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101 - A Chave e a Semente de Mostarda

Recebidas sábado, 28 de dezembro de 2013

(anteriormente conhecido como Céu 27)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por me amar. Obrigado por tudo o
que você fornece. Você não é um Deus que se senta na prateleira. Você é
um Pai que vive e respira, que anseia por ter comunhão conosco. Sem você,
não chegaríamos a nada.

Você é o próprio alento da vida. Se você retirar isso, então estaremos
com Você no céu ou em um lugar muito escuro. Senhor, a morte em si não é
dolorosa, pois proporciona alívio da dor. No entanto, chegar ao momento da
morte pode ser muito doloroso, pois o medo se instala para aqueles que não
Te conhecem.

Aqueles para quem Tu preparaste um lugar são consolados pelos
anjos. Aqueles que não O ouviram lutam com cada respiração difícil. Senhor,
em meu coração ontem à noite, fiquei particularmente comovido por essas
almas perdidas.

Aqui estava eu, um filho de Deus, passando por esse problema
cardíaco. Lembro-me de dois Natais em que fiquei sozinha por causa de
crianças visitarem parentes. Minha condição não foi diagnosticada. Levei
todas as minhas forças para chegar à igreja.

Depois de ir à igreja sozinho no primeiro ano, sem os filhos, optei por
não ir à igreja no segundo ano. O motivo pelo qual não queria ir era a dor de
ver todas as famílias felizes ao meu redor.

Embora eu ficasse muito feliz por essas famílias felizes quando olhava
para elas, ainda voltei para casa sozinha depois que o culto terminou. Ao
voltar para casa, meu coração disparou e minha respiração tornou-se mais
superficial. A dor de estar sozinho e doente era muito difícil.

Ver pessoas felizes e esperançosas me deixou vazio e sem esperança.
O inimigo me encontrou neste estado e ficou muito feliz. Senhor, eu te
agradeço por ser minha família. Agradeço por sussurrar para mim e me
conceder esperança. Eu estava sozinho e doente, mas Você me confortou.
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Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no Portal e Ele caminhava em minha direção de braços abertos.
Corri direto para os braços dele. Ele estava usando uma linda faixa roxa que
tinha um brilho iridescente no linho, uma cor que está simplesmente fora de
nosso espectro de cores terrestres. Não há descrição e nada para fazer
referência a ela.

Jesus: “Erin, por que você está chorando tanto nos últimos dias? O que te
faz gostar disso?”

Ele caminhou até a árvore e puxou duas pêras do mesmo lugar exato
da última vez que estivemos aqui. Ele se aproxima de mim e me faz sentar
na pedra. Ele colocou a mão no meu ombro esquerdo e me entregou uma
pêra.

Ele olhou para mim com um sorriso e deu uma mordida. Não pude
deixar de sorrir e rir. Então Ele se aproximou e sentou-se ao meu lado.

Jesus: “Não é bom saber que algumas coisas nunca mudam? Não é bom
saborear um pedaço da fruta familiar desta árvore? Você não se sente
confortado com isso?"

Eu: “Senhor, nunca pensei nisso. Você é tão brilhante. Você sabe tudo com
antecedência e Você planejou isso. Você sabia que eu precisava da
confirmação de que Você é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade.
Hoje, anseio por isso ainda mais. É incrível como muitas parábolas vêm de
frutas e até mesmo uma mordida delas.”

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, a cada dia, você cresce mais e mais. A última
palavra que você falou carregava sabedoria. Você adquire conhecimento até
mesmo com uma mordida na fruta. Devo pegar mais alguns?"

Ele estava sentado ao meu lado e me bateu com o lado do ombro
enquanto falava isso comigo.

Eu: “Senhor, infelizmente não há fruta suficiente naquela árvore. Precisarei
derrubar um pomar e então só meu estômago conterá o conhecimento. Meu
cérebro vai ficar sem oxigênio nesse ponto.”

Ele estava rindo. Ele então deu um tapinha no meu joelho.

Jesus: “Venha, tenho mais para lhe mostrar. É melhor você parar de comer.”

Ele estava brincando. Eu me levantei e ele pegou minha mão.
Começamos a descer pela margem do Rio da Vida.

2



Jesus: “Agora, Erin, você entende que sou eu quem lhe concede sabedoria.
Sou eu que coloco uma nova canção em você. A inspiração é diferente da
transpiração.”

Eu: “Eu não entendo. Isso é uma coisa engraçada de se dizer.”

Jesus: “Não, não é. Pense nisso; o que acontece quando você dá uma
mordida na fruta?”

Eu: “Bem, aqui a fruta realmente me restaura. Eu me sinto esgotado
quando vim aqui do mundo pela primeira vez. Quando Você me dá um fruto
da árvore, minha pele brilha. Posso até me concentrar com mais clareza. É
realmente maravilhoso; incrivelmente assim.”

Jesus: “Por que eu te dou um fruto quando você vem me ver?”

Eu: “Bem, provavelmente para mudar meu humor. No entanto, posso dizer
que gosto de ter Você cuidando de mim. Eu amo como Você garante que eu
esteja acomodado primeiro e depois vai colher a fruta perfeita para mim.

“Às vezes você examina e até verifica primeiro dando uma mordida.
Então, quando perceber que o fruto é bom, Você vem trazê-lo para mim.
Então você se senta ao meu lado como um amigo, mas fornece como um
marido ou pai. Você me faz sentir digno.

“Você reserva um tempo para me conhecer, embora já saiba tudo
sobre mim de antemão. Você já está ciente de minhas idas e vindas. Você
tem comunhão comigo aqui.

“Aqui está você, o Salvador do mundo, mas Você nos ama a todos
assim.” Comecei a chorar. “Quero que todos Te vejam e te conheçam como
eu. Você é muito mais. Senhor...”

Eu não conseguia mais falar. Ele parou e se virou para mim. Ele me
deu um grande abraço e falou comigo enquanto me segurava.

Jesus: “Erin, ansiava por te ouvir dizer essas coisas com sinceridade. Eu
quero muito ouvir isso de cada um de vocês. As crianças dizem o que está
em seus corações imediatamente e sem filtro.

“Os adultos elaboram suas palavras e escrevem o que acreditam que
Eu quero ouvir. As crianças estão sempre inspiradas e maravilhadas. É mais
fácil porque eles estão mais perto do céu.”

Eu: “Senhor, por que, quando chegamos à idade da responsabilidade, as
coisas parecem mudar? A vida se torna laboriosa. Há uma transição que
acontece.”

Jesus: “Erin, você sabia que até eu passei por isso e experimentei isso?
Você sabia que só porque fui ao Templo antes dessa transição e falei na Casa
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de Meu Pai, eu tinha amigos da minha idade? Eu vi as lutas pelas quais eles
passaram.

“É por isso que falo de inspiração versus transpiração. A inspiração
ocorre quando as coisas são inspiradas por Deus. Alguns desses dons
incluem sabedoria e conhecimento. Bem, pode-se até argumentar que o
conhecimento é obtido por meio de estudos.”

Eu: “Eu costumava pensar nisso, mas acredito que a retenção do
conhecimento ainda vem de Você”.

Jesus: “Ah sim, bom; isso é sabedoria. Esta também é a ladeira
escorregadia. Por que você acredita que eu fui ao Templo antes da minha
idade de responsabilidade?”

Eu: “Não estou totalmente certo.”

Jesus: “Porque os que estavam no templo não esperavam um filho com
esse conhecimento. Eles ouvem o que eu tenho a dizer, mas pensam: 'Este
não é o filho de José? Como Ele pode ter tal conhecimento? Ele é muito
jovem para ser um erudito.'

“Veja, eles lutaram e trabalharam; perspirando para cumprir as leis.
Eles pesquisaram e estudaram a Torá. Eles pensavam que sabiam de tudo,
mas não sabiam quem estava bem na frente deles. Bem, na verdade...
alguns sabiam; aqueles em quem Meu Pai soprou este conhecimento neles.”

Eu: “Senhor, eu entendo de alguma forma, mas a sabedoria é inspirada por
Deus e o conhecimento 'soprado pelo homem'?”

Jesus: “Bem, sim e não. Se Deus criou o homem do pó, então o pó tem
conhecimento antes de Deus soprar nele?”

Eu: Eu estava rindo. "Não, claro que não. Então Você estava dizendo que,
mesmo aquilo que pensamos ter aprendido por conta própria, é realmente o
que Você inspirou em nós? Incrível."

Jesus: “Bem, nem tudo. Erin, o homem tem livre arbítrio. Deus sopra o bem
em você e tudo o que é bom vem de Deus.”

Continuamos a caminhar ao longo da margem do rio que conduzia a
belos pastos ou prados com fileiras de álamos à distância. Cheirava a ar da
montanha.

Eu: “Mas, Senhor, por que então Deus permite coisas ruins? Por quê? Este é
um dos motivos pelos quais chorei nos últimos dias. Ainda não vejo muita
coisa boa no mundo ao meu redor. Você soprou a gripe em mim? Eu tenho
perdido dois dias de trabalho e vão descontar no meu salário.
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“Eu li que uma criança, uma criança pequena, morreu de câncer e que
até outras pessoas estão morrendo desnecessariamente em todo o mundo.
Nada disso parece ser da Sua natureza ou de Deus. Você não é assim,
Senhor. Então por que não nos salvar e ajudar? Por favor, me ajude a
entender isso.”

Jesus: “Essas são boas perguntas. Erin, você está aqui Comigo em lugares
altos. Isso veio de você? Seu imenso cérebro e erudição o tornaram tão
elaborado que você pode parecer ter conhecimento de mistérios bíblicos ou
mesmo de profecias?

“Você tem muito tempo para pesquisar sobre Mim e a história da
humanidade? Você entra em pânico ao perder meio dia de trabalho, então
deve estar arrasado agora? Pense em tudo isso. Seus dois dias de folga com
descanso não foram bons?

“Você acha que Deus pode cuidar dos seus déficits por causa disso ou
Deus não é capaz? Por favor, não presuma que entende os mistérios de
Deus. Você não pode. Seus caminhos são superiores aos seus. Um dia você
saberá e entenderá, mas por agora você precisará confiar.”

Eu: “Senhor, sinto muito. Falei tolamente e sem sabedoria. Por favor me
perdoe."

Enquanto continuamos a andar, ele colocou seu braço em volta de
mim.

Jesus: “Erin, sua filha, quando tinha dez anos, falava com muita sabedoria
quando você estava angustiada. Você se lembra?"

Eu: “Senhor, eu não...”

Eu ri enquanto Ele apenas baixava a memória em meu cérebro. Todos
os meus filhos disseram tantas coisas que foram tão profundas que eu nunca
poderia apenas destacar uma, a menos que o próprio Senhor me lembrasse
disso.

Eu: “Sim. Certa noite, uma semana antes do Natal, alguns anos atrás, eu
estava separando contas e documentos legais. Eu estava negativo em minha
conta corrente e nossa energia elétrica estava prestes a ser cortada no dia
seguinte.

“Comecei a procurar coisas para vender. Peguei um prato em compota
de prata com amassados   e arranhões, junto com um prato quádruplo.
Comecei a olhar as páginas amarelas da lista telefônica para encontrar casas
de penhores.
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“Eu sabia que esses dois itens não cobririam a conta de luz. Eu estava
com raiva de mim mesmo porque não tinha mais nada de valor para vender.
Era impossível. Minha filha viu minha angústia e veio sentar-se ao meu lado.

“Minha filha disse: 'Mãe, você está preocupada. Lembre-se de que
muitas coisas ruins acontecem primeiro, logo antes de algo realmente ótimo.
Jesus te ama, mamãe.'

Eu a abracei e depois fui para o meu quarto e chorei.

Jesus: “Sim, mas o que aconteceu de manhã, Erin?”

Eu: Eu tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto.

“Senhor, foi quando me ajoelhei e apresentei meu talão de cheques e
alguns trocos e levantei-o para Ti no céu. Eu pedi a Você para multiplicar
isso.”

Jesus: “Sim, e depois?”

Ele brincou como se eu estivesse estimulando a Sua memória.

Eu: “Um envelope com cinco notas de cem dólares foi misteriosamente
colocado na minha porta. Foi um milagre.”

Jesus: “Interessante. Então, sua filha; ela é uma profetisa, certo?”

Eu: Eu estava rindo. “Ela está se aproximando da adolescência. É melhor
você baixar a sabedoria agora mesmo.”

Jesus: “Erin, aqui a tua filha te deu palavras do Céu inspiradas por Deus,
palavras de consolo, e depois teve até o dom de descobrir o envelope e
apresentar as provas.

“Não foi este um grande milagre e testemunho de fé? A crença dela
era maior do que a sua porque você só viu problemas, enquanto sua filha
viu a luz no fim do túnel escuro. A Palavra não disse que seus filhos e filhas
profetizarão?”

Eu: “Senhor, é difícil porque ainda são crianças. No entanto, você está certo.
Meus filhos disseram tantas coisas, mesmo quando crianças, que eu sei que
vieram diretamente do céu.”

Jesus: “Lembre-se, Erin, a sabedoria, a sabedoria divina, vem do trono.
Tudo o que está na água do Rio da Vida vem daquilo que é bom. Coisas boas
fluem deste rio. Venha."

O Senhor me leva até o rio e faz um gesto para que eu tire as
sandálias. Ele põe os pés no rio perto de uma pequena piscina. A pequena
piscina tem areia no fundo que se parece com pérolas e diamantes
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esmagados. Vejo pequenas pedras cintilantes que, na Terra, levariam
alguém completamente da pobreza à riqueza.

Ele faz um gesto para que eu entre na água. Meus pés afundaram na
areia fofa. A água começou a me refrescar direto dos pés para cima.
Abaixei-me para a água sabendo o quão maravilhoso é o gosto e coloquei
água em minhas mãos e bebi.

Jesus: “Bom, certo?”

Eu: “Senhor, isso é tão incrível. É água fria quando a bebo, mas ainda
assim, quando meu corpo está nela, a temperatura se ajusta ao meu corpo.
Nunca está muito quente ou muito frio. É notável.

“Senhor, sei que és o Rio da Vida. Bem, sua palavra nas Escrituras é.
Eu sei que flui do Trono de Deus assim que o rio começa no Trono do Mar de
Vidro. Eu sei que Deus dá vida. Eu sei que Você é como água viva e beber
do Seu cálice é bom.”

Jesus: “Hmm, sim, mas você nem sempre gosta de beber do Meu cálice. É
uma Taça dolorosa às vezes.”

Eu: “Senhor, através das minhas lágrimas, descobri o que é bom; Vocês.
Quando eu choro e sofro, procuro em Ti as respostas. Em tempos de
dificuldade, eu Te conheço mais. Por que?"

Jesus: “Bem, há uma parábola na Palavra sobre os pastores e suas ovelhas.
Um cordeiro sozinho é a presa. Não tem direção. Certamente sem sabedoria,
pois é jovem e fraco. Um cordeiro no aprisco tem outras ovelhas e, o mais
importante, um pastor.

“A coisa mais importante para um cordeiro ter é um pastor. Mesmo
que o cordeiro seja o último cordeiro, o pastor cuidará dele. Um pastor
deixará Seu rebanho para correr atrás até mesmo de uma ovelha perdida.
Isso está no livro de João.

“Erin, estou falando sobre liderança. Você foi conduzido aqui. Você não
veio apenas sem ser convidado. Você recebeu a Minha chamada ou convite.
Eu te chamei no deserto.”

Eu: “Senhor, aqui estou eu reclamando de aflições e doenças e perguntando
por que, mas é tão óbvio que Sua mão está em todas as coisas. Até a minha
desobediência faz parte do Seu plano, porque Você sabia antes disso.

“Estou sofrendo pelos perdidos hoje. Estou de luto por aqueles que
perderam entes queridos e até mesmo por aqueles que tiraram suas
próprias vidas.”
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Jesus: “Erin, você disse algo ontem em suas orações sobre estar mais perto
de Deus e conhecê-Lo quando as coisas estão difíceis. Conhecê-lo é uma
coisa, mas confiar nele, e até em mim, é outra.

“Os estudiosos afirmam que Me conhecem, mas você está andando
aqui Comigo e mergulhando os seus pés no Rio da Vida. Quem, então, está
agora mais perto de mim? Aqueles que passam tempo Comigo ou aqueles
que estudam sobre Mim?

“Tudo que você precisa fazer é ter fé. Tão certo quanto você está
agora, vou entregar você, seus entes queridos e seus filhos aqui. Se você se
sente levado a interceder e orar pelos outros, eles também podem Me
conhecer. Isso ocorre porque você está bebendo do Rio da Vida.

“A água está em você porque o bom pastor o trouxe aqui para beber
da água boa. Agora, quem pode argumentar que a Escritura não é uma boa
comida? Ninguém que é cidadão aqui vai perder este argumento.”

Ele estava nadando na água. Peixinhos nadavam perto Dele. Eles
estavam pulando e saltando para fora da água em adoração a ele.

Jesus: “Os discípulos eram e são Meus amigos. Eles Me conheciam bem,
mas, ainda assim, hesitaram em Me defender, pois poucos realmente Me
conheciam. Eles me conheciam melhor quando fui removido, porque Me
reconheceram como o Bom Pastor.

“Imagine, Erin, se você estivesse sem Mim e até mesmo sem o Espírito
Santo? Você teria que confiar totalmente nas memórias de Mim, mas nada
mais.”

Eu: “Senhor, não consigo imaginar, depois de te conhecer, perder a
comunicação contigo e ficar sem o Espírito Santo. Bem, isso seria
assustador. Não consigo nem imaginar.”

Jesus: “Sim. Nenhuma quantidade de estudo da Palavra escrita ajudará
aqueles que estão vazios de Mim.”

Eu: "Perdoe-me, Senhor, você está falando agora daqueles deixados para
trás nas sinagogas, aqueles que têm conhecimento da Torá, mas
desprovidos do conhecimento de Você?"

Jesus: “Erin, você sabia que seu conhecimento aumentou?”

Eu: “Por que sinto que não? Senhor, tudo isso é porque o Senhor permitiu.
Nada é dado a mim que Você não tenha conhecimento. Você sabe tudo. Se
for da tua vontade que eu tenha sabedoria ou conhecimento, então sei que o
concederás. Eu poderia usar a ajuda com a minha fé, no entanto.”

Jesus: “Sim, é verdade.”
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Ele se aproximou e pegou minha mão. Instantaneamente, estávamos
na varanda da câmara nupcial. Estávamos olhando para o Jardim e para a
Sala do Trono na Cidade Dourada. Mais uma vez, tudo estava brilhando
extraordinariamente forte.

O Senhor estava mais brilhante aqui na cidade. Eu estava tendo
problemas para manter meus olhos abertos por causa da luz da glória.
Jesus estendeu a mão e colocou os polegares sobre meus olhos e a pomada
me permitiu ver com mais clareza.

Eu: “Senhor, adoro isto aqui. Isto é tão bonito. Eu sei porque Você me
trouxe aqui.”

Jesus: Ele estava rindo. "Eu poderia dizer algo para fazer você rir, mas
talvez você conheça Meus pensamentos agora."

Eu: “Perdoe-me, Senhor.”

Jesus: “Tudo bem, Erin. Eu trouxe você aqui exatamente pela razão que
você pensa.”

Ele tirou um grão de mostarda e a chave do bolso. "Você se lembra
disso?"

Eu: “Sim. Fé 'como um grão de mostarda' e a chave. Esta é a chave para a
porta da floresta por convite para o banquete ou talvez a câmara nupcial?"

Jesus: “Bem, vamos para a porta da floresta.”

Ele estendeu a mão e apertou minha mão e, instantaneamente,
estávamos lá. Eu estava rindo. Pareciam anos desde que eu estava aqui,
mas se passaram apenas alguns meses. Eu olhei em volta e era lindo. Devo
notar que o cenário na porta da floresta parecia mais uma paisagem
terrestre do que uma paisagem celestial.

Ele fez sinal para que eu colocasse a chave na fechadura e eu coloquei.
A porta se abriu e, instantaneamente, estávamos passando por uma porta
perto do Mar de Vidro. Eu vi a câmara nupcial à minha esquerda e a Sala do
Trono ao longe, diante de mim.

Eu: “Nossa, isso é incrível, Senhor. Você é incrível."

Jesus: “Agora segure Minha mão de novo.”

Imediatamente, estávamos bem na frente da porta da câmara nupcial.
Havia um buraco de fechadura. Ele fez sinal para que eu colocasse minha
chave no buraco e girasse. Eu fiz e a porta se abriu.
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Eu: “Senhor, a chave que tenho funciona para ambas as portas. Então, aqui
está uma pergunta para você; por que precisaríamos das chaves para abrir
portas no céu?”

Jesus: Ele estava rindo.

“Você não vai. Isso é para mostrar que essa chave abre as duas
portas. Agora, sobre fé; se você sabe que mora aqui no Céu, por que falta fé
na Terra?”

Eu: “Fácil. Eu sou um humano e certamente não sou Deus. Embora eu saiba
onde moro e embora Você tenha me mostrado a 'Terra Prometida’, eu ainda
não tenho entrado. Não sei todas as coisas de antemão como Tu, Senhor.

“Você conhece todos os detalhes e sorri. Quanto a mim, ainda tenho
que voltar para a Terra e me apegar às Suas promessas, sem saber quando
elas vão acontecer ou mesmo quando Você virá para nós.

“Como humanos, não temos a capacidade de ter fé a menos que Você
a coloque lá. Portanto, vou Lhe pedir fé, como aquele grão de mostarda. Já
que Você é capaz de plantar idéias na cabeça dos homens, com certeza pode
colocar uma fé do tamanho de um grão de mostarda em meu cérebro.

“Embora, Senhor, eu tenha fé em Ti de que farás conforme
prometeste, simplesmente não sei o prazo para essas promessas. Senhor,
até as ovelhas sabem e percebem quando o pastor as conduzirá a um novo
pasto.”

Jesus: “Hmm, Erin, este é um argumento bom e sábio. Então está feito.
Não duvide. Acabei de conceder isso a você."

Eu: “Senhor, não me sinto diferente, mas Tu foste definido na tua voz, por
isso acredito em ti. Obrigado. Eu recebo isso com fé, mas também posso
pedir sabedoria, se Você faria isso por mim? Eu adoraria sabedoria porque,
se eu tivesse sabedoria, então a fé pode ser racionalizada por Você como um
exemplo.”

Jesus: “Está bem, também te darei sabedoria. Mas vamos ser claros;
somente a sabedoria divina produz fé divina. Agora, como estamos de volta
à sabedoria e à instrução, você tem mais perguntas.”

Jesus acenou para um anjo. Um lindo anjo veio e trouxe uma bandeja
com duas taças de cristal e ouro. Também havia pão achatado quente
servido em um belo pano de linho com costuras de cadeia de linho azul e
seda. Lá estava o belo vaso de vinho; a garrafa com a minha inicial.
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O anjo o colocou ao lado de Jesus em uma mesinha esculpida em
acácia. O pedestal da mesa era uma bela trança tecida de três fios
esculpidos na madeira por um mestre entalhador. A madeira era sólida e
esculpida por dentro e por fora.

A base da mesa era de prata martelada com lindas incrustações de
hera dourada. Cada pequena folha tinha uma joia diferente. Havia doze
folhas, ou jóias, todas representadas também no Éfode. Fiquei fascinado
com o trabalho artesanal, pois esta era realmente uma obra de arte.

Eu: “Fico tão animado quando Você traz os elementos para a comunhão.”

Jesus: “Erin, isso é para outro tempo, mas é para te mostrar que está
próximo”.

Eu: “Senhor, parece que serão os próximos dias, então?”

Jesus: “Erin, estude 'um tempo' nas Escrituras. Bem, eu lhe dei algumas
Escrituras ontem para ajudar a prepará-lo. Este é um bom momento. O que
foi isso?"

Eu: “Ah sim; Êxodo 6:6-8, Ester 2:15-18; 3:12.”

Jesus: “Eu acredito que você recebeu mais alguns em Ester também. Você
se lembra?"

Eu: “Sim. Ester 8:7-10; 9 - até o final do livro.”

Jesus: “Por que você parou aí?”

Eu: “Você quer dizer a parte sobre a leitura do Livro de Jó também?”

Jesus: “Erin, há sabedoria aqui. Não acredito que o Deus de toda a criação
fale mais sobre sabedoria e fé por meio de provações do que em qualquer
outro livro. Esta é uma informação sábia.

“Portanto, agora volte também para Jó. Existem coisas boas lá para
você, Erin. Agora, de volta ao Êxodo. Vamos decompô-lo até o que foi
iluminado para você pelo Espírito Santo.”

Fui às minhas próprias anotações do dia anterior. Eu os revisei e
depois voltei para visitar.

Eu: “Ok, eu escrevi isso; Êxodo 6:6-8: “Eu vos tirarei de debaixo do jugo
dos egípcios. Eu os libertarei de serem escravos deles e os redimirei com o
braço estendido e com poderosos atos de julgamento. Vou tomá-lo como
meu próprio povo e serei o seu Deus. Eu o levarei para a terra que jurei com
a mão erguida dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a você como uma
posse."
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Jesus: “Agora, você parou aqui. Isso é bom, mas, no próximo versículo, o
povo não deu ouvidos a Moisés porque estava muito desanimado. Eles não
viram nenhuma saída. No início, eles receberam a mensagem com alegria,
mas logo ela foi embora. Por que?"

Eu: “Acho que sei disso. Senhor. Você promete que nada é impossível. Essas
são promessas fortes de Deus. Essas promessas são como ganhar na loteria,
mas nunca receber o jackpot.

“O problema comigo é que, depois de receber as Palavras de Você, fico
muito animado e confiante. Eu até caminho aqui com Você, mas lá embaixo,
na terra, minha situação piora. Sinto que me abandonaste e às vezes sinto
como se me tivesses mostrado a terra prometida, mas não posso entrar.

“Como num banquete, estou com fome e vejo a mesa e a comida. No
entanto, ainda não posso participar. Mesmo com a comunhão hoje, Você viu
que eu estava animado, mas me disseram 'ainda não, mas em breve'.

“Senhor, perdoa a minha impaciência, mas 'logo' pode demorar mais
dois mil anos...”

Jesus: Jesus estava rindo.

“Erin, você tem alguns pontos excelentes com sabedoria, mas Eu não
acredito em nada na Palavra que se alinhe com uma espera adicional de dois
mil anos. Eu vou te dizer o que Eu gostaria que você fizesse. Realmente
examine o que Eu lhe dei de Ester.

“Lembre-se de que o Antigo Testamento confirmou o Novo Testamento
e as referências do Novo Testamento ao Antigo Testamento. Tudo é
divinamente orquestrado e inspirado pela Respiração de Deus.

“Bem, a Bíblia é complicada, mas não é perfeita, pois o homem tentou
impor ordem e inferências. No entanto, essas questões serão pequenas no
grande esquema das coisas que virão. Não se engane; aqueles que tentarem
impor, modificar ou manipular a Palavra de Deus serão julgados nos
tribunais e responsabilizados.”

Ele se mexeu em Seu assento.

Eu: “Erin, para esclarecer; àqueles que re-escreveram as Escrituras para se
adequarem ao inimigo e desencaminharam as pessoas, é de quem estou
falando.

“Agora, de volta às histórias de Ester e Jó; todas as coisas têm
padrões que vimos. Existem camadas nesses livros. Veja o tema. Há um
opressor, há libertação da aflição e então há uma recompensa.”
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Eu: “Senhor, em Ester, existem muitas datas, meses e outras coisas
semelhantes. Isso faz parte dos padrões?”

Jesus: “Sim, Erin, leia não em parte, mas no todo. Não ignore as
referências aos anos. Os prazos são importantes. Os padrões se repetem.”

Eu: “Tudo bem, Senhor. Por favor, me abençoe com sabedoria e
compreensão extras.”

Jesus: “Erin, se você fosse uma estudiosa da Bíblia, poderia deixar de ver o
que está escondido à vista de todos. Eu dei a você muitas informações hoje.
Por favor, não se preocupe."

Ele percebeu que eu estava preocupada.

Eu: “Senhor, e se eu fizer mau uso das Escrituras ou escrever
incorretamente o que o Senhor me disse. Sinto que, mesmo com as
Escrituras, não consegui anotar tudo o que Você me disse. Senhor, sinto que
até perdi coisas importantes.”

Jesus: “Erin, não, você não fez e, mesmo se você fez, eu não posso te
direcionar de volta a isso? Eu sou capaz, certo? Lembre-se do que você disse
sobre Mim e frutas no início deste dia. Sou capaz de cumprir todas as suas
promessas ou apenas algumas?”

Eu: “Tudo, é claro”.

Jesus: “Sim, por favor, não se preocupe. Eu te amo, vou cumprir todas as
minhas promessas e vou removê-lo no tempo devido. Por favor, seja
paciente. Você é amada."

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

O sonho acabou.
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