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366 - Jesus e a Ressurreição dos Mortos

Recebidos quinta-feira, 31 de outubro de 2019 (Halloween... Halloween)

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado
pela minha família e amigos. Eu me sinto tão abençoado. Eu me sinto tão
abençoado por minha família aqui no Ninho. Está chovendo e fazendo frio
hoje. Na próxima semana, receberemos nossa primeira queda de neve.
Minha saúde não tem sido tão boa ultimamente. Eu passo por surtos. Meu
corpo está se rebelando contra minha mentalidade. Quando preciso fazer
alguma coisa, meu corpo quer seguir outra direção.

Na minha opinião, tenho tantas coisas que quero fazer, e realmente
preciso fazer, mas minha dor dita meu curso e orquestra minha capacidade
(mas realmente incapacidade) de alcançar meus objetivos. Ultimamente,
tenho tido cargas elétricas incomuns em meus braços, pescoço e coração. Eu
então fico muito cansado imediatamente depois. No entanto, ainda sou grato
por cada novo dia.

Meu marido perguntou ontem sobre seu novo emprego. O
representante da empresa respondeu com a notícia de que ele ainda está
sendo considerado, mas também que a empresa ainda está entrevistando
outras pessoas. Oro para que meu marido consiga esse emprego. O
sentimento de tristeza em nossa casa tem sido difícil às vezes. Se fosse
apenas eu e meu marido, poderíamos administrar. No entanto, nossa casa
está cheia de pássaros que desejam construir seus próprios ninhos em
breve.

Minha filha mais velha fez dezoito anos ontem. É agridoce para mim.
Ela cresceu tão rápido e tão rápido. Não sei para onde foi o tempo. Ontem,
no dia 30 de Outubro, à meia-noite, marcou a minha liberdade completa de
fortaleza, meu principal inimigo em cima de mim, mas realmente todos nós.
Eu fui libertado ontem. Sou livre e meus filhos também. Não preciso mais
me preocupar com os tribunais por causa desse homem e dos meus filhos.

De acordo com os tribunais, minha filha aos dezoito anos nos
libertou... em oração, é isso. Passamos anos sofrendo por nenhuma outra
razão senão o inimigo querer me punir por denunciar à polícia o que ele
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havia feito para mim e as crianças. No final, o inimigo recebeu a vitória de
sua liberdade sem obrigação financeira, sem apoio à criança. Eu tive que
negociar o apoio para manter meus filhos.

Se ele tivesse que pagar pensão alimentícia, eu me preocuparia por
nossas vidas. Agora, no dia 30 do décimo mês, no ano 14, nós somos livres.
A luta começou quando minha filha tinha apenas quatro anos de idade.
Materialmente, isso me custou tudo. Custou-me ainda mais o tempo perdido
para desfrutar dos meus filhos. Pior ainda, fez com que minha saúde se
deteriorasse. Eu nunca posso recuperar isso, Senhor, a menos que você
restaure o que o inimigo roubou de nós.

Eu nunca poderia postar nas mídias sociais. Eu nunca poderia fazer
viagens ou férias. Eu fui prisioneiro. Tudo o que fiz com meus filhos foi
examinado e tudo o que fiz foi torcido e usado contra mim. Foi um pesadelo.
Pai, durante todo esse tempo, você nos manteve seguros e próximos.
Obrigado. Agora estamos aqui. O que você faria conosco, Senhor?

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava em um lugar que nunca tinha estado antes. Eu estava ao
lado de uma enorme montanha de pedra. Havia salas cinzeladas com portas
de pedra ou selos. Estes eram túmulos antigos. Era de manhã cedo. Havia
um caminho que levava a uma área de pouso em frente a vários desses
túmulos.

Eu: “Senhor, é algum sonho do tipo Halloween em que estou? O que está
acontecendo?”

Enquanto eu olhava, o sol subitamente destacou uma das tumbas.
Corri pelo caminho em direção a esta tumba, depois subi ao patamar para
procurar Jesus. Quando eu espiei dentro da sala de pedra, tudo o que havia
lá era uma laje de pedra.

Eu: “Senhor, onde está você? Senhor?”

Jesus estava subitamente bem na minha frente. Ele estava sorrindo
enquanto me mostrava que ainda estava segurando as rédeas do cavalo.

Jesus: “Erin, Eu estou aqui. Não se preocupe. Eu ressuscitei há dois mil
anos. Você não Me encontrará aqui.

Corri para Ele com entusiasmo e pulei em seus braços. Ele me
abraçou.

Eu: “Estou tão feliz que você esteja aqui, Senhor. Eu te amo muito. Por que
você está aqui por esses túmulos?”
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Jesus: “Erin, esses túmulos estão todos vazios. Agora, venha comigo.

Ele pegou minha mão e passamos pela área do túmulo de pedra.
Depois de caminhar um pouco, logo chegamos a um campo com grandes
buracos retangulares.

Jesus: “Nós saímos do cemitério dos ricos a estamos agora no cemitério dos
pobres.”

Eu: “Sim, Senhor, mas onde estão todos os mortos?”

Jesus: “Eles ressuscitaram. Eles estão ocupados.”

Eu: “Ocupado fazendo o que?” Comecei a rir. “Você quer dizer 'coisas de
zumbi'?”

Jesus: Rindo.

“Não, Erin, eles são jovens novamente e, sim, ainda são bastante
assustadores (para aqueles que não acreditam).”

Eu: Chorando. “Mas quando seremos ressuscitados, Senhor? E nós?”

Jesus: “Oh Erin, não se preocupe. Esses túmulos vazios eram para os que
Eu levantei, para os que dormiam.”

Eu: “Eles estão aqui ou no céu?”

Jesus: “Não há sepulturas no céu.”

Eu: “Sim, mas onde estão as pessoas?”

Jesus: “Eles estão acordando, alguns espreguiçando e alguns em estado de

choque”

Eu: “Mas, Senhor, isso parece antigo. Isso foi logo após a sua ressurreição?”

Jesus: “Erin, você acredita que Eu posso ressuscitar os mortos?”

Eu: “Claro, Senhor, pois não há nada que você não possa fazer. Realmente,
este é o milagre de todos os milagres, ressuscitar dos mortos. Por que você
me mostrou isso? Creio, Senhor, creio!”

Jesus: “Eu estou lhe mostrando isso porque lindos são os pés que trazem
Boas Novas. Erin, você se lembra do sonho que teve anos atrás quando saiu
de quartos esculpidos em colinas. Você acordou de seu sono e saiu depois do
problema?”

Eu: “Sim, Senhor, lembro-me muito bem desse sonho. Isso foi uma tumba?”

Jesus: “Erin, você logo aprenderá a fazer o que Eu tenho feito, mas ainda
mais, entendeu?”
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Eu: “Senhor, eu não posso nem curar apenas uma das minhas muitas
doenças. Como eu posso...?”

Jesus: “Hmm, há muitos 'eu' aqui. Lembre-se, não é você, mas Eu
trabalhando através de você.

“Agora, você ficou muito desanimada e preocupada com a sua família.
Entenda que é Meu Pai quem controla o tempo e a estação.

“No entanto, Eu tenho recebido isso…

Ele levantou as rédeas.

“... então não se preocupe, entendeu?”

“Esteja menos interessada no milagre e mais na tarefa e no objetivo
prioritário.

“Mostre a eles a Minha glória. Diga a eles as Boas Novas. Não se
preocupe, pois Eu não tenho te abandonado e nem Eu vou. Agora, Eu tenho
colocado uma Palavra no seu coração.”

Eu: “Sim, Senhor. É Isaías 26.”

Jesus: “Então estude isso. Erin, esses túmulos estão abertos. Não há
mortos aqui. Somente a Minha verdade permanece. O restante, ou a
evidência, de que alguém um dia foi enterrado, já se foi. Sim, Erin, apenas a
Minha verdade permanece. Agora, esteja encorajada pois não há morte
aqui...”

Ele sorriu enquanto levantava as rédeas.

“... e Eu seguro isso... e ainda mais. Eu amo você. Ele pegou a minha
mão.

"Agora, venha, pois Eu ainda tenho mais coisas para você."

**************************************

Embora todo o livro de Isaías 26 deva ser estudado conforme as
instruções do Senhor, os versículos 19 a 21 pareciam ser particularmente
aplicáveis   ao que o Senhor acabara de falar comigo neste sonho:

“Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão;
despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o
orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos.

Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas
sobre ti; esconde-te só por um momento, até que passe a ira.
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Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, para castigar os
moradores da terra, por causa da sua iniqüidade, e a terra descobrirá o seu
sangue, e não encobrirá mais os seu mortos”
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