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270 - Deus e 'Considere Este Dia'

Recebido em domingo, 17 de dezembro de 2017

Comunhão...

Prezado Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por minha família, meus amigos
e suas promessas em sua palavra.

A descrição de três sonhos semelhantes,
"A Sala das Lanternas de Papel"

Recentemente, tive três sonhos muito parecidos com as lanternas de
papel. Em cada um desses três sonhos, havia centenas das mais belas
lanternas de papel armazenadas em um único cômodo. Cada uma dessas
lanternas era tão incrivelmente detalhada que era admirada por todos que
olhavam para elas.

De repente e sem aviso, uma das lanternas de papel pegou fogo. O
fogo logo se espalhou para as outras lanternas. Dentro de segundos, toda
essa sala cheia de lanternas de papel estava queimando.

Descrição de três sonhos semelhantes ao longo…

Mesmo que isso não tenha sido confirmado pelo Senhor, não posso
deixar de acreditar que esta sala cheia de lanternas de papel representa o
Estado da Califórnia. No entanto, depois de ouvir comentários feitos sobre
isso no Nest, agora acredito que essas lanternas poderiam ser todos nós
depois de termos sido Transformados. Talvez isso tenha um significado
duplo?

Enquanto eu refletia sobre esses sonhos nesta manhã, Deus de
repente começou a falar comigo enquanto eu sentava na minha cadeira
devocional orando.

Deus: “Erin, considere este dia. Pare e considere tudo o que está ao seu
redor. O que você vê?

Abri as persianas na minha janela e olhei para fora. O sol estava
brilhando intensamente. Era aproximadamente 7 graus fora e era 1:00 da
tarde (que já é a noite em Jerusalém). Eu podia ouvir a água correndo
abaixo da minha janela do pequeno riacho. Eu ouvi o vento e o som distante
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do snowbird (Junko).

Olhei para o calendário hebraico e observei que Kislev 30 começa esta
noite, domingo 17 de Dezembro de 2017, e termina na segunda-feira à
noite, 18 de Dezembro de 2017. Kislev 30 começa esta noite e representa a
8º vela das 8 velas de Hanucá.

Eu, então, observei que Tevet 1 começa na segunda-feira à noite, 18
de Dezembro de 2017 e será a 7º vela. Tevet 2 começa na terça-feira à
noite, 19 de Dezembro 2017 e será a oitava vela. O 8º dia de Hanucá, o
último dia de Hanucá, termina na noite desta quarta-feira, 20 de Dezembro
de 2017.

Depois que eu terminei minha busca, eu estabeleci-me de volta para
minha cadeira devocional e começou a rezar novamente. Ao fazê-lo, notei
que tudo ao meu redor ficava perfeitamente quieto, mas apenas por um
segundo ou dois. Por muito pouco tempo, foi como se o tempo tivesse
parado.

Eu: “Pai, o que devo considerar? Eu sei que você está aqui, mas não posso
ver você. Bem, também não consigo ver o vento, mas certamente posso ver
seus efeitos. Eu também posso sentir o vento em minha pele enquanto
sopra ao meu redor. Se os efeitos do "vento invisível" são claramente
visíveis, quão maiores são "Seus Efeitos"?

Deus começou a falar comigo assim que terminei de escrever. Deus:

“Erin, considere cuidadosamente hoje.”

Eu: “Sim, Pai, mas estou com medo. Por favor, proteja nossos filhos e meu
marido em sua jornada para a cidade. Por favor proteja minhas filhas que
permanecem aqui comigo em nossa casa. Por favor, proteja meus amigos e
familiares que estão longe. Por favor, não leve nenhum deles para casa
antes que eles vejam tudo o que você prometeu. Eu amo você, pai. Você por
favor também nos considerará? ”

Deus:“ Erin, Erin, oh Erin, quando é que 'considerar' significa 'morte' ou
'machucar'? Por acaso as chuvas da inundação terminaram no dia 27? Por
acaso o óleo não continuou a queimar no candelabro para fornecer luz na
escuridão quando não havia esperança de que a chama pudesse continuar?
Então, considere o dia de hoje.

Eu: ”Eu parei e fiz uma pesquisa sobre o vigésimo sétimo dia. Notei que no
dia 27 de Kislev, começou na quinta-feira à noite, 14 de Dezembro de 2017
e terminou sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.

Dia 27 de Kislev representou a 3º vela das 8 velas de Hanukkah. No
entanto, Kislev 27 também teria sido o último dos 40 dias de chuva
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que teria começado em 17 de Cheshvan (o décimo-sete dia do segundo
mês) durante o dilúvio de Noé.

Eu então fiz uma pesquisa hoje. Hoje é Kislev 29 e a 5º vela das 8
velas de Hanucá teria sido acesa na noite de ontem. O Kislev 30 começa
nesta noite, domingo, 17 de dezembro de 2017, e termina na segunda-feira
à noite, 18 de dezembro de 2017, mas já teria começado em Jerusalém. A
6º vela das 8 velas de Hanucá será acesa esta noite e já foi acesa em Israel.

Fiz uma busca rápida em outras notícias que poderiam ter sido
importantes, mas realmente não encontrei nada. No entanto, devo admitir
que não procurei por muito tempo e sabia que minha busca não era
"excessivamente exaustiva". Decidi procurar mais um pouco depois de
terminar de falar com Deus em minha cadeira devocional.

Eu: “Eu olhei, pai, mas não consegui encontrar nada de muito significativo
para este dia. Meu coração está mal iluminado enquanto minha esperança
começa a desvanecer e o óleo da alegria está acabando. Sinto muito, Pai,
por minha falta de fé e meu desânimo, embora eu saiba em meu coração
que em breve fará tudo o que disse que fará. Minha esperança, bem, todas
as nossas esperanças, estão em você e só em você! ”

Deus: “Você terminou de declarar sua condição? Eu não sei disso já? Então,
Erin, considere este dia.”

Eu: “Sim, Pai, eu vou. É um lindo dia que você fez.”

Deus: “Sim, de fato, é um lindo dia. É realmente lindo. Considere isso.”

O sonho terminou.

Depois que esse sonho foi concluído, liguei para meu marido e
decidimos examinar as notícias juntos para ver se havia algum grande
evento. Decidimos, então, especificamente procurar por 'eventos
relacionados a Israel' para 'considerar' e logo nos deparamos com um artigo
que parecia bastante significativo para 'todos' considerar':

https://www.cnbc.com/2017/12/18/un-to-vote-monday-on-call-for-us-jerusalem-dec
ision-to-be-withdrawn.html

ONU para votar segunda-feira em chamada para

US Jerusalém decisão de ser retirada

O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve votar na
segunda-feira um projeto de resolução pedindo a retirada da decisão do
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer
Jerusalém como a capital de Israel, disseram diplomatas, um
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movimento que deve enfrentar um veto de Washington.

O texto de uma página do Egito, visto pela Reuters, não menciona
especificamente os Estados Unidos ou Trump. Diplomatas dizem que tem
amplo apoio entre os 15 membros do conselho, e embora seja improvável
que seja adotado, a votação vai isolar Trump sobre o assunto. Para passar,
uma resolução precisa de nove votos a favor e nenhum veto pelos Estados
Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia ou China.

Trump inverteu abruptamente décadas de política dos EUA neste mês
quando reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, gerando indignação
dos palestinos. Trump também planeja transferir a embaixada dos EUA para
Jerusalém a partir de Tel Aviv.

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, elogiou a decisão de
Trump como "a coisa certa e certa a ser feita".

A missão dos EUA na ONU não estava imediatamente disponível para
comentários no domingo.

Ministros das Relações Exteriores árabes concordaram em buscar uma
resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto. O rascunho
do texto da ONU expressa “profunda tristeza pelas decisões recentes sobre o
status de Jerusalém”.

Afirma que quaisquer decisões e ações que se proponham ter alterado,
o caráter, status ou composição demográfica da Cidade Santa de Jerusalém
não têm efeito legal, são nulos e devem ser rescindidos em conformidade
com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança.”

O projeto também conclama todos os países a se absterem de
estabelecer missões diplomáticas em Jerusalém.

Israel considera a cidade sua capital eterna e indivisível e quer todas
as embaixadas baseadas ali.

"Nenhum voto ou debate mudará a clara realidade de que Jerusalém"
é a capital de Israel, disse Danny Danon, embaixador de Israel nas Nações
Unidas, em um comunicado no sábado.

Os palestinos querem que a capital de um estado palestino
independente esteja no setor leste da cidade, que Israel capturou em uma
guerra de 1967 e anexou em um movimento nunca reconhecido
internacionalmente. O projeto de resolução do conselho “exige que todos os
estados cumpram as resoluções do Conselho de Segurança em relação à
Cidade Santa de Jerusalém, e não reconheça quaisquer ações ou medidas
contrárias a essas resoluções.”

Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU adotada em
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dezembro de 2016 “sublinha que não reconhecem quaisquer mudanças nas
linhas de 4 de junho de 1967, inclusive em relação a Jerusalém, além
daquelas acordadas pelas partes por meio de negociações.”

Essa resolução foi aprovada com 14 votos a favor e uma abstenção do
ex-presidente dos EUA, Barack Obama. a pressão do antigo aliado Israel e
Trump, então presidente eleito, para Washington exercer seu poder de veto.
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