n. 04. 15-06-2015
E-mail : associazionelorber@alice.it

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
Nós publicamos o e-mail que veio a associazionelorber@alice.it.
Seguido de um apelo a especialistas mundiais para responder ao tema em relação à
SEXUALIDADE 'proposto pelos "amigos britânicos".
Finalmente, haverá a seguinte notícia: PARE! O "LIVRO-SÍNTESE" O JORNAL "JAKOB
LORBER INTERNATIONAL"

E-mail para chegar associazionelorber@alice.it
(Nós convidamos você a enviar um e-mail com sua foto)

1) Peter Pitz da ALEMANHA:
Caro José,
muitos agradecimentos para a notícia de maio de 2015; são extremamente valioso para mim, eu
não posso colocar em palavras. Pode um dia o Senhor recompensar os seus esforços
amplamente e os de seus colaboradores. Infelizmente eu não posso ajudar mais ativamente
devido à idade. Na melhor das hipóteses, às vezes com poucos euros. Para isso eu preciso de
uma conta bancária alemã. Seria possível abrir um?
Muitas felicidades.
------------------------------Resposta da José:
Caro Peter,
obrigado por suas palavras. Eu aprendi que muitas vezes o "MUITO idosos" não é permitido
fazer transferências bancárias na Europa, mas os "anciãos" pode ir em seu banco e pedir ao
funcionário para fazer a transferência. Eu agradeço a sua disponibilidade para nos ajudar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Gerd Gutemann da ALEMANHA:
Caro José,
Obrigado por enviar três relatórios feitos até agora de "Lorber-International '.
No último relatório sobre a divulgação de Lorber em todo o mundo Klaus Opitz escreveu entre
outras coisas:
«O número de sites de Internet que vão desde "algumas centenas" de "dezenas de milhares" de
visitas - prefiro apenas dizer que mais de 32.000 para mais de 130.000 internações no local por ano
(por exemplo, a partir de novembro de 2011 até abril 2015, havia 450 mil internações no site e
continuar a aumentar, em seguida, até o final do ano haverá menos meio milhão de visitantes), e
provavelmente existem ainda muitos sites fora do que nós sabemos distribuição absolutamente raio".
Os números citados podem felizmente ser corrigido significativamente para cima, uma vez que o
único-homepage Lorber Homepage http://www.j-lorber.de teve lugar entre 01/01/15 a 30/05/15
em todos 3.728.970 = 932.000 admissões para o site por mês. As visitas no mesmo período foram
1.497.870, ou 374.467 visitas por mês.
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Esses números certamente não dizer nada sobre o que produzir efeitos, mas, como você sabe, os
Caminhos de Jesus são insondáveis, sábio e eficiente. Uma vez que estes números são
consideravelmente mais elevados do que os mencionados por Klaus Opitz, coloque como prova
de screen-shots das estatísticas de visitantes.
Guia para conclusão "A doação de órgãos - sim ou não?" - Links para pontos correspondentes
em Lorber (http://www.j-lorber.de/tod/sterben/organspende.htm)
Quando solicitado a fornecer orientações sobre as perguntas: QUEM É DEUS? ONDE ESTÁ
DEUS? QUE ASPECTO, QUE FORMAM E CONFIGURAÇÃO TEM DEUS?,
eu fiz um grupo de FAQ, onde ele pode ser chamado - para a respectiva aplicação através de um
link – a resposta de Jesus através Lorber na Internet (ou CD + Lorber)
O endereço para esta finalidade é: http://www.j-lorber.de/faq/0/index.htm
Uma vez que a questão de Deus está indissociavelmente ligada à nós, cristãos, a questão da
Trindade, eu discuti esta questão em detalhe com os textos bíblicos e da Nova Revelação em
http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/index.htm (respectivamente em CD + Lorber de
Vitaswing G. Gutemann, onde está disponível as obras completas de Lorber por palavras-chave
dentro de segundos).
Desejo-lhe ricas bênçãos de Jesus para o seu trabalho.
Muitas felicidades.
------------------------------Resposta da José:
Caro Gerd,
Eu acho que, certamente, os MUITOS visitantes de sites alemães você divulgar.
Espero, contudo, que não acontece na Alemanha como na Itália, cujo www.jakoblorber.it
website conta com 115.000 visitantes (2001-2015), enquanto que os associados são 70, e entre
estes apenas 37 send oferece para financiar a Associação Lorber, que Ele tem que traduzir livros,
pagar o Web site, a nova revelação divulgar etc.
CONCLUSÃO: 115.000 visitantes, mas apenas 37 trabalhadores na Vinha do Senhor!
Espero que entre os milhões de visitantes da Alemanha, há muitos trabalhadores para divulgar
o trabalho A NOVA REVELAÇÃO do mundo.
Obrigado por sua sugestão sobre a Transplantação de Órgãos, cujo tema foi concluída assim:
"Quem não leu o trabalho de Lorber também é o transplante de qualquer órgão que ele
quer, mas aqueles que leram esta obra divina não deve ser nem doar nem órgãos
transplantados ".
Finalmente, em relação às três perguntas de Deus, a sua sugestão de ler as muitas páginas em
alemão publicado em sites da Internet, não é viável devido à muito custo da tradução.
Obrigado por concordar em enviar-nos um breve resumo, que será publicado juntamente com
outros que recebemos mais tarde.
Olá e vê-lo em breve.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) un lettore da ALEMANHA:
Olá,
Eu não sou amigo de Lorber, porque eu nunca sabia quando cheguei na Terra exatamente no
dia em que se 105 anos após o fim da sua vida na Terra. Mas eu sou um amigo de Jesus,
porque eu tenho que conhecê-Lo em Sua Nova Revelação - que é uma pura, imerecida graça e, em seguida, também em mim mesmo e também em todo o espírito do homem acordado
nessa reunião.
Por favor, eliminar de uma vez por todas, a palavra "amigo de Lorber" de seu repertório.
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Caso contrário, eu não quero outro e-mail para o meu endereço, porque uma vez que,
aparentemente, tem um "amigo de Lorber" conforme deduzido a partir do cabeçalho da carta, eu
não tenho necessidade de suas letras, porque eu tenho o Senhor mesmo na Palavra de Sua
segunda vinda .... ela certamente compreendido.
Muitas felicidades.
------------------------------Resposta da José:
Olá,
Eu mantive o seu nome anônimo para evitar uma reclamação da sua parte.
Como por seu pedido, imediatamente excluído o seu endereço a partir das listas de discussão
em todo o mundo.
Eu gentilmente pedir-lhe para não escrever mais neste jornal, como você não fosse profanado
por pessoas que – como você – pretensão de ser "amigos de Jesus", mas escrever e vender livros
(como você faz na Internet) misturando Jakob Lorber com Bertha Dudde.
Judas Iscariotes vendeu "panelas" inofensivas; você, em vez vender "omeletes DuddeLorber".
Eu desejo que o Jesus REAL – não o que seu completamente "cego" correntes – lhe presentes
que exigiam "previsão" que lhe permitirá reconhecer os profetas REAIS.
Muitas felicidades.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Marie-Christine da ALEMANHA:

Resumo em fotos o trabalho de Lorber "The New Revelation"
por “estudiosos, especialistas, wises" com "seus próprios pontos de vista":
O que virá dele? A resposta está no livro de EXPLICAÇÃO DOS TEXTOS BÍBLICOS, cap.19,
que afirma: [Ste.01_019,06] [...] Todo mundo pensa que, de uma forma ou de outra, ele havia

atingido a marca. Mas não muito tempo e já vem outra, o que mostra a primeira com a precisão
máxima que tem feito um grande erro. E assim por diante, e, finalmente, o último sei exatamente tão
pouco quanto o primeiro, se o sinal atingiu ou não.
[Ste.01_019,07] Se for bem-sucedido aqui e ali um ou outro, em qualquer matéria, tropeçando na
verdade, mas ele não sabe se você tropeçou sério ou não. O único critério para ele é que ele e sua
obra tem rasgado o mundo uma aprovação geral, mas não pensa que, para alcançar essa
aprovação não leva muito fora do comum.
[Ste.01_019,08] Basta pagar, por escrever livros, fazer o que aqueles loteria antes de atirar-se os
seus valores, ou misture tudo muito bem, de modo que ninguém é saber o que o escritor queria
realmente dizer isso na frente de uma obra tão colossal, toda crítica é então realizada
modestamente, e, em seguida, o escritor com o seu trabalho tem claramente tem o louvor do mundo.
[Ste.01_019,09] Uma pergunta, porém: "É, talvez, nessas obras o Espírito Santo prometido por
mim?". Oh não! Realmente, essas são órfãos; com aqueles que eu não sou! [...]
[Ste.01_019,22] ele não precisa, portanto, acadêmicos, ou os poetas ou os escultores, [...], mas eu
preciso apenas corações humildes que me amam. Onde posso obter isso, não vou acrescentar tudo
o mais, e isso definitivamente em uma maneira melhor de como ele inventou o mundo; e então
tudo vai ser um efeito do Espírito Santo e haverá órfãos no mundo. Mas muito poucos são tão, cujo
ouvido é sensível a Minha Voz.
[Ste.01_019,23] Eu acho que a partir do que foi dito de forma muito fácil entender quem são
aquelas para as quais é proposto texto. Que você também é um deles agora, a evidência de que está
diante de você. Mas só se você agir perfeitamente como resultado, só então haverá a grande
certeza dessa verdade. Pense sobre isso! Amém.
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------------------------------Resposta da José:
Cara Marie-Christine,
Você enviou as palavras que o Senhor tinha falado com escritores materialistas "comuns", cujo
objectivo é tornar-se famoso e ser aplaudido e elogiado por todo o mundo.
Estes Suas palavras, no entanto, não tem nada a ver com um grupo de estudiosos NOVA
REVELAÇÃO, cujo objetivo é "torná-los mais compreensíveis" os conceitos divinos mais difícil que
você mesmo, eu e muitos outros ainda não compreendida.
Não só isso, mas pela revelação de que agora se segue, você vai achar que este livro-resumo
será muito útil para pessoas que "NÃO é fácil crer em Deus" com o qual você tem que usar um
ensinamento divino completamente oposto do que você agora têm sugerido. Aqui está.
Olá e obrigado.

[GEJ.06_178,12] Os pequenos e fracos filhos desta terra acreditam, como eu disse,
rapidamente e facilmente a tudo o que lhes é dito para acreditar, e eles precisam de
explicações só mais tarde, que é quando você está apreendeu grandes lojas de artigos de fé.
[...] Com as crianças a partir de cima, no entanto, leva a explicação de antemão ou, pelo
menos, ao mesmo tempo ensinando, caso contrário, eles não recebê-lo tão facilmente
como uma verdade completa.
[GEJ.06_178,14] Na verdade, a primeira palavra ilumina a inteligência do homem. Isso desperta
somente após a vontade e amor no coração humano. O amor se torna uma chama poderosa. Só
então essa chama ilumina e aviva o desejo no coração, que então opera de acordo com os
ditames de sua inteligência, e que o homem faz, desta forma, de forma espontânea e livremente, é
realmente seu trabalho e seu próprio mérito, e apenas em desta forma, o homem encontrou
sua vida em casa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Elisabeth Annau da ALEMANHA:

Estudiosos, especialistas, acadêmicos ...
Caro José, queridos amigos de Lorber,
em JLI 0 é dito: "Amigos e amigos Lorber em todo o mundo, especialmente na Europa,
manifestaram o seu desejo de dar vida à revista "Jakob Lorber Internacional", cujo objetivo é unir
amigos e amigos ao redor do Lorber planeta." Como eu entendo os verdadeiros amigos não
precisam honras do mundo. E então eu acho que mesmo os compiladores de contribuições para
JLI deve ter o título de "especialistas", "especialistas" e "eruditos", com base na sua estado de
compreensão.
Nós levamos a sério o conselho de Jesus para servir um ao outro em humildade de coração e
por isso, "nós trabalhamos o dia todo no Nome do Senhor, em seguida, no final do dia, os nossos
corações cheios de amor vivo, diremos: "Ó Senhor, Pai, olhai com bondade em nós aqui em baixo,
funcionários preguiçosos e incompetentes, e realmente considerar o nosso trabalho como se fosse
algo na frente de você! Na verdade, vemos e reconhecemos vividamente diante de Ti, que tudo
que é bom no nosso trabalho é feito apenas por ti, e nós reconhecemos que nós, com as nossas
mãos desajeitadas, você estávamos apenas um obstáculo em seu trabalho . Portanto, aceitamos
nossa vontade sim trabalhar, e sempre ser feito somente sua santa vontade. " Você vê, só isso
prestação de sua mente, esta fé e este amor vai voltar para o benefício para você! Então agora
essa coisa promettetela solenemente ao Senhor em vossos corações, e assim você vai se tornar
realmente vivendo no espírito, e seus filhos e netos serão feitos para compartilhar no Senhor e
para a eternidade, sua bênção! Amém ". (HGt.02_241,16-19)
Elisabeth Annau, um estudante e seguidor de Jesus

Para mais divulgação de Lorber
José acredita que o "mundo inteiro está esperando estas explicações fundamentais".
Realmente? Como previsto para o fim dos tempos (GEJ.01_072,02!; GEJ.06_149,02; 2.Tim 3,18; 2.Mo 20,2-17; Rö 1,18-32; 1.Kor 6,9; Gal 5,19-21), agora o mundo está contaminado pelo
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egoísmo, ela fez a busca do prazer do sentido da vida. Que professam abertamente diante dos
homens do mundo a crer em Jesus é escarnecido, desprezado, rejeitado como louco. Basta
divulgar um resumo da Nova Revelação não leva ninguém a conversão. Além disso, Jesus
claramente indicada no GEJ.09_094,06 para trazer sua "Doutrina [somente] entre as pessoas
que são boa vontade e fé ativa." Também pode querer "não lançar pérolas aos porcos", que
significa: "em primeiro lugar, é necessário purificar e fertilizar o solo, e só então você pode semear
as sementes da Palavra viva, então é certo que o trabalho duro de semeadura não foi um um
esforço desperdiçado! Na verdade, para a obra de expansão da Minha Palavra viva, a única boa
vontade não é totalmente suficiente, porque tem que ser conduzido por uma sabedoria justos e
verdadeiros da vida, ou um propagador da Minha Palavra, armado simplesmente bom e
determinação, poderia ser comparado ao profeta Balaão, cujo burro era mais sábio do que ele. "
(GEJ.04_231,15) Mais tarde, Ele explica: "Em verdade vos digo:" Ninguém vai vir a mim se ele é
atraído para mim por intermédio do Pai!. Vocês todos precisam ser ensinados pelo Pai, que é o
amor eterno em Deus, se você vir a Mim! [...] Mas o sabe muito bem o quanto e nenhuma
experiência mais rica irá trazer um para o gol, mas só o amor do Deus vivo e na mesma
medida para o próximo. " (GEJ.04_001,04).
Devemos evitar pensar que, porque lemos a Nova Revelação, talvez nós vamos lidar com mais
detalhes, um "cristão elite" que detêm "a chave de Pedro" através de um resumo da Nova
Revelação de Jakob Lorber e Eles podem abrir a porta com ele a Segunda Vinda de Jesus.
Vamos ficar com bastante [HGt.03_093] 11. "Quem quer vir e será, sempre será bem-vindo para
nós [...]; Mas aquele que não está indo vir espontaneamente, este homem que não forçá-los a
entrar em tudo, ou com convites, ou por outro meio. [...] 12. Vamos, portanto, parar na forma como
as coisas estão de acordo com a vontade do Senhor! Quem quer vir e vai ser, ele também terá a
própria bênção, enquanto que para aqueles que não são, vamos orar por eles e oferecê-los ao
Senhor em nossos corações! "..
Eu ficaria muito grato se você gostaria Jakob Lorber INTERNATIONAL continha apenas uma troca
mútua, onde nós para fazer juntos uma parte do caminho e nós tentamos ajudar uns aos outros na
implementação do ensino de Jesus na vida de todos os dias. Aqui estão alguns exemplos:
Para os pais e educadores: "Como eu posso trazer meu filho para a verdadeira fé, apesar de
todas as influências a que está exposta fora de sua casa?"
Para o professor: "Como eu posso traduzir em meu trabalho o conselho básico de Jesus para
ensinar as crianças, apesar das exigências da educação escolar?"
As relações com o mundo espiritual: não só saber o que eles não consultam médiuns televisão ou
virtual, são postas à prova por ler os jornais, Reiki, Prana e muito mais. Aqui é a clareza necessária.
E como podemos ajudar aqueles que experimentam precipícios espirituais.
A obsessão é mais difundido do que pensávamos: Como lidar com isso de "situações de
ataques" de concreto ...
------------------------------Resposta da José:
Cara Elisabeth,
o objetivo principal do jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL é descrito em JLI 0, e que é
"reunir os amigos e os amigos de toda Lorber planeta."
Isto é, de facto, os primeiros RESULTADOS depois de apenas alguns números:
1) Graças a este jornal, descobrimos que os "estudiosos" Lorber Europeia são CONTRA o
transplante de órgãos.
2) Graças a este jornal, descobrimos que em Portugal não seria um "profeta" que afirma ter escrito
o Evangelho 11 a substituir a de Engel. (NOTA: As próximas edições "discutir" se é uma verdade
ou um livro "não confiável", como MALLONA o livro, que foi escrito "mediunicamente" por Leopold
Engel Na verdade, a DESTRUIÇÃO do planeta descrito por Engel NÃO corresponder à. descrito
por Lorber)
3) Graças a este Jornal, há - nesta edição - os "amigos ingleses" que pedem para tratar o tema da
SEXUALIDADE ".
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4) Graças a este Jornal, em futuras edições estaremos pedindo um deleite italiano o tema: "A
ALMA de Jesus."
CONCLUSÃO: O jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL já "feito em relação uns com os
outros" amigos alemães, britânicos, austríacos, italianos e portugueses. (Infelizmente, no
entanto, logo ele vai ter que fechar, porque não são poucos os que fizeram Ofertas para pagar
tradução caro).
No que diz respeito, em vez das muitas Referências que você enviar para nós para NOS
convidar para não levar o Livro-Resumo, eu posso te dizer que NENHUMA destas Referências
relacionadas com os "estudiosos" Lorber que desejam fazer um Livro-Resumo de
trabalho A NOVA REVELAÇÃO.
Posso citar uma única referência – cujo nome é Friedrich Zluhan – que tem o poder de
ENTERRAR a "interpretações teóricas".
Na verdade, é graças ao proprietário da Editora alemã muitos anos atrás – Friedrich Zluhan –
que vários italiana "descoberto" LORBER. Friedrich tinha divulgado no italiano Livro-Resumo
JAKOB LORBER, O SECRETÁRIO DE DEUS, Kurt Eggenstein, através Publisher massa
Armênia.
Eu era um desses leitores. Então entrei em contato com o Lorber Verlag alemão que me
encaminhou para uma fazenda de Belluno (Itália do Norte), onde havia cópias na ópera italiana
de Lorber. E depois de ler a obra inteira, eu criei o grupo nacional "Amigos de Lorber ', com o
qual temos, então, criou uma associação, em seguida, uma editora que vende ambos os livros
de papel, ou eBooks.

Se o ensaio Friedrich Zluhan NÃO tinha tido em 1992 - a idéia mais útil divulgar o Resumo das Kurt Eggenstein,
NÃO existem na ópera italiana A NOVA REVELAÇÃO 36 livros
impressos que são vendidas e entregues através de bibliotecas e
na Internet.
NOTA MUITO IMPORTANTE:

E você, Elisabeth, em 1992, ele teria dito ao sábio Friedrich as mesmas palavras que você me
disse, a saber: "Friedrich, NÃO FAZER NADA, porque" aqueles que querem vir e será,
sempre será bem-vindo para nós [...] ; Mas aquele que não está indo vir
espontaneamente, este homem que não forçá-los a entrar em tudo, ou com convites, ou
por outro meio. " [HGt.03_093,11]
Desejo-lhe que eu estou na mesma linha de Friedrich Zluhan para informar, e que é uma
linha que linhagem e NÃO uma que está lá esperando por mim para fazer tudo o que o
Senhor!
Eu estou tentando fazer uma "grande Resumo in Pictures", com a ajuda de ESTUDIOSOS
mundo, mas não com os ALUNOS, porque os alunos ainda NÃO estão maduros para uma
grande tarefa tal.
Olá, obrigado e leia a seguinte revelação a respeito «AS devem ser os "estudiosos e
especialistas" de acordo com o Senhor»:

[GEJ.05_246,03] E, no entanto eu digo a você: "O professor que ensina deve ser sempre

um sábio e deve ser até a raiz mais profunda do que ela ensina. Os estudantes, no
entanto, até que eles são estudantes, eles devem ser continuamente à medida que estes
pequeninos que estão aqui, que aceitam e seguem os ensinamentos que são dadas a eles,
mesmo se eles estão longe de compreender o seu sentido interior, pois só em seus anos
de maturidade em que são recebidas no entendimento correto. "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

6) Wilfried Schlätz da ALEMANHA:

O trabalho de estudiosos Lorber? - (JLI-4)
1. Enquanto a mente intelecto externo acredita falsa mesmo que apenas 1% dos
textos que Jakob Lorber escreveu, não posso acreditar que cada palavra
comunicada por Jakob Lorber vem apenas do próprio Jesus é, e assim o intelecto da
mente Ele fala de "obra de Lorber" e não a Jesus por Jakob Lorber.
2. O conceito de "trabalho de Lorber" significa que 1%, 10%, 20% ... 90% ou 100% dos "textos de
Lorber" são falsas, porque eles vêm da imaginação em erro Jakob Lorber.
3. Se a inteligência do coração em vez fala de 'trabalho' de Jesus por Jakob Lorber ", em seguida,
se juntou [a idéia] que o próprio Jesus é o autor e editor de cada palavra e cada frase que tem seu
escriba Jakob Lorber ditado palavra por palavra!
4. Quando o intelecto da mente leu as obras completas de Jesus por Jakob Lorber pelo menos
uma vez, bem como vários capítulos importantes, por isso certamente tem conhecimento
substancial de todas as palavras de Jesus por Jakob Lorber, mas não ao mesmo tempo a vida
compreensão espiritual de todas estas palavras de Jesus por Jakob Lorber. Na verdade, sua
compreensão espiritual ou o seu reconhecimento espiritual depende unicamente do grau de seu
verdadeiro amor por Jesus e seu amor verdadeiro para os outros.
5. Jesus atravers dos Jakob Lorber:

[GEJ.01_113,13] E eu quero apresentar o meu ensino de tal forma que ninguém pode chegar a

entender o que é o fundamento da verdade que dá vida simplesmente lendo ou ouvindo o
Evangelho, mas apenas agindo de acordo com Meu ensino. Somente a ação se tornará a cada
uma lâmpada ".
6. O termo "estudiosos” sinto-me então como impróprio. Eu me sinto muito mais adequado a
expressão "amigos de longa data do trabalho de Jesus através de Jakob Lorber."

----------------------------------------------------------Conceitos soberbos de Deus - (JLI-5)
1. Jesus atravers dos Jakob Lorber (JL):

1.1. [RB.02_276,10] 11. Mas o que é o único ponto de vista, se não houver o reconhecimento? O
reconhecimento, no entanto, é em grande parte tornou muito difícil, porque o coração humano, em
suas profundezas, ainda contém alguns fragmentos de orgulho. Espera-se que seja muito difícil
representar a Divindade um pouco de "forma humana, porque, segundo a opinião comum, a
Divindade deve ser algo extraordinário. Embora na forma mais perfeita é como um homem, ele
deve, pelo menos, brilharão como o sol, de acordo com a expectativa e imaginação dos homens.
[RB.02_276,11] [...] No final, você adicionar a presunção de seu próprio coração e, além disso, que
seu intelecto mundano, que tem vergonha de um Deus mesquinho, não por sua vontade pronunciar o
nome de Jesus em uma empresa respeitável e menos ainda de Sua Divindade.
[RB.02_276,14] Apenas como a pobreza é muitas vezes o Senhor de Seus filhos na Terra, mas eles
não reconhecê-lo, porque seus conceitos de Deus são o orgulho,
1.2. [GEJ.01_005,16] [Há] milhões [de pessoas] que não querem ouvir falar de um Deus
absolutamente suave, que vai para baixo e mantém a Sua Palavra!
[GEJ.01_005,17] Seu Deus em primeiro lugar deve viver muito alto, acima de todas as estrelas, e
assim infinitissima sublimidade quase não existem; menores coisas do sol não tem de criar em
todos, se ele quer ser um Deus digno! A segunda coisa que ele não deve pagar para ter alguma
semelhança, e muito menos a humana, mas para ser apenas uma espécie de obscuridade
incompreensível!
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1.3. [GEJ.04_247,06] Na verdade todos eles não querem ouvir, nem sei nada sobre um Deus que
está próximo, enquanto absolutamente preferem um Deus situado em algum lugar na distância
infinita, porque em sua tolice bruto e o segredo de seus corações estão cultivando o ' idéia de que
um Deus que é infinito distância é mais fácil de enganar do que um Deus muito perto ".
[GEJ.04_247,07] Oh, o erro grosseiro imensamente!
------------------------------Resposta da José:
Caro Wilfried,
a revelação que nos forneceu todos [RB.02_276] é para aqueles que ainda não reconheceu a
Deus e - apesar disso -. Quero vê-lo e, em seguida, confiar nEle Através desta revelação, o
Senhor quer ensinar que não teria nada a ver Deus, antes de eles não conseguiram reconhecê-Lo.
Esta revelação, no entanto, não tem nada a ver com o tema intitulado: WHO 'DEUS? ONDE
FICAR DEUS? QUE ASPECTO, FORMA E CONSTITUIÇÃO TEM DEUS?
Considerando que as Revelations [GEJ.01_005,16-17] foram dirigidos por Giovanni Battista
judeus MAUS para o Templo de Jerusalém (Clero soberbas e repletas de alta sabedoria mundana
[GEJ.01_005,13], que os judeus esperavam para ver um Messias que irradia-se com o fogo e teve
de levar para casa apenas em seu Templo e aniquilar todos os poderosos. [GEJ.01_005,14].
Por que então você enviar a NÓS amigos e amigos de we NOVA REVELAÇÃO aquelas palavras
que John só tinha abordado o MAL judeus do Templo de Jerusalém?
NÓS amigos e amigos Lorber do mundo - que vamos ao longo da estrada que leva ao
renascimento do espírito para se tornar tão "filhos de Deus" - NÃO tem nada a ver com as palavras
que João Batista tinha abordado o Jewish Temple EVIL, QUE MULHERES E CRIANÇAS
ESTUPRADAS, E MATOU VIÚVAS PARA APROVEITAR O SEU LEGADO "!
Olhe em vez quais são as revelações que o Senhor tenha comunicado apenas para seus Apóstolos
e também para seus seguidores futuro, tais como "estudiosos e professores" de Sua Palavra.
Nestes Revelations Jesus fala nem de orgulho nem humildade hipócrita ', mas apenas a REAL
CAPACIDADE INTELECTUAL que tem "alguns" amigos e amigos Lorber do mundo, que chamo
de "estudiosos" ou "especialistas". Os frutos de uma árvore não amadurecem todos ao mesmo
tempo! E, portanto, NÓS temos que alimentar-se de "frutos maduros" e “não frutos maturo".
Olá, obrigado e NÓS vemos estes seus ensinamentos:

[GEJ.05_088] 1. (O Senhor :) "Conseqüentemente aqueles que querem ser um verdadeiro

discípulo jamais deve aceitar Minha doutrina de ânimo leve e sem uma análise prévia e
rigorosa. Só quando ele se tornou um radicalmente preciso do que o que está contido, e
ele é absolutamente convencido, só então ela pode acomodar-se bom e verdadeiro como
uma verdade vital, e depois pode passar de forma prudente e em conformidade com a
acção sabedoria; então certamente ele vai chegar aos resultados que legitimamente pode
chamarão bem-aventurada pelo Céu.
2. [...] Eu estou ensinando a verdade que o mundo nunca veio à mente, ainda que
minimamente; mas como o ensino, eu nunca perguntar: "Você acredita nisso?", mas em
vez disso perguntar: "Você entendeu?".
E se você disser: "Ó Senhor, esta é a única coisa que eu não sou claro ainda!", Então eu
tentar explicá-lo com todos os meios disponíveis para Mia [NOTA DE JOSÉ: um desses
meios é usar a alta capacidade intelectual dos estudiosos do mundo Lorber], contanto que você
não tenha compreendido completamente, mesmo em suas raízes mais profundas; Eu só
depois eu vou voltar para dar mais um passo.
[...]

5. Não espere sempre para haver fé cega, mas mostrar a todos o motivo [do que você disse]!
E se ele não foi capaz de agarrá-lo com seu intelecto, não me arrependo o esforço que vai
custar-lhe dirigi-lo na verdade, passo a passo, com todo o amor e paciência até o ponto onde
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ele vai se tornar capaz de compreender a base para a sua boa doutrina porque ninguém
tem de se tornar seu discípulo em meu nome ter o intelecto na escuridão!
Eu lhe dei uma luz e vida [NOTA DE JOSÉ: Na cabeça dos essênios Roclus e seus 11
ajudantes, o Senhor deu o Resumo de Sua Doutrina [descrito na segunda parte da GEJ.05, para
que você não tem que ser apóstolos de trevas e da morte!
6. Encontre também deve encontrar, que reza e pede para ser dada uma resposta certa
aqueles [NOTA DE JOSÉ: como fazer com que os "a maioria dos estudiosos capazes" para
as reuniões Lorber do mundo], e que bate em um porta fechada, ele concorda que este é o
totalmente aberta!
7. Não há nada mais inútil do que uma meia resposta a uma pergunta que tenha sido pago; na
verdade, é muito melhor sem resposta em tudo! E também não há nada a menos de meia
explicação prática sobre algo cujo conhecimento exato é muito frequentemente cruciais
para a vida.
8. Por conseguinte, a pessoa que quer ser um professor, deve estar familiarizado com, na
verdade absolutamente em todas as suas profundezas primordiais, o que ele tem a
intenção de ensinar a seus irmãos [NOTA DE JOSÉ: como explicar o Projeto de Deus
através de um Livro-Resumo], caso contrário, ele se torna como um cego que quer guiar
outro cego, que, se ao longo do caminho vem na frente de um poço, você cair em ambos
condução e conduzido. "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Eddie and Uta Haring da INGLATERRA:
Amigos ingleses Eddie e Uta Haring nos enviou um arquivo intitulado: O Caminho para a Vida
Eterna, para discussão o tema da SEXUALIDADE ". Aqui está o resumo:
Eddie e Uta dizer que "a atividade sexual é a causa das doenças: demência, cegueira, artrite,
acidente vascular cerebral, etc.", e irá fornecer a sua explicação: o corpo ea alma precisa para
ficar saudável, reserva líquidos orgânicos que são dispersas durante a actividade sexual (incluindo
masturbação).
Em seu prefácio, siga os seguintes capítulos publicados na íntegra:
- (GVG / 4/80) A concupiscência da carne.
- (GVG / 4/230) As consequências da luxúria.
- (GVG / 9/66) Lust faz com hanseníase.
- (GVG / 4/231) A bênção de procriação de acordo com a ordem divina.
[NOTA de José: Eu convido os leitores a ler esses capítulos em seus livros. Devido a limitações de
espaço, o público é um breve resumo.]

O Senhor diz que a "luxúria carnal" (sexo) derivar quase todas as doenças do corpo e todos os
males da alma. Ele acrescentou que os 10 leprosos que tinha curado, tornou-se causa de
luxúria.
Ele nos ensina a vencer este poderoso "tentação sexual", convida-nos a ser moderado no comer
e beber, e adverte aqueles que fazem as nações pobres onde a prostituição vai crescer
excessivamente.
Ele diz que os homens para se juntar sexualmente a sua mulher SOMENTE para procriar, e
acrescenta que é IMPOSSÍVEL também converter homens imersos na sensualidade, como eles
tornaram-se preguiçoso, covarde e insensível por causa da perda da esfera vital fora.
No final, o Senhor explica como deve ser um "ato sexual de acordo com a ordem divina", e que
somente por aqueles abençoados procriação de crianças que nascem vai adquirir – pelo menos
– a "Faculdade da clarividência".
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Em relação ao "procriação de acordo com a Ordem divino", o Senhor diz assim:

[GEJ.04_231,09] No momento futuro, em qualquer lugar a Minha Palavra é pregada por

você, esse ensino não deve perder [Nomeadamente o ensinamento descrito no
[GEJ.04_230-231], porque cultiva a terra da vida, e Ela liberta-lo de todos os espinhos, urzes
e espinhos no qual ainda ninguém nunca escolhidas uvas e figos. Mas quando o solo é
purificado, então é fácil de espalhar a semente nobre de vida dentro dos sulcos penetradas
pela luz da alma e aquecidos pelo calor vital da chama do amor. Não é um grão vai cair
imediatamente, sem germinar e crescer rapidamente em uma planta exuberante portador de
abundantes frutos vitais! Em um terreno selvagem e imundo, em vez disso, você pode semear
o que você quer, mas você nunca se uma colheita abençoado!
Amigos ingleses Eddie e Uta Haring concluem que "o remédio é educar as crianças a sério
desde tenra idade."
------------------------------Resposta da José:
Caro Eddie e Uta,
como disse o Senhor a divulgar sempre ensinando em "procriação de acordo com a Ordem
divino", iremos publicar os capítulos mais importantes na próxima jornal, depois de receber
respostas de "especialistas", para o qual pedimos-lhe a amabilidade de responder a três
EMPRESA as seguintes questões:

Perguntas para o "ESTUDIOSOS EUROPEUS"
1) você deve se unir sexualmente SOMENTE para procriar?
2) Porque é que a abstinência sexual é mais fácil para algumas pessoas, mas é
impossível para os outros?
3) Há casos em que você pode ter sexo sem pecado?
Nós convidamos os estudiosos a apresentarem as suas observações sobre as três perguntas
acima, incluindo a sua INTERPRETAÇÃO sobre a seguinte revelação de que - de acordo com um
amigo italiano - permitiria que o ato sexual sem procriar, nem pecado.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[RB.02_203,14] (Diz o apóstolo Paulo, em vida após a morte, a uma companhia de 113

espíritos que não querem se adaptar seus ensinamentos :) Mas eu vejo suas intenções e seus
desejos! Você não quer ouvir o Espírito e não quer seguir sua voz doce do céu, porque você
ouvir a voz de sua carne morta presumido, e as mulheres querem gastar com eles o resto de
sua vida! Mas sua figura das cabras não fazer como a maioria das mulheres, e aqueles que
ainda encontram prazer em você, não gosta de seus sentidos, porque você, cabras carnal
lascivo, quer carne somente novo e fresco.
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[RB.02_203,15] Mas espere um pouco "! Este tempo especial de graça não vai durar tanto
tempo, e então você vai ser mulheres que servem além da medida! Então você chorar,
lamentar e você quer ficar longe de sua carne, mas todos os seus esforços serão em vão.
Mulheres jogar em torno de seus quadris cordas quentes feitos de cobras e eles vão afundar
no abismo da perdição eterna, onde nenhum momento futuro da graça vai entregar-lhe
mais! Ai de todos neste mundo dos espíritos, bem como para cada luxuoso do mundo, se ele
se afasta da Graça e vira os olhos para a carne feminina! Tão certo como Deus e tão
verdadeira quanto a Sua Palavra agora ele vai de minha boca para você, tanto que tudo o
que o seu desejo mostra agora como um céu cheio de prazer e se deleita seu coração, que
logo se tornaria todos vocês um inferno de espécies mais horríveis!
[RB.02_203,16] Você reclama dos governos dos príncipes mundanos, porque você precisa
de muito luxo e colocá-lo de volta lá, mas isso incomoda principalmente por causa de sua
carne insatisfeito! Na verdade, suas finanças não são suficientes e, de uma certa maneira,
você tem que comer as peles junto aos porcos, e mesmo que só raramente; assim você está
cheio de raiva contra os príncipes, que podem ter as mais belas mulheres, como muitos
como eles querem.
[RB.02_203,17] Mas você não percebeu que Deus, o Senhor, é que isto acontece para que
saibais que Ele tem destinado para algo melhor do que as obras da carne de sol. O

homem, enquanto ele vive em um mundo em carne real de morte, também
devem satisfazer as obras da carne, de acordo com um propósito sábio e
extensão, mas não como o fim do seu ser, mas como uma função natural
equilibrada, uma vez que existem vários, para o serviço de carne morta
temporária.

Quem no mundo faz isso segunda
medida e da ordem, ele faz bem, mas que se
abstêm completamente, ele faz ainda melhor. Na

[RB.02_203,18]

verdade, o Senhor não deu a carne desta forma como uma
necessidade, mas como uma qualidade para um uso
equilibrado e sensato. Aqueles que faz uma exigência, é um
miserável pecador. A Graça de Deus abandona o seu coração, pois ele
obedece à lei naipe de carne e por isso é construído um céu cabras e cães de
acordo com a justiça da morte e julgamento!

"OMS" PODE TER RELAÇÕES SEXUAIS SEM PECADO
[GEJ.03_066,01] (O Senhor :) "Veja, a procriação de um ser humano é algo muito especial.
Para gerar um fruto justo e saudável, é necessário que entre dois seres humanos amadurecer,
ou seja, um homem e uma mulher, há uma afinidade justo das almas, sem o qual dificilmente
vir - ou muitas vezes apenas não vêm - para obter um resultado pelo conhecido ato de
procriação.
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[GEJ.03_066,02] Portanto, se um homem e uma mulher são de natureza semelhante em
seus corações e em suas almas, então eles também podem se unir em casamento e na ordem
facilmente encontrado na natureza, eles podem aproveitar-se do ato de procriação
exclusivamente para efeitos de obtenção de uma fruta que vivem em sua imagem; tudo o
que vai além do que é necessário precisamente para esta finalidade é contrário à ordem
de Deus e da natureza, e como tal é um mal e um pecado que não é muito melhor do que
o mute pecado de Sodoma e Gomorra!

Se um homem tem muita semente, então é bom que o spread
em outro campo, de acordo com o bom costume dos antigos pais e patriarcas,
e ele não vai pecado. Mas se ele deixa em segredo apenas para satisfazer seu pulso com as

[GEJ.03_066,03]

prostitutas venais e se divertir com eles sem a procriação de uma fruta, então ele, ao fazê-lo, comete
certamente um pecado grave de sodomia contra a ordem divina e contra a ordem da natureza!

Apenas um homem jovem, impetuoso [impulso]
procriação, se for tomado das atracções de uma menina em um
poderoso demais como para ser mestre mal de seus sentidos,
só então é o legítimo junta-se a virgem, se deve ou não para a
procriação; Mas após o ato ele é obrigado a dar-lhe conscientemente o que foi prescrito por
Moisés. E se essa união causado pela necessidade do homem
[GEJ.03_066,04]

desenvolveu uma fruta, então ele deve dar as virgens de dez a cem vezes de acordo com o que
Moisés teria sido responsável se o sindicato não nasceu nenhum fruto, porque a virgem atrás
", para um homem, um grande sacrifício para a vida ea morte! Se mais tarde o homem pode se
casar com uma virgem tal, então ele não pode deixar de fazê-lo, porque, como eu disse, ela
fez um grande sacrifício para ele e liberta o homem a partir de uma carga que ele atordoa.
[GEJ.03_066,05] Mas, então, como um homem, impetuosamente [impulso] de procriação,
deve imediatamente tomar uma esposa para o bem, e se for necessário, de acordo justo
com a esposa legítima, para que não surjam brigas e desentendimentos Ele também
deve ter uma concubina. Mas, se um homem pode ficar no caminho da abnegação, então ele,
mais facilmente do que outros, em breve será feito participante de uma graça espiritual mais elevada
da vida interior.
GEJ.03_066,06] Como, então deve proceder para tomar uma esposa legítima, que - de acordo com
a Ordem do Céu - já foi comandada por Moisés, e deve permanecer assim até o fim do mundo.
[GEJ.03_066,07] Agora, a partir do que já foi dito, você pode facilmente entender o que é
fornicação e porque a Moisés proibiu como um grande pecado; Na verdade, por Deus, tudo é
prescrito para o homem de acordo com a ordem divina. Aqueles que permanecem dentro dos
limites do presente diploma, colher os frutos de bênção do alto; aqueles que trabalham contrária a
esta Ordem, vai colher os frutos da maldição.
[GEJ.03_066,08] Mas se alguém, impetuosamente [impulso] procriação, para todas as

suas necessidades, não tem a capacidade de extinguir naturalmente fogo que o
atormenta, eu lhe recomendo um lembrete no banheiro 'fervidissima água fria e uma
oração que é mitigado este tormento, e então ele será libertado o mais rapidamente
possível de seu tormento. Qualquer outra forma de colocar para fora [um incêndio deste
tipo] vem do mal e, por sua vez gera o mal; Mas o mal é pecado e, por sua vez gera outros
pecados. [...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

PARE!

O "LIVRO-RESUME"

NO JORNAL "JAKOB LORBER INTERNATIONAL"
(Giuseppe Vesco)

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber
muitos de vocês têm escrito para o jornal JAKOB LORBER
INTERNACIONAL Contra sendo a realização do "Livro-Resumo em
fotos."
Por isso, é necessário ELIMINAR esta iniciativa por este jornal.
AGORA eu perguntei Lorber Associação de finanças italiana este projecto,
nomeadamente convidando os "estudiosos" na Europa em uma reunião de cinco
dias em Veneza, para começar esse trabalho.
Para "estudiosos" os europeus que desejam colaborar, ser reembolsados DAS
SUAS DESPESAS DE VIAGEM E HOTEL.
Eu vou te dizer na próxima revista n. 5, se os "amigos e amigos Lorber italiano" vai
financiar este projecto.

Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós.
José & Jesus (seu membro desde 1995)

Veneza, 15 de Junho de 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A sua contribuição para os custos de tradução para segurar
a vida diária na JAKOB LORBER INTERNATIONAL,
envio de uma pequena Oferta:
IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM
BANCO: INTESA SAN PAOLO

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

“CAIXA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (Junho 2015)
OBRIGADO aos adeptos: Gino Maniero – Wilfried Ingels.
Oferece € 255,00

Encargos traduções € 613,10
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CAIXA – € 358,10

