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081 - As Sete Piscinas

Recebidas no sábado, 24 de agosto de 2013

(Anteriormente conhecido como Céu 8)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por nos amar. Obrigado por seu
cuidado e amor. Eu te amo, Senhor. Ajude-me se eu tiver alguma coisa
contra alguém. Preciso estar livre de quaisquer obstáculos ou desvios do
inimigo.

Senhor, na minha comunhão contigo, sinto que há algo de errado
comigo se peço oração. Estou me sentindo como se não devesse pedir
orações, mesmo quando poderia usá-las.

Talvez isso mostre fraqueza ou falta de fé? Talvez eu deva manter tudo
isso para mim? Ajuda-me a não ficar inchado e cheio de orgulho, mas a
sempre expor tudo a Ti em todos os assuntos.

Jesus: “Erin, sobe aqui."

Tenho 25 anos. Hoje Jesus me cumprimenta bem no Portal, de braços
abertos. Corro direto para os Seus braços. Estou em lágrimas.

Eu: "Estou feliz por estar aqui, Senhor. "

Jesus: "Erin, estou feliz que você esteja aqui. Conte-me; qual é o
problema?"

Eu: "Senhor, Você conhece minhas necessidades. Você conhece meus
problemas e preocupações porque eu comungo com Você diretamente. Estou
fraco para pedir orações e ajuda de outras pessoas? Estou sentindo que não
devo perguntar, mas manter isso para mim."

Jesus: "Erin, isso é ridículo e um claro ataque do inimigo. Eu oro. Você ora.
Outros oram. Eu disse que você deve estar incessantemente vigilante e orar
para que você não entre em uma provação? O Espírito é, de fato, disposta,
mas a carne é fraca (Mateus 26:41). Eu orei mesmo a Deus Meu Pai para
tirar este cálice de Mim para que a Sua vontade seja feita, não a Minha?

“Erin, você deve orar e pedir oração mesmo antes que surja a
necessidade. Então sua fé estará continuamente diante do trono. O que você
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está dizendo é: 'talvez seja melhor apenas esperar até que você esteja no
meio da provação e então orar por um milagre.' Hmm, isso não soa como
um ensino da Palavra. Mostre-me isso na Palavra."

Eu: "Você está certo, Senhor. Só não quero preocupar as pessoas
desnecessariamente se não houver uma necessidade real."

Jesus: "Erin, seu problema sempre foi ficar calada até precisar de ajuda."

Eu: "Senhor, como sabes, foi assim que fui criado. Há tantos que estão em
situação pior do que eu. Como me atrevo a reclamar? Como ouso descartar
o meu privilégio e mostrar um sinal de fraqueza. Fui ensinado a" chupar 'e
voltar lá, mesmo quando doeu para ir."

Jesus: "Tudo bem, então isso é uma forma de mentir e é um sintoma de
orgulho. Isso é ridículo. Erin, eu disse aos discípulos para orarem sem
cessar. Isso é bom. O inimigo quer que você e seus amigos minimizem a
oração. Você tem a tecnologia divina dentro de você, mas você não vai
explorar isso por causa da arrogância dos tolos? Pare com isso agora! Suas
orações valem muito."

Eu: "Perdoe-me, Senhor. Por que sinto que minhas orações são respondidas
apenas 50% das vezes?"

Jesus: "Oh, você quer dizer porque nem sempre vê resultados imediatos?
Sério? Este é o espírito de descrença que está em ação. Por que Deus
permite as provações?"

Eu: "Para testar nosso nível de fé."

Jesus: "Fé em quê, Erin? Fé para ouvir? Fé para responder? Fé para
favorecer?" Eu: "Sim, meu nível de fé é o que cura, certo?"

Jesus: "Você está perdendo o ponto aqui. Vamos ver a confiança. Venha
aqui."

Ele me leva até a árvore com frutas. Ele puxa uma fruta que eu nunca
tinha comido antes. Ele não dá uma mordida, mas me entrega e me faz um
gesto para comê-lo. Eu faço. Tem gosto de cada baga embrulhada em uma
fruta. Eu dei outra mordida.

Eu: "Senhor, isso é tão bom. Obrigado."

Jesus: "Erin, você perdeu o ponto aqui. Quando eu te entrego uma coisa
aqui, sempre foi bom, não é?"

Eu: "Oh, sim, maravilhoso; sempre!"

Jesus: "Então você tem total confiança e segurança de que o que eu lhe
entrego aqui é bom, certo?"
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Eu: “Sim."

Jesus: "Venha comigo."

Ele me leva para o mirante. Ele me aponta para a parte superior do rio
no vale e aperta minha mão. Estamos lá instantaneamente. O rio é mais
largo aqui; cristalino e azul claro, novamente como água glaciar.

No fundo, havia mais pedras preciosas polidas e pedras de pedreira
polidas. As cores eram incríveis. Havia pedras grandes e pequenas. O rio
corria sobre grandes pedras de jaspe.

Havia paisagens reais que eu podia ver imortalizadas neste jaspe. As
cores eram incríveis. A água cristalina correu sobre ele e mergulhou em uma
piscina. Então ele se repetiu.

Vi sete níveis ou níveis de rio que desciam para o vale. Ficamos na
piscina superior. Foi de tirar o fôlego. Os sons eram como música. As plantas
e a vegetação ao redor cantavam. Comecei a chorar.

Eu: "Senhor, isso é lindo."

Jesus: "Esta será uma grande lição, Erin. Você encontrará mais aqui
também. Por enquanto, tome isso como uma lição de fé e amor, ok?

Devo admitir, fiquei animado com isso.

Eu:" Ok, sim , vamos começar."

Jesus:" Agora, pegue três pedras e eu farei o mesmo."

Baixei os olhos para o leito do rio na extremidade da piscina superior.
Eu entrei na água. Era a temperatura perfeita. Selecionei uma pedra de
aparência estranha. Parecia metal, prata de lei sólida; talvez platina, mas
completamente lisa.

Então escolhi um que definitivamente era ouro. Foi refinado e
remodelado em ondas ou camadas e então formulado em uma pedra lisa.
Então, tive dificuldade em escolher entre um que eu sabia ser um diamante
ou um que era cobre. Eu escolhi o que parecia um diamante.

Eu olhei e vi Jesus rindo disso. Ele já havia pegado três pedras com
facilidade; uma safira azul, um rubi e uma esmeralda.

Eu: "Ok, o que eu fiz?"

Jesus: Ele ainda ria. "Erin, você estava pensando em termos de valor
terreno quando os selecionou. Engraçado!

Eu: "Senhor, não, eu estava apenas escolhendo os de cristal brilhante."
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Jesus: "Exatamente o que quero dizer. Não importa." Ele estava no centro
da piscina. "Agora, vamos ver o que isso faz."

Ele pulou o primeiro. A safira azul saltou uma vez em cada piscina,
sete vezes no total, e terminou na borda externa da piscina inferior.

O rubi pulou uma vez na piscina superior, errou na segunda piscina, na
terceira, na quarta, na quinta, na sexta e então deu um grande mergulho na
sétima piscina, descansando perto do azul 1.

A esmeralda verde saltou uma vez no terceiro tanque, uma vez no
quarto tanque, uma vez no sexto tanque e depois caiu com um plop no
sétimo tanque perto dos outros.

Os saltos não faziam sentido para mim.

Eu: "Senhor, o teu lançamento foi o mesmo, mas os resultados foram tão
diferentes. Isto não faz sentido."

Jesus: "Você joga, Erin."

Tirei a pedra de platina. Tive cuidado. Eu queria acertar todas as sete
piscinas. Eu acertei a primeira piscina, a segunda piscina, a terceira piscina e
então ela caiu na margem da sétima piscina.

Eu: "Espera, como isso pôde acontecer? Não acredito?"

Tirei a pedra de ouro. Eu estava determinado a fazer com que minha
pedra atingisse todas as sete piscinas. Ela atingiu a primeira piscina, a
segunda piscina, a terceira piscina e então caiu no meio da sétima piscina.
Eu estava frustrado.

Eu tirei o diamante. Em vez de um salto em cada piscina, eu o vi pular
duas vezes em cada piscina e depois cair no décimo quarto salto da sétima.
Eu tinha lançado com um braço lateral perfeito, mas não entendi o
resultado.

Jesus: "Erin, foi um lançamento excelente. Veja o que aquele diamante fez!
Agora, venha comigo."

Ele estendeu a mão e apertou minha mão. Estávamos agora na piscina
inferior. Ele se abaixou e me entregou todas as minhas três pedras e agarrou
suas três pedras; exatamente os mesmos. Ele me disse para jogar colina
acima. Eu estava rindo.

Eu: "Como faço para pular pedras morro acima?"

Jesus: "Erin, aqui é o Céu. Se fosse na Terra, você estaria pegando as
pedras e pagando com elas suas dívidas; certamente não pulando."
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Ele estava rindo. Ele também estava certo. Só o valor das minhas três
pedras deve ultrapassar vários milhões de dólares terrenos.

Jesus: "Vou jogar o meu primeiro."

Ele começou com a sétima piscina e, para cada nível, a pedra saltou,
atingindo cada piscina e caindo na primeira piscina. Cada pedra lançada foi
exatamente igual à primeira pedra lançada. Ele era perfeito (é claro).

Jesus: "Erin, agora vai."

Eu pulei a pedra de platina. Ela atingiu todas as piscinas e pousou em
algum lugar no topo. Então, joguei a pedra de ouro e o diamante da mesma
forma. Eu não conseguia ver onde essas rochas tinham caído.

Jesus: "Aqui, Erin, vamos ver os resultados?"

Ele pegou minha mão, apertou-a e estávamos mais uma vez na piscina
superior. As pedras estavam exatamente no mesmo lugar.

Eu: "Senhor, eles encontraram seu lugar exato no tanque superior."

Jesus: "Interessante. Então, a jornada deles os levou de volta exatamente
onde pertenciam. Sim ... curiosos."

Eu: "Então este é o seu verdadeiro lugar; a sua casa?"

Jesus: "Sim, você poderia dizer isso. Agora, há algum simbolismo oculto
aqui para aqueles que gostariam de algumas respostas para outras
perguntas sobre o tempo. No entanto, para seus propósitos, isso é baseado
na confiança.

"Agora, todas essas pedras seguiram caminhos diferentes, ou saltos
diferentes, para finalmente terminar na sétima piscina. Porém, onde eles
foram parar? Conte-me sobre o que você observou."

Eu: "Bem, Senhor, cada um tomou o mesmo caminho de volta e acabou
exatamente onde começou; o tanque superior."

Jesus: "Alguma outra observação?"

Eu: "Sim. Eles desafiaram a gravidade em termos terrenos. As chances de
conseguir fazer isso na Terra com um lance, pular e acertar cada piscina, são
infinitesimais. As rochas parecem ganhar velocidade subindo.

"Quando a pedra bate a água, a água agiu como um trampolim e não
engoliu a rocha. Então, as rochas caíram exatamente no mesmo local na
piscina superior. Bem, isso é impossível. Subir deveria ser mais difícil do que
descer.”

Jesus: O Senhor tinha um sorriso enorme no rosto.
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“Já lhe ocorreu que é mais fácil olhar para cima do que para baixo?
Quando pulamos a princípio, olhando para baixo, você pensou que seria
fácil. No entanto, você rapidamente descobriu que não era. Tentar chegar
em casa depois de conhecer sua casa foi realmente mais fácil de chegar.

“Embora você soubesse que era realmente mais fácil chegar ao seu
lugar, mesmo que não pudesse ver a piscina superior, você viu o que eu fiz e
ficou confiante de que o que você fez poderia ser o mesmo. Pulando nas
poças e vendo que Minhas pedras pareciam inconsistentes, você não teve fé
para acreditar que as suas fariam o que você desejava.

“Não, você precisa saber que todas essas pedras em particular e os
padrões aqui têm significância. Enviarei ajuda já que você está com o prato
cheio. "Ele sorriu e riu.

Eu: " Perdoe-me, Senhor, mas Você acabou de me dar isso hoje como uma
lição de fé, confiança ou meu futuro? Estou confuso. Perdi algo óbvio aqui?
Eu deveria ter orado pelas rochas de uma maneira diferente? "

Jesus: "Primeiro, ore sem cessar. Segundo, coloque sua confiança em Mim e
nas Minhas Palavras. Terceiro, o Espírito Santo é o maior avanço tecnológico
e o inimigo sabe disso. Sou Eu em você, o Conselheiro; seu disco rígido
interno, Entendeu? Erin, toque mais em Mim. Quando você tiver uma
necessidade, venha até Mim.

"Agora, esta lição sobre pular pedras: Eu te levei a um lugar lindo;
este tinha sete níveis; e não é uma porção de nível reto de o Rio da Vida que
é fácil de pular.

"Em vez disso, ele tinha níveis e camadas. A água não era consistente.
Então há um fluxo descendente e um fluxo ascendente. Nisto, você
aprendeu que subir e voltar para casa era mais fácil do que você pensou.

"Isso é bom. Este foi um curso mais difícil na lição de pular."

Eu: "Perdoe-me, Senhor, estávamos falando sobre orações e fé."

Jesus: "Você não vê o que está bem diante de você? Erin, aqui é sua casa.
Um dia você voltará. A pedra final foi o diamante. Erin, você queria que
aquele diamante pulasse uma vez em cada poço e caísse. Isso seria sete.

"Em vez de tentar forçá-lo, você realmente orou por isso. Eu nem
mesmo dei algo melhor? Você fez dois saltos em cada piscina para um total
de treze saltos antes de descer no dia 14. Ótimo trabalho!"

Eu: "Então, como foi minha última pedra, aproveitei, rezei e Você dobrou
minha bênção. Eu amo isso. Posso fazer isso o tempo todo?"
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Jesus: Ele estava rindo. "Não é sobre o que você pode ou não receber. É
sobre fé. Voltando, você Me observou e acreditou que poderia fazer o
mesmo. Você viu o que Eu estava fazendo e Me seguiu. Esta também é uma
forma elevada de confiar em Mim."

Eu: “Isso parece complicado porque eu sei que Você estava nos mostrando
mais ao me trazer aqui. Senhor, Você poderia ter tirado um grão de
mostarda e me dado a mesma lição.

“Os tanques representam os anos terrenos? As pedras representam os
países? As pedras de metal representam dinheiro? Os saltos representam
eventos e tempo, como o primeiro pool? Este ano é o primeiro pool, 2013, e
nada no segundo, 2014?

“Há mais aqui. Por favor me ajude, Senhor. Uma coisa que sei, pela fé,
é que tudo o que você permitiu que eu visse tem significado. Senhor, é a
safira Israel; o rubi nos Estados Unidos; e o Islã esmeralda? Platina é nossa
salvação? O ouro é refinado ou a economia mundial?"

Ele estava olhando para mim e tinha um grande sorriso no rosto.

Jesus:" Erin, essas perguntas são boas. Aqui eu pensei que era apenas uma
simples lição de oração e fé."

Eu:" Senhor, amar-te é simples. Você é fácil de amar, mas, não se engane,
Senhor, não há nada simples em você. Quero muito ter a capacidade de
entender apenas uma fração de Seus mistérios. Apenas o seu amor por nós
é divino e complexo também."

Jesus: "Erin, não deixarei que aqueles que amo sem conhecimento
naveguem pelo Espírito Santo. Não te esqueças de que o teu maior aliado
sou Eu em ti."

Eu: "Senhor, o Espírito Santo é meu melhor amigo."

Jesus: "Então passe um tempo com o seu melhor amigo e na Minha
Palavra."

Eu: "Senhor, sobre a oração; se o Espírito Santo fala em mistérios, Você não
ouve isso? O Espírito Santo não sabe orar antes de nós? Você sabe de
antemão quando o problema vem. Porque você não me instrui, via o Espírito
Santo, para orar antes de eu entrar nas provações e depois pedir milagres?"

Jesus: "Erin, você ora todos os dias pelos outros, mas não se sente à
vontade orando por si mesma. Se você notar, quando ora pelos outros, com
mais frequência do que imagina, essas orações são atendidas. Aqui está um
exemplo direto de orações respondidas , mas você não vai acreditar nisso
por si mesmo. Por quê?"
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Eu: "Oh, Senhor, pela mesma razão que me sinto mal por não ser digno
desses milagres."

Jesus: "De novo, essa é uma mentira que o inimigo gostaria que você
sempre considerasse. Por favor, pare. Agora, há algumas coisas que você
precisa. Venha a Mim em oração. Lembre-se do seu lugar. Lembre-se disso.
Eu sei que você não entenda completamente esta lição hoje. Parece um
pouco confuso, mas logo você vai olhar para trás e entender.

“Você sabia que, um dia, você verá os sonhos totalmente alinhados a
determinados eventos e cronogramas? Você entende que não foi um
acidente? Você não é um experimento. Não permita que o inimigo o impeça
de orar por si mesmo. Se ele conseguir fazer isso, você perderá a fé em Mim
para atender quando ligar.

“Quando você orar, perdoe também. Não se esqueça do seu lugar.
Esteja liberado para receber. Não impeça os outros de suas bênçãos divinas.
Lembre-se de fortalecer e encorajar um ao outro.

“Você deve amar e então, por sua vez, ser capaz de receber de volta o
que você dá. Em todas as coisas, agradeça; pois você já foi uma escrava e,
agora, Erin, você está livre. Sua hora está chegando, Erin. Você é amado."

Corri até Jesus enquanto chorava. Tenho lutado recentemente e não
tenho procurado Ele em todos os assuntos.

Eu: "Eu te amo muito, Senhor. Senhor, o Senhor confiará em mim para me
conceder a sabedoria para discernir o que o simbolismo desta lição significou
para todos nós?"

Jesus: Ele estava rindo. "Erin, acho que você reconhece mais do que deixa
transparecer. Volte às suas perguntas. Ofereça-as a Mim. Vá até seus amigos
e veja o que será revelado. Como você reconheceu, esta não era uma lição
simples, mas com mais para ser descoberto. Lembre-se de que seu guia de
campo é a Bíblia.

“Olhe para isso com uma lente macro e uma micro lente. Veja o que
você pode encontrar. Isso é bom. Esta será uma grande lição para reunir
toda a sua família Quando você se tornar um, tudo estará em sincronia e
você considerará isso pura alegria.

“Você será devolvido e reunido. Você vai comemorar com um novo
significado. Você vai agradecer com tanta alegria. Você estará livre, mas
seguro e protegido. Você vai adorar o seu lugar e chamá-lo de Casa.

“Eu proverei para você. Você deve orar e ver se eu não abro as
comportas da bênção sobre você. Você terá conforto, paz, alegria e amor
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como nunca antes. Agora, ore e veja se eu não movo montanhas em seu
nome."

Eu:" Obrigado, Senhor, pela promessa de cura, bênção e provisão. Mal posso
esperar. " Jesus:" Você é amado."

O sonho acabou.
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