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067 - Pedras

Recebidas sábado, 8 de junho de 2013

(anteriormente conhecido como Mini 16)

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por viver como uma rainha.
Obrigado por tudo o que você fez. Meu começo veio do pó.

Pai, perdoe-me dos meus pecados. São muitos esta semana. Oro para
que meu alicerce ainda esteja firme enquanto descanso na Sua rocha da
salvação durante a semana e me agarro a ela durante minhas tempestades.

Senhor, ainda tenho medo, neste mesmo dia, de não poder abalar o
que Tu me mostras enquanto durmo. Você me instrui durante as horas da
noite na sala oculta dos sonhos. Quando eu acordo, você revê o que gostaria
que eu escrevesse enquanto a cena passa diante de mim. Nem sempre sou
perfeito na minha escrita, mas procuro ao máximo revelar apenas o que é
permitido.

Senhor, se todos conhecessem as profundezas do Seu amor e a
maneira incrível como Você nos ama além do amor terreno, eles ficariam
maravilhados. Às vezes, esqueço, com o meu dia-a-dia, o quanto você se
preocupou e quanto anseia estar em nossa presença e como anseia estar
perto de nós e caminhar conosco diariamente.

Se eu pegar o amor profundo que tenho por meus filhos e
multiplicá-lo, por um bilhão, isso ainda não arranhará a superfície do que
Você tem esperando por nós no Céu. Se todos soubessem disso, haveria
menos pecado e desesperança.

Aqui, eu vi e sei tudo o que faço, mas caio no pecado
automaticamente, sem pensar. Minha 'carne' e meu 'eu' governam minhas
ações quando não te procuro em tudo o que faço. Aqui, iniciei esta longa
jornada da vida. Passei pelos Vales de Baca e Achor. Eu vi vislumbres do Vale
de Beracah, apesar de minhas imperfeições.

Você viu algo em mim durante minhas viagens que me tornou um
prêmio. Meu coração estava em Você no meio da minha angústia. Meu
coração falhou com Você no meio da minha prosperidade quando me tornei
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'feito por mim mesmo', meu próprio deus. Agora, em minha existência no
deserto, quando eu havia perdido todas as esperanças de ver seu rosto
novamente e eu estava no meu pior momento, Você me chamou de volta.

Você falou com ternura para mim. Você curou minhas feridas e fez dos
Vales de Achor e Baca portas de esperança. Em extrema dor, pobreza e
tristeza, Você ergueu minha cabeça e falou comigo.

Jesus: “Agora, você está pronta para o que vem a seguir, Erin?”

Eu: “Senhor, perdi tudo e, quase, até os meus filhos. O que tenho a perder
aqui? ”

Meu coração quebrantado e meu espírito voluntário permitiram que o
Senhor trabalhasse. Eu não disse mais, 'mas', 'por que' ou 'quando'. Eu
apenas deixo que ele crie sua história nesta temporada.

No início, fiquei apreensivo e duvidei do meu valor. Às vezes, quando
estou fraco, isso ainda surge enquanto o inimigo está contra-atacando. No
entanto, o Senhor remove isso falando comigo. Sempre preciso de sinais e
confirmações Dele para me confortar.

Embora o Senhor devesse ter removido meu presente, em vez disso,
Ele me deu o dobro das confirmações a cada vez para que eu conhecesse
Sua voz dentro de mim em comparação com as vozes falsas do meu
ambiente. Ele me levou em uma viagem fantástica, uma carta de amor viva,
para que eu pudesse entender todas as maneiras como nosso Senhor Deus
nos ama na Bíblia.

Ele pegou as Palavras nas páginas e as iluminou de modo que ficaram
escritas em meu coração. Aprendi, através das valiosas histórias de nossos
patriarcas, profetas, discípulos e apóstolos, quão profundo e amplo é o Seu
amor por mim. Eu não conseguia entender ou contê-lo.

O maior mandamento é amar o Senhor e amar uns aos outros. Isso
cobrirá uma multidão de pecados e é a porta de entrada para o coração de
Jesus. Todos os outros frutos, por meio de Jesus, dão testemunho da nossa
vida de fé. Como desejo estar em Sua presença, como desejo capturar Seu
coração, como desejo morar perto de Seu Altar e até mesmo em Suas
Cortes e como desejo ser uma Noiva em Sua Câmara Nupcial,
antecipando-O mais a cada dia.

Pois Ele deu vida ao Cântico dos Cânticos para mim. Sua carta de
amor está escrita em meu coração e só Ele pode tê-la. Nossa evidência de
nossa vida de fé está escrita aqui na mesa de nossos corações e eu sou
apenas uma história; apenas um.
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Jesus, hoje te entrego o meu coração e coloco a minha vida e a minha
família aos pés da cruz. Somos seus para fazer o que quiser. Quando
comunguei hoje, lembrei-me do Teu sofrimento e lembrei-me que o Teu
sangue nos cobre.

Quando entregamos nossos corações a Você, este é um contrato
obrigatório. O Espírito Santo me lembra o dia todo sobre a profundidade e a
amplitude do Seu amor. Eu te amo, Senhor, e obrigado pela tábua do meu
coração.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Imediatamente, estou perto do Rio da Vida e da rocha ao lado dele.
Tenho cerca de 25 anos. Estou usando meu manto branco; muito simples.
Ele está se levantando de Seu lugar na rocha e abre Seus braços para me
receber. Eu corro para Ele e nos abraçamos. Eu imediatamente me inclinei
ao Seus pés e sinto a necessidade de confessar meus pecados esta semana
para 'ficar limpo'.

Jesus: “Erin, você está perdoada.”

Ele pega minha mão e me leva até a árvore. Ele pega a mesma fruta
do dia do meu batismo no rio. Então Ele agarra outro depois de dar uma
mordida no primeiro. Ainda acho isso fascinante.

Eu: “Senhor, não entendo porque estás verificando o fruto?”

Ele está sorrindo e rindo porque está fazendo isso apenas para meu
benefício.

Jesus: “Erin, quero ter certeza de que os frutos estão bons agora.”

Eu: “Senhor, o fruto aqui é sempre bom.” Ele ainda estava rindo.

Jesus: “Venha”.

Ele pega a fruta em Sua mão e me leva de volta ao rio. Ele tira as
sandálias e entra no rio. Ele se abaixa e pega cinco pedras lisas. Ele acena
para eu entrar com ele.

Não importa porque a água é perfeita e, quando meu corpo está nessa
água, ela rejuvenesce minhas células. É realmente incrível. Ele me fez ficar
ao lado Dele. Ele me dá duas pedras e fica com as outras três.

Percebo que as pedras são jóias preciosas, mas polidas e lisas. Seus
três eram safira, opala e rubi. Na minha mão, havia um lindo berilo, que é
como uma esmeralda, e um diamante sem facetas. Eu estava olhando para
eles. Eles foram incríveis.
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Ele pega o lindo rubi e o pula perfeitamente na água seis vezes e
então ele cai na sétima. Foi incrível porque, quando caiu, esta pequena
pedra formou uma esteira de quase 60 centímetros na água. A água espirrou
nas laterais da margem.

Eu: “Uau, como aquele rubi pequeno causou um velório tão grande?”

Jesus: “Às vezes, as menores coisas causam os maiores efeitos.”

Eu: “Mas, quando caiu, a ondulação foi imensa.” Então Ele acenou com a
cabeça e fez sinal para eu pular com um dos meus. “Não posso ficar com o
meu? Eles são tão lindos."

Jesus: “Erin, posso tirá-los da água. Mesmo que eu não mencione o mesmo,
eles ainda estão lá; 'escondido à vista'. Olhar para baixo."

Eu olhei para baixo e através da água cristalina. Eu vi milhões de
gemas polidas. Todo o fundo do rio estava coberto por milhões de dólares
terrestres de pedras preciosas. Aqui no céu, eles são comuns.

Jesus: “Ok, vou jogar o próximo.”

Ele então pega a bela opala e ela salta perfeitamente seis vezes,
depois desce na sétima. Desta vez, a ondulação estava no meio do rio e
formava um círculo perfeito de anéis; ondulações suaves, mas não um
rastro. Fiquei surpreso porque Sua forma era perfeita. Nunca considerei
Jesus um atleta antes. Ele leu meus pensamentos imediatamente. Eu
estava sorrindo.

Jesus: “Então, o quê, você não achou que eu era capaz de uma boa
coordenação?” Ele estava rindo.

Eu: “Não. Claro que você é perfeito, Senhor. Acabei de me lembrar que Você
é perfeito e acabei de perceber que, é claro, Você também seria o atleta
perfeito”.

Ele estava rindo quando percebeu que eu estava me sentindo mal por
nunca ter pensado Nele dessa maneira.

Eu: “Então, você pratica esportes no céu?”

Ele estava realmente rindo agora. Eu nunca o tinha visto rir assim
antes. Ele também não era fraco, mas forte. Nesse momento, eu sabia que
não havia nada que Ele não pudesse fazer.

Jesus: “Tudo bem, vou jogar minha última pedra.”

Eu: Eu estava torcendo por Ele. “Faça deste um realmente bom.”

Jesus: “Tudo bem.”
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Ele pega a pedra safira e, com um braço lateral incrível, atira a pedra.
Ele pula três vezes, depois se achata, depois pula e pula mais três vezes e
então, no sétimo, milagrosamente pula um metro e cai.

O impacto foi enorme. O chão tremeu e todas as pedras abaixo dos
meus pés se moveram. O respingo fez as ondas se moverem sobre as
margens do rio e nossas vestes ficaram molhadas. O efeito cascata pareceu
durar mais tempo.

Ele desceu até o local onde as pedras entraram e encontrou as três
pedras. Ele então voltou para mim.

Eu: “Uau, isso foi incrível.”

Jesus: Sorrindo. “Bem, você é fácil de se divertir.'

Ele então me mostrou as pedras:

Rubi: 6,3 cm de comprimento por 2,5 cm de diâmetro.

Opala: 5 cm de comprimento por 2,5 cm de diâmetro.

Safira: 3,8 cm de comprimento por 2,5 cm de diâmetro.

Eu: “Como você fez com que pedras tão pequenas causassem efeitos tão
grandes?”

Jesus: “Não é preciso muito. Às vezes, o tamanho da pedra não importa, às
vezes importa. Agora, vá você, Erin.”

Eu olhei para as minhas pedras. O diamante parecia ser um bom
diamante.

Diamante: 7,6 cm de comprimento por 5 cm de diâmetro.

Então, coloquei em minha mão com meu dedo indicador e minha mão
apoiando. Meu polegar era o nivelador. Eu imaginei como Jesus tinha jogado
isso e, com um lance lateral menos do que perfeito, meu diamante perfeito
'pedra de pular' pulou uma vez e então saltou no ar tão alto que eu mal
podia ver.

Jesus saltou na beira da margem e o pegou de forma perfeita no ar. Eu
estava batendo palmas e rindo de alegria. Foi fantástico. Eu nunca tinha
visto nada assim. O diamante voou tão alto que não pude ver e Jesus ainda
o pegou no ar.

Eu: “Nunca imaginei que nosso Salvador pudesse fazer isso.”

Jesus: “Sério? Eu não sou capaz de pegar uma pedra, mas posso te pegar
quando você cair?"

Ele estava rindo, mas agora eu não estava.
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Eu: “Perdoe-me, Senhor, não tive a intenção de reduzi-lo aos níveis
terrestres.”

Jesus: “Erin, tudo bem. Isso é bom. Agora, você não vai entender o que
aconteceu aqui hoje imediatamente, mas há uma mensagem aqui. ”

Eu: “Eu sei que uma pequena pedra pode causar um grande impacto.”

Jesus: “Sim e não. Há mais. Você vai entender em breve.”

Eu: “Senhor, por que 06 de Junho, ir e vir com nada de significativo? Por que
foi um dia com tantas correlações?”

Jesus: “Erin, o que você esperava?”

Eu: “Bem, o Arrebatamento, é claro.”

Jesus: “Ah, você está falando do sonho. Erin, foi simbólico. Lembre-se, eu
não te dei essa data. O sonho, porém, não era do inimigo. Isso fez você
olhar de perto as correlações da data. Você viu muitos argumentos
convincentes até esta data, correto?”

Eu: “Sim, mas por que dar isso se Você não estava vindo?”

Jesus: “Erin, não se engane, vou buscá-la. Eu disse que as coisas podem
ficar desanimadoras, não disse? Parecerá que estou longe em um momento
e então, no próximo, estou perto. Assim como no caso da Noiva, ela conhece
o bloco de tempo aproximado e antecipa ansiosamente o seu Noivo.

Então ela ouve o barulho e sabe que Ele vem atrás dela. Às vezes Ele
vem como um ladrão à noite e às vezes Ele vem em plena luz do dia. No
entanto, não importa o que aconteça, Ele vem e ela está pronta.”

Eu: “Eu estava tão esperançoso.”

Jesus: “Sim, eu sei. Agora veja o significado daqueles dias. O que
aconteceu que causou ondas enormes? O que causou um grande velório?
Lembre-se de Israel, a menor pedra; esta é a safira.”

Eu: “Ah, então era Israel?”

Jesus: “É o menor, não é?”

Eu: “As pedras são países, pessoas ou igrejas?”

Jesus: “Erin, cada data que vem terá cada vez mais significado. Nem
sempre venho um dia que você considere, mas você vai entender o bloco ou
a temporada e reconhecer isso pelas evidências. Você reconhecerá isso até
mesmo pelo inimigo, pois o inimigo também antecipa Minha vinda. Seu
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trabalho é enganá-lo e tirá-lo do curso. Está escrito que muitos virão em
Meu Nome, mas Eu não os enviei.”

Eu: “Senhor, não permita que sejamos enganados. Nossos corações estão
ansiosos esperando por você. Estamos cansados   e esperançosos. Estou mais
apaixonado por Você a cada dia. Ajude-nos a discernir.”

Ele me leva até as margens do rio. Ele me entrega uma fruta. Ele leva
o Seu.

Jesus: “Erin, você conhecerá o engano pelos frutos. Dê uma mordida."

A fruta era incrível, como várias frutas terrestres diferentes
combinadas.

Eu: “Este é um bom fruto.”

Jesus: “Não se deixe enganar. A má companhia corrompe o bom caráter. Os
motivos são avaliados por eles. Aqueles com motivos puros resistirão à
prova de fogo.

“Lembre-se dos frutos ruins em Provérbios 6:16-19. Existem sete
deles. A fruta pode ter um gosto bom no início, mas rapidamente azeda o
seu estômago e seu coração estrague. Amo um Espírito voluntário, um
coração que é puro e, mesmo nas suas falhas no final do dia, você derrama
sobre mim.

“Então, enquanto você dorme, você está em paz. Quando amanhecer,
posso falar para que você possa ouvir. Quando você Me dá todo o seu
coração, posso trabalhar com isso, entendeu?

“A cabeça de Arão foi ungida com óleo precioso. Isso foi uma bênção,
e isso, está escrito. Com a bênção de Deus, você desfruta dos bons frutos.
Isso é conduzido pelo Espírito de Deus, Meu fruto. Estes são amor, paz,
alegria, paciência, bondade, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole.

“Não importa quais sejam as suas circunstâncias, seus frutos
aparecem para os outros. Você vai ser perfeito? Claro que não; mas eu só
preciso da sua disposição, lembra? Alguém operando sob uma árvore
diferente também mostrará frutos, mas o Espírito Santo irá aconselhá-lo e
revelar a agenda oculta do inimigo; não cometa erros."

Eu: “Senhor, nem sempre dou bons frutos no meu andar.”

Jesus: “Erin, a diferença geralmente está no orgulho. Você traz seus
problemas para Mim? Você corre atrás de mim? Você é perfeito? Não, mas
você faz o possível para acertar as coisas com seu irmão? Você continua na
corrida que eu estabeleci, mesmo quando você sai do curso? Você respondeu
sim a isso?"
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Eu: “Sim.”

Jesus: “Erin, você já tem a sua salvação. Agora você aspira terminar a
corrida forte. Há uma recompensa nisso e você entende que eu sou o doador
de bons presentes e o autor e consumador de sua vida. Você não precisa
ganhar o Meu amor, pois você já tem isso.”

Eu: “Eu sei, Senhor. Só quero dar o meu melhor porque Você tem feito
muito por mim. É como posso honrá-lo da melhor maneira que conheço. Eu
quero ser tão santo quanto uma noiva.”

Jesus: “Bem, então isso é feito com um coração justo, mas você não
precisa ganhar o que já recebeu, entendeu? Eu não exijo nada além do seu
coração.”

Eu: “Então é Teu, Senhor.”

Jesus: “Isso foi bom hoje. Obrigado por ter vindo.”

Eu: “Senhor, por que me agradecer? Estou muito feliz.”

Ele se estica para me dar um abraço e beija o topo da minha cabeça.

Jesus: “Erin, estou sempre aqui para te ajudar.”

Eu: “Obrigado. Oh, Senhor, eu tenho mais uma pedra sobrando.”

Jesus: “Sim, eu sei. Você fica com isso. É o seu favorito.”

Eu olhei para a pedra. Estava quente e tinha muita cor e profundidade.
Ele estava me olhando e sorrindo.

Jesus: “Erin, ouça.”

Eu estava rindo, mas coloquei no ouvido e ouvi um canto. Isso me
assustou. Eu o afastei e ele se divertiu com isso.

Eu: “Uau! eu nunca percebi isso antes.”

Jesus: “Erin, até as pedras clamam aqui. Olhe a sua volta."

Eu estava tão determinado a falar com Ele que não percebi, na
verdade, que tudo está vivo aqui; tudo. A grama se movia em ondas junto
com as árvores, as flores, o rio e as rochas. Estava tudo vivo; a viver. Nada
estava morto aqui ou estagnado.

Eu: “Obrigado Senhor, esqueci-me disto. O céu é tão incrível. É realmente
lindo. ” Eu estava chorando com o choque de perceber isso novamente.
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Jesus: “Erin, lembre-se que esta é a sua casa. Você foi feito para mais e
está aqui. Em breve, a vida que você tem atualmente será um vapor. Em
breve você verá tudo o que tenho aqui esperando por você. Você viu apenas
uma pequena partícula dele.

“Agora, tenham coragem e tenham paz. Você é amado. Você reside em
lugares celestiais. Lá embaixo, você é um estrangeiro em uma terra
estrangeira. Você pertence a mim. Em breve enxugarei essas lágrimas de
seus olhos e você não terá mais medo. Você terá vida abundante e residirá
em paz; seu manto.

“Eu restaurarei tudo o que os gafanhotos roubaram e o inimigo
saqueou. Você desfrutará da riqueza das nações e viverá no Vale das
Bênçãos. Você caminhará pela Cidade de Ouro e estará perto do Meu Trono.

“Você não foi esquecido e não se lembrará mais da vergonha de sua
juventude. Aceite tudo o que estou dizendo e ofereço até setenta vezes mais
do que isso. Isso é o quanto eu te amo.”

Eu: Estou em lágrimas. "Obrigado, Senhor."

Jesus: “Agora, dê-me o seu dia. Dê-me a cada dia e veja o que farei com
você. ”

Eu: “Eu vou.”

Jesus: “Eu te amo e vou. Esteja confiante nisso.”

O sonho acabou.

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