
8 ЧАСА В НЕБЕТО
от Рикардо Сид

Господ казва: "Изпращам това послание до моите хора на земята, защото 
Аз съществувам на Небесни места."

Откровение 4:1

"След това видях,  и ето врата отворени на небето;  и предишният глас,  който 
бях чул да говори с мене като тръба,  казваше:  Възлез тук,  и ще  ти покажа 
това, което трябва да стане подире."

Откровение 5:11-12

"И видях и чух глас от много ангели около престола и живите  същества и 
старците:  и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по 
хиляди; И казваха с висок глас: Достойно е Агнето, което е било заклано, да 
приеме сила и богатство,  премъдрост и  могъщество,  почит,  слава и 
благословение."

Църкво, слушай какво се случи в живота ми.  В сън,  Господ започна да ми 
показва неща. Видях как излизам от дома си. Ходех из улиците на квартала, в 
който живеех и почувствах как някой ме хвана за ръцете и ме издигна към 
небето чак до облаците докато прославях Господа. Силна светлина ме заля и 
глас излезе от нея,  които каза:  "Рикардо,  Рикардо,  напусни работата си, 
защото искам да извърша неща в живота ти и църквата Си на земята." След 
като чух тези думи, аз силно потреперих и се събудих от съня си. Станах от 
леглото и започнах да викам към Господ: "Господи, какво значеше това?"

Този глас дойде до мен с много строг тон. Няколко дни подред аз отново го 
чувах.  Една вечер,  след като заспах сънувах този сън със същото послание. 
Това се повтаряше и аз всеки път се събуждах с вик, защото Господния глас 
ставаше все по-силен и по-силен. Понеже целия треперех и виках, родителите 
ми ме питаха какво става с мен. Разказах им за съня и майка ми се моли за 
мен и ми каза,  че ако Господ ми е говорил,  то Той непременно ще ми даде 
разбиране.  Една вечер прекарахме цяла нощ в молитва и на  сутринта се 
приготвих за работа,  както ме посъветва майка ми.  Отново  помолихме 
Господ за знак за потвърждение дали това,  което се случваше идваше от 
Него. Изкъпах се, приготвих се и тръгнах за работа. Тогава работех в " Чили 
Лаборатоар".

Наистина обичах работата си. Качих се на рейса и веднага щом слязох, някой 
ми каза:  "Какво правиш тук?  Нали знаеш,  че не трябва повече да  идваш на 
работа?". По-късно и други ми казваха същите думи. Учудващото е, че те не 
бяха новородени.  Това беше потвърждението,  което Господ ми даде.  След 
това,  отидох при шефа си,  за да му кажа,  че напускам,  като му обясних,  че 
причината е,  че Господ ми нареди да го  направя.  Когато Той каже,  ние 
трябва да се покорим.  Шефът ми се обезпокои за мен и ме попита къде ще 
правя след това и дали ще мога да си намеря толкова добра работа като тази. 



Казах му, че трябва да се покоря на Господ. След това компанията ми устрои 
изпращане на което дойдоха 200 човека. След като си събрах всичките вещи, 
върнах се у нас със сълзи на очи. Майка ми вече ме чакаше на входната врата 
и аз й разказах за всичките потвърждения. Тя рече: "Щом Господ е бил Този, 
който ти е говорил,  тогава Той ще направи с живота ти онова което Му е 
угодно". С нея си говорихме до среднощ и след това се отправих към леглото, 
защото си мислех,  че Господ ще говори отново в съня ми.  Но не се случи 
както си мислех. Веднага щом влязох в спалнята, стаята започна да се тресе. 
Започнах да викам: " Земетресение в Сантяго". Опитах се да изляза от стаята, 
но невидима сила ме задържа.  Виждах майка ми и  семейството си извън 
стаята, виках им за помощ, но никой не можеше да ме чуе. Тогава разбрах, че 
това невидимо същество бе небесен Ангел. Веднага се проснах на леглото и 
започнах да моля Господ да ми обясни какво се случва.

Тогава ясен глас проговори.  Святият Дух ми рече с най-красивия глас: 
"Рикардо, сега след като напусна работа, искам да отидеш в църквата и да се 
молиш по 7 часа на ден, за живота си и за църквата Ми на земята."

Веднага щом гласът млъкна,  стаята спря да се тресе.  Втурнах се навън и 
видях, че минах вратата безпрепятствено. Отидох до майка ми и започнах да 
викам:  "Чух гласа на Святия Дух".  Изхвърчах на улицата и започнах да 
викам същото нещо. Някои хора не вярват, че Бог може да говори и в наши 
дни,  но ви казвам,  че това е така -  Той говори!  Ако е можел да говори на 
Авраам,  то Той може да говори и на нас -  неговата църква!  Отидох в 
църквата и говорих с пастора. Разбрахме се сградата да е отворена от 8 часа 
сутринта, за да мога да се моля според Господното нареждане. Всяка сутрин 
влизах там и се молех - един-два часа. На третия нямах какво повече да кажа 
и питах Господа: "Боже, за какво да се моля, остават ми още 4 часа".
Тогава чух нещо като подземно бучене идващо от входа на църквата. 
Почувствах как сградата се поклати наляво-надясно както пиян човек се 
клатушка. Господ ми проговори съвсем ясно, но не с гласа който чух в съня 
си.  Тона който чух в съня беше властен,  а сега чух глас пълен с мъка 
-"Рикардо, Рикардо моли се за църквата Ми! Църквата Ми не е вече същата! 
Църквата Ми на земята се е променила. Моята църква е загубила вярата си. 
Църквата Ми вече не вярва в Мен и в съществуването Ми! Кажи на църквата 
Ми,  че Съществувам!!  Ходатайствай за църквата Ми,  защото е спряла да се 
моли и да пости!"  Веднага щом гласът престана и клатенето на сградата 
престана. През останалите 4 часа аз започнах да се моля за съживление сред 
Божия народ, като се разхождах от единия до другия край на залата.

Четвъртък,  по време на втората седмица на ходатайство,  аз се събудих със 
силна болка в костите и ставите и не исках да стана. Майка ми ме подкани да 
се приготвя за молитва, но аз й се оплаках за болките по цялото тяло. Тя ме 
посъветва да се моля от къщи. Напомних й, че Господ изрично подчерта, че 
трябва да ходя да се моля в църквата. Тя ми помогна да се облека и ме откара 
до сградата. Тази сутрин имаше много хора на това място, които се молеха и 
аз поисках да се молят за болките в ставите ми.  Казах им,  че се  чувствам 
твърде слаб да се моля.  Те ме помазаха и се молиха за тялото ми и веднага 



получих свръхестествена сила от Господ!!  Алилуя!  Започнах да се  моля като 
крачех напред-назад просейки за Божията милост за целия чилийски народ, 
семействата, наркоманите и за църквата. Свърших с молитвата и дойде ред за 
църковната служба.  След пасторското  благословение,  аз издигнах ръце и 
почувствах как сила мина и докосна гърба ми.  Изгубих мощ и паднах на 
земята. Пастора ме попита какво се случва и аз му казах, че не знам. Нямах 
сили и едва говорех. Тогава всички ме наобиколиха и започнаха да се молят 
на езици и да викат. Някой видял как Ангел влязъл и ме повикал да напусна 
тялото.  Пастора извикал:  "Ти няма да напуснеш тялото си".  Тогава Ангела 
престанал всяко действие.  Виждате ли,  всеки,  който има власт в името на 
Исус е почитан от Господните Ангели.
Тогава Пастора ме попита: "За колко време Ангела иска да вземе тялото ти?" 
Тогава аз го попитах:  "За един,  два или три часа ме взимаш?"  Ангела 
отговори: "Ще те отведа за 8 часа на третото небе, за да се срещнеш с Исус, 
Той иска да ти говори. Не съм сам, аз съм твоят Ангел хранител, който те пази 
през всичките ти дни на земята и в полунощ двама идваме, за да те отведем до 
третото небе."  Казах това на пастора и той реши да ме отведе с колата на 
един брат на втория етаж на своя дом.  Веднага щом легнах в стаята,  чухме 
кучешки лай и хора да викат.
Казаха ми, че двама човека в блестящи бели дрехи са се появили на улицата и 
се качили до втория етаж в стаята където лежах.  Тези два  Ангела бяха 
красиви. Имаха блестяща бяла коса, по-бяла от сняг и очи декорирани като с 
перли.  Кожата им беше мека като на бебе и имаха мускули като на фитнес 
инструктор. Тези ангели бяха силни! Тогава казах на пастора, че Ангелите са 
пратени,  за да ме вземат в Небето.  Единият  започна да ме подканва,  за да 
напусна тялото си. В този момент костите ми започнаха отново да ме болят. 
Братята около мен започнаха да масажират тялото ми и ми казаха, че станало 
ледено студено.  Завиха ме с електрическо одеало,  за да ме стоплят.  Когато 
Ангелите ме подканиха да напусна тялото,  започнах да се мятам наляво-
надясно.  Чувствах как смъртта завладява  тялото ми и извиках на братята в 
Христа около мен: "Не ме заравяйте, ще се върна."

Напуснах тялото си и се издигнах от леглото. Видях братята как пипат тялото 
ми и казваха: "Отиде си, напусна тялото си." Аз бях до тях и им казвах: " Тук 
съм!", но те не можеха да ме видят.

Единия от Ангелите ми каза: "Време е да тръгваме, защото Господ те чака." И 
двамата ме хванаха за ръцете и ме издигнаха до небето, като преминах през 
атмосферата със светлинна скорост. Ще ви кажа нещо, дори да не ви се вярва 
- моят Исус Христос съществува и живее завинаги!! По-късно когато Господ 
ми каза да се върна в тялото аз го питах:  "Кой на земята ще ми повярва, 
остави ме при теб! Никой няма да повярва на това откровение, никой няма да 
повярва,  защото те нямат вяра!  Неверието е голямо,  кой ще повярва на това 
преживяване?" Господ отговори:  "Ще има хора,  които ще ти повярват,  само 
онези, които принадлежат на истинската църква ще ти повярват." В момента, 
в който напуснах тялото си онази вечер,  полетях с шеметна  скорост към 
срещата с Господ.  Можех да видя Земята от високо.  Минах  покрай 
величествената Луна,  която свети през нощта.  После видях  огромното 
Слънце с очите си,  огнените езици,  които избухват и топлят  Земята. 



Продължихме пътя си покрай множество звезди. Бог ми позволи да видя тези 
небесни тела с определена цел: трябва да ви кажа, че Господ е Велик Творец 
на Вселената!!!  Той не е никак малък!  Продължихме да се движим с 
невъобразима скорост докато стигнахме до  място,  където нямаше повече 
звезди.  Никакви създания,  само тъмнина.  Погледнах надолу и видях всички 
звезди под мен. Започнах да се страхувам и питах Ангелите: "Къде ме водите? 
Моля ви, отведете ме при тялото ми на Земята!" Тогава те ме стиснаха здраво, 
вплетоха краката си около моите и ме държаха. Тогава започнах да се свивам 
от страх като бебе в утробата на майка си. Ангелите ми казаха: "Успокой се! 
Отвеждаме те до третото небе, където Исус те чака, за да ти говори!" Ангелите 
се спряха и в този момент не можех да видя в никоя посока нещо сътворено. 
Не знаех къде се намирам, но мисля, че бях на второто небе. Докато Ангелите 
ме носеха, изведнъж чух ужасяващ шум от тропот. Ангелите ме притиснаха в 
тях и казаха; "Рикардо,  не се страхувай,  Исус е  с нас!  Обърни се и погледни 
нагоре"  Бях учуден от това, което виждах,  защото имаше някакви странни 
създания. Единия от Ангелите каза: "Сега ще ти покажем какво е това, което 
виждаш над нас."  Тогава с един размах небето се освети.  Виждаха се само 
демони и зли духове.  Господ да го смъмри в името на Исус!!  Библията е 
вярна! Всичко, което става на земята е онова, което е описано в Откровение. 
Исус идва скоро!  Как мога да ви убедя,  то е скоро!!  Когато питах единия 
ангел какво е това място,  той  ми отговори:  "Това е онова небесно място на 
тъмнината,  където Сатана  и ангелите му обитават."  Казах:  "За това има 
толкова зло на земята!  Демоните идват на земята от това тъмно място и 
причиняват всичките форми на разруха и нечестие. Земята е пълна с демони!" 
Има милиони върху милиони, неизброими са.
Тогава Ангелите ме подканиха да погледна по-отблизо и ми показаха лицата 
на тези създания.  Много от тях сме ги виждали по телевизията.  Те  са 
страховито-ужасяващи.  Видях персонажи от анимационните филми и 
ужасите,  които ги показваха в реалния живот.  Всички сценаристи и 
режисьори на филми са сключили договор с дявола, за да творят и излъчват 
произведенията си по телевизията.  Всички тези рисунки  показвани по 
телевизията идват от тази духовна област, през която минах. Защо мислите, че 
в наши дни децата са толкова бунтовни? Тези демони влизат в тях от екрана. 
За това трябва да учим децата си как да подбират онова,  което гледат по 
телевизията. Ангелът ми каза, че всичко това е реално и е истина. Всички тези 
демони съществуват и хората се споразумяват с Дявола като му дават място 
на земята.  Демоните започнаха  да проклинат мен,  църквата,  Отец ,  Господ 
Исус и цялата земя поради  липса на респект към Бог и всяко негово 
творение.
После видях злото духче Хюго, който е много популярен анимационен герой 
в Чили. Много е ужасяващ на глед. Дойде до мен и ми каза: "Ще отидем на 
земята и ще убием всички деца."  Защо мислите,  че има деца,  които убиват 
други деца? Много от тях споделят, че някой е изскочил от телевизията и им е 
казал да направят това или онова.  Тези демони всяват омраза по земята. 
Нека Бог да освободи и очисти Чили!  "Продължавай да  гледаш"  ми каза 
един от Ангелите. "Опитваме се да унищожим църквата, но не можем, защото 
когато убием един,  хиляди други се издигат,  за да  заемат мястото на 
загиналия",  казаха демоните.  Още от зараждането на  църквата,  Сатана се 
опитва да унищожи църквата проповядваща  истинското Евангелие и която 



върши Божиите дела, но не може, защото Господ Исус ни защитава! Слава на 
Бога! Тогава демоните казаха: "Нека да направим нещо ново, да отидем всред 
църквите,  защото има много измежду посетителите,  които ни принадлежат! 
Ние ще ги използваме, за да всеем сплетни и разделения сред вярващите. Ще 
провалим църквите като всяваме клюки и Святия Дух ще се наскърби и ще 
напусне." Дяволът ходи навсякъде търсейки да разруши онези, които обичат 
Божията справедливост. Точно както в този стих:
"Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, 
търсейки кого да погълне."  I  Петрово 5:8.  Не исках повече да гледам,  но 
Ангела ми каза да продължавам да  наблюдавам събитията,  които се 
случваха около мен.  Видях демоните да  се разхвърчат във всички посоки в 
момента, в който една ярка светеща  звезда се приближаваше.  С 
приближаването си, звездата носеше със себе си все повече слава и хвала на 
Бога. Всъщност това не беше звезда, а милиони Ангели яздещи на бели коне 
славещи Господа на Господарите! Те викаха: "Свят, Свят, Свят е Онзи, който 
живее от века и до века!  Господ  е Алфа и Омега,  началото и края и нека 
всичко що диша да Го хвали."  Последва голяма битка и повече не видях 
демони. "Не се плаши, защото има повече Ангели с нас отколкото са враговете 
ни!" Ангелите проправиха път до третото небе. Те се престроиха в две групи 
- отляво и отдясно. Това беше отворен път до третото небе! Този път стигаше 
до небето и можеше да се види Небесния Град. (Има сателити на Земята, 
които са заснемали този град. Този Небесен Град съществува! Показвали са 
го по телевизията.) Можех да видя тази пътека от прекрасни и славни Ангели. 
Те бяха изчистили целия регион от демони и не спираха да хвалят Бог и да 
благославят името Му!  Ангелите ме поставиха пред тях  и ми казаха да 
чакам.
После в далечината, в посока на Небесния град, видях в бели дрехи ездач на 
бял кон.  С приближаването Му,  Ангелите не преставаха да славят и 
възвишават Господното име.  Ездачът се приближи на около 4 метра от мен. 
Той беше много красив,  даже по-красив от другите Ангели.  Очаквах да ми 
говори,  но Той ме погледна за известно време и извика:  "Аз съм Михаил, 
Архангела,  който пази теб и църквата на земята!"  Видях се с Архангел 
Михаил лице в лице и Той беше красиво създание. Той се обърна и ми посочи 
път, по който да влезем в Небесния Град като каза: "Влизай! Господ Исус те 
очаква!" минавайки по пътя Ангелите пееха и славеха Господ, а аз все повече 
виках от вълнение.
Градът беше направен от чисто прозрачно злато, а входните врати от перли. 
Подът беше кристален на глед.  Никога не бях срещал подобно нещо на 
земята, нито пък човешка ръка можеше да го сътвори.  Архитектът беше 
нашия Господ,  Бог на Вселената.  Намирах се извън стените на града,  а 
портите му бяха широко отворени и все още са отворени. Можех да надникна 
отвътре и по стените имаше рубини и сапфири и перли, които блестяха. Също 
се чуваха милиони и милиони гласове хвалещи Господа, които ме караха да 
потръпвам при звука им. Чувах единичен глас, който разтърсваше небето, а 
като фон се носеха милиони по милиони гласове,  които викаха:  "Свято, 
свято, свято е Господното Агне и Отец на който принадлежи славата и почитта 
завинаги Амин!"  А големия глас звучеше:  "Бъди свят,  защото Аз съм свят! 
Само святите ще влязат на това  място!  Без святост никой няма да види 
Господ!" Да, без святост никой ням да види Бог!



Един глас ми рече:  "Влез",  и тогава влязох в града.  Видях прекрасен трон 
облят в огън. Измежду огъня идващ от трона видях Исус - Царя на Царете и 
Господа на Господарите! Изведнъж се намерих проснат на земята пред Него 
без принуда на каквато и да било сила. Той протегна ръка от огъня и ми каза: 
"Изправи се!" Краката ми придобиха сила и се изправих.  Веднага започнах 
да пипам краката Му, ръцете Му и Неговото Тяло. Когато видях лицето Му, 
установих,  че изобщо не прилича на рисунките, които Го изобразяват на 
Земята.  Много са боговете от дърво и с различен облик!  Искам да ви кажа 
братя, че Исус не прилича на нито един от тях. Той е много здрав Бог! Не е 
изобщо посредствен, Той е всемогъщ!!! "Аз не съм Бог направен от глина или 
дърво, Аз съм живият Бог, който съществува!" каза Исус. "Кажи на църквата 
ми на Земята,  че Аз съм реален!!!  Истински и жив!  Кажи на хората ми,  че 
Небето е реално и аз ги очаквам!"
Тогава ми каза:  "Ела с мен и ще ти покажа нещо велико."  Погледнахме 
надолу и можех да видя Земята и всичко направено на нея. Исус каза: "Мога 
да видя всичко, което църквата ми прави!"  Той наистина може да  вижда 
всичко и дори аз можех да видя някои от вас.  Исус рече:  "  Погледни  на 
църквата ми." Тогава можех да видя как братя стоят срещу братя и църкви 
срещу църкви.  "Църквата ми е загубила вярата си.  Те не искат да вярват в 
Мен, нечестието се е разпространило по Земята и хората не искат да вярват, че 
съществувам. Кажи на църквата Ми, че ще извърша нещо велико на Земята! 
Църквата ми отстъпва вместо да расте!" Господ започна да оплаква църквата 
Си и го чух да казва: "Това не е моята църква!". "Не говори така Господи", 
казах аз, "Разбира се, че сме църквата ти", а Той ми рече: "Не, Моята църква 
ходи в свръхестествена сила,  чудеса и знамения!  Църквата ми отпада!  Кажи 
им, че се връщам да ги възкреся!"
Каза ми да продължа да вървя с Него и преминахме през врата, където подът 
беше направен от чисто злато. Започнах да тичам нагоре-надолу по златните 
улици и да поръсвам тялото си със златен прашец. Бог ме извика и ми каза да 
ви кажа,  че на Небето улиците са от злато.  "Всичко това принадлежи на 
хората ми,  но има много крадци,  които крадат от  десятъците и даренията! 
Кажи на хората ми, че крадците няма да влязат в Небесното Царство." Имаме 
нужда да се стегнем!  После видях дълга  маса за милиони хора с множество 
храна и напитки.  Имаше и много корони  и кристални чаши за пиене. 
"Рикардо,  всичко това е приготвено за  народа ми!"  Това беше масата 
приготвена за сватбата на Агнето. Преди време една сестра също беше взета 
на небето и също е видяла Ангели,  които шетат напред-назад и приготвят 
сватбената трапеза! За това попитах Господ: "Защо тази сестра преди време е 
видяла как Ангели подготвят всичко, а сега аз не виждам никаква мобилизация 
при  подготовката?"  Господ отговори:  "Това е защото всички подготовки са 
завършени!" Има корони за всички, които се трудят и са покорни на Господа. 
Тогава попитах:  "Господи,  щом всичко е подготвено,  кога се  завръщаш? 
Покажи ми колко време остава според небесния  часовник?"  Много хора са 
сънували часовник,  показващ полунощ,  времето  в което Господ се 
предполага,  че ще дойде.  Попитах:  "Господи,  кога ще  настъпи полунощ? 
Колко минути остават, една, пет?" След като Исус за момент впери поглед в 
мен отговори:  "Рикардо,  на Небето времето  изтече!"  Попитах го:  "Добре 
Господи,  защо тогава не се връщаш?"  Исус  повдигна ръце и с палеца и 
показалеца отмери малко количество от нещо и каза: " Времето, което се дава 



в момента е изцяло поради благодатта, която Отец е отредил за отстъпилите, 
за да могат да се покаят и да се върнат към първите си дела."  И Бога на 
Боговете не се е върнал поради малкото отпуснато време,  което се нарича 
"Времето на Божията милост." Исус се завръща всеки момент и ние трябва да 
започнем да търсим лицето Му с цялото си сърце като постим и се молим и се 
върнем към първите си дела. Исус повтори: "Ние се намираме във времето на 
Божията милост."
След това Ангел дойде от дясно ни и извика: "Време е! Срока свърши! Всяка 
подготовка приключи!  Исус си взима невястата!"  Господ идва и всички 
белези от Писанието са на лице!  Всички филми говорят за някакви 
приближаващи катаклизми. Учените също са в очакване за нещо значимо, но 
не могат да го предузнаят! Ние, църквата на Исус знаем, че Исус идва скоро! 
Когато Ангела свърши да говори тогава милионите други Ангели започнаха 
да скачат и да се радват за това, че невястата идва на небето. Не спирах да 
питам какво става,  но никой не ми обърна внимание,  всички се  радваха на 
добрата новина.  И аз се присъединих към Ангелите и започнах да хваля 
името на Исус!  В момента, в който издигнах ръцете си,  някой ме грабна от 
Небето и ме насочи с невероятна скорост надолу. В момента всички Ангели 
са възторжени от новината за идващата невяста.  Върнах се на Земята и бях 
спуснат на амвона в църквата, където се молех всеки ден. Времето е кратко!!! 
Ако не ви се вярва - недейте! Исус се връща за Вечността! На Божия народ не 
му се вярва за грабването. Моля ви събудете се, в името на Господ отрезнейте 
за истината!! (Рикардо се разплаква.)
Господ застана до мен и ми каза:  "Рикардо,  ето така ще изглеждат нещата, 
ако грабването се случи сега!"  Тогава можех да видя цялата  Земя и как 
напуска Земята безценния, прекрасен Святи Дух, единствения, който ни дава 
мир и радост.  Тогава видях засмукваща пара да влиза в  църквата и да ме 
обгръща.  "Какво е това?"  попитах Господ,  а той отвърна:  "Това е 
грабването."  Тогава видях хора да блъскат по вратите на  църквата искайки 
да влязат вътре и крещяха:  "Къде са децата ни?  Всички изчезнаха!"  Всички 
деца по Земята бяха грабнати,  защото Господ няма да  остави нито едно от 
тях.  Първия човек,  който видях да влиза в църквата беше ръководителя на 
хвалението, който крещеше: "Къде е църквата! Оставен съм! Не съм грабнат! 
Не съм грабнат!" След това видях един пастор, братя, сестри и наставници от 
църквата да реват:  "Оставени сме!"  много родители и двойки търсеха най-
близките си хора, но тогава хората от църквата отговаряха: "Вашите хора не 
са тук!  Господ ги взе!"  Тогава първите започнаха да плачат:  "Значи всичко 
било истина, Исус е дошъл за невястата си!"
Хората стенеха и плачеха, искайки им се да бяха повярвали по-рано в Исус 
Христос. Всеки, който не повярва, че Исус е Месията ще бъде загубен! Видях 
много хора и пастори събрани на едно, плачещи и първите задаваха въпроса: 
"Защо не поучавахте истината,  защо не ни учехте на святост и  не ни 
предупреждавахте за всичко това?  Изцяло ваша грешка е,  че сме  оставени!" 
Много ще бъдат оставени поради воденето на не  свят живот.  Трябва да 
поучаваме за истинската святост и да учим хората на истинско  покаяние! 
Видях как хората се нахвърляха върху пасторите,  как ги удряха и  скубеха. 
Пасторите викаха и молеха хората да престанат.  И хората не  спираха, 
защото бяха демонизирани.
Има много църкви,  които ще бъдат оставени.  Видях един брат,  който се 



опитваше да извади очите си от мъка.  И имаше много хора,  които удряха 
главите си в земята и стените,  защото не са прогледнали към истинския 
отговор - Исус, защото са искали да живеят един живот на грях и нечестие и 
да ходят по своите си пътеки. Видях как младежи викаха към Бог: "Моля те 
Боже,  вземи ни!"  Беше твърде късно.  Исус беше вече дошъл за  църквата си. 
Проснах се на земята поради гледката на много други ужасяващи неща.
Исус ми каза: "В през голямата скръб ще има невиждани до сега страдания." 
Попитах Го:  "Защо има хора,  които подскачат и се самонараняват толкова 
лошо?"  "Защото по това време хората ще  желаят смъртта,  но няма да я 
намират. Тя ще бъде изтеглена от земята", ми каза той. "А защо всички тези 
хора и пастори са оставени на земята?",  попитах аз.  "Защото ги познавам. 
Познавам сърцата им"  беше отговора.  Бог ни познава.  Той знае всичко в 
сърцата ни.  Паднах на земята почти в несвяст.  Исус ми каза:  "Исках да ти 
покажа всичко това, за да предупредиш църквата и да й дадеш надежда. Кажи 
на хората, че ако се покаят, Аз ще им простя докато има още малко време. Ще 
направя велики неща по земята!"
Отворете си очите.  Църквата на благовестието в Чили расте.  "Кажи на 
хората Ми, че ако помолят за прошка, ще им я дам." После видях огън, който 
покри цялото Небе.  Исус попита:  "Видя ли това?  Огъня,  който видя  над 
Земята е огъня,  който ще залее и Чили.  Защото Чили е на Христос.  Бог ще 
преобрази тази нация!" След това видях как огъня се спусна над Чили и Исус 
каза: "Очите на Отец Ми са над Чили." Когато огънят залее нацията, други 
народи ще забележат това и ще познаят, че Бог се движи там. Цялата църква 
по земята ще се зарадва виждайки Бог да действа над  тази страна.  Във 
видение Бог ме взе и ме отведе над място наречено  "Пазео Хумада"  и ми 
показа хора, които бяха осакатени и наранени.  Тогава  видях истински 
вярващи молещи се над осакатените без крака, заповядващи на крайниците да 
порастат.  Крайниците порастваха пред очите им.  На хора без ръце ще им 
израстваха нови крайници. През това време Бог ще показва творчески чудеса. 
В църквите хората ще се изцеляват.  Тогава смъртта ще бъде отдръпната и 
Бог ще използва всеки един в Чили да извършва същите чудеса описани в 
Библията както по времето на апостолите.

Това е цялото видение, което Господ ми даде. Той идва скоро. Мараната!
Амин!


