
 

 

Dhe në qiell shpërtheu një luftë: Michael dhe engjëjt e tij luftuan 
dragoin. Dhe dragoi luftoi dhe engjëjt e tij, dhe ai nuk ishte fitimtar, 

dhe vendi i tyre nuk u gjet më në qiell. Dhe dragoi i madh u hodh, 
gjarpri i vjetër që quhet: Djalli dhe Satanai, që mashtron tërë botën. Ai 

u hodh në tokë dhe engjëjt e tij u hodhën atje me të.  
(Zbulesa 12,7-9) 

 
 
Fëmijët e mi ! 
 
Unë, babai yt i dashur, e kam udhëzuar profetin tim që të jetë në gjendje të të shkruaj për 
rënien e engjëllit, e cila është shkruar në Zbulesa e Gjonit në Shkrimet e Shenjta (Zbulesa 12, 
7-9). 
Shumë pak njerëz e dinë për rënien e engjëjve. Kështu që unë, Ati yt i dashur, dua të të jap 
njohuri. 
Eons më parë, unë, Ati juaj i dashur Qiellor, vendosa të mos qëndroja më vetëm dhe krijova 
engjëllin e parë të quajtur bartës të dritës; i njohur për ju sot me emrin Lucifer. Ky engjëll i 
parë dhe unë bëmë engjëj të tjerë, d.m.th. H. edhe ti! 
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Pas disa kohësh, të cilat nuk mund t'i imagjinoni, ky engjëll, i quajtur bartës i dritës, u bë 
kryelartë dhe i kotë ndaj Meje. Ai u foli të tjerëve, dhe kështu edhe juve, engjëjve, që ata do 
ta shihnin dhe duhet ta nderonin vetëm, sepse ai do të ishte mbreti i tyre dhe zotëria i tyre. Ai 
donte të pretendonte rregullin për veten e tij. Kështu që ai mblodhi bandën e tij rreth tij, me 
tundimet se çfarë do të merrnin prej tij nëse do ta adhuronin atë dhe jo mua, të cilët ata nuk 
do të shihnin. 
Kështu që autoriteti dhe rregulli im u sulmuan. Kur Luciferi ishte i sigurt se koha e tij kishte 
ardhur, sepse ai kishte mbledhur turmat e tij, çfarë ndodhi më lart në Zbulesa 12, në vargjet 
7-9. Kur qielli u pastrua nga kjo pjellë, unë thirra të gjithë engjëjt tek Unë; Unë i pyeta, "Kush 
është për Mua dhe Birin tim, kush është Zoti dhe Mbreti juaj? Ata që dyshuan dhe ishin të 
pavendosur, d.m.th. Nuk ishin besnikë dhe besnikë ndaj meje, më në fund i dëbova nga qielli 
i atdheut të tyre. (Unë e lashë shërbëtorin tim Jakob Lorber të shkruante informacione gjithnjë 
e më të hollësishme rreth kësaj rënieje të Luciferit në Vëllimin 1 të Shtëpisë së Zotit.) 
Meqenëse unë, babai yt i dashur, nuk dua që një nga fëmijët e mi të humbasë, unë pata 
mëshirë në dashurinë time dhe krijova universin e pafund, duke përfshirë sistemin tuaj diellor 
me tokë, në mënyrë që të përgatis një banesë për të gjithë engjëjt e rënë në mënyrë që ata të 
mësojnë atje të jem në gjendje të kthehem tek unë në shtëpinë e babait. Vetëm këtu në tokën 
tuaj, e cila është një çerdhe, mund të bëheni fëmijë të Zotit! Kështu që, siç e dini nga Shkrimet 
e Shenjta (Zanafilla 1:26), unë bëra çiftin e parë njerëzor, të quajtur Adam dhe Evë, duke 
mbjellë kështu në zemrat e tyre shkëndijën e tyre hyjnore, domethënë shpirtin e tyre aktual; 
kështu që shkëndija e Zotit u vendos gjithashtu në zemrat e të gjithë njerëzve nga unë. 
Kështu që në ajetin e mësipërm lexoni nga Zbulesa se Satani dhe engjëjt e tij u hodhën në 
tokë, të cilët mashtruan të gjithë botën (2 Korintasve 4: 4). Nga kjo me siguri mund të shihni 
pse toka është një provë; Nga ana tjetër, Satani punon gjithmonë me bashkëpunëtorët e tij. 
Satani përpiqet ta pengojë dhe shkatërrojë punën time me njerëzimin! 
Nëse lexoni Shkrimet e Shenjta, patjetër do të pranoni që unë kam dërguar profetë në çdo 
kohë për t'i treguar njerëzimit rrugën drejt Meje. Unë gjithashtu theksova ardhjen time tek 
ata. Kam ardhur në të gjitha varfëritë, përuljet dhe përuljet. Kam jetuar mes njerëzve dhe kam 
bërë një shembull të jetës sime, një libër shkollor. Pak njerëz, shpirti i të cilëve u zgjua, e 
pranuan Fjalën Time dhe ndoqën gjurmët e Mia, duke dëgjuar profetët dhe duke i ndjekur ata. 
 
Brezi juaj, d. H. shekulli 21, është brezi i fundit! Po, kjo do të thotë gjenerata më e keqe! Ky 
është kufiri! Meqenëse kundërshtari e di që i mbetet vetëm një kohë e shkurtër, ai ecën rreth 
e rrotull si një luan që ulërin dhe gjithashtu përpiqet të marrë ata që ecin në gjurmët e mia 
dhe të dëgjojnë fjalën time sepse ata më duan. Si një mjeshtër i artit të joshjes, është e lehtë 
për Satanain që t'ju bëjë që njerëzit të përqendroheni në gjithçka të mundur, thjesht jo tek 
Unë, Ati juaj i dashur Qiellor. Përmes qindra feve të gabuara, ai ka bindur miliarda njerëz që 
të adhurojnë të gjitha llojet e gjërave ose të mos adhurojnë asgjë fare. Djalli ka qenë shumë i 
efektshëm në hutimin e njerëzve për atë që thotë vërtet Bibla. Satani patjetër që e ka arritur 
qëllimin e tij. Ai i ka tjetërsuar këta njerëz "nga jeta që unë, Ati juaj i dashur, jap" përmes 
injorancës në të cilën ata janë kapur dhe përmes ngurtësimit të zemrave të tyre (Efesianëve 
4:18). 
Fëmijët e mi të dashur, unë, Ati juaj i dashur qiellor, ju pyes: Zgjohuni! Keni vetëm një kohë të 
shkurtër! Pendohu dhe pendohu! Bëhuni fëmijë të bindur ndaj Meje, Atit tuaj të dashur 
qiellor; më trego që ti je fëmijët e Mi! Zgjohu dhe dëgjo profetin, të cilin unë dërgova në kohën 
tënde, i cili predikon fjalën time, në mënyrë që të shpëtosh! Zgjohuni fëmijët e Mi dhe ikni nga  
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kthetrat e Satanit! Dëgjoni zërin tim sepse unë po vij së shpejti dhe po bëj qiej të rinj dhe një 
tokë të re dhe gjërat e mëparshme janë harruar dhe nuk do të ndodhin më kurrë. 
 
Ati juaj i dashur Qiellor jua thotë këtë. 
Amen 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kur qengji lëshoi vulën e tretë, dëgjova të tretën të thërriste: «Eja e 
shiko!» U shfaq një kal i zi. Kalorësi i tij mbante një peshore në dorë. 

Tani dëgjova një zë nga katër qeniet që thërriste: “Një masë gruri për një 
copë argjendi dhe tre masa elb për një copë argjendi; por nuk do të 

dëmtoni vajin ose verën ". 
Atëherë Qengji hapi vulën e 4-të (i katërti)dhe unë dëgjova të 4-in duke 
thirrur me të madhe: “Eja e shiko!” Pastaj pashë dhe pashë një kal të 
zbehtë. Mbi të ishte ulur një kalorës, emri i të cilit ishte "Vdekja"; dhe 
njerëzit e të vdekurve ishin me të. Atyre iu dha fuqia për të vrarë një 
pjesë të katërt të banorëve të tokës nga shpata, nga uria, murtaja dhe 

nga kafshët e egra të tokës. 
(Zbulesa 6: 5-8) 
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Nga Zoti, Perëndia dhe Shpëtimtari ynë - fjala e Zotit u drejtohet të gjithë atyre që kanë 
veshë dhe dëgjojnë 
 
Jezusi filloi ... “Kjo plagë sapo ka filluar. Do të shpërthejë dhe do të trondisë botën. Tashmë 
është këtu, dhe ata që nuk kërkojnë mbrojtjen time janë në rrezik të madh. Po të mos 
shkurtoheshin ditët, askush nuk do të mbetej i gjallë. (Mateu 24,22) Kjo lëvizje e Satanit është 
aq e keqe saqë është përtej mendjes njerëzore të kuptojë diçka kaq të keqe. Ju shikoni vetëm 
një pjesë të vogël; Unë shoh dhe dëgjoj britmat e atyre që janë gati të vdesin. Unë e ndiej 
vuajtjen që nuk mbaron kurrë - dhimbjen, dhe vuajtja është e pabesueshme! Unë e dua secilin 
nga fëmijët e mi me gjithë zemrën time. Megjithatë unë po ju them se në kohët në vijim, ata 
që kanë kaluar do të kenë zili ata që ende jetojnë. (Zbulesa 9,6) Nuk është vonë për ta 
përmbajtur këtë, por mjetet duhet të jenë të jashtëzakonshme - dhe vetëm disa janë të 
përgatitur dhe të gatshëm. Për shkak të kësaj, kjo do të përhapet si një zjarr shkurre. 
Muchshtë shumë më serioze sesa ajo që raportohet. Kjo gjithashtu do të shkaktojë katastrofë 
ekonomike. Njerëzit nuk e kanë idenë se sa është absolutisht serioze apo hapat që po 
ndërmerren për të karantinuar ata me simptoma. 
Njerëz të botës, ktheni zemrën tuaj drejt Meje! Mos mendoni se mund të vazhdoni të jetoni 
vetëm për veten tuaj dhe në të njëjtën kohë të jeni të sigurt nga kjo murtajë. Po ju thërras të 
gjithëve përsëri tek Unë dhe ajo që shihni është rezultat i indiferencës suaj për të udhëhequr 
një mënyrë jetese egoiste. 
Kjo fatkeqësi lejohet nga Ati Im që t'ju zgjojë para se të jetë tepër vonë! Shumë nga njerëzit e 
Mi jetojnë vetëm për veten e tyre, jo për të tjerët. Shumë prej jush janë bllokuar në zotërimet  
tuaja dhe në procesin e marrjes së më shumë pasurive. Këto gjëra ju japin një ndjenjë false të 
sigurisë. Ju nuk e shihni se sa e brishtë është jeta juaj dhe pasojat e të jetuarit vetëm për të 
kënaqur veten. Ju shikoni se çfarë aprovon kultura juaj, dhe kjo ju jep një ndjenjë sigurie dhe 
suksesi. E gjithë kjo mund të merret nga ju brenda natës! 
Oh sa do të doja të zgjoheshit të gjithë! 
Të dashur, JU LUTEM LUTEMI P THER KINEZIN tuaj Qeveria trajtohet brutalisht. Gjithashtu 
lutuni Psalmin 91 çdo ditë 
për veten dhe për familjen tuaj dhe gjithashtu për kinezët. Ju lutem, ata po vuajnë kaq shumë. 
Lutuni me gjithë zemër, thesaret e mia. Lutuni ngadalë dhe me qëllim. 
Fjala ime nuk më kthehet në mënyrë joefektive. (Isaia 55:11) Vendet që do të marrin këtë lutje 
janë më të shumta nga sa mund të imagjinoni. Dhe në mënyrë që mbrojtja ime të bëhet 
efektive, duhet të heqësh dorë nga mëkati. Kështu që të paktën më kërkoni që të vë në lëvizje 
pendimin. 
Por edhe më mirë se kaq; lutuni Psalmit 51 çdo ditë në të gjithë botën dhe do të shprehni 
Zemrën Time për gjithë krijimin dhe ftoni miliona shpirtra të pendohen dhe të pendohen për 
mëkatet e tyre. 
Ka nga ata që janë shpëtuar, por vetëm sikur ecin nëpër zjarr. Unë do të preferoja që një nga 
fëmijët e Mi të mos goditej në këtë mënyrë, por kjo nuk është zgjedhja ime. Decisionshtë 
vendimi juaj! Sepse bazohet në pendimin dhe kthimin tuaj gjithëpërfshirës dhe në 
përkushtimin tuaj ndaj asaj që është e drejtë dhe e mirë nga këndvështrimi im. 
Më kërko derisa të më gjesh! (Jeremia 29:13) Mos u bë i dobët në lutje! 
Mos e gjykoni njëri-tjetrin - përkundrazi lutuni për shpirtrat që nuk i përmbushin pritjet tuaja. 
Kur sulmon njëri-tjetrin me inat, më zhgënjen shumë dhe i hap derën shtypjes djallëzore në 
jetën tënde. Unë vetëm gjykoj motivet dhe kushtet e një shpirti. Ju nuk duhet ta kritikoni dhe 
ta shihni veten si të drejtë ndërsa i gjykoni ata. (Romakëve 2,1) 
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Përdorni më mirë lutjen e Jezusit ... Zot, Jezus, unë jam një mëkatar, ki mëshirë për mua. ’Kjo 
lutje futet thellë në ju, fëmijët e mi, dhe korrigjon lartësinë dhe qëndrimin tuaj. 
Gjykimi është VDEKUR! 
Përkundrazi, jetoni në bamirësi dhe njihni çmimin që kam paguar për mëkatet tuaja në 
Golgotha. 
Kur kjo murtajë është në vrull, shumë do të dëshirojnë të pendohen. 
Por unë po ju them: pendohuni tani! Mos prisni derisa të jeni në shtratin tuaj të vdekjes për 
të rrëfyer dhe penduar për mëkatet dhe gjykimet tuaja kundër të tjerëve. Mos prisni që një 
fëmijë të sëmuret për tu penduar. Ejani tek Unë tani, dhe edhe nëse mëkatet tuaja janë të 
kuqe në gjak, unë do t'ju bëj më të bardhë se bora. (Isaja 1:18) Unë do ty 
të dua dhe të jesh i mëshirshëm ndaj teje ashtu siç bën tjetrin 
e kanë dashur dhe kanë qenë të mëshirshëm me të. 
Unë ju bekoj tani, të dashur, dhe ju kërkoj të rishikoni jetën tuaj dhe ndërgjegjen tuaj, dhe 
nëse ka ndonjë gjë tjetër, ejani penduar tek Unë dhe unë do t'ju fal dhe do t'ju jap forcë për 
të dashur të tjerët ashtu siç bëni vetë e do veten e tij. (Gjoni 13:34) 
It'sshtë çështje e jetës dhe vdekjes ... kështu që lini anash mendimet tuaja dhe lutuni! 
Koha në të cilën jetoni aktualisht është shumë e ngjashme me kohën e murtajës. 
 
Unë dua që ju të mbani mend se unë zbrita nga qielli për të hyrë në trupin e virgjër. Dhe do të 
ishit mirë të hynit në Parajsë nga e njëjta derë me lutjet tuaja për të arritur qendrën e Zemrës 
Sime dhe për të marrë mrekulli të jashtëzakonshme për ju. Unë gjithashtu ju kërkoj që të vini 
para Shpirtit Tim të Shenjtë dhe të kontrolloni zemrat tuaja në mënyrë që të pendoheni për 
egoizmin, kokëfortësinë, krenarinë, zemërimin, lakminë, indolencën shpirtërore, epshin dhe 
rebelimin tuaj. 
 
Njerëz të botës, të gjithë më përkisni mua. Unë e kam krijuar secilin prej jush me një qëllim 
hyjnor në jetë, por shoqëria juaj e kësaj bote më ka hequr nga ju si një burim i fortë shërimi 
dhe çlirimi! Ata preferojnë të shkojnë te mjeku të cilit mendojnë se mund t’i besojnë. Por, për 
shumë njerëz, ndihma e një mjeku është krejt e padobishme, aq mirë u krijua ky armë bio! 
Unë jam streha juaj e vetme, të dashur. (Psalmi 91,2) 
Eja tek unë! Krahët e mi janë hapur plotësisht ". 
 


