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083 - Jardim de Deus, parte 2
Recebido na segunda-feira, 2 de setembro de 2013

(Anteriormente conhecido como Céu 7)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Grato pelo seu amor. Seu amor alcança
dentro de mim. Eu sinto tanto amor de Você, até mesmo do Trono. Eu não
estou acostumada com isso. Você tem sido bom para mim. A cada dia,
mesmo em minhas provações e minha dor pessoal, fico cada vez mais
apaixonado por você.

Você é generoso e gracioso. Você vê algo em mim e em meus amigos,
Seus filhos, que nos torna dignos de Seu amor extravagante. Mal posso
esperar para realmente estar em Casa fisicamente algum dia, pois posso
imaginar a alegria de vê-Lo e estar com Você à parte desta dor terrena.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Tenho cerca de 25 anos. Ele me cumprimenta novamente no Portal.
Corro para Seus braços incríveis. Choro um pouco, pois sempre fico tão
aliviado por estar aqui com ele. Eu me pergunto, a cada vez, se eu teria feito
coisas na Terra que me impedissem de vê-Lo ou falar com Ele mais.

Eu: “Estou tão feliz que Você me chamou, Senhor.”

Jesus: “Desde o início ou 'aqui e agora'?” Ele sabia o que eu queria dizer.

Eu: “Depois de pensar sobre isso... bem, ambos.”

Jesus: Ele estava rindo. “Seus outros pensamentos aqui. Conte-me mais
sobre seus problemas.”

Eu: “Sempre esqueço que Você pode ler meus pensamentos. Senhor, o
inimigo odeia todos nós; Seus filhos. Ele nos atormenta todos os dias. Há
dias em que ele me esmurra constantemente 'me quebra' e nem sempre ajo
como um herdeiro do céu”.

Jesus: “Por que você acha que isso é permitido?”

Eu: “Acho que é necessário mais refino.”

Jesus: “Erin, o refino acontece diariamente. Você não alcança seu produto
final antes de residir aqui. Refinar é como Deus agora usa o inimigo;
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desbastando e refinando ao polir você. Você está, de certa forma, no estágio
final.

“Veja, o inimigo conhece seu lugar. Ele conhece o seu. Este processo
final no refinamento é o que faz o ouro ter brilho. Venha.

Ele aperta minha mão e estamos instantaneamente no caminho do
Jardim de Deus. Fiquei pasmo com a rapidez do nosso transporte. Ele estava
rindo e sorrindo para mim. Ficamos em um dos muitos caminhos do Jardim.
Desta vez, estávamos no caminho que eu percorria antes.

Eu: “Isso é incrível.”

Jesus: “Erin, olha onde estão os teus pés”.

Imediatamente, percebi que estava pisando em solo sagrado. Tirei as
minhas sandálias. Eu: “Oh, sinto muito, Senhor.”

Ele estava rindo de mim. Não quero ser maldoso, mas Ele achou meus
comentários inocentes e ações revigorantes. Ele nunca me rebaixou ou foi
cruel. Mesmo quando me repreendia, Ele sempre foi firme, mas amoroso;
como um verdadeiro amigo e pai.

Jesus: “Sim, você está no Jardim; então, você poderia dizer que está
pisando em solo sagrado. Olhe onde você está.”

Meus pés tocavam alguns paralelepípedos ou pavimentos de ouro
incríveis. Cada um estava perfeitamente nivelado e por ser o Jardim de uma
escala muito maior, eram enormes.

Não tenho certeza de como sei disso, mas a largura era de 43 cm, o
comprimento era de 86 cm e a espessura de 50 cm. Cada um tinha um bisel
de cinco centímetros. Entre cada pavimentadora havia um belo musgo
gramado verde perfeitamente preparado.

Cada uma dessas pedras de ouro era tão perfeita que seria necessário
um mecanismo complexo muito preciso para criar esse padrão. O caminho
em que eu estava formava uma trama de cesta. Entre cada trama havia um
belo tijolo de bronze com nomes gravados neles. Esta foi uma visão
impressionante.

Eu: “Senhor, antes não tinha reparado por onde andava. Isso é realmente
incrível. Este design e artesanato vão muito além das obras terrenas.”

Jesus: Ele estava rindo de novo. “Erin, você está no céu. Ser um artesão
aqui é uma forma de adoração a Deus. É uma honra servir no céu. Agora
você irá a vários lugares do Céu e verá algo interessante. Veja."

Eu olhei para baixo quando Ele apontou para um dos tijolos de bronze.
Lá, em grandes letras gravadas, estava meu nome. Comecei a chorar.
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Eu: “Senhor, por que meu nome está gravado naquele tijolo de bronze?”

Jesus: “Quero que você veja uma coisa antes de explicar. Olhe o caminho.”

Lá estava meu tijolo gravado; no ponto onde o caminho parecia passar
pela parte mais seca do Jardim. Meu tijolo estava certo antes de o cenário
do caminho ficar bonito. O tijolo estava bem ali, pouco antes de eu me ver
com um vestido de noiva em um sonho anterior. Olhei em volta e as laterais
do caminho e as flores perfumadas estavam além de qualquer descrição. Foi
de tirar o fôlego.

Jesus: “Erin, não, olha o caminho.”

Notei que os tijolos de ouro e bronze estavam muito brilhantes no
centro do caminho. As bordas também brilhavam, mas não tão polidas
quanto os tijolos do centro.

Jesus: “Erin, onde está gravado o seu nome?”

Eu: “No centro do tijolo.”

Jesus: “Onde está o tijolo do caminho?”

Eu: “Bem no meio”.

Jesus: “Qual é o brilho?”

Eu: “Alto brilho e muito polido.”

Jesus: “O que você acha que isso significa?”

Eu: “Bem, as pedras são polidas por fricção, esmerilhamento, lixamento e
polimento. Então, uma vez que meu tijolo, e todos os outros nomes nesses
tijolos também, significa que fomos pisoteados por Deus neste caminho.”

Jesus: “Erin, não. Arrependa-se desse pensamento. Isso não é o que isso
significa. Eu sei que você pensa assim, mas não é assim que Deus vê. As
pedras no centro do caminho que passaram por mais provações têm o brilho
mais profundo. O seu é um dos nomes aqui e tem um propósito.

“Agora, seu nome está gravado aqui, onde o próprio Deus faz Suas
caminhadas diárias. Isso significa que Meu Pai anda aqui. Quando Ele passa
por cima de seus nomes, a glória de Deus passa por você. Erin, você está
nos pensamentos dele. Você mora aqui porque Ele se lembra de você
diariamente em suas provações.

“Você está em Sua mente e o Jardim é onde está o coração de Deus.
Se Ele ama Seu Jardim e anda nele diariamente para Seu desfrute pessoal,
Ele então colocou seu nome onde Ele pode pensar em você. Erin, seu nome
está gravado aqui perto do coração de Deus.
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“Os artesãos gravaram este tijolo e Deus disse-lhes onde colocar este
tijolo. Ele sabe que você vai superar esse problema. Ele já o gravou aqui.
Você está aqui com um propósito. As provações pelas quais você passou têm
um propósito. Agora, por que estou constantemente mostrando a você a sua
casa?”

Eu: “Não tenho certeza, Senhor. Não seria mais fácil simplesmente remover
os testes? Não deveríamos simplificar?”

Jesus: “Erin, um dia você vai caminhar aqui, olhar para trás e ter tanta
alegria. Você será honrado por Seu refinamento. Há algo tão especial
planejado para aqueles que suportam e perseveram em muitas provações e
tribulações. Você precisará confiar em mim. Você pode fazer isso?"

Eu: “Sim, Senhor. Estou apenas ficando cansado de me desgastar
diariamente. O inimigo simplesmente segue em frente.”

Jesus: “Erin, isso é permitido para a sua paciência. Caminhe comigo."

Ele pega minha mão e me leva até um belo lago com água parada.
Havia lindas flores perfumadas flutuando na água. Continuamos a caminhar.
Existem prados incríveis, que acredito serem pastagens celestiais. Eu vejo
ovelhas pastando lá.

As lágrimas começam a escorrer pelo meu rosto. Foi a visão mais linda
que já vi. Acima, sob uma árvore, vi um leão enorme. O leão estava
cochilando. Havia cordeiros deitados em cima e ao lado do leão. Eu estava
rindo.

Jesus: “Do que você está rindo? Oh, você também está chorando.”

Eu: “Senhor, no Jardim de Deus, as Escrituras estão vivas aqui. Você apenas
me conduziu ao lado de águas tranquilas depois que o leão se deitou com o
cordeiro. O primeiro é o Salmo 23 e eu acredito que o segundo é Isaías
certo?”

Jesus: “O coração de Deus está aqui neste lugar. A Palavra da Verdade sou
Eu, Seu Filho, mas devo dar-lhe alguma clareza aqui. Tecnicamente, não
existe nenhuma Escritura sobre o leão e o cordeiro. É divinamente implícito
quando lido. ”

Eu: “Oh, parece que todos nós fazemos isso.”

Jesus: “Sim, mas, como você pode ver aqui, os mesmos instintos na terra
você não vê aqui no céu. Não há sangue derramado. O leão não come o
cordeiro. Não há devorador aqui, especialmente no Jardim.”

Eu: “Isso é tão estranho para os meus olhos verem. Eu espero, a qualquer
momento, que aquele leão acorde e faça um banquete de cordeiro.”
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Jesus: Ele deu uma risadinha. “Originalmente, no Jardim do Éden, havia
paz, harmonia, alegria e amor; grande amor. Após a queda, o homem foi
trabalhar no campo para se alimentar e caçar. As mulheres também lutaram
muito. Ambos se tornaram escravos de suas rotinas diárias.

“Antes, no Jardim, o homem era criado para agradar a Deus e
adorá-Lo. O homem foi criado para a adoração. Deus ama Suas criações.
Animais, plantas, insetos e outras coisas estavam lá junto com o homem.
Adam os nomeou.

“Adam interagiu com segurança com todos os animais. Deus viu que
Adão ficou só depois de ter feito isso e então criou Eva para a companhia de
Adão. Tudo estava bem. Aqui é ainda melhor. Aqui, neste Jardim, o pecado
não pode entrar. Isso é seguro aqui.”

Eu: “Senhor, não entendo por que Deus colocou a Árvore do Conhecimento,
e do bem e do mal, onde o homem pudesse comê-la. Está bem no centro do
Jardim como uma tentação. Por que fazer isso? Tudo teria sido perfeito.”

Jesus: “Você fala sem saber aqui. Erin. Deus testou sua lealdade e
obediência a Ele como outra forma de adoração. Todos viram que a Árvore
era bonita, com frutos maduros, mas nem Adão nem Eva foram comê-la
porque seus corações não estavam corrompidos.

“Não foi até que a cobra os levou até lá. A cobra estava no Jardim e
confinada à Árvore. Você viu isso antes. A cobra foi amarrada aqui e sua
motivação para a libertação foi concedida pela tentação de Eva.

“Quando Eva deu uma mordida, e depois Adão, a cobra recebeu
permissão para ser lançada na Terra. Leia a Escritura novamente e entenda
quem saiu do Jardim quando o pecado ocorreu.

“A cobra estava sob o olhar atento de Deus e confundida aqui. Sua
motivação para fazer Eva pecar foi sua passagem para ser livre para
escorregar."

Eu: “Parece que Deus planejou e sabia o resultado desde o início. Nós
perguntamos por quê.”

Jesus: “Às vezes, a sabedoria consiste em saber que Deus está no controle.
Ele te ama. Tudo o que ele faz é com um propósito e um plano divinos.
Nenhum detalhe é deixado por fazer. Ele é preciso em Seu planejamento e
sabe todas as coisas com antecedência.

“Há uma ordem para tudo o que Deus faz. Agradeça, Erin, por você ser
filha Dele e estar em seu favor. Veja seu nome aqui. Fique animado, pois
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suas provações são divinamente orquestradas com um propósito celestial.
Me dê sua mão."

Imediatamente, estamos na plataforma sobre todo o Jardim. Lá está o
lindo Arboreto. À distância, vejo uma mesa de banquete incrivelmente longa.
Está tão bem definido.

Eu: “Senhor, lembro-me desta cena do meu primeiro sonho. Isso é apenas
de um ângulo diferente.”

Jesus: “Erin, o banquete de casamento é extremamente grande. Você está
aqui, junto com seus amigos, na seção Jardim. Isso é maravilhoso e você
está em um dos lugares favoritos de meu pai para o seu casamento. Agora,
olhe, bem longe.”

Lá, pude ver uma montanha majestosa, mais alta do que todas as
outras. No topo disso, vi um castelo incrível; inacreditável, realmente. Era
imenso e impressionante. Havia paredes de água que derramavam em
canais. Havia uma vegetação exuberante.

Eu vi anjos em todos os lugares. Havia música e todos os tipos de
pássaros majestosos, incluindo pavões, grous e cisnes. Havia árvores
perfeitamente cuidadas e paredes de ouro e pérolas.

Havia também paredes de cristal e pedras preciosas incríveis. Havia
arco-íris de luz saindo das pedras preciosas. Lágrimas escorriam pelo meu
rosto. Eu estava olhando para a Mansão de Deus, Seus aposentos pessoais.

Eu: “Senhor, então temos que estar dentro da cidade, certo? Estou confuso.
Esta é a camada superior ou Deus tem Seu trono na cidade, mas Sua casa
aqui? ”

Jesus: “Eu sei. Isso parece um pouco difícil de compreender. Você
reconhece a colina? ” Eu: “Seria Sião?”

Jesus: “Muito bom. É aqui que também se encontra o Tribunal supremo.
Houve um motivo para você ver isso recentemente. Agora olhe.”

Quando olhei ao meu redor, vi outras montanhas muito mais baixas,
com o que pareciam tribunais.

Eu: “Estou vendo tribunais?”

Jesus: “Um pouco. Estes são os líderes regionais, ou oficiais, e onde
moram. Eles supervisionam sua parte no Sistema Judicial de Deus.”

Eu: “Então isso é realmente como aquele pastor disse.”

Jesus: “Sim, muito parecido. Você já esteve em um desses antes muitas
vezes.”
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Eu: “Oh, o Trono da Graça, certo?”

Jesus: “Sim, e já fui ao Tribunal por você muitas vezes, conforme o inimigo
sempre pede.”

Eu: “Oh, obrigado, Senhor.”

Jesus: “Você tem amigos que trabalham nestes tribunais e o trabalho deles
é muito importante”.

Eu: “Senhor, eu sei que o inimigo também está aí acusando. O que vai
acontecer quando, um dia, os Tribunais ficarem obsoletos? São lugares
lindos.”

Jesus: “Quem sabe Deus tem algo incrível planejado para eles. Erin, você
está pulando algo que queria dizer."

Eu: “Sim, Senhor. Estou frustrado por morar aqui, mas o inimigo ainda tem
permissão para pleitear contra mim. Eu sei que ele tem permissão por
minhas próprias ações. Então eu sei que ele usa esses obstáculos como uma
arma contra mim. Existem hierarquias nas quais o vejo operar durante o dia.
Eu fico tão frustrado.”

Jesus: “Não dê ao inimigo ferramentas para usar contra você, como você
mesmo admite? Erin, os pensamentos estão em sua mente. O inimigo
estudou você. Se ele conseguir tirá-los dos seus lábios ou colocá-los em
ação da sua mente para o seu corpo, ele poderá ganhar o processo contra
você no Tribunal. Você amarra as mãos de Deus por causa de suas ações.
Não dê ao inimigo um ponto de apoio.”

Eu: “Senhor, eu pensei que tinha sido muito bom sobre isso recentemente.”

Jesus: “O inimigo, como um bom advogado, buscará uma 'causa justa' e
uma boa razão legal para apresentar uma ação contra você no Tribunal.
Agora, como ele faz isso? Fácil! Se ele pode levá-lo a pecar, ele pode
apresentar acusações contra você, a menos que você reconheça seu pecado
e traga isso a Mim.

“Arrependam-se, renunciem, quebrem a autoridade do inimigo e
abençoem. Agora, o inimigo começa seu dia usando ferramentas. Tudo é
planejado para que você fique com raiva, deprimido e desanimado.
Felizmente, ele pode fazer você acusar Deus.

“Assim, ele passa a ser o controlador. Suas ferramentas são de seu
galpão. Começa pequeno. Então ele joga uma arma após a outra até que ele
possa obter uma reação.”

Eu: “Senhor, eu peço todos os dias porque fico impaciente, com raiva e
frustrada.”
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Jesus: “Não são pecados. O pecado vem depois que eles criam raízes e se
tornam algo mais. Não se preocupe. No entanto, acrescente isso ao
problema em que você está e verá o inimigo destruindo sua fé. Deus usa o
lascar como refino. Isso é bom, mas, eu sei, irritante.”

Eu: “Parece que existem níveis de ferramentas. Meus três obstáculos são
ferramentas, mas maiores. Em um dicionário online, eles seriam chamados
de 'galpões' ou 'uma forma superior de ferramentas'.”

Jesus: Ele estava rindo. “Sim, o inimigo certamente usa ferramentas e elas
ficam guardadas em galpões. Existe uma ordem, mas isso é previsível. Você
não está sozinho aqui. Seus amigos, e aqueles a quem Deus ama, estão
sujeitos ao abrigo do inimigo. Seja grato porque o Senhor Deus o considera
digno de provações, sabendo que elas lhe concederão perseverança. Tudo
isso é Deus.”

Eu: “Posso ver os tribunais?”

Jesus: “É para outro dia. Agora olhe para esta bela vista e saiba que um
daqueles tijolos tem seu nome nele.”

Olhei para esta paisagem por mais de uma hora. Eu vi peças tão
lindas. Havia esculturas de arte que se moviam sem gravidade. Havia bicas
de água saindo do solo e bolas girando no topo dessas bicas. Havia lindas
luzes e flores. Havia todos os tipos de animais. Então meus olhos voltaram
para a mesa do banquete.

Eu: “Senhor, quando é o banquete?”

Jesus: “Erin, em breve. Ser encorajado. Eu te amo."

Eu: “Eu também te amo”.

O sonho acabou.
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