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102 - Ossos Secos

recebidos na quarta-feira, 1 ° de janeiro de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 28)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado, Senhor, por este grande dia. Obrigado por mais um ano com
você. Obrigado pelo Seu grande amor e carinho. Obrigado por tudo o que
você fez conosco. Obrigado por tudo o que está prestes a fazer.

Senhor, tu és o Deus dos milagres. Você é um Deus que deseja que
nossas cabeças se voltem para o chamado da Sua voz, mas, mais
importante, deseja que nossos corações o busquem. Você deseja que o
reconheçamos e o procuremos; para você, Deus, são dignos.

A vida está cheia de mudanças. A vida é um fluxo e refluxo sem fim.
Senhor, agradeço-te porque nunca muda, mas as tuas misericórdias são
novas a cada manhã. Como és grande, Deus!

Jesus: “Erin, sobe.”

Ele me cumprimenta bem no Portal hoje. Com os braços abertos, Ele
está brilhando intensamente. Ele está vestindo um lindo manto branco com
uma faixa de um azul muito profundo. A faixa é algo como veludo com um
tom dourado iridescente ao tecido.

Seu rosto está completamente sem manchas de qualquer tipo. O que
quero dizer com isso é que nem mesmo há poros visíveis. Seus olhos são do
mais profundo dos azuis.

Eu: “Senhor, pode me falar sobre a sua nova aparência. Não estou
acostumada a vê-lo assim.”

Jesus: “Erin, olhe para você.”

Eu olhei para minhas mãos, braços e pés. Ele riu e fez sinal para que
eu olhasse meu reflexo no Rio da Vida. Corri até a margem, ajoelhei-me e
movi meu rosto sobre a água. A água estava excepcionalmente brilhante.

No início, fiquei assustado porque não me reconheci. Era eu, apenas
perfeito. Meu cabelo era longo e ondulado com ouro nele. Meus dentes eram
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brancos como a neve, assim como o branco dos meus olhos. Meus olhos
eram verdes; verde profundo, como jaspe.

Minha pele era perfeita, todo um tom, exceto meus lábios e bochechas
estavam profundamente rosados. Meu nariz estava perfeito. As cicatrizes
que recebi quando praticava esportes quando criança haviam desaparecido.
Não havia cicatrizes no meu pescoço. Não havia rugas onde eu sorria ou nos
meus olhos.

Eu coloquei minha mão na minha bochecha e percebi que minha mão
também estava perfeita. Na verdade, minhas unhas tinham um comprimento
perfeito e eram opalescentes. Quando coloquei minha mão em minhas
bochechas, elas brilharam. Meu rosto estava luminoso.

Comecei a ir da exaltação e alegria absoluta às lágrimas. Desviei o
olhar, coloquei as mãos no rosto e comecei a chorar. Senti o Senhor remover
minhas mãos. Ele se ajoelhou na minha frente na margem do rio e ergueu
meu queixo para que eu pudesse contemplar Seu belo rosto.

Seus olhos são tão incríveis. Lágrimas escorriam pelo meu rosto.
Jesus não disse nada, mas em vez disso me fez voltar para o rio. Ele se
sentou ao meu lado e nós dois tínhamos nossos rostos sobre a água. Ambos
os nossos reflexos na água eram extremamente claros.

Jesus: “Por que você está infeliz? Você está descontente com o seu corpo
glorificado?"

Eu: “Oh, Senhor, não, não estou nada infeliz. Estou comovida até às
lágrimas. O reflexo sou eu, mas este não sou eu. Estou velha e este reflexo
é de uma mulher jovem e certamente não de mim. Não me sinto digno de
um presente seu como este."

Jesus:“ Erin, então você está dizendo que só pode se aceitar com um corpo
moribundo, ossos enrugados, pele envelhecida e envelhecida como o
vencedor?”

Eu: "Oh, não, me perdoe. Só não estou acostumada com isso. É difícil de
aceitar, mas terei prazer em aceitar isso."

Jesus: "Erin, esta é a sua casa. Não há mais morte aqui. Suas células
florescem e se tornam vibrantes. Sua sede é saciada aqui. Você mora aqui,
entendeu?"

Eu: "Estou aprendendo. Senhor, por todas as minhas visitas a Ti, sempre fui
assim? Nunca prestei muita atenção. Houve uma vez, perto da Cidade de
Ouro, em que me vi como Você me viu e o anjo recolheu minhas lágrimas.
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"Eu sabia que tinha cerca de 25 anos aqui, mas nunca mais prestei
atenção. Você tirou meu foco de mim mesmo. Só até que você voltou minha
atenção para o meu próprio reflexo é que eu olhei para ele."

Jesus: "Interessante. Erin, agora você está falando com camadas de
significado."

Ele começou a rir. Sempre que ria, os peixinhos saltavam de alegria
para fora da água. O salto do peixe para fora d'água causava ondulações que
confundiam nossos reflexos. Ele riu disso.

Ele agachou e colocou o Seu dedo na água. No momento em que Ele
fez isso, a água se acalmou imediatamente e ficou mais clara do que o vidro.
Eu ri de alegria com isso e Ele sorriu da minha reação.

Eu: "Senhor, Você é tão incrível. Não há palavras para descrever Você. Sua
Glória é infinita. Sua profundidade não pode ser medida. Nossa presença é
vivificante.” Comecei a chorar ao perceber a magnitude do meu lugar aqui.

"Senhor, não me considero digna de tão imenso afeto de Ti. Você me
ama e cuida de mim como nenhum outro. Você é sempre gentil, amoroso e
convidativo, mas Tu és forte, sábio e tua repreensão cheia de graça. Tu és
como tantas coisas, mas aperfeiçoado.

“Tu és verdadeiramente digno de tudo o que temos. Senhor, na terra,
estou velho e envelhecendo rápido. Estou dolorido, estou cansado e sou
pobre, mas na Tua presença, mesmo que momentaneamente, sou jovem,
vivo e belo novamente. Aqui, não sou mais pobre, mas rico.

"O céu é verdadeiramente a fonte da juventude. Homens, ou
exploradores como Ponce de Leon , procurou esta fonte, mas nunca a
encontrou na Terra. As mulheres se esforçam para reverter o
envelhecimento na Terra. Os homens anseiam por ter corpos como os jovens
guerreiros aqui na Terra.

"Bilhões de dólares são gastos nessa busca, ainda, Senhor, aqui está
no Céu. A vida eterna está aqui com Você e Você é a água viva.

“Você faz o meu coração como o de uma criança e o meu semblante
como uma mulher erudita mais velha, mas Você me concede um corpo e
uma beleza como os de uma jovem donzela. Quem não gostaria de estar
aqui nos lugares celestiais? Senhor. Quem é Você?"

Eu estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele estava rindo tanto.

Jesus: “Eu sou o doador da vida e sopro vida aos teus ossos secos. Venha,
tenho algo que você vai gostar e pode chamar isso de uma grande lição de
história. Você está pronto?"
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Ele começou a me colocar de joelhos enquanto falava.

Eu: “Adoro aprender contigo. Você é uma aventura sem fim. Você é o
criador da história, 'Sua história', Senhor.”

Jesus: Rindo. “Sim, esta é uma palavra com algumas camadas. Estou feliz
que você percebeu isso. Erin, você se lembra que a palavra escrita
originalmente eram desenhos e imagens. Cada golpe da pena, ou mesmo
cinzel, tinha um significado.

“Você tem caneta e papel e uma linguagem moderna, mas precisa
escrever mais para dizer menos. Você, como Escriba, agora deve contar uma
história para que os outros a entendam. Você deve ser claro e conciso ou as
pessoas passarão para outra coisa e ficarão entediadas. Muitos, muitos anos
atrás, o homem tinha que dizer mais em menos traços com múltiplos
significados.”

Eu: “Você está se referindo ao hebraico, Senhor?”

Jesus: “Sim, mais tarde veio o hebraico, onde essas letras e caracteres são
inspirados por Deus. Erin, você se lembra que Deus, Meu Pai, escreveu na
montanha com Seu Próprio dedo?”

Eu: “Sim. Este era Efraim, certo?"

Jesus: “Sim, você se lembra. Assim como o Monte Sinai ainda mantém
evidências de que o Senhor Deus falou ao Seu povo ali, a Palavra de Deus
foi escrita pela primeira vez em tábuas. No entanto, o amor de Deus está
escrito na tábua do seu coração.”

Ele sorriu enquanto caminhávamos um pouco. Caminhamos em
silêncio. Foi uma das primeiras vezes que me lembrei Dele segurando minha
mão sem nenhum de nós falando. Pessoalmente, estava me divertindo com
o momento. Eu sei que Ele poderia me levar para onde Ele queria que eu
fosse em um piscar de olhos, mas, em vez disso, Ele escolheu caminhar
comigo por um tempo.

Eu olhei em volta. As montanhas eram tão maciças e íngremes, mas
muito majestosas. As montanhas aqui são como a Terra, mas muito maiores
em beleza. Eu vi Mansions lá em cima e ri de mim mesmo, me perguntando
quem morava lá e que a vista deles deve ser incrível.

Eu vi, abaixo das enormes montanhas, o próximo nível de montanhas.
Estes ficavam mais perto do vale, mas não nas colinas agrícolas e nos
campos errantes. Minha casa ficava em uma montanha perto das colinas
onde as uvas estavam, mas também nas árvores.
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Foi perfeito para mim, pois não acreditava que minha designação ou
interesse especial fosse plantar e colher. De qualquer forma, não importava
porque eu sabia que Deus é tão poderoso que, se Ele escolher colocar isso
em meu coração no Céu, Ele fará e poderá fazer isso em uma instância.

Eu ri novamente. Ele poderia fazer qualquer coisa que quisesse
comigo, na verdade. Honestamente, seja o que for que Ele escolher para
mim, eu ficaria bem com ele, pois Ele é perfeito.

Jesus: “Erin…”

Ele sorria e ria.

"…seus pensamentos. Você está profundamente neles hoje. ”

Eu: “Senhor, estou apenas absorvendo o ar rarefeito do céu. Estou
observando essa beleza. Isso me tira o fôlego. Estou pensando em todas as
mansões que você construiu para nós aqui e como isso é incrível. Existem
tantos estilos e propriedades diferentes. É tão bonito.

“Até olhei para o exterior desses Lares e fiquei pasmo. Você projeta
perfeitamente para nós. Você nos coloca na parte perfeita do Céu para nós.
Você até nos reúne com amigos.

“Algumas pessoas gostam de casas no alto das montanhas, outras
gostam de vales e outras ainda gostam de lagos, riachos, rios e até oceanos.
Você faz tudo isso. Você é o arquiteto do Céu.”

Jesus: “Oh, correção, Erin, Deus, meu Pai, fez o céu e a terra. Sou Eu Quem
provê um lugar para você.”

Eu: “Claro, Deus é o criador ou desenvolvedor de tudo o que vemos e Você
é o arquiteto de nossas moradas.” Ele estava rindo.

Jesus: “Isso é algo para se orar. Não há resposta errada aqui, mas um bom
arquiteto, como você sabe, leva tempo para conhecer o morador. Ele projeta
e constrói de acordo com as especificações.

“Ele entende os desejos do morador e capta isso nas plantas. Há mais
nisso. Quem encomendou a construção, forneceu o terreno e criou o
morador? Não é o próprio Deus?”

Eu: Eu estava rindo. “Senhor, isso me lembra o que veio primeiro; A galinha
ou o ovo."

Jesus: Ele estava rindo. “Você está engraçada hoje e seu silêncio provocou
pensamentos de sabedoria. O Deus de toda a criação criou a galinha e o
ovo, mas eu voltaria ao início da Palavra para descobrir isso. Vamos
examinar a ordem dos eventos.
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“Deus criou primeiro um embrião em campo aberto e deu vida a ele ou
Ele começou primeiro com o homem? Então, Ele, Deus, deixou um pequeno
bebê à Sua própria imagem, com apenas os animais e a vegetação ali para
cuidar dele?

“Se Deus, depois de produzir plantas e animais, decidiu fazer o homem
à Sua imagem, como seria o homem; um bebê ou um mero bebê? Deus no
trono é uma criança?” Ele estava rindo quando disse isso.

Eu: Eu também estava rindo.

“É realmente incrível como Deus formou tudo isso. Ele moldou o Céu e
a Terra e todas as coisas vivas, mesmo as mortas.”

Jesus: “Não, correção, Erin, Deus criou todas as coisas vivas. A morte foi
resultado do pecado. Parece que o pecado está florescendo porque é muito
prevalente na Terra. Onde há pecado, também há morte.”

Ele ficou sombrio.

Eu: “Perdoe-me, Senhor, porque minha boca às vezes fala por ignorância,
sem orientação. Então não faria sentido Deus começar com um ovo porque
não haveria ninguém para cuidar dos pintinhos, certo?

“Eu acho que o livro do Gênesis teria declarado algo como 'o Senhor
então criou os pássaros bebês e animais bebês indefesos e milhares de anjos
foram trazidos aqui para cuidar deles até que o Criador, nosso Deus, decidiu
criar o homem para que os anjos pudessem ter uma pausa.”

Jesus: Ele estava rindo.

“Isso foi maravilhoso, mas definitivamente não como está escrito em
Gênesis. Então, qual é a sua conclusão para o ovo ou a galinha primeiro?

Eu: “Bem, Deus criou o homem primeiro à Sua imagem depois de criar as
plantas e os animais. Ele definitivamente começaria com animais prontos
para se multiplicar e pássaros que podem produzir ovos. O sol e a água
fizeram crescer a semente e produziram plantas e vegetação. Parece lógico
que Deus começasse com galinhas crescidas.”

Jesus: Rindo de novo.

“Erin, leia Gênesis novamente com cuidado. olha a ordem. Muito é
dito em poucas palavras. Não é dito que Deus disse, 'Haja vegetação, deixe
a terra brotar vegetação; plantas com sementes, árvores frutíferas de todo
tipo na Terra que dão frutos com sementes.' E assim foi.”

Eu: “Oh, Você está certo, Senhor.” Eu estava balançando minha cabeça.

Jesus: Conversamos enquanto caminhávamos.
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“Olha, Erin, o que é mais razoável? Deus começa com isso?”

Ele apontou para a base de uma árvore frutífera. Lá, na base da
árvore, havia uma bela fruta partida ao meio, com sementes saindo dela.
Parecia uma romã.

Jesus: “Ou isto?”

Ele então apontou para a árvore. Sabendo que não podia dizer nada
sobre o que vi diante de mim, dei meu melhor palpite.

Eu: “Senhor, Deus criou a noite e o dia. Ele criou e deu forma ao sol e à lua.
Se Ele criou tais coisas de tal massa e volume, então certamente Ele pode
respirar na terra e falar uma árvore adulta com frutos que dão sementes.
Não há nada muito difícil para Deus, Senhor.”

Jesus: Ele riu. “Muito sábia, Erin. Agora estou levando você a algum lugar.
Você está pronta?"

Eu: “Senhor, nasci pronta!”

Eu olhei e sorri para ele. Ele riu alto. Ele então estendeu a mão e
apertou minha mão. Instantaneamente, estávamos no 'vale dos ossos secos'
em Ezequiel. Ao nosso redor havia colinas vermelhas. No centro disso
estavam os ossos de pelo menos seis ou sete milhões de pessoas. Era uma
enorme sepultura aberta. Lágrimas escorreram de meus olhos.

Jesus: “Erin, o que há de errado?”

Eu: “Senhor, não há vida aqui, mas só morte. É desolado e vazio.”

Jesus: “Erin, você disse, com suas próprias palavras, que se Deus pode
criar a noite e o dia e moldar o sol e a lua e que se Ele é o mesmo Deus que
pode respirar na terra e falar uma árvore adulta com sementes - dando
frutos, então certamente não é difícil para Deus dizer a esses velhos ossos
secos: 'Levante-se e viva!'”

Ele estava rindo.

Eu: “Então, Senhor, por favor, faça porque isso é muito triste. Isso me
lembra os túmulos do Holocausto. Isso me deixa doente e muito triste.”

Jesus: “Erin, anime-se, pois, certamente, assim como o Senhor Deus ouviu
seus gritos e soprou vida, uma nova vida em seus ossos cansados, Ele não
mostrará o favor divino sobre aqueles que morreram sem esperança?”

Eu: “Como podem os ossos sem vida falar? Como eles podem chorar do
túmulo deste vale?"

Jesus: “Sério? Você realmente pergunta isso? Você não ficou comovido às
lágrimas ao ver isso?"
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Eu: “Sim. Então me ajude aqui com isso.”

Jesus: Ele sorriu.

“Há boas notícias aqui. Existe um Deus que pode dar uma nova vida a
eles. Eles podem e irão morar na terra dos vivos. Deus não chamou Seu
povo para a terra dos vivos?”

Imediatamente, vi o globo terrestre. Eu vi milhões de luzes azuis em
todo o mundo. As luzes estavam sendo coletadas pelo chamado de um
grande 'Anjo' com um Shofar. O 'Anjo' era como um pastor.

Eu vi uma terra deserta e era uma terra estéril e morta. À medida que
as luzes azuis voltaram a subir, o deserto começou a florescer. Eu vi riachos
no deserto, onde a areia quente se formou em uma bela piscina.

Eu vi água jorrando de um lugar impossível de jorrar. Eu vi terras
agrícolas exuberantes. Vi uvas nas vinhas e azeitonas nas árvores. Eu vi
flores no deserto. Eu olhei para baixo e vi uma rodovia que levava à Terra
Santa. Alguns voltando andaram na estrada para voltar, mas alguns
andaram nas laterais. Isso me lembrou de uma Escritura em Isaías 35.

Então vi nascentes saindo do oceano. Eu vi pássaros migratórios
voando e pousando perto daqui. Eu vi pessoas, uma por uma, vindo para
sua terra e louvando a Deus por trazê-las para casa.

Então eu vi o terreno ao redor deste grande terreno pequeno com
luzes azuis. Eu vi quadrantes ao redor desta terra. Esses quadrantes foram
coloridos em tons de vermelho. Eles consistiam em luzes verdes. Essas luzes
verdes eram homens de inveja e ódio. Essas luzes verdes se inseriram nas
terras que desistiram das luzes azuis.

As terras externas foram preenchidas com essas luzes verdes à
medida que essas terras começaram a se multiplicar e se misturar com as
luzes vermelhas. Ainda havia pequenos resquícios de luzes azuis e algumas
luzes brancas, mas a maior parte do mundo ao redor desta terra com luzes
azuis estava em número maior do que o pequeno país.

Eu: “Senhor, o mundo logo avançará contra Israel. Ela ficará indefesa contra
eles. Eu vejo luzes vermelhas e verdes avançando. Quem são essas luzes?”

Jesus: “O vermelho e o verde representam o ódio e a inveja. Erin, isso já
aconteceu antes porque não há nada de novo sob o sol, lembra? Agora ainda
há esperança. Lembre-se de João 11, o capítulo de que você fala em Isaías
35, bem como de Ezequiel 35 e até de Jeremias.
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“Essas profecias estão vivas agora e se cumprindo em sua geração.
Como Deus falou a vida em Palavras escritas, a própria Escritura de Suas
Palavras, Ele também soprou nova vida em ossos secos.”

Eu: “Senhor, não há nada que Deus não possa fazer e nada é impossível
com Ele.”

Fiquei maravilhado com a bondade de Deus e comecei a chorar
enquanto escrevia. Lembrei-me de quando me sentia sozinho, velho e
cansado, quando não tinha esperança e faltavam recursos e fui escravizado
de uma forma diferente e pobre e quando quase perdi tudo; então Deus
soprou uma nova vida em mim!

Jesus: “Erin, quais são os seus pensamentos?”

Eu: “Senhor, tu os conheces. Você é tão incrível. Você deu vida a uma
mulher cansada. Você me ouviu chamando, clamando no deserto e me
trouxe para casa, para você. Estou muito grato.”

Jesus: Ele sorriu. “Existe vida nos ossos.”

Eu: “Senhor, Deus até tirou uma costela de Adão e a fez crescer e
transformou-a em Eva”.

Jesus: “Repare que isto não veio de um ovo ou mesmo da semente de
Adão, mas diretamente do seu lado. Deus poderia ter pegado qualquer coisa
para criá-la.”

Eu: “Eu me lembro. Ele não tirou o osso de sua cabeça, fazendo com que ela
ficasse por cima dele. Ele também não tirou o osso de seu pé, tornando-a
uma escrava sob seus pés. Em vez disso, Ele tirou o osso de seu lado.

“Portanto, ela estava lá para ajudá-lo e amá-lo. Ela era osso de seus
ossos e carne de sua carne. Os dois foram criados como um. O Senhor
perdoa-me. Eu nos tirei do assunto; estávamos falando sobre o 'vale dos
ossos secos'. ”

Jesus: “Erin, hoje todas essas coisas estão tecidas juntas. Veja mais a
fundo a visão que Ezequiel teve e a história dos ossos secos. Você verá
Efraim lá. Há mais sobre os dois se tornarem um aqui.

“Como você poderia ter feito o roteiro disso; que os dois devem se
tornar um? Então está escrito que eles serão o meu povo e eu serei o seu
Deus. Sua visão de luzes mostrou um 'anjo' como um pastor. Quem é este
pastor?”

Eu: “Senhor, este é Você! Você é o pastor!”

Jesus: “Muito bem, Erin. Agora você aprendeu a estudar o início da criação.
Foi mostrado a você que, originalmente, menos palavras tinham mais
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significado, então os reis procuraram por respostas. Oh, o que é essa
Escritura?”

Ele estava rindo enquanto fingia esquecer de me fazer rir também.

Eu: Eu ri. “Senhor, 'é preciso a glória de Deus para ocultar um assunto e a
honra dos reis para investigá-lo.'”

Jesus: “Sim, aquele. Foi mostrado a você que Deus é tão poderoso em Seu
poder que Ele falou coisas; até Eu com Maria para o meu tempo na Terra.”

Ele sorriu e gesticulou de uma forma que significava que Ele também
pode dar vida à vida.

“Então, se Ele pode fazer todas as coisas e agora está cumprindo a
profecia diretamente da Torá, o que mais Ele é capaz de fazer? Ele também
não trará suas ovelhas perdidas para casa, para que saibam que o pastor as
ama?

“Isso agora faz com que as páginas do Antigo Testamento e do Novo
Testamento também se juntem como uma. Logo seus corações não estarão
mais divididos.”

Eu: “Oh Senhor, quão glorioso isso será. Estou tão animado por estar aqui
neste momento. Estou honrado por estar aqui com você. Eu te amo muito."

Estendi a mão e o abracei. Eu o ouço rindo enquanto me abraça de
volta e beija o topo da minha cabeça.

Jesus: “Agora estou revelando mais. Entenda que esses profetas, Ezequiel,
Isaías, Daniel e Jeremias, predisseram muito do que está por vir. Os outros
profetas disseram menos coisas, mas tinham o mesmo significado.

“Lembre-se de que a história é uma história com um grande esquema
e que toda a história é orquestrada por Deus. Lembre-se de que existe um
Autor, um Diretor e um Produtor.”

Eu: “Sou um ator com um roteiro?” Eu estava fazendo beicinho e um pouco
brincando.

Jesus: Rindo.

“Não, nem sempre, porque você nem sempre segue o roteiro do
dramaturgo.”

Eu: “Sim. Então, quando improviso, fico em apuros e Você me leva de volta.
Talvez eu aja como se fosse o diretor?”

Jesus: Ele estava rindo.

“Sim, há muitos diretores por aí auto-produzindo suas histórias de vida
ou devo dizer que eles pensam que são.”
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Eu: “Senhor, apenas quando penso que tenho tudo isso resolvido, percebo
que não estou nem perto. Você é o autor e finalizador. Você sabe de tudo
isso com antecedência e eu... bem, até os erros que eu cometo... fazem
parte da história.”

Jesus: “Sim, eles são história. Você está aqui comigo agora. Você está viva,
sua pele está brilhando e você é jovem. Até mesmo seus erros são história
Comigo.”

O sonho acabou.

11


