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052 - Lições no Deserto

Recebidos no sábado, 30 de março de 2013

(anteriormente conhecido como Mini 23)

Freqüentemente, meu tempo com Jesus nesta temporada tem sido
pessoal. Não senti que Ele me levou a liberar certos sonhos e Palavras
pessoais porque foram muito específicos para mim e para o relacionamento
que tenho com Ele e com os outros.

Esta manhã, orei com antecedência para que, se eu tivesse algo em
minha vida que pudesse ajudar outras pessoas a buscar as 'três chaves'
dEle, que acredito que Ele poderia ter acabado de me revelar ontem à noite,
eles seriam bem-vindos. Orei para que, por mais pessoal que fosse a
próxima visão, eu estivesse disposto a ajudar.

Oh, para recuar um pouco. É possível que eu tenha acabado de
receber o conhecimento das três chaves; embora, novamente, seja apenas
meu 'palpite' pessoal até que Ele revele a verdade aqui. Nessa nota, aqui
vai:

A mensagem da Páscoa e nossa caminhada em busca da 'Terra
Prometida', Jesus, é igual a Páscoa, nossa salvação, nossa caminhada e
nosso chamado ao deserto. Isso inclui refinamento, teste e fé.

O pão sem fermento é igual à remoção do fermento, ou pecado, que
seria uma pedra sobre nossos corações. Esta é a nossa 'morte' para o eu, ou
carne. Isso inclui a remoção dos frutos ruins, como imoralidade, impureza,
licenciosidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, raiva, surtos
de egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, farra e coisas
semelhantes (Gálatas 5:19-21).

A ressurreição equivale a Jesus como nossas 'Primícias'. Isso
representa os frutos do Espírito, incluindo amor, alegria, paz, paciência,
bondade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio (Gálatas 5:
22-23).

Então, para operar plenamente nos dons do Espírito, ou dons
espirituais, para os tempos vindouros, precisaremos crucificar os desejos
carnais. Precisamos colocá-los aos pés da cruz, jogando fora todos os
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obstáculos ou barreiras de pedra, perseguindo Jesus com todo o seu
coração, e tomando a cruz e caminhando após ele.

Então, é isso que a Palavra do Senhor diz que receberemos como
presentes. Alguns terão apenas alguns. Alguns terão muitos. Mas, a quem
muito é dado, muito será esperado. Este é um aviso justo, então esteja
preparado para o milagroso e acredite.

Estes são os dons encontrados em 1 Coríntios 12:8-11, "Porque, na
verdade, pelo Espírito, a um é dada uma palavra de sabedoria, e a outro,
segundo o mesmo espírito, a outra fé pelo mesmo espírito, e a outro dons de
cura por um Espírito, e a outro discernimento de espíritos. (João 16:8), “A
outro para falar em línguas diferentes, e a outro Interpretação de línguas:
Mas um e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo Seus
próprios dons a cada um, assim como Ele deseja."

Este é o ingrediente principal para nossa caminhada em busca de
Jesus como a Noiva de seu Noivo:

1 Coríntios 13:1-7, "E, no entanto, estou lhes mostrando um
caminho melhor. Se eu falar em línguas de homens e de anjos, mas não
tenho amor, tornei-me sons de latão ou um címbalo retinindo. Agora, se eu
tivesse um dom de profecia e teria conhecido todos os mistérios e todo o
conhecimento e se tivesse toda a fé para mover montanhas, mas eu não
tenho amor, eu não sou nada. E eu poderia dar todos os meus pertences aos
poucos para ajudar os pobres e se eu desse o meu corpo para que eu
pudesse amar, mas eu não tenho amor, (Miquéias 6:8) Eu não benefício de
nada."

1 Coríntios 13:4-7, “O amor tem paciência, o amor é benigno, não é
ciumento, o amor não se vangloria, não é orgulhoso, não desonra, não busca
as coisas para si, não se irrita, ele não imputa o mal aos outros, não se
alegra com a injustiça, mas se alegra juntos na verdade: tudo suporta, tudo
crê; tudo espera, é firme em todas as coisas”.

Esta manhã, em oração, depois da comunhão e do louvor, sou
arrebatado pelo Espírito. Mais uma vez, tenho cerca de sete anos. Jesus
está sentado na rocha. Ele tem uma túnica branca que é mais gloriosa que a
minha. Ele estende Seus braços para me receber. Eu corro a toda velocidade
em direção a ele. Ele se abaixou, me pegou e me deixou descansar em seu
ombro por algum tempo.

Jesus: "Erin, que bom que você está aqui."

Eu: "Quase não vim hoje. Estou cansado e pronto para ir para casa logo."

Jesus: "Mais um pouco. Você está na 'reta final', nos 'nove finais'."
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Eu: "O quê? Por que você mencionou golfe?"

Jesus: "Por que você reagiu assim quando mencionei o golfe?"

Eu: "Acho que é um momento da minha vida que preciso levar ao pé da
cruz."

Jesus: "Por que levá-lo à cruz? Eu estou bem aqui. Por que esse tempo te
faz reagir assim?"

Eu: "Foi uma época solitária para mim; sonhos desfeitos, esperança não
realizada, oportunidades perdidas e falta de recursos. Eu não te conhecia
naquela época."

Jesus: "Eu me lembro dessa época da sua vida. Você estava liderando no
seu próprio entendimento."

Eu: "Definitivamente. Você me deu esse dom, esse talento. Fisicamente,
nada poderia me impedir. Como não consegui?"

Jesus: "Erin, você fez tudo certo. Seu coração estava completamente
mergulhado no esporte. Você havia abandonado todos os outros."

Então me lembrei. Eu estava tão focado em meus objetivos e minhas
buscas que nada nem ninguém importava.

Eu: "Eu não tive Você. Você não fez parte deste presente, embora o tenha
dado para mim."

Jesus: “Erin, isso foi um talento, como a parábola dos talentos. Eu vi várias
coisas ali que, se você olhar tudo o que você passou, foi um chamado
milagroso de Mim. Você verá o dom no seu lutas. "

Eu: "Esses eram sonhos não realizados. Eu tinha dado tudo de mim. Com
toda probabilidade, deveria ter conseguido. Os sinais estavam lá."

Jesus: "Erin, o que você está fazendo agora?" Eu fiquei sem palavras. Ele
me mostrou a foto de uma tumba com o grande disco de pedra rolado na
frente da abertura da tumba. "O que você vê?"

Eu: "Um túmulo. Na verdade, Senhor, Você estava em um assim."

Jesus: "Sim, mas, para efeitos deste, vamos apenas olhar para ele como
um túmulo. Agora olhe."

Eu vi minha vida inteira; minha busca por esportes competitivos,
saúde pessoal, dança e golfe como carreira. Eu vi meu jogo de golfe. Eu vi
um torneio, competição e derrota; algumas vitórias, mas no final das contas
derrotas.

Jesus: "Erin, agora vejamos o que você esperava que acontecesse."
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Eu vi vitórias em torneios, glória pessoal, fama, fortuna, meus próprios
vídeos de instrução e a lista não parava de. Eu ri tanto. Oh, meu Deus, como
me tornei pomposo e arrogante. Então, vi minha vida como resultado dessas
buscas e objetivos. Eu vi uma carreira cheia de riquezas, mas sem filhos,
sem Deus e uma tumba com uma pedra rolada sobre ela, completamente
selada.

Eu: "Ah, mas fui marcado. Você teria me ligado."

Jesus: "Sim, naquela época. Você não atendia minhas ligações. Não estaria
onde está hoje."

Eu: "Você quer dizer o deserto do deserto?"

Jesus: "Erin, o que você aprendeu no deserto?"

Eu: "Eu poderia escrever um livro 'Como Fazer' sobre o sofrimento."

Jesus: "Tudo bem, mas o que você aprendeu sobre isso?"

Eu: "Aprendi a lutar contra o inimigo, meu oponente, pela sobrevivência."

Jesus: "Oh, quanto tempo durou a sua aventura no deserto?" Ele já sabia.

Eu: "Bem, tecnicamente, estou no deserto desde que Você me ligou há
cerca de quarenta anos."

Jesus: "Você pegou isso. Então, durante toda a sua vida, você aprendeu e
decidiu lutar contra um oponente escondido, o inimigo?"

Eu: “Sim."

Jesus: "Tudo bem. O que então?"

Eu: "O trecho final, realmente vivendo no lugar desolado, o deserto; fui
desnudado."

Jesus: "Explica isso?"

Eu: "Perdi minhas ambições, finanças, amigos, fé, reputação, status,
segurança, saúde e quase meus filhos. Não conseguia ouvir direito. Estava
quebrado e, quando não pude ouvir de Você, comecei perder a esperança."

Jesus: "O que vem a seguir?"

Eu: "Eu não tinha mais nada para dar. Eu dei tudo a Você. Eu me arrependi
de tudo isso. Eu renunciei à minha participação com o inimigo em sua
perseguição por mim. Eu me libertei dele, removendo seu poder e direitos, e
eu deu tudo para você."
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Jesus: "O que mais?"

Eu: "Lembro-me exatamente. Pedi um sinal. Pedi para Você rolar a pedra da
minha vida e soprar nesses ossos secos. Pedi para Você encher meu copo
vazio."

Jesus: "Você queria que Eu te abençoasse, certo?"

Eu: "Sim. Então foi isso que aconteceu. Senti amor por coisas que nunca
teria amado. Senti alegria neste lamentável deserto. Senti-me calmo.
Perdoei e ajudei pessoas que me odiavam. Mostrei bondade para com
pessoas que não mereciam isso. Desisti de ambições egoístas. Não invejei
meus clientes ricos. Mas, acima de tudo, corri para Você e não pararia até
que Você cumprisse as promessas que me fez anos atrás."

Jesus: "Tudo bem. Então, agora, o que veio a seguir?"

Eu: "Não recebi uma resposta de Você. Eu fui em busca de Você. Não
desistia e Lembrava-Lhe todos os dias de Suas promessas para mim. Pedi a
Você para me levar para Casa no Céu todos os dias se você decidisse que eu
não tinha utilidade aqui. Eu exigi que você soprasse vida em mim ou role a
pedra sobre o túmulo e me leve para casa.

"Eu não tive nenhuma palavra, nem mesmo um som, de Você. Eu
pensei que tinha exausto ou irritado Você. Eu estava sob ataque severo,
mesmo que eu não estava pecando e eu tinha seguido todos os passos na
guerra enquanto eu esperava na fé e lágrimas que Tu és o Deus de 'segunda
chance' e milagres.

“Eu não ouvi nada do Espírito Santo durante quarenta dias, mas o
tempo da minha obliteração era 29 de Maio de 2012. Passei estes três
meses perseguindo você e então 40 dias lutando contra o inimigo no deserto
e sentindo-se abandonado. Eu me tornei um observador de você durante
este tempo porque eu estava à procura de um sinal.

Jesus: "Então, quando foi o seu primeiro presente?"

Eu: "Oh meu. Bem, três meses mais quarenta dias me colocam bem na
primeira semana de outubro de 2012. Eu não tinha feito isso antes. Essa foi
a hora da minha primeira palavra real e sonho de Ti."

Jesus: "Você recebeu isto. Por quê?"

Eu: "Não tenho certeza?"

Jesus: "Erin, você recebeu isso porque me perseguiu com a mesma paixão
que você fez com o golfe."

Eu: Eu estava em lágrimas. "Perdoe-me."
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Jesus: "Fiquei emocionado por você ter Me perseguido como antes no
golfe."

Eu: "Agora me ajude com isso. Você começou os sonhos lentamente e os
construiu, tijolo por tijolo, um em cima do outro, até onde estou agora.
Incrível. "

Jesus:" Sim. Você foi iniciado lentamente. No golfe, você precisava primeiro
desenvolver um interesse especial pelo esporte. Então você praticou os
fundamentos. Você aprendeu os fundamentos do jogo e os princípios."

Eu: "Uau! Então Você precisava que eu me apaixonasse por Você primeiro,
como fiz golfe, como na primeira série de sonhos. Mas se apaixonar por Você
foi interativo e tangível. O Golf não poderia me amar de volta. Na verdade,
esse jogo odeia o jogador."

Ele riu.

Jesus: "No jogo de golfe, você precisa ser o mestre. Você deixa o jogo jogar
com você. Quando você Me segue, Eu sou o Mestre, o perseguidor do seu
coração. É uma questão de coração em parábola maior do que este jogo.
Mas, sim, o jogo de golfe, ou qualquer esporte do homem, é o mesmo que a
batalha; o campo de treinamento aqui na Terra."

Eu: "Eu mal reconheci isso."

Jesus: "Erin, o presente dos sonhos é um milagre. Os sonhos precisavam
ser “alimentados com mamadeira” porque você era uma criança que
precisava primeiro de leite; a nutrição básica, mim. Então você poderia
eventualmente ser alimentado com comida sólida."

Eu: "Incrível. Você nunca para de me surpreender." Comecei a chorar.

Jesus: "O que há de errado? Você deveria estar alegre."

Eu: "Estou simplesmente impressionado com a magnitude, cuidado e
simbolismo que até mesmo minha pequena vida tem?"

Jesus: "Tudo está em parábola em sua vida. Seus sonhos perdidos agora se
tornaram reais."

Eu: "Isso é maior do que meus sonhos perdidos. Será que vou jogar de
novo?"

Jesus: "Erin, o que planejei no Paraíso não vai faltar. Seus sonhos se
tornarão realidade, mesmo aqueles que você ainda não imaginou. Tudo é
para glorificar a Meu Pai, que criou tudo isso, Yahweh."
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Eu: "Estou oprimido, Senhor. Você abriu o túmulo do meu coração, a pedra
sobre ele, e me deu vida. Você tem feito muito por mim. Eu te amo."

Jesus: "Agora, vá e diga a seus amigos que os bons presentes estão
disponíveis para eles agora, para aqueles que querem tomar a Cruz e Me
seguir. Pois estou prestes a fazer algo em seus dias que você nem
acreditaria, mesmo que lhe dissessem."

Ele se abaixou e beijou o topo da minha cabeça.

Então, eu estava de volta na minha cadeira. Esta foi uma visão pessoal
para compartilhar com meus amigos. Esses sonhos devem ser lidos com
discernimento. Não sou um profeta, mas esses sonhos são proféticos por
natureza. Esses sonhos não devem ser um substituto da Bíblia. Por favor,
ore e permita que o Espírito Santo ilumine qualquer coisa relevante Rezo
para que sejam uma bênção.

Amor e bênçãos ... Erin ... Ele ressuscitou!
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