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241 - Jesus, Salmos 68 e a Ilha e um Lago

Terminou no domingo, 23 de abril de 2017.

Hoje tenho 54 anos. Bem, 54 anos, 2 meses, 30 dias, 23 horas e 12 minutos
para ser mais preciso. Não é engraçado como 19.813 dias podem voar
rápido (sorrisos)?

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Você é o Deus do Impossível! Você faz de
cada dia um presente. Cada dia é novo, cada dia é único e cada dia envolve
confiar em você. Posso olhar para cada dia com pavor ou posso olhar para
cada dia com esperança.

Passei muitos anos olhando para cada dia com pavor. Eu não tinha
esperança e me perguntei se este seria o dia em que morreria sem propósito
sob o céu. Eu realmente pensaria assim, 'sem esperança', porque me
ensinaram que eu era o determinante do resultado de meus dias. Também
fui ensinado que era 'deus sobre mim mesmo'.

Foi horrível e, como resultado, passei muitos anos, quando criança,
vivendo com medo. Esse medo do desconhecido era tão assustador para
mim. Aqui estava eu, dizendo que determinava meu próprio destino, mas
estava cercado por pessoas que estavam acima de mim e das quais eu
temia.

O final dos anos 60 e o início dos 70 foram uma época de tantas
incertezas para mim, mas provavelmente para muitos. As famílias estavam
afastadas e muitos jovens, quer tivessem ou não filhos para cuidar, ainda
exploravam suas liberdades e participavam de suas 'opções'.

Digamos apenas que eu era uma criança observadora que estava
muito curiosa sobre as idas e vindas de meus pais para meu próprio bem. Eu
sabia muito e acabei carregando esse fardo comigo pela maior parte da
minha vida.

Isso acabou causando algumas feridas abertas e eu tive amargura,
raiva e uma auto-estima muito baixa como resultado. Também senti como se
simplesmente não importasse e até gostasse de "danos colaterais". Eu me
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encontrava a cada dia com ansiedade e, a cada dia, me perguntava se
perderia meus pais. Eu simplesmente não sabia, pois não havia nenhuma
certeza.

Embora eu não possa falar por meus irmãos e talvez seja apenas eu
que se sinta assim, eu era o mais velho e, como resultado, meu fardo era
grande. Logo comecei a desconfiar da autoridade devido ao mau exemplo de
meus pais. Cresci tentando controlar as únicas coisas que achava que
poderia controlar - meu corpo e meu destino.

Mais tarde, voltei-me para os esportes e malhar, mas também dediquei
muito tempo a coisas que só eu me importava. Passei horas ao sol e ainda
mais horas morrendo de fome. Eu me colocaria em rotinas de treino
extremamente punitivas.

Porém, nunca fiquei satisfeito e, como resultado, tive muito pouca paz.
Eu tinha tanto ódio de mim mesma que, não importa o quão altas minhas
realizações fossem, eu ainda não poderia me importar menos. Isso ocorre
porque eu me consideraria "ainda não bom o suficiente". Eu era tudo sobre
'IIII'!

Era uma loucura pura e, como resultado, sofri com a doença da
bulimia durante quase treze anos da minha vida. Por fim, fui diagnosticado
como "bulimorexia", a versão da bulimia induzida por exercícios, durante
nove desses treze anos. Eu fazia uma 'farra', o que, para mim na época,
significava apenas comer uma maçã, depois purgar e depois fazer exercícios
como um louco de novo.

Apesar dessa tendência à autodestruição, de alguma forma continuei
diligente em não levar nada para o meu corpo que pudesse me deixar
incapacitado. Como resultado, eu sempre seria chamado para ser o
'motorista designado, bartender e amigo' dos embriagados.

Isso me permitiu ficar de olho nos meus amigos e garantir que
ninguém se machucasse ou se envergonhasse de suas escapadas. Eu
também os manteria sob controle para que ninguém pudesse tirar proveito
deles, pois havia risco de isso acontecer mesmo naquela época.

Como resultado, uma noite fora com meus amigos da faculdade
geralmente envolvia eu ser 'um motorista, um atendente, um protetor e
uma mãe'. Isso significava que eu também seria tratado como seria de se
esperar ao lidar constantemente com "os intoxicados".

Um momento, eu seria seu 'melhor amigo'. Segundos depois, eu seria
'um grande pé no saco deles'. Aí eles diziam: 'quem é você, minha mãe?' Às
vezes, eu até seria chamado de 'b ****!' na minha cara.
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No dia seguinte, um novo padrão se repetiria assim que a sobriedade
os atingisse novamente. Eu então recebia um telefonema de desculpas:
'Uau, o que aconteceu ontem à noite? Eu sinto muitíssimo!'

Bem, eventualmente me cansei de tudo isso e as doenças contra as
quais eu pessoalmente lutava também me impediam de querer socializar.
Depois de um tempo, eu simplesmente parei de ser um 'facilitador' para
permitir que eu voltasse totalmente o foco para o meu 'SELF'.

Uma das coisas que aprendi com tudo isso é que, quando as pessoas
estão intoxicadas ao seu redor e você está sóbrio, há muito que você
'aprende' sobre si mesmo. É quase como se tudo o que eles estão pensando
em você fosse trazido à tona, já que o álcool parece funcionar quase como
um soro da verdade. Sim, eu ouvi muitas coisas horríveis faladas para mim
em calúnias bêbadas.

Agora percebo que muito disso eram mentiras após mentiras
provocadas por esses 'espíritos'. Por muitos anos, tentei mascarar a dor
desses 'momentos de soro da verdade' de todos, escondendo-me atrás de
uma 'máscara de humor'. Isso foi algo que minha mãe me ensinou a fazer e
é um ótimo método de desviar o que eu realmente estava sentindo.

Desnecessário dizer que passei meus primeiros 30 a 33 anos de minha
vida não verdadeiramente conectado ao coração de Jesus. Enquanto eu dei
a minha declaração de coração a Ele, no final dos meus 30 anos, eu ainda
não estava, 'totalmente', Nele até os meus 33 anos. Quando tinha 37 anos,
eu novamente pedi um 'Coração de Ouro', uma repetição do meu pedido
anuário de anos mais cedo, antes mesmo de conhecer Jesus como meu
Salvador.

Obrigado Pai! Graças a Você, nunca mais fui o mesmo! Obrigado por
me manter seguro em Seus braços. Obrigado por não me deixar morrer.
Obrigado pelo presente de cada novo dia. Olhando para trás, Pai, agora
percebo que o Senhor sempre esteve comigo, trabalhando tudo junto para o
meu bem.

Quando eu era criança, não me via como nada e fui reduzido
simplesmente por causa do meu tamanho, minhas circunstâncias e minhas
habilidades. Quando fiquei mais velho, comecei a me 'auto' elevar, me
fortalecer e me tornar 'egoísta'.

Obrigado por me reduzir verdadeiramente e por remover minhas
ambições vãs. Obrigado por me manter onde deseja que eu esteja. Só
depois de te dar a minha vida é que te permiti finalmente derrubar a minha
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parede tijolo a tijolo. Esta parede era muito forte porque eu a tinha erguido
para me proteger de tantas coisas.

Finalmente, e graças a Você e somente a Você, nenhuma parede resta
agora. Estou totalmente exposto, totalmente reduzido, completamente
rebaixado e despojado de tudo o que teria me impedido de fazer o que Você
me chamou. Eu sinto muito por ter sido um 'aluno' tão difícil para Você,
Senhor!

Há um ditado que ouvi uma vez que é mais ou menos assim: "Quanto
mais alto se pensa em si mesmo, mais forte se cai". Embora eu nunca
tivesse realmente pensado tão bem de mim mesma, ainda adorava outros
deuses além de você. Eu ainda era um escravo de outro mestre. Como
resultado, eu estava à mercê do mundo e este mundo, sem Você, é
impiedoso.

Hoje é um lembrete do quão longe Você fará por cada um de nós. Ao
que tudo indica, você deveria ter desistido de mim há muito tempo. Em vez
disso, e estou tão grato, tão grato, Você nunca desistiu de mim. Mesmo
quando eu desisti de mim mesmo, Você nunca desistiu de mim!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu já estava correndo em um bom ritmo. A beleza me cercou por
todos os lados. Este lugar era o paraíso ou algum tipo de 'campo de
treinamento' separado ainda criado por Deus. No entanto, eu não tinha
certeza de onde era isso. O que eu sabia era que era seguro correr aqui.

Quando olhei para baixo, percebi que estava usando roupas de
treinamento de alta tecnologia que só podiam ser Heavenly. Eu estava com
uma calça de corrida preta e uma jaqueta atlética azul feita para correr em
climas mais frios.

As roupas que eu usava não pareciam com nada que eu tivesse visto
ou sentido na Terra e isso tinha sido feito especificamente para 'corrida
celestial'. Se esse equipamento existisse na Terra, tenho certeza de que a
roupa que estava usando custaria facilmente vários milhares de dólares.

Até os sapatos que eu estava usando pareciam mais 'nuvens' nos
meus pés. Tanto que eu literalmente me senti 'correndo nas nuvens'. Meus
tênis de corrida eram feitos de pele de carneiro, com forro e acolchoamento.
Era como se eu estivesse correndo em sapatos feios, mas atléticos.

Embora seja difícil para mim descrever completamente, meus sapatos
também eram 'todo-o-terreno' e eu sabia que seria capaz de fazer todas as
coisas com eles enquanto corria, independentemente das condições
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extremas. Eu não pude evitar, mas balancei minha cabeça enquanto olhava
para os meus pés.

Quando fui apalpar meu cabelo, percebi que ele estava em um rabo de
cavalo e havia sido colocado pela abertura na parte de trás de um boné de
beisebol. Ao sentir meu cabelo, de repente percebi que também estava de
luvas. As luvas eram incrivelmente leves e arejadas e incomparáveis.

Embora eu não sentisse frio ou calor, perfeito na verdade, de alguma
forma eu sabia que estava correndo em um tipo de percurso de montanha
em um terreno semelhante às Montanhas Rochosas canadenses. Quando
olhei em volta para as montanhas majestosas muito altas, pude ver a neve
cobrindo os picos. Embora eu pudesse sentir o ar frio expandir meus
pulmões, nada estava acontecendo.

De repente, percebi o quão completamente saudável me sentia aqui.
Oh, como eu gostaria que isso fosse real e não uma visão. Antes que o
Senhor me leve para casa, como eu adoraria desfrutar de uma corrida
vigorosa, pedalar ou mesmo remar na água nesta condição incrível.

Quando fui apalpar meu lado direito com a mão, percebi que não tinha
gordura prejudicial à saúde. Eu era magro, mas ainda completamente
saudável. Eu me sentia parecido com o que sentia quando tinha cerca de 12
anos. Tudo era tão fácil naquela época, fosse respirar, correr ou apenas ficar
animado em meus passos.

Decidi tirar a luva para ver minha mão nua. Era jovem e bonito e não
havia rugas ou danos causados   pelo sol. Então parei inteiramente para olhar
minha mão direita enquanto escrevia 'aqui na Terra'. Ainda estava cheio de
anos e não parecia nada com o que eu estava vendo na visão.

Percebi que isso não era algo que eu deveria ter feito, pois a visão
parou de repente. Então, senti um chamado para que eu orasse sobre o que
acabara de fazer.

Oh pai, sinto muito. Parei para olhar minhas mãos enquanto escrevem
aqui. Parei e minha dor voltou instantaneamente. Por favor, perdoe-me por
comparar minha mão terrena com minha mão celestial. Por favor, Senhor,
traga de volta a visão.

Depois de orar com todo o meu coração, a visão voltou. No entanto, a
dor ainda permanecia em meu braço direito enquanto eu escrevia. Comecei
a correr novamente e agora estava me aproximando de um lindo lago na
montanha que eu podia ver ao longe. Decidi correr ainda mais rápido porque
queria beber um pouco da água refrescante do lago.
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Corri pela margem, rapidamente peguei a água com as mãos em
concha e bebi. A água era incrivelmente pura, fresca e perfeitamente
refrescante. Quando me abaixei para beber um pouco mais, pude ver Jesus
acenando para mim à distância. Ele estava em uma pequena ilha no lago.
Ele me chamou.

Jesus: “Erin, venha para Mim”.

Hesitei porque havia bastante água entre a costa e a ilha.

Jesus: Sorrindo.

“Venha comigo, Erin. Não há tempestade aqui.”

Eu olhei para a água novamente. Ao fazer isso, pude ouvir Jesus rindo
bem-humorado.

Jesus: “Oh Erin, o que você está olhando aí embaixo? O peixe não pode lhe
dar os pés.”

Ele riu.

"Então, ande, Erin, ande e apenas olhe para mim."

Olhei para a água novamente e comecei a negociar comigo mesma em
meus pensamentos.

Eu: “Hmm, se eu cair, então sei que Jesus vai me salvar. Mesmo que eu
fique molhado, ainda será uma boa lição de fé. Hmm, e se eu apenas
mantiver meus olhos nele e começar a correr?"

Jesus: Conhecendo os meus pensamentos.

“Sim, Erin, apenas mantenha seus olhos em Mim e comece a correr.
Esta é realmente a sua melhor opção.”

Ele estava sorrindo.

"Vamos, Erin, você pode fazer isso."

Decidi focar apenas Nele e comecei a correr como se houvesse um
caminho que ia direto para a ilha. Jesus sorriu para mim e me deu um
aceno de aprovação enquanto eu corria em direção a ele. Senti fortemente
que não deveria tirar meu foco Dele de forma alguma.

Embora agora parecesse estar correndo em chão sólido, resisti à
vontade de olhar para os meus pés. Logo cheguei à costa e corri direto para
Seus braços abertos. Quando Ele me abraçou, senti como se fosse uma
criança de novo e tivesse muita vida dentro de mim.

Eu: “Nossa, Senhor, isso foi incrível. Parecia que estava correndo em terra
firme!”
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Jesus: Sorrindo.

"Bem, Erin, olhe para trás."

Eu olhei para trás e agora havia uma ponte que se estendia através da
água de onde eu havia estado até a ilha. Comecei a rir porque, de fato,
havia atravessado uma ponte correndo em direção a Jesus o tempo todo!

Eu: “Hmm, então eu não estava andando sobre a água, não estava?”

Jesus: Rindo.

“Não, mas isso importa? Agora, seria mais difícil para você correr
através da água ou atravessar uma ponte que eu acabei de construir para
você em questão de segundos?”

Jesus então me levou até a beira da água. Ao olhar para a água,
fiquei surpreso ao descobrir que a água parecia apenas muito profunda, mas
na verdade tinha apenas cerca de sete centímetros de profundidade.

Jesus: Sorrindo.

“Então, eu vou perguntar novamente o que é mais um milagre. Sou eu
construindo uma ponte em segundos ou você está correndo sobre a água?”

Ele riu.

"Oh, em águas profundas de três polegadas."

Eu: “Senhor, embora andar sobre as águas seja algo que as pessoas já
ouviram falar, ainda é difícil para nós imaginarmos. Embora eu esteja agora
aqui com Você e nem minhas roupas nem meus sapatos estejam molhados,
muitos ainda tentariam explicar isso alegando que tudo isso foi feito de
barco ou helicóptero.

“Em contraste, uma ponte como esta levaria facilmente anos para os
homens planejarem e construírem. No entanto, aqui está, bem diante de
nossos olhos, em apenas alguns segundos. Esta ponte é construída de forma
tão robusta que, a menos que Você a destrua, a evidência desse milagre
está bem aqui na nossa frente. Há pouco tempo, essa ponte nem existia.

“Agora, como esses sapatos são tão incríveis, muitos poderiam dizer
que eu poderia facilmente ter corrido em apenas sete centímetros de água e
alegar que isso ainda não era uma evidência, pois os sapatos são à prova
d'água. Com base em tudo isso, eu teria que dizer que a ponte seria mais
difícil de explicar e seria ainda mais um milagre para eles.”

Jesus: Sorrindo.

"Hmm interessante. Então, estamos falando de um milagre 'com
evidência' versus um milagre 'sem evidência', embora o resultado seja
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exatamente o mesmo, certo? Se eu removesse o milagre de uma vez, você
teria corrido para a água e molhado os sapatos. Agora, diga-me, qual
método você mais gosta para chegar onde está?”

Eu: “Bem, o 'velho eu' teria preferido correr na água. O 'novo eu' adora a
ideia de ser como Peter e correr através das águas até Você. No entanto,
devo admitir que adoro ter a evidência física do Seu milagre! Isso é incrível,
Senhor!"

Jesus sorriu e riu da minha resposta.

“Você deve entender, Senhor, que apenas estar aqui com Você neste
corpo e neste lindo lugar, bem...”

Comecei a chorar. “…Muito poucos acreditam em mim. Eu gostaria que
mais pessoas pudessem ver mais disso, Senhor, e acreditar que isso vem de
Você. Se apenas, Senhor."

Eu estava chorando muito agora e o Senhor pegou minha mão.
Enquanto Ele gentilmente segurava minha mão, Ele olhou nos meus olhos
com uma ternura que desafiava qualquer descrição terrena e qualquer
comparação terrena.

Jesus: “Não se preocupe, Erin, logo. Em breve, o mundo saberá a diferença
entre o que é falsificado e o que é real. Embora alguns ainda se enganem,
aqueles que Me conhecem saberão a diferença. Agora, venha e sente-se
comigo.”

Eu segui Ele enquanto Ele caminhava até uma linda pedra que tinha
um banco cortado nela. Quando Ele se sentou, Ele fez um gesto para que eu
me sentasse ao lado Dele.

Jesus: “Erin, esta foi uma lição difícil para você hoje porque suas memórias
foram agitadas. Embora eles o tenham fortalecido para sua jornada, Me dê
isso agora.”

Eu: “Sinto muito, Senhor. Lamento ter sido tão egoísta, tão amargo, tão
zangado, tão vaidoso, tão competitivo, tão crítico e muito mais.”

Jesus: “Erin, deixa isso tudo ir e dá para mim. Meu fardo é fácil e Meu jugo
é leve.”

Ele fez sinal para que eu removesse meu jugo. Eu ri e 'fingi' tirar meu
jugo dos ombros. No entanto, quando 'levantei' meu manche, percebi que
algo pesado estava na verdade sobre meus ombros, embora eu não pudesse
ver nada lá. Minha risada rapidamente se transformou em uma careta
quando percebi que simplesmente não poderia tirar isso sozinha.
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Eu: “Oh, Senhor, por favor, tire essa coisa de mim”. Eu devo ter parecido em
pânico agora.

Jesus: “Erin, permita-me. Permita-me tirar este jugo de você.”

Com uma mão, ele ergueu meu jugo dos meus ombros. Foi tão leve
como uma pena para ele. Em comparação, parecia que pesava 'toneladas'
para mim. De repente, me senti leve e livre.

Eu: “Oh, obrigado, Senhor, obrigado!”

Ele sorriu e acenou com a cabeça em aprovação. Ele então se virou em
direção ao lago e jogou este objeto aparentemente invisível nele. Uma
fração de segundo depois, ele caiu na água e criou uma enorme onda de
donut, como se um meteoro tivesse acabado de cair. Quando uma grande
onda veio em nossa direção, Ele ergueu Seu braço e a água imediatamente
se acalmou. Nós dois estávamos rindo tanto.

Jesus: “Uau, Erin, isso foi pesado.”

Eu: “Oh, Senhor, eu não tinha ideia do quão pesado era o meu jugo! No
entanto, nada é uma surpresa para Você e Você está sempre no controle de
todas as coisas. ”

Jesus: “Bem, Erin, embora não fosse pesado para Mim, a água certamente
se repartia por ele. Hmm, talvez o peixe precise finalmente sair do
esconderijo.”

Nós dois rimos e eu senti muita alegria neste momento incrível com
ele. Ele então se virou para mim, olhou nos meus olhos e ficou muito sério.

Jesus: “Ora, Erin, não sou cruel. Eu sei que você está com muita dor. Tenho
toda a intenção de curar você, mas desta vez não será como antes. Desta
vez, haverá evidências e isso será como uma ponte. Haverá evidências
físicas e ninguém será capaz de dizer 'isso' ou 'aquilo', entendeu? ”

De repente, me senti encorajado por ter em breve uma versão terrena
disso. Embora o Senhor tenha me dito anteriormente que nossos corpos
transformados não seriam tão perfeitos quanto nossos corpos celestes, Ele
também me garantiu que ficaríamos absolutamente encantados com o que
Ele fará por nós aqui na Terra.

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Eu conheço o que você pensa, Erin, então dê-Me também. Farei
tudo bonito na hora certa, então não se preocupe. Para mim, você é linda e
essa é a sua hora. Agora, você teve alguns sonhos recentemente em apoio a
isso.”
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Quando Ele disse isso, dois sonhos que eu estava tentando lembrar de
repente voltaram completamente para mim.

Eu: “Sim, o primeiro sonho era bastante incomum, mas o segundo sonho
também...”

Sonho 1

Eu estava juntando uma série de fórmulas complexas para fazer uma
fragrância. No entanto, eu sabia que esta fragrância estava sendo criada
exclusivamente para mim por Você e que Você estava trabalhando através
de mim para criá-la. Quando foi finalmente terminado e engarrafado, tinha
um cheiro incrivelmente lindo.

Sonho 1 terminou.

Sonho 2

Eu não tinha nenhuma roupa no armário para usar em uma festa de gala
especial que estava chegando. Na verdade, eu não tinha nada em meu
armário e ele estava completamente vazio. Alguns amigos logo chegaram e
me disseram que era hora de partir. Então, expliquei a eles que não tinha
nada para vestir.

Meus amigos então me disseram para não me preocupar e me levaram
a um grande ginásio de escola. Esse ginásio tinha um palco em uma das
extremidades e servia tanto como ginásio quanto como auditório. Quando
olhei para o chão do ginásio, pude ver que todas as peças de roupa e
sapatos que já tive estavam lá. Eles eram de minhas próprias roupas ou de
minha loja de roupas que eu possuía anteriormente.

As roupas eram todas coordenadas por cores e perfeitamente organizadas.
Fiquei simplesmente pasmo ao olhar em volta. Eu vi coisas que eu lembrava
do meu passado que agora estavam desatualizadas. Alguns dos itens eram
da minha infância e foram costurados à mão pela minha mãe. Eu
nervosamente me virei para meus amigos enquanto pensava que o que eu
estava prestes a dizer seria impopular.

Eu: “Obrigado por tudo isso. No entanto, todas essas roupas agora são
inúteis para mim. Agora tenho roupas novas e não sou mais a mesma
pessoa de antes. ”

Em vez de ficarem chateados com minha reação, meus amigos me
aplaudiram com muito incentivo.

Um amigo: “Então, o que faremos com tudo?”

Eu: “Dê!”

Meus amigos mais uma vez aplaudiram.
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Sonho 2 terminou.

Jesus: “Hmm, então você tem uma nova fragrância que criei para você.
Você até tem roupas novas. Esta é uma boa notícia, certo?”

Eu: “Sim, Senhor, mas o que vou ter que vestir?”

Jesus: “Bem, Erin, tudo o que você precisar ser-lhe-á dado, entendeu?”

Eu: “Senhor, eu viajo para ver meu médico novamente. Por favor, me cure.
A dor agora é maior do que sou capaz de suportar. Por favor, Senhor, não há
alívio e a dor agora faz meu coração disparar. ”

Jesus estendeu a mão e tocou meu braço. De repente, senti minha dor ser
removida e ela continuou a ser removida pelo resto da minha escrita.

Eu: “Obrigado, Senhor.”

Jesus: “Logo, Erin, muito em breve.”

Eu: “Senhor, houve neve de novo ontem e caíram quase sete centímetros.
As árvores estão brotando, mas ainda não floresceram. Os bichinhos estão
de volta, os salgueiros estão nas árvores e os passarinhos estão fazendo
ninhos. A primavera parece ter apenas começado. Por favor, Senhor, por
favor logo. Eu te amo. Eu te amo muito."

De repente, me senti levado a pegar minha Bíblia. A Bíblia abriu no
Salmos 68 e percebi que havia escrito a data '2012.08.07' lá em 2012. Ele
então me levou aos Salmos 64 e 65.

Jesus: “O primeiro é a garantia de que tudo o que foi predito vai acontecer.
Você enfrentou muitas pessoas que o odeiam sem motivo, mas
especialmente nesta temporada. Observe atentamente o que lhe mostrei
aqui hoje e não tenha medo. Erin, lembre-se das promessas que eu fiz a
você. "

Fui então atraído de volta para a minha Bíblia. Ele então me conduziu
aos Salmos 45 e 46.

Jesus: “Agora, anime-se - a promessa da primavera - o tempo de sua nova
fragrância.”

Ele sorriu e me abraçou.

O sonho acabou.
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