
 

 

Και μια μάχη ξέσπασε στον ουρανό: Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του 
πολέμησαν ενάντια στο δράκο. Και ο δράκος πολέμησε, και τους 
αγγέλους του, και δεν υπερίσχυσε, και η θέση τους δεν βρέθηκε 

πλέον στον ουρανό. Και ο μεγάλος δράκος, το παλιό φίδι, 
εκριστηκε, το οποίο ονομάζεται Διάβολος και Σατανάς, ο οποίος 

εξαπατά ολόκληρο τον κόσμο. Τον πέταξαν στη γη, και οι άγγελοί 
του τον έριξαν μαζί του.  

 
(Αποκάλυψη 12:7-9) 

 
 

 
Τα παιδιά μου! 
 
Εγώ, ο αγαπητός Σας Πατέρας, έχω δώσει εντολή στον Προφήτη Μου να σας γράψω για την 
πτώση των αγγέλων που γράφτηκαν στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στις Γραφές (Αποκάλυψη 
12:7-9). 
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Λίγοι άνθρωποι ξέρουν για την πτώση του αγγέλου. Γι' αυτό, αγαπητέ σου Πατέρα, θα ήθελα 
να σου δώσω γνώση. 
Αιώνες πριν, αποφάσισα να μην είμαι πλέον μόνος με τον αγαπητό Σου Επουράνιο Πατέρα 
και δημιούργησα τον πρώτο άγγελο, που ονομάζεται Κομιστής του Φωτός. γνωστός σε σένα 
σήμερα ως Εωσφόρος. Αυτός ο πρώτος άγγελος κι εγώ δημιουργήσαμε περισσότερους 
αγγέλους, δηλαδή κι εσύ!  
Μετά από χρόνια που δεν μπορείς να φανταστείς, αυτός ο άγγελος, που ονομάζεται κομιστής 
του φωτός, έγινε υπερόπτης και ματαιόδοξος απέναντί Μου. Είπε στους άλλους, και έτσι και 
σε εσάς, άγγελοι, ότι πρέπει να τον δουν και να του δώσουν δόξα μόνος, γιατί θα ήταν ο 
βασιλιάς τους και ο κύριός τους. Ως εκ τούτου, ήθελε να διεκδικήσει την εξουσία από μόνος 
του. Έτσι συγκέντρωσε το πλήθος γύρω του, με πειρασμούς τι θα λάμβαναν από αυτόν αν 
τον λάτρευαν και τον λάτρευαν, και όχι Εμένα, τον οποίο δεν θα έβλεπαν. 
'ρα η εξουσία και ο κανόνας μου δέχθηκαν επίθεση. Όταν ο Εωσφόρος ήταν σίγουρος ότι είχε 
έρθει η ώρα του, επειδή είχε συγκεντρώσει τα πλήθη του, αυτό συνέβη, το οποίο αναφέρεται 
παραπάνω στην Αποκάλυψη 12, σε στίχους 7-9. Όταν ο ουρανός καθαρίστηκε από αυτόν τον 
γόνο, κάλεσα όλους τους αγγέλους σε Μένα. Την ρώτησα: «Ποιος είναι για Μένα και τον Υιό 
Μου, ποιος είναι ο Κύριος και ο Βασιλιάς σας;» Εκείνοι που αμφισβήτησαν και ήταν 
αναποφάσιστοι, δηλ. Όχι πιστός και πιστός σε μένα, τελικά πέταξα έξω από τους ουρανούς 
της πατρίδας τους. (Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το φθινόπωρο του 
Εωσφόρου είχα υπηρέτης μου Jakob Lorber γράφουν στο νοικοκυριό του Θεού Τόμος 1.) 
Δεδομένου ότι εγώ, αγαπητέ Πατέρα σας, δεν θέλω να χαθεί ένα από τα παιδιά Μου, έχω 
έλεος για τον Εαυτό Μου στην Αγάπη Μου και δημιούργησα το άπειρο σύμπαν, 
συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού σας συστήματος με τη γη, για να παρέχω μια κατοικία 
για όλους τους έκπτωτους αγγέλους, ώστε να μπορούν να μάθουν εκεί για να επιστρέψουν 
σε Μένα στο σπίτι του Πατέρα. Μόνο εδώ στη γη σας, που είναι ένα σχολείο φυτών, μπορείτε 
να γίνετε παιδιά του Θεού! Έτσι, όπως το γνωρίζετε από τις Γραφές (Γένεση 1:26), είχα κάνει 
το πρώτο ζευγάρι ανθρώπων, που ονομάζεται Αδάμ και Εύα, έτσι και η σπίθα του Θεού, 
δηλαδή, το πραγματικό πνεύμα τους, φυτεύονται στην καρδιά τους? Έτσι, και η σπίθα του 
Θεού τοποθετήθηκε στην καρδιά όλων των ανθρώπων από Μένα. 
Έτσι έχετε διαβάσει στους παραπάνω στίχους της αποκάλυψης ότι ο Σατανάς και οι άγγελοί 
του ρίχτηκαν στη γη, ο οποίος εξαπατά ολόκληρο τον κόσμο (Β ́ Κορινθίους 4:4). Από αυτό 
είπε μπορείτε σίγουρα να δείτε γιατί η γη είναι ένας τόπος εξέτασης? Ο Σατανάς, από την 
άλλη, δουλεύει πάντα με τους βοηθούς του.  
Ο Σατανάς προσπαθεί να ματαιώσει και να καταστρέψει το έργο Μου με την ανθρωπότητα!  
Όταν διαβάζετε τις Γραφές, σίγουρα αναγνωρίζετε ότι έστειλα προφήτες ανά πάσα στιγμή 
για να δείξουν στην ανθρωπότητα το δρόμο προς Εμένα. Επίσης, τους έδειξα στον Ερχομό 
Μου. Είχα έρθει σε όλη τη φτώχεια, την ταπεινότητα και την ταπεινότητα. Έζησα ανάμεσα 
στους ανθρώπους και μετέτρεψα τη ζωή Μου σε πρότυπο, βιβλίο. Λίγοι άνθρωποι των 
οποίων το πνεύμα ξύπνησε αποδέχθηκαν τον Λόγο Μου και ακολούθησαν τα βήματά Μου, 
άκουσαν τους προφήτες και τους ακολούθησαν. 
Η γενιά σου, δηλαδή ο 21ος αιώνας, είναι η τελευταία γενιά! Ναι, αυτό σημαίνει τη χειρότερη 
γενιά! Το μέτρο είναι πλήρες! Γνωρίζοντας ότι του έχει μείνει μόνο λίγος χρόνος, ο αντίπαλος 
περπατάει σαν λιοντάρι που βρυχάται, προσπαθώντας να πάρει αυτούς που περπατούν στα 
βήματά Μου και ακούν το Λόγο Μου επειδή Με αγαπούν. Ως κύριος της αποπλάνησης, είναι 
εύκολο για τον Σατανά να σας κάνει να εστιάσετε σε όλα τα είδη των πραγμάτων, εκτός από 
Μένα, τον αγαπητό Επουράνιο Πατέρα σας. Μέσα από εκατοντάδες λανθασμένες θρησκείες, 
έχει πείσει δισεκατομμύρια ανθρώπους να λατρεύουν ή να λατρεύουν οτιδήποτε. 
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Ο διάβολος ήταν πολύ αποτελεσματικός στο να μπερδεύει τους ανθρώπους για το τι λέει 
πραγματικά η Βίβλος. Ο Σατανάς έχει σίγουρα επιτύχει το στόχο του. Έχει «βράσουν αυτούς 
τους ανθρώπους στη ζωή που εγώ, ο αγαπητός πατέρας σας, δίνω, αποξενωμένος» από την 
άγνοια στην οποία είναι προκατειλημμένοι και από τη σκλήρυνση της καρδιάς τους 
(Εφεσίους 4:18). 
Μικρά παιδιά, εγώ, ο αγαπητός Σου Επουράνιος Πατέρας, σας ζητώ να ξυπνήσετε! Σου έχει 
μείνει μόνο λίγος χρόνος! Μετανοήστε και μετανοήστε! Να είστε υπάκουα παιδιά σε Μένα, 
στον αγαπητό Επουράνιο Πατέρα σας. Δείξε μου ότι είστε τα παιδιά Μου! Ξυπνήστε και 
ακούστε τον προφήτη που έστειλα στην εποχή σας, ο οποίος διακηρύσσει το Λόγο Μου, ώστε 
να σωθείτε! Προσέξτε τα παιδιά Μου και φύγετε από τα νύχια του Σατανά! Ακούστε τη φωνή 
Μου, γιατί έρχομαι σύντομα και κάνω νέους ουρανούς και μια νέα γη, και τα προηγούμενα 
πράγματα έχουν ξεχαστεί και δεν θα ξανασυμβούν ποτέ.  
 
Αυτό σας λέει ο αγαπητός Σου Επουράνιος Πατέρας. 
Αμήν 
 


