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232 - A Corrida e a Casa do Oleiro

Recebido no Domingo, 15 de janeiro de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por minha família, nosso lar
acolhedor e comida para comer. Obrigado por estarmos todos juntos
novamente com segurança e sob o mesmo teto.

Pai, quando me inscrevi para uma chamada maior e pedi um coração
de ouro, realmente não tinha ideia do que isso significava. Olhando para trás
agora, acredito que agora sei. Para mim, isso significou longas provações,
golpes de punição dolorosos e todos os dias era recebido com trepidação.

Isso não deve ser confundido com paranóia, mas sim mais como
cautela severa causada por algo acontecendo aparentemente todos os dias
durante longos períodos de tempo. No entanto, esses vários anos de
problemas mudaram meu pensamento.

Meu pensamento foi de 'Deus, o que você vai fazer agora comigo a
seguir', mas às vezes 'para mim a seguir' também (sorri) para 'Oh pai, por
favor, me conceda mais um dia aqui, proteja meus filhos e nos mantenha
seguros . ' Deixei de sentir necessidade ou direito à justiça de Deus e
retribuição por meus problemas para, em vez disso, aceitar e confiar que
Deus sabe o que é melhor.

Embora seja um lugar assustador, também é libertador. Embora eu não
tenha certeza de ter alcançado isso totalmente, eu aspiro. A única coisa que
sei com certeza é que preparei meu campo. Peguei o que Você, meu bom
Senhor, me deu e fiz como me instruiu. Até este ponto, não há realmente
nada mais que eu possa fazer.

Senhor, preparei o solo, espalhei a semente e dediquei tudo a Ti como
se nunca fosse meu. Agora só tu podes providenciar o resto, Senhor, visto
que daqui não sou capaz de invocar a chuva ou o sol. Não posso fazer essas
safras crescerem por meus próprios esforços, Senhor, como só você pode.

Já que só você pode, Pai, por favor, leve o resto de tudo que temos.
Pai, até tire minha vida se sentir que é necessário. Por favor, pegue o que
Você me deu, minha história, Sua história e a história Dele, e que seja
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ouvida. Você me deu o maior dos presentes, o presente de uma corrida
longa e muito dolorosa, uma corrida que agora se transformou em uma
história de amor duradoura.

Eu te amo, Pai, mas por favor, não me esqueça. Estou completando
meu 53 anos em apenas oito dias a partir de agora e parece que eu não
tenho tempo para terminar. Fiz tudo o que Você pediu e preparei conforme
Você me instruiu.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu já estava em plena corrida por um lindo caminho. Estava quase
amanhecendo e o céu estava lindo, cheio de tons de rosa e roxos. Eu estava
correndo em uma área florestal cheia de grama verde e samambaias. Havia
flores primaveris por toda parte e muitas delas eram delfínios envoltos em
tons de roxo e azul.

O orvalho da manhã brilhava como diamantes na grama. Embora a
temperatura neste terreno montanhoso fosse fria e nítida, ainda assim era
simplesmente perfeita. Eu estava usando roupas e sapatos de corrida
Heavenly e, embora pudesse ver minha respiração, não estava com frio.

Eu era mais jovem e fisicamente atlético de novo e sabia que seria
capaz de suportar este percurso e terreno nesta condição 'melhorada'.
Quando o sol finalmente atingiu o pico sobre as montanhas, pude ver
borboletas e abelhas voando ao redor dos delfínios. O sol estava quente no
meu rosto e eu sabia que em breve seria outro dia quente aqui.

Enquanto corria, comecei a agradecer a Deus por minha corrida.
Agradeci a Ele por tudo o que Ele me deu. Enquanto corria, agradeci a Ele
pelo vaso do meu corpo que Ele me deu aqui. Depois de inúmeras cirurgias e
dolorosos acidentes e quedas, ter este corpo aqui e poder correr sem esforço
me fez sorrir e agradecer a Deus por sua graça.

Às vezes me lembro que Jesus nunca me prometeu uma vida sem
problemas aqui, quando pedi um coração de ouro. Ele certamente nunca me
prometeu que um dia eu seria rico ou mesmo famoso aqui. Realmente, Ele
nunca me prometeu nada da abundância que o mundo tem a oferecer.

No entanto, Ele prometeu 'extraordinário'. Ele também me prometeu
uma grande corrida e uma história para ser contada durante a corrida, mas
eu tive que confiar Nele para terminar a corrida. Eu também tive que dar o
meu melhor todos os dias para fazer o que Jesus faria com relação a tudo o
que recebi.

Enquanto corria, perguntei-me: 'Quem sou eu para questionar o
Criador?' Embora às vezes eu ainda questione Seu tempo e métodos, agora
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percebo perfeitamente que esse questionamento é falho e sem sentido, pois
simplesmente nunca temos informações suficientes. Só Deus conhece toda a
história e só Deus conhece todas as coisas grandes e pequenas.

Sim, posso pedir-Lhe orientações, mas também tenho que estar
disposto a aceitar aonde Ele me levar quando eu fizer isso. Lutar contra
Deus simplesmente cria atrasos, desvios e becos sem saída. No entanto,
confiar em Deus cria novos caminhos, surpresas e, em última análise,
recompensas duradouras no céu.

Enquanto continuava correndo, vi uma última colina e o que parecia
ser um cenário incrível para eu desfrutar. Suspirei porque já sabia que não
poderia ser tão simples. Com certeza, quando olhei para a direita de mim, vi
um caminho minúsculo ali que se ramificava do caminho principal.

Eu: “Oh, Senhor, estou tão perto. A sério? Outro caminho?”

Respirei fundo e parei de correr para olhar o pequeno caminho.
Reparei que estava rodeado de pinheiros. No entanto, como o sol estava
nascendo diretamente sobre esta área, descobri que mal conseguia ver.
Enquanto me esforçava para olhar, tudo que consegui ver foi uma pequena
casa aninhada ao lado do caminho.

Eu: “Ok, eu só tenho que verificar isso, certo, Senhor?”

Só então eu pude ouvir o canto do coro de Deus.

Eu: “Ok, isso é um grande sinal. Vou interpretar isso como um 'sim'.”

Ao sair do caminho principal, vi uma corça pastando na grama. Ela
olhou para mim como se estivesse esperando por mim. Ela se aproximou de
mim e cutucou meu braço para me apontar o pequeno prédio no caminho.
Ela ficou ao meu lado e esperou enquanto eu recuperava o fôlego. Ela não
teve que esperar muito, pois isso leva apenas alguns segundos no céu.

Eu: “Ok, estou me comprometendo a 'andar por aqui'. Apenas me dê um
momento, pois estou com muita sede de repente."

A corça me cutucou novamente e chamou minha atenção para uma
rocha com uma fonte de água fluindo dela. Eu ri, pois realmente parecia
mais um elemento de água. Havia três torres de laje ou basalto, com a torre
mais alta jorrando água. Eu poderia dizer que isso não foi "feito pelo
homem", embora não houvesse nenhuma bomba ou mangueira perfurada na
rocha.

Então, vi outra pedra ao lado das três torres. Era retangular e tinha
uma grande concha de madeira em cima. Comecei a rir de novo. O cervo se
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aproximou e bebeu da rocha. Ela então fez sinal para que eu fizesse o
mesmo.

Eu: Sorrindo. “Ok, isso tem a assinatura do Senhor por toda parte,
especialmente considerando que havia três sinais. Primeiro foram os anjos
cantando, depois o cervo e agora a água jorrando da rocha. Hmm, talvez
houvesse ainda mais sinais?”

Quando o sol nasceu no caminho e na clareira, decidi pegar a concha e
beber um pouco de água. Era, simplesmente, a água mais refrescante. Isso
realmente não foi nenhuma surpresa, pois a água é de origem celestial e
vem direto do restaurador Rio da Vida.

Depois que terminei de beber água, comecei a descer o caminho
novamente. Ao chegar à clareira, vi que a casinha era na verdade um belo e
contemporâneo estúdio de artista.

O estúdio foi feito de vários materiais diferentes, incluindo madeira,
aço, concreto, pedra e vidro. Havia também uma janela enorme tão grande
que parecia quase uma porta de garagem.

Eu: “Ok, esta definitivamente deve ser a casa de um arquiteto experiente.
Uau, adoro este lugar!”

Eu circulei na propriedade e encontrei uma porta no lado leste perto da
área do nascer do sol. Comecei a rir quando vi uma placa de madeira com
letras de aço inoxidável escovado que dizia, 'A Casa do Potter'. Como ponto
de referência, devo observar que a comissão por si só custaria vários
milhares de dólares na Terra.

Quando me aproximei da porta para bater, pude ouvir uma música
vindo de dentro e foi lindo. No entanto, não reconheci que música era.
Quando eu estava prestes a bater na porta, a música parou de repente e a
porta se abriu. Liguei para dentro para anunciar minha chegada.

Eu: “Alô? Acabei de ver sua casa e pensei em parar para dizer oi. Meu nome
é Erin.”

Depois de gritar, ouvi o Senhor rindo de dentro. Meu coração saltou de
alegria. Jesus então me chamou de volta.

Jesus: “Estava à tua espera. Entre, Erin, entre."

Quando virei a esquina da pequena entrada para olhar o interior, tudo
que posso dizer é 'uau, uau, uau!' Era o estúdio de cerâmica mais bonito que
eu já tinha visto e totalmente moderno. Era realmente diferente de tudo que
eu já tinha visto antes na Terra.
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Conforme o sol da manhã entrava pelas janelas, percebi que o chão do
estúdio era feito de pedra ou rocha, como basalto, mas também um pouco
como concreto. Havia também mosaicos de vidro, como o oceano,
embutidos, todos em lindas cores.

Conforme o sol brilhava no vidro polido, ele refletia facetas de cores
que dançavam nas paredes e no teto. Era incrivelmente lindo. Quando olhei
para as paredes, vi prateleiras de aço, cada uma com potes colocados sobre
elas. Essas panelas estavam sendo vitrificadas e pareciam estar prontas para
a queima final. Os potes eram lindos.

Quando olhei de volta para o meio da sala, vi uma roda de Potter
extremamente avançada feita de aço inoxidável e pedra. A pedra era
perfeitamente redonda. Havia um assento lá e eu poderia dizer que tinha
sido usado pelo uso, mas ainda era perfeito. A base era de madeira maciça e
tinha uma almofada de material branco que nunca se sujava.

Este estúdio era tão criativo, bonito e limpo que tudo o que posso dizer
sobre tudo isso é que de repente me deu vontade de começar a trabalhar
com cerâmica. Enquanto caminhava pelo estúdio, não pude evitar de tocar
em quase tudo lá.

Jesus: Rindo.

"Estou feliz que você veio me ver, Erin."

Como Ele tinha acabado de entrar nesta sala vindo de outra área, ouvi
Sua voz atrás de mim. Quando me virei para encará-lo, vi que Ele estava
com uma túnica e calça brancas. As belas sandálias de couro em Seus pés
foram claramente feitas por um mestre sapateiro. Ele ainda tinha um halo de
luz ao seu redor como uma coroa.

Ele enxugou as mãos em um pano branco e eu instintivamente soube
que ele tinha acabado de usar a roda do oleiro. Sorri quando percebi que o
resíduo do pano que Ele acabara de usar para limpar o barro de Suas mãos
havia permanecido ali por apenas uma fração de segundo antes de ficar
limpo e branco como a neve novamente.

Jesus: Sorrindo.

"Venha, gostaria de lhe mostrar uma coisa."

Ele estendeu a mão para pegar minha mão.

“Sei que você está gostando da corrida, mas tenho uma série de
coisas para mostrar antes de terminar.”

Ele sorriu, olhou para mim e acrescentou: "Se você estiver
interessada."
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Eu: Rindo. “Claro, Senhor. Minha raça é Sua raça, então eu adoraria ver
mais.”

Jesus: “Então sente-se aqui, Erin.”

Ao lado da roda do oleiro havia um banquinho. O livro de Jeremias me
veio à mente quando vi Jesus caminhar até uma área para considerar vários
blocos de barro. Para minha surpresa, Ele escolheu um pedaço de argila que
parecia seco, descolorido e inutilizável para mim.

Ele pegou este pedaço de argila e colocou-o na roda do oleiro. Quando
Ele se sentou e arregaçou as mangas da túnica, a roda começou a girar.
Observei quando Jesus começou a dar forma ao barro.

Ele começou moldando-o em um tipo de vaso. No entanto, Ele então o
retrabalhou em outro tipo de vaso. Depois de terminar isso, Ele parecia
satisfeito, embora, para mim, a embarcação parecesse simples e de
estrutura utilitária.

Eu: “Senhor, que tipo de panela você está moldando?”

Jesus: “Olhe para esta prateleira...”

Ele então apontou para uma prateleira à esquerda do estúdio. Eu vi
muitos navios parados lá. Percebi que todos esses vasos ainda não haviam
passado pelo forno. Eles pareciam estar quase prontos para o esmalte, mas
ainda estavam secando. Havia cerca de setenta potes.

Jesus: “Erin, estes representam os países que vêm contra Israel. Eu moldei
esses vasos...”

Ele apontou para a prateleira novamente para dar ênfase.

“… E eles estão lá há muito tempo. Eu os mudei periodicamente.
Alguns até foram esmagados com o tempo.”

Ele apontou para uma área com cacos quebrados.

“Outros, Eu criei, moldei e criei, todos com a intenção de que, se
afastarem do mal, Eu os usarei para o bem. No entanto, se eles, por sua
vez, se encherem de maldade e se afastarem do que Eu originalmente
planejei para eles, eles serão esmagados. Eu irei quebrá-los com minhas
próprias mãos ou eles irão rachar e dobrar sob pressão, talvez até mesmo
ao entrar no fogo, pois não serão capazes de suportar o calor.”

O Senhor parecia extremamente sério ao falar tudo isso. Quando olhei,
vi quatro recipientes em outra prateleira. Uma das embarcações era azul e
muito bonita. Havia um navio à esquerda dele e um enorme vermelho atrás
dele. Também vi um navio à direita que era amarelo e preto com vermelho.
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Eu: “O que é isso, Senhor?”

Jesus: “Aqueles que permanecem.”

Eu: “Quem são os que estão com Israel?”

Jesus: “Não muitos e não 'com'.”

Então olhei para a direita para ver as prateleiras de uma bela cerâmica
novamente.

Eu: “Que vasos são esses, Senhor?”

Jesus: Sorrindo.

"Você não sabe?"

Eu: “Não, Senhor, eu não.”

Jesus: “Bem, esses são os vasos que vou usar para humilhar as nações.”

Eu: “Esses são seus crentes? Existem muitos."

Jesus: “Estes são os vasos que vou encher com 'Água Viva'. Vamos chamar
isso de ataque preventivo em uma guerra em andamento.”

Eu: Eu estava chorando agora e enquanto escrevia. "Esses potes são
soldados?"

Jesus: “Sim. Eles são como tropas terrestres vindas de lugares celestiais.
Esses são os vasos que criei para serem usados   para humilhar e amolecer a
argila endurecida antes de ver qual argila é mais flexível para Eu moldar.
Cada coração se voltará para Mim, pois Eu sou o Oleiro e eles não terão
escolha a não ser Me reconhecer.”

Eu: “Não entendo totalmente, Senhor.”

Jesus: “É como o tempo de Jacó e Esaú. Primeiro, mensageiros foram
enviados. Então as pessoas foram divididas e separadas. Em seguida, os
presentes foram preparados e os servos foram enviados com presentes. Isso
aconteceu para amolecer os corações da mesma forma que fiz no passado e
farei novamente.”

Eu: “Eles lutarão com Deus?”

Jesus: “Já fazem isso todos os dias, mas a maioria nunca chega perto o
suficiente para lutar. Você, Erin, lutou com Deus. Você entende que isso é
humilhante. Isso tornou seu coração flexível para que eu pudesse
transformá-lo em um vaso. Com o tempo e o fogo, preparei você.

“Você mora lá comigo, mas vai Me servir. Vou derramar Meu Espírito
em você. Eu preparei muitos e eles também estão com você. ” Ele apontou
novamente para a prateleira, mas agora uma diferente, para dar ênfase.
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“Estes são os Meus vasos, Erin. Isso está escrito e a hora é agora.
Agora, você está pronto? ”

Eu: Quando meus olhos se encheram de lágrimas novamente, 2 Timóteo
2:21 me veio à mente.

"Sim, Senhor, eu estou pronta."

Eu apontei ao redor da sala e suspirei enquanto olhava de volta em
Seus olhos verdes azulados. "Isso é tudo Seu, Senhor, e eu sou Sua."

Jesus: Sorrindo com tanto amor.

"Prepare-se!"

O sonho acabou.
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