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084 - A Colheita de Uvas e Jantar com o Rei

Recebido no sábado, 7 de setembro de 2013

(Anteriormente conhecido como Céu 10)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por este lindo dia e muita promessa. Estou muito feliz com
Seu amor e generosidade. Eu sou tão abençoado pela minha imensa
quantidade de amigos e dominado pelo Seu amor.

Tenho lutado esta semana com as notícias do médico quando soube
que meus relatórios de patologia deram positivo para câncer. Acho que já
sabia há um tempo, mas não queria acreditar que algo estava errado.

Senhor, meu pedido e petição, enquanto eles estão fazendo mais
testes e eu passo por essas cirurgias, é que o Senhor providencie de forma
sobrenatural, pois não tenho ideia do que faremos. Senhor, você e eu
caminhamos perto. Você poderia me curar antes de tudo isso, mas eu
preciso saber por que você não está.

Por que eu fiz a corrida apenas para permitir isso antes da 'perna' final
da minha corrida? Se eu tivesse dado ao inimigo uma posição segura, eu sei
que Você me diria. Eu conheço o Espírito Santo. Você teria me avisado.
Porque não sinto guerra em torno disso, devo acreditar que isso está sendo
permitido por Você para um propósito divino.

Então, porque eu te amo e sei que Você me ama com um amor ainda
maior, então terei o maior prazer em pegar sua cruz e correr atrás de você
para completar isso. Em outras palavras, onde quer que você vá, Senhor, eu
te seguirei. Se Você está me usando para

Sua glória, então acredito que fará algo incrível comigo.

Talvez esta seja uma chamada à ação para outras pessoas. Talvez nos
seja concedido um Céu Aberto tão forte que todos nós seremos capazes de
caminhar em milagres, curar uns aos outros em Nome de Jesus e exibir
atos incríveis. Senhor, eu sei que estou perto do meu ano de Jubileu em
termos de Israel como um medidor, mas, se Você pudesse me libertar neste
dia, neste mesmo dia, eu ficaria muito grato.
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Não me senti bem esta semana. Meu Espírito sobe e desce enquanto
meu próprio corpo luta contra si mesmo. Recusei um convite para o
banquete de premiação no 'Desfile de Casas'. Eu não estava com vontade de
fazer isso. Isso sempre me estressa.

Eu pareço trabalhar tão duro no design de interiores dessas coisas e
não recebo nenhum crédito publicamente. Estou lá para ver alguns
construtores levarem todo o crédito quando contam comigo para projetar
seus exteriores e planos de iluminação em todos os detalhes.

Esse ano não foi exceção. Trabalhei em quatro casas. Foram meses de
trabalho para dois deles. Ontem à noite, meus colegas de trabalho me
enviaram uma mensagem dizendo que essas duas casas ganharam o prêmio
de melhor design de interiores. Minha maior dessas duas casas ganhou 'Best
of Show'.

Já que eu não estava lá, ninguém se sentiria obrigado a me agradecer;
então, capítulo encerrado. Pai, perdoe meu orgulho aqui. Como sou
orgulhoso. Eu sei que Você conhece todo o trabalho que fiz. Isso é tudo que
deveria importar.

Aqui na Terra, sou um escravo do homem, mas, realmente, eles não
podem me ter como sou para sempre Seu, Senhor. Secretamente, não posso
deixar de sorrir porque Você teria me permitido ganhar prêmios bem no, o
que poderia ser, o momento de Sua vinda para nós.

Devo rir, porém, que importava tão pouco para mim que eu não queria
participar da loucura dos prêmios. Eu realmente não tinha vontade de ir.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Eu tenho 25 anos de idade. Meu cabelo é muito comprido, loiro e
ondulado. Eu podia ver meu cabelo por cima do meu robe. Ele me
cumprimentou no Portal hoje de braços abertos. Corri direto para eles e meu
rosto foi enterrado em Seu manto. Eu estava chorando.

Jesus: “Erin, que bom ver você.”

Eu: “Senhor, também estou muito feliz em vê-lo.”

Ele me segurou e parecia balançar para frente e para trás. Eu senti
muito amor e conforto. Foi imenso. Eu me senti tão segura aqui. Adorei
estar aqui em Seus braços.

Jesus: “Amo ter você aqui.”

Ele me puxou para longe para que pudesse olhar nos meus olhos.
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Eu: “Senhor, eu esqueço que Você conhece meus pensamentos.” Eu estava
rindo enquanto chorava.

Jesus: “Agora, você tem muito em seu coração hoje. Venha comigo."

Ele caminha comigo. Ele pegou minha mão e caminhou até a árvore.
Lá ele pegou a fruta 'baga' que Ele sabia que eu gostava e pegou a mesma.
Então Ele pegou minha mão novamente e me levou até a vinha.

Eu: “Oh, adoro este lugar.”

Ele me levou a apenas uma parte dela; o lado sudeste da vinha. Isso
tem relação com o vale, não com a cidade. Se fosse em relação à cidade,
estaríamos a sudoeste, mas mais perto diretamente do oeste. É assim que
esse lugar é grande.

Ele me acompanhou até esta parte. As uvas tinham lindos tons de
vermelho, roxo e azul. O solo era marrom escuro e preto com lascas de
diamante. O solo estava solto e arejado. Ele sabia que eu estava fascinado
com isso da última vez.

Ele se abaixou e pegou um punhado, gesticulou para que eu segurasse
minhas mãos e colocou um pouco em minhas mãos. O solo tinha um cheiro
perfumado, não como estrume na Terra. Cheirava a sândalo e especiarias.
Era macio e fino. Eu havia segurado alguns grãos finos de café expresso
alguns dias atrás e era muito semelhante a este.

Eu: “Este solo é bastante macio e muito leve e arejado. Eu amo os brilhos.”

Imediatamente, meus olhos foram para as lentes microscópicas
novamente. Eu podia ver milhões de cristais de todo tipo; mini joias.

Eu: “Nossa, Senhor, isso é lindo.”

Jesus: “Esfregue um pouco da terra em seu manto”.

Eu fiz e não manchou como o solo terreno. Foi fascinante.

Jesus: “Você sabe por que te trouxe aqui de novo?”

Eu: “Talvez porque sou tão fascinado por isso?”

Jesus: “Sim, eu sei que você gosta disso aqui, mas há outro motivo. Olhe a
sua volta."

Estávamos em belas colinas íngremes na base de montanhas mais
íngremes. Nunca estive na França ou Itália, mas imagino que seja
exatamente o mesmo. Essas fileiras de vinhas foram aperfeiçoadas. Vi
bosques de uvas brancas que brilhavam como diamantes na luz.

Vi verdes que brilhavam como um campo de esmeraldas. Onde eu
estava, os vermelhos, roxos e azuis eram como rubis, ametistas e safiras. Eu
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vi trabalhadores colhendo com grande alegria. Os anjos estavam
conversando com eles.

Havia zumbido vindo das uvas e canto vindo dos colhedores e anjos.
Foi tão incrível ouvir e ver isso. Eles pareciam estar colhendo uvas claras;
amarelo e verde claro.

Eu: “Senhor, isso é incrível. Eles estão colhendo as uvas de cor clara. Em
termos terrenos, isso seria o final do verão, certo?"

Jesus: “Sim, as uvas na Terra são colhidas o ano todo, mas esta seria a
primeira colheita”.

Eu: “Então, o que vem a seguir? Isso é uma parábola ou sinal?”

Ele está rindo porque sabia que eu estava caçando simbolismo.

Jesus: “Tudo bem, então, em termos terrenos, estamos na época da
colheita para a maioria das coisas. Em termos de uvas, os vinhos mais leves
vêm das uvas de agosto; quanto mais rico o vinho, mais tarde será a
colheita”.

Ele se vira para tirar um cacho de uvas vermelhas rubi. Ele apontou
Seu dedo para a haste e eles caíram. Ele me entregou um pouco para comer
e também comeu.

Jesus: “A colheita é feita de outubro a novembro...”

Ele apontou para uma vinha distante.

“… E essas são as uvas tardias. Estes podem ser colhidos mesmo perto
de Hanukkah em dezembro. Então, tudo isso é apenas em termos terrenos.
Isso está relacionado à colheita.

“O que você vê aqui...” Ele olha em volta e vejo um grande número de
colheitadeiras.

“… Os trabalhadores são muitos. Na Terra, os colhedores são poucos.
Então, sim, você poderia dizer que isso é uma espécie de parábola. ”

Eu olhei para baixo e vi o cacho de uvas onde Jesus acabou de cortar
com o dedo já havia crescido novamente.

Eu: “Senhor, por que há estações aqui se o fruto cresce imediatamente? Por
que Deus tem problemas com a colheita? ”

Jesus: “Erin, olha a alegria dos colhedores. Por que o céu estaria cheio de
falta de adoração? Não se preocupe. As vindimas vão permitir que estas
uvas cresçam para que o vinho fique perfeito. Não há morte aqui. Todas as
vinhas têm produção, entendeu? ”
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Eu: “Senhor, vamos voltar para casa em breve? Você está me mostrando a
colheita? ”

Jesus: “Sim, a parábola da Minha vinda será uma forma de colheita e
provavelmente seguirá esse padrão. No entanto, nem eu sei o dia. Você
pode saber pela estação. Você pode saber pela uva se ela está pronta para
ser colhida também. ”

Eu: “Eu não entendo. Se eu for uma uva, posso determinar quando estou
pronto para a colheita? Se for assim, então, por favor, Senhor, estou pronto.”

Jesus: Ele ria tanto disso. “Não, Erin, o proprietário do vinhedo determina a
época da colheita. Então Ele contrata os trabalhadores para começar. Alguns
são trabalhadores permanentes do Dono da Vinha, ...

”Ele aponta para alguns anjos e eles acenam e sorriem.

“... mas a maioria dos colhedores são contratados pelo proprietário e
são trabalhadores sazonais, contratados especificamente para colher as uvas
manualmente.”

Eu: “Senhor, na Terra, existem tantas uvas.”

Jesus: Ele sabia que eu falava de almas. Ele sorriu. “Sim, e os colhedores
são poucos. Isso, você sabe. Não se preocupe, o proprietário do vinhedo os
selecionará manualmente. Cada colhedora saberá pelos frutos qual uva é
boa para a colheita porque a colhedora é contratada pelo proprietário."

Eu: “Então, Senhor, é esta a época? Este é o ano? Parece que deveria ser.”

Jesus: “Erin, seu trabalho é continuar colhendo. Trabalhe seu campo. Você
pode ser responsável apenas pelo que o proprietário do vinhedo concedeu a
você. Isso significa que você está administrando seu campo, as vinhas, as
uvas e os trabalhadores internos. Não se preocupe com o Dono da Vinha e
Seus planos para a colheita. Você está seguro sob os cuidados Dele”.

Eu: “Senhor, o dono da vinha está me nomeando gerente?”

Jesus: Sorrindo. “Erin, você é uma mãe, mas também está em um círculo
de amigos em sua área. Se o proprietário da vinha exige que você deixe seu
campo e cuide de outro, então é um direito Dele. Você só precisa ser
obediente conforme ele pede. Esta é uma colhedora valiosa para o
proprietário; aquele que está ansioso, disposto e capaz de ir onde o dono
disser.”

Eu: “Senhor, agora estamos conversando pessoalmente, certo? Sobre esse
câncer, correto?”
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Jesus: “Erin, vou falar sobre isso. Ser paciente. Veja o que mais estou
mostrando a você, pois isso é importante. A maioria das uvas na Terra é
cultivada a partir de argila. Você sabia disso?"

Eu: “Não. Eu presumiria que foi cultivado em solo rico, como você me
mostrou aqui.”

Jesus: “Sim, o céu é rico em minerais e perfeito em todas as coisas, mas
isso é diferente. Pense na Terra. Não é interessante para você que eu forme
vinhas com o melhor vinho de argilas e minerais? ”

Eu: “O que isso significa, Senhor?”

Jesus: “Eu também não sou o Oleiro, Erin? Não formo também a sua vida, o
seu próprio vaso para receber vinho novo? Você não vê a parábola aqui?
Quem pode contestar? ”

Eu: “Uau, nunca pensei que os dois fossem parentes”.

Jesus: “Existem tantos padrões. Olhe ao seu redor em todos os lugares; o
Espírito Santo os iluminará. Agora veja as Escrituras. Não existem centenas
de parábolas aí? Sim, então agora, Erin, vamos olhar para você. Eu moldei
seu navio.

“Eu reservei um tempo para despedi-lo, esmaltá-lo e depois despedi-lo
novamente para que você pudesse conter o que tenho para você. Seu navio
está bom. Claro, você tem alguns inchaços, esse câncer, mas agora vou
colocá-lo em uma fornalha diferente e seu esmalte será artístico e bonito.

“Você não será apenas um vaso de grande utilidade para mim, mas
um vaso para ser visto. Não se preocupe com esta fornalha; este novo
julgamento. É um dos estágios finais antes de você ser visto. Estou
satisfeito. Agora, pense no vinho novo que vou derramar em você. Pense em
como será agradável o sabor? Isso é bom, então fique encorajado.”

Eu: “Oh, Senhor, esta fornalha pode quebrar meu esmalte e me quebrar se
a temperatura estiver muito alta. Como vou sobreviver a isso? Como posso
pagar?”

Jesus: “Erin, arrependa-se. Não acabei de dizer que seu vaso receberá
vinho novo? Como pode um vaso quebrado receber vinho novo? Isso é
bobo."

Eu: “Senhor, me perdoe. Só sinto que, quando Você me disse que me levaria
para casa há três meses se eu quisesse, decidi ficar; Achei que você poderia
achar favor e pegar leve comigo. Eu estava esperando descansar.”

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, espere, eu disse a você que a corrida seria
fácil de terminar? Eu disse isso? O que sua raça se tornará depende de você.
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Você sabe o resultado. Disseram que você termina forte, mas aqui está você
de novo com essa dúvida. ” Ele estava sendo tão paciente comigo.

Eu: “Perdoe-me, Senhor, Você tem razão e eu sei disso. Eu te dou a minha
vida. Entreguei me a Você sabendo meu lugar e meu resultado. Como ouso
duvidar do Seu curso para a minha corrida? Como ouso? Eu só tinha
expectativas...”

Jesus: “Erin, a expectativa é como esperança e isso é bom. Você tem que
lembrar de confiar em Mim, que Eu vou fazer a sua corrida boa. Agora,
venha comigo.”

Ele pega minha mão e a aperta. Estamos imediatamente à mesa do
banquete no Jardim de Deus. Estou em choque Ele faz um gesto para que eu
me sente à mesa. É lindo. A mesa está posta para um rei. O linho é incrível
e tecido com tanta elegância.

Há taças de vinho colocadas diante de nós. Esses copos de vinho são
difíceis de descrever, pois nunca vi nenhum terrestre como eles. A haste é
dourada com uma borda dourada. O vidro em si é de cristal fino e é o
mesmo que as janelas do céu. Da magnífica presença de Jesus, o cristal se
torna um arco-íris e todo o cristal emana de Sua luz.

Jesus está ao meu lado enquanto eu me sento. Ele me serve uma taça de
vinho tinto. Ele também serve um para si. Ele me serviu e depois a si
mesmo. Ele então se sentou à cabeceira da mesa e eu estava ao lado direito
dele. Ele apontou para a bela garrafa de vinho de ouro, como uma garrafa,
mas um recipiente. Ele tinha um brilho dourado incrível.

Havia todo tipo de jóias nele, incrustadas nele. Foi gravado no céu.
Minha inicial foi gravada. Eu olhei para o comprimento da mesa do banquete
e vi outras pessoas também. Comecei a chorar.

Jesus: “Está vendo? Você não é a única, Erin. Existem outros e isso é bom.
Você tem companhia aqui. Agora vamos ver onde você está agora. Como
você está se sentindo?"

Eu: “Sinto-me como Jeoiaquim, Rei de Judá segundo as Escrituras. Sinto
como se tivesse sido libertado da prisão, como se Você tivesse achado graça
em mim e agora estou jantando com Você (2 Reis 25:27-30).”

Jesus: “Muito bom. Existem algumas passagens interessantes relacionadas
com o mesmo. Veja Mefibosete e as provações por que passou. Não vamos
esquecer Jó. Davi também entendeu a fé. Mais do que a maioria. Você se
cercou de amigos como David.
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Isso é bom. Agora me diga mais sobre o que acontece naquela
Escritura de que você fala, mas primeiro vamos experimentar nosso vinho
novo. Oh, não se preocupe, você não está sujeito à embriaguez aqui. Este é
o Céu e não está sujeito ao inimigo e sua maldição.”

Esperei que ele bebesse e bebi. O vinho era incrível; muito doce, mas
cheio de sabor, como especiarias persistentes. No entanto, não se engane,
não foi muito doce e arrogante, mas maravilhoso. Como nada que eu já tive.

Eu: “Senhor, isso é incrível; incrível, realmente.”

Jesus: “Agora, de onde estava o vaso de onde saiu este vinho novo? Oh,
olhe, sim, aí está. Oh, Erin, está gravado com sua inicial; interessante.
Agora, eu não vejo nenhuma mancha daquela fornalha. Claro que parece
intacto. Olha, há jóias incrustadas nisso também.

“Oh, este não parece um vaso triste e quebrado, não é? Até onde
posso ver, isso é adequado para um Rei em Sua mesa em Seu próprio
Jardim; Sua alegria.”

Ele era jovial, zombando de mim com amor. Fiquei completamente
envergonhado; quase envergonhado. Comecei a chorar.

Jesus: “Erin, não chore. Agora, conte-me a história do que o rei fez por
Jeoiaquim.”

Eu: “Bem, no 12 º mês, no 27 º dia, o rei levantou a sua cabeça e levou-o
para fora da prisão. Ele falou palavras amáveis, colocou-o ao lado de reis e
até mesmo elevou seu lugar. Ele trocou suas vestes de prisão e comia
continuamente diante do rei todos os dias de sua vida. Sua mesada era
contínua e dada a ele pelo rei em uma taxa diária todos os dias de sua vida.”

Jesus: “Bem, Erin, hoje é um dia muito bom. Você pode receber isso?”

Eu: “Sinto-me desconfortável sentado acima de reis. Isto é difícil."

Jesus: Ele sorria. “Erin, este é um símbolo de amor e honra quando um
prisioneiro, alguém que não merece, está sentado acima de um rei esperado
ao ser libertado. Na Terra, um prisioneiro mal consegue se sustentar ao ser
libertado da prisão.

“Ninguém o contrataria, mas este Rei mostrou bondade e colocou-o
acima dos reis merecedores e até mesmo lhe deu um lugar regular para
comer em Sua mesa e foi bem vindo lá. Ele então tinha status.

“Então, só porque Ele pode, o Rei deu-lhe uma recompensa, ou uma
mesada, por toda a sua vida. Esta é uma notícia muito boa; muito bom.
Vamos comer."
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Jesus acena para alguns anjos. Eles vêm com um carrinho de servir. Eles
servem pratos para nós dois com as comidas mais incríveis. Havia uma
costela de cordeiro, figos, bolos, algo como purê de batata, salada de folhas
verdes, algum prato de ovo, como pudim, azeitonas, queijos e pães.

Jesus acenou. Os anjos serviram mais vinho da vasilha. O vaso não tinha
fundo. Estava sempre cheio. Eu estava tão emocionada que estava
chorando.

Jesus: “Erin, o que há de errado? Você não gosta do que está sendo
servido?”

Eu: “Oh, meu Deus, eu adoro isso. Estou feliz que haja essa comida no céu.

Eu estou tão feliz. Estou simplesmente surpreso por ser digno de
sentar com Você assim. Estou jantando com o Rei antes do banquete.”

Jesus: Ele estava rindo. "O que? Você nunca esperava jantar com o rei
diariamente? O que a Escritura diz? O que você orou? Você não recebeu?”

Eu: “Quer dizer, não estamos sentados aqui na mesa de banquete de
casamento?”

Jesus: “Sim, mas ainda não chegou. Não podemos ainda desfrutar de estar
sentados nesta mesa?”

Eu: “Senhor, há um significado mais profundo aqui. Eu posso sentir isso."

Jesus: “Seus amigos vão encontrar isso. Todos vocês estarão sentados aqui
juntos algum dia. Não é bonito e a comida maravilhosa?”

Eu: “Sim, Senhor. A comida é perfeita. Estou muito honrado. Estou animado
para comer carne, mas como isso funciona?”

Jesus: “Oh, um mistério, baseado em não haver morte no céu. Isso é bom,
certo? ” Eu: “Sim, mas surpreendente.”

Jesus: “Há mais simbolismo hoje neste tempo Comigo; mais do que
qualquer outro até agora. Isso é bom. Para aqueles que andam Comigo, eles
verão mais nisso do que a maioria. Alguns verão padrões também. Isso é
bom. Isso deixa você com tempo para Me adorar e desfrutar do descanso.”

Eu: “Achei que estava colhendo?”

Jesus: Ele estava rindo. “Bem, siga as instruções do proprietário e rei do
vinhedo. Jante aqui na minha mesa. Você ainda será compensado.”

Eu: “Mas, Senhor, é uma honra e eu queria trabalhar enquanto posso. Eu
quero ganhar meu salário.”

Jesus: “Então obedece ao que o teu Rei diz. Se estou solicitando sua
presença, não discuta Comigo. Se estou mostrando uma porta aberta, passe
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por ela. Se eu estou dizendo, 'Levante-se e carregue sua esteira', então faça
isso, entendeu? Você é recompensado por sua obediência e nem sempre
como você espera. Você agora está fora da prisão. O Rei pede a sua
presença.”

Eu: “Sim, Senhor. perdoe-me."

Jesus: “Agora, aproveite o que está colocado diante de você. Na Terra,
ocasionalmente, você jantará antes de seus inimigos. Eles vão odiar você
por minha causa. Não se preocupe. Eu vou mandar ajuda. Não desanime.
Você não sofrerá vergonha. Você é amado pelo rei. Em breve, haverá um
casamento. Não se preocupe. Você saberá pela temporada. Anime-se. Tenha
coragem. Seja alegre e pronto para receber.”

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

Jesus: “Também te amo, Erin. Não dê a este câncer consideração ou
preocupação. Acredite que eu tenho você. Acredite que, aconteça o que
acontecer aqui, estou no controle e você está sendo refinado. Eu também
cuidarei de suas necessidades. Por favor, não se preocupe, Erin. Eu
removerei seus obstáculos.”

O sonho acabou.

II Reis 25:27-30: “E aconteceu no 37º ano do cativeiro de Jeoiaquim, Rei
de Judá, no 12º mês, no dia 27 do mês, Mal Merodaque, Rei da Babilônia, no
ano em que ele começou a reinar, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de
Judá da prisão e ele falou gentilmente com ele e colocou seu trono acima do
trono dos reis que estavam com ele na Babilônia e mudou suas vestes de
prisão, e ele comia continuamente antes ele todos os dias de sua vida. E sua
mesada era uma mesada contínua dada a ele pelo Rei, uma taxa diária,
todos os dias de sua vida.”

Bênçãos ... Erin
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