gosto. Você
pode comandar  frutas para crescer uma certa forma e sabor. Você imediatamente
forma uma nova fruta sempre  que uma fruta é colhida de uma árvore. Você pode
comandar as cores do pôr do sol ou do  nascer do sol.

“Você também pode pedir a outros que façam coisas por Você, como jardineiros ou
trabalhadores angelicais. Cada coisa viva aqui no Céu deseja exatamente o que Seu
coração  deseja. Como tudo aqui de alguma forma já sabe o que o Seu coração
deseja, cada um  desejaria crescer para agradá-lo e nenhum estaria fora de linha com
o desejo do Seu coração. ”

Jesus: Rindo. “Hmm, então, pelo Meu comando, eles crescem? Pela Vontade do Meu
coração,  as coisas crescem para Me agradar como uma forma de adoração? É uma
realização dos  desejos dos santos que trabalham aqui para cuidar do Meu jardim e
trabalhar para Mim como  uma forma de adoração? Hmm, talvez sejam os três então.
Este é um conceito interessante,  mas tudo requer amor. ”

Eu: “Amor?”

Jesus: “Sim. Tudo que você vê, eu amo. Fico muito feliz em ver essa beleza florescer.
Não há  morte, sem doença, sem ameaças de fogo e sem homens com más intenções
aqui. Isso alegra  Meu coração.

“Em troca, esses seres vivos não temem a morte e todos vivem em paz e alegria. Eles
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então se entregam totalmente a Mim para Me trazer alegria. Erin, eu me deleito na
Minha Criação. Eu  sou o realizador dos desejos do seu coração. Tudo isso é adorável,
mesmo as menores coisas  com as quais você se preocupa, eu também me importo. ”

Eu: “Senhor, gostaria que as coisas fossem na Terra como no Céu, pois há tanta
beleza que nos espera aqui!”

Jesus: “Concordo, mas não pode ser.”

Eu: “Sim, Senhor. No entanto, uma vez que você tem o comando, você pode
comandá-lo e  moldá-lo se desejar também. Você pode encontrar trabalhadores.
Muitos de nós cultivamos e
podamos para você. Isso não faz parte da sua colheita? Eu quero ser um trabalhador
para você. ”

Jesus: Ele sorriu ao se esticar para me abraçar. "Agora, Erin, por que eu trouxe
você aqui  hoje?"

Eu: “Talvez para ver os vasos que criaste, Senhor? Talvez para me encorajar? Eu
amo isso  aqui. Amo estar com Você em sua casa. Eu me sinto seguro com Você. ”

Jesus: “Eu também te amo. Agora, por que você acredita que não há um galho morto,
fruto ruim ou folha caída aqui? Que tal flores morrendo? ”

Eu: “Bem, no céu, há vida eterna e não há morte.”

Jesus: “Sim, mas por que então não há nenhum ramo crescendo ao contrário dos
outros? Por  que não há ervas daninhas ou raízes indesejadas? ”

Eu: “Bem, porque todas as coisas crescem de acordo com a Tua Vontade e
deliciosamente. Eles te amam e eu posso até ver que eles amam. Todos os animais,
pássaros,  plantas, árvores e grama florescem aqui. Em contraste, ervas daninhas,
qualquer coisa  contrária ou agonizante pareceria um visitante ou intruso não
solicitado. Isso seria fora da Sua  Vontade e como desobediência. ”

Jesus: “Sim. Agora, você já se sentiu negado pela falta de ervas daninhas e
morte aqui? " Eu: Rindo. "Não, Senhor, claro que não."
Jesus: “Então, Erin, eu diria que os trabalhadores são poucos. Agora, digamos que eu
construí  um lindo jardim na Terra. Para este jardim, digamos que eu então obtive toda
a nutrição,  providenciei o sol e a água e todos os tipos de animais e pássaros
passaram a residir  nele. Agora, digamos que eu deixe os turistas entrarem para
desfrutar do Meu jardim  gratuitamente. O que seria dito de mim? ”
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Eu pensei por um momento, mas sabia que o Senhor estava me ajudando
com minha  resposta. Não pude deixar de sorrir e rir ao responder a ele.

Eu: “Oh Senhor, por favor, perdoe-me por dizer isso, embora eu saiba que não sou
eu mesmo  dizendo isso. Se este jardim fosse fornecido por Você, alguns visitantes
diriam: 'Escravos  construíram e mantêm este jardim.' Outros visitantes diriam: 'O
proprietário é rico. Podemos  levar tudo o que quisermos. '

“As pessoas roubavam os recortes das plantas para os ramos. Ativistas dos
direitos dos  animais diriam que 'esses animais são prisioneiros', enquanto outros
reclamariam que 'este  ambiente não é saudável'. Logo depois, Suas árvores
frutíferas começariam a ser clonadas  geneticamente.

“Ao mesmo tempo, tanto casais heterossexuais quanto gays gostariam de vir e se
casar no Seu jardim. No entanto, você não poderia dizer 'não' ou Seu jardim seria
fechado
imediatamente. Haveria muito mais. Senhor, o que Você pretendia para o bem em
breve seria  destruído! "

Jesus: “Hmm, um jardim foi construído na Terra 'como é no céu' antes. O mundo não
está  pronto para um jardim como este. ” Ele sorriu. “Então, eu irei em vez disso.
Agora, o que será  dito de mim então? "

Eu: Balançando a cabeça. “Senhor, Você é tão sábio. É difícil falar comigo devido à
minha falta  de compreensão? ”

Jesus: Sorrindo. "Claro que não! Erin, você Me encanta e deseja Meu coração.
Tenho algo  muito especial planejado. Agora, o que coloquei em seu coração
recentemente? "

Eu: “Tanto, Senhor, mas duas coisas em particular se destacam para mim. Uma dessas
coisas é o Seu 'Sermão da Montanha' de Mateus 5. Nisto, eu acredito que Você está
descrevendo quem será o Seu exército ou trabalhadores do fim dos tempos, mas não
tenho certeza.

“A outra coisa é uma visão baixada que tive de Você preparando todos os elementos
para o  Terceiro Templo. No entanto, essa visão estava de acordo com a perspectiva
do céu, não a  perspectiva do homem. Um dia, você assumirá o trono em Jerusalém
e todos irão louvá-lo de  joelhos. No entanto, eu só conseguia ver pedaços de tudo
isso. Também vi vasos contendo  óleo, água e vinho. Senhor, tu eras o pão. ”

Jesus: Sorrindo. “Talvez seja sábio estudar mais. Agora, venha comigo. ”
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Ao se levantar, Ele se virou para pegar minha mão. Quando nos viramos e
começamos a  caminhar em direção à porta da frente, a porta imediatamente se
abriu. Quando entramos,  rapidamente tirei minhas sandálias. Jesus estava rindo
enquanto me observava fazer isso.

Eu: Sorrindo. “Mas, Senhor, estou em solo sagrado. Bem, também é porque adoro a
sensação  dos meus pés descalços nesta pedra quente e nestes lindos tapetes. ”

Jesus: Rindo. “Ok então, eu vou aceitar isso. Lembre-se, sempre que estiver
segurando Minha  mão, você já estará caminhando Comigo no Solo Sagrado. ”

Eu: “Oh, claro. Tudo é santo quando estou com você. Perdoe-me,
Senhor. ” Jesus: “Não há nada a perdoar. Eu adoro o fato de que você
pensaria em Mim. ”
Eu: “Bem, o seu jardim é solo sagrado. Suas escadas que levam a Sua Casa também
são Solo  Sagrado. Bem, realmente, todo o Céu é Solo Sagrado. ” Eu olhei para baixo,
balancei minha  cabeça e sorri. “Depois de todos esses anos visitando Você aqui,
lamento que finalmente  descobri isso. Senhor, Você é tão gracioso e paciente comigo.
”

Jesus: Rindo. “Erin, você é gentil também. No entanto, você nem sempre é paciente. ”

Eu: “Você tem razão. Mal posso esperar para ter mais de Ti, Senhor. Mal posso
esperar para vir  aqui permanentemente. Dito isso, também não quero sair antes de ser
útil. Também desejo ver
Você curar meus filhos. Senhor, com tantas coisas parecendo estar dando errado ao
mesmo  tempo agora, é difícil para mim ser paciente. Sinto muito."

Jesus: “Erin, isso não é uma surpresa para mim. O inimigo também entende os tempos
em que  estamos agora e é a fonte de seus problemas. No entanto, por enquanto, eles
também têm um  propósito. Agora, estude as Escrituras que dei a você e olhe
novamente para aquelas que vou  usar. ”

Fiz uma pausa aqui e revi Mateus 5: 3-11, as bem-aventuranças, em maiores
detalhes. Levei  algum tempo para realmente entender tudo o que foi dito nessas
passagens, mas o esforço  valeu muito a pena para mim.

Eu: “Senhor, há muito para eu tentar entender aí.”

Jesus: “Estes são os que chamei. Alguns se encaixam em tudo o que está descrito
aqui, mas  outros se encaixam apenas em alguns. Vou levantar aqueles que chamei.
Eu sou o levantador  de cabeças.
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