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Comunhão... 

Querido Pai, 

eu te amo! Você cria coisas lindas. Hoje, agradeço por outro dia e tudo o               

que você fez. Você é glorioso. Você é misterioso. Você é incrível. Você é              

brilhante. Você é poderoso. Quando eu corro atrás de você, você se vira e              

me captura. Quando eu fujo de você, você ainda me persegue e lá eu te               

encontro. 

Estou sorrindo hoje para a glória de você! Eu nunca apreciei meus olhos             

antes, como faço agora. Eu tomei por certo até que eu comecei a notar a               

visão diminuída quando as minhas dores de cabeça vêm. Eu agora tento            

capturar cada momento de cada coisa linda que você criou como se meus             

olhos fossem as lentes de uma ótima câmera. 

Meu marido me levou para o lugar eagles ninho e pescar duas noites             

atrás. Por volta das 8:00 da noite, há muita atividade. Eu me sinto tão              

perto de Deus aqui enquanto observo esses pássaros incríveis. Estou          

admirado e eles me trazem tanta alegria. 

Tem sido muito quente e úmido aqui, minha combinação menos favorita.           

Eu tenho me cansado rapidamente, pois esse calor apenas absorve minha           

energia. Eu tive um sonho longo e vivido na noite passada ... 

Sub-sonho 1 começa ... 

Enquanto eu estava em um corpo muito mais jovem, eu ainda tinha a             

mesma idade em memórias e sabedoria que eu sou agora. Embora logo            

percebesse que agora também era responsável por um bebê, não sabia se            

dera à luz ou não. Meus filhos eram todas as idades que são agora. 

Eu agora tinha que pegar minha filha mais nova em uma escola que eu já               

havia freqüentado e minha mãe tinha ensinado. Eu parei ao longo do            

meio-fio, como sempre fazia para pegá-la quando repentinamente percebi         

que havia sido mudado para ângulo no estacionamento. Eu então recuei e            

estacionei o carro de acordo. 

Enquanto eu estava lá olhando para a escola, fiquei muito pesado com            

imagens nostálgicas de minha mãe saindo para o estacionamento com os           

braços cheios de projetos para avaliar em casa e várias outras coisas.            

Enquanto o edifício parecia tão novo na época, agora estava desgastado           

por anos de atividade. 
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Em minha mente, eu ainda podia ver minha mãe ali com seu grande             

sorriso atraente e seus perfeitos dentes brancos. No entanto, essa          

imagem nostálgica saiu rapidamente quando ouvi o bebê no banco de trás            

mexer enquanto esperávamos que minha filha saísse. 

Depois de pegá-la, perguntei a ela sobre seu dia enquanto saíamos do            

estacionamento. Quando eu olhei no meu espelho lateral, minha mãe          

estava lá de novo em minha mente e eu podia vê-la tateando para pegar              

todos os itens dela em nosso velho Subaru. 

Quando eu olhei para o meu espelho retrovisor, eu esperava ver mais            

dela. No entanto, em vez disso, vi esta criança sorridente e brilhante no             

banco de trás mordendo algo e arrulhando. Quando eu ajustei meu           

espelho para que eu pudesse ver minha mãe novamente, ela não estava            

mais lá. 

Eu podia sentir um nó na garganta enquanto respirava fundo e continuei            

na universidade para pegar minha filha mais velha. Nós paramos na           

universidade e ela estava coberta de pedra e tijolo. Também tinha alguma            

hera que subia pelos lados de alguns dos edifícios. Desde cedo, decidi            

estacionar e entrar na Biblioteca do Campus. 

Enquanto caminhávamos em direção à biblioteca, algo muito estranho         

aconteceu. Essa majestosa universidade de aparência oriental       

transformou-se de repente no campus da universidade chamada Berkeley.         

Quando eu era uma criança com idades entre seis e oito anos, eu tinha              

passado muito tempo na mão da minha mãe enquanto ela completava sua            

escola lá e dava aulas. 

Olhei para a direita e lá estava Sproul Hall. Lembrei-me de meus pais             

sendo amigos de um dos filhos dos Sproul. Sempre havia manifestantes e            

ativistas esparramados nos degraus desse corredor, junto com uma         

enorme presença policial. 

Continuamos a caminhar por alguns caminhos até chegarmos à Biblioteca          

Doe. A arquitetura era incrível. Em algum momento, minha filha mais           

nova não estava mais conosco. No entanto, eu ainda estava carregando           

meu bebê no meu quadril. Eu devo ter sido forte novamente para fazer             

isso. 

Ao subir as escadas da biblioteca, lembrei-me de que era tão incrível por             

dentro quanto por fora. Colunas de mármore e azulejos foram o principal            

componente e foi maravilhoso olhar. No entanto, quando entrei nesse          

prédio, não era mais o belo mármore branco de Carrera que eu havia me              

lembrado. 

Em vez disso, tinha sido fortemente revestido por todo o mármore com            

compensado barato. O compensado tinha sido manchado de escuro para          

tentar disfarçá-lo para parecer madeira de mogno. Todas as paredes do           
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teto e os pisos eram todos folheados de forma barata. Horrível!           

Pendurados no teto havia velhos candelabros de lâmpadas que quase não           

emitiam luz. 

Fiquei em choque com a transformação dessa peça arquitetônica histórica          

em "isso"! Comecei então a descer o salão principal procurando os livros e             

as mesas de estudo. Quando fiz isso, meu bebê ainda estava agarrado a             

mim e estava muito quieto. 

Como eu queria saber mais sobre essa estranha transição na arquitetura,           

procurei alguém que trabalhasse lá. Logo encontrei alguém trabalhando         

em uma mesa. Esta mulher parecia que ela era da década de 1940 em              

sua roupa, cabelo, maquiagem e óculos. 

Eu: “Olá. Olhei em volta e não consegui encontrar nenhum livro ou mesa             

de estudo. O que aconteceu com a biblioteca? ” 

Mulher: rindo. “Não há mais necessidade de livros. Há uma verdade e tudo             

é conhecer e ver tudo. Quem você está procurando? 

Eu instantaneamente tive um sentimento doentio vindo sobre mim e no           

meu estômago. Eu de alguma forma instantaneamente sabia que ela não           

estava falando sobre o nosso Deus. 

Eu: “Oh, estou procurando minha filha. Eu acho que ela está no corredor             

por lá. ” 

Enquanto eu disse isso a ela com confiança, eu realmente não sabia ao             

certo se ela estava lá ou não. 

Mulher: "Oh, tudo bem, vá em frente então." 

Ela rapidamente voltou para a pilha de papéis que ela estava vasculhando.            

Eu respirei fundo e continuei andando. Ao me aproximar da sala no final             

do corredor, pude ouvir algumas crianças da faculdade rindo. 

Eu olhei para o quarto e era imponente. Havia belas e raras peças antigas              

e um lindo tapete Bukhara ou persa vermelho feito sob medida. Enquanto            

a lareira era enorme e prateleiras de livros se alinhavam nas paredes dos             

fundos, as prateleiras não tinham livros. 

Quando olhei para essas crianças, percebi que estavam discutindo. Por          

alguma razão, eles não nos viram, apesar de estarmos bem na frente            

deles. Eles também pareciam todos da década de 1940. Havia três           

meninos e duas meninas, todos em torno de 18 a 20. 

Enquanto a única mulher parecia apenas fotos da minha mãe mais jovem,            

ela teria sido apenas uma criança durante este período de tempo. Quando            

cheguei mais perto, pude ouvi-los discutindo sobre o estado do campus, o            

governo e os EUA em geral. Embora eu reconhecesse alguns dos nomes            

sobre os quais eles estavam discutindo, havia também nomes que eu não            

reconhecia. 
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A conversa finalmente ficou feia quando um dos meninos decidiu se aliviar            

no belo tapete. Ele começou a falar enquanto ele urinava ... 

Aluno menino 1: “Eles são todos judeus de qualquer maneira. Mija neles e             

no "chão sagrado" em que eles caminham. Esta é a minha área. ” 

Em vez de ficarem indignados com o que ele acabara de fazer, todos             

riram. Eu me virei e caminhei de volta pelo corredor em direção à mulher              

com quem eu acabara de falar. Ela não estava mais lá. Quando cheguei             

mais perto, havia uma placa que dizia 'Voltar às 7:00'. Então ouvi uma             

conversa em um escritório à nossa frente e decidi ir investigar. 

Eu cheguei a um escritório executivo enorme. Quando olhei para dentro,           

pude ouvir o presidente do campus discutindo planos de "navegar pela           

atual agitação". Os dois homens conversando pareciam bem legais e          

diplomáticos. Enquanto eles tinham grandes planos, eles não tinham ideia          

do quanto eles eram contrários e odiados. 

Então ouvi as vozes da outra sala se aproximando do escritório. Dois deles             

foram ao quarto do presidente e foram recebidos lá calorosamente. Essas           

duas crianças estavam agindo de forma completamente diferente do que          

eu acabara de testemunhar no corredor. As três crianças que          

permaneceram conosco no corredor começaram a conversar umas com as          

outras em voz baixa. 

Aluno 1: “Tudo bem, vamos caçá-los como cachorros.” 

Aluno 2: “É muito trabalho”. 

Aluna 1: “Não se preocupe. Nós sabemos onde estão todos eles. ” 

Eles então começaram a rir juntos. Um sentimento nauseado veio sobre           

mim novamente. 

Sub-sonho 1 sobre ... 

Pai, esse sonho era perturbador. A beleza da Sua Criação está sendo            

superada por coisas tão horríveis. Eu nunca vi tanta fúria e raiva antes na              

minha vida. As coisas na mídia não são mais baseadas em fatos. Em vez              

disso, os relatórios destinam-se a desviar todos nós da verdade. 

As pessoas estão sendo falsamente acusadas. Enquanto alguns estão         

recebendo severa punição por fazer muito pouco errado. outros que          

incitam a violência e pedem a destruição são rotulados como heróis.           

Enquanto parece que este país é uma bagunça, talvez não seja como            

parece estar se movendo no ritmo que você planejou desde o início - não              

mais rápido e não mais lento. 

Oh Pai, por favor, nos fortaleça e nos cure logo para que o Reino de Deus                

se levante! Você é muito maior que tudo isso. Seus caminhos são mais             

altos… e melhores! Nós amamos muito você, pai, então por favor nos            

ajude! 

Jesus: "Erin, venha para cima." 
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Eu estava sentado em um campo de flores silvestres. O céu estava azul e              

lindamente claro. Não havia nuvens e, portanto, nenhuma tempestade         

iminente. Eu ouvi a Voz de Deus chamar-me de todos os lados. Embora eu              

não pudesse vê-lo, sua voz me encheu de alegria. 

Deus: “Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu mudo os tempos e as               

estações. Eu deponho reis e levanto outros. Dou sabedoria ao sábio e            

conhecimento ao discernimento. Eu revelo coisas profundas e ocultas. Eu          

sei o que está nas trevas e a luz habita comigo. 

“Erin, sua guerra terminou, sua iniqüidade foi perdoada e você recebeu da            

Minha mão o dobro por todo o seu pecado. Eu preparei um caminho no              

deserto. Há uma estrada para mim no deserto. Eu levantarei os vales e             

todas as montanhas e colinas serão reduzidas. O terreno irregular deve           

ser nivelado e eu vou fazer lugares irregulares uma planície. Lá você verá             

a Minha glória e todos os homens verão isso. 

“Erin, para os que estão comigo, dou poder aos fracos e força aos que são               

impotentes. Para aqueles contra mim, mesmo aqueles que são jovens          

desmaiarão e se cansarão. Os jovens caem em exaustão. Contudo, para           

aqueles que esperam em Mim, sua força será renovada por Minha           

respiração. 

“Eles subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles             

andarão e não desmaiarão. Não tenha medo por eu estar com você. Não             

tenha medo porque eu sou Deus. Eu vou te fortalecer. Vou te ajudar. Eu              

te sustento com a minha destra da justiça. Não fique desanimado quando            

parecer que os ímpios são bem-sucedidos porque seu tempo é curto e sua             

alegria é passageira. 

“Erin, não fique ansioso. Procure-me em tudo o que você faz. Todas as             

coisas que você precisa são conhecidas por Mim e eu as proverei para             

você. Não fique ansioso por amanhã, pois o amanhã estará ansioso por si             

mesmo. Suficiente para o dia é o seu próprio problema. Eu te conheço…             

ainda assim… eu te amo. 

“Meus planos são para lhe dar esperança e um futuro. Eu não vou te              

abandonar ao túmulo. Eu me delicio com o que você gosta. Eu conheço os              

desejos do seu coração. Você senta neste campo de flores. Embora haja            

beleza ao seu redor, para Mim, não há nada mais belo do que você neste               

campo. Enquanto eu sei que você se vê como velho, eu vejo jovem e              

vibrante. 

“Entregue tudo o que você é para Mim neste dia, Erin, e deixe-Me levá-lo              

nas asas das águias onde eu chamo você. Eu vou curar seu            

quebrantamento. Estou prestes a fazer algo em seus dias em que você            

não acreditaria, mesmo se lhe dissessem. Está pronto? De repente,          

lembrei-me das águias mergulhando em busca de peixe e de que elas            
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eram tão fortes e bonitas. Logo me tornei encorajado pelos pensamentos           

de voar e viver livre. 

Eu: Em uma voz estranhamente alta! “Eu nasci pronto!” 

Deus e eu rimos juntos. Quando riu, o chão rolou e as flores acenaram.              

Enquanto isso parece que pode ser assustador, eu senti uma paz incrível            

de sua risada. Isso é difícil de explicar embora. 

Deus: “Na verdade, Erin, demorou uns cinquenta anos”. 

Eu: Sorrindo. “Então eu entrego minha vida a Ti como sou, padre, porque             

meus dias são contados pelos médicos. Enquanto eles têm planos para           

mim também, há um custo. ” 

Deus:“ Eu sou seu Criador e Pai e eu tenho você. Alegre-se e seja feliz. O                

que eu abro, ninguém vai fechar. O que eu fecho, ninguém vai abrir. Eu já               

coloquei diante de você uma porta aberta. 

Bem ali na minha frente apareceu uma porta no meio do campo de flores              

em que eu estava. A porta estava sendo aberta por uma obstrução da             

porta. A porta era linda e alta e tinha os mesmos quatro painéis que eu               

tinha visto antes aqui. A porta se abriu e a luz imediatamente começou a              

passar por ela. Eu pulei para os meus pés e corri para a abertura da porta. 

Deus: “Ninguém pode fechar esta porta, Erin. Eu sei que você tem muito             

pouca força, mas você tem mantido a Minha Palavra e não negou o Meu              

Nome. Como você manteve meu comando para suportar com paciência,          

eu também vou mantê-lo a partir da hora do teste que está prestes a vir               

sobre o mundo inteiro. Agora, não tenha medo do que está por vir. Ande              

pela porta que eu abri. Alegrem-se, Erin, regozijem-se! ” 

Então entrei pela porta que Deus havia me apresentado. 

Sonhe mais… 
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