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155 - Deus, a Raça e o Prêmio

Recebido Quarta-feira, 18 de março de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 15)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado, obrigado, obrigado! Eu Te louvo continuamente por nos
resgatar de meus inimigos. Hoje, nas Escrituras, sou lembrado no Salmos
147:10-11 que 'Deus não se agrada da força do cavalo; Ele não sente
prazer nas pernas de um homem. O Senhor favorece aqueles que o temem,
aqueles que esperam por sua benignidade.'

Tenho me sentido fraco nos últimos dias, pois estive doente e com
muitas dores. Pai, por favor, me cure e evite que meus inimigos cheguem
perto de mim novamente. Não há nada que eu possa fazer sozinho para me
salvar, então agora devo confiar totalmente em Você.

Deus, Você e Seus anjos são minhas únicas testemunhas de muito do
que me ocorreu. Às vezes houve testemunhas, mas outras vezes a única
outra testemunha foi aquela que infligiu o mal. Em outras palavras, minhas
palavras de verdade nem sempre resistem às mentiras de meus acusadores.

Outra passagem que você me deu nesta temporada é Salmos
7:14-16, 'Quem está grávido do mal concebe problemas e dá à luz a
desilusão. Quem cava um buraco e o tira cai no buraco que abriu. O
problema que eles causam recua sobre eles; sua violência desce sobre suas
próprias cabeças.'

Logo depois, sou lembrado disso em 2 Samuel 22:19-20: 'Eles me
confrontaram no dia do meu desastre, mas o Senhor era (e é) meu apoio.
Ele me trouxe para um lugar espaçoso; Ele me resgatou porque se agradou
de mim.”

Ontem, passei alguns minutos olhando meu arquivo fechado de casos
de lesão e fiquei triste. Lembrei-me de que já tive muito potencial porque
era atleta e tinha muitos talentos. Deus me deu muito dom, mas,
infelizmente, fui roubado. Isso foi tirado de mim até que um dia eu pudesse
correr, pular e dançar como fazia na minha juventude, como Ele prometeu.
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Deus, e se eu tivesse permanecido no Seu melhor caminho durante a
minha corrida? Essa foi a melhor maneira de correr minha corrida? E se? E
se eu apenas fosse livre para correr e nunca lidar ou nunca tivesse que lidar
com esses inimigos? Qual seria a aparência disso?

Quando estou com dor e olho para trás, não apenas minha dor física
está presente, mas também a dor em meu coração e eu sinto minha dor. Eu
sinto minhas falhas humanas e emoções danificadas de uma raça longa e
sofredora.

Oh Deus, por favor, Deus, salve-me e mantenha-me por perto, mas
não porque eu tenha realizado algo de grande valor, mas apenas porque
amo e persigo o Seu coração. Vire-se para olhar na minha direção, mesmo
que apenas por um momento, e delicie-se comigo, tornando assim minha
corrida genuína.

Que minha credibilidade seja completada por Você e somente por
Você, como eu O amo, Pai. Por favor, ajude-me a completar esta corrida
complexa da maneira que achar melhor, em Nome de Jesus, Amém.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou em algum lugar em um caminho escuro com meus tênis de
corrida. No entanto, estou em meu corpo de 'dias de faculdade' e não em
meu corpo glorificado. A paisagem está cheia de neve e enquanto corro sinto
o frio invadir meus pulmões. Eu podia ver o hálito frio e nebuloso da minha
boca enquanto lutava para respirar.

Estou usando uma roupa de corrida fria profissional e, apesar do frio,
ainda estou suando. Com base na sensação do meu corpo, foi uma longa
corrida e talvez até uma maratona. Enquanto corro neste caminho, vejo a
lua fazer uma aparição, mas parece que é dia e estou confuso.

Continuei correndo e à frente no caminho, pude ver três depressões e
uma linha de chegada. Não sabia se alguém havia passado antes de mim,
mas decidi correr ainda mais rápido. Meu corpo doía e senti os músculos das
pernas e do quadril direito começarem a ter cãibras.

Eu: “Pai, deixa eu acabar até com a dor. Por favor, Deus."

O sol apareceu quando passei pela primeira saliência e entrei no
primeiro mergulho. Eu olhei para cima e vi o sol escurecendo e eu sabia que
precisava correr até o caminho antes de terminar. Quando cheguei ao topo
novamente, o sol saiu e apenas a lua permaneceu, mas a lua ficou mais
vermelha quando comecei o segundo mergulho.
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Enquanto corria para a última colina, vi o sol em um dia normal e era
madrugada. Eu me senti mais leve e meu corpo melhorou, mas eu sabia que
não tinha acabado. Eu estava no último topo do caminho e agora podia ver a
linha de chegada, mas ainda havia um último mergulho em meu caminho
antes de terminar.

Fiz uma pausa enquanto observava o amanhecer começar a romper.
Eu me senti melhor fisicamente, mas sentei por um momento em uma pedra
próxima para descansar um pouco mais para a etapa final. Ao olhar para o
chão, comecei a orar.

Eu: “Querido Pai, dá-me forças porque estou cansado, esgotado e com frio.
Agradeço a minha corrida, mas preciso da Sua ajuda para terminar. Por
favor, carregue-me ou cure-me, mas de qualquer forma, não há nada que eu
possa fazer sozinho que não tenha feito. Agora, Pai, tenha o Seu caminho
em mim neste mesmo dia.”

Chorei mais um pouco ali na pedra. Achei que, por ser o único a
participar dessa corrida, não vi um limite de tempo. Eu olhei para cima e vi
um caminho curto para o tabuleiro florestal e a porta dourada. Olhei para a
direita e vi a linha de chegada, mas ainda havia outra queda no caminho
antes do final.

Eu: “Uau, gostaria de terminar e acabar com isso.”

Respirei fundo ao me levantar da rocha e me levantar. Percebi que o
caminho mergulhava em um abismo nebuloso e que eu não conseguia nem
ver a extensão do mergulho. No entanto, eu sabia que o cume estava logo
depois e, em seguida, imediatamente seguido pela linha de chegada.

Eu: “Bem, se eu pudesse voar como uma águia, poderia contornar a última
parte do caminho e mergulhar com a névoa.”

Olhei novamente para a queda e parecia ainda mais sinistra do que
qualquer parte da corrida.

Eu: Balançando a cabeça. “Ok, eu definitivamente não posso fazer isso sem
você, pai. Você precisará me levar além disso. Estou feliz por não ter
continuado correndo.”

Virei-me e corri para o conselho florestal do lado de fora da porta
dourada e minhas roupas de repente mudaram para todas brancas. Era um
material tão incrível, respirável e macio na minha pele. Eu não sentia mais
frio e não estava mais suando. Minha respiração não estava mais difícil e eu
me sentia fantástica.
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Eu: “Deus, permita-me terminar a corrida assim. Uau, eu me sentiria
fantástica.”

Eu vi dois feitiços no quadro de avisos; um era um troféu de prata e o
outro era um coração de ouro com um grão de mostarda embutido nele.
Havia uma nota anexada:

Erin, se você correr sua corrida para agradar o homem - você pode
terminar com um troféu de prata. Se você terminar sua corrida para agradar
a Deus, você terá o prêmio de uma corrida de verdadeiro corredor!

Eu chorei por um momento enquanto me perguntava para quem eu
estava correndo? Foi por orgulho e eu precisava agradar ao homem? Espero
que não, pois sei que não posso vencer essa corrida. Mesmo que o fizesse,
tudo o que receberia seria um troféu de prata.

Os troféus são estúpidos e são meros registros de vitórias que nada
significam para ninguém exceto o destinatário e até mesmo o tempo os
esquece. Em casa, tenho um troféu de 1930 que foi transformado em
lâmpada. Eu balancei minha cabeça com a tolice de tudo isso.

Eu: “Pai, não quero essa relíquia.”

Coloquei o amuleto de troféu de prata de volta no quadro e ele
desapareceu. No entanto, o coração de ouro com o grão de mostarda que eu
também segurava se cravou na minha mão e desapareceu. Eu enchi de
emoção.

Eu: “Perdoe-me, Pai, por sequer considerar tentar terminar esta corrida sem
o Senhor. Perdoe-me por me preocupar com o que os homens pensam ou
agradar os outros nesta corrida. Esta seria definitivamente uma corrida
invencível.”

Eu me virei para a porta com a fechadura 'Mem' e girei a chave. A
porta se abriu e a luz de Deus imediatamente me colocou de joelhos. Senti
um anjo me ajudar a entrar e senti sua mão colocar ungüento em meus
olhos. Olhei em volta de novo enquanto minha cabeça continuava baixa e vi
que estava na Corte de Deus.

Deus: “Erin, você está lutando contra sua raça. O que aconteceu?"

Eu: Eu coloco meus lábios juntos para formular palavras. “Pai, por favor,
perdoe-me porque estou cansado e desanimado. Quero muito agradar a
Você, mas também quero ter uma boa aparência para os outros. Oh meu,
não posso acreditar que acabei de falar isso.”

Deus: “Nas cortes de Deus, todo joelho se dobra e toda língua confessa. Eu
também não os controlo aqui?”
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Eu ouvi uma risada estrondosa. Pessoalmente, eu precisava de sua
risada enquanto estava petrificada porque meus próprios lábios falaram
meus pensamentos sem meu cérebro. Então comecei a rir.

Deus: "Erin, fale."

Eu: “Pai, não há nada escondido de Você e Você é verdadeiramente incrível.
Você conhece meus pensamentos e que estou passando por um momento
difícil, pois quero agradar a todos e ser acreditado.”

Deus: “Erin, nenhuma arma forjada contra você prosperará, nem mesmo
suas línguas afiadas. Cada língua que acusa você no julgamento, eu vou
condenar. Sua vingança vem de Mim, Erin, visto que detesto escalas
desonestas e, em Minha Corte, tudo é justo. Você foi pesado por Mim e
considerado bom.”

Eu: Chorando. “Então, Pai, no final da minha corrida, tudo o que importa é a
sua medida de mim. Se para você minha raça é boa, então qualquer prêmio
que você achar agradável seria ótimo.”

Deus: “Erin, não há problema em Me perguntar, já que a chamo de amiga e
amigos que compartilham honestamente e confiam uns nos outros. Não sou
um amigo poderoso?”

Eu: Eu ri. "Sim, Senhor, Você é o amigo mais poderoso."

Deus: "Então, sou apenas um amigo útil para você?"

Eu: “Não, Deus, Você não é apenas um amigo. Você é o autor e finalizador
da minha história e minha história não é minha. Sou apenas um participante
e não li o capítulo final de minha corrida terrena para saber o que acontece.

“Por Sua graça e um presente incrível, Você me permitiu um vislumbre
do prêmio após minha corrida terrena e capítulo. Saber que Você preparou
um lugar especial para mim, meus filhos e meus amigos é o meu maior
presente e torna minha vida e as lutas aqui suportáveis.”

Deus: “Erin, um dia vou levá-la para casa. Enviei anjos a seu respeito. Eu
permiti sua corrida difícil. Eu permiti que as petições de seus inimigos
fossem atendidas com restrições. Eu conhecia sua vida do começo ao fim e
não há nada escondido de Mim. Eu conheço o coração dos homens e a
dureza dos dias que virão.

“Você tem visto problemas e, porque entende de onde vêm, aprendeu
a cuidar de Mim. Você conhece os tempos em que está e viu a traição e a
morte.

“Haverá mais como está escrito. Isso não será desfeito até terminar.
Haverá sinais nos Céus e você já avisou disso. Agora assista."
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Eu senti a mudança na atmosfera.

Eu: “Deus, estou com medo. Por favor, leve-nos adiante. Tive um sonho
sobre Israel e muitos de nós tentando alertá-los. Muitos de nós oramos, mas
eu não pude fazer nada, exceto assistir com horror quando seus inimigos
vieram contra ela.

“Senhor, por que permitir todos esses problemas? Por que
simplesmente não desce e fala agora, antes que todos os problemas
aconteçam a ela? Por que não apenas calar a boca de seus inimigos?"

Deus: “Erin, você sabia que todos os corredores participam da corrida, mas
apenas um ganha o prêmio? Corra de forma a receber o prêmio.”

Eu: “Pai, há apenas uma corrida e um vencedor?”

Deus: “Eu sou o Alfa e o Ômega, Erin, e enviei Meu Filho como estava
escrito com antecedência o que aconteceria. Eles foram instruídos a queimar
suas lâmpadas e manter o óleo à mão e, eventualmente, eles também
saberão. Por favor, confie que Meu jeito é o melhor. Não é para você ter
compreensão da corrida que está diante de você.

“Seu único requisito é deixar-Me definir seu curso e seu caminho e,
então, permanecer nele. Às vezes você fica cansado e fraco, mas deixe-Me
carregá-lo até o rio ou ao poço e dar-lhe a água viva.

“Deixe-me refrescar sua alma uma e outra vez para que você venha a
confiar em Mim que Eu sou o Finalizador de sua corrida. Mesmo que o
caminho pareça escuro, frio e vazio de Mim, Eu estou lá, então fique no seu
curso e Eu vou encontrá-lo lá.

“Assim como existem muitos corredores e cada um tem sua corrida, o
verdadeiro prêmio está no coração de cada corredor. Eu preparei um lugar
para você e cada um de vocês que terminam bem. Terminar forte é aquele
que Me mantém com você, então corra para agradar a Mim, seu Pai, e veja
se Eu não lhe darei metade do Meu reino.

“Erin, porque você me ama e confia em mim, vou protegê-la do perigo
e você vai dançar como dançava na sua juventude. Você vai dançar e correr
no Rio da Vida e beber nas margens e refrescar sua alma. Você vai comer da
Árvore com Bom Fruto e rir das coisas anteriores.”

Enquanto ele falava, pude ver tudo diante de mim. Terminei cansado,
mas tive forças. Eu me vi no céu celebrando exatamente como Ele falou. Eu
vi tudo isso acontecer visualmente. No entanto, meus pensamentos voltaram
para Israel e meu coração chorou.
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Deus: “Erin, por favor, não se preocupe. Seus filhos estão aqui no céu e
muito em breve muitos dos outros também estarão aqui. Nem tudo está
perdido, então não se preocupe. Se eu tenho você e seus filhos, não os
tenho também e seus filhos?”

Eu: “Obrigado, padre, por me conhecer. Obrigado por tudo o que você fez
por mim.”

Deus: “Erin, você fala como se fosse sua hora de terminar. Ainda não é sua
hora, pois há mais. Você gostaria de continuar no curso?”

Eu: “Ah, não vou desistir”.

Deus: “Ótimo, Erin, então vamos continuar. Foi mostrado a você o que deve
ocorrer primeiro. Você deve orar e abençoar Israel. Mesmo em suas críticas,
não as receba, mas, em vez disso, abençoe-os. Eles ficarão com ciúmes por
causa de quem você é, mas não se preocupe com isso.”

Eu: “Sim, Pai.”

Deus: “Agora vamos continuar sua corrida?”

Eu: “Sim, Pai, estou pronto.” No entanto, hesitei por um momento.

Deus: "Erin, explique o seu caso."

Eu: “Posso pedir cura? Gosto de como me senti lá no caminho. Era meu
corpo atlético da faculdade e não tive dor ou ossos quebrados.”

Deus: "Eu disse que iria curá-lo, mas você deve confiar no Meu tempo."

Entendi que isso significava que talvez eu precisasse esperar e fiquei
desapontado.

Eu: “Sim, Pai.”

Deus: “Erin, há coisas que devem acontecer para o bem daqueles ao seu
redor. Eu disse 'sim' à sua cura, mas agora você deve confiar em Mim para o
momento certo. Quando você pedir água, não vou lhe dar uma cobra. Eu
amo Você."

Eu: “Eu também te amo”.

O sonho acabou.

7


