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374 - Uma Grande Luz Chegou ao Mundo

Recebido domingo, 22 de dezembro de 2019 (Kislev 24)

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por minha família, amigos e
nossos pardais de longe. Obrigado por nos dar o Ninho, um lugar perto do
Seu Altar, onde todos podemos nos reunir. Obrigado por manter isso para
nós. É realmente um milagre. Já passaram sete anos, pai, e ainda sete anos
rápidos. Fui ferido em maio de 2014. Esse ferimento encerrou minha
carreira. Pouco tempo depois, meus filhos e eu nos mudamos para os EUA
para podermos ficar com meu marido e seus filhos.

Assim como prometido pelo Senhor, meus filhos foram libertados pelo
meu principal inimigo sem nenhum tribunal. Depois de todo esse tempo,
ainda nos maravilhamos com esse milagre, como se tivesse acontecido
ontem. Além do meu filho mais velho, no primeiro ano dos sete anos desses
sonhos, todos os meus filhos moram comigo em tempo integral desde então.
Logo depois de me mudar, eu era casado, algo muito não planejado. Perdi
meus pais durante esse período. Também descobri meus dois tumores
cerebrais e um caroço entre as costelas nas costas.

Embora os tumores e o nódulo não apresentem risco de vida, também
descobri que precisarei de cirurgia ocular mais cedo ou mais tarde. Meus
filhos agora são adultos. Isso ainda me leva às lágrimas, pois meu tempo
com eles chegou e se foi tão rápido. O que me traz um sorriso no rosto é
que todos os nossos filhos amam Jesus e acreditam em Suas promessas.
Enquanto meu marido ainda está desempregado, oramos todos os dias para
que isso seja revertido em breve e que ele tenha uma grande oportunidade.

O solstício de inverno passou na noite passada. Daqui em diante, os dias se
tornarão mais longos e brilhantes. Cada dia será um pouco mais longo e
cada noite será um pouco mais curta. Estamos no mês hebraico de Kislev
agora, um mês considerado como 'o mês sombrio'.

De acordo com o Talmud, Adam também notou que os dias estavam
diminuindo, levando ao solstício de inverno. Segundo essa fonte, Adam
percebeu que os dias estavam gradualmente se tornando mais curtos. Isso o
assustou, por um bom motivo, pois ele não sabia sobre o solstício de
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inverno. Com medo de que ele logo tivesse de viver em constante escuridão,
Adão clamou a Deus em angústia.

Adão: “Ai de mim. Porque eu pequei, o mundo ao meu redor está sendo
obscurecido. Está voltando a um estado de caos e confusão. Este deve ser o
tipo de morte que me foi sentenciada pelo céu.”

Ele então decidiu orar, jejuar e olhar interiormente. Durante seus oito
dias fazendo isso, o solstício de inverno passou e ele então viu que os dias
estavam se tornando mais longos novamente. Ele mais uma vez clamou a
Deus, mas desta vez com alegria.

Adão: “Então, este é o caminho do mundo!”

Depois disso, Adão decidiu celebrar este tempo de prolongamento da
luz. Ele comemorou isso por oito dias seguidos nessa mesma época (Avodah
Zarah 8a). Para mim, isso parecia ser um prelúdio óbvio para a futura
instituição do Hanukkah, o Festival das Luzes. Também é importante notar
que o mês hebraico de Kislev também é chamado de 'O Mês dos Sonhos',
bem como 'O Mês da Esperança'.

O Hanukkah começa hoje à noite com a iluminação da primeira vela e
dura oito dias. O dia de Natal será o terceiro / quarto dia de Hanukkah, com
a iluminação da quarta vela à noite. Em Tua Palavra (Ageu 2:18), Pai,
Kislev 24, 'o 24º dia do mês 9. Você nos diz para 'considerar este dia, a
partir deste dia, todo o caminho de volta a partir do dia em que o foram
lançados os fundamentos do templo do Senhor.

Pai, quando Jesus morreu na cruz, houve um eclipse. Houve também
um grande terremoto. Esse terremoto foi tão grande que destruiu o templo
em dois. Três dias depois, Jesus ressuscitou. Parece que deveríamos
considerar mais uma vez esses sinais para hoje. Nós somos a noiva de
Jesus. Nós somos as luzes, as chamas, em lâmpadas cheias de óleo. Nós os
mantemos acesos enquanto esperamos em nossos aposentos que nosso
noivo venha nos buscar.

Sim, somos as luzes / chamas especiais do Senhor. Devemos vigiar
nosso Senhor e impedir que o óleo em nossas lâmpadas se esgote. No
entanto, as outras coisas que esses candelabros representam são as Duas
Testemunhas, com Jesus no centro. Quanto a este Hanukkah, o Festival das
Luzes coincide com as férias de Natal. No meio do Hanukkah é o Natal, o dia
que a maioria do mundo vê como o nascimento de Cristo.

Por falar nisso, muitos especialistas bíblicos acreditam que Jesus
realmente nasceu durante a Festa dos Abrigos (geralmente no final de
setembro / outubro). Nesse caso, isso significa que Jesus foi concebido
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durante o Hanukkah, que também às vezes coincide com o Natal.
Independentemente disso, se é Sua concepção ou Seu nascimento, Ele é
digno de ser celebrado todos os dias, incluindo o Natal (e nós também).
Enquanto alguns ainda o vêem como um 'bebê impotente', nós o
conhecemos como sendo a Luz que entra em um mundo sombrio.

Esta chama foi acesa por você, pai! Foi muito provável durante o
Hanukkah que o Espírito Santo pairou sobre a Virgem Maria. Ela seria então
preenchida com a Luz do Mundo, o menino Jesus. Depois de ficar na Terra
por pouco tempo, Ele mais tarde residiria em nós, transformando nossos
corpos no Templo de Deus e no Templo do Espírito Santo. Em troca, isso faz
de cada um de nós um tipo de 'Santo dos Santos'. Para aqueles de nós
vistos dessa maneira por Deus, somos então chamados ao Seu serviço
superior.

Oh pai, eu não sou uma estudiosa da Bíblia. Na realidade, algumas das
opções acima são apenas minhas melhores suposições, com base em tudo o
que estudei ao longo dos anos. Anos atrás, você me mostrou a Terra do
ponto de vista. Você me mostrou as luzes daqueles a quem chamou por um
tempo e tempo como este. Pai, esperamos muito tempo para que esse
chamado realmente acontecesse e, como resultado, muitas de Suas luzes
estão diminuindo à medida que as esperanças desaparecem. Por favor,
Senhor, levante-se em nós em breve e Transforme-nos em Seu Exército.

Quanto a mim e a este mês de dezembro, minha luz ficou mais fraca à
medida que problemas muito além da razão atingiram nosso lar e nossa
vida. Porém, não somos apenas nós, como sei que muitos pardais do Nest
estão passando pelo mesmo. Por favor, pai, renove nossos espíritos e dê
vida aos nossos corpos cansados. Nós te amamos e prestamos atenção em
você. Meus olhos estão em você e continuo em frente, apesar do meu
coração partido causado por nossos problemas contínuos.

Pai, por favor, continue a nos proteger e nos sustentar porque
acreditamos que você tem um plano maior! Senhor, estudei recentemente
Mateus 24. Há muito o que estudar aqui. Em Mateus 24:1-12, você,
nosso Senhor Jesus, nos instrui a ter cuidado para que ninguém nos desvie.
Você nos avisou de tantas coisas neste incrível capítulo…

● Que muitas entrarão em seu nome e dirão que são você, levando
muitos a se perderem.

● Durante esse tempo (que está acontecendo agora), ouviremos falar de
guerras e rumores de guerras, mas nós não se assuste porque o fim
ainda não chegou

● Nação se levantará contra nação e reino contra reino
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● Haverá fomes e terremotos em vários lugares

● Todas essas coisas são o começo das dores de parto

● Por causa de nosso amor a Jesus, somos odiados por todas as nações,
mas o povo judeu também.

● Muitos caem, traem-se e odeiam-se.

● Muitos falsos profetas se levantam e levam muitos a se

● perderem. A ilegalidade aumentará

● Por causa de tudo isso, o amor de muitos esfriará

Embora, a princípio, eu pensasse que todas essas coisas estavam
falando da Grande Tribulação, agora parece que tudo isso está acontecendo
agora. Não tenho certeza, pois, mais uma vez, não sou um estudioso da
Bíblia, apenas alguém que te ama tanto e quer conhecê-lo mais no maior
número de coisas possível. No entanto, a prova agora parece estar bem à
nossa frente. Sei que estou vendo manifestações de demônios em várias
pessoas. Estes incluem:

● Faces contorcendo e torcendo em um forma não natural

● Corpos agitando incontrolavelmente

● Corpos movendo de maneiras estranhas

● alterações excepcionais nas personalidades, comportamentos e / ou
rotinas

● pessoas sendo estranhamente flagrantes

● mentiras sendo manifestada

● Veils sair ao longo de tantos, a fim de tê-los simplesmente aceitar
esses novos comportamentos sem questionar nada disso

Parece até que o presidente dos EUA, Your Bull, os trouxe à tona.
Agora você vê isso nos políticos, na mídia e em pessoas famosas, mas na
realidade em muitos outros lugares. Independentemente de qual parte seja
apoiada, é difícil negar que haja um aumento extremo na corrupção. O mal
aumentou tão rapidamente nos últimos sete anos que ainda estou em
choque e descrença. Por favor, nos ajude. Pai, por favor, nos fortaleça!

Jesus: “Erin, suba.”

Uriel estava na minha frente e com a armadura completa. Era óbvio
para mim que ele ainda estava lutando em uma batalha épica. Enquanto
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inspirador no físico, ele também estava, de alguma forma, me consolando ao
mesmo tempo. Só o fato de saber que ele, junto com todos os poderosos
anjos de Deus, em breve estará nos protegendo e lutando conosco, me deu
tanta paz.

Ele olhou nos meus olhos. Enquanto ele falava sério, também tinha a
confiança de alguém que sabia que Deus venceria em breve essa grande
batalha.

Uriel: Sorrindo um pouco para me consolar.

"Aguente. Erin, espere um pouco mais! Deus tem ouvido os seus
clamores e tem enviado ajuda. Embora pareça que há um atraso, o Exército
de Deus já está em batalha.

“Você sabe disso como viu os efeitos. Agora, fique encorajada, pois,
em breve, você verá o fim dessas tempestades e uma Grande Luz. Sim,
Erin, o amanhecer logo quebrará em uma Grande Luz.

“Erin, Ele não disse essas coisas para você em loucura. Por favor, se
apegue às Suas promessas.

“Levante-se e tenha coragem, pois logo você não estará sujeita a
homens iníquos ou a seus planos iníquos. Embora os iníquos ainda a
amaldiçoem, eles também terão medo de você. Maiores são aqueles que
estão com você e com o Senhor em você do que aqueles no mundo.

“Agora eu devo ir.

“Alegre-se! Alegre-se, Erin, porque uma Grande Luz tem chegado ao
mundo!”

Ele se virou e se foi em um instante.

O sonho acabou.
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