
A assustadora inundação do tamanho da montanha.

McKana, 12 de outubro de 2020

1 Tessalonicenses 5: 3 (KJV)

Pois quando dirão: Paz e segurança; então repentina destruição sobrevirá sobre eles, como as dores de parto sobre uma mulher grávida; e 

eles não escaparão.

A terrível tempestade de inundação

(Sonho de 12 de outubro de 2020 12:30)

Isso é tão real. Estou em choque Eu vivi o que parece ser uma verdadeira tempestade mortal. Dormi às 23 horas, em uma hora e meia, estou em uma 

tempestade mortal de inundação.

Estamos em uma região montanhosa acidentada. O lugar onde moro, Centro-Oeste, não tem esse tipo de terreno. É montanhoso, muito 

acidentado e uma espécie de declive em relação a muitas montanhas, não contínuo. Estamos com grupos de pessoas, alguns amigos que moram 

onde estou. Primeiro, vimos uma inundação vindo do Norte de onde estamos, no meio de uma região montanhosa, não de uma vila ou cidade. O 

que você está fazendo aqui. A inundação começou como um pequeno fluxo de água rasa de cima. Tudo começou a acontecer de repente e rápido, 

muito assustador. Vimos a enchente chegando, pensando ser pequena, olhamos para cima. Uma rajada de muitas inundações / tempestades em 

movimento rápido está saltando sobre as montanhas e vindo em nossa direção. Não sabemos para que lado correr, leste ou oeste. Vê-lo está 

cobrindo metade da parte leste das montanhas, olhando para cima, encontramos uma área onde a enchente é menor ou não começou a galopar. 

Corremos para o oeste, rápido com medo e desespero. Somos muitos agora, cada um está correndo para salvar sua vida. eu gritei

como nós podemos. A enchente está quase nos atropelando. Já cobriu toda a região atrás de nós. Estamos correndo em direção ao oeste, 

para um terreno mais alto. Encontramos uma colina íngreme, o terreno é macio e começou a desmoronar sobre nós. Pegamos o chão em 

ruínas e o tronco de uma árvore seca quebrada, quase escorregando, caindo para trás e subindo a pequena duna elevada em forma de 

colina. Agora, o dilúvio está ao nosso redor de todos os lados. A pequena colina é o único lugar seguro em que estamos. Olhamos morro 

abaixo e vimos fogo do chão fluindo como uma fonte e algo está vindo do céu também. Ambiente assustador sombrio onde a vida está em 

perigo real. Eu estou me perguntando de onde tudo isso está vindo. Deve ter sido um terremoto que não sentimos, um grande terremoto 

vindo do norte. O mar, o oceano parece derramar sobre a terra. É um tsunami! Onde estamos? Parece que este é um evento cataclísmico 

global. Parece e sente que é o Fim do mundo. Parece tão real, estou vivendo isso. Senti que terminamos no meio do nada, engolidos pela 

tempestade da grande enchente. Eu não sabia que estava em um sonho.

Sem saber como, saímos disso. Estou correndo para o norte em uma rua estreita com arbustos e árvores à esquerda e à direita. Meu amigo 

está na minha frente, ele correu rápido, bem longe de mim. Estamos tentando meu celular funcionar. Estou com dificuldade e meu amigo o 

inseriu em uma grande capa de couro e começou a operá-lo como um rádio. Estamos em um lugar seguro, mas na floresta, no meio do nada, 

um lugar estranho e desconhecido.

Acordei desse choque repentino e escrevi o que vi naquele momento.

Tudo o que o Senhor tem nos mostrado está acontecendo, parece que está tão perto.

dizendo alto "Para o oeste, para o oeste, para um terreno elevado, não tema, não tema!" e continuou correndo tão rápido

Arrepender-se! Arrepender-se! Arrepender-se!

Arrependam-se antes que a janela da misericórdia se feche!

Prepare-se, estamos no fim!


