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Sonho 182 - Jesus, Raízes e o Jardim
Recebido sábado, 28 de novembro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 42)

Comunhão

Obrigado por mais um dia aqui na Terra e por minha família, filhos e amigos . Obrigado pelo
meu lugar seguro e pelo Seu amor. Por favor, conceda-me a capacidade de escrever hoje. Por
favor, ajude a apoiar minha cabeça e remover a dor que sinto.

Pai, se fui arrogante ou orgulhoso, por favor, me perdoe. Se tenho corrido à Sua frente neste
desvio divino, por favor, leve-me de volta ao bom caminho. Você me instrui enquanto corro
minha corrida e Você nutre e refresca minha alma com a água viva de Sua Palavra.

Você me mostrou vislumbres do que está por vir e às vezes fico impressionado. Pai, muitas
vezes me lembro da minha posição inferior por causa da minha dor. Você me chamou de
qualificado, mas acho que haveria outros mais capazes e certamente bem o suficiente para
escrever o que lhes é mostrado.

Eu sei que estou enviando uma mensagem confusa de mares agitados por tempestades agora,
mas ainda tenho esperança. Mesmo quando as ondas tentam me consumir, Você me mantém
elevado e flutuante. Justo quando eu começo a ter medo, Você está lá e quando eu clamo por
Você, Você responde.

Você me resgata das ondas que me consumem e me coloca em uma bela costa e eu te amo
muito. Estou triste hoje, Senhor, pois não tenho pais para telefonar este ano para o Dia de Ação
de Graças. Minha mãe fazia torta de chiffon de gemada e todo ano nós conversávamos
enquanto um ou ambos fazíamos.

Na maioria das vezes, era eu telefonando para ela com perguntas técnicas com a televisão
jogando futebol americano na faculdade, em uma pausa depois de concluídas as baixas para
aplausos momentâneos mútuos. Depois de aplaudir, retomaríamos mais uma vez nossa
conversa.

Pai, tenho saudades dela e sou grato por ter tido uma boa mãe. Agradeço por ela, mas agora
minha dor é como as ondas do oceano. Às vezes as ondas são pequenas, mas às vezes as
ondas parecem me consumir.

Obrigado por manter minha cabeça acima da água. Eu te amo e sorrio enquanto fico tão
impressionado com o quanto Você me ama e realmente todos nós. Eu dificilmente mereço
qualquer de Seu favor, mas vejo evidências de Sua mão em tudo o que faço.
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Você me concedeu esses sonhos incríveis, embora eu tenha muita dificuldade para
escrevê-los. Agora entendo por que esses sonhos podem demorar mais para eu fazer, já que
nem tudo que Você me mostra deve ser escrito até o tempo determinado.

Em vez disso, Você está me ensinando como refletir sobre o que vi e esperar em Você para
revelar o mistério. Sou direcionado de volta às Escrituras em tudo o que tenho visto e percebo
que todas as profecias devem ser cumpridas na Bíblia antes que Jesus finalmente tome Seu
assento em Jerusalém, pois Deus simplesmente não vai contra Sua Própria Palavra.

Pai, o Senhor tem me conduzido ao Livro de Jó, Daniel 9: 24-26 e Neemias. Não tenho certeza
de por que o Espírito Santo está me direcionando tão fortemente para essas Escrituras em
particular, então, por favor, mostre-me o que Você gostaria que eu considerasse a leitura.

Na realidade, muitas vezes tenho medo de perder algo que parece pequeno para mim, mas
pode ser enorme para Você. Espero nunca me concentrar em algo familiar em vez da raiz do
que Você está me mostrando, então, por favor, me oriente em tudo isso.

Senhor, por favor, abençoe as obras de minhas mãos e me ajude com meus limites para que
Você se torne grande e eu me torne pequeno como deveria ser em todos esses assuntos. Pai,
Você é o desejo do meu coração e a Quem desejo agradar.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou imediatamente perto de uma bela árvore com vista para o vale de Beracah, que significa
'bênção' no céu. Eu estava tão animado por estar aqui novamente e percebi que estava
vestindo uma túnica de linho branca e algo parecido com pantalonas brancas cortadas.

Meus pés eram lindos e calçados com sandálias 'românicas' que foram tecidas e enroladas em
volta dos meus tornozelos e panturrilhas. Pareciam uma combinação de couro dourado tecido,
metal e fita combinados e eram de alta tecnologia e extremamente confortáveis.

Essas sandálias eram como andar em uma nuvem e, no entanto, eram incrivelmente bonitas.
Eu pulei para cima e para baixo e minhas sandálias me fizeram pular e ficar sobrenaturalmente
mais alto do que se eu não as estivesse usando. Eu ri disso enquanto respirava o ar celestial.

Senti uma onda de oxigênio jorrar em meu corpo e em minhas veias e era como se eu tivesse
vida novamente. Eu podia ouvir a água correndo das cataratas e o rio atrás de mim. Quando
procurei a pedra e a vi ao longe, perto do Rio da Vida, não vi Jesus ali e fiquei surpreso.

Eu: “Senhor, estás aqui?”

Olhei de novo, mas ainda não conseguia vê-lo, embora sentisse em meu coração que Ele
estava aqui. Fui até a bela árvore e vi que ela estava cheia de frutas, mas não consegui
alcançá-los. Eu ri e decidi pular para tentar pegar uma fruta parecida com uma pêra dourada.
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Dobrei meus joelhos e pulei com essas sandálias maravilhosas e consegui alcançar uma das
frutas. Com esforço, consegui ter sucesso e fiquei encantado com minhas habilidades com
minhas sandálias Heavenly.

Eu mordi esta fruta dourada de pêra e era suculenta e satisfatória. Tinha doçura, acidez e corpo
suficientes para me deixar contente e eu fiquei satisfeito. Isso me deixou muito feliz e iluminou
meu humor, pois realmente senti que alimentava minha alma.

Eu: “Obrigado, padre, pelos bons frutos.”

Eu então olhei para a minha direita e para baixo perto da vinha e vi anjos colhendo uvas ao
longe. Eu olhei para eles e eles acenaram. Eu acenei de volta e ri de alegria. Eles
imediatamente voltaram à colheita.

Eu: “Senhor, estás por aqui em algum lugar? Eu sei que você é? "

Só então, um pequeno coelho marrom fofo apareceu e olhou para mim e acenou com a cabeça
e a pata para segui-la. Eu estava rindo porque ela parecia exatamente um bichinho de pelúcia
que temos aqui em casa. Eu estava muito curioso para não segui-la.

Eu sabia em meu coração que o Senhor provavelmente estava por perto e observando isso à
distância com um sorriso e uma risada deliciosa. Eu segui este coelhinho rechonchudo por um
caminho até um campo próximo ao vinhedo, onde havia uma pequena placa, 'Jardim de Erin'.

Eu ri disso porque eu realmente não jardinei muito desde que eu era criança e minha mãe tinha
algumas seções em uma horta comunitária em University Village em Albany, Califórnia.
Lembrei-me de como era emocionante ter produtos frescos cultivados apenas com o plantio de
algumas sementes.

Nosso lugar neste jardim era ao lado de nossos vizinhos nos apartamentos da aldeia onde
morávamos. Tínhamos nossas fileiras de produtos ao lado de uma família judia que tinha um
menino que eu conhecia da terceira e quarta séries.

Embora eu não consiga mais me lembrar do nome dele, lembrei que brincava com ele e com
seu irmão mais velho. Seu irmão era alguns anos mais velho que ele e foi diagnosticado com
leucemia. Durante sua batalha contra isso, minha mãe e eu ajudamos a cuidar do jardim deles,
enquanto a mãe deles cuidava do filho moribundo.

Lembrei-me de que esse menino finalmente faleceu e que a família se mudou logo depois
disso. Eu vi a foto dele na minha turma da quarta série, mas não conseguia me lembrar de tudo
sobre ele.

No entanto, lembrei-me de que a horta que era deles acabou parando de produzir e ervas
daninhas cresceram no lugar dos vegetais. Perguntei a minha mãe por que paramos de cuidar
da horta e ela disse que era porque eles não queriam mais os vegetais.
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Ela explicou que o jardim havia sido iniciado pelos meninos e que o filho mais velho adorava.
Como resultado, jardinar ali era doloroso demais para continuar com sua dor.

Quando a família se mudou e depois de ouvir tudo isso, o jardim que era deles me faria sofrer.
Na primavera seguinte, tudo foi arrancado e a horta comunitária foi removida. Esta foi minha
última experiência verdadeira no jardim.

Agora estou seguindo este coelho enquanto olhava e via fileiras e mais fileiras de vegetais
crescendo em solo fértil. Eu ri e corri para cima e para baixo nas fileiras. Eu cheguei a uma
linha que parecia ter ervas daninhas e parei no meu caminho, pois parecia completamente fora
do lugar aqui.

Eu: “Senhor, por que o céu tem joio? Isso não faz nenhum sentido."

Eu me ajoelhei e puxei uma 'erva daninha' verde com folhas brancas. A raiz era longa e não era
facilmente arrancada, então eu a deixei. Eu então arranquei a 'erva daninha' ao lado dela e ri
como se fosse uma 'batata celestial'.

A batata era bronze e cintilante e estava perfeita. Na verdade, esta era a batata mais perfeita
que eu já tinha visto. Esta batata era grande, medindo cerca de trinta centímetros de
comprimento e doze de largura.

Eu: Rindo. “Hmm, acho que as batatas fritas podem estar no menu do Heavenly? Talvez haja
batata-doce frita também? Frio."

Eu olhei e vi que havia outra 'erva daninha' e comecei a arrancá-la.

Jesus: Rindo. "Erin, essa 'erva' não é uma erva daninha."

Virei-me e vi Jesus caminhando em minha direção e estava sorrindo e rindo da minha reação.
Eu rapidamente retirei minha mão da garganta do que pensei ser uma erva daninha. Eu
rapidamente abaixei, pulei e corri até ele para um grande abraço.

Eu: “Oh não, opa. Senhor, é tão bom ver-te. Eu senti sua falta. Onde você esteve? Acho que
está salvando a Terra. Oh, eu quis dizer 'salvar o mundo'. ”

Jesus: Rindo tanto. "Sim, Erin, um pecador de cada vez."

Eu: “Sim, Senhor, e eu sou um entre muitos”.

Jesus: Sorrindo e rindo. "Sim, você está, mas você está aqui cuidando do seu jardim e
salvando-o da destruição pelas ervas daninhas."

Eu: “Senhor, Você é tão engraçado. O que é esta planta se parece com uma erva daninha? ”

Jesus: “Esta planta é o alimento dos pobres nos tempos antigos e até hoje e chama-se 'malva'.”
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Eu: “Você quer dizer como marsh-'mallows ', como do tipo que você coloca no chocolate
quente?”

Jesus: Sorrindo e balançando a cabeça. "Eles não são os mesmos. Mas o nome tem raízes. ”

Eu: “Reparei que as raízes são longas e duras e não gostam de ser arrancadas.”

Jesus: “Engraçado, a maioria das coisas que crescem e têm raízes tendem a gostar de onde
são plantadas. Não é fácil ser desenraizado, não é? ”

Percebi que Seu rosto era lindo e Seus olhos eram de um verde azulado profundo. Sua pele
era bronzeada e seus dentes tão brancos quanto a neve. Eu sabia que Ele estava usando
várias camadas de significado.

Eu: “Não, não é. Senhor, no Céu, não posso simplesmente pedir que os vegetais sejam
entregues em minha casa ou tenho que colhê-los diariamente? ”

Jesus: Rindo. “Bem, suponho que você pode pedir e ele será entregue a você. No entanto, esta
colheita não é como o trabalho aqui no Céu e você não está trabalhando em vão como
costuma fazer na vida na Terra. Aqui no Céu você não trabalha em vão e agora o marshmallow
aqui pode ser o que você gosta dele. ”

Ele me indicou a planta de malva e me virei para olhar. Comecei a rir porque havia uma
pequena árvore com marshmallows pequenos e gigantes. Então me virei e ri ainda mais forte
quando vi uma pequena árvore com marshmallows de várias cores.

Jesus: “Vá em frente, Erin, experimente um.”

Ele cruzou os braços enquanto observava e pude ver que Ele claramente se deliciava com
isso. Peguei um marshmallow gigante e coloquei na boca. Era como baunilha doce e diferente
de qualquer marshmallow que eu já tinha comido na Terra. Eu rapidamente peguei outro e
coloquei na minha boca.

Eu: “Uau, isso é incrível. Este marshmallow é como uma nuvem, mas doce e maravilhoso ao
mesmo tempo. Senhor, eu amo isso. ”

Jesus: Rindo. “Bem, claramente você deve ter uma linha dedicada aos marshmallows.
Claramente, esta é uma boa planta 'erva daninha'. ”

Eu me virei e vi que agora havia uma fileira inteira de plantas florescendo de marshmallow.

Eu: “Então posso continuar assim? E quanto às batatas? ”

Jesus: “Você também pode colher isso.”

Eu: “Estou surpreso que algo cresça abaixo do solo. Todas as coisas boas não vêm 'acima da
terra'? ”
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Jesus: “Ah, você não gosta de batata, cebola, alho-poró e amendoim? Estes também não
nascem de uma raiz? ”

Eu: “Achei que a maioria das 'raízes' são do mal?”

Jesus: “Não, Erin, não confunda os dois, referindo-se às coisas que crescem da terra e
produzem frutos como o mal. Lembre-se de que Deus criou frutas, vegetais e criaturas para
comer e outros propósitos e isso é bom.

“Uma árvore começa com raízes que se plantam no solo enquanto o broto tenro cresce em
direção à luz. A árvore então produz bons frutos. Existem também bagas que crescem como
arbustos. Há vinhas altas e baixas, nas quais quanto mais pesado o fruto da videira, mais baixo
é o solo.

“Então existe o fruto da terra ou a maçã do solo da raiz que é a sua batata, cenoura e similares.
Cada um deles tem raízes em comum. As raízes nutrem as plantas e até as regam por baixo.

“Erin, toda matéria na vida contém uma raiz e algumas raízes são deixadas sozinhas, outras
ficam expostas e outras são cortadas. Algumas raízes são massivas e parecem ter tentáculos
profundos, mas sempre há uma raiz.

“Ao falar da raiz, o termo é 'Sheresh' e há várias camadas de significado aqui. Você recebeu
um lindo jardim aqui e não há ervas daninhas para sufocar sua colheita, pois apenas o bem
habita aqui. ”

Eu: “Senhor, o Senhor está me dizendo muito mais 'abaixo da superfície', então, por favor,
ajude-me a entender. Sinto no coração que não é por acaso relembrar velhas memórias ou
deixar de lado aquelas que não têm utilidade.

“Ajude-me a entender mais claramente porque recentemente tive dois sonhos que foram lindos.
O cenário era lindo e eu estou em boa companhia, mas minha visão está embaçada em plena
luz do dia e eu mal posso ver o que estava bem diante dos meus olhos. O sol brilhava em
ambos. Você está terminando meus sonhos? Estou perdendo a visão? ”

Jesus: Sorrindo. “Erin, não, este não é o significado desses sonhos. Às vezes, você não tem
permissão para ver mais nada, mas ainda pode entender o que ocorre. Você não perdeu sua
mente ou suas faculdades, apenas sua clareza de visão. Agora, o sol estava presente e você
estava andando na luz, mas coisas ocorreram para obscurecer sua visão. Por que?"

Eu: “Estou em desgraça com você?”

Jesus: “Não, é dado a você para que você entenda que você não pode ver tudo a menos que
Deus o permita. Só porque você recebeu um presente, isso não significa que às vezes você
recebeu todo o conhecimento por completo.
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“Às vezes, você recebe partes e, em seguida, outros recebem partes diferentes. Então, quando
colocados juntos, tudo se encaixa como um corpo tem muitas partes

“Enquanto você está lendo as profecias na Bíblia, lembre-se de que, embora muito poucos dos
profetas se conhecessem pessoalmente, eles se conheciam. Cada uma das profecias desses
profetas está se encaixando agora neste momento. Erin, o que você leu em Jó recentemente? ”

Eu: “Bem, concluí que, apesar de nossos melhores esforços, podemos encontrar problemas
com o inimigo. Podemos escolher desistir e amaldiçoar a Deus e nossas circunstâncias ou
podemos aceitar que Deus é nosso criador e nos usa para Seus propósitos, mesmo quando
não podemos ver Seu plano.

“Quando estamos focados em nossa incapacidade, nossas limitações e nossa visão são
obscurecidas pelas lágrimas, Ele ainda está no controle. Ele usa nossas limitações e carências
e nos conduz a um curso de retidão por Sua causa, não por nós. No entanto, no final, Ele nos
recompensa por permanecermos focados em Ele ser Deus e em nós sermos como Adão
quando viemos do pó. ”

Jesus: Sorrindo. “Hmm, muito bom, Erin. Fiquei preocupado porque você perdeu a essência da
vida de Jó, pois isso seria desejável ao ler sobre seu problema. Porque Jó amava a Deus, ele
optou por não dar ouvidos às palavras de superioridade e julgamento de seus amigos e
àqueles que afirmavam conhecer a Deus e que falavam por ele.

“Esses amigos careciam de compaixão e submissão a Deus, então agora, Erin, você deve
permanecer humilde e infantil maravilhada. Quando algo for mostrado a você, espere que Deus
revele o mistério, pois Ele é o Autor e eu sou o Caminho. ”

Eu: “Senhor, é difícil entender o seu mistério, pois tu és o Deus que veio em carne para andar
conosco. Você e Deus são iguais, mas diferentes. Ele é Seu Pai, mas também é meu. Eu sou
sua noiva e você é meu noivo, mas sua sabedoria é infinita. ”

Jesus: “Um dia tudo isso será entendido como Tu és amigo de Deus e Ele te chamou, então
alegra-te. Quando você tenta entender isso que não parece claro, então talvez não seja o
momento de resolver este mistério. Talvez a revelação não seja por agora. Não é a revelação
também pela Palavra da verdade? ”

Eu: “Senhor, eu olho para trás, depois de meu tempo com Você e o tempo é tão valioso, tão
multifacetado e tão complexo, quem pode verdadeiramente compreender Você? Você nos
mostra coisas todos os dias, mas os tempos de Apocalipse podem ser mais tarde.

“Recebi palavras proféticas de um ano atrás e até mesmo de dois anos atrás, que aconteceram
recentemente. No entanto, até que passasse ou se aproximasse, eu não tinha conhecimento
disso, mas apenas sabia que havia chegado a hora.

“Isso é exatamente como o relógio e o calendário de Deus, como posso entender o que não é
compreensível a menos que Você o revele? Eu entendo apenas o que estou familiarizado,
como as estações, a lua, o sol, as semanas, os dias e as horas e tudo o mais é um mistério.
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“Ao ler Daniel, sinto que é o tempo em que estamos, senão apenas um tempo longe. Na
verdade, o Livro de Daniel nunca foi meu foco, mas agora Você colocou isso em meu coração e
não consigo me afastar dele.

“Eu vejo três partes aqui. Primeiro, existem as sete semanas de anos ou 49 anos hebreus. Em
segundo lugar, há 62 semanas de anos ou 434 anos hebreus. Terceiro, há uma semana de
anos ou sete anos hebraicos. ”

Jesus: “Viste o que está escrito. Embora tenha sido escrito e à vista de todos, por que você
acha que aqueles escolhidos para ver isso não puderam ver isso? ”

Eu: “Você quer dizer, 'por que o povo judeu não reconheceu o seu Messias quando Você
veio?'”

Jesus: “Sim. Aqui está escrito e havia muitos homens sábios. Por que?"

Eu: “Eles procuraram outro e esperavam um rei de verdade. Em retrospectiva, tudo foi escrito e
Sua vinda cumpriu as profecias. ”

Jesus: “Por que os outros podem ver isso?”

Eu: “Talvez seja mais fácil ver quando você é removido.”

Jesus: “Deus permite que os de coração contrito, não endurecido, tenham olhos para ver e
ouvidos para ouvir. Este é um momento para compreender o 'Seresh', as raízes ou o cerne de
uma questão. Lembre-se de que existe uma raiz.

“Se a figueira não der fruto, ela morrerá, murchará e até será cortada de suas raízes. Para
onde vão as árvores mortas e partes de árvores? ”

Eu: “Eles são usados   como lenha?”

Jesus: “Sim. Se você vir frutos ruins, veja qual é a causa, pois existe uma 'causa raiz'. Se não
houver nutrição para a raiz, então tudo o que produz bons frutos será frustrado.

“Às vezes há algo que impede a nutrição, às vezes o solo fica ruim, às vezes não há água e o
sol escaldante seca toda a vida e às vezes as raízes estão tão profundamente no mal que
nenhum bem pode ser encontrado, mas a árvore pode viver por causa da visão obscurecida do
fazendeiro.

“Se não for controlada, esta árvore pode prejudicar as raízes de outras pessoas e,
eventualmente, destruir um pomar. É melhor reconhecer o problema começando pela raiz.
Você desejará cortar o que é prejudicial e cultivar o que é bom.
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“Ore, Erin, e permita que Deus envie aquilo que vem do alto e deixe Deus trazer as coisas à
fruição. Talvez a primeira estação produza um pequeno número de frutos, mas com diligência e
confiança em Mim, vou trazer os seus frutos em abundância recorde. ”

Eu: “Ah, está falando de mim, Senhor? Minha fruta é ruim? ”

Jesus: “Não, não há nenhum fruto ruim em você. No entanto, você também questiona se suas
raízes são ruins, mas eu digo que não são. Eu sou capaz de fazer uma árvore, a sua árvore,
prosperar, e ainda outra morrer e murchar. É uma questão de coração, Erin, e você dará ainda
mais frutos com paciência. ”

Eu: Fiz uma reverência diante Dele. “Jesus, meu Senhor, confio em Ti para fazer uma boa obra
em mim. É uma honra fazer a sua vontade de acordo com os seus planos. Lamento ter
reclamado das minhas circunstâncias. ”

Jesus: “Às vezes, as circunstâncias que surgem sobre você são obra de outros, mas, como Jó,
você deve permanecer focado em Mim mesmo quando não tem todas as informações. Você
confia em mim para não prejudicá-lo? "

Eu: “Sim, eu quero.”

Jesus: “Você coloca seus filhos e família em Meus braços capazes?”

Eu: “Sim, Senhor, visto que Tu és uma torre forte feita de um rebento tenro. Você é justo e julga
de acordo. Isaías 11: 1-5 me lembra da armadura que Você usa e me mostra a armadura que
eu preciso colocar diariamente. ”

Jesus: Sorrindo e acenando com a cabeça. “Muito bom, Erin. Agora, isso é o suficiente por
hoje. ”

Ele se aproximou e me abraçou.

Jesus: “Oh, um outro item escondido em Jó; seu marshmallow. ”

Eu: “Sério, tá aí? Marshmallows estão no Livro de Trabalho? ”

Jesus: Rindo. “Não, Erin, não do tipo que você coloca no seu chocolate quente, mas está lá.
Agora você vai encontrar. ”

Ele riu e me abraçou.

Sonhe…
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