
Sonho 236 - Jesus, o Manso e o Orgulhoso (Visita 4)

Recebido no domingo 12 de fevereiro de 2017 (Visita 4) ...
Jesus: “Erin, você está preocupada com muitas coisas. Você não consegue parar o
que está em movimento. ”

Ele apontou para o teto pintado à mão em seu saguão principal e na área do saguão
que levava ao pátio e jardins. Quando olhei para cima, vi as primeiras palavras da
Bíblia sendo escritas,  mas como se fossem ao vivo. Senti tanto prazer quando as
Palavras, 'No começo ...', se  formaram bem na minha frente.

Embora a história da pintura parecesse se desenrolar no movimento, era uma
história, 'Sua história', que já havia sido contada. Quando me virei para sorrir para
Jesus, Ele novamente voltou minha atenção para a história ao vivo que se
passava no teto de seu saguão.

Jesus: Sorrindo. “Erin, você pode ver isso sempre que entrar na Minha Casa aqui. No
entanto,  você é capaz de pará-lo? ”

Eu sorri de volta e comecei a andar enquanto olhava para o teto. Ele viajou na
mesma  velocidade que eu andei. No entanto, sempre que parava, parecia que
parava também. No  entanto, logo percebi que realmente não funcionava, pois o
movimento à minha frente  continuava a fluir em seu ritmo predeterminado.

Jesus: Rindo. “Erin, eu conheço seus pensamentos. Você não pode parar
o que já  ocorreu. Quando você para, não afeta a história. ”

Eu: “Eu sei, Senhor. Esta pintura me fascina como eu nunca vi arte viva e respirando
antes. A  tecnologia aqui é verdadeiramente divina e incrível. ”

Jesus: “A entrada da Minha Casa leva você a uma jornada desde o início. Até
mesmo os  móveis, colunas, esculturas e pedras aqui são todas versões divinas
do que os santos Me  dedicaram durante suas vidas na Terra.
“Em todas as coisas, e mesmo nos tempos mais sombrios, eles ainda Me deram. Tudo
isso faz  parte da Minha história e contém dons dados a Deus, a Mim, como bênçãos
por tudo o que fiz  por eles.

“No entanto, também vejo nesses lindos artefatos seu amor ao sacrifício e seus
corações de  ouro. Embora eu decida não ter uma casa envolta em ouro em todos os
lugares que seus olhos  possam ver, tudo o que você vê aqui é ainda mais valioso para
Mim do que ouro.
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“Esses santos foram refinados na fornalha da aflição, mas ainda assim ofereceram
tudo o que  possuíam. Alguns deles tinham muito pouco, enquanto outros tinham mais
que o suficiente. No  entanto, nenhum deles deixou de reconhecer que era apenas
pela graça de Deus que eles  tinham alguma coisa. ”

Enquanto Jesus falava sobre tudo isso, Ele literalmente se iluminou com a luz de
Deus e esta  luz brilhou intensamente ao nosso redor. Enquanto eu estava lá olhando
ao redor, percebi que,  mesmo se você somasse toda a riqueza de todos os reis da
Terra ao longo da história, você  ainda não conseguiria encontrar coisas tão incríveis.

Eu vi os melhores tecidos, tapeçarias tecidas à mão e sedas com padrões que não
poderiam  ser reproduzidos na Terra. As cores eram tão vibrantes, mas de alguma
forma nunca eram  opressoras. Isso também nunca poderia ser copiado na Terra.

As almofadas que estão aqui para sentar são como nuvens. O artesanato seria
impossível de  imitar. A obra de arte era tão bonita e representava todos os períodos
desde a Criação. Nada  estava velho ou gasto. Apesar de sua 'idade', cada item
parecia novo.

Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu examinava a sala. Eu sabia que
estava  vendo um rápido vislumbre da vida daqueles que dedicaram tudo a Deus. De
alguma forma, eu  sabia que alguns desses itens foram feitos por famílias inteiras que
foram massacradas durante  sua criação.

Eu também sabia que muitos desses itens eram feitos por escravos que não
possuíam  nada. De alguma forma, fui capaz de sentir a bondade subjacente dos
artesãos que fizeram  esses itens, os mesmos artesãos que sacrificaram tudo por
Deus. Eu estava chorando ainda  mais com a emoção de ver tudo isso diante de
mim.

Jesus: “Erin, o que há de errado?”

Eu: “Senhor, não me sinto digno de estar aqui porque não sacrifiquei a minha vida por
Ti como  muitos destes santos fizeram. Na realidade, eu realmente vivo uma vida
muito confortável em  comparação com tantos dos santos que estão representados
aqui. ”

Jesus: Sorrindo. “Sim, Erin, mas ainda assim você está aqui Comigo e você está
exatamente  onde Eu chamei você para estar. Eu planejei o curso de sua corrida
para Meus  propósitos. Agora, o tour pela Minha Casa foi feito para mostrar a vocês
que, aqui, na Minha  morada, está o ouro de Ofir. Embora isso possa não ser o que
alguns esperariam, isso é  perfeito para mim. ”
Eu: “Senhor, a beleza do Seu Lar é simplesmente indescritível. Nem mesmo os
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Rothschilds ou  os xeques mais ricos poderiam chegar perto disso. ”

Jesus: “Assim, depois de percorrermos os Meus quartos e corredores, entraremos
nas Minhas  Cortes interiores. Aqui, o Jardim está no coração da Minha Casa. É aqui
que passo o tempo  ouvindo música. É aqui também que gosto de jantar com os meus
convidados. ” Ele sorriu. “É  aqui também que o relógio e o calendário mostram os
eventos que virão em breve.”

Eu: “É tão lindo, Senhor. Obrigado por me convidar aqui. ”

Jesus: “Erin, você tem lutado recentemente com todas as injustiças feitas a
você e aos  outros. No entanto, não está escrito que usarei o manso para
humilhar o orgulhoso?

“Eu vi os erros que vieram contra você. Às vezes, você então voltava a outra face
contra  aqueles que vinham contra você e se recusavam a lutar. No entanto, em
outras ocasiões, você  parecia lutar uma guerra 'sem vitória'.

“Não é o que parece, embora até mesmo suas perdas fossem na verdade Minhas
vitórias. O  que você acreditava ser uma perda, na verdade, tornou-se Meu ganho.
Erin, na vida daqueles a quem chamei, uso alguns de vocês para esclarecer o que
outros estão fazendo.

“Eu também uso alguns de vocês para lançar luz sobre idólatras, ladrões e similares.
Às vezes faço isso permitindo que alguns de vocês se tornem vítimas de seus
esquemas. Tudo isso tem  um propósito, mas você entende como? ”

Eu: “Bem, Senhor, embora eu não esteja totalmente certo, tentarei o meu melhor para
adivinhar. Para mim, quando eu era um novo cristão, Você enviou várias provações
para me dar  humildade. No entanto, foram necessárias muitas provações e muita
humilhação para  finalmente me levar a um certo ponto que Você queria que eu fosse.

“Você deve ter visto algo em meu coração de que Você deve ter gostado, mas talvez
fosse  apenas uma parte promissora de mim. Você, então, me enviou teste após teste
após  teste. Foram tantos os testes que simplesmente não consigo contá-los todos.
Provavelmente,  foi para me ensinar sobre meu 'valor' em perseverar e confiar
apenas em Você para me salvar.

“Parece que Você agora está me colocando em situações em que posso testemunhar
a outras  pessoas que lutam contra minhas próprias lutas. Parece que Você faz isso
para que eu possa  encorajar outros a serem pacientes, sendo um exemplo com base
no que Você está fazendo  comigo hoje. ”
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Jesus: “Isso é bom, Erin, e sim, muito é verdade, mas não necessariamente na
mesma ordem  para todos. Alguns são criados como Jó para Me amar, mas então o
inimigo pede no Tribunal  para enviar provas e calamidades. O inimigo argumenta que,
'Certamente aqueles como Jó  ficarão desanimados e se afastarão de Ti.' Se tais
testes e calamidades puderem ser enviados,  isso acabará sendo verdade em muitos
casos, mas outros passam.

“No entanto, alguns são criados como você e não cresceram me conhecendo. Você
suportou  muitas provações antes mesmo de Me conhecer, mas suportou ainda mais
depois. Esses julgamentos enviariam a maioria das pessoas de volta ao menor dos
dois cenários. Eles se  afastariam de Mim e muitos o fazem.

“Então, há aqueles que nunca Me conheceram realmente, mas querem. No entanto,
eles  também preferem que suas vidas não tenham muitos problemas, mas eles
realmente preferem  "nenhum problema". O problema com isso é que, quando o
problema surge, eles precisam do  primeiro 'salvador' que aparecer.

“Esse 'salvador' poderia ser qualquer 'salvador' de qualquer religião, mas essas
pessoas  realmente preferem confiar apenas em si mesmas. Essas pessoas tendem a
olhar para alguém  como você como alguém fraco e que deve ser evitado a todo custo.

“Agora, ao longo dos anos, usei aqueles que afirmavam ser meus para mostrar
bondade a você e a seus filhos durante seus momentos mais sombrios. No entanto,
muitas dessas pessoas  mais tarde se aproveitaram de sua bondade e agiram como
ladrões. Eles trataram você da  mesma forma que Saul tratou Davi, novamente sem
causa e sem motivo.

“Mesmo que você tenha tentado repetidamente fazer a coisa certa com eles, muitas
vezes até  às suas próprias custas, nenhum deles se desculpou nenhuma vez. Como
resultado, suas  ações foram registradas pelo inimigo e acusações contra eles foram
permitidas no Tribunal de  Meu Pai.

“Deus então concedeu permissão ao inimigo, pois eu não os defendi. Naquele ponto,
eles não  Me chamaram como seu advogado, pois foram guiados por seu próprio
entendimento. Com  base no tratamento severo que dispensaram a você e a outros
como você, essas pessoas  foram julgadas severamente por mim.

“Erin, a calamidade então vem para essas pessoas na forma de testes e provações
para que  finalmente possam vir a Mim com humildade. Isso acontece para que
finalmente se arrependam de seus pecados e se submetam à Vontade de Meu Pai
Celestial. No entanto, muito poucas  dessas pessoas, se alguma, fizeram isso. ”

Eu: “Hmm, deixe-me ver se entendi isso. Enquanto essas pessoas foram usadas
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contra mim  para me refinar, eu também fui usado para refiná-las? Então, nós, como
Cristãos, somos  freqüentemente usados uns contra os outros para que Você possa
ver como podemos ser  usados um dia? Isso acontece com todos nós? ”

Jesus: “O que você aprendeu recentemente?”

Eu: “Bem, só porque sou Teu, não estou livre de problemas. Você enviou cinco 'citação'
cristãos 'unquote' em nossas vidas nos últimos dois anos e cada um tirou vantagem de
nós. No entanto,  agora vejo que Você nos usou para lidar com cada um deles.

“Em todas as ocasiões, orei por eles e até mesmo com eles logo depois que nos
trataram  injustamente. Agora eu olho para trás e vejo que mais tarde ouvi que cada
um deles logo depois teve problemas. Embora isso possa não ser diretamente por
nossa causa, parece que  aconteceu porque Você me usou para orar a Sua Vontade
sobre eles.

“Embora tudo pareça horrível no início, agora percebo que, se não fosse pelos
problemas que  Você permitiu em minha vida, eu nunca teria entendido o quanto Você
nos ama. Eu nunca teria  entendido que Você quer que cada um de nós não falte nada
de bom.

“Em cada um desses cinco casos, também agora percebo que o Senhor nos abençoou
por  nossa obediência em fazer Sua Vontade. Você nos abençoou por nossa
obediência ao que você nos chamou.

“Na verdade, só nesta última semana, estivemos lidando com um homem desonesto.
Em uma  palavra particular, Você me disse que este homem é um dos seus, mas
também que ele não  está vivendo a vida que Você o está chamando. Com base em
tudo o que você acabou de me  dizer, agora entendo por que você ainda nos permitiu
lidar com ele, embora ele tenha enganado a muitos.

“Em nosso encontro com este homem na semana passada, Você primeiro me mostrou
e depois me fez contar a este homem sobre três áreas diferentes nas quais ele nos
enganou. Sob sua  liderança, demos a ele a chance de acertar as coisas conosco.

“Em vez disso, ele foi mais uma vez desonesto conosco, mesmo quando eu tinha
uma prova  física impressa que apontou isso para ele. Infelizmente, ainda não
terminamos nossas  transações com este homem e não temos alternativa a não ser
continuar a lidar com ele.

“Senhor, por que Você permitiria todos esses problemas para nós? Parece que
estamos sendo  punidos por fazer tudo o que Você nos pediu para fazer. ”
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Jesus: “Não providenciei os meios? Eu não abri a porta? Erin, se agora você sabe que
envio  Minhas melhores pessoas para a batalha, também não sabe que vou equipá-la e
entregá-la? Se você se preocupa com as coisas que me interessam e se entregou a
Mim como um sacrifício  vivo e vaso, então você é Meu para usar ou está nisto para si
mesmo? ”

Eu: Balançando a cabeça. “Oh não, Senhor, por favor, por favor, me perdoe. É
simplesmente  difícil. As pessoas estão se tornando mais astutas e instáveis. Parece
que as coisas pioraram  muito ultimamente. ”

Jesus: “Vou te mostrar mais em um momento, mas primeiro, Erin, saiba disso. Eu te
amo, eu te  chamei e você é meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo e a
torrente do rio não te  alcançará. Quando você andar pelo fogo, não será queimado
pelo calor nem será queimado  pelas chamas.

“Isso é o que eu fiz do começo ao fim com você. No ano de 1993, quando você tinha
30 anos,  você Me deu seu coração. No ano 2000, você Me disse que queria mais de
Mim e pediu um  coração de ouro.

“Este foi um processo muito longo e doloroso, de paciência e não tão paciência. Esta
é uma  caminhada de testes e tentativas para remover as arestas e até mesmo
lixando. Em termos de  você como um vaso, bem, eu precisava primeiro começar com
argila flexível. Você começou  isso quando entregou sua vida a Mim como um pedaço
de barro.

“Levou sete anos para que você finalmente dissesse: 'Quero ser usado como um
vaso,  Senhor'. Então eu disse: 'Tudo bem, mas isso não será fácil.' Você então
concordou, não  importa o que acontecesse. Então, houve um processo de moldar
você no vaso que você é  hoje.

“Como um vaso, você não diz ao Oleiro, seu Criador, 'Por que, Senhor, por que me
usar para  isto ou aquilo?' Erin, se você escolheu ser usado de acordo com suas
próprias idéias de ser  Meu vaso, então você não é bom para Mim. Você simplesmente
se sentaria em uma prateleira e não teria nenhuma utilidade para mim.

“Em vez disso, você concordou, mesmo depois de toda a sua moldagem, queima,
vitrificação e  nova queima, que Eu o use para honrar a Mim para os Meus propósitos.
Você já reside aqui  Comigo como prometi, mas deve permitir-Me agora usá-lo como
achar adequado neste  momento e confiar em Mim. Você confia em mim?"

Eu: Eu estava fazendo beicinho. "Sinto-me repreendido, mas sim, Senhor."

Jesus: “Erin, estou preparando meus 'Vasos do Templo'. Alguns retêm água, um pouco
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de óleo  e um pouco de vinho. Todos são úteis para mim. Um dia, tomarei Meu
assento e os 'Espíritos  Sete Aspectos' serão como luzes em Minha lâmpada. ”

Eu: “Você quer dizer como vasos aqui no Céu, Senhor?”

Jesus: “Não, Erin, na Terra. Estou preparando navios como um exército. Vocês
serão como bacias cintilantes diante do Meu Altar. Cada pote será sagrado. Vou
encher cada vaso com  coisas boas. ”

Eu: “Senhor, os tempos estão ficando difíceis. Como vou suportar isso se não
for curado  primeiro? ”

Jesus: Rindo. “Erin, você é mais uma vez o navio falando com o Potter com
sugestões? Não  tenho intenção de deixá-lo como está. Você não viu o seu esmalte
acabado? Você está no forno em fogo baixo. Ainda estou usando você como um meio
contra aqueles para quem estou  enviando um teste final.

“Agora, cuidei de suas necessidades do início ao fim. Estou usando você para
vários  propósitos. Embora pareça sombrio, é divino. Você está quase terminando e
logo vou usá-lo  para exibir Meu esplendor. Seu propósito trará grande alegria.
Você, Erin, vai se alegrar. "
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