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066 - Arrependimento

Recebido quinta-feira, 6 de junho de 2013

(anteriormente conhecido como Mini 15)

Senhor, se eu fiz alguém tropeçar e cair, por favor, perdoe-me
antecipadamente. Eu nunca quero fazer ninguém tropeçar, muito menos me
afastar de você. Pai, eu vi a varanda da Câmara Nupcial e, lá, Você me
abençoou além da medida. Eu vi o Lar chegando e a celebração e estou
muito animado. Eu rezo para estar lá. Deus eu te amo.

Você me mostrou tantas coisas. Quem sou eu mesmo? Senhor, por
favor, Pai, mostra-me que este és Tu. Senhor, mostra-me que estou a teu
favor. Fale comigo como nunca antes. Me chacoalhe até o âmago.

Senhor, outra profetisa do YouTube declarou-se uma das Duas
Testemunhas. Senhor, eu sei que isso não é verdade. Pai, se estou errado ou
tenho visto incorretamente, então, por favor, puna-me aqui para que eu
possa proclamá-lo e confessar tudo diante do Senhor. Se alguma coisa que
eu fiz não desnudou o testemunho, então, por favor, Senhor, me convença
antes de sua vinda para que eu possa ser feito 'certo' diante de você.

Jesus: “Sobe, Erin.”

Eu sou uma criança pequena; novamente, por volta dos 8 anos.

Eu: “Hayah.”

Ele se levanta para me cumprimentar. Ele me levanta do chão, me
pega e me segura em Seu ombro esquerdo. Minha cabeça está deitada e eu
comecei a chorar baixinho.

Jesus: “Erin, o que há de errado?”

Eu: “Senhor, temo que virás quando eu não estiver preparado e não terei
tempo para consertar as coisas. Menti para um cliente hoje. Se você tivesse
vindo naquele momento, eu não teria sido capaz de entrar perto do seu
trono. ”

Jesus: “Erin, por que mentir? O que fez com que você mentisse?"

Eu: “Para apaziguá-los”.

Jesus: “Você fez isso para o benefício deles ou para você?”
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Eu: “Meu, Senhor, e principalmente para tornar o meu dia melhor enquanto
lido com o problema. Foi também para aliviar a deles enquanto eu lidava
com o problema.”

Jesus: “Então, você fez isso para o seu próprio benefício?”

Eu: “Senhor, me perdoe. No meu negócio, costumo dizer aos outros o que
eles querem ouvir, e não a realidade.”

Jesus: “Então, agora eu falei com você sobre portas abertas.”

Eu: “Aqui, Senhor, eu vim até aqui. Tenho trabalhado muito para chegar a Ti
sem manchas em minhas vestes. Venho a Ti em arrependimento todos os
dias, mas aqui fiz isso ontem.”

Jesus: “Que bom que você me contou. Vamos fazer uma experiência. Cada
dia, gostaria que você colocasse o dia diante de mim: ao pé da cruz, se
quiser.

Ofereça a Mim o seu dia para que eu o tenha e vamos ver se as
comportas do Céu não se abrem para você. Agora, hoje e pelas próximas 24
horas, segure sua língua se for preciso, mas tente, um dia, crucificar-se.
Crucifique sua carne para Mim.”

Eu: “Você não está me repreendendo por vir tão longe e ainda quebrar um
dos Seus mandamentos?”

Jesus: “Erin, você confessou. Você confessa antes de dormir à noite; Por
quê?"

Eu: “Para que se você vier como um 'Ladrão na Noite', enquanto eu durmo,
eu posso estar 'certo' diante de Você.”

Jesus: “Isso é bom, mas, também, você não deve usar nada contra o seu
próximo e perdoá-lo. Ore por eles e os abençoe em Meu Nome; assim,
nunca vou dormir com rancor, raiva ou amargura. Então, quando você
acorda, seu dia é novo. Então você está pronto para Me dar este seu dia?”

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Agora devo ter tudo. Sim, tudo isso. Entender?"

Eu: “Não, acho que não? Me ajude."

Jesus: “Você está escondendo alguma coisa.” Eu pensei por um momento e
tentei descobrir isso. "Erin, fale em voz alta."

Eu: “Bem, eu lhe ofereço o meu dia. Eu perdoei meus invasores. Eu
confessei meus pecados. Oh espere; Eu fofoquei três vezes ontem. Me
perdoe, eu simplesmente esqueci isso.”

Jesus: “Erin, você confessou isso ontem à noite antes de dormir”.
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Eu: “Então não sei.”

Jesus: “As crianças, Erin.”

Eu: “Oh, me perdoe. Senhor, estive ansioso a semana toda por causa disso.
Minha filha está no acampamento perto de Seattle e eu não tenho acesso.
Isso nunca aconteceu antes. Então meu filho está na casa do pai dele, mas
eu pude vê-lo e ajudá-lo em um projeto.

Nós nos divertimos muito e nos tornamos mais próximos do que nunca
esta semana. Obrigado pai. Meu filho difícil está comigo esta semana.
Restauramos nosso relacionamento e rimos. Eu vejo você trabalhando aqui.
O que eu fiz?"

Jesus: “Erin, dê para Mim a sua filha e não tenha medo”.

Eu: Comecei a chorar de tanto medo. “Perdoe-me, Senhor. Eu coloco minha
filha diante de Ti na Cruz. ”

Jesus: “Eu a aceitarei como ela é minha também. Você entende que o medo
enfraqueceu sua armadura esta semana? Quando sua armadura é fraca, é
uma porta aberta para o pecado. Você está cansada e até seu coração está
fraco.

Agora dê isso para Mim também. Eu gostaria do seu coração para que
Eu possa curá-lo. Amo você, Erin. Não cobice isso. Liberte-o totalmente para
que todos os dias seja novo.”

Amor e bênçãos .......... sparrowcloud9 ....... Erin
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