
Sonho 119 - Vingado sete vezes

Recebido terça-feira, 23 de abril de 2013
(Anteriormente conhecido como Mini 25)

O sonho começa ...

Eu estava viajando para uma cidade ao sul abaixo de um rio, semelhante a
Portland,  Oregon. Eu morava ao norte do rio. O rio me parecia mais uma divisão.
Eu estava  participando de um evento na parte norte da cidade, semelhante a
estar perto de  Vancouver, no estado de Washington.

Foi um evento importante e minha família estava comigo. Eu estava fazendo compras
quando encontrei alguns ex-companheiros de uma igreja muito grande que eu
costumava  ir em Portland. Eu os reconheci, mas eles mal pareciam me reconhecer.

Achei isso interessante porque, quando pertencia a esta igreja, muitos dos membros
não  foram muito gentis comigo durante alguns dos meus momentos muito difíceis. Fui
acusado de coisas que não fiz. Mais tarde, descobri que vários dos meus amigos mais
próximos me traíram. Eu realmente não tinha vontade de encontrar nenhuma dessas
pessoas.

Enquanto as pessoas da minha antiga igreja começaram a me ajudar com algumas
de  minhas sacolas de supermercado, não fiquei surpreso que eles estivessem
fazendo isso  com relutância, se não com relutância. Um dos casais que me ajudaram
disse que  deveríamos ir a um evento em sua igreja, onde uma banda chamada
'Avenged Seven Fold' estava se apresentando.

Eu disse a eles que consideraria isso, mas estávamos ansiosos por outro evento no
norte. Contei aos meus filhos sobre este grupo. Achei muito estranho que um grupo
de  rock secular estivesse se apresentando em nossa velha Igreja Pentecostal em
Portland. Eu estava planejando ir para o outro evento e meus filhos e eu estávamos
brincando sobre esse grupo 'Avenge Seven-Fold' se apresentando em uma igreja
bastante conservadora.

Comecei a cantar na frente dos meus filhos. Embora eu achasse que a música que
estava cantando era 'Avenge Seven Fold', na verdade era a letra de uma música do
Skillet, um  grupo de rock cristão. A música que eu estava cantando se chamava
“Awake and  Alive”. Meus adolescentes estavam rindo porque eu confundi as letras que
estava  cantando. Eles ficaram envergonhados.

Ao sairmos do hotel para ir ao nosso evento programado, um porteiro me disse que
precisávamos levar esta van até a nossa antiga igreja para que os convidados
pudessem  ver o show. Sob um protesto muito fraco, acabei levando todos nós para o
evento do sul,  o evento 'Avenged Seven-Fold'. No entanto, como esse evento foi
durante o primeiro culto nesta igreja e nosso outro evento foi depois do almoço,
pudemos ver os dois eventos.
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Chegamos à nossa velha igreja. Houve dois eventos ocorrendo; um foi um debate e o
outro o concerto. Fui levado aos bastidores para ajudar a servir água aos palestrantes
convidados antes do início do show principal 'Avenge Seven-Fold'. A igreja era tão
enfadonha que eu realmente não tinha ideia de como isso iria funcionar.

Alguns velhos amigos e membros da igreja me viram, mas não ficaram nada felizes
em  me ver. Isso me fez sentir horrível. Quando o serviço começou, os palestrantes
convidados começaram a dar testemunhos sobre suicídio. Todd Burpo Jr. foi um dos
palestrantes convidados, assim como três outros palestrantes que reconheci, mas
não  conhecia.

Eles mostraram filmes de vítimas de suicídio pouco antes de se tornarem
deprimidos o  suficiente para tirar suas próprias vidas. Foi chocante e extremamente
triste. Fiquei em  choque porque muitos nesta igreja acreditavam que o suicídio era
uma sentença  automática ao inferno, mas aqui estavam eles tendo testemunhos
públicos de  suicídio. Isso foi bastante intrigante para mim.

À medida que o serviço avançava, cumpri minha designação de dar copos de água
aos  oradores convidados. Em outras palavras, eu era a garota da água.

Os oradores convidados então começaram a falar sobre o céu, mas não estavam
interessados no que eu tinha a dizer sobre o céu. Na verdade, eles nem mesmo
estavam  interessados no que Todd Burpo Jr. tinha a dizer sobre o paraíso.

Depois disso, decidi sair e levar meus filhos para fora da igreja antes mesmo do
'Avenge  Seven-Fold' começar seu show.

Sonho…

Achei esse sonho bem interessante, pois é extremamente raro ouvir rock. No entanto,
em  algum momento, meu filho me contou sobre o grupo de rock 'Avenged
Seven-Fold'. Meu  filho me informou que, embora 'Avenged Seven-Fold' tenha um
nome com temática  bíblica para o grupo, na verdade não estava relacionado a Deus.

Gostaria também de mencionar que hoje, 23 de abril de 2013, também marca o  69 o
aniversário da destruição dos judeus húngaros. Hitler começou a deportar os judeus
do comboio da Hungria em 29 de abril de 1944. Alguns 800.000 judeus foram
enviados  para a morte no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. De 22 de
abril até 27 de  abril de 2013, na Hungria, judeus e cristãos, os descendentes dos
autores e vítimas,  seguirá os mesmos históricos marchas da morte, para comemorar
o mesmo caminho de  quase 70 anos atrás.

29 de abril de 2013 também pode ser interessante, já que a Palestina está tentando
forçar  Israel a estender as negociações da proposta de 'paz' por mais nove meses. Por
que  nove meses? Acredito que nove meses tem algo a ver com a duração total de um
contrato vinculado. Em sua religião, eles podem quebrar um contrato obrigatório e
considerá-lo  nulo após nove meses. Estes são, de fato, tempos interessantes em que
estamos  vivendo!
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