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Viziunile Răpirii, Necazului cel
Mare,Orașul Sfânt, și Tronurile lui
DUMNEZEU şi a lui satan.
Mărturia unei fetițe în vârstă de 8 ani care L-a întâlnit pe
Isus Hristos.
(Janet Balderas Canela, Puerto Rico)
Inițial traducerea a fost făcută din limba spaniolă audio, ilustrațiile au fost adăugate, și nu fac parte a mărturiei
originale. Această mărturie a fost verificată și confirmată de către un profet independent și de încredere.

Avem mare nevoie de traducători!
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Scumpii mei fraţi, spun ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toţi în
această oră. Să citim din Biblie, în 2 Corinteni. 12:1- 4, Cuvântul Sfânt a lui Dumnezeu.
În numele Tatălui, al Fiului, și al Sfântului Duh. „ E nevoe să mă laud, măcarcă nu este
de folos. Voi veni totuş la vedeniile şi descoperirile Domnului.Cunosc un om în Hristos,
care, acum patrusprezece ani, a fost răpit pînă în al treilea cer (dacă a fost în trup nu
ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu —Dumnezeu ştie). Şi ştiu că omul acesta —dacă a fost
în trup sau fără trup, nu ştiu;Dumnezeu ştie —,a fost răpit în rai, şi a auzit cuvinte, cari
nu se pot spune, şi pe cari nu-i este îngăduit unui om să le rostească.“
Voi relata o experienţă pe care am avut-o cu Domnul pe 5 Septembrie 1999. Noi eram
în Biserică şi puterea lui Dumnezeu era acolo umplând vieţile noastre. Am căzut la
podea şi am simţit prezenţa Domnului în mine. Am simţit că Domnul avea de făcut cu
mine o lucrare, şi a început să-mi arate viziuni.
Într-o viziune, am văzut două drumuri, unul era foarte larg, cu mulţi oameni mergând
pe el, dar ei mergeau spre nimicirea lor. Celălalt drum era foarte îngust, şi am văzut
mulţi oameni care se duceau pe acest drum, lăudând şi dând onoare Domnului.
Apoi Domnul mi-a arătat o altă viziune unde un înger se
lupta cu un balaur. Balaurul a aruncat foc și
demoni pe Pământ.
După aceea am văzut o altă viziune a unui ceas
foarte strălucitor. Acesta era făcut din aur. Timpul
arăta orele 12:00 . Dar am văzut o mână dând
ceasul înapoi la ora unsprezece. Domnul mi-a
spus:” Uită-te, robul Meu, Eu dau timpul înapoi,
deoarece poporul Meu nu este pregătit aşa cum am vrut Eu
să fie, dau timpul înapoi, pentru că poporul Meu nu Mă laudă aşa cum doresc Eu , de
aceea, datorită Îndurării Mele cele mari, ofer o ultimă şansă, astfel încât toată lumea
care vine la picioarele Mele vor primi viaţă veşnică!“
Atunci Domnul mi-a arătat o altă viziune, în timp ce eram încă întins pe podea. Am
văzut un om călare pe un cal stând înaintea mea. El şi-a deschis braţele Sale, şi sa
apropiat de locul unde eu eram întins pe podea. Apoi am simţit că Domnul ma luat pe
braţele Sale. L-am simţit cum a luat duhul din trupul meu şi-L ţinea în brațele Sale. A
început apoi să călărească, şi am mers în sus şi sa oprit într-un loc nu prea ridicat dar
nici prea jos. El mi-a spus: “Uite robul Meu: ţi-am spus că aveam de gând să te aduc
cu Mine: şi asta este ceea ce fac Eu acum: pentru că ceea ce spun cu gura Mea şi
împlinesc. Ceea ce spun: fac. Acesta este motivul pentru care Te-am adus aici robul
Meu. Dar mai întâi îţi voi arăta rănile Mele: ca să-ţi dai seama de ceea ce-ţi arăt şi să
nu uiţi niciodată ceea ce am făcut pentru voi toţi.”
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Ajungem la Tronul lui Dumnezeu şi Domnul mi-a arătat locul semnelor cuilor bătute şi
unde a fost străpuns în coastă. De asemenea, mi-a arătat cum El a fost biciuit. Am văzut
toate semnele şi vânătăile care El le-a îndurat pentru noi toţi. Şi a spus: ”Uite robul meu,
mulţi dintre voi nu iau în considerare tot ce am făcut pentru voi, mulţi dintre voi uită
că am murit pentru voi pe crucea de la Calvar, şi Eu simt încă, durere robul meu. Simt
încă durere, atunci când poporul Meu se lepădă de Mine, cum ar fi că rănile Mele se
deschid din nou, şi aceasta mă doare. Este ca şi cum M-ar crucifica din nou pe
cruce.” Am văzut cum Domnul plângea, pentru că El simţea durere atunci când noi Îl
dezamăgeam.

-PARADISULEl a spus: “Robul Meu îţi voi arăta multe
lucruri. Îţi voi arăta străzile din aur şi marea de
cristal, astfel să poţi să mergi şi să spui poporului
Meu măreţia pe care o am pentru ei.”
Cât ai clipi am ajuns la un loc cu străzi foarte
frumoase, atât erau de frumoase. Nu am mai văzut
sau atins astfel de lucruri pe pământ. Străzile erau strălucitoare! Domnul mi-a spus:
“Robul meu, pipăie această stradă de aur, pentru că tu şi poporul Meu veţi trăi aici,
pentru că aici poporul Meu va veni în curând .” Am văzut reflexia Domnului cum noi
doi mergeam împreună.
După aceea am ajuns la marea de cristal, era atât de frumos. În timp ce mergeam cu
Domnul peste acea mare preţioasă mi-a spus: “Robul meu, toate acestea nu sunt pentru
Mine, toate aceste lucruri pe care tu le vezi sunt pentru poporul Meu. Tot ceea ce tu
poţi atinge am pregătit cu multă dragoste pentru poporul Meu.” Apoi El a spus:
“Robul Meu,vino, pentru că îţi voi mai arăta şi alte lucruri.”
Apoi am ajuns într-un loc foarte frumos unde am putut vedea slava lui Dumnezeu, şi
simţi puterea Lui. Acesta era un loc frumos şi mare. Am văzut mai multe mese, aşa că
am întrebat pe Domnul: “Doamne ce sunt toate aceste mese, sunt pentru...?” El a spus:
“Slujitorul Meu, amintiţi-vă de Nunta Mielului, amintiţi-vă că la aceste mese vom
sărbători Nunta Mielului. ” Am văzut nenumărate mese, şi nu am putut vedea unde
acestea se terminau. Erau îngeri la fiecare masă, aşa că am întrebat pe Domnul:
“Doamne, de ce este un înger la fiecare masă şi la fiecare scaun?” Domnul mi-a spus:
“Robul meu, aceşti îngeri înfrumuseţează mesele, aceşti îngeri pregătesc fiecare masă
pentru că deja totul este pregătit. ”
Dragi fraţi, aceste mese erau atât de strălucitoare, toate acestea erau făcute din aurul
cel mai curat. Mesele erau decorate foarte frumos. Am văzut cum fiecare înger punea
furculiţa, cuţitul, lingura, paharele, tacâmurile, toate făcute din aur, atât de frumos.
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Domnul mi-spus: “Copile, spune poporului Meu să se pregătească pentru că foarte
curând Îi voi lua cu Mine astfel încât să se bucure cu Mine la Nunta Mielului. ” A
fost atât de frumos, prezenţa Domnului se putea simţi peste tot, multă slavă şi
măreţie! Domnul a spus: “Robul Meu, vino căci îţi voi arăta şi alte lucruri.” Ajungem
la un loc cu multe uşi frumoase, atât de multe uşi frumoase. Am spus: “Doamne ce
este în spatele acestor uşi?” El a spus: “ În spatele acestor uşi sunt ucenicii Mei, în
spatele acestor uşi sunt apostolii Mei, în spatele tuturor acestor uşi sunt cei care o dată
au umblat pe pământ lăudând şi glorificând numele Meu.”

-MARIAAm început din nou să mergem şi am ajuns la o
uşă care era între-deschisă, şi Domnul mi-a zis:
“Robul Meu vino aici, vino aici pentru că în
spatele aceastei uşi este Maria. Apropie-te şi auzi
ceea ce ea spune, mergi şi spune poporului Meu,
mergi şi spune oamenilor cum suferă Maria.”
Când m-am apropiat am văzut o tânără doamnă, o
frumoasă tânără, atât de frumoasă, faţa ei era atât de
drăguţă. Se uita printr-o fereastră foarte mică. Ea
era îngenuncheată şi privea spre faţa Pământului, plângând cu tremur şi durere imensă.
Ea spunea: “De ce mi se închină mie? De ce, dacă eu nu am nici o putere! De ce mi
te închini? Eu nu fac nimic! Nu mă cinsti! Plecă din înaintea mea! Pentru că eu nu pot
salva. Singurul care poate salva, singurul care poate răscumpăra este Isus, care a murit
pentru toată omenirea! Mulţi oameni spun că eu am putere, că pot face minuni, dar
aceasta este o minciună! Nu fac nimic! Atotputernicul Dumnezeu a fost mulţumit de
mine şi el sa folosit de pântecul meu astfel încât Isus să poată fi născut şi salva toată
lumea, dar eu nu am nici o putere. Eu nu pot face nimic! Pleacă din faţa mea! Nu mă
mai cinsti! Pentru că eu nu sunt vrednică de a primi adorare. Singurul care este demn,
singurul care i se poate pleca înainte şi adora este Isus! El este Singurul care vindecă şi
mântuieşte! ”
Am putut vedea cum tânăra doamnă era într-o astfel de durere imensă, plină de
suferinţă şi plâns. Ea a spus: “Nu! Nu! Nu vă mai închinaţi înaintea mea! De ce vă
plecaţi înaintea mea?Eu nu fac nimic! ” Vedeţi dragii mei fraţi, a fost un lucru
extraordinar să te uiţi la această domnişoară, cum plângea cu mare durere şi tristeţe.

-ROBE ŞI COROANEDomnul mi-a spus: “Robul Meu vino, deoarece voi continua să-Ţi arăt lucruri.”
Ajungem într-un loc foarte frumos unde am putut simţi slava lui Dumnezeu. Am văzut
linii şi linii de haine albe, foarte albe şi frumoase! Le-am atins şi Domnul mi-a zis:
“Fiule, atinge aceste haine, deoarece aceste haine sunt pentru voi toţi .”
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Am văzut multe linii şi am atins acele haine foarte fine. Erau atât de strălucitoare şi
albe, cum nimic nu am atins pe Pământ. Domnul a spus: “Robul Meu, aceste robe sunt
pentru voi şi pentru tine.” Lacrimi cădeau în jos pe obrajii Domnului. Şi Domnul a mai
spus: “Robul Meu, multe dintre aceste haine albe vor rămâne aici, în aşteptare ca
cineva să le ia. Multe dintre aceste haine vor rămâne aici, în aşteptarea unui corp.”
“De ce Doamne?” Am întrebat. “Pentru că mulţi nu mă cinstesc cum mă aştept Eu ,
mulţi nu dau nici o atenţie la toate lucrurile care Eu le fac pentru voi toţi. Servul Meu,
multe dintre aceste haine albe vor rămânea aici, în aşteptarea unui corp, pentru că în
Împărăţia Mea nu primesc nimic spurcat. În împărăţia Mea permit numai lucruri
sfinte, pentru că este scris în Cuvântul Meu, să fiţi Sfinţi, pentru că Eu Sunt Sfânt. ”
(1 Petru. 1:16 “Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt“.)
Am privit şi am văzut multe haine, fiecare avea un nume scris pe ea din aur. Am atins
hainele care unele erau mai mici şi de dimensiuni diferite, şi am spus: “Doamne, dar
aceste haine mici, ce sunt aici, cui ai de gând să le dai ca să le poarte? ” Domnul a
răspuns: “Robul Meu, amintiţi-vă copilaşilor, amintiţi-vă că am pentru toată lumea,
Eu nu sunt un părtinitor, aceste micuţe haine sunt pentru copilaşii Mei care laudă
numele Meu, sunt pentru copiii Mei, cărora le place să vină în Casa Mea şi glorifică
numele Meu, de aceea am pregătit lucruri mari pentru ei. Am pentru toată lumea care
se aseamănă cu Mine, am pentru toţi cei care vin la picioarele Mele, căci Eu
Singurul le dau Viaţă Veşnică. ”

Am început să mergem din nou şi, în curând am ajuns la un loc imens cu coroane
multe. Erau coroane luxoase, coroane strălucitoare, aşa că am spus: “Oh, Doamne!
Aceste coroane, sunt atât de frumoase.Pentru cine sunt aceste coroane? ” Domnul, a
spus: “Robul Meu, aceste coroane pe care tu le atingi, sunt pentru cei care laudă
numele Meu, pentru cei care cu adevărat glorifică numele Meu în modul dorit. ”
Domnul mi-a arătat alte coroane, dar am observat că aceasta era doar un cadru. Atunci
Domnul a zis: “Robul Meu uită-te în acesată direcţie.” Şi am început să văd alte
coroane, dar aceste coroane erau făcute din spini, aşa că am spus: “Doamne, lasă o
coroană de spini sau una simplă şi pentru mine!” Domnul mi-spus: “Robul Meu, în
acest loc sunt trei tipuri de coroane: coroane luxoase şi strălucitoare pe care le poţi
vedea şi atinge. Acestea sunt pentru cei care cu adevărat laudă numele Meu, pentru
toţi cei care cu adevărat şi cu toată inima lor glorifică şi laudă numele Meu. Ele sunt
pentru cei care lucrează în Via Mea, pentru cei care se bucură de a fi în Casa Mea,
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pentru cei care vrea să facă un efort şi să ia dureri de a fi plăcut pentru Cuvântul
Meu. Coroanele care sunt doar un cadru, care le poţi vedea şi atinge sunt pentru cei
care doar se joacă cu Cuvântul Meu, sunt pentru cei care nu le plac să fie în Casa
Mea, sunt pentru acei care nu le plac să postească, nici de a persevera, nici de a
glorifica numele Meu, sunt pentru acei care doar laudă cu buzele lor, dar nu cu
inimile lor cum vreau Eu. De ce robul meu? Pentru că nimeni nu mă poate înşela , nu
există nici un loc pentru a se ascunde de Mine. Slujitorul Meu, aceste coroane de
spini care se pot atinge şi vedea, sunt pentru cei care fac haz de Cuvântul Meu, sunt
pentru cei care critică Cuvântul Meu, sunt pentru cei care Eu când bat la inimile lor,
dar ei nu doresc să accepte Cuvântul Meu, pentru toţi cei care critică Cuvântul Meu. ”

-VIZIUNEA RĂPIRIIDupă aceea Domnul a spus: “Robul Meu, acum îţi voi arăta Răpirea, îţi voi arăta
modul cum va fi la venirea Mea.” Deci, am spus: “Doamne am văzut deja multe
lucruri, de ce ai de gând să-mi arăţi şi mai multe?” Apoi ajungem la Tronul lui
Dumnezeu, unde am văzut mii şi mii de îngeri care s-au adunat acolo. Apoi am început
să mergem în jos, şi Domnul sa oprit într-un nor alb foarte frumos. Domnul a dat
poruncă îngerilor de a veni şi de a primi Biserica, şi Domnul mi-a spus: “Robul Meu
urmăreşte cu atenţie, pentru că aşa va fi atunci când am să
vin înapoi, aceasta va fi venirea Mea. ”
Am văzut oameni care au înviat din cele patru colţuri ale
Pământului, laudând numele Domnului. Toate aceste
persoane erau acoperte cu puterea lui Dumnezeu. Ei au fost
îmbrăcaţi în robe albe în timp ce se înălţau în sus. Ei au
început să cânte o melodie foarte frumoasă: “Sfânt, sfânt,
sfânt eşti Tu Doamne! Tată îţi mulţumesc! Pentru că Tu ne-ai
ridicat!Mulţumim Doamne, pentru că Tu ne-ai ridicat!”
Am văzut mulţi oameni diferiţi, înalţi, scunzi, de culoare, albi. Toţi oamenii, şi toţi
acei îngeri sau apropiat până la nor unde Domnul şi cu mine eram. Oamenii şi îngerii
erau plini de mulţumire pentru Domnul, şi noi toţi am spus: “Sfânt! Sfânt! Sfânt eşti Tu
Doamne!” Era ceva extraordinar, am văzut atât de mulţi oameni că m-am gândit că îi
cunoşteam. Toate acestea erau prin puterea lui Dumnezeu.
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-VIZIUNEA NECAZULUI CEL MAREDupă aceea am ajuns la tronul lui Dumnezeu, şi Domnul mi-a spus: “ Fiul Meu, vino
aici. ” Am ieşit din Sala Tronului şi am ajuns la un loc cu o fereastră foarte mică. Şi
Domnul mi-a zis: “Robul Meu, acum uită-te în jos. ” Am văzut pustiire teribilă, o astfel
de pustiire nemai-întâlnită, tot pământul era pustiu şi plin de durere. Domnul mi-a spus:
“Uită-te copilul Meu, aceasta este ceea ce va fi după ce-Mi voi lua poporul Meu de pe
pământ, acest lucru va fi după venirea Mea, acest lucru va fi atunci când Biserica
Mea va fi aici cu Mine.” Am văzut o astfel de pustiire extraordinară.
Am văzut oameni care sărbătoreau pentru un moment, dar apoi, am văzut un tată în
căutarea fiului său, o mamă cautându-şi fiicele ei, dar ei nu i-au putut găsi, pentru că
Atotputernicul Dumnezeu I-a luat la Sine. Rudele îşi căutau alte rude, dar ei nu i-au
putut găsi. Oamenii îşi căutau vecinii lor, dar nu îi puteau găsi, pentru că Domnul I-a luat
cu El.
Ceva groaznic se întâmpla peste tot Pământul. Am văzut un pastor care mergea
dintr-un loc în altul, şi am întrebat pe Domnul: “Doamne, de ce omul acela merge dintrun loc în altul?” Domnul a răspuns: “Robul Meu, acest om a fost un pastor, dar
pentru că a crezut că Eu aveam de gând să întârzii, el a fost lăsat în urmă. El nu
credea că Eu voi avea de gând să vin acum, el a crezut că Eu voi întârzia pentru o
lungă perioadă de timp înainte ca Eu să mă întorc, şi de aceea el a fost lăsat în
urmă.” Pastorul mergea peste tot, spunând: “Doamne, de ce am fost lăsat pe Pământ?
Dacă eu sunt un pastor, dacă eu aveam o poziţie în Biserică, iar Biserica acum a plecat,
am rămas aicea jos? De ce am fost lăsat în urmă?” Domnul a zis: “Robul Meu, Eu nu
pot face nimic acum, el a crezut că venirea
Mea are să întârzie, ei bine, el a fost lăsat în
urmă.”
Am văzut cum omul era persecutat. El
spunea: “Singurul lucru pe care vreau este să
fiu luat cu Hristos! Singurul lucru pe care
vreau este să fiu cu Domnul, pentru că nu vreau
să fiu aici şi să sufăr în Marea Strâmtorare!”
El continua să meargă din loc în loc şi întrebându-se pe sine: “De ce am fost lăsat în
urmă? Ia-mă cu tine Doamne! Nu vreau să rămân aici şi să sufăr!” Domnul a spus:
“Robul Meu, nu mai pot face nimic acum, pentru o lungă perioadă de timp am vorbit
cu el şi i-am spus că voi veni foarte curând, dar el nu ma crezut, ei bine, acum el a
rămas în urmă.”
Am văzut multe alte persoane care mergeau peste tot. Atât de mulţi oameni alergau,
disperaţi în încercarea de a găsi pacea, dar nu puteau găsi. Strigau atât de tare: “Vrem
Cuvântul Vieţii! Suntem însetaţi după Cuvântul lui Dumnezeu! ” Dar deja era prea
târziu, deoarece Domnul luase Biserica cu El.
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Am văzut atât de multe tinere fete şi băieţi care alergau prin tufişuri, treceau prin
munţii încercând de a găsi pacea. Ei îşi doreau atât de mult pacea, dar nu au putut găsi.
Domnul mi-a spus şi de ce: “Robul Eu am luat deja Biserica Mea, și acum satana este
cel ce este în control.” Satana deja împărăţea peste Pământ şi era un mare chin peste tot
Pământul! Oamenii fugeau din loc în loc. Oamenii vroiau să se mănânce unii pe alţii, şi
se trăgeau de păr. Ei se acuzau şi se răneau reciproc, pentru că vroiau să găsească pacea,
dar ei nu o puteau găsi! Aşa ceva nu mai era posibil deoarece Domnul luase deja
Biserica Lui.
Era un aşa de teribil timp pe pământ, am văzut lucruri îngrozitoare întâmplându-se.
Atât de mulţi oameni se răneau unul pe altul, zicând: “Vrem iubire! Noi vrem pacea!”
Dar era prea târziu! Domnul mi-a spus: “Uită-te robul
Meu, Eu am vorbit cu ei, am dat timp să bat la inimile
acestor oameni, dar ei nu au dorit să mă caute. Ei bine,
acum aceştia au fost lăsaţi pe acest Pământ, şi nu este
nimic ce pot face pentru ei acum. De ce, pentru că deja
am luat Biserica Mea cu Mine. În timp ce poporul Meu
este cu Mine în cer şi se bucură la Nunta Mielului, toţi
aceşti oameni de aici vor suferi durere mare, şi pentru ei
va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Pentru că ei nu au vrut să asculte de Cuvântul
Meu, au preferat să-şi bată joc şi să critice Cuvântul Meu.”

-CARTEA VIEŢIIDupă aceea Domnul mi-a arătat o Carte mare şi frumoasă. Era făcută din aurul cel
mai strălucitor. Am spus: “Doamne acea Carte Mare, pentru ce este?” Mi-a spus:
“Robul Meu în această Carte sunt numele tuturora celor care mă laudă şi numele
celor care s-au pocăit şi au căutat căile Mele. Pentru aceasta este numită Cartea
Vieţii. În această Carte sunt scrişi toţi cei care se adună împreună să laude şi să
glorifice numele Meu.” Cartea era atât de mare, şi literele erau scrise toate în aur.El a
spus: Uită-te robul Meu, multe dintre aceste nume nu Le-am şters datorită îndurării
Mele, fiindcă mulţi Mi-au întors spatele. Mulţi Mi-au întors spatele , dar mila Mea
este atât de mare că nu Le-am şters încă numele lor, pentru că nu vreau ca ei să piară,
ci, ca toţi să aibă viaţa veşnică. ” Am atins Cartea, şi am văzut cum atât de multe nume
au fost scrise în ea.

-IADULDupă aceea Domnul mi-a spus: ” Robul Meu, îţi voi arăta iadul.” Deci, am spus:
” Doamne, nu, nu voi putea fi capabil să suport, cu tot ceea ce Tu mi-ai arătat deja, îmi
este suficient. ” Şi Domnul mi-a spus: ”Robul Meu îţi voi arăta iadul, astfel încât să
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spui Bisericii Mele şi oamenilor, că există un Cer, dar există, de asemenea, şi Iadul.”
Am început să meargem în jos şi mai jos. Noi eram încă departe de iad, atunci când am
început să auzim strigăte şi jale mare. Atunci, eu am spus: ”Doamne, te rog frumos, iamă de aici, pentru că nu voi fi capabil să fac faţă acestui lucru!” Domnul mi-a răspuns:
”Uită-te robul Meu, nu-ţi fie frică pentru că Eu sunt cu tine. ” Ne-am dus în jos prin
anumite tuneluri. Era un mare întuneric în acel loc, un întuneric care nu am mai văzut
niciodată pe Pământ.
Am mers pe lângă unele ziduri şi am auzit atât de
multe suflete strigând, strigăte de durere, spaimă şi
suferinţă. Domnul a spus: ”Copilul meu să mergem mai
departe. ” Ajungem la un loc unde o persoană striga.
Am întrebat pe Domnul: ”Doamne, de ce ne-am oprit
aici?” El a răspuns: ”Uită-te fiule, uită-te foarte atent la
această persoană, pentru că această persoană a fost o
rudă de-a ta pe Pământ.” Şi am spus: ”Doamne cine
este? Eu nu recunosc această persoană.” Domnul mi-a
spus: ”Această persoană a fost bunica ta în timpul ei
de pe Pământ, dar ea a fost foarte necredincioasă, de
aceea ea este aici, acum.”
Ea a spus: ”Te rog să-mi dai apă, ia-mă afară de aici, pentru că eu nu mai pot
suporta această durere mare, mi-e atât de sete.” Dar nu am putut face nimic, singurul
lucru pe care am făcut a fost să plâng. Am spus: ”Doamne pentru mila Ta cea mare şi
infinita bunătate a Ta, scoate-o de aici! De ce ea este aici, căci părinţii mei mi-au spus
că ea este în Rai?”
Domnul mi-a spus: ”Robul Meu, preotul a spus părinţilor tăi că ea a plecat la
ceruri, dar aceasta a fost o minciună. Asta a fost o minciună, deoarece ea sa închinat
înaintea imaginilor şi a icoanelor, ea le adora, şi uite cum aceste imagini nu o pot
salva. De multe ori am bătut la inima ei, ca să deschidă, ca să intru în viaţa ei, dar în
schimb ea a decis să-şi bată joc de Cuvântul Meu. Ea a decis că era mai bine să
urmeze lumea decât numele Meu de onoare, şi de aceea ea este aici. Ea nu a vrut să
accepte Cuvântul Meu, ea nu a vrut să se pocăiască şi preotul le-a spus că ea a zburat
la ceruri şi că ea este deja în locaşurile cereşti, dar aceasta a fost o minciună. Uite
robul Meu, în ce hal este ea acum.” Plângea într-o mare agonie. Ea a spus: ”Dă-mi
apă! Ia-mă de aici!” Domnul a spus: ” Robul meu, Eu nu mai pot face nimic acum,
acest suflet nu îmi mai aparţine. ” Ne-am întors şi am plecat. Ea a strigat la mine:
”Nu! Nu mă lăsa aici! Dă-mi apă! Ia-mă de aici! ” El nu putea face nimic.
Am continuat să ne uităm la mai mulţi oameni. Sufletele acestea încercau să apuce
hainele Domnului, zicând: ”Ia-ne de aici!” Dar Domnul le-a spus: ”Voi V-aţi depărtat
de Mine, pentru că voi nu-Mi mai aparţineţi, voi sunteţi ai Satanei şi demonilor lui.”
Era un loc teribil, cu atât de multe suflete, atât de mulţi oameni.
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-Tronul SataneiAm continuat să mergem şi am ajuns la un loc foarte înspăimântător, şi Domnul mi-a
zis: ” Uite fiule, îţi voi arăta tronul lui satan.” I-am spus: ” Nu Doamne! Nu vreau să
văd acest tron! ” El a răspuns: ”Robul Meu nu-ţi fie teamă, pentru că Eu sunt cu
tine.” Apoi ajungem la un loc teribil de înfricoşător, am văzut un scaun imens de enorm
cu Satana pe el aşezat. El avea unghiile mari, şi el râdea şi
iar râdea, şi nu se putea opri din râs. Am văzut, de
asemenea, demoni peste tot. Am văzut demoni de
dimensiuni diferite, am văzut Principate, am văzut cetăţi şi
mulţi alţi demoni diferiţi. Am văzut cum Satana dădea
ordine la demoni, comenzi pentru a merge până pe Pământ
pentru a provoca tot felul de lucruri rele.
Am văzut cum acei demoni se apropiau şi provocau
accidente, măceluri, lupte, divorţuri şi tot felul de lucruri
rele. Apoi au venit jos şi au raportat lui Satana tot ce au
făcut. Şi satan a râs şi iar a râs. Satana a premiat pe
demoni, şi demonii au început să sărbătorească în cinstea
lui, şi să-l laude cântându-i.
Am văzut cum Satana avea atât de multe planuri pentru a distruge Creştini, planuri
mari pentru a distruge slujitorii lui Dumnezeu. Am văzut imense Biserici şi congregaţii
care erau pline de modernism. Domnul a spus: ”Uită-te slujitorul Meu, aceste Biserici
sunt posedate de Satana şi nu vor avea posibilitatea de a veni la Mine.”
Domnul mi-a arătat cum demonii provocau ucideri atât de multe, şi cum toate acele
suflete ajungeau apoi în această condamnare, un loc oribil. Am văzut un cuptor, şi
Domnul a zis: "Uite fiule, aceasta este iazul de foc, şi acesta este iadul. ”Uite fiule,
aceasta este iazul de foc, şi acesta este iadul. ”
De fiecare dată când demonii provocau masacre, toate sufletele cădeau în acest loc.
Focul nu-i consumă şi nici nu-i topeşte. Sufletele strigau cu durere şi groază, şi demonii
veneau înapoi la tronul lui Satana şi îi dădea raportul de tot ceea ce ei au săvârşit pe
Pământ. Satana doar râdea şi râdea şi dădea premii demonilor. Demonii apoi cântau şi
sareau în sus pentru el, şi faceau tot felul de lucruri pentru a-l sărbători. Satana apoi a râs
cu bucurie şi mândrie că toate sufletele au ajuns în iad. Cădeau în iad secundă după
secundă, şi satana era atât de mândru că el se opri din râs.
Am simţit, de asemenea, multe sentimente demonice în acel loc, şi multe fortăreţe.
Am spus: ”Doamne te rog scoate-mă de aici, nu mai pot sta. ” Demonii schingiuiau şi
chinuiau sufletele acolo. Sufletele strigau: ” Lasă-ne în pace! Lăsaţi-ne în pace, nu vrem
mai multe chinuri, vrem pace!” Şi demonii râdeau.
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-ORAŞUL SFÂNTDupă aceea am plecat şi Domnul a spus: ”Uite, fiul Meu acum am să-Ţi arăt Oraşul
Sfânt, astfel încât să poţi să mergi şi să spui poporului Meu măreţia pe care o am
pentru ei. ” Ne-am dus în sus şi am ajuns la un loc frumos, unde erau copaci foarte
frumoşi, şi pini înnalţi. Totul era atât de frumos acolo. Puteam să simt un sentiment de
pace nemaiântâlnit până atunci.
La porţile acelui oraş era un frumos curcubeu. Erau mulţi îngeri pe ambele părţi ale
unui drum. Am trecut prin acea poartă şi Domnul a zis:
”Robul Meu, acesta este Oraşul Sfânt. ” Am mers până
când am ajuns la o grădină
plină de frumoşi trandafiri,
ce nu am mai văzut până
atunci pe acest Pământ.
Mi-am dat drumul din mâna
Domnului şi am fugit în acea
grădină. Am îmbrăţişat
florile, era atât de bine şi
mirosul lor era atât de delicios şi îmbietor. Aveam de
gând să rup o floare, dar Domnul mi-a spus: ”Nici un slujitor, nu poate avea nimic,
încă. Vei fi în măsură să iei din aceste flori numai atunci când poporul Meu va veni
aici, atunci când Biserica Mea va ajunge în acest loc, atunci vei fi în măsură să iei
din aceste flori. ” Şi eu am spus: ”Doamne, am vrut doar să i-au o floare pe Pământ şi
să arăt la toate Bisericile. ” Dar Domnul a spus: ”Nu, slujitorul Meu, deoarece
poporul Meu nu este aici încă. ” Am văzut diferite tipuri de flori frumoase.
Apoi am mers prin acea iarbă verde, frumoasă. Domnul se aşeză pe iarbă, şi cu un
zâmbet frumos a spus: ”Fiule, tot ceea ce tu atingi şi vezi Am pregătit pentru poporul
Meu. ”
Am mers apoi într-un loc unde era un copac imens, care era plin de fructe. Am spus:
”Doamne, dar copacul acesta? Ce înseamnă acest copac? Şi toate aceste fructe din
el?” Vroiam, de asemenea, să rup un fruct, dar Domnul mi-a spus din nou: ”Nu, fiule,
nu poţi lua din aceste fructe încă, pentru că acest copac este Pomul Vieţii, şi din acest
copac poporul Meu va mânca atunci când va veni aici. Între timp nu se poate lua
nimic până când poporul Meu nu va ajunge aici. ” Copacul acela avea fructe aşa de
frumoase.
Apoi am continuat să mergem, şi am văzut atât de mulţi fluturi frumoşi şi animale.
Domnul a zis: ”Robul Meu toate aceste lucruri de aici sunt pentru poporul Meu.Spune
poporului Meu că foarte curând, vor fi aici, în acest Oraş Sfânt. ”
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Am continuat să mergem şi am ajuns într-un alt loc frumos, cu mulţi copaci foarte
mari şi pini. Domnul a continuat: ”Slujitorul Meu, toate aceste lucruri sunt pentru
poporul Meu. Slujitorul Meu, vino aici pentru că Eu îţi voi arăta
minuni. ”
Ajungem într-un alt loc frumos, care era plin de ingeri. Un înger
care era imens, avea o trompeta mare la gură. Am spus: ”Doamne,
acest înger, ceea ce face asta şi înseamnă?” Domnul a răspuns:
”Uită-te slujitorul Meu, acest înger aşteaptă un semnal, acest înger
este în aşteptarea unei comenzi pe care am s-o dau Eu, astfel încât
el să poată începe să sune din trompetă, şi atunci când acest înger
va începe să sune din trompetă, poporul Meu va fi luat, ridicat, şi
transformat. Dar fii sigur de un lucru fiul Meu, această trâmbiţă va
fi auzită doar de cei care sunt treji! Deci, du-te şi spune poporului
Meu să fie treaz, spune poporului Meu să nu doarmă, pentru că
dacă va cădea în somnolenţă, nu vor putea auzi trâmbiţa sunând, spune poporului
Meu să fie atent, pentru cei ce dorm, spune-le că nu Îi voi putea răpi.”
Îngerul era atât de mare şi
spatele lui erau mai mulţi îngeri, care
mai mici. Aceste trâmbiţe erau
şi erau foarte strălucitoare. Domnul
Meu, spune poporului Meu să fie
sunt pe cale să dau ordin ca
sune.”

frumos, şi în
aveau trompete
făcute din aur,
a spus:”Robul
gata, pentru că
trompeta să

Am început să mergem din nou şi
Domnul a
zis:”Fiul meu, acum Eu îţi voi arăta Scaunul de Domnie al Tatălui Meu. Nu L-am
arătat până acum, dar Eu ţi-l voi arăta acum, astfel încât să poţi merge şi să spui
poporului Meu că Tatăl Meu este real, şi că Eu de asemenea sunt real. ” Noi toţi am
început să mergem, Domnul, îngerii şi cu mine. Când eram încă departe de Scaunul de
Domnie al Tatălui, am simţit că nu mai puteam nici să merg, nu puteam sta înaintea unei
astfel de slavă şi putere. Cum ne aproapiam mai mult şi mai mult, am simţit că eram ca
o pană, mergeam cu greu. Dacă îngerii nu m-ar fi susţinut, eu nu aş fi putut continua
mersul pe jos.
Am ajuns la Tronul Tatălui, şi am putut simţi această imensă putere ce venea din
Tron. Fulgere puternice ieşeau de la Tron, era atât de glorios şi imens. O asemenea
putere înconjura Tronul, acesta era din aurul cel mai strălucitor. Cineva s-a aşezat pe
Tron, dar nu i-am putut vedea faţa Lui, dar eu nu mai puteam sta din pricina puterii ce
venea de la Tron. Am putut vedea doar talia Tatălui în jos. Dar mai sus de talie, nu am
putut vedea pentru că am căzut la pământ. Am căzut pentru că nu se putea suporta o
astfel de putere şi Glorie.

- 12 -

După aceea am văzut pe cei 24 de
bătrâni lăudând şi glorificând
Numele Domnului. Am văzut imenşi
Arhangheli, de asemenea, glorificând
Numele Domnului. Cei 24 de
bătrâni au îngenuncheat spunând:
”Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Tu
Doamne!” Îngerii nu oboseau
glorificând şi lăudând pe Domnul, şi
bătrânii nu se opreau din glorificarea
Numelui Domnului. Un foc extraordinar a venit din Scaunul de Domnie, şi au existat
atât de multe lucruri frumoase la acest Tron.
Apoi am plecat şi am ajuns la un loc unde era un înger mare. Am spus:
”Doamne cine este acel înger?” A răspuns Domnul: ”Priveşte slujitorul
Meu, aceasta este îngerul Gabriel, şi uită-te şi la celălalt înger, pentru că
acesta este Mihail. ” Ei erau atât de mari şi de frumoşi. Domnul a zis:
”Robul Meu, spune poporului Meu că îngerul Gabriel şi îngerul Mihail
există cu adevărat. ”
După aceea Domnul a spus: ”Slujitorul Meu, vino aici, pentru că îţi voi arăta un bici.”
Ajungem la un alt loc unde L-am văzut pe Domnul scoţând un bici care avea copaci la
capete. El a lovit împotriva unui scaun foarte mare, şi a spus: ” Robul Meu acesta este
pentru neascultători, acest bici este pentru cei care nu doresc să asculte de Cuvântul
Meu. Deoarece ei nu doresc să asculte Cuvântul Meu, ei bine, atunci Eu Îi voi biciui
cu acest bici, deoarece Eu pedepsesc pe cei care-I iubesc. ” Am văzut cum Domnul a
lovit scaunul cu acest bici, şi am spus: ”Te rog Tăticul meu, nu mă lovi cu acest bici! ”
El a răspuns: ”Bine slujitorul Meu, ascultă-mă atunci, pentru că cei care nu mă
ascultă Eu îi pedepsesc. ” (Apocalipsa. 3:19 Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i
iubesc.) Apoi Domnul ma dus într-un loc preţios, un loc extraordinar, unde am văzut
mai multe coroane de aur. Dar aceste coroane deja aveau nume scrise pe ele, şi erau
pline de perle! Domnul a spus: ”Uite slujitorul Meu, această coroană de aici este a
servitorul Meu Yiye Avila şi aceasta este a robului Meu Arturo García. ” Coroanele
erau preţioase! Pe o coroana era scris: ”Aida Vadillo”, un alta avea: ”Miguel Duran”,
şi o alta avea scris: ”Armando Duran.” Am, văzut deasemenea, coroane pentru: ”Pablo
Pintado”, şi ”Nahum Zamudio.” ”Doamne acum pot vedea şi atinge toate coroanele
slujitorilor Tăi. ”
Domnul a spus: ”Robul Meu, aici îţi voi permitesă le vezi şi să le atingi. Acest lucru
este pentru a-ţi arăta coroanele robilor Mei care lucrează în Via Mea, Le am aici.
Astfel să poţi vedea robii Mei care predică Cuvântul Meu. Am mari recompense
pentru ei. Am văzut mii şi mii de coroane, toate cu numele scrise pe ele.
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Atinge o altă coroană, dar am văzut că această coroană a început să-şi piardă toate
pietre de pe ea. ”Doamne! Nu lăsa să fie aceasta, coroana mea!” Domnul a spus: ”Uite
slujitorul Meu, aceasta este ceea ce se întâmplă cu cei care nu doresc să lucreze în Via
Mea, pentru cei care preferă să-Mi întoarcă spatele, decât să Mă laude. Uite slujitorul
Meu, aceşti slujitori care nu vor să Mă laude, acest lucru se întâmplă cu coroanele
lor. Slujitorii care nu doresc să lucreze în Via Mea, aceasta este ceea ce se întâmplă cu
coroanele lor. ” (Apocalipsa. 3:11 Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. )
Apoi Domnul ma luat într-un alt loc foarte frumos, şi am văzut o mulţime de oameni
care dormeau. Ei aveau pe ei haine foarte albe. Am spus: ”Doamne, cine sunt toţi aceşti
oameni?” Domnul a răspuns: ”Uite slujitorul Meu, toţi aceşti oameni de aici sunt cei
care au murit pe Pământ, şi acum ei sunt aici la odihnă în Paradis, şi atunci când Eu
am să dau comanda pentru ca trompetele să sune, cei care sunt morţi vor fi răpiţi
primii şi apoi cei care sunt pe Pământ. There were so many people, and their garments
were so white. Erau atât de mulţi oameni, şi hainele lor erau atât de albe. (1 Tesaloniceni.
4:16-17 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer,
şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să
întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. )

Nimeni nu vorbea cu nimeni nimic, ei doar dormeau într-un somn foarte profund. Şi
Domnul mi-a mai spus: ”Robul Meu ei se odihnesc, dar atunci când suna tromba,
aceştia vor fi răpiţi primii, şi apoi cei care rămân pe Pământ vor fi răpiţi împreună cu
ei, ca să fie cu Mine. Şi apoi voi puteţi sărbători Nunta Mielului. ”
[SFÂRŞIT]
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