
Sonho 238 - Anjo, Jó e o Cordão de Prata (Visita 3 e 4)

Recebido no domingo 26 de março de 2017 (Visita 3 e 4) ...

Quando entrei na cozinha, havia um 'irmão da fraternidade' parado ao lado da ilha
com uma  garrafa de álcool e um copo bem na frente dele. Havia também dois
vasos extremamente  valiosos situados perto do centro desta enorme ilha.

Um dos vasos era um vaso Loetz muito grande feito de vidro iridescente azul, verde e
ouro com  sobreposições de prata esterlina. O outro era provavelmente um vaso
Tiffany, pois era feito de  ouro característico e vidro roxo com sobreposições de bronze.
O valor desses dois vasos devia  ser em torno de $12.000 cada, mas talvez valessem
ainda mais.

Nesse jogo de bebida em particular, parecia que os meninos estavam tentando pular
moedas  nesses vasos extremamente valiosos. Se a moeda errasse, o 'garoto da
fraternidade' tinha que  'dar um tiro'. No entanto, se eles conseguissem quicar a moeda
no vaso, todos os outros teriam  que "engolir um tiro".

Alarmado com a precariedade da situação, localizei rapidamente dois vasos baratos
de  tamanho semelhante em um dos armários. Esses vasos eram definitivamente
muito mais  adequados devido ao risco de danos, então rapidamente troquei os
valiosos vasos. Como os  'meninos da fraternidade' já estavam bastante
embriagados, eles mal perceberam que eu fiz a  troca.

Com certeza, logo depois de trocar os vasos, um 'garoto de fraternidade' em um
estado de  embriaguez acidentalmente derrubou um dos vasos. Enquanto se
despedaçava, muitos deles  riram histericamente. Não acreditei na total imprudência,
então resolvi procurar uma pessoa  sóbria para perguntar se eu poderia comprar
esses vasos deles.

Depois de uma procura considerável, finalmente encontrei alguém que parecia estar
sóbrio. Ao  me aproximar dele, reconheci-o de uma foto que havia visto antes, que o
identificava como o  presidente da fraternidade. Ele sorriu para mim quando me
aproximei dele.

Eu: “Olá, meu nome é Erin. Só queria perguntar se esses vasos estavam à venda. ”

Pres: “Oi Erin. Vá em frente e pegue-os. Eles estão com a casa desde o início e todos
nós  realmente odiamos esse velho lixo. A propósito, eu tenho muito mais lá, se você
quiser alguma  dessas coisas também. ”
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Ele me apontou uma pequena sala e me levou até lá. Quando entramos na sala, vi
tantos itens  bonitos que teriam um valor incrivelmente alto em um leilão que fiquei em
choque total.

Eu: “Uau, você sabe como essas coisas são realmente incríveis?”

Pres: “Sim, mas costumava haver cinco vezes mais disso nesta sala. No entanto,
uma vez por  ano, temos uma festa em que catapultamos essas coisas para uma
cerca de pedra. ”

Embora ele achasse tudo isso muito engraçado e estivesse rindo disso, meu
estômago  começou a ficar enjoado com o desperdício total.

Pres: “Se você quiser, apenas pegue, mas eu sugiro que você faça isso
rapidamente, porque  você nunca sabe quando iremos trazer nossa catapulta
novamente.”

Eu: “Ótimo, mas gostaria de pelo menos pagar algo por tudo isso.”

Pres: “Olha, eu não quero ou preciso do seu dinheiro e nem o nosso capítulo.”

Eu: “Tudo bem, obrigada. Vou começar a mover essas coisas imediatamente. ”
Eu rapidamente comecei a mover esses itens valiosos para o meu carro
estacionado na  frente. Adquiri alguns itens incríveis, incluindo Tiffany, Loetz,
Weller, Wedgewood, French  Majolica e Belleek.

Também encontrei alguns mapas antigos incríveis, paisagens a óleo, estátuas de
bronze e  tapetes persas. Olhando mais um pouco em volta, também encontrei
tinteiros antigos, um  relógio muito valioso e uma bela balança com pesos. Eu
balancei minha cabeça enquanto  levantava a balança para inspecioná-la.

Eu: Rezando. “Oh Senhor, se os fundadores originais desta ordem fraterna soubessem
o que  está acontecendo hoje, eles certamente estariam usando isso como uma escala
de julgamento.”

Depois de carregar o máximo de itens que pude, voltei apenas para encontrar uma
coleção  inteira de livros raros. Muitos desses livros raros foram primeiras edições e
alguns foram até  assinados. Houve Edgar Allan Poe, Dickens e até Shakespeare.
Embora tudo isso seja um tanto impossível, tudo o que posso dizer é WOW!

Depois de procurar mais um pouco, encontrei alguns pergaminhos de design de
William Morris  e até mesmo uma planta de casa original de Frank Lloyd Wright. Eu
rapidamente acrescentei  que esta sala sozinha continha vários milhões de dólares em
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artefatos valiosos. Mais uma vez,  fiquei apreensivo por simplesmente pegar todos
esses itens, então falei com o presidente  novamente.

Eu: “Tem certeza de que posso simplesmente pegar isso? Coletivamente, esse
material vale  uma fortuna absoluta! ”

Pres: Rindo. “Olha, Erin, eu não estou bêbado e vou até escrever uma nota oficial
de venda  para que você possa finalmente relaxar sobre tudo isso. Queremos que
você pegue. ”

Ele então encontrou uma folha de papel e escreveu um recibo de aparência
bastante  profissional. Ao olhar mais de perto, vi que ele continha todas as letras
miúdas legais  necessárias para remover oficialmente todos os direitos desses
bens e transferir totalmente a  propriedade para mim. Fiquei em choque porque o
'contrato' era bem escrito, justo, legítimo e  juridicamente vinculativo e até mesmo
listava uma descrição detalhada de cada um dos itens que adquiri.

Eu: “Só para ter certeza, isso é seu para vender, certo?”

Pres: “Eu sou o guardião legal disso, então sim.”

Ele então passou a me mostrar documentos legais que descreviam que isso era
verdade. Fiquei surpreso com todo o esforço que ele estava colocando nisso para me
deixar levar essas  coisas. Ele até me forneceu uma cópia colorida de um documento
delineando suas credenciais  com as assinaturas de autorização. Percebi que suas
assinaturas em todos os documentos  combinavam perfeitamente.

Pres: “Olha, se temos permissão para destruí-lo catapultando-o no quintal ou durante
um jogo  de moedas de bêbado, se podemos jogá-los fora e jogá-los no lixo, se a
gente mesmo enterrar  alguns no quintal sem nenhum motivo específico, se ninguém
vier catalogar ou inventariar  nossos móveis e se ninguém nos policiar, certamente
temos o direito de vendê-los ou, neste  caso, doá-los quando quisermos. Afinal,
pagamos nossas dívidas. ”

Eu: “Ok, obrigada. Embora eu realmente não tenha muito dinheiro comigo, insisto
em pelo  menos dar a você todo o dinheiro que eu tiver. ”

Enfiei a mão no bolso e percebi que tudo o que tinha era uma nota de $10 comigo.
Isso era  ainda menos do que eu pensava que tinha comigo. Eu timidamente entreguei
a ele e ele sorriu  ao pegá-lo de mim.

Pres: “Isso é mais do que suficiente porque eu realmente não quero o seu dinheiro.
Terei prazer  em vender tudo a você por US $10, apenas para que vá embora. Aqui,
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vou agora mesmo  adicionar isso à nota fiscal. ”

Depois de adicionar o preço de compra de $10 à nota fiscal, ele marcou oficialmente o
contrato  como 'pago integralmente'. Mesmo ele sendo tão prestativo e insistente, eu
ainda não pude  evitar, mas me senti um tanto em conflito.

Por um lado, me senti um pouco astuto, pois sabia do imenso valor dessas coisas.
Embora eu  ache que a fraternidade também gostou, eles simplesmente não gostaram
da aparência  daquelas coisas antigas. Por outro lado, ainda me sentia muito bem com
isso, pois sabia que  pelo menos manteria essas coisas protegidas de perigos. Por sua
vez, eu seria capaz de  vender esses itens para aqueles que realmente os valorizariam
e os apreciariam como pedaços  significativos da história que cada item foi.

Quando terminei de carregar tudo em meu veículo, fiquei chocado ao descobrir que
tudo se  encaixava perfeitamente. Eu simplesmente sabia que deveria haver um anjo
me ajudando a  fazer tudo isso, pois isso simplesmente desafiava a lógica de que tudo
poderia ter se encaixado  tão bem.

Decidi voltar para a casa para verificar a festa com bebidas uma última vez antes de
partir para  sempre. Quando entrei na cozinha novamente, foi-me mostrado que cada
um dos 'meninos da  fraternidade' tinha agora adquirido um 'espírito' de cada uma das
respectivas garrafas de álcool  de que estavam bebendo. O que vi a seguir foi difícil de
descrever, mas vou tentar.

Em essência, eu vi algo como um tipo de 'espírito' flutuando para fora de cada
garrafa como  uma nuvem. Era quase como o 'gênio' do filme da Disney, mas sem a
clareza. Por sua vez, o  "espírito" que entrava em cada bebedor parecia ficar mais e
mais intenso a cada vez que  tomavam outro gole.

O Senhor então baixou uma descrição do que cada um dos diferentes 'espíritos'
estava fazendo a esses jovens enquanto eles 'os bebiam':

•Tequila: Aqueles que bebem tequila tornaram-se  paranóicos, travessos,
extremamente turbulentos e um  pouco 'loucos'.
•Whisky: Aqueles que bebem whisky tornaram-se  violentos. Porém, pouco
antes de se tornarem violentos,  eles declarariam que não poderiam assumir
a  responsabilidade pelo que estavam prestes a  fazer. Imediatamente depois
de serem violentos, eles  então ficariam com remorso. Este ciclo continuou
se  repetindo.
•Bourbon / Scotch: Aqueles que bebiam bourbon /  scotch começaram a
relembrar pensamentos tristes de  seu passado que, por sua vez, pareciam
torná-los 'um  tanto suicidas'. Eles começavam se tornando chorões,  mas
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depois ficavam quietos e tristes. Este ciclo continuou se repetindo.
•Gin: Aqueles que bebem gim tornaram-se lascivos e cobiçosos.
•Vodka: Aqueles que bebem vodka ficam encorajados, com ciúmes e de
alguma forma fisicamente muito mais  fortes do que normalmente seriam.
•Jägermeister: Aqueles que bebiam Jägermeister  começaram a ter
alucinações e muitas vezes começaram a rir sem motivo aparente.
•Rum: Aqueles que bebiam rum tornaram-se sedutores, exageradamente
expressivos e também começaram a rir  sem motivo aparente.

Eu: Orando. “Oh, Senhor, esses 'espíritos' realmente estão dominando o
comportamento  desses bebedores. Quando o licor é rotulado como 'destilado', ele
realmente é rotulado de  maneira apropriada. Não tenho certeza se cerveja e vinho
terrestre são diferentes? Embora eu  não tenha certeza sobre tudo isso, parece sábio
simplesmente evitar absorver esses 'espíritos'  completamente. ”

Senti que tinha visto mais do que o suficiente, então encontrei a porta e fui embora.
Eu ainda  estava em choque com tudo o que tinha no meu carro e não conseguia
acreditar que tudo isso  tinha acontecido.

Sobre a descrição do sonho 4…
Pai, em que mundo louco vivemos. Por favor, conceda-nos sabedoria. Por favor,
fortaleça todos  nós, pois o que está por vir é terrível. Tudo isso está vindo para nós
tão rapidamente que  precisaremos de Você em tudo o que fizermos, mas ainda mais
agora do que nunca.

Recebido em terça-feira 28 março th , 2017 (Visita 4) ...
A descrição do sonho 5 começa ... “Um massacre evitado, um homem salvo” Nota: Este
sonho teve um pouco de palavrões nele, mas eu removi os palavrões e os substituí por
'****'. Também há violência e conteúdo perturbador. Embora eu pudesse simplesmente
ter removido tudo isso completamente, achei que era importante indicar o quão 'na
vida real' era esse sonho, deixando-o.  Para aqueles que podem ficar ofendidos com
isso, por favor, sintam-se à vontade para pular este sub sonho em particular .
Era uma tarde ensolarada e eu estava dirigindo para buscar meus filhos na escola.
Quando fui  parado em um cruzamento, um ônibus escolar que eu sabia que
transportaria alunos do ensino  fundamental começou a desviar e depois tombou de
lado.
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Eu rapidamente saí do meu carro e corri para as portas de emergência traseiras do
ônibus. Eu  podia ouvir as crianças gritando e chorando. Abri a porta, entrei e comecei
a ajudar as crianças  a descer do ônibus até que todas tivessem saído. Eu poderia
dizer que já havia sido  transformado, pois isso era muito fácil para mim fazer.

Quando olhei para as crianças, elas estavam muito confusas e perturbadas. Por um
verdadeiro  milagre, nenhuma das crianças teve quaisquer ferimentos além de alguns
arranhões e  hematomas. Ao verificar as crianças, finalmente cheguei às duas últimas
crianças que ajudei.

Eles eram gêmeos adoráveis com cerca de sete anos de idade e ambos usavam
chapéus  brancos e capas de chuva amarelas. Não pude deixar de sorrir para mim
mesma, pois pensei  que suas roupas estavam fora do lugar para um clima tão bom.
Um dos gêmeos acenou para  mim.

Twin: “Há um homem com uma arma assustadora na frente.”

Eu balancei a cabeça e coloquei meu dedo nos lábios para mantê-la quieta. Em
seguida, reuni  todas as crianças em uma área segura ao lado da estrada. Eu apontei
rua abaixo para uma  área que não podia ser vista do ônibus e falei alto o suficiente
para eles ouvirem.

Eu: “Vocês todos devem ficar juntos e caminhar até lá”. A seguir, apontei para uma das
crianças que parecia mais velha e permaneceu relativamente composta em
comparação com as outras  crianças. "Eu quero que todos vocês o sigam." Eu então
instruí o menino mais velho.
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“Agora, eu preciso que você conte seus passos. Depois de chegar a essa curva na
estrada, preciso que conte mais 60 passos no total e espere aí. Faça com que
todos fiquem perto de  você e espere por ajuda. Você entende?"

Menino mais velho: “Caminhe até a curva da estrada, 60 passos depois e espere
por ajuda.” Eu balancei a cabeça que sim e sorri. Eu então me dirigi a todas as
crianças novamente. Eu: “Preciso que todos vocês o sigam, ok? A ajuda está
chegando. ”

Todas as crianças concordaram com a cabeça. A maioria deles ainda estava
chorando e eu  poderia dizer que eles estavam todos com medo. Depois que eles
começaram a andar e eu  sabia que eles estariam seguros, decidi voltar para o
ônibus.

Pouco antes de entrar, reconheci uma mãe que tinha acabado de parar seu carro
perto do  ônibus capotado. Apontei para as crianças que andavam e coloquei meus
dedos nos lábios  para ficar quieto. Por alguma razão, eu não tinha telefone, então
fiz um gesto para que ela  telefonasse pedindo ajuda.

Observei quando ela começou a fazer um telefonema enquanto dirigia para onde as
crianças  estavam. Fiquei aliviado porque agora haveria um adulto lá para cuidar
dessas crianças  assustadas.
Entrei no ônibus e pude ver o motorista amassado na lateral, que agora era o fundo.
Quando me aproximei dele, ele parecia estar respirando, mas inconsciente. Quando
me aproximei do motorista, de repente notei um homem agachado atrás do banco
da frente.

Enquanto o homem ainda parecia atordoado e machucado com a queda, ele ergueu
os braços  para apontar uma metralhadora "em miniatura" para mim. Fiquei assustado
e agora bastante  assustado. Instintivamente, coloquei minhas mãos no ar.
Observação: mais tarde, pesquisei isso  nas imagens do Google e acredito que a
arma seja um 'SOFIC 2014 SIG MPX', mas não tenho certeza sobre isso.
Eu: “Sou apenas uma mãe ajudando a recolher as crianças. Meu nome é Erin. ”

Atirador: “Eu não me importo com quem você é. Este motorista idiota girou o volante
antes que  eu pudesse fazer qualquer coisa. ”

Olhei então para o telhado, agora lateral, e estava crivado de buracos de bala.
Estávamos nas  janelas à direita dos assentos que agora estavam na estrada.
Enquanto eu queria ir embora,  percebi que, se me virasse para sair, ele atiraria em
mim.

Eu: “Então, espere, você ia atirar no motorista?”
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Atirador: Gritando. "Não não não!" Ele estava irritado. “As crianças! As crianças! Eu sou
o  carrasco e é a hora deles! ” Eu poderia dizer que ele estava saindo de sua
concussão enquanto  olhava ao redor. “Espere, onde estão as crianças? Onde diabos
eles estão? "

Eu: “As crianças se foram.”

Atirador: “Mas não há sangue? Para onde eles foram?"

Eu sabia que tinha que dizer ao homem o que ele queria ouvir. Senti que, se não o
fizesse, ele  sairia do ônibus e começaria a atirar nos espectadores que agora se
reuniam.

Eu: “Olha, você realmente bagunçou essas crianças. Não tenho certeza se eles vão
mesmo  fazer isso. ”

O homem parecia perturbadoramente feliz e satisfeito com isso e que, no mínimo, as
crianças  estavam estressadas e sofrendo. Então apontei para o motorista.

Eu: “O piloto parece estar em péssimo estado. Posso verificá-lo? "

Atirador: “Não, não, não! Eu deveria atirar nessa cabeça de merda. ”

Ele apontou a arma para a cabeça do motorista e percebi que ele estava prestes a
puxar o  gatilho. Eu sabia instintivamente que precisava distraí-lo imediatamente.

Eu: “Ok, ok, ok. Olha, está tudo bem. Ele não consegue nem se mover. Ele
provavelmente já  está morto. Eu não desperdiçaria suas balas. Você pode precisar
deles para mim, certo? "

Eu sorri e ri para tentar aliviar o clima. No entanto, na realidade, não conseguia
acreditar que  tinha acabado de dizer isso. Ele então riu também e achou engraçado.

Atirador: “Ah, então você também quer morrer hoje?”

Eu: “Bem, eu não planejava fazer isso hoje.” Eu ri. “No entanto, eu já sei que o Céu é
incrível,  pois já morri antes.”

Atirador: Rindo. "Oh, ok, isso explica suas 'bolas'."

Eu: “Bem, da última vez que verifiquei, não tinha nenhuma 'parte
masculina'.” Eu ri novamente, pois sabia que meu humor parecia
estar acalmando-o.
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Atirador: “O céu é uma merda. O inferno é para onde estou indo. ”

Eu: “Sério? Você já esteve lá? Tive amigos que viram e sei que mudou suas vidas.
Eles nunca  desejariam isso para ninguém. Eu sei que Jesus não quer você lá. ”

Ele parecia confuso e, enquanto balançava a cabeça e segurava a testa, percebi que
ele tinha  um ferimento feio na cabeça. Embora difícil de ver por causa de seu
comportamento  ameaçador, ele era na verdade um cara de aparência normal que eu
acreditava que muitas  mulheres achariam atraente.

Ele tinha cerca de 30 anos, cabelo escuro e olhos azuis penetrantes. Ele estava
vestindo jeans,  uma camiseta preta com gola redonda e uma jaqueta moderna de
couro preto de corrida.

Atirador: “Quem diabos é você? Você é algum tipo de freira pregadora? Talvez eu
deva atirar  em você. Você poderia ser um anjo. ”

Eu: “Bem, eu não sou nenhum desses. Talvez hoje seja meu último dia. Se esta é a
vontade de  Deus, então vá em frente e atire! ”

Ele ergueu lentamente sua arma até apontar bem para o meu coração. Enquanto
tentava  parecer calmo na esperança de que ele mudasse de ideia e não atirasse em
mim, eu estava  realmente pensando: 'Oh, Senhor, isso vai doer.' Comecei então a
pensar em meu marido e em  meus filhos.

Ele fez algo com sua arma e ouvi um estranho som de bloqueio. Observei seu dedo
enquanto  ele apertava o gatilho. De alguma forma, tudo isso parecia acontecer em
câmera lenta. Sons  altos de tiros perfuraram o ar enquanto ele atirava em mim sem
parar.

Quando ele parou de atirar, olhei para o meu torso, mas nada aconteceu comigo. Ele
apontou a  arma para "o telhado", que agora era a lateral do ônibus, e atirou
novamente. Tantos tiros  crivaram o ônibus que ele começou a parecer "queijo suíço".
Enquanto a câmara automática  continuava disparando, ele virou a arma para mim.

Quando estava prestes a atirar em mim, respirei fundo e me preparei para morrer.
Enquanto ele  atirava na minha cabeça e no meu corpo pelo que pareceram vários
minutos, o que eu sei que  não poderia ter sido, percebi que, mais uma vez, nada havia
me atingido. Suspirei e senti um  grande alívio.
Olhei para trás e percebi que as balas formavam uma silhueta estranha em minha
cabeça e  corpo. De repente, senti meu 'interior se soltar involuntariamente' e eu sabia
que não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Porém, pouco antes de 'isso'
acontecer, senti Deus me  fortalecer. Obrigado, padre, o 'sentimento' então foi embora
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tão rápido quanto veio.

Atirador: "Ok, Erin, quem diabos é você?"

Eu não conseguia acreditar que ainda estava calmo, pelo menos por fora. Eu sabia
que, se  Deus não tivesse me fortalecido, eu teria desmaiado de terror de tudo
isso.

Eu: “Eu sou apenas Erin. Agora, qual é o seu nome? ”

Atirador: “Trey. Meu nome é Trey. ”

Eu: “Olha, Trey, acredito que Deus tem um plano para você e que hoje pode ser o dia
em que  você O encontrará”.

Apontei para uma 'janela lateral', que agora era o telhado. Conforme olhávamos, a
história de  Trey começou a se desenrolar na janela como se fosse uma espécie de
tela de vídeo. O Senhor então forneceu as palavras e comecei a narrar a história de
Trey para ele desde que ele era  pequeno.

Trey agora estava em choque e olhou em completo silêncio. Nós dois estávamos
assistindo sua vida como se fosse um filme. Embora eu ainda não conseguisse
entender por que ele queria  morrer ou por que queria matar aquelas crianças
inocentes, agora eu podia ver como ele havia  chegado a esse ponto de desespero.

Embora não vá entrar em detalhes sobre as muitas coisas que vi sobre sua vida, um
incidente  se destacou. Quando Trey era muito jovem, seu pai estuprou sua irmã. Uma
vez, Trey o pegou  fazendo isso e gritou para ele parar enquanto sua irmã estava
chorando.

Enquanto o pai então parava, ele apenas parou o tempo suficiente para dar uma surra
em Trey  antes de retornar à sua busca pelas aves. Trey tinha testemunhado isso
algumas vezes e logo o deixou em estado de choque.

Então, vi Trey como um adolescente. Ele estava lutando contra a depressão, raiva e
medo. Então vi que uma ferida aberta em sua cabeça se formou a partir de tudo isso.
Usando  este 'ferimento na cabeça', vários demônios mais tarde ganharam acesso a
Trey quando ele  ficou mais velho. Ele agora estava em conflito severo e tinha grande
dificuldade em entender o  certo do errado.

Pouco antes do final do 'filme', a tela mostrou uma fileira de árvores caiadas de branco
com  galhos retorcidos, tudo em uma fileira. As árvores não tinham galhos, folhas ou
sinais de vida, a  não ser que pareciam esculturas artísticas. O visual dessas árvores
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fez Trey desmoronar  momentaneamente, mas eu não tinha certeza do que isso
significava para ele.

Eu: “Trey, está tudo bem. Graças ao Senhor, você não matou ninguém hoje. Agora,
você ainda  terá algum tempo no hospital ou na prisão, mas pelo menos estará seguro
lá. ”

Trey: “Eu ouço vozes e elas me dizem o que fazer.” Seus olhos começaram a
se mover  rapidamente. “Eu não posso pará-los, Erin, eu não posso parar as
vozes.”

Eu: “Está tudo bem, Trey. Deixe-me orar por você. ”

Trey: zombeteiro. "Para quê? Para que eu possa fazer um upgrade de berço para
colchão na  prisão? Para que eu possa receber um Twinkie uma vez por mês? ” Ele
momentaneamente  pareceu zangado novamente e apontou para os assentos
vazios do ônibus. “Essas crianças  comem Twinkies.”

O Senhor então baixou algo e eu imediatamente percebi porque Trey queria matar as
crianças. Foi porque o 'ferimento na cabeça' de seu pai ocorreu quando ele tinha
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cerca de seis  ou sete anos, mais ou menos a mesma idade dessas crianças. Esse
tormento continuou e ele  odiava essas crianças, pois, ao contrário dele, elas
pareciam felizes e em paz.

Eu: “Ouça, Trey, realmente não acho que muitas dessas crianças vão comer Twinkies
esta  noite. Muitos deles são muito pobres e não têm uma vida familiar muito boa.
Embora o Senhor  acabe pegando essas crianças em Seus braços, hoje não era para
ser o dia deles.
“Esta foi a escolha de Deus, Trey, não sua. No entanto, agora, Ele está focado em
você. Ele  conhece a sua dor e agora também sou uma testemunha disso. Eu vi, eu
vejo e agora entendo.  ” Lágrimas realmente começaram a brotar em meus olhos.
"Trey, sinto muito."

Ele me estudou e parecia um tanto confuso. Eu acredito que ele raramente sentiu
compaixão de alguém, então ele estava tendo problemas para reconhecer o que
estava vendo. Eu realmente  não tinha certeza sobre isso.

Trey: “Ninguém nunca viu o que você acabou de ver. Eu nunca compartilhei isso com
ninguém.  ” Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. “Achei que fosse o
único.”

Eu: “Não, Trey, você e eu não somos os únicos! Deus manteve registros. Jesus sabe
tudo e tem estado com você. Ele chamou você, mas você não se virou para ouvir. ”

Eu tinha ouvido sirenes à distância um pouco antes e sabia que policiais e outros já
haviam  chegado. Como podíamos ver pela janela dianteira e traseira, que agora eram
as partes frontal  e traseira do ônibus capotado, podíamos ver oscilações de
movimento. Eu sabia que agora  estávamos cercados por oficiais. Ele agora percebeu
isso também.

Trey: “Por que você ainda está aqui? Apenas vá! Por favor, você deve sair
agora! ” Eu: “Não, Trey, vou ficar aqui com você”.
Trey: “Mas eu sou um assassino de crianças, Erin. Terminei."

Só então, Deus baixou um relatório de status das crianças e do motorista.

Eu: “Não, ninguém morreu aqui. Lembre-se, você não teve a chance de matar
nenhuma das  crianças. De acordo com o relato de Deus, Ele não viu nada que não
seja resgatável. Você acha que Deus deixou algo de fora acidentalmente? ” Eu sorri
para ele e comecei a vê-lo amolecer  quando eu disse isso. "Hmm, eu realmente não
acho que Ele fez."

Trey: “Se eu morrer hoje, não sei para onde vou. Eu acho que estou 'condenado ao
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inferno'. ” Eu: “Bem, você quer mudar isso para 'Direto ao céu'?”
Trey: “O que eu faço?”

Eu: “Dê todo o seu coração a Jesus agora mesmo!”

Trey: “Por que ele quer meu coração?”

Eu: “Porque Ele te ama. Embora você não esteja livre das provações que virão por
causa de  hoje, Ele o conduzirá através delas. ”

Trey: “Você vai estar lá também?”

Eu: “Eu não sou Jesus. Ele lhe dará o Espírito Santo. Ele removerá essas vozes.
Sempre que  você precisar de um amigo, Ele sempre estará ao seu lado. Vou visitar e
escrever, mas não sou
Jesus. Um dia, porém, e muito em breve, eu o verei no céu e você será
transformado. Você  será mudado ainda mais do que hoje. ”

Trey: “Erin, estarei no céu antes de você”.

Eu: “Isso significa que você aceitará Jesus como seu Senhor e
Salvador?” Trey: “Sim. O que eu preciso fazer?"
Eu: “Eu vou te ajudar.” Enquanto eu orava por ele, ele começou a chorar ...

“Senhor, Trey vem até você hoje como um homem quebrado. Você conhece a história
dele. Você sabe o que aconteceu com ele. Ele está confessando seus pecados diante
de você  hoje. ”

Trey então começou a confessar muitas coisas. Ele então confessou seus planos
malignos de  matar as crianças hoje.

Eu: “Senhor, por favor, perdoe Trey.”

Trey: Agora chorando. "Por favor me perdoe." Ele chorava tanto que agora era difícil
falar. “Eu  Te aceito, Jesus! Eu Te aceito em meu coração! ”

Quando Trey disse isso, vi algo sair de sua cabeça e ombros. Era como uma grande
combinação negra de pássaro demoníaco e cobra. Eu nunca tinha visto nada assim.
Ele pairou  um pouco, mas depois desapareceu fazendo alguns sons estranhos. Soou
quase como gritos  misturados com pregos em um quadro-negro. Trey de repente se
endireitou.
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Trey: “Oh, uau, me sinto tão leve. Sinto-me livre." Ele de repente parecia horrorizado.
“Oh Erin,  o que eu fiz? Oh meu Deus, o que eu fiz? "

Eu: Sorri para ele de maneira tranquilizadora. "Acalme-se. Você é Dele. Agora, vou
apenas  verificar o motorista. ”

Parecia que o motorista havia recebido um 'soco de nocaute' do espelho lateral
quando este  perfurou a janela. Eu sabia que ele ficaria bem, pois Deus confirmou
que ele estava apenas  'dormindo' e que ficaria bem assim que os paramédicos
viessem até ele.

Eu: “Trey, é melhor irmos.”

Trey: “Espere! O que vai acontecer comigo? ” Ele agora estava em pânico e
com medo. Eu: “Não importa o que aconteça, Deus tem você, ok? Agora sou
seu amigo. ” Trey: Agora falando 'em choque'. “Posso vir morar com sua
família?”
Eu: “Não, Trey, você vai ter que ir para a cadeia ou para o hospital. A boa notícia é
que Jesus  virá para todos nós muito em breve. Você não terá muito tempo lá antes
do céu. ” Eu sorri e  apertei sua mão de forma tranquilizadora. "Você vai ficar bem."
Naquele segundo, a polícia exigiu que saíssemos do ônibus imediatamente. Ambos
levantamos  as mãos, mas Trey ainda estava segurando a arma. Como a saliência da
porta estava alguns  metros acima do solo, já que o ônibus estava de lado, um dos
policiais veio me ajudar a sair do  ônibus.

No entanto, quando Trey desceu, sua arma de repente ficou desequilibrada em sua
mão  quando atingiu a saliência da porta. Quando a arma começou a cair, Trey
instintivamente baixou os braços para tentar agarrá-la. Como isso fez parecer que ele
estava se tornando agressivo  novamente e estava prestes a atirar novamente, um
franco-atirador o derrubou.

Tentei ir na direção de Trey, mas os policiais rapidamente me puxaram. Ele
morreu em  segundos. Porém, bem ali na minha frente e no Espírito, vi Jesus
receber Trey. Observei  enquanto Jesus o carregava para casa.

Embora agora estivesse chorando, também estava feliz com a salvação que
acabara de  testemunhar. Depois de algum tempo respondendo a perguntas e
ajudando a preencher  relatórios, finalmente consegui sair. Ao voltar para o carro,
fiquei surpreso quando os dois  gêmeos em suas capas de chuva vieram falar
comigo. Eles tinham sorrisos lindos em seus  rostos.

Eu: Sorrindo. "Estou tão feliz que vocês dois estão bem."

14



Gêmeo 1: “Nós usamos capas de chuva hoje porque Jesus nos disse que a
chuva estava  chegando.”

Eu então olhei para cima e vi que as nuvens de chuva estavam começando a
se formar. Gêmeo 2: “Jesus disse que será uma chuva de 'Trey'.”
Eu olhei para os gêmeos e ri.

Eu: “Então, Jesus lhe contou tudo sobre isso?”

Twin 1: “Sim. Jesus estava no ônibus e nos disse que ficaríamos bem e que a
ajuda estava  chegando. ”

Os gêmeos agora estavam rindo e eu não pude deixar de rir e sorrir com eles.
Comecei então a  chorar ao erguer os olhos para o Céu, gritando louvores a Ele.

Eu: “Jesus é demais! Obrigado, Senhor! Obrigado por manter todos seguros! ”
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