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Sonho 234 - Senhor, no que está trabalhando? Parte 2

Recebido na terça-feira, 24 de janeiro de 2017

Terminei de escrever a Parte 1 (Sonho 233) no domingo, 22 de janeiro de 2017, mas não
consegui terminar o sonho inteiro. Logo após tomar a comunhão hoje, o Senhor tinha-me
primeiro anote outro sub-sonho, que eu numerada como “Sonho 4' desde a Parte 1 já contém
sub-dreams 1 a 3.

Comunhão

Sonho 4 descrição começa (a partir de 24 janeiro de 2017 )…

Agora era primavera no que acredito ser este ano de 2017. Estávamos nos preparando
para uma grande festa ao ar livre e minha família estava preparando nosso quintal para
os convidados que logo chegariam.

Eu estava limpando alguns cochos de vidro que havia construído para os cervos
comerem (mas apenas no sonho). Como o inverno tinha sido bastante rigoroso,
alimentamos os cervos com algumas maçãs para ajudar no sustento. Eu ri sobre esses
bebedouros de vidro em nossa propriedade, já que alimentar a vida selvagem é algo que
sempre nos ensinaram a evitar.

Enquanto eu limpava essas vasilhas de vidro, balancei a cabeça, surpreso com o quão
extremamente sujas elas estavam. Quando finalmente percebi que simplesmente não
poderia limpá-los adequadamente dentro do tempo limitado antes da chegada de
nossos convidados, decidimos movê-los "para fora da vista".

Enquanto movíamos cuidadosamente essas calhas de vidro, percebi que havia alguns
excrementos (excrementos) em uma delas. No entanto, como o excremento era bastante
grande, parecia mais vindo de um predador do que de um dos cervos. Com certeza,
quando olhei em volta, vi um coiote gordo ou talvez um lobo cinzento caminhando em
um campo à distância.

Eu balancei minha cabeça quando percebi que minhas boas intenções de alimentar o
cervo faminto durante o inverno rigoroso haviam levado a esses predadores. Meu filho
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mais novo me ouviu murmurar minha decepção comigo mesmo e ofereceu algumas
palavras de consolo.

Filho: “Em vez disso, olhe para as coisas desta forma, mãe. Quantas vezes o seu amor
por Jesus atraiu lobos? ”

Eu: Eu ri e balancei a cabeça em concordância. "Obrigado. Essa é uma observação muito
sábia. ”

Agora me sentindo melhor, só então percebi que todos nós agora parecíamos vibrantes
e saudáveis. Também percebi que todos os meus filhos estavam lá fora comigo para
ajudar, mas, ainda mais importante, todos com verdadeiro entusiasmo. Não houve uma
única reclamação de nenhum deles. Esta foi uma ocasião verdadeiramente alegre!

Foi um lindo dia ensolarado de primavera. Como estava excepcionalmente quente hoje,
era muito confortável estar do lado de fora. Ao olhar em volta mais um pouco, percebi
que nosso quintal e a paisagem ao redor dele haviam mudado um pouco.

Para minha surpresa, nosso quintal agora consistia em fileiras maciças de campos de
grama verde que se estendiam até o quintal de nosso vizinho e de seu parceiro. Embora
extremamente improvável neste ponto, isso só poderia significar que de alguma forma
teríamos sido capazes de comprar o lote ao lado de nossa casa. Isso seria um grande
alívio para todos nós!

No momento em que estávamos dando os 'retoques finais' na limpeza de nosso quintal,
meu marido nos chamou de nosso deque.

Marido: Sorrindo. “Os convidados estão chegando. Todos vocês precisam se vestir. ”

Eu olhei para cima e pude ver que vários carros estavam passando pela estrada em
direção a nossa propriedade.

Eu: “Ah sim! Obrigado." Em seguida, chamei as crianças para me certificar de que o
haviam ouvido. "Tudo bem, é hora de se limpar."

À medida que os carros se aproximavam de nossa propriedade, percebi que todos eram
antiguidades. Eles logo chegaram em nossa casa e começaram a estacionar em nosso
quintal como se estivessem em uma fila que você veria em uma feira de automóveis.
Contei doze automóveis antigos no total, com nove carros no jardim da frente e três
carros no quintal.
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A maioria dos carros tinha quatro convidados e todos estavam vestidos com roupas que
reconheci como sendo da década de 1940, baseadas em filmes antigos que assisti. Não
pude deixar de sorrir de alegria, pois suas roupas pareciam combinar com a
antiguidade dos carros. Um dos convidados percebeu rapidamente que eu não estava
pronto para sua chegada.

Homem: Sorrindo. "Então, chegamos muito cedo?"

Eu: Rindo. "Não senhor! Estou feliz que você veio! Estou um pouco atrasado, então, por
favor, me perdoe. ”

Homem: “Sem problemas, você chegou bem na hora!”

Eu: “Com licença, mas você poderia me dizer uma coisa? De que marca são esses
carros? Eles parecem quase idênticos um ao outro. ”

Homem: Ele sorriu enquanto apontava para os carros ao nosso redor. “Estes são do
Packard. Todos eles são de 1942. Não sobraram muitos de nós. ”

Simplesmente, esta foi a mais bela exibição de carros que eu já tinha visto. Quase todos
os carros tinham pneus de faixa branca. As cores da pintura externa eram incrivelmente
belas. Eu ia apontar uma cor particularmente bonita para uma das crianças, mas só
então percebi que elas já haviam entrado para limpar e trocar de roupa.

Eu ainda estava pasmo com a incrível exibição de carros enquanto me dirigia a um
convidado diferente.

Eu: “Por que 1942? Por que o ano de 1942? ”

Homem: “Não sabe, senhora? O mundo mudou. A mudança está chegando novamente.
Estamos aqui para comemorar e lembrar! ”

A descrição do sonho 4 acabou…

O que tornou esta visita em particular um pouco incomum em comparação com minhas
visitas anteriores é que o Senhor a iniciou como se a visita anterior nunca tivesse terminado.
Imediatamente depois de terminar de escrever o sub-sonho acima, minha visita da última
vez começou novamente e Jesus respondeu à minha pergunta da Parte 1 sem pausa ou
prelúdio.
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Para recapitular rapidamente, eu tinha acabado de começar a visitar o Senhor enquanto Ele
estava polindo uma cerâmica na Casa do Oleiro no final da Parte 1. Durante nossa breve
conversa, eu tinha acabado de perguntar a Ele: “Senhor, no que Você está trabalhando? ”
Esta visita começa com Sua resposta.

Jesus: “Muitas coisas notáveis, mas, aqui e agora, estou envidraçando esta prateleira de
cerâmica.”

Depois de me abraçar, Ele sorriu e sentou-se novamente para continuar Seu trabalho.
Eu o observei enquanto colocava esmalte no interior da panela em que estava
trabalhando. Depois de completar isso, Ele então examinou cuidadosamente o pote para
se certificar de que não havia perdido nada. Eu sorri, pois era um vaso adorável.

Jesus: “Venha, Erin, você vai me ajudar a esmaltar enquanto conversamos hoje”.

Ele apontou para cinco potes incomuns que estavam ao meu lado.

Jesus: “Você será o responsável por esses cinco potes.”

Ele então apontou para uma prateleira inteira de cerâmica não vidrada.

Jesus: “Ainda que vocês não vejam, já coloquei uma camada de vidraça dentro de todas
essas panelas. Agora vou começar a pintar o exterior. ”

Meu sorriso de alegria se transformou em perplexidade quando, naquele momento,
notei algumas panelas quebradas perto de nós.

Eu: “Senhor, o que aconteceu? Não entendo muito bem, pois sei que Você nunca comete
erros. ”

Pude perceber, pela maneira como Ele sorriu com a minha pergunta, que já sabia que eu
perguntaria e que propositalmente colocou os pedaços quebrados ali para eu ver.

Jesus: “Ai essas? Estes ficaram supersaturados com água e um pouco de óleo. Como
resultado, eles não conseguiram aceitar o esmalte. Isso levaria muito tempo para
preparar os já preparados para o envidraçamento. Quanto a esses quebrados, eu os
havia lixado para verniz, mas descobri rachaduras.

“Neste ponto, os vasos devem ser utilizáveis   e capazes de aceitar esmaltes bonitos. No
entanto, e mais importante, eles também precisam ser capazes de reter o que eu
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derramo neles. É por isso que dedico um tempo para inspecionar cada um desses vasos
cuidadosamente. ”

Eu: Eu apontei para os cinco potes incomuns sentados ao meu lado. “Senhor, por que
sou responsável por esses cinco potes? Depois de tudo o que Você fez por nós, e se eu
bagunçar o esmalte? "

Jesus: Rindo. "Você não vai, porque estou aqui para ajudá-lo."

Eu: Eu apontei para os potes quebrados. "Senhor, por que Você quebrou aqueles vasos
em vez de consertá-los?"

Jesus: Acenando com a cabeça em concordância. “Sim, Erin, eu certamente poderia ter
feito isso e já fiz coisas semelhantes no passado. No entanto, é raro o pote que tem
rachaduras ou buracos que vão passar pelo fogo depois de vitrificado. Seria raro um
pote assim sobreviver à pressão do fogo de refino sem se quebrar.

“Mesmo se tal recipiente fosse capaz de suportar o fogo, mas mal pudesse segurar o que
eu derramei nele, então como isso é útil para mim? Você pode beber água de um copo
que não pode conter o que você despeja nele? Não vaza para todo lado?

“Imagine os convidados bebendo vinho no casamento onde apenas metade acaba na
boca e a outra metade acaba manchando suas roupas. Que anfitrião serviria de tal
navio? " Ele agora estava rindo. “Haveria tantas críticas ao Anfitrião que ninguém se
lembraria da bela cerimônia de casamento.”

Eu: “Você tem razão, Senhor. Os convidados ficariam indignados. ”

Jesus: “Sim, Erin. Quando pego Meus melhores vasos, já sei que eles podem conter Meu
melhor vinho e serão capazes de preservá-lo. Agora, sente-se e observe o que eu faço e
siga-Me, ok? ”

Ele riu de novo ao dizer isso e olhou para mim. Ele poderia dizer que eu estava animado,
mas também um pouco nervoso por cometer um erro ao mesmo tempo. Eu então o vi
pegar este lindo pote e delicadamente alisar as pequenas imperfeições.

Jesus: “Agora estou lixando alguns dos remendos ásperos.”

Ele então ergueu a panela e soprou a poeira da superfície. Eu ri quando percebi que
todo o pó desapareceu instantaneamente no momento em que Ele soprou na superfície.
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Eu: Rindo. "Ok, então é por isso que Você não precisa de uma máscara!"

Jesus: Rindo. “Sim, Erin. Aqui, não preciso me preocupar com poeira, produtos
químicos e venenos. ”

Ao dizer isso, Ele fez um gesto para que eu pegasse um dos cinco potes designados a
mim para fazer o mesmo. Olhei os potes e selecionei um alto e largo. Havia outro pote
próximo a ele que era bastante semelhante, exceto que o que eu selecionei tinha uma
boca menor e sulcos mais extremos para lixar.

Depois de fazer exatamente como Jesus fez, assoprei a poeira da panela sem esmalte. A
poeira desapareceu instantaneamente, sem nenhum vestígio de resíduo. Eu sorri
quando percebi que Ele estava me observando.

Jesus então voltou a trabalhar em Sua panela. Ele pegou um pincel e colocou uma
incrível camada de ouro metálico sobre ele. Ele então soprou sobre toda a superfície do
vaso e imediatamente secou perfeitamente. Ele então usou um pincel diferente, mais
fino e menor, e começou a pintar uma videira nele.

Eu: “Senhor, como és capaz de colocar esmalte para pintar um desenho sobre o vidrado
tão rapidamente?”

Ele olhou para mim quando perguntei isso e sorriu e riu. Ao responder à minha
pergunta, sua risada foi tão boa que me encheu de um calor afetuoso que é
simplesmente impossível de explicar completamente.

Jesus: “Ora, Erin, quem sou eu?”

Eu: Sorrindo. “Senhor, isso tudo é tão incrível. Esse processo geralmente leva muito
tempo na Terra. Depois do trabalho de 'jogar as panelas' (ou seja, girá-las na roda de
oleiro), geralmente ficava impaciente e queria apressar o processo ”.

Jesus: Sorrindo. "Hmm, você gostaria que eu enviasse um anjo para terminar sua
cerâmica?"

Eu: “Oh não, Senhor. O que é importante para você é importante para mim. ”

Ao dizer isso, peguei um pincel largo e comecei a aplicar um esmalte de cobre metálico
no pote que havia selecionado para trabalhar primeiro. Depois que terminei, soprei na
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panela e secou instantaneamente. Em seguida, verifiquei cuidadosamente para ter
certeza de que não perdi nenhuma parte dele.

Depois de me certificar de que não havia perdido nada, comecei a pintar o desenho de
uma macieira. Tentei o meu melhor para copiar o que o Senhor estava fazendo. Eu O
observei enquanto Ele soprava Seu pote cada vez que Ele usava uma cor de esmalte
diferente e então continuava.

O pote em que Jesus estava trabalhando era simplesmente deslumbrante. Era ouro
cintilante com galhos de bronze e uvas roxas. Embora pareça estranho apontar, eu senti
que deveria notar especificamente que este pote em particular era de alguma forma
'muito masculino' na aparência.

Jesus foi incrivelmente eficiente enquanto trabalhava. Eu o observei colocar o pote
delicadamente na mesa e depois pegar um pote diferente. Notei que o próximo pote dele
era bastante semelhante ao primeiro, embora ligeiramente diferente no formato. Fiquei
muito animado com o que Ele estava fazendo.

Eu: “Senhor, o que acontece a seguir?”

Jesus: Rindo e sorrindo. "Agora, Erin, você nem mesmo terminou seu pote ainda."

Ele então apontou de volta para o pote que acabara de pousar.

Jesus: “Sim, ainda não terminei com este. Ainda preciso passar um esmalte em toda a
superfície, por dentro e por fora, antes da queima final. Em seguida, ele esfriará por
alguns dias antes de estar pronto. ”

Eu: “Os vidrados e desenhos que você fez são tão bonitos, Senhor!”

Então, terminei os retoques finais em meu primeiro pote / vaso.

Eu: "Senhor, por favor, inspecione isso para mim?"

Ele pegou meu pote e o inspecionou de perto.

Jesus: Sorrindo. “Por que este é um bom navio, Erin. Você sabe que você fez parte do
que este navio se tornou? É um pote muito útil. ”
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Eu: “Senhor, essas panelas são quase lindas demais para serem usadas. Eles não
deveriam ser um vaso de flores ou exibidos em um museu em vez disso? ”

Jesus: Sorrindo. “Hmm, dizer a você o quê. Você me ajuda com o que eu designei para
você, pois eu tenho um uso muito maior para os Meus vasos do que apenas para ser
contemplado, entendeu? " Ele riu. “Confie em mim para atribuir o uso.”

Eu: Eu ri e balancei minha cabeça sabendo que havia ultrapassado. "Oh, perdoe-me,
Senhor."

Jesus: Sorrindo. "Você está perdoado. Lembre-se de que Meus usos para todos eles são
muito maiores do que você pode imaginar. Cada um fará muito mais do que reter água
para as flores ou ficar em exibição. Pode haver algumas falsificações por aí, mas
nenhuma será preenchida com o que eu tenho. Ofereço água viva, mas muito mais.
Cada um deles foi criado com um propósito. Embora seu valor pareça grande para o
mundo entre os colecionadores de vasos, seu valor para Mim não tem preço. ”

Em seguida, selecionei o pote que tinha um formato semelhante ao pote que eu tinha
acabado de terminar. Eu examinei, lixei as arestas e soprei o resíduo de poeira que
'desaparece instantaneamente'. Comecei então o underglaze, mas escolhi o bronze para
este. Decidi então pintar uma macieira também nesta, mas escolhi uma variedade
diferente de maçã.

Continuamos a conversar enquanto trabalhávamos em nossas panelas.

Jesus: “Erin, você teve alguns sonhos e agora tem perguntas”.

Eu: “Sim, Senhor. Os sonhos do Islã são bastante assustadores. Eu vejo como o mundo
tolera crimes contra Seu povo. Há estupros, mortes e tantas outras atrocidades sendo
cometidas, mas o mundo não condena totalmente os culpados. Em vez disso, todos
somos chamados a nos ajustar a seus caminhos e aceitar suas práticas religiosas.
Senhor, não vejo muito bem vindo de nada disso.

“Além disso, o sonho do 'Armazém Plunder' me deixou um pouco perplexo. Eu também
não entendo o sonho de todos os Packard de 1942 da noite passada. Senhor, por favor,
me ajude em tudo isso. ”

Jesus: “Erin, o que você descobriu ao pesquisar o Packard de 1942?”
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Eu: “Bem, eles foram produzidos nos EUA e pareciam ser um veículo de ponta. 1941 foi
seu último ano de sucesso em termos de lucros. Quando eles produziram o 'série 8' de
1942, que tinha apenas 34.000 na produção até 7Fevereirodede 1942. Depois disso, os
fabricantes tiveram de ajuda para o esforço de guerra.

“Senhor, foi pouco antes de 1942, quando os EUA entraram oficialmente a Segunda
Guerra Mundial depois de declarar guerra ao Japão em 8dezembrodede 1941. Pouco
depois, toda a produção foi reorientada para vencer a guerra. Isso durou cerca de três
anos. A linha Packard nunca se recuperou realmente, mas o que realmente devo dizer é
que seu belo design 'não era mais'. ”

Jesus: “A glória das coisas anteriores na Terra já passou e qualquer glória daqui em
diante virá somente de Mim. Bem, eu também não esqueci os 34.000 que foram
assassinados e jogados em uma grande cova mais ou menos nessa mesma época. Eu
nunca esqueci o som dos gritos daqueles enterrados sob os mortos. ”

Eu fiz uma pausa para pesquisar isso. Este crime de guerra ocorreu em uma ravina chamada
'Babi Yar' na capital ucraniana de Kiev. Este foi um local de massacres perpetrados pelas
forças alemãs e colaboradores locais durante sua campanha contra a União Soviética. O
mais famoso e melhor documentado destes massacres tivesse ocorrido em 29setembrode e
30dede 1941, quando 33.771 judeus foram assassinados. Não era até três meses após este evento
teve lugar o ataque a Pearl Harbor furtivo sobre os EUA pelo Japão ocorreu em
7dezembrodede1941.

Eu: “Senhor, eu só olhei isso. Perdoe-me porque não sabia muito sobre isso. Na escola,
muito do material sobre o Holocausto foi agrupado e minimizado. Passamos muito mais
tempo aprendendo sobre todas as diferentes batalhas. Estou doente só de pensar nisso.
”

Jesus: “Erin, houve muitas atrocidades ao longo dos séculos e essas atrocidades vão de
longo alcance ao longo do tempo. Estou chamando sua atenção para isso para lembrá-lo
de que nunca me esquecerei. Da mesma forma, saiba que não me esqueço do que foi
feito a você. Erin, não me esqueço do que foi feito aos mansos. ”

Eu: “Obrigado, Senhor. No entanto, me sinto tão abençoado em comparação com tantos.
”

Jesus: “Erin, cada vaso tem um propósito. No entanto, embora cada um seja valioso ...
”Ele apontou para os potes quebrados. “… Nem todos são úteis. O 'Vale dos Ossos Secos'
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é sobre aqueles massacrados ... ”Ele então apontou para os lindos vasos. “… Mas também
é sobre um exército formado com o Meu fôlego e montado para os Meus propósitos. As
coisas anteriores desapareceram, mas Meu trabalho continua. ”

De repente, fiquei preocupada com meu marido quando ele estava voltando do trabalho
no meio de uma tempestade de gelo. Orei rapidamente: 'Pai, há uma tempestade de gelo
lá fora. Por favor, deixe meu marido chegar em casa em segurança, em 'Nome' de Jesus.
Quando voltei para nossa visita, Jesus sorriu para mim como se quisesse me assegurar
que meu marido voltaria para casa em segurança (o que ele fez, obrigado, Senhor). No
entanto, Ele percebeu que agora eu estava distraído de preocupação.

Jesus: Sorrindo. “Erin, isso é o suficiente por hoje. No entanto, vou lhe dizer uma coisa
antes de pararmos. Chuva e orvalho do Céu, junto com uma abundância de grãos e
vinho novo, logo virão sobre Meus vasos. Você é um dos Meus vasos e este é 'O Ano do
Meu Favor' sobre você (Isaías 61). ”

Eu: “Senhor, voltarei aqui para Te ver?”

Além de me preocupar com o fato de meu marido dirigir na tempestade de gelo, eu
também estava preocupada com isso. Sim, ainda sou um navio que está em andamento -
sorri. Sorrindo e rindo, Jesus se aproximou e me abraçou para me tranquilizar.

Jesus: “Bem, você ainda tem um pouco de cerâmica para envernizar, então sim.”

Sonhe de novo ...

Depois de terminar este sonho, senti fortemente que seria o momento certo para revisitar e
ler o Salmo 91. Também achei que agora era um bom momento para estudar Ezequiel 37 e
Salmo 46 novamente.
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