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8 Hours in Heaven, by Ricardo Cid,  Swedish translation 

8 Timmar i Himlen 
Av Ricardo Cid 

Från Spanska av Alfredo Ramirez 

Översättning: Svante Kvam 

 

Herren säger, ”Jag sänder detta budskap till mitt folk på jorden, för jag finns i det himmelska”. 

 

Uppenbarelseboken 4:1 

Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade 

hört tala till mig, som en basun, sade: Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som 

måste ske härefter. 

 

Uppenbarelseboken 5: 11 

Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och 

väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger 

tusen. Och de sade med hög röst: ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot 

makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.” 

 

Församling, var snäll och lyssna till det som har hänt i mitt liv. Herren började förbereda mig i en 

dröm. Jag kommer ihåg drömmen, jag gick ut ur mitt hus. Jag gick på gatorna i grannskapet och 

kände att någon lyfte upp mig i armarna upp i skyn och jag sprang på molnen och prisade Gud. 

Ett starkt ljus kom över mig och en röst talade utifrån ljuset, ”Ricardo, Ricardo, jag vill att du 

slutar ditt arbete för jag vill göra något med ditt liv och med församlingen på jorden”. Efter att 

jag hört dessa ord skakade jag våldsamt och jag vaknade upp från min dröm. Jag steg upp och 

började ropa till Gud och frågade, ”Vad är detta Herre”? 

 

Rösten kom mycket starkt till mig. Det återkom under flera dagar. Jag lade mig åter för att sova 

och hade samma dröm igen, Herren upprepade samma budskap. Efter att det upprepades, brukade 

jag vakna skrikande för Guds röst steg i volym för varje gång. Eftersom jag vaknade med ett 

skrik brukade mina föräldrar fråga mig, ”Vad står på”? Jag brukade berätta för dem om 

drömmarna och min mor bad för mig och sade, ”Om Herren talar på nytt till dig, då kommer 

Han att ge dig förståelse”. Vi fortsatte att be hela natten till dess att det var dags för mig att gå 

till arbetet på morgonen. Min mor sade att jag skulle göra mig klar för arbetet. Vi bad Herren om 

ett tecken för att veta säkert om det var Han, eller inte, som hade talat till mig. Jag duschade, 

gjorde mig klar och for till arbetet. Jag arbetade då för ”Chile Laboratories”. 

 

Jag älskade verkligen mitt arbete. Jag steg på bussen vid busstationen för att ta mig till arbetet. 

När jag steg av bussen, var det någon som genast sade till mig, ”Vad gör du här? Du förväntas 

inte att vara längre på denna plats”. Vid flera tillfällen sade andra personer samma sak till mig. 

Det som så förvånade mig var att de var inte födda på nytt. Detta är det tecken som Gud gav mig. 

Efter denna bekräftelse bestämde jag mig för att gå till min chef och säga upp min anställning. 

Jag talade om för honom, ”Jag måste lämna företaget för Gud har befallt mig att sluta”. När 

Herren befaller MÅSTE vi lyda. Min chef var bekymrad för mig och frågade, ”Vad skall du 

göra? Var kan du hitta ett likvärdigt och bra arbete som detta?” Jag talade om för honom att jag 

måste lyda Gud. De hade en stor avskedsfest för mig med tvåtusen människor. Efter det samlade 

jag ihop mina saker och for tillbaka hem. Jag kom hem gråtande, min mor väntade redan på mig 
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vid ingången. Jag berättade för henne att jag hade slutat mitt jobb, för Herren hade bekräftat mina 

drömmar genom dessa människor. Hon svarade, ”Om Herren talade till dig, må Han då göra 

med ditt liv som Han behagar”. 

 

Hon och jag for in i huset och samtalade enda till sent på kvällen. Sedan sade jag till henne att jag 

behövde gå och lägga mig för Gud kommer att tala till mig i drömmen i natt. Jag trodde att han 

skulle tala till mig i drömmen men det hände inte som jag tänkt mig. Men han gjorde med mig på 

ett annat sätt. När jag gick till sovrummet och klädde av mig, började rummet att skaka. Jag 

började ropa, ”Det är en jordbävning som skakar Santiago, Chile”. Jag försökte ta mig ut ur 

sovrummet, men någon osynlig stoppade mig att gå ut genom dörren. Jag kunde se min mor och 

familjen genom rummet och jag ropade om hjälp men ingen hörde mig. Nu vet jag att denna 

osynliga varelse var Herrens ängel. Jag gick tillbaka och lade mig på sängen och ropade till Gud, 

tiggde att Han skulle berätta vad det var som pågick. 

 

Sedan talade en hörbar röst till mig. Den Helige Ande talade till mig med en 

mycket vacker röst och sade, ”Ricardo, nu när du har lämnat ditt arbete, 

vill jag att du går till kyrkan och ber sju timmar varje dag för ditt liv och 

för min kyrka på jorden”. Efter det slutade Herren att tala till mig och 

rummet slutade att skaka. Jag sträckte min hand ut genom ingången till 

rummet och upptäckte att jag åter kunde gå ut ur rummet. Då sprang jag till 

min mor och ropade, ”Jag hörde Den Helige Andes röst”, sedan for jag ut ur 

huset och började ropa på utsidan. En del tror inte att Gud fortfarande talar 

till människor i dag men jag talar om för dig att det är sant, Han talar till 

människor! Herren talade till Abraham, han kan fortfarande tala till oss, hans 

församling i dag! Jag gick till kyrkan och talade med Biskopen och vi kom 

överens att öppna kyrkan varje morgon klockan 8 så att jag kunde be och 

lyda Guds befallning. Varje morgon gick jag till kyrkan och bad en timme, 

två och efter tre timmar hade jag inget mera att be om så jag bad och frågade Gud, ”Herre, vad 

mer kan jag be om? Jag har fyra timmar kvar”! 

 

Då, hörde jag hur det mullrade nerifrån jorden, det började vid den bakre ingången till kyrkan. 

Sedan upplevde jag att kyrkan svajade från vänster till höger som en drucken person. Medan det 

svajade talade Herren hörbart till mig men inte på samma sätt som rösten tidigare i drömmen. 

Den röst Han talade med tidigare var med auktoritet, denna gång talade Han med en sorgsen röst. 

Han sade, ”Ricardo, Ricardo be för min kyrka (församling)! Min kyrka är inte längre den 

samma! Min kyrka på jorden har förändrats. Min kyrka har förlorat sin tro. Min kyrka tror 

inte på Mig eller på min existens! Tala om för min kyrka att jag existerar! Be 

ställföreträdande för min kyrka, för min kyrka ber eller fastar inte längre”!  Skakandet 

upphörde när Han hade slutat tala. Jag bad ställföreträdande och gick fram och tillbaka i kyrkan 

de fyra timmarna som var kvar och bad för Guds folk att vakna. 

 

På torsdagen den andra veckan i förbön, vaknade jag med en intensiv smärta i mina ben och leder 

och jag ville inte stiga upp. Min mor väckte mig för att gå till kyrkan och be, men jag klagade 

över att jag hade så ont i min kropp och mina ben. Då föreslog hon att jag kunde be här hemma i 

stället. Hur som helst, jag påminde henne om att Gud specifikt hade sagt åt mig att jag skulle be i 

kyrkan. Så hon hjälpte mig att klä på mig och tog mig till kyrkan. Den morgonen var det många 

människor som bad i kyrkan och jag bad om förbön för smärtan i min kropp. Jag talade om för 

dem att jag var för svag att be. De smorde mig och bad för min kropp och jag fick ta emot 
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övernaturlig styrka från Gud! Halleluja! Jag började be medan jag gick fram och tillbaka, bad 

Gud om barmhärtighet för nationen och för Chile, för familjer, för narkotika drabbade människor 

och för kyrkan. 

 

Jag avslutade förbönen och kom tillbaka till kvällsmötet. Efter biskopens välsignelse lyfte jag 

mina händer, någon gick då förbi och vidrörde samtidigt min rygg. När det hände förlorade jag 

all styrka och föll till golvet. Biskopen frågade vad det var för fel med mig, jag svarade att jag 

inte visste, jag hade ingen styrka och kunde knappt tala. Då samlade sig församlingen omkring 

mig och bad i tungotal och ropade. Då var det någon i församlingen som såg en ängel som kom 

in och bad mig att lämna min kropp. Biskopen deklarerade, ”Du skall inte lämna din kropp”! 

När han sade det, avvaktade ängeln med att jag skulle lämna kroppen. Du förstår, varje person 

som har auktoritet i Jesus kommer att hedras [respekteras] av Herrens ängel. 

 

Biskopen frågade mig, ”För hur lång tid vill ängeln ta dig ut ur din kropp”? Då frågade jag 

ängeln, ”Skall du ta mig för en timme? Två? Tre timmar”? Då svarade ängeln, ”Nej, du kommer 

att vara borta i 8 timmar för att träffa Jesus i tredje himlen för Han vill tala med dig”. Ängeln 

sade vidare, ”Jag är inte den ängel som skall eskortera dig till himlen, för jag är din skyddsängel 

som har beskyddat dig varje dag som du har levt på jorden. Två änglar kommer från himlen för 

att ta dig till den tredje himlen vid midnatts tid”. Jag sade detta till biskopen och han bestämde 

att ta mig i en annan broders bil till pastorns hem på andra våningen. När jag låg i ett rum kunde 

vi höra hur hundarna skällde och folk som skrek. 

 

Efter min upplevelse berättades det för mig att två män i skinande vita klädnader uppenbarades 

mitt på gatan, de gick sedan in på bottenvåningen i huset och fortsatte sedan en trappa upp till 

andra våningen där jag befann mig. Änglarna var mycket vackra. De hade briljant vitt hår, vitare 

än snö och deras ögon såg ut som pärlor. Deras skinn var mjukt som spädbarns men ändå hade de 

muskulösa kroppar som body-bilders [kroppsbyggare]. Änglarna var mycket mäktiga! Sedan 

sade jag till biskopen, de här änglarna har kommit för att hämta mig till himlen. En av änglarna 

ville att jag skulle lämna kroppen. När det hände fick jag åter ont i mina ben. Bröderna i Kristus 

som stod närmast mig började massera min kropp och sade att min kropp blev iskall. Sedan 

hämtade de ett flyttbart värmeelement för att värma upp min kropp. När änglarna sade att jag 

skulle lämna min kropp, blev jag desperat och rörde mig från ena sidan till den andra. Jag kände 

att döden tog över i min kropp och jag ropade till mina bröder i Kristus, ”Begrav mig inte, jag 

kommer tillbaka”! 

 

Jag lämnade min kropp och hoppade upp ur sängen. Jag såg hur bröderna i Kristus rörde vid min 

kropp och de sade, ”Han har farit, han har lämnat sin kropp”! Men jag fanns nära dem och sade, 

”Jag är här”! Hur som helst, de kunde inte se min kropp för jag var en odödlig ande. Mina 

bröder bäddade om mig med en filt. 

 

En av änglarna sade, ”Det är tid att gå, för Herren väntar på dig”! Båda änglarna tog mig i var 

sin arm och lyfte mig upp mot himlen, jag for genom atmosfären med ljusets hastighet. Jag vill 

berätta detta för dig, även om du inte tror på något av detta, min Jesus Kristus existerar och lever 

för alltid! 

 

Senare, när Herren sade att jag skulle återvända till min kropp, sade jag till honom, ”Vem på 

jorden kommer att tro mig, låt mig stanna hos dig! Ingen kommer att tro på denna uppenbarelse, 

ingen kommer att tro för de har ingen tro! Avsaknad av tro på jorden är enorm, vem kommer att 
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tro på denna erfarenhet”? Herren svarade, ”Någon kommer att tro din berättelse, bara de 

som tillhör min kyrka kommer att tro”. 

 

När jag lämnade min kropp den natten och flög med en otrolig hastighet för att besöka Herren, 

kunde jag se ner på planeten jorden. Sedan passerade jag månen, denna härliga måne som 

upplyser nattens sky på jorden. Sedan såg jag också den gigantiska solen med mina egna ögon, 

jag kunde se flammor som exploderade på solen och den varma jorden. Vi fortsatte och jag såg 

många stjärnor när vi for förbi dem. Gud tillät mig att få se solen, månen och stjärnorna för ett 

visst syfte; att berätta för dig att vår Gud är en stor skapare av universum! Han är inte liten i 

någon mening! 

 

Vi fortsatte vår resa i en mycket hög hastighet tills vi kom till en plats där det inte fanns några 

stjärnor. Ingen mera skapelse, bara mörker. Jag kunde titta ner och såg alla stjärnorna under mig. 

Jag kände mig rädd och frågade änglarna, ”Vart tar ni mig? Var snälla och för mig tillbaka till 

min kropp på jorden”! Då höll de mig tätt intill och båda placerade ett ben omkring mina ben och 

höll mig så. Jag försökte bryta mig ur denna obekväma position på grund av den fruktan jag 

kände. Änglarna sade, ”Var tyst”! Vi tar dig till den tredje himlen där Jesus väntar för att samtala 

med dig! Änglarna stannade till för ett ögonblick, jag såg mig omkring men kunde inte se något 

skapat, jag visste inte var jag befann mig men jag tror att det var andra himlen. 

 

Jag kämpade i denna fosterställning medan änglarna höll mig när jag plötsligt upplevde och 

hörde ett hemskt ljud och klampande ovanför mig. Änglarna höll mig tätt och sade, ”Ricardo, 

var inte rädd, Jesus är med oss”! Medan de talade sade de också, ”Vänd huvudet uppåt och se 

ovanför dig”! Jag blev överraskad över det jag såg, för det pågick någon slags aktivitet ovanför 

oss. En av änglarna sade, ”Se, vi vill visa dig det som du tittar på ovanför oss”! En av änglarna 

sträckte ut sin hand från den ena sidan till den andra och belyste hela skyn ovanför oss för att visa 

vad som fanns där. När skyn blev upplyst fanns det demoner och djävlar överallt i hela skyn. 

HERREN TILLRÄTTAVISAR DEM ALLA i JESU NAMN! Bibeln är sann! Allt det som pågår 

på jorden är det som du ser i uppenbarelse. Jesus kommer snart! Hur skall jag kunna övertyga dig 

om det, det kommer att hända mycket SNART! Jag frågade ängeln, ”Vad är detta för plats”? En 

av dem svarade, ”Detta är mörkrets himmelska plats där Satan och hans demoner bor”. Jag 

sade, ”Därför finns det så mycket ondska på jorden! Dessa demoner kommer från denna plats 

och åstadkommer allt slags förstörelse och ondska för människosläktet. Jorden är full av dessa 

demoner”! Det finns millioner och millioner, antalet går inte att räknas. 

 

Änglarna upplyste mig om att titta närmare 

och visade mig dessa varelsers ansikten och 

sade att många av dessa hemska varelser 

visas redan på vår TV. De är MONSTER!  

Jag såg ”Thundercats” och ”Power 

Rangers” och karikatyrer av djur och 

hemska filmer i verkliga livet. Alla de som 

producerar dessa saker för TV och film, har 

gjort ett avtal med djävulen! Alla dessa teckningar kommer från 

den andliga världen som jag fick se. Varför tror du att dagens 

barn är så upproriska? Det är för att dessa demoner kommer in i barnen när de ser programmen 

som visar dem [demonerna]. Därför behöver vi undervisa våra barn hur de skall urskilja vad de 

ser på TV. Ängeln sade att allt detta är verkligt och sant. Alla dessa demoner existerar och 
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människor går i förbund med djävulen för att föra dessa demoner till jorden. Demonerna började 

förbanna mig, kyrkan och Fadern, Herren Jesus och jorden, för de har ingen respekt för Gud eller 

något av Hans skapelse. 

 

Sedan såg jag ett troll som heter Hugo, som är en mycket populär tecknad seriefigur i Chile. Han 

såg hemsk ut att se på. Han kom närmare mig och sade, ”Vi skall gå till jorden och döda alla 

barnen”! Varför tror du att barn dödar barn?  Det är på grund av, som någon av dem sade, att 

något kom ut ur TV apparaten och sade att jag skulle göra det. Dessa demoner planterar hat på 

jorden, må Herren befria och rena Chile! En av änglarna sade till mig, ”Fortsätt att se”! 

Demonerna sade, ”Vi har försökt att förstöra kyrkan, men vi kan inte för om vi dödar en, så 

kommer tusentals att ersätta den döde”! Allt från kyrkans begynnelse, har Satan försökt att 

förstöra kyrkan/församlingen som predikar det sanna evangeliet och som gör Guds gärningar, 

men han kan inte för Herren Jesus beskyddar oss! Ära till Gud! Demonerna sade, ”Låt oss göra 

något nytt, låt oss gå in i kyrkorna, för det finns många i kyrkorna som tillhör oss! Vi skall 

utnyttja dessa människor till att sprida skvaller och splittring bland bröderna i kyrkan. Vi skall 

göra att kyrkor faller på grund av att den Helige Ande blir bedrövad och lämnar kyrkan”! 

Djävulen går omkring överallt och ser om han kan förstöra dem som älskar Guds rättfärdighet. 

Precis som det står i skriften: 

 

1 Petrus 5: 8 

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och 

söker vem han skall uppsluka. 

 

Jag ville inte se mera, men ängeln sade att jag skulle fortsätta att se det som hände. Jag såg 

demoner flyga överallt när en starkt lysande stjärna kom. När stjärnan visade sig frambringade 

det mycket lovprisning och tillbedjan till Herren. Stjärnan var inte en stjärna, det var miljoner 

änglar som red på vita hästar och prisade Härskarornas Herre! De ropade, ”Helig, Helig, Helig är 

Den som lever från tider till tider! Herren är Alfa och Omega, början och slutet, låt allt det som 

anda har prisa Herren”!  Sedan såg jag en stor strid och kunde inte längre se demonerna. ”Var 

inte rädd längre, för nu är det mera änglar med oss än de är på fiende sidan!” 

 

Änglarna öppnade en väg till tredje himlen. De delades i två grupper en till vänster och en till 

höger. Det var en öppen väg till tredje himlen. Vägen sträckte sig till himlen och man kunde se 

Guds himmelska stad. (Det finns en satellit på jorden som har tagit bilder av denna stad. Den himmelska 

staden existerar. Detta har omtalats på radio och TV). Jag kunde se denna väg med härliga och 

fantastiska änglar. De hade befriat hela området från demoner och de upphörde aldrig med att 

prisa Gud och välsigna Hans Namn! Änglarna placerade mig framför dem och sade, ”Du måste 

vänta här”! 

 

På långt avstånd kunde jag se; från den himmelska staden kom en personlighet i vita kläder 

ridande på en vit häst. När varelsen kom närmare mig upphörde inte änglarna att prisa Guds 

Namn och upphöja Honom. Personen kom fram till mig på ungefär 4 meters avstånd. Varelsen 

var vacker, även vackrare än de andra änglarna. Jag förväntade mig att han skulle tala till mig, 

men det han gjorde var att han såg på mig en stund och sedan ropade han, ”Jag är! Jag är Mikael 

ärkeängeln som har till uppgift att leda dig och församlingen på jorden”! Jag mötte ärkeängeln 

Mikael ansikte mot ansikte och han var en dyrbar varelse. Han vände sig om och visade vägen till 

den himmelska staden. Han sade, ”Stig på! Herren Jesus väntar på dig”! Jag gick utmed vägen 
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till staden, medan jag gick ropade och prisade änglarna Herren. Jag grät och grät när jag såg på 

staden. 

 

Staden var gjord i ren transparent guld och dörrarna och ingångarna var gjorda av pärlor. Alla 

golven hade utseende av kristall. Jag hade aldrig sett något liknande på jorden och inte kan någon 

människa skapa det. Arkitekten var vår Herre och universums Gud. Jag var utanför staden och 

dörrarna till ingången var vidöppna. Dörrarna är fortfarande öppna. Jag kunde se in, väggarna var 

av rubiner och safirer och pärlor som strålade. Inifrån staden hördes miljoner och miljoner röster 

som prisade Gud! Jag skälvde när jag hörde detta från utsidan av staden. Jag hörde en ensam röst 

som skar genom himlarna och i bakgrunden av den rösten, ropade miljoner och miljoner sin 

lovprisning till Gud i det de sade, ”Helig, Helig, Helig är Guds Lamm och Fadern, som tillhör 

ära och heder för alltid och alltid AMEN”! Den mäktiga rösten ropade, ”VAR HELIG, FÖR 

JAG ÄR HELIG! BARA DE HELIGA KAN KOMMA TILL DENNA PLATS! FÖR UTAN 

HELIGHET KAN INGEN SE HERREN”. Utan helighet kan ingen se Honom. 

 

En röst sade, ”Kom in”, jag gick in i staden. Jag såg en underbar tron som flödade i eld. När 

elden gick ut ur tronen, var jag uppmärksam och såg Jesus, Kungars Kung och Herrars Herre! Jag 

föll utsträckt på marken inför Honom helt utan styrka. Hans hand kom ut ur flamman och sträckte 

sig till mig och han sade, ”Ställ dig upp på dina fötter”! Jag fick styrka och ställde mig upp. På 

en gång vidrörde jag hans fötter, armar och kropp. När jag såg hans ansikte, var hans utseende 

inget av det som konstnärer på jorden åstadkommer i sina målningar! Många avbildar Gud i trä 

och i andra bilder! Men jag vill tala om för dig min broder att Jesus inte såg ut som de bilderna. 

Han var en mycket muskulös Gud! Han är inte en medelmåttlig Gud, Han är mäktig! Han sade, 

”Jag är inte en Gud gjord av krita eller trä, Jag är en levande Gud som existerar”! Han 

fortsatte, ”Tala om för min kyrka på jorden att jag är verklig! Jag lever verkligen och 

existerar! Tala om för mitt folk att himlen är verklig och att jag väntar på dem”! 

 

Han sade till mig, ”Kom, gå tillsammans med mig, jag vill visa dig något stort”. Vi såg ner och 

kunde se jorden och allt det som fanns på jorden. Jesus sade, ”Jag kan se allt det som min kyrka 

gör”! Han vet allt det vi gör och jag kunde se många av er från himlen. Jesus sade till mig, ”Se 

på min kyrka”! Jag såg bröder mot bröder, kyrkor mot andra kyrkor. Sedan sade Jesus till mig, 

”Min kyrka har förlorat sin tro, de vill inte tro på mig, synden har tilltagit på jorden och mitt 

folk vill inte tro att jag existerar. Tala om för mitt folk att jag skall göra något stort på jorden! 

Min kyrka har fallit tillbaka i stället för att växa till”. Herren började gråta över Sin kyrka och 

Han sade, ”Denna kyrka är inte Min kyrka”! Jag sade, ”Herre, tala inte så! Visst är vi din 

kyrka”. Då svarade Herren, ”Nej, Min kyrka vandrar i mirakler och kraft och tecken och 

under!  Min kyrka har fallit tillbaka! Hur som helst, säg till dem, jag skall komma tillbaka och 

resa upp dem igen”! 

 

Han sade åt mig att fortsätta gå med honom och vi gick in genom en dörr, golvet var gjord av rent 

guld. Jag började springa fram och tillbaka utmed gatan i guld och plockade upp guld stoft och 

strödde det på min kropp. Då sade Herren till mig att fara tillbaka och berätta för er att det finns 

gator av guld i himlen. ”Allt detta tillhör mitt folk,” sade Herren. ”Men i min kyrka finns det 

många tjuvar som stjäl mitt tionde och offer! Tala om för mitt folk att ingen tjuv kommer in i 

mitt kungarike i himlen”! Vi behöver rätta till våra liv inför Herren. Sedan såg jag ett långt bord 

för miljoner människor, där fanns det mycket mat och uppfriskningar. Där fanns också många 

kronor och kristall dryckespokaler [glas på fot] för folk att dricka ur. Sedan sade Herren, 
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”Ricardo allt detta har förberetts för mitt folk”! Detta var bordet som är förberett för Lammets 

Bröllop. 

 

Det finns en syster i Kristus som också blev upptagen till himlen, hon såg änglar som gick fram 

och tillbaka och förberedde bröllopsmåltiden! Jag sade till Herren, ”Varför såg denna syster 

änglar som förberedde saker här, men jag kan inte se någon förberedelse”? Herren svarade, 

”Det beror på att all förberedelse är färdig! Det finns kronor för alla de som arbetar och är 

lydiga inför Herren. Sedan sade jag, ”Herre när kommer du tillbaka, om allt förberedelse är 

klar? Hur länge är det tills du kommer? Visa mig klockan, hur mycket tid finns kvar på den 

himmelska klockan”? Många andra människor har haft drömmar om en klocka som visar att det 

är nästan midnatts tid när Herren förväntas komma. Jag frågade, ”Herre, när kommer klockan 

att klämta för midnatt? Är det en minut kvar? Fem minuter”? Jesus studerade mitt ansikte en 

stund, sedan sade han, ”Ricardo, i himlen finns det ingen klocka längre! Jag svarade då, 

”Herre, om det inte återstår någon tid, varför har du inte kommit ännu”? Jesus lyfte sin hand, 

visar tummen och pekfingret och visar ett tecken för något mycket litet och säger, ”All den tid 

som finns kvar är enkelt sagt Faderns nåd för de avfälliga för att de skall få en chans att göra 

bättring och ta första steget”. Sedan så har inte härskarornas Herre återvänt för han har gett oss 

alla en liten tid att göra bättring och den tiden kallas ”En tid av Faderns nåd”. Jesus kommer 

vilken tid som helst, vi måste börja söka Honom av allt vårt hjärta, fasta och be och rätta till allt 

det gamla. Jag är nästan färdig. Jesus upprepade, ”Vi är nu i Guds nådetid”! 

 

Då uppenbarade sig en ängel till höger om oss och ropade, ”Tiden har kommit! Tiden är 

avslutad. Allt förberedande är avklarat. Jesus tar emot Sin brud”! Herren kommer, alla tecken i 

skriften har gått i uppfyllelse! Filmerna visar att någon slags katastrof kommer. Vetenskapen vet 

att något stort kommer att hända, men de kan inte förstå vad det är! Hur som helst, vi kyrkan 

[församlingen på jorden] vet att Jesus kommer snart! När ängeln slutade att ropa, började alla 

miljoner änglar att hoppa och fröjda sig att bruden äntligen kommer till himlen. Jag fortsatte att 

fråga, ”Vad är det som pågår”? Men ingen visade mig någon uppmärksamhet, alla fröjdade sig 

för de goda nyheterna. Jag anslöt mig till änglarna och började också upphöja Jesu namn! Just då 

när jag lyfte mina händer kände jag hur någon lyfte mig ut ur himlen och sände mig ner med en 

oerhörd hastighet. 

 

Just nu fröjdar sig änglarna över att bruden skall återvända. Jag kom tillbaka till jorden och 

landade vid talarstolen i den kyrka där jag bad varje dag. Tiden är mycket kort! Om du inte vill 

tro mig, låt då bli att tro… Men Han kommer och det kommer att bli för evigheten. Guds folk vill 

inte tro på uppryckandet. Var snäll och vakna, för Guds skull vakna till sanningen! 

(Ricardo gråter). 

 

Herren var här hos mig och Han sade, ”Ricardo, så här kan det se ut vid uppryckandet om det 

skulle hända just nu [Herrens återkomst]”! Då såg jag hela jorden och den dyrbara och vackra 

Helige Ande, den som ger oss frid och glädje, lämna jorden. Sedan såg jag en dimma som kom in 

i kyrkan och omslöt mig och jag frågade Herren, ”Vad är detta”? Han sade, ”Detta är det som 

kallas för Uppryckandet”. Sedan såg ja folk som bankade på kyrkdörrarna och ville komma in, 

de ropade, ”Var är mina barn? De är alla borta”! Alla barnen på jorden var borta för Gud vill 

inte lämna någon kvar. Den första som kom in till kyrkan var körledaren, som ropade, ”Var är 

församlingen! Jag har lämnats kvar! Jag har lämnats! Jag har lämnats”! Efter körledaren såg 

jag andra pastorer och styresmän i kyrkan och alla ropade, ”Jag har lämnats kvar”! Många 

föräldrar och makar letade efter sina kära och folket i kyrkan svarade, ”Dina kära finns inte här! 
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Herren har tagit dem”. Dessa grät och sade, ”Då är allt det sant, Jesus kom och hämtade sin 

brud”! 
 

Människor grät och klagade, önskade att de hade trott på Jesus Kristus. Varje människa som inte 

tror att Jesus är Messias är förlorad! Jag såg hur många människor och pastorer grät och folket 

började skylla på pastorn, ”Varför predikade du inte sanningen, varför undervisade du inte om 

helighet och varnade mig för allt detta? Det är helt ditt fel att jag har blivit lämnad kvar”! 
Många blir lämnade kvar för att de inte lever ett heligt liv. Vi måste predika sann helighet och 

undervisa folket att verkligen göra bättring. Jag såg hur folket slog pastorerna och slet deras 

kläder och drog dem i håret. Pastorerna grät och tiggde folket att inte skada dem. Folket slutade 

inte för de var nu demoniserade. 
 

Det fanns hela kyrkor som hade lämnats kvar. Jag såg en broder som försökte slita ut sina egna 

ögon på grund av sorg. Människor som slog sina huvuden mot golvet och väggarna för att de inte 

kunde förstå att Jesus var det enda svaret. För folket ville fortsätta att leva i synd och gudlöshet 

och leva livet som de själva önskade. Folk skar sig själva och slog sina huvuden tills man kunde 

se att huvudet sprack och de föll till marken. Jag såg blod som flöt i kyrkorna från folk som 

själva skadade sig. Sedan såg jag en ungdom som ropade till Gud, ”Var snäll Herre, hämta 

mig”! Det var för sent. Jesus hade redan kommit och hämtat Sin församling. Jag föll till marken 

på grund av att jag såg många hemska saker. 
 

Jesus sade till mig, ”Under den stora vedermödan, kommer det att bli svårigheter som aldrig 

förr”. Då frågade jag, ”Varför hoppar människorna upp igen efter att de har skadat sig så 

svårt”? Herren svarade, ”För att under den tiden, längtar folk att få dö men de kommer inte att 

finna det. Döden har flytt från jorden”. Jag frågade Herren, ”Varför lämnades alla dessa 

pastorer och folket kvar”? Herren svarade, ”För att jag känner dem. Jag känner deras 

hjärtan”. Gud känner oss… Han känner alla våra hjärtan. Jag föll till marken, jag svimmade 

nästan. Jesus sade, ”Jag ville visa dig detta så att du kan varna min kyrka och ge dem hopp. 

Tala om för dem att om folket gör bättring nu, så förlåter jag dem medan det ännu är tid. Jag 

vill göra stora saker på jorden”. 
 

Var snäll och öppna era ögon. Den evangeliska kyrkan i Chile växer. ”Tala om för mitt folk att 

om de ber om förlåtelse så skall jag förlåta.” Sedan såg jag en annan syn, jag såg en eld över 

hela himlen. Jesus frågade, ”Såg du det? Den eld du såg över jorden, är en eld över landet 

Chile. För Chile skall vara för Kristus! Gud kommer att förändra Chile”! Sedan såg jag elden 

förflytta sig och ville komma över Chile och Jesus sade, ”Min Faderns ögon är över Chile”. När 

elden faller över Chile, kommer andra nationer att se det och lägga märke till att Gud rör sig där. 

Kyrkan över hela jorden fröjdade sig för det Gud gör över Chile. Herren förde mig i en syn till en 

plats som kallas ”Paseo Humada” och visade mig folk som var lemlästade och krymplingar. 

Sedan såg jag sanna troende som bad för krymplingar utan ben och befallde lemmar att växa ut. 

Lemmarna växte ut inför deras ögon. Folk som saknade armar fick omedelbart nya lemmar. 

Under denna tid kommer Herren att visa skapande mirakler. Folk kommer att bli helade i 

kyrkorna. Under dessa dagar kommer döda att väckas upp och Gud kommer att använda dig i 

Chile att utföra samma mirakler som apostlarna gjorde under bibelns tid. 
 

Detta är hela den uppenbarelse som Gud gav mig (Ricardo Cid). Han kommer snart. Maranata! 

Amen! 

***** 
Alla Svenska bibeltexter är från Svenska Folkbibelns översättning där ej annat anges. 

Text inom [klammer] är översättarens förtydligande eller kommentar. 


