
 
 

 
 
 

Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi 
balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a 
mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, 

acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au 
fost aruncaţi şi îngerii lui. 

(Apocalipsa 12:7-9) 
 
 
 
Copiii mei ! 
 
Eu, dragul tău tată, l-am instruit pe profetul meu să îți pot scrie despre căderea 
îngerului, care este scrisă în Apocalipsa lui Ioan în Sfânta Scriptură (Apocalipsa 12:7-
9). 
Foarte puțini oameni știu despre căderea îngerului. Așa că eu, Tatăl tău drag, vreau 
să-ți dau cunoștință. 
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Eoni în urmă, eu, dragul tău Tată Ceresc, am decis să nu mai fiu singur și am creat 
primul înger numit purtătorul luminii; cunoscut astăzi sub numele de Lucifer. Eu și acest 
prim înger am creat mai mulți îngeri, asta înseamnă și tu! 
După eoni de vremuri, pe care nu vi le puteți imagina, acest înger, numit purtător de 
lumină, a devenit trufaș și zadarnic față de Mine. El le-a spus celorlalți, și astfel și vouă, 
îngerilor, că îl vor vedea și ar trebui să-l cinstească singur, pentru că el va fi regele și 
stăpânul lor. El a vrut să revendice regula pentru el însuși. Așa că și-a adunat mulțimea 
în jurul său, cu ispitele a ceea ce ar primi de la el dacă l-ar venera și nu pe mine, pe 
care nu l-ar vedea. 
Deci autoritatea și regula mea au fost atacate. Când Lucifer era acum sigur că a sosit 
timpul său, pentru că își adunase mulțimile, ceea ce s-a întâmplat mai sus în 
Apocalipsa 12, în versetele 7-9. Când cerul a fost curățat de acest puiet, am chemat 
pe toți îngerii la Mine; I-am întrebat: „Cine este pentru Mine și Fiul Meu, cine este 
Domnul și Regele tău?” 
Cei care erau îndoielnici și indecizi, adică nu mi-au fost loiali și loiali, am aruncat în 
sfârșit din cerul casei lor. (L-am pus pe servitorul meu Jakob Lorber să scrie informații 
din ce în ce mai detaliate despre această cădere de la Lucifer în gospodăria lui 
Dumnezeu, volumul 1). 
De vreme ce eu, dragul tău tată, nu vreau ca unul dintre copiii mei să se piardă, am 
avut milă în dragostea mea și am creat universul infinit, inclusiv sistemul tău solar cu 
pământul, pentru a pregăti o locuință pentru toți îngerii căzuți, astfel încât să poată 
învăța acolo pentru a putea reveni la Mine în casa tatălui. Doar aici pe pământul vostru, 
care este o creșă, puteți deveni copii ai lui Dumnezeu! Deci, după cum știți din Sfintele 
Scripturi (Geneza 1:26), am făcut primul cuplu uman, numit Adam și Eva, plantând 
astfel și scânteia lor divină, adică spiritul lor real, în inimile lor. Deci, scânteia lui 
Dumnezeu a fost plasată și în inimile tuturor oamenilor de mine. 
Așa că ați citit în versetul de mai sus din Apocalipsa că Satana și îngerii săi au fost 
aruncați pe pământ, care a înșelat întreaga lume (2 Corinteni 4: 4). Din aceasta puteți 
vedea cu siguranță de ce pământul este un loc de încercare; Pe de altă parte, Satana 
lucrează întotdeauna cu complicii săi. Satana încearcă să zădărnicească și să distrugă 
munca mea cu omenirea! 
Dacă citiți Sfintele Scripturi, veți recunoaște cu siguranță că am trimis profeți în orice 
moment pentru a arăta omenirii calea către Mine. De asemenea, am subliniat venirea 
mea la ei. Am venit în toată sărăcia, smerenia și smerenia. Am trăit printre oameni și 
mi-am făcut viața un exemplu, un manual. Puțini oameni, al căror spirit a fost trezit, au 
acceptat Cuvântul Meu și au urmat pașii Mei, au ascultat profeții și i-au urmat. 
 
Generația ta, adică secolul 21, este ultima generație! Da, asta înseamnă cea mai 
proastă generație! Aceasta este limita! De vreme ce adversarul știe că nu mai are 
decât puțin timp, se plimbă ca un leu care răcnește și încearcă, de asemenea, să-i 
facă pe cei care merg pe urmele mele și să asculte cuvântul meu pentru că mă iubesc. 
Ca maestru al artei seducției, este ușor pentru Satana să vă determine pe voi, oamenii, 
să vă concentrați pe tot felul de lucruri, doar nu pe Mine, dragul vostru Tată Ceresc. 
Prin sute de religii greșite, el a convins miliarde de oameni să se închine la tot felul de 
lucruri sau să nu se închine nimic. Diavolul a fost foarte eficient în confuzia oamenilor 
cu privire la ceea ce spune cu adevărat Biblia. Satana și-a atins cu siguranță scopul. 
El i-a înstrăinat pe acești oameni „de viața pe care eu, dragul tău Tată, o dau” prin 
ignoranța în care sunt prinși și prin împietrirea inimii lor (Efeseni 4:18). 
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Dragii mei copii, eu, dragul tău Tată Ceresc, te întreb: Trezește-te! Mai ai doar puțin 
timp! Pocăiește-te și căiește-te! Fii copii ascultători pentru Mine, dragul tău Tată 
ceresc; arată-mi că ești copiii Mei! Trezește-te și ascultă-l pe profetul, pe care l-am 
trimis în timpul tău, care îmi propovăduiește cuvântul, ca să fii mântuit! Trezește-
te, copiii mei, și fugi de ghearele lui Satana! Ascultă-mi vocea pentru că vin în 
curând și fac ceruri noi și un pământ nou, iar lucrurile anterioare sunt uitate și nu se 
vor mai întâmpla niciodată. 
 
Dragul tău Tată Ceresc îți spune asta. 
Amin 
 
 
 
 
 

 

 

Când Mielul a rupt al treilea sigiliu, am auzit-o pe cea de-a treia fiinţă vie 
spunând: „Vino şi vezi!“ M-am uitat şi iată că era un cal negru, iar cel care-l 

călărea avea în mână o balanţă. Am auzit între cele patru fiinţe vii ceva ca un 
glas spunând: „Un choinix de grâu pentru un denar! Trei choinicşi de orz pentru 

un denar! Dar să nu strici măslinii şi viile!“ 
 

Când Mielul a rupt al patrulea sigiliu, am auzit glasul celei de-a patra fiinţe vii 
spunând: „Vino şi vezi!“ M-am uitat şi iată că era un cal verde pal, iar numele 

celui ce-l călărea era Moartea. Împreună cu el, urmându-l, era Locuinţa 
Morţilor. Le-a fost dată autoritate peste a patra parte a pământului, ca să 

omoare cu sabia, cu foametea, cu molima şi prin fiarele sălbatice de pe pământ. 
 

(Apocalipsa 6:5-8) 
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De la Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru - cuvântul Domnului rostit tuturor celor 
care au urechi și aud 
 
Isus a început ... „Această ciumă abia începe. Va izbucni și va șoca lumea. Este deja 
aici și cei care nu caută protecția Mea sunt în mare pericol. Dacă zilele nu s-ar scurta, 
nimeni nu ar mai rămâne în viață. (Matei 24:22) Această mișcare a lui Satan este atât 
de rea încât este dincolo de mintea umană să înțeleagă orice lucru atât de rău. Vezi 
doar o mică parte; Văd și aud țipetele celor care sunt pe cale să moară. Simt suferința 
care nu se termină niciodată - durerea și suferința este incredibilă! Îmi iubesc pe toți 
copiii din toată inima. Totuși, vă spun că în vremurile viitoare cei care au trecut vor fi 
invidia celor care încă trăiesc. (Apocalipsa 9: 6) Nu este prea târziu pentru a conține 
acest lucru, dar mijloacele trebuie să fie excepționale - și puțini sunt pregătiți și dispuși. 
Din această cauză, aceasta se va răspândi ca un foc de tufiș. 
Este mult mai grav decât ceea ce se raportează. De asemenea, va provoca un 
dezastru economic. Oamenii nu au nicio idee cât de gravă este sau măsurile care se 
fac pentru a pune în carantină persoanele cu simptome. 
Oameni ai lumii, întoarce-ți inima către Mine! Nu credeți că puteți continua să trăiți doar 
pentru dvs. și, în același timp, să fiți ferit de această plagă. Vă chem pe toți înapoi la 
Mine și ceea ce vedeți este rezultatul indiferenței voastre de a purta un stil de viață 
egoist. 
Acest flagel este permis de Tatăl Meu să te trezească înainte să fie prea târziu! Mulți 
dintre oamenii Mei trăiesc doar pentru ei înșiși, nu pentru alții. Mulți dintre voi sunteți 
prinși în bunurile voastre și în procesul de a dobândi mai multe bunuri. Aceste lucruri 
îți dau un fals sentiment de siguranță. Nu vezi cât de fragilă este viața ta și consecințele 
trăirii doar pentru a-ți face plăcere. Vedeți ce aprobă cultura dvs. și acest lucru vă oferă 
un sentiment de siguranță și succes. Toate acestea ar putea fi luate de la tine peste 
noapte! 
O, ce vreau să vă treziți toți! 
Dragilor, RUGĂȚI-VĂ PENTRU CHINEZI de către voi Guvernul a tratat brutal. De 
asemenea, roagă-te în fiecare zi Psalmul 91 despre tine, despre familia ta și despre 
chinezi. 
Vă rog, suferă atât de mult. Rugați-l din toată inima, comorile mele. Rugați-l încet și 
intenționat. 
Cuvântul meu nu se întoarce la mine ineficient. (Isaia 55:11) Locurile care vor primi 
această rugăciune sunt mai numeroase decât vă puteți imagina. Și pentru ca protecția 
mea să devină efectivă, trebuie să renunțăm la păcat. Deci măcar mă rogi să încep 
pocăința. 
Dar chiar mai bine de atât; roagă-te Psalmul 51 în fiecare zi peste tot în lume și vei 
exprima Inima Mea pentru toată creația și vei invita milioane de suflete să se pocăiască 
și să se pocăiască de păcatele lor. 
Sunt cei care sunt mântuiți, dar doar ca și când ar trece prin foc. (1 Corinteni 3: 11-15) 
Aș prefera să nu fie unul dintre copiii Mei bătut în acest fel, dar aceasta nu este 
alegerea Mea. Este decizia ta! Pentru că se bazează pe pocăința și convertirea 
voastră cuprinzătoare și devotamentul dvs. față de ceea ce este drept și bun din 
punctul meu de vedere.  
Caută-mă până mă găsești! (Ieremia 29:13) Nu vă lăsați în rugăciune! 
Nu vă judecați unul pe altul - mai degrabă rugați-vă pentru sufletele care nu vă 
îndeplinesc așteptările. Dacă vă atacați unii pe alții cu resentimente, Mă dezamăgiți 
foarte mult și deschideți ușa opresiunii demonice din propria viață. Eu singur judec  
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motivele și condițiile unui suflet. Nu trebuie să te critici și să te vezi drept drept în timp 
ce îi judeci. (Romani 2.1) 
Folosește mai bine rugăciunea lui Isus ... ‘Doamne, Iisuse, sunt un păcătos, 
miluiește-mă’. Această rugăciune ajunge adânc în voi, copiii Mei, și vă corectează 
înălțimea și poziția. 
Judecarea este MORTA! 
Mai degrabă trăiește în caritate și recunoaște prețul pe care l-am plătit pentru păcatele 
tale pe Golgota. 
Când această ciumă este în plină desfășurare, mulți vor dori să se pocăiască. Dar vă 
spun: pocăiți-vă acum! Nu așteptați până când sunteți pe patul de moarte pentru a 
vă mărturisi și a vă pocăi de păcatele și judecățile voastre împotriva celorlalți. Nu 
așteptați ca un copil să se îmbolnăvească pentru a se pocăi. Vino la Mine acum și 
chiar dacă păcatele tale sunt roșii de sânge, te voi face mai alb decât zăpada. (Isaia 
1:18) 
Te voi iubi și îți voi fi milostiv față de tine așa cum ai iubit și ai milă de aproapele tău. 
Vă binecuvântăm acum, dragilor, și vă rog să vă revizuiți viața și conștiința și, dacă 
mai există ceva, veniți pocăiți la Mine și vă voi ierta și vă voi da putere să-i iubiți pe 
ceilalți așa cum vă faceți voi se iubește pe sine. (Matei 22:39) 
Este o chestiune de viață și moarte...așa că lasă-ți părerile deoparte și roagă-te! 
Timpul în care locuiți în prezent este foarte asemănător cu cel al ciumei. 
Vreau să vă amintiți că am coborât din cer pentru a intra în trupul fecior. Și ai face bine 
să intri în Rai prin aceeași ușă cu rugăciunile tale pentru a ajunge în centrul Inimii Mele 
și a obține minuni extraordinare pentru tine. 
De asemenea, vă rog să veniți înaintea Duhului Meu Sfânt și să vă cercetați 
inimile, astfel încât să vă puteți pocăi de egoismul, încăpățânarea, mândria, 
mânia, lăcomia, indolența spirituală, pofta și rebeliunea. 
 
Oameni ai lumii, toți îmi aparțineți. V-am creat pe fiecare dintre voi cu un scop divin în 
viață, dar societatea voastră lumească M-a îndepărtat de voi ca sursă solidă de 
vindecare și eliberare! Preferă să meargă la doctor în care cred că pot avea încredere. 
Dar pentru mulți, ajutorul unui medic este complet inutil, așa de bine a fost conceput 
acest arma biologică! 
Sunt singurul vostru refugiu, dragilor. (Psalmul 91.2) 
Vino la mine! Bratele mele sunt larg deschise ". 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


