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063 - Pentecostes
Recebidos sexta-feira, 17 de maio,

(anteriormente conhecida como Mini 12)

12, 15, e 17 de Maio de 2013

Esta manhã eu acordar e ter oração e comunhão.

Eu sou lágrimas. Hoje é o Dia das Mães de 2013. Meus filhos estão
todos dormindo. Estou impressionado porque, apesar de todas as minhas
dificuldades, o Senhor Jesus passaria tanto tempo comigo e me abençoaria
de tantas maneiras.

Estou rodeado de amigos que me amam e presentes de amor de meus
filhos. Embora meus filhos frequentem escolas seculares, cada um deu um
presente com uma carta de agradecimento por meu amor por eles e
ensinando-os sobre Deus e a oração. Um deles disse que eu os apontei para
o céu.

Eu me senti abençoado, realmente abençoado. Orei a Deus para que
Ele viesse por nós antes que qualquer um de meus filhos ficasse mais velho
e pudesse ser atraído pelas coisas deste mundo. Só então, quando estava de
joelhos, ouvi o Senhor.

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente, eu estava na varanda da Câmara Nupcial. Ainda tenho
este lindo vestido branco com fitas douradas tecidas dos meus dedos até os
braços em ambas as mãos. Havia pérolas neles. Isso era muito bonito.

Eu tinha visto algo assim nas mãos e nos braços dos homens no Muro
das Lamentações em Israel, exceto que os deles eram de couro preto e os
meus eram de ouro fino, tecido em uma fita de tecido. Eu tinha as sandálias
trançadas mais bonitas em meus pés, mas senti que não deveria usá-las,
pois estava claramente em um lugar sagrado.

Meus pés, mãos e pele foram glorificados. Eu esperava que, hoje,
fosse o dia em que veria Jesus ali. Fui até a beira da sacada e olhei para o
enorme Trono e seus vastos preparativos. Eu vi os belos Jardins do Senhor
em torno do Trono sendo preparados por santos e anjos para a grande
celebração.
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Houve uma cena incrível no trono; um lindo espectro de arco-íris de
cores puras, cores que eu não reconheci como nada que eu tenha visto aqui
na Terra.

Enquanto eu estava lá com lágrimas brotando em meus olhos. Eu ouvi
a música mais incrível. Enquanto eu estava lá ouvindo o coro de anjos
cantar, cada célula viva em mim clamou em adoração a Deus, nosso Rei.
Chorei.

Eu desamarrei minhas sandálias e as tirei porque estava no mais
sagrado dos terrenos. Apenas bem em frente ao Trono de Deus havia um
lugar mais sagrado. Ajoelhei-me na varanda e levantei os braços em direção
ao Trono e, com tudo o que tinha e muito obrigado, louvei a Deus.

Eu O amo muito e ainda não o entendo totalmente. A realidade escura
e o véu sobre nós na Terra removem muito da nossa capacidade de amar
incondicionalmente. Amar o que não dá retorno, da perspectiva de Deus,
deve ser muito difícil. No entanto, Deus nos ama de forma tão incondicional
e completa que está além da minha compreensão.

Devo amar em todas as coisas, mas ainda, às vezes, não sinto amor
por mim mesmo. Eu sei que este é o inimigo e seu treinamento, não de
Deus. Aqui estava eu   adorando o Senhor como Maria; mas Maria Madalena,
não a Maria pura.

Como posso compreender ser uma Noiva pura neste ponto? Como a
maioria dos homens pode envolver-se neste conceito de ser uma 'Noiva'?
Houve muitas perguntas e talvez, e, realmente, é claro, já que nosso Deus é
tão fiel, vamos entender o quanto Ele realmente nos ama.

Enquanto estive lá na Câmara Nupcial na eternidade, eu era uma
Noiva sagrada. Ele removeu minhas manchas. Eu era uma noiva virgem e
apenas divorciada deste mundo, mas pura na Câmara Nupcial. Ele me lavou
tão branco quanto a neve.

Se eu não tivesse passado por um treinamento tão intenso no deserto,
se eu não tivesse passado pelo divino, sim, pelo sofrimento divino, então
como poderia ficar perto do Trono? Eu não pude. Se o Senhor não tivesse
me chamado para o deserto onde a única voz que eu podia ouvir era a dele,
então como eu seria capaz de reconhecer a sua voz? Seria impossível, pois
há muito barulho.
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Ao continuar a adorar, comecei a chorar. No entanto, no céu, as
lágrimas são de alegria. Ajoelhei-me e agradeci ao Senhor por cada
pedacinho de sofrimento terreno. Isso me mostrou o quanto Ele me amava.
Minha perda terrena de alguma forma provou isso; estranho, mas é verdade.

Ele me ligou. Quando minha cabeça estava abaixada, soprava uma
brisa suave. Eu ouvi páginas virando. Olhei para a minha direita e ali, diante
de mim, estava uma linda Bíblia. Também havia um cartão. Estendi a mão
para ler. O cartão dizia:

“Erin, todas as suas experiências seguiram padrões únicos. Eu mostrei
a você todo tipo de amor nestas páginas. Você terminou sua jornada. Ao ler
o versículo iluminado, surgirá uma imagem, às vezes múltipla, mas, a cada
imagem, você verá como o Meu amor por você ganhou vida na Palavra da
verdade! Eu sou a verdade Todas as páginas irão instruí-lo enquanto você
espera por mim! Você é amado por mim! Jesus!"

A Bíblia se abriu e o Espírito Santo disse: “Aqui é onde você está e o
que o Senhor fez. Ele é El Shaddai.”

Então ouvi um sussurro: “El Shaddai”.

Eu: “O que é El Shaddai?”

Ouvi um sussurro: “Ele prevalece e protege no peito”, Gênesis 49:25 e
Provérbios 18:10.

Então ouvi e vi as páginas virarem para Oséias 2:14-16 e um
sussurro: “Portanto, vou seduzi-la; Vou levá-la ao deserto e falar com ela
com ternura. Lá eu lhe darei de volta seus vinhedos e farei do Vale de Achor
uma porta de esperança. Lá ela responderá como nos dias de sua juventude,
como nos dias em que saiu do Egito. Naquele dia Declara o Senhor, você Me
chamará de Meu Marido.”

Chorei porque sabia que Ele estava me chamando do deserto para o
Seu seio. Ele está seguro.

Em seguida, as páginas se voltaram para 2 Coríntios 1:4, “O Deus de
todo consolo, que nos consola em todas as nossas angústias, para que
possamos consolar os que estão em qualquer angústia com o consolo que
nós mesmos recebemos de Deus”.

Chorei de novo porque entendi. Ele me deu descanso.

Eu: “Senhor, eu entendo o quanto Você me ama. Só estou tentando
entender como uma mulher como eu pode entender a Câmara Nupcial.
Como pode um homem entender ser uma noiva para você? Eu entendo meu
lugar aqui agora, mas, na Terra, me sinto tão indigno.
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“Eu entendo que meus pecados estão perdoados, mas como posso ser
amada como uma Noiva? Se eu fosse um homem com desejos carnais, como
um homem pode entender isso? Quando você veio aqui como homem, como
permaneceu digno? Como você entendeu os homens, mas não os
experimentou?”

Ao me ajoelhar, senti um toque em meu ombro. Era meu anjo da
guarda.

Guardião: “Erin, Ele está solicitando sua presença”.

Eu: “Estou com problemas? Eu fiz as perguntas erradas?”

Guardião: “Não, Erin, essas são perguntas comuns. É um bom momento
para perguntar e entender. ”

Ele me pegou pela mão e fomos transportados de forma sobrenatural
para o rio. Lá estava Jesus na rocha e a árvore estava à direita. Ele sorriu e
estendeu a mão para mim. Eu ainda estava com meu vestido branco e tinha
cerca de 25 anos.

Eu corri para ele. Eu caí na frente dele com minha cabeça baixa. Eu
estava segurando suas mãos e chorando nelas.

Eu: “Por favor, perdoe minhas perguntas. Não me mande embora. Eu me
arrependo.”

Então comecei a ouvi-lo rindo. Ele se levantou, agarrou minha mão,
me puxou e me deu um grande abraço. Ele é cerca de trinta centímetros
mais alto do que eu, então beijou o topo da minha cabeça e me abençoou.

Jesus: “Vem aqui, Erin.”

Ele estendeu a mão e me levou às margens do Rio da Vida. Ele fez
sinal para que eu me sentasse. Ele foi até a Árvore da Vida e colheu duas
frutas. Ele veio e se sentou ao meu lado. Ele coloca Seus pés na água e eu
também coloco os meus. A água estava perfeita. Ele me entrega um pedaço
de fruta e faz um gesto para que eu dê uma mordida. A fruta tinha um gosto
incrível, como pêra, pêssego, maracujá, ameixa e romã combinadas.

Jesus: “Então, Erin, o que está acontecendo?”

Eu: “Estou feliz que Você se encontrou comigo. Lamento incomodá-lo
agora."

Jesus: “Sim. Há um motivo pelo qual não fui procurá-lo na Câmara agora.
Você entende por quê?”
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Eu: “Presumo que o mundo se prepara para o caos e para a tua vinda e há
uma guerra ou duas a começar...”

Jesus: Ele ria. “Erin, não é por isso. Sempre haverá isso. Embora estejamos
na época certa, sempre haverá guerras e rumores de guerras, você
entende?"

Eu: “Sim, mas agora tudo está se encaixando como nunca antes. Tudo está
se encaixando. Você vindo nas nuvens é um evento incomum. Oh sim, mas
você não sabe o dia ou a hora.”

Jesus: “Eu acredito que a Escritura se refere a uma época posterior e se
refere à Tribulação. Novamente, Meu Pai é o detentor do evento. Ele vai Me
informar quando for a hora de pegar Minha Noiva. A Noiva também sabe que
é um ano desde o momento do noivado, então a Noiva espera ansiosamente
o retorno de seu Noivo.

“Todos os sinais no Céu e na Terra começarão a anunciar a Minha
vinda, todos serão visíveis e Eu também saberei. A razão de você estar na
Câmara Nupcial é que você está escondido. Você está ansioso pela Minha
vinda em breve. Você está pronto e vestido. Isto é uma coisa boa."

Eu: “Então, estraguei a surpresa com minhas perguntas e dúvidas?”

Jesus: “Erin, que Noiva não está antecipando seu Noivo. Você estudou o
casamento judaico tradicional? Você se lembra dos eventos que antecederam
a chegada do noivo? O barulho era tão alto que a festa nupcial podia ser
ouvida.

“Há muitas outras coisas para você observar também. Vou deixar isso
para você estudar. Você estava no céu como a noiva na câmara nupcial. Você
está em um lugar seguro e, se fosse na Terra, você estaria fortemente
vigiado até o dia da chegada do Noivo.”

Eu: “Então, não estamos protegidos agora?”

Jesus: “Claro que sim, mas não é visível que você veja. Eu não disse que
nenhum de vocês se perderia? Agora, sobre suas perguntas...”

Eu: “Eu só queria entender como Você foi tentado como homem aqui na
Terra? Como você conseguiu ser tão puro?”

Jesus: “Erin, experimentei tudo o que era comum ao homem. Eu
experimentei tentações, mas não estava sujeito a elas. Na Terra, o homem
pode se tornar sujeito ao pecado; um escravo. Eu não estava sujeito a isso.
Portanto, o pecado não se apoderou da Minha carne. Eu não pequei, mas
podia entender porque estava em uma forma carnal. "
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Eu: "Senhor, isso faz todo o sentido agora. Você veio à Terra como um
homem para experimentar as coisas contra as quais nós, na Terra, lutamos .
No entanto, ao contrário de nós, Você nunca foi sujeito a eles, portanto,
perfeito, santo e irrepreensível. Uau!”

Jesus: Rindo. “Erin, você não está estudando suas Escrituras?” Ele
continuava a sorrir e a rir.

Eu: "Sim, Senhor, mas não entendi totalmente esta parte; como Você pode
ser totalmente Deus, embora humano."

Jesus: "Fui enviado por Meu Pai, Deus em carne, para que pudesse
compreender e interceder pela Sua criação. Deus caminhou no Jardim. Deus
caminhou na Terra. Não havia barreira de pecado. Deus é santo. Erin, o que
você se lembra do Trono em Sua presença?”

Eu: "Bem, é como se eu estivesse agora com Você, mas ampliado ainda
mais. Tenho a necessidade de confessar e expor todos os meus pecados para
que possa ter uma comunhão íntima com Você. Você carrega meus fardos
sobre Você e Tua misericórdia, verdade e bondade os remove. Eu me torno
novo quando estou com Você. Eu estou vivo.”

Ele está sorrindo e radiante enquanto eu falo. Acho que Ele está
orgulhoso de minhas palavras.

Eu: "No Trono, pouco antes de chegar à beira do Mar de Vidro, me curvei,
adorei e expus todos os meus pecados e o anjo os levou embora”.

Jesus: "Vamos revisar isso com atenção. Lembre-se, o pecado estava no
papel. Da sua boca, as palavras foram transferidas. Então, pela confissão, os
pecados foram removidos por causa do seu arrependimento sincero. Os
anjos apagaram o pecado no papel. Então o que aconteceu?"

Eu: “Cada vez, um vento forte soprou o pecado para longe.”

Jesus: “Quem estava no vento?”

Eu: "Oh, Você. Sua voz era o vento."

Jesus: “O que isso significa, Erin?”

Eu: "Isso faz todo o sentido. Você intercedeu, de certa forma, levando os
pecados que me separaram de vir ao Trono em Sua presença. Nossa, eu
nunca percebi isso antes. Claro, isso é divinamente Você e perfeitamente
Deus.”

Ele ria da minha descoberta de um pequeno detalhe, mas tão óbvio.
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Jesus: "Antes de você confessar, em pelo menos uma ocasião, eu sussurrei
para você também no vento. Falei com ternura para que você soubesse de
antemão de tudo e como você é muito amado.”

Eu: "Você fez. Eu amei isso."

Jesus: “Quando eu faço isso e não consigo estar fisicamente presente,
embora esteja sempre com você, eu te mostrei, através do Espírito Santo
dentro de você, mas você também aprendeu a ouvir a Minha voz, então,
quando eu sussurrei, você reconheceu Meu chamado e o Espírito Santo o
confirmaram. Agora, quando Você ouve uma voz e não a reconhece ou é
contrária a Mim, como isso soa?”

Eu: “Às vezes assustadoramente semelhante, mas tenho uma reação
diferente.”

Jesus: “Explique isto.”

Eu: "Não senti paz por dentro. O Espírito Santo estava em conflito. Meus
músculos ficaram tensos. Às vezes, se for do mal, fico com dor de estômago.
Quando sei que você enviou um sinal, mensagem ou confirmação , meu
corpo está em paz com o Espírito Santo. Está bem com minha alma, mesmo
em grandes problemas. Quando Você está aí, eu tenho paz divina. Eu amo
esse sentimento.”

Jesus: “Explique mais sobre este sentimento.”

Eu: "É como quando sinto a Tua glória presente. Claro, agora estando
contigo, mas também quando estou adorando. Tua glória cai sobre mim
como a lareira. Quando eu costumava parar de adorar algumas horas depois,
a lareira iria desaparecer também. Isso me deixou com um sentimento de
saudade. Eu senti falta da Sua presença."

Jesus: "Você foi criado para a adoração. Agora, muitas vezes, é apenas por
meio de provações que uma pessoa aprende a ser desnudada para receber.
Uma coisa é ter a glória caindo sobre você temporariamente, mas outra
coisa é ser vazio o suficiente para permitir que Minha glória preencha o seu
vazio.”

Eu: “Isto não é o mesmo que o Espírito Santo?”

Jesus: "Não, Erin. Vamos voltar ao tempo de grande angústia para os
discípulos. Pense no dia em que fui crucificado. Os discípulos sabiam que Eu
era o Filho de Deus. Eles me viram fazer milagres. Eles também aprenderam
a fazer isso. Eles viram o poder de Deus.
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“Quando Meu Espírito foi oferecido da Cruz ao Céu, vários eventos
catastróficos ocorreram em plena luz do dia. O evento aconteceu nas vigílias
do dia e aterrorizou aqueles ao redor da Cruz, em o Templo e até mesmo
nos cemitérios. Este foi um evento que despojou os discípulos de todas as
ambições vãs.

"Deus foi removido e as trevas encheram a terra. Eles não tinham
entendimento e temiam por suas vidas. Eventualmente, com as
ressurreições, eles compreendi o presente que estava prestes a deixar com
eles. Em breve deveria dar-lhes o Meu Espírito para habitar neles; o Espírito
Santo. O conselheiro divino estava naqueles que me aceitaram como o Filho
de Deus.”

Eu: “Isso é o mesmo que o batismo do Espírito Santo?”

Jesus: "Erin, você como uma crente ao nascer de novo e receber o dom
gratuito do Espírito Santo. Agora, há uma diferença. Quando você está em
adoração e, por causa de suas provações e a profundidade de sua entrega,
você entregou-se a Deus no Céu. O símbolo é mais ou menos como quando
lhe mostrei sobre a oferta de pães ao Céu para serem multiplicados. Você
entende como línguas de fogo podem cair sobre você?'

Eu: “Não, Senhor, senti falta disso.”

Jesus: "Vamos recuar. Na adoração, você experimentou os milagres divinos
várias vezes. Como você fez isso?"

Eu: "Não tenho certeza. Se eu soubesse, faria isso o tempo todo."

Jesus: Rindo. "Erin, você tem o Espírito Santo em você. Através de suas
provações e por causa delas, você correu atrás de Mim. Você abandonou o
mundo. Você veio adorar com nada além de si mesma. Se você veio com
pecados , paredes e barreiras, então você não poderia receber os dons que
estão esperando por você.

"Então, no Mar de Vidro, você está pisando em solo sagrado. Para
estar na presença do Senhor no Santo dos Santos em o Trono, primeiro você
deve renunciar às suas vãs ambições e esvaziar-se, humildemente se
submetendo a Deus. Depois, você deve remover todas as outras barreiras do
pecado; assim, confessar, arrepender-se e limpar. Então você estará vazio,
humilde e pronto para ser preenchido.

"Em segundo lugar, agora você agradece a Deus por seu dom de
chamar sua vida. Você deve ser grato por seu lugar. Você se oferece para
que Deus lhe conceda bons presentes. Você pede que o Céu venha sobre
você. Você pode pedir para o espírito de Elias fazer milagres. Você pode dar
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as boas-vindas ao espírito de Davi por seu coração forte th, devoção ou
paixão.

“Finalmente, você pede para ser preenchido com o aumento celestial.
No Pentecostes, o fogo caiu sobre eles porque estavam vazios. Um vento
estava no início deste mover do Senhor também.”

Eu: “Então, milagres acontecem quando somos esvaziados de nossas
habilidades ou desejos de ser Deus?”

Jesus: “Nesta cultura em que você vive, milagres acontecem ao seu redor,
mas um véu cobre a manifestação deles. Em culturas simples, eles esperam
adorar e que Deus venha depois. Isso vai acontecer e acontece.

“Nas culturas modernas, muitos tentam provocar, ou evocar,
manifestações. Isto não é bom. Deus não pode ser conjurado ou Seus
milagres realizados por meio de rituais. Deus vem quando há submissão à
Sua Vontade, Seu tempo e Sua oferta são bem-vindos.”

Eu: “Senhor, você veio principalmente quando estou em completo
desespero. Eu sempre sei que você vai aparecer então.”

Jesus: “Não venho só quando você está desesperado. Este é o momento em
que você mais me reconhece porque está completamente vazio. Este é o
momento em que você, 'o barro', é o mais flexível e facilmente moldável. O
Potter pode transformá-lo no volante em uma embarcação perfeita. Agora,
para que é usado um recipiente de Potter?"

Eu: “Para ser preenchido com algo.”

Jesus: “Agora você tem entendimento. O navio não sabe para que será
usado. Pode ter um pedido, mas, normalmente, o barro não tem voz”.

Ele ri e eu também.

Eu: “Por que não vi isso antes? Esta chave está escondida bem nas
Escrituras?”

Jesus: “Realmente não está escondido, poucos vêem a analogia perfeita da
habitação ali. Primeiro, a argila é flexível e pronta para ser moldada e usada.
Em segundo lugar, o barro é moldado, ou formado, mas completamente
entregue ao Oleiro por Sua Vontade. O barro não tem agenda e adora ser
útil.

“Terceiro, a roda gira com o barro nas mãos do Oleiro. O vaso está
formado. O tamanho e a magnitude da forma dependem do Oleiro para uso
do Oleiro. Agora, Erin, você fez aulas de cerâmica. O que vem a seguir? ”
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Eu: Rindo. “Eu era um melhor tecelão de cestos.”

Jesus: “Bem, você ri, mas o conceito é o mesmo. Uma cesta que é útil é
feita para ser enchida e carregada, mas não é o mesmo com esta parábola.
O que acontece a seguir com o navio?”

Eu: “O barco, na base, está preso à roda. Um tipo de arame o remove e a
embarcação é preparada para o disparo. Deve ir para o forno.”

Jesus: “Por que isso acontece?”

Eu: “De modo que tudo o que é derramado no vaso, vai conter tudo o que é
levado nele. Pode receber tudo o que o Potter determinar.”

Jesus: “Agora você tem sabedoria. Às vezes, o oleiro precisa revestir a
panela novamente e reacendê-la para que fique perfeita. Você entende a
analogia do fogo?”

Eu: “Eu entendo um forno e uma fornalha. Acho que já passei por isso
algumas vezes.”

Jesus: Rindo. “Sim, você tem e você se senta ao meu lado hoje. Erin, nem
toda argila é útil para o Oleiro. Nem todos os navios conseguem. Mesmo
depois de moldada, a argila fica guardada em prateleiras até ser
retrabalhada ou, mesmo que o Oleiro acredite que seja útil, pode ficar muito
tempo e a argila não liga.

“Outra argila clama para ser útil. Aí é modelado, mas, quando é
revestido para a queima, o recipiente não passa do forno. Alguns racham e
não conseguem segurar nada. Alguns parecem bonitos, mas não podem ser
usados   com frequência porque o vidro ou o revestimento eram ruins. No
entanto, alguns recipientes vão para o fogo, são lindos, são perfeitamente
revestidos e podem ser de grande utilidade.”

Eu: “Às vezes me sinto como os outros. Às vezes, você pode me usar.”

Jesus: “Erin, o que você quer dizer? Um recipiente é enchido e derramado,
esvaziado e então enchido novamente. Quando você trabalha na pia, o que
você faz?”

Eu: “Eu tenho um copo que está sujo. Eu lavo, seco e então eu posso encher
novamente e beber.”

Jesus: “Muito bom. Esse copo é aquele que você bebe uma vez e joga
fora?"

Eu não. Tem mais valor do que um copo de papel.”
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Jesus: “Você quer dizer um vaso descartável; um de pouco valor ou um
copo de uso único.”

Eu: “Um copo de papel absorve água tão rápido que, quando você toma um
gole, a água tem gosto de copo e não é muito boa.”

Jesus: “Erin, você não é descartável. Voltando aos milagres; um vaso está
pronto, esvaziado e pronto para ser enchido. O céu desce. Agora, pense no
recheio como um presente. Agora, o que é derramado no vaso vazio torna o
vaso cheio de bênçãos a serem derramadas e manifestadas para glorificar o
Oleiro.”

Eu: “Então, Senhor, há algo que eu possa fazer para trazer esses dons?
Posso criá-los de alguma forma?”

Jesus: “Deixe-me perguntar isso. Será que um pedaço de argila em uma
prateleira pode gritar com o oleiro e dizer: 'Estou aqui?'”

Eu: Rindo. "Não. Clay não tem voz."

Jesus: “É por isso que você é diferente do barro na prateleira. Vamos
repassar isso. Você se senta lá e observa enquanto crio vaso após vaso,
todos sendo usados   para Minha glória. Ao sentar-se aí, você pensa, todas as
vezes: 'Talvez hoje seja o dia em que Ele venha até Mim.' Eu me virei
algumas vezes sabendo que você estava lá, mas também sabia que você
ainda não estava pronto."

Eu: “Às vezes eu sentia que Você me deixava secar e endurecer sem
formabilidade."

Jesus: “Você era diferente disso. Eu sabia com antecedência quando iria
usar você.”

Eu: “Talvez, mas acho que devo ter pulado da prateleira algumas vezes só
porque queria que você soubesse que eu estava lá e ansioso, mas então...”

Jesus: “Erin, mesmo que você tivesse rolado para baixo do rack, um bom
Potter sabe onde está toda a argila útil.”

Ele está rindo. “Eu teria encontrado você e acrescentado um pouco de
vida ou, no caso do barro, água. Eu colocaria você em Minha mão e
começaria a trazê-lo de volta à flexibilidade para que pudesse colocá-lo no
volante.”

Eu: “Senhor, posso pensar em muitas vezes, quando você finalmente me
moldou em um belo vaso, que comecei a duvidar e dizer a Você: 'Como é
que me formaste assim? Por que não me fazer como o outro vaso ali?'”
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Jesus: Rindo. “Sim, esta é uma parábola nas Escrituras. Então, o que fiz em
resposta a essa dúvida e desobediência? Quero dizer, o barro realmente tem
o direito de dizer ao Oleiro, Deus, o que você está pensando?”

Estávamos rindo quando percebi o quão ridículo isso era.

Eu: “O Oleiro deveria jogar fora o barro rebelde.”

Jesus: Ele sorria, mas ficou sério. “Sim, esta será uma das partes mais
importantes da Minha Palavra que você conhecerá e compreenderá. Erin,
quando você questiona o Potter, duas coisas podem acontecer. O que eles
são?"

Eu: “Número um, você poderia me pegar e me jogar na pilha com os outros
pedaços rebeldes só para me esquecer, para ser jogado no quintal e
transformado em cobertura morta ou queimado em tijolos que não podem
ser preenchidos? Ou, número dois, hmm, não tenho certeza...”

Jesus:“ Eu poderia determinar que você ainda é digno de uso, mas ainda
não está pronto. Então, eu poderia colocá-lo de volta na prateleira por um
período de tempo enquanto você observa outros sendo moldados e usados.

Depois de um tempo, você pode reconhecer que a argila que tem uso
é aquela que está ansiosa, disposta e pronta para ser moldada pelo Oleiro. A
única voz que esses pedaços têm é em adoração e louvor. Assim que você
for capaz de 'pegar isso', o que eu fiz?”

Eu: “Você me deixou aí por um tempo. Comecei a secar. Na verdade, não
havia mais lágrimas e comecei a perder a esperança de nunca mais ser
considerado. Então, um dia, você veio e me pegou.”

Jesus: “Eu sabia que você estava pronto. Agora descreva.”

Eu: “Eu mal tinha esperança, mas, quando Você veio até mim e me pegou, a
princípio pensei que certamente me jogaria na pilha de tijolos. No entanto,
quando Você se moveu e me levou para o volante, eu sabia que era minha
'vez' novamente.”

Jesus: “Então o que aconteceu a seguir?”

Eu: “Acho que era ainda mais flexível e pronto do que o bom barro antes de
mim. Fiquei muito grato por Te adorar com ainda maior intensidade.

Abandonei-me à Sua Vontade, sabendo que Você poderia ter me
jogado há muito tempo. Em vez disso, você me escolheu para este tempo.”

Jesus: “Sim, você estava chorando de tanta gratidão que o Oleiro nem
precisou usar água. Suas lágrimas foram suficientes. Agora lembre-se,
quando eu deixei você na prateleira, você estava sozinho?"
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Eu: “Não. Havia milhares de aglomerados nas prateleiras comigo.”

Jesus: “Então agora eles estão Me observando moldar você. Por que?"

Eu: “Suponho que eles estão orando por sua vez no volante em Suas mãos”.

Jesus: “Então, por isso, eles, como você, são testemunhas do meu bom
trabalho?”

Eu: “Sim, Senhor, todos nós somos.”

Jesus: “E agora? Ai sim. Eu te viro e com Minhas mãos te moldo. Não
existem dois navios iguais. Isso significa que você foi feito à mão pelo
Oleiro. O inimigo também sabe disso, mas descobriu uma maneira de
despejar argila em moldes usando a produção em massa, removendo assim
o conhecimento da obra das mãos de Deus.

“Não se engane, os vasos do inimigo são adoráveis   e não têm falhas,
mas carecem do verdadeiro preenchimento de um vaso projetado pelo Oleiro
de Seu Trono no Céu. Agora, depois de te moldar, te revestir e colocar algo
como uma marca, para que você seja preenchido e capaz de resistir ao bom
uso, o que eu faço?”

Eu: “Você então precisa me colocar no forno para queimar. Acho que,
infelizmente para mim, entrei várias vezes antes de sair do jeito que Você
queria.”

Jesus: Sorrindo. “Ok, sim, existe um método em que o Potter continua a
disparar contra o navio. Por que?"

Eu: “Bem, lembrei-me de que um se chamava Raku. A panela seria cozida
lentamente, depois polida e assada novamente.”

Jesus: “Eu vejo duas coisas que o Oleiro está pensando: primeiro, ou Ele
faz isso demais e então o vaso se quebra e enfraquece; ou em segundo
lugar, a embarcação sai incrivelmente bonita, de grande valor e uso e é tão
forte como se fosse de ferro, certo?”

Eu sorri e ri. Estou surpreso que Ele foi capaz de tomar uma coisa tão
simples como um oleiro e argila para falar tão profundamente comigo sobre
minha jornada.

Jesus: “Erin, do que você está sorrindo?”

Eu: “Acho que me lembro de algo assim em Romanos 9.”
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Jesus: “Sim, isso é bom. No entanto, existem muitas, muitas referências ao
Oleiro, ou mesmo ao barro. Porém, para esses propósitos, o que estou
fazendo com você hoje?”

Eu: “Você me fez como um vaso que está pronto e vazio, mas estou fraco de
tanto atirar.”

Jesus: “Agora eu sou o Oleiro que não põe um vaso fraco na fornalha para
destruí-lo totalmente. Isso é contrário à Palavra de Deus. Você pode
acreditar que está fraco pela fornalha da aflição, mas, em sua fraqueza, eu
sou forte. Agora, depois de passar pelo processo e ser criado para o negócio
do Oleiro e pronto para ser usado para Sua glória, o que isso significa?”

Eu: “Acho que estou pronto para ser preenchido com a substância do Oleiro
e pronto para o serviço.”

Jesus: “Bom. Então você reconhece a necessidade de servir ao Oleiro.
Agora, o que aconteceu no Pentecostes? ”

Eu: “Estou certo de que todos eram vasos voluntários.”

Jesus: “Sim. Ninguém sabia o que esperar. Duas coisas aconteceram com o
Espírito Santo vindo sobre eles.

Eu: "Sim. Isso está em Atos."

Jesus: “Erin, você se lembra do vento? O que estava no vento?”

Eu: "Você. Sua voz estava no vento."

Jesus: "Recue primeiro. O que os discípulos estavam fazendo no tempo de
Pentecostes? Onde eles estavam?"

Eu: "Eu acredito em Jerusalém, no Cenáculo, Havia cerca de 120 pessoas lá.
Eles estavam orando e adorando."

Jesus: "Sim, começou com uma oração. Todos eles sabiam que eu tinha
sido preso vários dias antes, mas os discípulos testemunharam. Eu disse a
eles para irem e eles logo receberiam um presente. Isso era diferente de
João o Batista. João imerso na água, este foi o Batismo do Espírito Santo.

"Na sala, havia um vento forte. Isso me representa, lembra? O vento,
ou Espírito Santo, soprou e entrou neles imergindo-os com o Espírito Santo.
Então os dons, ou batismo, do Espírito Santo vieram sobre eles.

"Este foi o lançamento de um novo fogo sobre eles. Este novo fogo
criou um poder especial de unção que era evidência da habitação do Espírito
Santo."

Eu: “Eu experimentei este Senhor, mas ajuda-me a compreender.”

14



Jesus: "O Espírito Santo vem habitar em você, morando por causa da sua fé
em Quem Eu sou. O Espírito Santo é o seu dom que vem ao Me aceitar. O
batismo do Espírito Santo vem como poderes espirituais em seu coração,
não idéias cristãs em sua cabeça.

"Vamos simplificar: O Espírito Santo está em você e este é Deus em
Você. Você Me adora de todo o coração. Louve e adore quando estiver vazio
de si mesmo, ou por sua obediência ao chamado de Deus , significa que
você está pronto para ser útil e pronto para ser preenchido com bons dons.

"No cenáculo, quando todos foram batizados em línguas de fogo, eles
tinham evidência ao falar em línguas. Eles tinham habilidade sobrenatural e
foram acusados de embriaguez. No entanto, por causa dessa manifestação,
três mil ficaram cheios naquele dia como resultado do recebimento dos
presentes. "

Eu: “Então, às vezes eu tenho e às vezes não. Por que?"

Jesus: “Você tem isso. Você recebeu a Palavra, Minha verdade. Você agora
tem fé. Você confia em mim e acredita. Você é então chamado. Agora você
deve se arrepender e vir a Mim, livre da barreira do pecado como um vaso
vazio e voluntário.

“Agora você é batizado na água como um símbolo, não um requisito.
Então, você livremente, em obediência, se ofereceu a Mim como um
sacrifício vivo. Você adora em conjunto com ação de graças. Então você
recebe os dons do Espírito Santo. Você está completamente vazio e agora
deseja ser preenchido.”

Eu: “Por que, depois que fui salvo, demorei quinze anos para falar em
línguas? Por que?"

Jesus: “Erin, cada circunstância é diferente. Quando você o recebeu?

Eu: “Eu pedi em 2001, mas não recebi até 2008.”

Jesus: “Será que você tinha barreiras que o impediam disso?”

Eu: “Sim, eu fiz. Eu não estava vazio. Eu estava lidando com coisas que
carregava. Eu não tinha dado tudo totalmente para Você."

Jesus: “Você foi chamado para servir há muitos anos. Você carregou a
marca da chamada.”

Eu: “Nem todo mundo tem isso?”

Jesus: “Não, nem todos. Nem todos os filhos são filhos de Deus. Nem todos
são escolhidos. Você os reconhece por seus frutos. Erin, esses são tempos
diferentes.”
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Eu: “Senhor, conceda a todos nós este presente. Todos nós temos o Espírito
Santo, mas nos batize nos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Descanse
línguas de fogo sobre nós. Abra o Céu e derrame esses dons para testificar
sobre você. Conceda-nos este poder e confiança divina para que possamos
ser usados   para glorificar a Ti, Senhor.

“É uma sensação maravilhosa andar em tal autoridade sobrenatural.
Eu sei que os demônios correm e se espalham. Muitos de nós estamos
cansados   desta jornada, Senhor. Você, por meio de Suas Palavras, declara
que derramará Seu Espírito nestes dias. We will dream and prophesy."

Jesus: “Muito bom, e sim, Eu alegremente colocar o Meu Espírito sobre
você. Você só precisa pedir”

Eu: “Eu pensei que isso fosse etapas?”

Jesus: “Sim. Você viu o que aconteceu em Pentecostes. Eu estou também
falando que algumas vocês têm derramamento e algumas vezes não. É tudo
a respeito de barreiras."

Eu: “Senhor, em Atos, tudo parece que eles só apareceram e acreditaram”.

Jesus: “Erin, todos eles tiveram milagres testemunhados. Eu tinha acabado
de deixá-los. Eles andaram em Minhas pegadas. O que eu disse a eles? Você
se lembra? Eu apareci para eles por 40 dias falando coisas do Reino de Deus.

“Eu ensinei eles e preparei eles para o batismo do Espírito Santo. Eu
falei para eles que eles teriam poder. Não somente um presente celestial,
que você recebe quando é salvo, mas um derramamento ou imersão do
batismo celestial por fogo. Este foi um presente de uma Experiência Aberta
do Céu.”

Eu: “Eu não sei como que eu não opero dessa forma todo o tempo.”

Jesus: “Erin, tecnicamente, você opera, mas você está manifestando
presentes divinos. O que você acha que ensinei naqueles 40 dias?”

Eu: “Você ensinou a eles sobre o Reino de Deus, em Atos 1. O que você
ensinou a eles?"

Jesus: “Muitos princípios, mas a maioria sobre cura, aumento e
testemunha.”

Eu: “Então, Você ensinou eles como usar os presentes chegando?”

Jesus: “Sim, e sobre mistérios também. Eu mostrei a eles sobre o pão,
vinho e os milagres ao redor deles, mas mais a respeito da fé. Lembra da
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semente de mostarda? Lembra da fé. Por que Eu finalmente os deixei antes
de Pentecostes?”

Eu: “Porque Você queria ir para que eles possam receber o Espírito Santo”

Jesus: “Sim e não. Eu os deixei porque Eu tinha deixado todas as Minhas
instruções. A única maneira que eles podiam funcionar nesse presentes era
por fé na maneira deles, mas Eu os deixei com o Espírito Santo.

Depois, até mais, Eu aprofundei eles com a aplicação do Espírito
Santo. Fogo novo. Eu parti para que o Meu Espírito ficasse com eles. Depois,
por fé, eles poderiam dizer para aquela montanha, ‘vá para o mar’. Os
discípulos aprenderam alguma coisa. Você sabe o que pode ser?"

Eu: “Sobre fé?”

Jesus: “Sim, mas mais do que isso. Eles não pediram por milagres divinos.
Eles me pediram para ensiná-los como orar. Oração é a chave que destrava
o Céu Aberto na sua vida. Aonde você senta neste momento?”

Eu estava chorando sabendo que eu estava sentado do lado Dele.

Eu: “Eu estou sentado do seu lado”

Jesus: “Quem senta do Meu lado? São aqueles que habitam perto do Meu
altar com oração e suplicação, mas, quando você orar, você deve também
acreditar que Eu não vou contra a Minha Palavra. Eu vou fazer o que a
Palavra dizer.”

Me: “Mas, por que às vezes eu não recebo presentes?”

Jesus: “O inimigo gosta de usar truques. O céu de bronze não é um Céu
Aberto. É uma porta fechada (Deuteronomy 28:23).”

Me: “Eu nunca ouvi sobre isso. Então o inimigo coloca isso em cima de
nossas cabeças para parar as orações?”

Jesus: “Erin, focalize em Mim, não no inimigo ou homem. Venha a Mim. Eu
direi que há muitas instruções importantes em Daniel 9. Oh sim, Eu
acredito que isso é agora um livro que acabamos de abrir, certo?

Erin, logo tudo mudará. O livro de Daniel fará sentido. Eu tenho falado
com você antes e lhe mostrei as Duas Testemunhas. Há mais chaves
importantes dentro destas páginas.”

Me: “Senhor, Eu sei em meu coração que Você está voltando em breve. Meu
espírito não descansa e o Espírito Santo está confirmando isso”.

Jesus: “Eu estou alegre também. Isso tem sido uma longa espera. Você
está preparada para vir para casa?”
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Me: Eu comecei a chorar. “Sim, mas eu quero terminar forte. Eu quero
completar a minha tarefa. Eu estava tentando subir naquela rocha algumas
semanas atrás, lembra?” Ele estava rindo.

Jesus: “Erin, Eu tenho preparado um lugar especial para todos vocês. Vocês
ficarão alegres e ninguém se perderá.”

Me: “Algumas vezes, eu estou com medo.”

Jesus: “Oh, Erin, se você tivesse fé como uma semente de mostarda, você
tem que acreditar em Minha Palavras. Você não pode duvidar. Você dece orar
continuamente. Isto vai destravar a porta quando você precisar. Você deve
acreditar e não duvidar. Você entende o quê eu estou dizendo?

Eu vou repetir isso. Você tem que acreditar e não duvidar. O céu irá
abrir. Anjos, como nos dias de Jacó, lhe trará recursos do Céu. Você habita
em lugares celestiais. Você é uma cidadã. Aqui é a sua Casa.

Agora, peça e acredite antecipadamente que você tem recebido. Você
é amada por Mim. Eu estou vindo em breve.”

A visão acabou.

Muito amor e muitas bençãos… Feliz Pentecostes, Sparrowcloud9
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