n. 03. 15-05-2015
E-mail : associazionelorber@alice.it

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
Nós publicamos o e-mail que veio a associazionelorber@alice.it.
Em seguida, siga a troca "primeiro" de idéias de estudiosos do mundo todo (que aderiram a esta
iniciativa) sobre a questão importante e actual de Transplante de Órgãos.
Finalmente, iremos publicar a pergunta "em primeiro lugar", dirigida a todos os jogadores, que
também se tornará a "primeira" página "BOOK-SÍNTESE" em imagens "NOVA REVELAÇÃO de
Lorber ', que será construído com a ajuda de estudiosos que aderem a esta iniciativa.

E-mail para chegar associazionelorber@alice.it
(Nós convidamos você a enviar um e-mail com sua foto)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Klaus Opitz da ALEMANHA:
Pensamentos sobre

Divulgação de Lorber em todo o mundo
No jornal anterior JAKOB LORBER INTERNATIONAL estava escrito: "Todas estas
iniciativas louváveis de reuniões, grupos, peritos e seguidores individuais têm
apenas algumas visitas. A contagem de atendimento de diferentes sites variar de
um par cem `` até dezenas de milhares de pessoas".
Devemos ter uma visão tão ruim, porque o Senhor está trabalhando conosco e levar as pessoas,
que buscam o Senhor e têm a maturidade necessária, a sua "Nova Palavra" Jesus nos
ordenou que ser paciente e anunciamos o grande evento somente com seu retorno renovada. No
entanto, eu acho que temos conseguido uma boa base como um ponto de partida para a
continuação do trabalho:
1. O trabalho de Lorber (Nova Revelação / NR) estão todos disponíveis em livros (incluindo CDRom), a sétima edição (p, e. A infância de Jesus, o Grossglockner), embora, infelizmente, até
agora sem um problema completar o trabalho em uma disposição unificado (com a excepção
de a HGt e GEJ,
2. Partes do New Revelation já foram traduzidos para 18 idiomas,
3. Os textos são amplamente solicitados na Internet,
4. Nós temos uma revista "Vida Espiritual", pelo menos para os países de língua alemã, com uma
tiragem de cerca de 3.000 exemplares,
5. Há freqüentemente Seminários e Conferências,
6. Faixa de Internet numerosos de "algumas centenas" de "dezenas de milhares" de visitas - em
vez disso direita: mais de 32.000 para mais de 130.000 pedidos por ano no local, (por
exemplo, a partir de Nov.2011 para abril 2015 : 450.000 admissões no local e continuam a
aumentar, em seguida, até ao final do ano mínimos Um milhão e meio), e provavelmente
existem ainda muitos sites fora da qual não sabemos absolutamente dentro do spread.
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Para a questão, o que podemos fazer mais?
1. Claro, o projeto "Resumo" é um começo muito bom, mas eles não fazem nada sem o GET 11 e
Mayerhofer, que até agora têm sido excluídos. A questão mais importante, no entanto, continua
a propagação do novo projeto "Resumo".
2. Objectivos de conteúdo:
A disposição do conteúdo da JLI deve abranger tanto quanto possível ao lado de questões
subjacentes também eventos presentes no seio da comunidade mundial de Lorber. (Pe E
'interessante ouvir se na Polónia, Espanha ou na América são formados novos grupos ou sites
surgir ou ocorrer tópicos de impressão),
3. Finalmente, o leque de propagação da JLI deve ser prorrogado por um maior envolvimento
dos indivíduos com e-mail, bem como um fórum na Internet global e revistas sobre a NR, a
rede internacional e para obter uma melhor troca de informações.
RESPOSTA da Joseph:
Caro Klaus,
embora na Alemanha, havia 10 milhões de pessoas que sabem Lorber, este número não é
nada comparado a 2,5 bilhões previstos pelo Senhor para Lorber isso para o nosso tempo:

[GEJ.09_094,06] Quando, desta forma [de livros], meu ensino serão distribuídos entre
os homens que estão de boa vontade e fé praticada, e pelo menos um terço dos
homens terá novidades, vou vir aqui e lá pessoalmente e corporal visível para
aqueles que eu mais amo e tenho o maior desejo para o meu retorno, e também terá a
plena fé e viver neste.
No que diz respeito, em vez de Engel e Mayerhofer, estou interessado apenas Lorber.
O que você diria para os amigos de Lorber Português que dizem ter um "profeta" que escreveu a
"parte final" do Grande Evangelho de João?
Obviamente temos de ter "um monte de prudência e cautela" na avaliação desta notícia, e vamos
fazê-lo na próxima jornal. Também poderia ser uma "invenção" total, conforme estava escrito
"mediunicamente" (talvez "escrita automática").
Aqueles de vocês leitores conhecem o idioma Português, já pode ler o livro no site
www.refugiobetania.org e diga-nos o seu ponto de vista, porque eu não sei o que a linguagem.
Finalmente, como considera o RESUMO que vai se tornar o "raio de luz", que irá iluminar os 2,5
bilhões de pessoas queridas por Deus, ver alguns exemplos nas últimas páginas deste jornal.
Olá e obrigado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Egìdio Silva Silva de PORTUGAL:
Prezados amigos,
Desde 2007 que tenho procurado divulgar a obra revelada ao profeta Jakob Lorber em ligação
com a Bíblia.
Entre outras obras, talvez este RESUMO DA DOUTRINA, abarcando a Criação até ao ministério
do Senhor Jesus, possa ter alguma utilidade. Em anexo envio a obra referida.
Fraternalmente em Cristo,
RESPOSTA da Joseph:
Querido Egìdio,
Obrigado por enviar o jornal JAKOB INTERNATIONAL LORBER o "RESUMO DA DOUTRINA"
feito pela tua associação.
Informar os leitores que este Resumo está no local www.refugiobetania.org.
Saudações fraternas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

3) Bernhard da Romania:
Queridos amigos Lorber,
obrigado pela carta onde eu li:
"DIVULGAÇÃO DO MUNDO LORBER"
de 1864 a data de 2015
Tantas "boa vontade" - "alguns resultados"
Então, eu gostaria de saber o "Lorberiani ativo" desta forma que, na base do trabalho de Lorber,
tem "materializado na prática" algo neste planeta.
Poderia ser:
– Remédios solar (tais como remédios Miron com vidro solar e violeta)
– O tratamento de pacientes (como nós com "Ajuda para o doente sem ajuda", ou "cura através da
oração" www.heliopahie.wordpress.com)
– Técnico
– Agricultura
– Educação / Pesquisa
Espiritualidade apenas prático.
Caso contrário, vamos ler e discutir mais uma vez em 100 anos de Jesus e Lorber.
Bernhard
Hilfe für Kranke ohne Hilfe
Uso prático de cura espiritual e dell'eliopatia
www.biofarmland.com
O outro tipo de agricultura
alphabet
Para todos aqueles que têm a ver com a escola e da formação.
No Cinema. Na Alemanha, Áustria e Tirol do Sul.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Burgunde und Gerhard da Áustria (Klagenfurt):
Caro Joseph!
Obrigado por enviar jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL. - Mas com alguma preocupação
que deduzida do jornal que existe um "resumo" da revelação do Novo. Por favor, lembre-se que a
palavra de nosso Senhor Jesus não precisa de nenhum "Resumo" e que ele não quer expressar!
Veja: "[HGt.01_034,37] ..."Mas quem se atreveu a mover uma única palavra, ou procurar
uma rima melhor, ou pesquisar sem alguma métrica pé, eu vou olhar para ele com os
olhos irritados. Não olhe para a palavra no sentido, mas o sentido na palavra, se você quiser
chegar à verdade, porque o espírito é a verdade e não a verdade em espírito, o que seria
impossível, porque o espírito é livre e deve prevalecer sobre qualquer norma, deixando sorteio
de se a mesma verdade. Mas uma vez que você faz uma coisa dessas para dizer mesmo de
seus genes, porque nunca vi o Meu Espírito com muito olhar crítico, como se um aluno tinha lhe
dado para corrigir algum trabalho ruim? Então, se alguém pensa que eu nesta capacidade não é
adequada para o mundo, ele me deixou na casa; Mas cada um será mais vantajoso para
adicionar à minha escrita uma regra derivada dela que não uma crítica mundana. Desde há mais
felicidade em dar do que em tomar! Você entende esta coisa! Amém".
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Assim que alguém "resumir" a REVELAÇÃO DO NOVO, vamos imediatamente alguém que vai lhe
fazer bem.
Desta forma, a revelação do Novo com alta probabilidade será distorcida. A Palavra de Deus não
precisa ser "resumido"; nenhum homem pode "interpretar" as palavras do Senhor em um mais
puro e claro [de como ele se comunicava Homem].
Quem procura um resumo, ele também pode se referir às "questões fundamentais da vida", de
Walter Lutz.
As crianças podem certamente explicar a Palavra do Senhor de uma forma que corresponde a sua
capacidade de compreender, mas os adultos não precisam mais deles "leite pap".
Só as palavras do Senhor e eles dão força e poder! Os resumos geralmente servem apenas o ego
do autor, e têm pouco valor espiritual.
Muitas felicidades e bênçãos de nosso Senhor Jesus sobre você e sobre sua.
.
RESPOSTA da Joseph:
Queridos amigos Burgunde und Gerhard,
o Senhor disse [HGt.01_034,37] que "ninguém deve lidar com a Palavra que Ele comunicou à
Lorber", mas não disse: "Não faça o Resumo da Minha Palavra." Caso contrário Kurt Eggenstein,
Walter Lutz, amigos portugueses e outros ao redor do mundo, não teria feito os "Resumos"
trabalhar A NOVA REVELAÇÃO.
Se você não precisa do "leite pap", o mundo inteiro espera que estes "pap". Na verdade, os
"Resumos" realizados até agora são compostas inteiramente de "Paole do Senhor" e alguns
"interpretação individual e pessoal do autor", mas o leitor entende essas Resumos NÃO NADA
No entanto, como os próprios autores compreenderam pouco sobre o projeto monumental de
Deus.
Public agora apenas um exemplo, tirado de diferentes Resumos correndo ao redor do mundo, em
que Briefs também é publicada a seguinte Revelação:

A Divindade, desde a eternidade foi a força que compenetrava
toda a infinitude do infinito, e era e é e será eternamente Infinito Itself. No centro do
seu profundo Eu estava, desde a eternidade, Love and Life Itself nele; mas você vê,
eu estava cego como um embrião no corpo da mãe! Mas a Divindade está satisfeito
no amor e você apertou totalmente ao seu amor. E amor sempre foi ficando mais
quente em seu coração, e massas e massas de Divindade não lotado, e todos os
poderes e forças correu sobre ele.
4. E viu Deus em Si mesmo a grande glória do Seu amor, eo amor foi reforçada
com a força da Divindade, e assim se juntou Divindade com amor para sempre, ea
luz que procede do Heat..
[HGt.01_005,02]

Queridos amigos Burgunde und Gerhard,
nestes resumos foram publicados assim que as palavras divinas (destacadas em cor) retiradas
dos trabalhos de Lorber, mas os autores desses resumos não explicou que é a Divindade ', que é
o Eu e que é Deus.
Na minha Resumo, no entanto, com a ajuda de estudiosos em todo o mundo, ou seja, suas
INTERPRETAÇÕES e INSIGHTS, será emitido um "tentativa explicação / interpretação", ou seja,
aqueles de "leite infantil pap" que muitos amigos e amigos de Lorber mundo eles precisam..
Melhores desejos para você.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

QUASE TODOS OS ESTUDIOSOS DIZEM LORBER:

NÃO! AL “TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS”
Agradecemos o trabalho de quatro estudiosos Lorber a nova revelação, por ter visto o ajuste para
publicar as suas opiniões sobre o assunto: "Transplante de Órgãos".
Como você vai descobrir agora, são todos ADVERSOS e apenas um parcialmente FAVORÁVEL
aos órgãos transplantados.
Então, nós publicamos as "opiniões pessoais" enviadas para o Jornal por estudiosos de Lorber.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1)

O ESTUDIOSO ALEMÃO E KLAUS OPITZ “FAVOR DE UM
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS NO NÃO VIDA”, MAS “CONTRÁRIAS
ÀQUELAS TOMADAS APÓS A "MORTE CEREBRAL".

A doação de órgãos
Quando se trata de um órgão, cuja explante não ponha em risco as suas vidas, você não pode
simplesmente dar sua permissão em casos excepcionais de amor ao próximo.
O "aquartelamento" (explante do coração etc.) Após a chamada morte encefálica deverá ser
recusada porque a pessoa ainda está viva, está em processo de morte e diz-se que ele deve
morrer. Existem exemplos suficientes que mostram que as pessoas acordou após a chamada
morte encefálica e continuou a viver. *)
Permitir a remoção de órgãos após a chamada morte encefálica é quase um suicídio, porque
todo mundo deve saber que a morte cerebral não significa morte e, em seguida, dada a
permissão de matar clínica! **)
*) Consulte o folheto crística (sem o conhecimento de Lorber) Regina Breul fala com Wolfgang
Waldstein: "Morte cerebral - Doação de órgãos - ea igreja está em silêncio," media maria, 2013,
ISBN 978-3-9815943-5-5.
**) Comentários detalhados: Elisabeth Annau: A Nova Revelação sobre a doação de órgãos,
Michael Nolten: Sobre a questão do transplante de órgãos - uma observação crítica do ponto de
vista espiritual. Veja www.Jesus2030.de em "Questões éticas / atual".
Por sugestão de Klaus Opitz, examinamos o site www.Jesus2030.de. Aqui está o resumo:
A morte cerebral são realmente morrendo homens. Apenas os órgãos vitais podem ser removidos
e transplantado. A doação voluntária de órgãos é uma exortação para seu assassinato, suicídio e
um auxílio equivalente a dar seus parentes permissão para ajudar a morrer.
Com transplantes de órgãos homem quer ele decidir sobre a vida ea morte, ele lança um ataque
sobre a Ordem ea Vontade de Deus.
Em uma sociedade onde todo mundo quer ficar jovem e saudável, todo mundo está esperando
para assegurar a sua sobrevivência à custa do outro.
E depois há o mundo dos negócios do comércio de órgãos. E a delegacia você, em seguida, ter de
vender a imunossupressores para evitar a rejeição de transplante, e vamos também válvulas,
baterias e assim por diante. Empresas estão florescendo como tráfico de drogas e armas.
E então o aspecto espiritual: Parece um plano de Satanás para evitar que a alma retorna a Deus.
E o destinatário do órgão pode nunca chegar a um verdadeiro conhecimento de si mesmo, sendo
"possuídos" pelos inclinações espirituais do doador cuja alma nunca realmente separada das
partes do corpo explantados.
E a doença tem sua própria finalidade, sendo permitido por Deus como um meio de
arrependimento alma para o mal cometido.
NOTA. Um amiga alemão disse-nos dois outros sites sobre o transplante de órgãos. Fizemos
o resumo de várias páginas. Estes são os pontos de vista dos dois outros estudiosos.
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2. O ESTUDIOSO ALEMÃO E HELMUT BETSCH ‘CONTRA A TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS.
A questão fundamental é: "Quando os homens são realmente morto?"
1) De acordo com a ordem divina para a morte está em conformidade com a Ordem é o tempo
necessário até a morte entre a chamada morte encefálica e última morte cardíaca.
2) Por causa da rejeição, muitas vezes você precisar de transplantes adicionais. Portanto, você
deve deixar os homens fizeram a sua morte natural.
3) Não são muitas vezes uma dor excruciante devido à má entorpecente. Mas, mesmo no melhor
dos casos, o transplante de órgãos continua a ser um sacrilégio ataque na ordem da criação
e, portanto, ninguém deve dar o seu consentimento para a doação de órgãos.

3. O ESTUDIOSO E SUÍÇOS GERD KUJOTH 'CONTRA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS.
E "contrário ao transplante porque naqueles morte cerebral, antes de serem anestesiados como
acontece agora, você viu movimentos espontâneos, aumento da pressão sanguínea, alterações
na reação com a transpiração, ou mesmo acordei com medo e gritando quando o médico
mergulhou a faca.
Há continuar a transmitir cérebro atual e circulação de sangue no cérebro ainda funciona no
cérebro morto. Após a remoção dos órgãos, os médicos não vêem o cadáver para a família e com
razão. Na verdade, a mãe ficou chocada vendo seu filho se tornar um homem velho em poucas
horas: o cabelo loiro estava branco, sua língua estava saindo, ele parecia ter sido torturado.
Nem o destinatário de melhor. Não existem curas são eficazes, porque o alívio dos sintomas é
muitas vezes apenas passageiro. As dores começaram de novo em breve, embora de uma forma
diferente; e estas complicações e efeitos colaterais são públicos não dito.
Também misturam até personalidade, como um transplantado que não podia suportar a cerveja,
então a adorava, assim como seu doador. Isso aconteceu porque o sangue do doador ainda
estava amarrado a seus órgãos, porque esta não é a verdadeira morte e causa um choque
doloroso para a alma.
E depois há o incentivo do crime com o tráfico ilegal de órgãos em detrimento dos órfãos de
favelas que são operados para que os órgãos. Ou o pobre que dar um rim com a promessa de
compensação a que receberá a terceira parte ser condenado a uma vida de dor.

4) O ESTUDIOSA ALEMÃO ELISABETH ANNAU 'CONTRA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS.

A doação de órgãos: O que diz o Senhor?
As declarações da Bíblia (1912) e Lutero nova revelação por Jakob Lorber.
Pessoas declaradas pessoas com morte cerebral ainda estão vivos, porque só os órgãos
ainda vivos pode ser transplantado, não os órgãos de um corpo sem vida. Na Bíblia está escrito:
"a vida do corpo está no sangue" (3.Mo 17.11) e não no seu cérebro como ele quer que nós
acreditamos que a definição legal moderno do ponto de morte.
JESUS explica, como a sede da vida no homem, a alma constrói antes da carne e do sangue e,
em seguida, leva-se a partir destes dois elementos o alimento necessário para a sua conclusão
formal, de modo que o material no sangue são alma etéreo e substâncias que constituem a alma.
(GEJ.03_170,09; GEJ.03_121,03; HiG.03_40.06.17,03-05). Então, ELE deixa claro que o corpo de
cada homem tem seu nervo vital perto do meio do seu coração, uma massa muito pequena, da
qual todo o corpo inteiro vida é animada.
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Este pequeno aglomerado nervoso do coração tem a característica de atrair para si de modo que
o éter vital do sangue e do ar inalado de modo que, em primeiro lugar, permanecem
extremamente vital e comunicar em segundo lugar esta actividade essencial em todo o
organismo, e Desta forma revitalizar todo o corpo da forma adequada. (GEJ.05_114,02) por
meio de duas pequenas quartos das crianças que são encontrados no coração, que
correspondem às duas grandes câmaras do sangue, cria-se a condição necessária para a vida
de todo o corpo e todas as suas diversas partes e órgãos. Através deles com a vida de cada
batimento cardíaco é comunicada a todo o corpo. (GEJ.08_056,05-9; S.A. GEJ.05_114,05,).
Na Bíblia, o SENHOR diz em palavras inequívocas: "A vida da carne está no sangue, e eu disse
que você deu o altar para que suas almas serão conciliados. Na verdade, o sangue é reconciliação
porque a vida está em que [..] a vida do corpo está no seu sangue, desde que ela vive" (3.Mo
17,10-14). "O sangue é a alma; portanto, você não deve comer a vida com a carne" (5.Mo 12,23;
1.Mo 9.4), por isso não tomar partido mesmo alma fiapos com órgãos transplantados. Aqui
encontramos a explicação imediata da essência das mutações de pessoas que têm os
transplantes de órgãos.
Mathael descreve o processo da morte da seguinte forma: "[GEJ.04_128] 7. Enquanto eu
podia ver o vapor que cada vez mais expandir e condensar acima da boca do estômago do
inválido, o corpo sempre foi ainda viva e, ocasionalmente, emitiu um gemer como uma pessoa
que estava fazendo sonhos ruins. [Nota: Nell'espianto órgãos do cérebro trepidação morto, tem
contracções, que é fixo para a cama e são dadas narcóticos ou relaxantes musculares forte.] [...]
8. No momento em que a ..... coluna de vapor foi libertado da boca do estômago ocorreu dois
fenômenos que me surpreendeu: a primeira foi a imobilidade completa para a morte do corpo,
ea outra foi que toda essa massa branca macia foi transformado em um instante para a mulher
do vizinho que eu tinha muito bem conhecido. [...] [129/1] .... O vapor visível [...] é uma
conseqüência do grande sentimento de ansiedade que predomina dentro da alma de
separar do corpo, em que momentaneamente perde toda a conhecimento por causa do medo
e horror predominante nela. 2. É um esforço extraordinário da alma que está descascando,
com o qual convoca toda a sua energia para manter para si a existência de que tenha tido
conhecimento. Se este é o processo de morte que é comum, que deve ser martírio para os
órgãos rasgado com o corpo na cintura, ainda não "maduro", para a morte!
Ninguém é justificado, “Portanto, se nós estamos falando sobre a preservação controlada,
entende-se, no entanto, também dizendo que todo o ser ainda não tem o direito de
destruir, por qualquer meio, o espírito de seu irmão, bem como de possuir, e para torná-los
tão incapaz de alcançar a vida eterna. [Nota: Isto também se aplica para a dádiva de órgãos de
viver!]. É verdade que Deus mata todos os dias os corpos dos homens, mas o que acontece no
momento certo, ou seja, quando o espírito, de uma forma ou de outra, ele alcançou uma certa
maturidade. Até mesmo os anjos do céu, que os servos de Deus constantemente, acelerador ()
continuamente corpos dos homens na terra, mas não antes de terem sido instruído pelo Senhor,
e mesmo assim só as espécies e na forma como o Senhor quer que seja” (GS.02_078,12)!!!
Através de uma doação de órgãos não pode ocorrer qualquer novo desenvolvimento do ser da
alma espiritual, como uma parte da alma está aprisionada em um corpo estranho. "A alma é
dobrada em direção ao chão; seu corpo está preso ao chão "(Ps 44,26). "O que um homem
ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo ou se machucou?" (Lc 9,25) "se dói a sua alma? Ou
que dará o homem para redimir sua alma? "(Mt 16:26; Mc 8:36)" Não sabeis que o vosso corpo
é templo do Espírito Santo que você [recebido] de Deus e não pertencem a vocês mesmos?
(1.Kor 6,19; Rö 14,7-8). "Ele, no entanto, o Deus da paz, santifique em tudo, e toda a tua
mente, juntamente com a alma eo corpo deve ser plenamente conservados irrepreensíveis
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo (1.Thess 5,23). "Mas quando um dia seremos
chamados por Deus para deixar este mundo, então, antes de tudo, um anjo divino [...] tornar
disponível em um instante fora da questão tudo o que pertence ao espírito. Deixar o assunto ser
abordado completamente dissolvido, enquanto a alma e seu espírito de vida, bem como tudo o
que está em questão de pertencer à alma, todos esses elementos juntos na forma humana
mais perfeita, ele será guiado no mundo espírito puro, de acordo com a Vontade eterna e
imutável de Deus! "(GEJ.02_195,02).
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Enquanto ainda há calor no coração, o anjo não libertar a alma do corpo. Este calor é o espírito
dos nervos, que devem ser recolhidos inteiramente da alma, antes que possa ser feita, a partir de
Arcanjo, a remoção completa do mesmo. (BM.001,07f). Como pode um homem alcançar a vida
após a morte roubado de seus corpos que se ligam a ele como uma forte corda para um habitante
da Terra?
Só o Senhor é senhor da vida e da morte: "Deus que fez o mundo e tudo o que está contido,
ele, que é o Senhor do céu e da terra, não precisa de ninguém, sendo ele próprio a dar cada
vida, a respiração em todos os lugares (Apg 17,24-25)! "Em sua mão ele é a alma de todo ser
vivente, eo espírito da carne de todos os homens" (Hi 12,9-10) . O PRÓPRIO SENHOR: "Eu sou
o Senhor vosso Deus (Êxodo 20.2)" Certifique-se de que eu sou o único e que y orelha não há
outro Deus além de Mim! Eu posso matar e vivificar, eu posso bater e curar, e ninguém está a
salvo da minha mão (5.Mo 32,39). 18. Se eu matar a carne do homem, quando seu espírito tem
que ir para a vida, então esta é uma pequena morte; Mas você, em My Fire, você vai encontrar
uma grande morte para sempre, e então você vai ver o quanto você não vai ser morto no meu
fogo! 19. Mas o que é a separação da carne? Não é nada, mas uma libertação do espírito, então
sua ressurreição da morte para a vida verdadeira e mais perfeito! (HGt.03_021)
Jesus nos exorta a: "... não considera morto até que eles começam a aparecer, tão óbvio, os
verdadeiros sinais da morte! (GEJ.08_084,04)
Só o SENHOR é o curador: "Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Vós sois as
minhas testemunhas, diz o Senhor; então eu sou seu senhor. Eu sou mesmo antes que
houvesse um dia e não há ninguém que possa salvá-lo de minha mão" (Jes 43,11-13). "Eu só
tenho um verdadeiro Salvador do mundo para todas as pessoas e que não só está em meu
poder para dar a volta a qualquer um a saúde do corpo somente através da minha vontade e
minha palavra, mas também resgatar as almas humanas de longo grope na escuridão da 'erro e
dar-lhes a vida eterna". (GEJ.06_097,09). "...... Conversando com este mal que só eu sou o
único médico certo e eu posso ajudar aqueles que querem de forma gratuita."
(HiG.01_41.01.25,02). "Veja, Ele criou o homem para uma vida mais elevada e eterna, e permite
que eles só existem na Terra até que tenham completado o teste absolutamente necessária
liberdade da vontade, ou pelo menos até que tenham completado o período de sua encarnação,
então o seu é um verdadeiro deleite e de estar em face de suas criaturas humanas se as folhas
na carne deste mundo de dor só o tempo que é necessário para um ou outro deles!
(GEJ.07_217,02). "Toda a carne é como a erva, e murcha" (1.Pt 1,24; Jk 01:11) "O que é
arrastar a minha carne com os dentes e colocar minha alma em minhas mãos? Veja, ele
certamente me matar e eu não tenho nada a esperar; Ainda eu defenderei os meus caminhos
diante dele. Ele certamente vai curar-me "( Hi 13: 14-16). "Certifique-se de que você não ceder à
carne por meio da liberdade" (Gal 5,13), porque "o que semeia de sua carne, da carne ceifará a
corrupção; espírito semear, do Espírito colherá a vida eterna "( Gal 6,8; Rö 8,12). Assim, "eu
espero e espero que nada ficará confuso; plena confiança no fato de que, como sempre, mesmo
agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer eu viva ou eu morro "( Phil, 1,20-21), e por
isso estamos" consulados e ainda queremos sair do corpo e estar em casa com o Senhor
"(2.Kor 5,8), porque" nós ansiamos dentro de nós mesmos e da progênie até a redenção do
nosso corpo ". (Rö 8,23)
O SENHOR: "Esforce-se então para unificar em mim já está aqui sua vida, então um dia a
morte do corpo aparece como um grande sol nascente aparece para o viajante que está em uma
costa de mar noite que é cheio de pedras e abismos . Crede-me que é assim, e então ninguém
vai roubar mais paz interior! Assim diz o Senhor da vida e da morte! - Amém, Amém, Amém
"(HiG.01_41.04.29,08).
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5) O ESTUDIOSO ALEMÃO WILFRIED SCHLÄTZ CONTRA A TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS.

O transplante de órgãos - (JLI-3)
1. O intelecto mundana materialista ou mente acredita nem para dentro nem uma
alma em continuação eterna da vida da alma, porque a alma sente uma parte ou
função do material cérebro, e então acho que está tudo acabado com morte
cerebral. Portanto, o entendimento da mente deseja estender artificialmente a vida
material do seu corpo de carne por todos os meios.
O entendimento espiritual do coração em vez acredita que a continuação vida após a morte
eterna da vida de sua alma e congratula-se com [pensando] a liberação final da alma da prisão
do seu corpo material de carne.
2. Os órgãos podem ser transplantadas apenas enquanto o coração ainda está a bater, isto é, até
que a alma não saiu definitivamente o corpo de carne que está a morrer. Portanto, você
artificialmente para que o coração de um órgão do doador de continuar a bater, a saber, que a
alma ainda não pode abandonar seu corpo físico. Portanto, o órgão de dador é também
anestesiados de modo que ele não sofre ou pode ser oposta à remoção do órgão através do qual
o corpo de carne é então morto e verdadeiramente alma é finalmente separada do corpo de
carne..
3. Sempre a sua alma e é transformada após um período adequado à substância da questão e
não é adicionado como um vestido leve para a alma. Portanto, a alma eo corpo da carne de
órgãos destinatário opor estrangeira órgão, e só através de uma supressão maciça de reacções
de rejeição da carne corpo do órgão que recebe é obrigado a manter o órgão estrangeiro.
Enquanto o órgão transplantado no corpo da carne do receptor continua a funcionar, não pode se
decompor, de modo que a alma do doador deve esperar mais tempo transfiguração (ressurreição,
transformação em vestes de luz) de seu corpo de carne deposto.
4. A alma do órgão do doador continua a ser conectado ao seu corpo doado especialmente
quando o órgão doado contém informações específicas (centelha da alma), transformada na
matéria, a alma do órgão do doador. Como resultado, há muitas vezes uma posse do corpo da
carne do órgão receptor, de modo que este último apresenta um comportamento súbita totalmente
diferente, estranho, o que acontece particularmente após transplantes de coração.
5. Por todas estas razões, o coração crente intelecto nunca vai aceitar um transplante de
órgão ou como um doador ou como um receptor, porque é uma expressão de descrença
materialista, e intromissão na Ordem da Criação Divina, totalmente cego do ponto de vista
espiritual.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) O ESTUDIOSO ITALIANO GIUSEPPE VESCO CONTRA A TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS.
INTRODUÇÃO 1: O 27 de março de 2015 foi lançada a seguinte notícia:
http://www.lastampa.it/2015/03/27/scienza/tuttoscienze/primo-trapianto-di-cuore-da-cadavere-in-europa-5NXrhFhqej7dPCQEemoJtL/pagina.html

Primeiro transplante de coração de um cadáver na Europa
No Reino Unido, foi realizada pela primeira vez na Europa um transplante cardíaco após o doador
do órgão tinha parado. A cirurgia foi concluída há um mês no Hospital Papworth, em
Cambridgeshire, em um velho homem de 60 anos que recebeu um coração de um cadáver, e foi
um sucesso completo. O paciente, de fato, voltou para casa e está bem agora.
Até agora só era possível transplantar corações ainda operam a partir de pacientes em
estado de morte cerebral. Mas os cirurgiões do hospital britânico mostraram que mesmo um
coração morto pode ser reativado. [....]
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INTRODUÇÃO 2: Em 10 de abril de 2015, o seguinte resultado notícias CONFUSO:
http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/NOLIMITS/trapianto_testa_volontario_cavia/notizie/1288529.shtml

Transplante de cabeça, é a primeira cobaia:
um ano de idade com uma doença grave 30.
Valeri Spiridonov, um programador de computador velho 30 anos na
cidade 'de Vladimir (Rússia), explicou por que ele ofereceu como cobaia
para o primeiro transplante de cabeça em outro corpo, que anunciou há
dois anos pelo cirurgião controversa de Turim (Itália), Sergio Canavero.
Este seria um evento único no mundo após as primeiras tentativas de
cabeça de macaco transplante feitas cerca de 45 anos atrás. Afinal o
que parecia impossível de ficção científica pura ou no passado, então,
tornou-se realidade: o primeiro transplante de coração em 1967 para o
de membros inteiros, como a nova mão "obtido" em 1998 por um
homem na França, para o primeiro transplante de rosto feita na Espanha
há cinco anos

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
aprendemos que a ciência está evoluindo drasticamente, a ponto de experimentar
Transplante de CABEÇA em macacos e, em seguida, fazê-lo em homem! Este fato, no
entanto, é outra razão para adicionar a um NEGATIVO minha publbicazione de 9
páginas, em papel de jornal italiano nº 169, março de 2012, intitulada: «O
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E ''NÃO” AO DEUS».
Certamente muitas pessoas que receberam um novo órgão estão felizes em ser capaz de
continuar a viver após a substituição do doente, embora eu li em algum lugar que, nos órgãos
transplantados são então o destino "dos enormes problemas de personalidade". Por exemplo,
o neozelandês Clint Hallam, em setembro de 1998, foi feita a amputar a mão que tinha sido
transplantado, afirmando que ele nunca tinha sido capaz de se acostumar com a nova mão que
continuou a sentir como 'alien'.
Não só isso, mas por revistas e jornais que foi aprendido que alguns do coração transplantado
percebe as "novas sensações", tais como o desejo de beber álcool, tabagismo e outros vícios,
exatamente os mesmos vícios que tiveram seu doador. Parece que um acontece "identidade
equivocada."
E, finalmente, soube-se que há uma espécie de "corpos de caça", que consiste em matar crianças
e adultos do Terceiro Mundo, ou os prisioneiros de guerra em outras partes do mundo, e em
seguida, tomar os órgãos destes assassinado e vendê-los aos ricos que os pagam pelo seu peso em
ouro.
Mas esta não é a maior vitória alcançada pelo infernal "doação de órgãos"!
SUPREME a vitória de Satanás é o seguinte:

TODOS

os doentes do mundo governado única e
exclusivamente pelo "deus médico" em vez de virar ao único
Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, que é também a única
verdadeira DOUTOR, para pedir-lhe para vir curado.
E esses milhares de milhões de doentes de toda a terra – após o sucesso da
cirurgia – ir para agradecer, adore e idolatrar o "deus cirurgião", porque "ele é
o verdadeiro deus" que salvou suas vidas.
E graças a tal "tempo salvações", a ELIMINAÇÃO de Deus tem vindo HOJE
mesmo nível que o tempo do dilúvio "e não" de Noé, ou o tempo em que Deus
"permitiu a destruição da Ásia", uma vez que para ele NÃO acreditar ninguém
e ninguém estava se dirigindo mais para Ele.
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CONCLUSÃO: Aqueles que leram todo o Opera Lorber tornou-se ciente do fato de que o
Senhor certamente ensinou para AJUDAR os doentes, mas também sabiam que o Senhor
disse que a CURA doente NÃO É ATRIBUÍVEL A "ALL" OS SERES HUMANOS (e,
portanto, também os médicos e cirurgiões), chegou a declarar que "o poder é dado a
apenas alguns" e que apenas esses poucos SEI "QUANDO" O CASO DE CURA
e eles também sabem "QUANDO" O CASO DA "NÃO CURA" A DOENTE.
Para demonstrar isso, você deve ler o seguinte revelação do Senhor:

[Jesus diz para aqueles a quem Ele próprio deu-lhes o poder de curar em Seu Nome:]
(GEJ.05_075,08]. [...].Você certamente não tem que negar a ninguém cura quando o
Meu Espírito irá dizer-lhe isso no coração: "Ele me ajudou!"; mas se o Espírito

diz: "Ele deixou o tormento de sua carne, para que sua alma está cansada de
deixar os desejos da carne de fazer uso de seu próprio prazer!", então ele
deixou e NÃO guaritelo dos males da carne – porque ele tem que suportá-las
para a salvação de sua alma! [...]
PERGUNTA: "De acordo com nossos leitores, os médicos de hoje percebem em seus corações
as palavras: "ESTE HOMEM DEVE CURAR" – ou – "ESTE HOMEM NÃO TEM QUE CURAR"?
PERGUNTA: «Mas você sabe talvez os milhões de médicos de todo o planeta que o Senhor
disse que "a doença, a dor eo sofrimento são dons da Porção Divina para salvar a alma, que
é o real só ser, em seguida, que vai viver para sempre"?».
Vamos ver se os médicos do mundo saber que:

[GEJ.06_162,06] Se Deus quer mantê-lo para a vida eterna a alma de um tal
homem [pecador], Ele é forçado a ajudá-lo através de todos os tipos de
enfermidade corporal, como um alma deste tipo, também apegado ao mundo,
pode vir mais e mais afastado da atração do mundo apenas como resultado de
várias dores e dores. Pois, sem dor e sofrimento que seria atraído e engolido
pela matéria do mundo, e, em seguida, pela morte e julgamento deste último.
Então, você vê, esta é a razão por que agora a humanidade desta Terra deve
suportar a dor muitas e variadas!
Aqueles que leram todo o Opera Lorber vai certamente ter percebido que "Deus
olha para além!, Deus olha para o futuro!, Deus olha a eternidade!"; a Ele está
preocupado exclusivamente a verdadeira entidade de Seus filhos (que é a alma) e
não os corpos físicos de criaturas que vivem na Terra apenas "alguns dias na terra”.

Mas para aqueles que NÃO lêem o Opera Lorber, então, para aqueles
que não têm a sorte de conhecer as grandes Verdades eternas (a partir da
existência de um Deus Criador, a partir da continuidade da vida após a morte e
corpo seu grande projecto para criar os filhos para viver para sempre com eles),

eles são perfeitamente livre para fazer a mudança todos os órgãos
que eles querem, porque sabem que uma e apenas uma coisa, o que é que –
após a sua morte – seus corpos colocado sob dois metros de terra e as suas
entidades cesse totalmente e para sempre.
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Para eles, portanto, afeta apenas o seu corpo físico, como eles não são
capazes de descobrir, durante toda a sua vida na terra, que "dentro" em seu
corpo que era o espiritual e eterna: a ALMA!
Mas, infelizmente, NÓS amigos e amigos Lorber em todo o mundo, mesmo
que ler todo o Opera A NOVA REVELAÇÃO, nós somos as CRIATURAS
FRACAS, não porque fomos capazes de eliminar completamente o nosso
"materialismo", o nosso "egoísmo" nosso "desejo" e nossos "vícios". Aqui é por
isso que o Senhor é "forçada" para permitir que os EUA também atingiu
DOENÇAS Sue "CRIATURAS FRACAS"!

E a prova de que NÓS somos as CRIATURAS FRACAS, é que temos
pouca fé no Senhor, como se tivéssemos uma fé VIVA a Ele, vamos
sol em Suas mãos, e não nas mãos de um farmacêutico, um médico
ou um cirurgião que está lá pronto com os "espaços verdes = órgãos
para transplante.”.
Queridos amigos de todo o mundo, Lorber, Queridos amigos de Lorber em todo o
mundo, portanto, muito mais activamente para eliminar os prazeres e desejos que nos mantêm
ainda se apegam a este mundo material e transitória, e por isso nunca iria precisar de
medicamentos, médicos e transplantes de órgãos .
E agora que eu terminei de expressar a minha longa perspectiva que também pode estar
incorreta ou que poderiam ter furado mais do que ninguém, as revelações públicas do Senhor que
eu encontrei na Obra de Lorber, que vocês mesmos podem fazer um "e seu conceito pessoal"
relativo ao TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOE SEUS ÓRGÃOS PODEM "TORNAR-SE UM "SUICÍDIO"
[GEJ.08_084,02] Eu disse: "Se você não pode fazer o contrário, siga as velhas formas. Os
corpos de gravação, no entanto, é all'imbalsamarli preferíveis, dado que, neste último caso, a
decomposição é muito retardada; mas um enterro apropriado dos mortos é a melhor coisa; só,
devemos ter cuidado para que o corpo seja enterrado somente quando ele está
completamente morto, que um médico é certamente capaz de julgar pela cor do rosto eo
cheiro de decomposição. Na verdade, nos casos de "morte aparente" estes sinais particulares
não aparecem com risco de vida, razão pela qual você nunca deve enterrá-los antes que você
pode ver que eles estão realmente mortos.
[GEJ.08_084,03] É certo que um homem perfeito nunca vai cair em uma "morte aparente"; em
vez disso, é fácil para que isso aconteça a um homem dedicado aos prazeres e material, porque
sua alma é muitas vezes atacado, com muito amor, na sua carne. Mesmo que um homem se
torna frio e rígido, sem respirar e sem pulso bate, e não dá sinal de vida, a alma, no entanto,
ainda está no corpo e faz todos os esforços para ressuscitá-lo ansiosamente, o que, na
maioria dos casos , também ele falhar depois de alguns dias. Se um homem está enterrado
muito cedo, e, em seguida, se o corpo é revivido no túmulo, você pode imaginar que, mesmo que
por alguns momentos, este deve ser um estado para ele extremamente desesperada. Se você não
viver de acordo com meu ensino, em que você deve tomar cuidado, pois a primeira coisa, a
praticar o amor ao próximo, tenha em mente que você tem que praticar mesmo certificando-se de
que nenhum morto aparente ser enterrado ou queimado.
Portanto, quando você observar que alguém só é aparentemente morto, trazê-lo em um
quarto bem ventilado, orar por ele, com as mãos imponetegli, e ele vai melhorar!
[GEJ.08_084,04] Se a "morte aparente" de algum homem deve ser mais

teimosa, portanto, ser paciente, e não considerá-lo morto até que
eles começam a aparecer, tão óbvio, os verdadeiros sinais da morte!
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A PRINCIPAL CAUSA DE DOENÇAS

[GEJ.06_162,02] E Eu disse a ele: "Mesmo a maioria das doenças do corpo

é o resultado de todos os tipos de pecados que o homem cometeu
o tempo todo já desde a sua juventude até que um de sua velhice, e
no final eles ele cometeu como uma espécie de hábito. Algumas das doenças que afligem os
homens são também uma herança triste que os pais e antepassados legar a seus filhos e filhos
de seus filhos, como pais e antepassados têm, por sua vez já pecado..

DOR, SOFRIMENTO E DOENÇA É "SAUDÁVEL" O ESPÍRITO

[HiG.03_48.09.03,27] Então Elizabeth não deve estar preocupado se você tem
que sofrer por mais tempo, porque em primeiro lugar o sofrimento são

saudáveis para o seu espírito.
[GEJ.06_162,06] Se Deus quer mantê-lo para a vida eterna a alma de um homem
tão pecaminoso, Ele é forçado a ajudá-lo através de todos os tipos de
enfermidade corporal, como um núcleo deste tipo, muito ligado ao mundo, pode
vêm mais e mais afastado da atração do mundo apenas como resultado de várias
dores e sofrimentos. Pois, sem dor e sofrimento que seria atraído e engolido pela
matéria do mundo, e, em seguida, pela morte e julgamento deste último. Então,
você vê, esta é a razão por que agora a humanidade desta Terra deve suportar
a dor muitas e variadas!

O SENHOR NÃO PODE PARA AJUDAR AQUELES DOENTE
TENDO MAIS CONFIANÇA EM DOUTORES QUE A ELE

[HiG.01_40.08.29.c,04] “É difícil ajudar nestes casos, em que os doentes só
confiar nos médicos, e muito pouco em Mim, para que sua fé irá ajudá-los.".
[HiG.02_44.09.13,02] Se você crer em seu coração que eu posso e eu vou
sempre ajudá-lo quando você precisa só e sempre a Ajuda Minha única certo
e verdadeiro, e quando você gira para para que isso me confiando
completamente ainda tão vivo assim que eu ajudá-lo – então você deve
também ser ajudado sempre!
[HiG.02_44.09.13,03] Mas você não tem que procurar a ajuda de Mim e,
simultaneamente, para a arte secular, porque a arte só pode arruinar seu
mundano tanto porque eu vou ajudá-lo.
[HiG.02_44.09.13,04] A receita saúde que você teve em qualquer caso
inteiramente por Mim. Cumpri-lo, então você vai ter pouco a ver com o
mundo da medicos.
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PERMITE QUE O SENHOR DA FÉ FRACA
TAMBÉM SE APLICAR A MÉDICOS

[HiG.03_48.08.17,10] No entanto, se você quiser um médico, então ele pode
também tomar. Já no entanto, não tanto no médico, mas sim apenas em Mim,
uma verdadeira confiança, vivo e, portanto, livre do medo e do medo, de modo
que os remédios que o médico vai agir de uma forma mais saudável. Mas se
você tem mais confiança no médico que em Mim, então ele será pouco ou
nenhum lucro.
[HiG.03_48.08.17,11] Seu medo e apreensão, no entanto, é para você um
indicador seguro que revela se você tem ou não plena confiança em Mim,
porque todo o medo e ansiedade são o resultado de uma fé fraca e confiança
em Mim.
O SENHOR PERMITE PARA UTILIZAR O MEDICAMENTO
AOS DOENTES QUE TÊM POUCA FÉ A ELE

[HiG.03_45.09.15,03] Se você, tão vivo, procurar ajuda apenas de Mim, então
você vai se tornar perfeitamente saudável, porque, em seguida, no Meu Amor
trará em seu próprio peito o remédio mais poderoso contra todo o mal, que é o único
medicamento e única panacéia!
[HiG.03_45.09.15,04]Como você vê, toda a medicina terrena iguais,
independentemente dos seus efeitos, uma batalha de espíritos infernais entre si, e
são, portanto, sempre um verdadeiro contra malum malum (mal contra o mal).
O Meu socorro em vez disso é, em todos os aspectos, um verdadeiro contra
malum bonum (bem contra o mal), por isso é o verdadeiro remédio pelo qual o
homem só pode ser curada na raiz de todo o mal por toda a eternidade!
[HiG.03_45.09.15,05] Mas, se você já tem uma confiança muito fino vivo em
Mim ea minha bênção mais círculos na natureza que em Mim, o Criador da
natureza, então você também pode usar o ''pomada Evangelho", mas com
grande tranquilidade d 'mente, e por isso certamente vai ficar melhor seus nervos,
para o qual você só raramente desfrutar de um revigorante ar da montanha.
MEDICAMENTOS "FLAG" FÉ NO SENHOR

[HiG.03_48.09.03,06] Portanto Minha Palavra e fé viva são sempre a melhor medicação para a
carne [corpo], e nenhuma farmácia tem um melhor. Mas a fraqueza da sua fé e fraqueza com
medo de sua confiança, isso pura e medicina não é suficiente, não é suficiente, porque você
ainda tem muito apreensivo com a vida da carne [corpo], e muito em breve tornar-se
excessivamente medroso e fraco de fé quando algo acontecer com a carne [corpo]. Assim,
em adição ao Meu Palavra fingir também um medicamento, em seguida, ou argila, ou a água
no tanque de Siloé; Sem isso não pode ajudar.
[HiG.03_48.09.03,07] E é aí que reside o cerne da questão, como você costumava dizer. Na

se Eu conceder-lhe que o remédio vai curar suas doenças, o
que enfraquece a sua fé na Minha Palavra.

verdade,
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QUE TEM UMA FÉ VIVA EM DEUS
CURA SEM MEDICINA E SEM MÉDICOS
[HiG.03_48.08.17,06] Aqui, estes são os seus segredos escrúpulos com que você,
como eu disse, sempre valorizados os remédios recomendados apenas do ponto de
vista de um meio-fé.
Eu, ao contrário, aqui eu não avaliados em tudo, precisamente porque você acredita, ou pelo
menos você é da opinião de que posso e vai ajudar somente um remédio que era o mais
adequado – como se Eu não fosse forte o suficiente para curar tudo o

mal com todos os remédios; sim, no caso de uma fé viva, mesmo
sem qualquer remédio [nenhum remédio e nenhum médico]
Che cosa importa il rimedio?

Eu sou Remédio certo vivo, sem os
quais ninguém mais é eficaz, como são todos com Ele!
[HiG.03_48.08.17,07]

MÉDICOS NÃO ESTÁ AUTORIZADO POR DEUS PARA
CURAR OS DOENTES, PORQUE OS MÉDICOS NÃO SEI
SE A CURA É ÚTIL OU NÃO TO SALVAÇÃO
DA ALMA DOS DOENTES
[GEJ.09_043,06] [...] Se, para o verdadeiro amor ao próximo, mãos imporrete em
Meu Nome para as pessoas fisicamente doente, eles vão se sentir melhor se
você ficar melhor é útil para a salvação de suas almas.
[GEJ.09_043,07] Mesmo aqui, no entanto, é evidente que você diz em seu coração
para sempre: "Senhor, não a minha vontade ser feito, mas a Tua Vontade." Na
verdade, você pode não saber se e quando eles melhoram o corpo é útil para a
salvação de uma alma ea vida eterna na terra, no corpo, não é atribuído a nenhum
homem; assim também a imposição das mãos não sempre e não é para cada
pessoa pode adquirir a libertação de seus males físicos. No entanto, você não
cometer pecado se você demonstrar amor para cada paciente como já salientei; Eu

não vai bem o socorrista quando é útil para a salvação da alma
daquela pessoa – algo que apenas e só Eu posso saber.
E’ CONTRA A VONTADE DE DEUS "SALVAR A VIDA
PARA AQUELES QUE DEUS FOI AUTORIZADO A MORTE”

Na verdade, se Eu permitir que uma criança
morre, é certo que eu tenho boas e importantes razões para o
fazer, e, em seguida, ele iria trabalhar contra a Minha Vontade e
contra o Meu Pedido de retorno à vida terrena como crianças!
[GEJ.05_136,04]
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TRABALHO A FAZER COM EUA SOBRE
“RESUMO EM FOTOS"
OPERA LORBER "NOVA REVELAÇÃO”
ACADÊMICOS DO MUNDO (e aqueles que entendiam o trabalho de Lorber)
SÃO CONVIDADOS A ENVIAR TO associazionelorber@alice.it :

SEU PONTO DE VISTA E REFERÊNCIAS COM BASE NO NOVO
REVELAÇÃO (EXCEPTO Leopold Engel) ESTE TEMA "PRIMEIRO":

OMS DEUS
ONDE DEUS RESIDÊNCIA
QUE ASPECTO, FORMA E CONSTITUIÇÃO TEM DEUS
ESTE É UM EXEMPLO "LIMITADO" DE RESIDÊNCIA ONDE DEUS, E QUE TEM A APARÊNCIA:
[ Esta é a resposta que o Senhor deu a um homem que perguntou: "Mas onde é Deus e como
ele se parece”.]

« O Deus de Eternidade, o Ser
Supremo, a casa – na forma de
homem – em Lua Luz inacessível, o
chamado" Sun of Grace ", que é o
(1)
"pponto Central de Si Mesmo”» .
NOTA: O "Resumo com imagens" será escrito em negrito (Referências serão publicados nos
últimos páginas), enquanto as apresentações e interpretações pessoais de estudiosos do mundo
inteiro estão escritos em itálico e entre colchetes [...]. Haverá muitas imagens de cor para tornar
inteligível o projeto grandioso de Deus, mesmo para crianças.

1)

[GEJ.06_088,03] Se você ainda insistem em perguntar: "Mas onde está esse Deus e como ele se
parece?", Então eu digo que [...] em Si Mesmo, e para Si Deus é um Homem como eu sou e como
você está bem, e habita em Luz inacessível para um mundo espiritual que é chamado de "Sun of
Grace". Este Sol da Graça, mas não o próprio Deus, mas é apenas o trabalho de seu amor e sua
sabedoria.
[HGt.02_072,21] E então eu virei meu olhar para cima, e logo em uma profundidade infinita de infinita
profundidade Eu também vi um Sol da magnitude imensurável, e no centro desta c Sun você era
você Mesmo, querido Santo Padre!!
[GEJ.04_122,06] Eu não sou que o eterno ponto Central de Mim Mesmo, mas fora desta, mas eu
encher eternamente, sempre imutavelmente, o espaço infinito. 7. Estou em todos os lugares da eterna
auto. Mas agora eu estou aqui com você eu sou o Centro eterno do Meu Ser, a partir do qual,
eternamente e continuamente de modo invariável por todo o Infinito é mantida em toda a sua extensão
eterna infinitissima. 8. Desde a Eternidade Eu vivi em Meu Centro inacessível e na Minha Luz
inacessível por Mim Mesmo.
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OUTRO EXEMPLO PARA EXPLICAR "PICTURE" O TEMA SEGUINTE:

DEUS NÃO QUER QUE VIVER COM O "CRIANÇAS ROBÔ”
[GEJ.05_071,10] [...] Se Deus quer criar fantoches e autómatos, apenas um momento a
sós e todo o espaço visível é literalmente cheio! 11. Mas todos esses seres não terá o seu
próprio livre-arbítrio, ou uma vida própria e independente dele. Eles vão se mover e agir
apenas de acordo com a vontade de Deus que eles compenetrerà; eles devem ver com os
olhos de Deus e os seus pensamentos são pensamentos de Deus;
e criaturas deste tipo será, então, como os membros individuais do seu
corpo, o que absolutamente não pode se mover por si mesmo e ser ativo
sem a ajuda de seu conhecimento e sua vontade!
[HGt.03_025,16] Mas o trabalho ainda é
como um màquina morreu nas mãos de sua
vontade, sem se mover, exceto apenas a
vontade do artesão dá para fazer, e fala
apenas do que Ele inspira o criador com o
pensamento nela, e que ele quer ser
proferida pelo próprio trabalho.

“JESUS-GOD" QUER VIVER COM AS "CRIANÇAS HUMANAS”
( Ou seja "as crianças que se formaram sua personalidade” )
[GEJ.03_241,02] "Você sabe que cada ser humano deve formar e moldar-se de acordo com a
ordem divina reconhecida, independentemente da onipotência da vontade divina e
seguindo sua absoluta e decisão livre, para tornar-se desta forma uma livre filha de Deus».
[GEJ.05_157,02] Diga que Eu: "Ah, sim, as coisas certamente poderia ser diferente, como
diferentes são um número infinito de outros corpos celestes, mas, em seguida, a Terra não teria
apenas sido eleito para o berço e instituir educação daqueles homens que são destinados e
chamados a tornar-se Meus filhos.
[HGt.01_003,03]Mas o povo desta terra Eu levantei-los a partir do centro do meu coração, e
eu criei-los perfeitamente à minha imagem e semelhança, e eles não devem ser apenas
minhas criaturas, mas Meus queridos filhos, que Eu Eles deve reconhecer não como Deus
e Criador, mas como sua boa Pai, aquele que, após um período experimental de curto, quer
retomar plenamente com Ele, para que eles têm tudo que Ele mesmo, e eles vão morar com Ele
eternamente, e com Ele reinar e governar o Universo.
[HGt.01_003,10] [...] Oh, o que para mim, Pai, todas as alegrias e bênçãos de meu céu
comparado com o ser amado por Meus filhos amados que um verdadeiro Pai!
11. Ver, todas as bênçãos lhes dei em troca de um presente, que tenho estabelecido
apenas para Mim.
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Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
SOLICITAMOS ESTUDIOSOS PARA MUNDO ELE ENVIE AS SUAS OPINIÕES SOBRE
QUESTÕES QUE SERÃO NOTIFICADOS VIA VIA ATRAVÉS DE JORNAL JAKOB LORBER
INTERNACIONAIS,
TAIS COMO OS 3 FORAM ENCOMENDADOS AGORA, O QUE É :

OMS DEUS
ONDE DEUS MORADIA
QUE ASPECTO, FORMA E CONSTITUIÇÃO TEM DEUS

Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e nosso trabalho monumental.

Joseph & Jesus (seu membro desde 1995)

Veneza, 15 de maio de 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A sua contribuição para as despesas de tradução, para
manter vivo o Jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL,
enviando um pequeno Oferta:

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM
BANCO: INTESA SAN PAOLO

VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)

“CAIXA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (MAYO 2015)
OBRIGADO aos adeptos: Heidi Deak.
Oferece € 205,00
Encargos traduções € 494,10
CAIXA – € 289,10
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