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

Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,
Vandaag publiceren wij de e-mails, die bij associazionelorber@alice.it zijn binnengekomen.
Er volgt nu de eerste „ideeënuitwisseling“ van de wereldwijde geleerden (die aan dit
initiatief deelnemen) over het belangrijke en actuele thema van de orgaantransplantatie.
Afsluitend publiceren wij de “eerste” vragen aan alle lezers, die gelijktijdig de “eerste”
bladzijde van het «BOEK met de NAVERTELLING in beeldende taal” de werken DE
NIEUWE OPENBARING door Lorber» ontvangen, met behulp van de deelnemende profs
en wetenschappers, om dit initiatief te realiseren.

toegestuurde e-mails associazionelorber@alice.it
(Wij verzoeken jullie je e-mailbericht met een foto te voorzien, en deze ons toe te sturen)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Klaus Opitz uit DUITSLAND:
Gedachten over de

Verdere verbreiding van Lorber over de wereld
JLI: „al deze `loffelijke` initiatieven door verenigingen, groepen, profs en
afzonderlijke aanhangers hebben slechts weinig bezoekers. De getelde oproepen
van de verschillende internet-webs reiken van ‘een paar honderd’ tot ‘tien duizend”.
Dat moeten wij niet zo negatief zien, want de Heer werkt met ons en zal mensen, die der Heer
zoeken en de nodige rijpheid hebben, ook tot zijn „Nieuwe Woord“ leiden.
Jezus Zelf heeft ons geduld voorgeschreven en de grote doorbraak eerst bij Zijn vernieuwde
terugkomst aangekondigd. Ondanks dat, meen ik, hebben wij intussen al een goede basis bereikt
als uitgangspunt voor verdere werk:
1. het Lorberwerk (Nieuwe Openbaring/NO) ligt compleet in boekvorm klaar (incl. Cd-rom), voor
een deel zelfs in de 7.oplage (bijvoorbeeld Jeugd van Jezus, Großglockner), evenwel tot nu toe
helaas zonder een complete werkuitgave in aangepaste uitrusting (tot op de Huishouding van God
[HGt en GJE]),
2. delen van de NO zijn intussen vertaald in 18 talen,
3. de teksten zijn verregaand op internet oproepbaar,
4. we hebben een tijdschrift „Geestelijk Leven“, op zijn minst voor de Duitstalige landen, met een
oplage van ongeveer 3000 exemplaren,
5. er zijn doorlopend georganiseerde ontmoetingen en lezingen,
6. de talrijke internet-webs reiken toe „van een paar honderd“ tot „tienduizend“ –, juister was: tot
over 32.000 bezoekers of over 130.000 sites per jaar oproepbaar, (bijv. sinds nov.2011 tot april
2015 zijn aan de 450.000 bezochte sites met stijgende tendens, dus tot aan het jaareinde min.
½ miljoen), waarbij er misschien nog vele internet-webs in het buitenland bestaan, wiens
reikwijdte wij helemaal niet kennen.
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Op de vraag, wat kunnen wij verder doen ?
1. Natuurlijk is het geplante project „Navertelling“ een zeer goed begin, maar hierbij wordt men
zonder GJE 11 en Mayerhofer, die tot nu toe werden buitengesloten, niet rondkomen. De
belangrijkste vraag echter blijft de verbreiding van het nieuwe project „Navertelling“.
2. Inhoudelijke doelen: de inhoudelijke afstemming van JLI moest zo ver als mogelijk naast de
fundamentele vragen ook op actuele ontwikkelingen binnen de wereldwijde Lorbergemeente ingaan. (Het is bijv. niet oninteressant te horen, of in Polen, Spanje of Amerika zich
nieuwe groepen vormen of websites ontstaan of zelfs mediadiscussies plaatsvinden.)
3. Eerst moet echter de reikwijdte van JLI uitgebouwd worden door verdere contacten door
afzonderlijke individuen met e-mailaansluiting alsmede wereldwijde forums en NOtijdschriften, om een internationale netwerk en betere informatie-uitwisseling te bereiken.
-------------------------------------------------------------

ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Klaus,
zelfs wanneer er in Duitsland 10 miljoen mensen zouden zijn, die Lorber kennen, dan is dit
getal toch NIETS in vergelijking tot de 2,5 miljarden, die de HEER zijn schrijver Lorber voor DIT
tijdperk ons voorspelde:
[GJE.09_094,06] Als Mijn leer op die manier [de boeken] onder de mensen gebracht zal

zijn die van goede wil zijn en een levend geloof zullen hebben, en minstens eenderde deel
van de mensen die vernomen zullen hebben, zal Ik ook hier en daar persoonlijk en
lichamelijk zichtbaar tot diegenen komen die Mij het meest liefhebben en het grootste
verlangen naar Mijn wederkomst en ook het volle en levende geloof daarvoor zullen
hebben.
Wat daarentegen Leopold Engel en Mayerhofer aangaat, zo moet ik zeggen, dat ALLEEN
Lorber mij interesseert.
Wat zou jij de Portugese vrienden van Lorber antwoorden, die een “profeet“ hebben, die het
"einde van het grote Johannes Evangelie” geschreven heeft?
Natuurlijk moet men dit nieuwtje „uiterst zorgvuldig en voorzichtig“ beoordelen, wat wij in de
volgende tijdschriften doen zullen. Het kon ook volledig “uitgedacht“ zijn, omdat het „mediamiek“ is
geschreven (misschien gaat het om een “automatisch schrift”).
Wie van jullie lezers de Portugese taal machtig is, kan dit boek al op de website
www.refugiobetania.org lezen en ons daarover zijn mening meedelen, omdat ik de Portugese taal
NIET versta.
Met het oog op de NAVERTELLING als "geestesbliksem", die de 2,5 Miljard godgewilde mensen,
verlichten zal, staan op de laatste bladzijden van deze uitgave enkele voorbeelden aangegeven.
Veel groeten en dank je
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Egìdio Silva uit PORTUGAL:
Beste vrienden,
sinds 2007 probeer ik, het door Jakob Lorber geopenbaarde Werk met de Bijbel bekend te maken.
Misschien kan deze SAMENVATTING VAN DE LEER, die bij de schepping begint en tot de Heer
Jezus verdergaat, naast andere boekwerken, nuttig zijn. Dit werk stuur ik jullie toe.
Broederlijk in Christus verenigd.
----------------------------------------------------------------

ANTWORT van Giuseppe:
Beste Egìdio,
veel dank, dat je de “SAMENVATTING DER LEER“ aan het tijdschrift JAKOB LORBER
INTERNATIONAAL hebt gestuurd.
Ik zou de lezers er op willen attenderen, dat deze navertelling op de website
www.refugiobetania.org te vinden is.
Broederlijke groeten.
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3) Bernhard uit ROEMENIË:
Beste Lorber-vrienden,
Dank voor de toezending van de nieuwsbrief.
Daar heb ik gelezen:
"VERDERE VERBREIDING VAN LORBER OVER DE WERELD"
van 1864 tot vandaag in het jaar 2015
Voldoende "goede wil" - "minder resultaten"
-----------------------------Dus, ik zou mij willen wensen om "actieve Lorberanen" via deze weg te ontmoeten, die op grond
van het Lorber Werk zich een beetje "praktisch hebben gematerialiseerd" op deze planeet Aarde.
Zoals
- Zonnengeneesmiddelen (zoals bijv. Miron met zonnengeneesmiddelen en violet glazen)
-Ziektebehandelingen (zoals wij met "Hulp zonder hulp", of "genezing door gebed"
www.heliopahie.wordpress.com)
- techniek
- Landbouw
- Vorming / Onderzoek
Praktische spiritualiteit natuurlijk.
Verder lezen en discuteren wij ook in 100 jaren nog over Jezus en Lorber.
Bernhard
Hulp voor zieken zonder hulp
Het praktisch gebruik van geestelijke heling en heliopathie
www.biofarmland.com
Een andere wijze van de landbouw
alphabet
Voor allen, die met school en vorming te doen hebben
In de bioscoop. In Duitsland, Oostenrijk & Zuid-Tirol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Burgunde en Gerhard uit OOSTENRIJK (Klagenfurt):
Beste Giuseppe!
Dank je voor het versturen van je tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAAL. – wij hebben
echter met enige ontzetting daaruit vernomen, dat er een „Navertelling“ van de NO is gepland.
Bedenk echter alsjeblieft, dat het Woord van onze Heer geen behoefte heeft aan een
“Navertelling“ en Hij het ook nadrukkelijk niet wenst!
zie: „[De Huishouding van God - HGt.01_034,37] ….. maar wie het zou wagen, ook maar één

woord te verplaatsen of een betere verklaring te zoeken of zonder noodzaak een bepaalde
overbodige basis te zoeken, die zal Ik met boze ogen aanzien. Zoek niet het woord in de zin,
maar de zin in het woord, als jullie tot de waarheid willen komen; want de waarheid is in de
geest, maar de geest is niet in de waarheid; dat zou ook onmogelijk zo kunnen zijn, omdat de
geest vrij is en voorrang heeft op iedere regel o waarheid uit zichzelf te scheppen. Daar jullie
dat zelfs al van je genieën zeggen, waarom kijken jullie dan vervolgens met zeer kritische ogen
naar Mijn geest, alsof een schooljongen je het een of andere slechte proefwerk ter correctie
zou hebben gegeven?! - Daarom, als iemand meent dat Mijn kleding niet deugt voor deze
wereld, laat die Mij maar thuis houden; maar het zal voor een ieder verdienstelijker zijn, aan
Mijn geschrift een aan haar ontnomen regel toe te voegen dan wereldse kritiek, - want het is
veel zaliger om te geven dan om te nemen! Begrijp dit goed! Amen.
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Zodra iemand het NO „naverteld“ – zal er weer een andere komen, die dit ook doen.
Daardoor wordt ze hoogstwaarschijnlijk vervalst. Gods woorden hoeven niet „naverteld” te
worden – zuiverder en duidelijker kan geen mens de Woorden van de Heer „interpreteren“.
Wie een samenvatting zoekt, die mag in de „grondvragen van het leven“ door Walter Lutz dat
erop naslaan.
Men zal het Woord van de Heer aan kinderen stellig anders uitleggen naargelang hun gave van
begrip – maar volwassenen behoeven hun “meelspijzen” niet meer.
Alleen de Woorden van de Heer hebben en geven kracht en sterkte! Navertellingen dienen in de
regel slechts het ego van de schrijver en hebben weinig geestelijke waarde.
Beste groeten en de zegen van onze Heer Jezus over jou en de jouwen.
----------------------------------------------------------

ANTWORT von Giuseppe:
«Beste Burgunde en beste Gerhard,
Der Heer zegt in de Huishouding van God [HGt.01_034,37], dat “niemand de Woorden mag
vervalsen, die Hij zijn schrijver Lorber heeft verkondigd. ” Maar Hij zei NIET: “Jullie mogen Mijn
Woorden NIET navertellen”. In het andere geval hadden Kurt Eggenstein, Walter Lutz, de vrienden
uit Portugal en anderen op de wereld het Werk “De NIEUWE OPENBARING” NIET samengevat.
De hele wereld wacht op deze "basisleggende verklaringen“, ook wanneer jullie deze
“grondvoeding” misschien niet nodig hebt. De tot nu toe ter beschikking gestelde „samenvattingen“
bestaan uitsluitend uit de „Woorden van de Heer“ en uit bepaalde afzonderlijk individuele en
persoonlijke interpretaties van de toenmalige auteurs". Wie ze evenwel leest, begrijpt echter
GEEN BEETJE, omdat de auteuren zelf WEINIG over het monumentale project van God begrepen
hebben.
Ik wil nu een voorbeeld uit de diverse samenvattingen bekendmaken, welke wereldwijd in omloop
zijn, waarin ook de volgende Openbaring is gepubliceerd:

[De Huishouding van God - HGt.01_005,02] De Godheid was van eeuwigheid af aan

de alle oneindigheid der oneindigheden doordringende kracht en was en is en zal
eeuwig de oneindigheid Zelf zijn. In het midden van Haar diepte was Ik van
eeuwigheid af aan de Liefde en het Leven Zelf in Haar; maar zie, Ik was blind als
een embryo in zijn moeders lichaam! De Godheid schiep behagen in de Liefde en
drong Zich geheel tegen Haar Liefde aan. En de Liefde kreeg het in Haar midden
steeds warmer en warmer en massa’s en massa’s van de Godheid stuwden zich
daarheen en alle machten en krachten stormde op Haar af.
[HGt.01_005,04] En God zag de grote heerlijkheid van Zijn Liefde in Zich en de
Liefde wordt gesterkt met de kracht van de Godheid en zo verbond de Godheid
Zich voor eeuwig met de Liefde en het Licht kwam uit de Warmte voort.
Beste vrienden Gerhard en Burgunde,
in deze samenvattingen zijn weliswaar op de goddelijke Woorden de nadruk gelegd, uit het werk
van Lorber gepubliceerd, maar de auteuren van deze samenvattingen hebben NIET duidelijk
gemaakt, wie die Godheid is, hoe het IK en wie GOD is.
In plaats daarvan zal in mijn navertelling met hulp van de wereldgeleerden of met hulp van hun
INTERPRETATIES en INGEVINGEN, een "poging tot verklaring/uitlegging” gedaan worden, die
zeer veel vrienden en vriendinnen van Lorber op de wereld nodig hebben.
Beste groeten zend ik jullie .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

BIJNA ALLE LORBER-ONDERZOEKERS ZEGGEN:

NEEN ! TEGEN “ORGAANTRANSPLANTATIES"
Wij danken de vier profs, die het Werk van Lorber „DE NIEUWE OPENBARING“ bestudeerd
hebben, dat zij hun standpunt tot het thema: "Orgaantransplantatie" wilden bekendmaken.
Zoals jullie vaststellen zullen, zijn allen TEGEN orgaantransplantaties en slechts één pleit hier
gedeeltelijk voor.
Wij maken nu dus de persoonlijke meningen bekend, aan de mensen, aan wie het tijdschrift
toegezonden werd, die het Werk van Lorber bestuderen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1) DE DUITSE GELEERDE KLAUS OPITZ PLEIT VOOR EEN TRANSPLANTATIE
VAN EEN NIET LEVEND ORGAAN, MAAR HIJ IS TEGEN HET ONTNEMEN
VAN ORGANEN NA DE "HERSENDOOD”.

Orgaandonatie
Wanneer het om een orgaan gaat, diens afname het eigen leven niet in gevaar brengt, kan dit
zeker uit naastenliefde in een speciaal geval worden toegestemd. De “uitbuiting “ (weghalen van
het hart, enz.) na de zogenaamde hersendood is af te wijzen, omdat de mens nog leeft, zich in het
sterfeproces (?) bevindt en niet dwingend moet sterven. Er zijn genoeg voorbeelden, die tonen, dat
mensen na de zogenaamde “hersendood” weer wakker geworden zijn en verder leven.*)
Een goedkeuring tot orgaanafname na de zog. hersendood is dichtbij een zelfmoord, omdat
ieder weten moet, dat hersendood niet dood betekent en daarmee de toestemming tot klinische
doding wordt gegeven!**)
*) zie het christelijk (Duits) boekje (zonder kennis van Lorber) Regina Breul in gesprek met
Wolfgang Waldstein: „Hersendood – Orgaansponsor – en de kerk zwijgt daarbij”, media Maria,
2013, ISBN 978-3-9815943-5-5
**) Uitvoerige commentaar: Elisabeth Annau: De nieuwe openbaring tot orgaansponsor, Michael
Nolten: Tot vragen van de orgaantransplantatie – een kritische beschouwing uit geestelijk
standpunt. Zie www.Jesus2030.de onder „ethische / actuele thema‘s“.
Op aanraden van Klaus Opitz hebben wij ons nauwkeuriger met de website www.Jesus2030.de
beziggehouden. Hier nu de samenvatting:
Hersendode zijn in werkelijkheid stervende mensen. Slechts levende organen kunnen ontnomen en
getransplanteerd worden. De vrijwillige orgaandonatie is een oproep tot eigen doding, een hulp tot
zelfmoord. Men geeft familieleden praktisch de toestemming tot Euthanasie.
Met orgaantransplantaties wil de mens zelf over leven en dood beslissen en grijpt inde ordening en
de wil van God in.
In een maatschappij, waarin een ieder jong en gezond wil blijven, wie wil dan nog sterven? Een
ieder hoopt, zich op kosten van anderen dit overleven te kunnen kopen.
Tenslotte is de organenhandel een wereldwijd bedrijf. En dat zaken doen gaat na de transplantatie
verder, want orgaanontvangers moeten immuunsuppresieve medicijnen innemen, zodat het vreemde
orgaan niet afgestoten wordt. En het zakenleven met de nazorgbehandeling mag men ook niet
vergeten. Het zaken doen van de orgaanhandel bloeit en levert naast de wapens- en drugshandel,
het meeste geld op.
En dan bestaat er het spirituele aspect: Bijna schijnt dit een plan van de satan te zijn, om zo te
verhinderen, dat de ziel tot God terugkeert.
De orgaanontvanger zal nooit tot een diepere zelfkennis geraken, omdat de ziel van de sponsor van
hem “bezit“ heeft genomen, want diens ziel heeft zich nooit losgemaakt van de ontnomen
lichaamsdelen.
En ziektes hebben hun zin, omdat God ze als psychische rouw voor begane zonden toeliet.
AANWIJZING: Een vriendin uit Duitsland heeft ons op twee verdere internetsites over
orgaantransplantaties opmerkzaam gemaakt. We hebben de talrijke bladzijden samengevat. Hier nu
de meningen van TWEE verdere geleerden.
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2) DE DUITSE GELEERDE HELMUT BETSCH IS TEGEN ORGANTRANSPLANTATIES
De essentiële vraag is toch: "Wanneer zijn mensen werkelijk dood?"
1) Volgens de goddelijke ordening is de sterftetijd tussen de zogenaamde hersendood en de
definitieve hartdood noodzakelijk voor een ordelijk sterven.
2) Vanwege de afstoting van het orgaan zijn herhaaldelijk verdere transplantaties nodig. Daarom
moeten mensen op een natuurlijke wijze kunnen sterven.
3) Vaak moet de sponsor vreselijke pijnen doorstaan, omdat hij niet voldoende narcose krijgt. Zelfs
wanneer alles goed gaat, blijft orgaantransplantatie een verwerpelijke ingreep in de goddelijke
ordening der schepping; daarom mag niemand toestemmen met sponsoring van organen.

3) DE ZWITSERSE GELEERDE GERD KUJOTH IS TEGEN ORGANTRANSPLANTATIES
Hij is tegen orgaantransplantaties, omdat hersendode mensen, alvorens zij anesthesie krijgen,
steeds weer eventjes spontane bewegingen maakten, een stijgende bloeddruk en zweetreacties
kregen of zelfs door schrik wakker werden en schreeuwden, als de arts het mes plaatste.
Er wordt nog hersenstroom bij hersendoden gemeten en de bloedcirculatie in de hersenen
functioneert ook nog. De artsen laten de familieleden het lijk, na het wegnemen van organen, niet
nog een keer zin en dat met goede redenen. Een moeder was geschokt, als ze het lijk van haar
zoon na de afname van een orgaan bekeek. Hij was in enkele uren tot een grijsaard oud
geworden. Zijn blonde haar was wit geworden, de tong hing uit zijn mond en hij zag er gekweld uit,
zo als ware hij gepijnigd.
En de ontvanger vergaat het niet beter. Werkelijke genezing kan niet bereikt worden, want dikwijls
is de verzachting van de klachten slechts van tijdelijke aard. Vroeg of laat begint het lijden dan
weer, ook wanneer op een andere wijze dan voor de transplantatie. Het publiek zal deze
complicaties en bijwerkingen onthouden worden.
Bovendien vermengen de persoonlijkheden zich, zoals in het geval bij een vrouw, die voor de
transplantatie überhaupt geen bier mocht en daarna trek in bier had, precies zoals haar sponsor.
Daarbij kwam nog, omdat de ziel van een sponsor nog aan zijn organen was gebonden, het geen
werkelijk dood was en de ziel een pijnlijke schok word toegevoegd.
De orgaantransplantatie trekt ook misdaad naar zich toe. De illegale orgaanhandel bloeit tot
schade voor de weeskinderen uit de arme wijken, die geopereerd worden, om hen de organen te
kunnen ontnemen. Of arme mensen sponsoren na geldtoezeggingen een nier, maar van het
beloofde geld zien ze slechts een derde terug, zijn echter veroordeelt tot een leven met veel pijn.

4) DE DUITSE GELEERDE ELISABETH ANNAU IS GEGEN ORGANTRANSPLANTATIES

Orgaansponsoring: Wat zegt de HEER?
Verklaringen van de Bijbel (Luther 1912) en de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber
Hersendood verklaarde mensen zijn nog levende mensen, want alleen levend-verse organen kunnen
getransplanteerd worden, niet levenloze organen van een lijk. In de Bijbel staat geschreven: “Want de ziel van
het vlees is in het bloed” (Leviticus 17:11) en niet in zijn hersenen, zoals het ons het moderne juridische
tijdstip van de dooddefinitie wil doen laten geloven.
JEZUS verklaart tot de zetel van het leven in de mens, dat de ziel eerst het lichaam en het bloed vormt, en later
haar formele ontwikkelingsvoedsel uit hetzelfde haalt, waarbij zich in het bloed de zielenetherstof en de
substanties bevinden, die de ziel uitmaken. (GJE.03_170,09; GJE.03_121,03; Hemelse Gaven HiG.03_40.06.17,03-05). Verder verklaart HIJ ons, dat het organisme van ieder mens vlakbij het midden van
zijn hart zijn levenszenuw heeft, een minuscuul klompje, van waaruit het gehele overige
lichaamsorganisme van leven wordt vervuld.
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De delen van dit ene hartzenuw klompje hebben de eigenschap dat ze de levensether uit het
bloed en uit de ingeademde lucht zodanig naar zich toetrekken, dat ze daardoor ten eerste zelf
buitengewoon levensactief blijven en vervolgens ten tweede deze levensactiviteit aan het hele
organisme meedelen en daardoor het hele lichaam op passende wijze van leven voorzien.
(GJE.05_114,02)

Door twee uiterst kleine kamertjes in het hart, die overeenkomen met de beide grote
bloedkamers, is het leven aan het hele lichaam en al zijn talloze delen en organen afhankelijk.
Via haar wordt met iedere nieuwe hartslag uit het beamende kamertje het hele lichaam
het leven door het bloed afgegeven. (GJE.08_056,05-9; z.o. GJE.05_114,05).
In de Bijbel spreekt de Heer met de zeer duidelijk woorden: „Want de ziel van het vlees is in het bloed,
waarom Ik het u op het altaar gegeven heb om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed dat
voor de ziel verzoening doen zal, omdat het leven in hem is. […] (Leviticus 17,10-14) „Alleen houd vast,
dat gij het bloed niet eet, want het 26bloed is de ziel; daarom zult gij de ziel met het vlees niet eten;
(Deut. 5:12:23 en Genesis 9:4), bijgevolg ook geen vreemde delen van de ziel met
getransplanteerde organen opnemen. Hier vinden wij dus ook meteen de verklaring, waarom het
steeds tot graverende persoonsveranderingen komt, die getransplanteerde organen dragen.
Mathaël beschrijft het sterfteverloop als volgt: “...terwijl ik die nevel zich steeds meer zag

uitbreiden en verdichten boven de borstkuil van de zieke, leefde het lichaam nog steeds en
steunde zo nu en dan als van iemand die door een nare droom wordt geplaagd. [Opm.: bij het
weghalen van een orgaan slaat de „hersendode“ om zich heen, zucht en stuiptrekt, om welke reden hij aan
het bed vastgegespt wordt om hem worden sterke narcotica en spierontspanners toegediend.[ […]

Maar op het ogenblik, dat de nevelkolom loskwam van de borstkuil, zag ik twee
verschijnselen. Het eerste bestond uit het volledig dood gaan van het lichaam, en het andere
was, dat de gehele, witte, nevelachtige massa in een oogwenk veranderde in de mij maar al te
bekende vrouw van de buurman. […] De duidelijke nevel […] is een gevolg van de grote
benauwdheid van de ziel op het moment van de scheiding, in welke ze van louter vrees en ontsteltenis
enige ogenblikken geheel bewusteloos raakt. Het is een uitzonderlijke inspannende activiteit van de
scheidende ziel, zich te behouden in haar zichzelf bewuste existentie”. (GJE.04_128,07ff). Als dit al het
gebruikelijk voorkomende sterfteproces is, wat moet het dan wel zijn voor een gemartelde, die er helemaal
nog “niet aan toe is om te sterven”, dat bij levende lijve zijn organen worden afgepakt!
Niemand heeft het recht, „de geest van zijn broeder, zoals ook zijn eigen - door welk middel dan ook, te
verstoren en voor het verkrijgen van het eeuwige leven onbekwaam te maken. [Opm.: Dit geldt ook voor
orgaandonors onder de levenden!]
God doodt weliswaar dagelijks lichamen van mensen; maar op het juiste moment, als de geest of opeen
of andere wijze een bepaalde rijpheid heeft bereikt. Ook de engelen uit de hemel, als bestendige dienaren
van God, doden voortdurend lichamen van mensen op Aarde, maar niet voordat ze van de Heer opdracht
hebben gekregen en dan slechts op de manier, zoals de Heer het wil hebben.” (Geestelijke Zon
2_078,12)!!!
Door een orgaan te sponsoren kan zielsmatig en geestelijk een verdere ontwikkeling niet plaatsvinden, omdat
een deel van de ziel in een vreemd lichaam gevangen is. “Want onze ziel is in het stof nedergebogen; onze buik
kleeft aan de aarde”. (Ps. 44,26). “Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen,
en zichzelven verliezen of schade zijns zelfs lijden?” (Lk. 9:25 en Mk. 8,36): “en lijdt schade zijner ziel? Of wat
zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?; ”Of weet gij niet idat ulieder lichaam een tempel is des Heiligen
Geestes, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?” (1.Kor 6,19; Rom. 14,7-8).
“En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde
onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus”. (1.Thess 5,23).

Als wij echter door God geroepen worden de wereld te verlaten, dan zal een engel van God
[...] in één ogenblik al het geestelijke uit de materie vrij maken. De materie geeft hij over aan
de volledige ontbinding, maar de ziel en haar levensgeest en ook alles wat zich in de materie
bevindt en bij de ziel behoort, zal hij, terwijl hij het samenvoegt tot een volmaakte
mensenvorm, volgens de eeuwige onveranderlijke wil van God, naar de geestelijke wereld
overbrengen!” (GEJ.02_195,02)
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„Zolang nog in het hart een warmte is , scheidt de engel de ziel niet van het lichaam. Deze warmte is de
zenuwgeest, die tevoren door de ziel helemaal moet worden opgenomen, tot de volledige scheiding kan
voorgenomen worden. (Hemel en Hel, deel 1). Hoe mag dan wel een door van zijn organen beroofde mens,
die hem als vaste koorden aan een aardbewoner bind, in de geestelijke wereld aankomen?
De HEER alleen is de Heer over leven en dood: „De God Die de wereld gemaakt heeft en
alles wat daarin is, Deze zijnde een Heer des hemels en der aarde, heeft niemand nodig, omdat Hij Zelf
allen het leven en de adem en alle dingen geeft”. (Hand. 17:24-250

(Hemelse Gaven - Hi 12,9-10). Der HEER Zelf: „Ik ben de Heer, jouw God.” (Exod. 20,2) „Ziet nu, dat
Ik, Ik DIE ben, en geen God met Mij!; Ik dood en maak levend, Ik versla en Ik heel; en er is niemand die uit Mijn hand
redt.“ (Deut. 32,39). „Wanneer Ik het vlees van de mens laat afsterven, opdat zijn geest in zal gaan tot het

leven, dan is dat een heel kleine dood; maar jij zult in Mijn vuur een eindeloze grote dood vinden, en dan
zal blijken hoeveel er van jou niet gedood wordt in Mijn vuur! Wat is het afvallen van het vlees? – Niets
anders dan een verlossing van de geest, dus zijn opstanding uit de dood tot het ware, volkomen leven!
(Hemelse Gaven 3 – 21:18,19).
Jezus vermaant ons nadrukkelijk: „... houdt hem [de mens] niet eerder voor dood, tot wanneer zich aan
hem de eerste echte welbekende doodskenmerken zich laten zien!“ (GJE.08_084,03-04)
De HEER alleen is de Heiland: „Ik ben de Heer en buiten Mij is geen Heiland. Jullie zijn Mijn getuigen,
spreekt de Heer; zo ben Ik jullie God. Ook ben Ik, eer er een dag was, en er is niemand, die uit Mijn hand
redden kan. “ (Jes. 43,11-13).

Ik ben een enig ware wereldheiland voor alle mensen ben, en niet alleen de macht heb ieder
mens enkel door Mijn wil en door Mijn woord lichamelijk gezond te maken, maar dat Ik ook
de zielen van de mensen van hun lange dwaling kan verlossen en hun het eeuwige leven kan
geven.”(GJE.06_097,09). „… Deze zieken zeggen, dat alleen Ik de enige en ware arts ben en vrij ben in
het helpen, aan wie Ik wil!” (Hemelse Gaven - HiG.01_41.01.25,02).

“Zie, omdat Hij de mensen voor een hoger en eeuwig leven heeft geschapen en hen slechts
zo lang op deze aarde laat bestaan tot ze de strikt noodzakelijke beproeving van hun vrije
wil, of op z'n minst het bestaan in het vlees hebben doorgemaakt, is het een ware en levende
liefhebberij van God ten opzichte van Zijn mensen, dat Hij ze op deze jammerlijke wereld
slechts zo lang in het vlees laat leven als voor de ene of andere mens hoogst nodig is!”
(GJE.07_217,02)! „Al het vlees is als gras en verdord“ (1.Pet. 1,24; Jak. 1,11).
„Hoe zal ik mijn lichaam met mijn tanden wegdragen en mijn ziel in mijn handen leggen? Zie, hij zal mij toch
wurgen, en ik heb niets te hopen; maar ik wilmijn wegen voor hem verantwoorden. Hij zal immers mijn heil
zijn.“ (Hemelse Gaven - Hi 13,14-16). „zie toe, gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees”.
(Gal 5,13), want “die in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; ; maar die in de geest zaait, zal uit
de geest het eeuwige leven maaien.” (Gal. 6,8; Rom. 8,12).
Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle
vrijmoedigheid, gelijk allen tijd, alzo ook nu, Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het
leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.” (Phil.1,20-21), en zo
hebben wij goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te
wonen.“ (2.Kor 5,8), „En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij
ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing
onzes lichaams.”
denn wir „sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unsers Leibes Erlösung“
(Rom. 8,23).
De HEER: „Bemoeien jullie je daarom om je leven reeds hier te verenigen met Mij, dan zal de dood van
je lichaam je voorkomen als een grote opkomende Zon die een nachtelijke wandelaar aan een zeeoever, dat
vol is met klippen en afgronden, gadeslaat. Gelooft het Mij, dat dit zo is, dan zal niemand meer jullie de
innerlijke vrede wegnemen! Dat zegt de Heer van het leven en de dood. – Amen, Amen, Amen. (Hemelse
Gaven HiG.01_41.04.29,08)
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5) DE DUITSE GELEERDE WILFRIED SCHLÄTZ IS TEGEN ORGANTRANSPLANTATIES

Orgaantransplantatie – (JLI-3)
1. De materialistische wereld- of het intellect gelooft noch aan een ziel noch aan een
verder leven, omdat hij de ziel voor een deel houdt voor een functie van de
materiële hersenen, en daarom meent, dat met de hersendood alles afgelopen is.
Daarom wil het intellect het materiële leven van zijn vleselijk lichaam kunstmatig
verlengen met alle mogelijke middelen. Het geestelijk hartverstand gelooft
daarentegen aan het eeuwige, geestelijk verder leven en verheugt zich over de
definitieve oplossing van zijn ziel uit de kerker van zijn materieel lichaam.
2. Organen kunnen slechts verplant worden, zo lang het hart nog slaat, dat betekent, zolang de ziel
van het stervende lichaam deze nog niet definitief verlaten heeft. Daarom wordt er kunstmatig
voor gezorgd, dat het hart van een orgaansponsor verder slaat, d.w.z. dat de ziel haar vleselijk
lichaam nog niet definitief kan verlaten. Daarom wordt de orgaansponsor ook genarcotiseerd,
zodat hij niet hoeft te lijden en hij kan zich daarom tegen deze orgaanafname niet weren, door
welke het lichaam dan werkelijk gedood wordt en de ziel definitief van haar lichaam gescheiden.
3. Het materiële vleeslichaam behoort eeuwig toe aan zijn ziel en zal na een aangemeten tijd, van
materie tot substantie verheerlijkt en als een lichtkleed tot de ziel er nog eraan worden
toegevoegd.
Daarom weert de ziel en het lichaam zich van de orgaanontvanger tegen het
vreemde orgaan, en alleen door massieve onderdrukking van de afweerreacties, wordt het
lichaam van de orgaanontvanger gedwongen, het vreemde orgaan te behouden. Zolang het
verplantte orgaan in het lichaam van de ontvanger verder werkt, kan het niet vergaan, zodat de
ziel van de sponsor langer op de verheerlijking (verrijzenis, verandering in een lichtkleed) van
haar afgelegd lichaam wachten moet.
4. De ziel van de orgaansponsor blijft zowel ervoor als erna met haar geschonken orgaan
verbonden, vooral dan, als het gegeven orgaan vermaterialiseert en intelligentiespecificum
(zielsvonken) van de ziel der orgaansponsor bevatten. Daardoor komt het vaak tot een
bezetenheid van het lichaam der orgaanontvanger, zodat deze ineens een geheel andere,
vreemde gedragswijze laat zien van de orgaansponsor, wat vooral na een harttransplantatie
het geval is.
5. Uit al deze redenen zal het gelovige hartverstand nooit een orgaantransplantatie noch als
sponsor noch als ontvanger toestemmen, omdat ze een uitdruk is van het materialistische
ongeloof en een, geestelijk totaal blinde ingreep van de goddelijke scheppingsordening is.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) DE ITALIAANSE GELEERDE GIUSEPPE VESCO IS TEGEN ORGANTRANSPLANTATIES

KORT INLEIDEND VOORWOORD NR. 1: Op 27. maart 2015 verscheen volgend bericht:
http://www.lastampa.it/2015/03/27/scienza/tuttoscienze/primo-trapianto-di-cuore-da-cadavere-in-europa-5NXrhFhqej7dPCQEemoJtL/pagina.html

Eerste transplantatie van een hart uit een „lijk“ in Europa
In Engeland werd voor de eerste keer in Europa een hart getransplanteerd, nadat het orgaan
van de sponsor ophield te slaan. De ingreep werd een maand geleden in het Papworth Hospital
in de Graafschap Cambridgeshire aan een 60-jarige man gedaan, die het hart uit een lijk ontving.
De operatie is gelukt. De patiënt is daadwerkelijk naar huis teruggekeerd en het gaat met hem
goed.
Tot vandaag toe was het slechts mogelijk, een nog kloppend hart van een hersendode
patiënt te transplanteren. Maar de chirurgen van het Engelse ziekenhuis hebben bewezen, dat
ook een dood hart weer gereanimeerd kan worden. [....]
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KORT VOORWOORD NR. 2: op 10. april 2015 verscheen het volgende ONTSTELLENDE bericht:
http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/NOLIMITS/trapianto_testa_volontario_cavia/notizie/1288529.shtml

Transplantatie van een hoofd, de eerste testpersoon werd gevonden:
een 30-jarige man met een ernstige ziekte.
Valeri Spiridonov, een 30-jarige programmeur uit de stad Vladimir
(Rusland) heeft de grondige reden uitgesproken, waarom hij als
testpersoon voor de eerste hoofdtransplantatie zich ter beschikking stelt,
die door de omstreden chirurg uit Turin (Italië), Sergio Canavero, werd
aangekondigd. [...]
Na de eerste proeven voor ongeveer 45 jaren, de kop van apen te
transplanteren, ging het hierbij om een wereldwijde unieke ingreep. Dat,
wat in het verleden onmogelijk scheen en pure toekomstutopie was, is
werkelijkheid geworden: van de eerste harttransplantatie in het jaar 1967
naar transplantatie van complete ledematen, zoals de transplantatie van
een nieuwe hand 1998 in Frankrijk, tot en met de eerste transplantatie van
een gezicht, vijf jaar geleden in Spanje.

Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,
uit de beide boven beschreven berichten kunnen wij zien, dat de wetenschap zich
frappant verder ontwikkelt en zelfs met TRANSPLANTATIES aan APENHOOFDEN
experimenteert, om dit dan ook aan mensen uit te proberen! Dit feit is verder een
NEGATIEVE reden, om de door mijn negen bladzijden lange publicatie in het Italiaanse
tijdschrift nr. 169 van de maand maart 2012 deze hier toe te voegen, en die de volgende
titel draagt: «DE ORGAANTRANSPLANTATIE IS DOOR GOD “VERBODEN”».
Veel mensen, die een nieuw orgaan ontvangen zijn daarover beslist gelukkig, om verder te kunnen
leven, nadat het zieke orgaan vervangen werd, ook als ik hier en daar gelezen heb, dat er bij de
orgaanontvangers aansluitend “grote persoonlijkheidsproblemen” optraden. Als voorbeeld heeft
de Nieuw Zeelander Clint Hallam in september 1998 zich de hand laten amputeren, die men hem
tevoren getransplanteerd had omdat hij volgens zijn zeggen zich nooit aan de hand kon wennen en
deze steeds aanzag als iets vreemds“.
En niet alleen dat: in tijdschriften en kranten kon men lezen, dat enkele mensen, wiens hart
getransplanteerd werd, “nieuwe gewaarwordingen” speurden, zoals als voorbeeld trek in alcohol,
sigaretten of andere ondeugden, dus precies dezelfde geneugten, die de orgaansponsor had. Het
schijnt bijna zo, als werd de “identiteit verwisselt”.
Tenslotte heeft men ervaren, dat „jacht op organen“ wordt gemaakt, door kinderen en
volwassenen uit de derde wereld of krijgsgevangenen in andere delen van de wereld om het leven
brengt, om hen hun organen te ontnemen en deze voor veel geld aan rijken verder te verkopen.
Dit echter is NIET de grootste zege van de hel, welke door “orgaansponsors” mogelijk wordt!
De GROOTSTE zege van satan is in plaats van het zojuist genoemde dit:

ALLE zieken van deze wereld wenden zich enkel en alleen aan de “god arts”,
in plaats zich te wenden aan de enige ware God, de Heer Jezus Christus, die
überhaupt de enige ware GENEZER is, en Hem om genezing vragen.
Na succesrijke afloop van een operatie zullen dan deze miljarden zieke mensen
op de hele wereld de “god chirurg” dan danken, hem vereren en vergoddelijken,
omdat “hij de ware god is”, die hem het leven heeft gered.
En dank zij deze “tijdelijke redding” heeft men zich zover van God VERWIJDERD,
zoals het in de tijd van de “niet" universele zondvloed van Noach was, resp. tot
iedere tijd, wanneer God “het toeliet, dat Azië volledig te gronde werd gericht”,
omdat NIEMAND meer aan Hem geloofde en GEEN enkele meer naar Hem
terugkeerde.
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CONCLUSIE: Degenen, die het totale Werk van Lorber hebben gelezen, erkennen het feit, dat de
Heer natuurlijk geleerd heeft, om de zieken TE HELPEN. Zij hebben echter ook vastgesteld, dat
de Heer gezegd heeft, dat de HELING van zieken NIET DE OPGAVE “VAN ALLE

MENSEN” IS (meegerekend ook artsen en chirurgen). In tegendeel, Hij zei in duidelijke taal, dat
“deze opgave slechts weinigen toekomt ” en dat alleen deze weinigen WETEN,
“WANNEER EEN ZIEKE GEHEELD MOET WORDEN" en “WANNEER NIET”.
Om zich daarvan te overtuigen, moet men de volgende Openbaring van de Heer lezen:

[Jezus zegt tot degenen, die Hij de gave heeft toegekend, om in Zijn Naam te genezen:]
[GJE.05_075,08] [...] Daarom kan er ook geen sprake van zijn, dat iemand tengevolge van de aan
jullie verleende geneeskracht in en door Mijn naam nooit zou kunnen sterven. Ook moeten jullie
nooit iemand genezing ontzeggen als Mijn geest jullie in je hart ingeeft: 'Hem worde geholpen!';
als de geest echter zegt: 'Laat zijn vlees hem blijven kwellen, opdat zijn ziel er genoeg van
krijgt om zich over te geven aan de geneugten van het vlees!', laat hem dan en genees hem
niet van zijn lichamelijke kwaal - want deze moet hij dragen tot heil van zijn ziel!
VRAAG: “Wat veronderstellen jullie als lezer: Begrijpen de artsen van tegenwoordig wel de
volgende woorden in hun harten: “DEZE MOET JE GENEZEN” – of – “DEZE MAG JE NIET
GENEZEN”?
VRAAG: Maar weten de miljoenen artsen op de Aarde wel, dat de Heer zei: “ziektes, pijnen
en lijden zijn gaven van God, om de ziel te redden, die enkel en alleen het ware en
werkelijke Wezen is, dat eeuwig leeft”?
We kijken nog een keer, of de artsen op de wereld het volgende weten:
[GJE.06_162,06] Als God dan zo'n mensenziel [zondaar] voor het eeuwige leven

wil behouden, moet Hij haar door allerlei lichamelijk lijden daarbij helpen, en
wel door zo'n te sterk aan de wereld gehechte ziel door veel lijden en pijn meer
en meer van de wereld los te maken, om te voorkomen dat deze helemaal naar
de materie van de wereld, en dus naar haar dood en gericht, zou worden
toegetrokken en opgeslokt. En kijk, dat is nu de reden waarom op Aarde de
mensen zo vaak en zo veel lijden moeten!
Wie het totale Werk van Lorber gelezen heeft, zal vermoedelijk wel begrepen
hebben, dat “God verder vooruit schouwt, dat God in de toekomst kijkt en dat
God op de eeuwigheid kijkt”. God interesseert alleen het ware wezen van Zijn
kinderen (d.w.z., hun ziel) en niet het fysieke lichaam van de schepsels, die maar
"weinig aardse dagen" op de Aarde leven”.
Degenen, die het Werk van Lorber weliswaar NIET gelezen hebben, zij dus,
die NIET het geluk hadden, de grote grote ewige waarheden te leren kennen (te
beginnen bij de existentie van een goddelijke Schepper, van het voortbestaan van
hetr leen na de dood en Zijn grootste plan, zich kinderen te scheppen, om
gemeenzaam met Hem te kunnen leven), deze mensen kunnen zich alle
mogelijke organen laten vervangen, omdat zij zich over een ding slechts
zeker zijn: na hun dood zal hun lichaam twee meter onder de aarde begraven
worden en hun wezen houdt voor altijd op om te existeren.
Hen interesseert slechts het fysieke lichaam, omdat het hen tijdens hun
gehele aardeleven NIET is gelukt om te ontdekken, dat in dit lichaam een
spiritueel en eeuwig wezen schuilt: de ZIEL!
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Helaas zijn ook wij, vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele
wereld ZWAKKE CREATUREN, ofschoon wij het totale werk “DE NIEUWE
OPENBARINGEN” gelezen hebben, want het is ons NIET gelukt, om ons
“materialisme”, ons “egoisme”, onze “lichamelijke geneugten” en onze
“ondeugden” af te schaffen. De reden hiervoor is, waarom de Heer “Zich
gedwongen“ ziet, om ZIEKTES toe te laten, die ook ONS, Zijn "ZWAKKE
SCHEPSELS” aantasten!
Dat ook WIJ ZWAKKE CREATUREN zijn, bewijst het feit, dat wij nauwelijks aan
de Heer geloven, want hadden wij een sterk geloof in HEM, dan zouden wij ons
uitsluitend in Zijn handen en niet in de handen van een apotheker, een arts of
van een chirurg begeven, die met de ‘reserveonderdelen, [spreek] met
transplanterende organen’, gereedstaan.”
Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,
laat ons veel meer werkzaam worden, om de genoegens en begeertes uit de weg te ruimen, die
ons nog aan deze materiële en voorbijgaande wereld binden, zodat wij nooit op medicijnen, artsen
of orgaantransplantaties aangewezen zullen zijn.
Nadat ik nu mijn lange visie heb beëindigd, die misschien ook onjuist is of enkelen van jullie wat
langdradig leek, wil ik de Openbaringen van de Heer publiceren, die ik in het Werk van Lorber
gevonden heb, opdat ik jullie “je een persoonlijk beeld” kunt maken over het thema
ORGAANTRANSPLANATIE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIJN ORGANEN TE SPONSOREN, KAN EEN "ZELFDODING" ZIJN
[GJE.08_084,02] Ik zei: 'Als jullie het niet kunnen veranderen, laat het dan maar bij het oude

gebruik! Maar verbranden is nog beter dan balsemen, waardoor het ontbindingsproces sterk
vertraagd wordt; maar het is het beste om het lichaam echt in de aarde te begraven.
Alleen moet er daarbij op toegezien worden dat een lijk pas begraven wordt wanneer
het volkomen dood is, wat een arts wel moet kunnen beoordelen op grond van de kleur van
het gezicht en de kwalijke ontbindingsgeur; want bij schijndoden treden de eigenlijke
doodskenmerken niet op. Daarom moeten ze ook niet eerder begraven worden dan
wanneer ze onmiskenbaar helemaal dood zijn.
[GJE.08_084,03] Een volmaakt mens zal natuurlijk nooit in een schijndood terechtkomen; maar
een materieel en genotzuchtig mens gemakkelijk, omdat zijn ziel vaak met een te grote
liefde aan haar vlees hangt. Wanneer zo'n mens koud en stijf wordt, geen adem en
polsslag meer heeft en geen teken van leven geeft, is de ziel toch nog in het lichaam en
doet angstige pogingen om het weer tot leven te wekken, wat haar na enige dagen
meestal ook lukt. Maar als zo'n mens te snel in de aarde begraven wordt en vervolgens
in het graf ook naar het lichaam weer levend wordt, dan kunnen jullie je wel voorstellen
dat het voor hem, al is het ook maar voor enkele ogenblikken, een toestand van zeer
grote vertwijfeling moet oproepen. Als jullie echter volgens Mijn leer leven waarin jullie
vooral de naastenliefde onder elkaar moeten beoefenen, dan is het zeer zeker ook een daad
van ware naastenliefde, dat jullie er goed op toezien dat er geen schijndode verbrand of
begraven wordt. Als jullie merken dat iemand schijndood is, breng hem dan in een
ruimte met goede en frisse lucht, bid voor hem en leg hem de handen op, dan zal het
beter met hem gaan!
[GJE.08_084,04] Mocht iemands schijndood hardnekkiger zijn, heb dan geduld, en
beschouw hem niet eerder als dood, dan wanneer de echte doodskenmerken bij hem
duidelijk zichtbaar beginnen te worden!
12

DE HOOFDOORZAAK VOOR ZIEKTES
[GJE.06_162,02] IK zei: De meeste lichamelijke ziekten zijn zelfs een gevolg van allerlei
zonden die de mens al vanaf zijn jeugd tot aan zijn oude dag herhaaldelijk en tenslotte uit een
soort gewoonte, heeft begaan. Sommige ziekten zijn een erfenis van ouders en voorouders aan
hun kinderen en kindskinderen, omdat reeds de ouders en voorouders gezondigd hebben.
PIJNEN, LIJDEN EN ZIEKTEN ZIJN
“GEZOND" VOOR DE GEEST”
[HEMELSE GAVEN - HiG.03_48.09.03,27] (De Heer:) Daarom moet Elisabeth ook niet

angstig zijn, wanneer ze langer te lijden heeft; want voor dat eerste is het lijden voor
haar geest heilzaam.
[GJE.06_162,06] (De Heer) Als God dan zo'n mensenziel voor het eeuwige leven wil
behouden, moet Hij haar door allerlei lichamelijk lijden daarbij helpen, en wel door
zo'n te sterk aan de wereld gehechte ziel door veel lijden en pijn meer en meer van de
wereld los te maken, om te voorkomen dat deze helemaal naar de materie van de wereld,
en dus naar haar dood en gericht, zou worden toegetrokken en opgeslokt. En kijk, dat is
nu de reden waarom op aarde de mensen zo vaak en zo veellijden moeten!
DE HEER KAN NIET ELKE ZIEKE HELPEN,
DIE MEER VERTROUWEN TOT DE ARTSEN HEEFT DAN TOT HEM
[Hemelse Gaven - HiG.01_40.08.29.c,04] In zulke gevallen is het moeilijk om te helpen,

omdat de zieke slechts op artsen en zeer weinig op MIJ vertrouwen, en daarmee het
geloof hen helpt.
[Hemelse Gaven - HiG.02_44.09.13,02] Als je in je hart gelooft, dat Ik je ten allen tijde kan
en wil helpen, wanneer je alleen maar Mijn alleenrecht en ware hulp nodig hebt en als
je je steeds levendig vol vertrouwen je daarom tot Mij wendt, dat Ik je help, - dan
moet je toch ook allang geholpen zijn!
[Hemelse Gaven - HiG.02_44.09.13,03] Maar bij Mij en bij de wereldkunst moet je niet
gelijktijdig hulp zoeken, want daar kan de wereldkunst juist alleen zoveel te niet doen,
wat Ik je geef om te helpen.
[Hemelse Gaven - HiG.02_44.09.13,04] Het gezondheidsrecept heb je toch al van Mij. Houd
je daaraan, dan zul je weinig te doen krijgen met de wereldartsen.
DE HEER STAAT DE GELOOFSZWAKKEN TOE
ZICH OOK AAN ARTSEN TE WENDEN
[Hemelse Gaven - iG.03_48.08.17,10] Willen jullie echter een arts, dan kun je hem ook

nemen. Maar hebt het hierbij niet zo zeer op de arts, maar veel meer op MIJ alleen met
een waar, levend en zomede angst- en vreesloos vertrouwen, dan zal het middel van de
arts het heilzaamst werken. Hebben jullie echter meer vertrouwen in de arts dan op
MIJ, dan zal hij jullie weinig of niets van nut zijn.
[Hemelse Gaven - HiG.03_48.08.17,11] Jullie vrees en angstvalligheid zei echter voor jullie
een zekere aankondiging, of jullie Mij vertrouwen of niet; want iedere angst is een
gevolg van een zwak geloof en vertrouwen op Mij.
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DE HEER STAAT DE ZIEKE TOE, MEDICIJNEN IN TE NEMEN,
AAN DEGENE, DIE MAAR EEN ZWAK GELOOF IN HEM HEEFT
[Hemelse Gaven - HiG.03_45.09.15,03] Als je alleen bij Mij levendig hulp zoekt, dan zul je

volkomen gezond worden; want je zul jij in Mijn liefde het krachtigste geneesmiddel
tegen elk euvel in je eigen boezem dragen, welk geneesmiddel een enig universeel middel
is!

Want zie, alle aardse medicijnen lijken in elk
opzicht van hun werking als in een onderlinge strijd met de helgeesten en zijn
om die reden de hele tijd een waar; Mijn hulp is echter in elk opzicht [euvel
[Hemelse Gaven - HiG.03_45.09.15,04]

contra euvel] malum contra malum, daarom ook dat ware medicijn, doorwelk
de mens van elk ander euvel uit de grond voor eeuwig genezen kan worden!

Heb je echter al een te gering levendig
vertrouwen tot Mij en zoek je Mijn zegen meer in de natuur dan in Mij, de
Grondlegger van de natuur, dan mag je ook wel de „evangelische zalf“
gebruiken, maar met de grootste rust van het gemoed, dan zal het ook wel
beter gaan met je zenuwen, die je slechts hoogst zelden een versterkende
gebergtelucht om te verteren, laat toekomen.
[Hemelse Gaven - HiG.03_45.09.15,05]

MEDICIJNEN "VERMINDEREN"
HET GELOOF AAN DE HEER
Mijn Woorden en het
levendig geloof steeds het beste geneesmiddel, ook voor het lichaam, en een
apotheker heeft geen betere. Maar de zwakte van jullie geloof en de angstige
matheid van jullie vertrouwen is niet voldoende vanwege dit zuiverste
medicijn en het kan ook niet voldoende zijn, omdat jullie nog te angstig aan het
leven van je lichaam houdt en je wordt alleen maar snel overkleinmoedig en
zwakgelovig, omdat datzelfde iets overkomt. Daarom verlangen jullie naast
Mijn Woorden ook een geneesmiddel, dus of leem of het water uit de vijver van
Siloah; zonder dat kan jullie niet worden geholpen.
[Hemelse Gaven - HiG.03_48.09.03,06] Overeenkomstig daarmee zijn

[Hemelse Gaven - HiG.03_48.09.03,07] En juist daar ligt de boze hond begraven, zoals jullie dat

wanneer Ik het toelaat, dat
medicijnen jullie ziektes genezen, dan zwakt
dat jullie geloof in Mijn Woord.

plegen

te

zeggen;

want
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WIE EEN STERK GELOOF AAN DE HEER HEEFT,

WORDT ZONDER MEDICIJN EN ARTSEN GENEZEN
[Hemelse Gaven - HiG.03_48.08.17,06] Kijk, dat zijn zo jullie geheime gewetensbezwaren, door

welke jullie, zoals gezegd, steeds maar het aangeraden middel beoordelen onder het
gezichtspunt van een half geloof. Mij echter beoordelen jullie helemaal niet, omdat
jullie juist geloven, of van mening zijn, dat Ik slechts door één middel, dat het meeste deugt,
kon of wilde helpen – alsof Ik niet machtig genoeg was, door elk middel, ja bij een

levendigste geloof ook zonder alle middelen

elk euvel te

kunnen genezen. – Wat is er dan met het middel?

Ik ben het juiste levendig middel, zonder
dit werkt niets, met dit echter elk!
[Hemelse Gaven - HiG.03_48.08.17,07]

GOD HEEFT DE ARTSEN NIET TOEGESTAAN,
ZIEKEN TE GENEZEN,
OMDAT ARTSEN NIET WETEN, OF DE GENEZING VOOR DE
REDDING VAN DE ZIELEN DIENSTBAAR IS OF NIET
[GJE.09_043,06] [...] dat het met lichamelijk zieke mensen beter zal gaan als jullie hun uit

ware naastenliefde in Mijn naam de handen opleggen, indien het hun ziel tot heil strekt
als ze beter worden.
[GJE.09_043,07] Maar het spreekt vanzelf dat jullie daarbij altijd in je hart zeggen: Heer,
niet mijn wil, maar alleen Uw wil geschiede! Want jullie kunnen niet weten of en
wanneer het een ziel tot heil strekt als haar lichaam beter wordt, en een eeuwig leven op
deze Aarde is geen mens beschoren! Daarom kan het opleggen van de handen ook niet
altijd en ieder mens van zijn lichamelijke kwalen bevrijden. Maar toch zullen jullie
geen zonde begaan als jullie iedere zieke de jullie aangegeven liefdedienst bewijzen; Ik

zal de Helper wel zijn, als het nuttig is voor het zielenheil van de mens - en

dat kan Ik alleen weten.
HET IS TEGEN DE WIL VAN GOD, “DIEGENEN HET LEVEN TE

REDDEN, WELKE GOD DE DOOD BELOOFD HEEFT”

Want als Ik een kind laat sterven dan is daar een
hoogst belangrijke reden voor, en het zou tegen Mijn wil zijn en
tegen Mijn orde om zulke kinderen weer hier op Aarde levend te
maken.
[GJE.05_136,04] ]
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NEEM OOK JIJ DAARAAN DEEL, OM GEMEENZAAM MET ONS DE

"NAVERTELLING IN BEELDENDE TAAL”
VIA LORBERS WERK “DE NIEUWE OPENBARING”
DE WERELDWIJDE GELEERDEN (en degenen, die het Werk van Lorber
begrepen hebben) jene, die das Werk Lorbers verstanden haben) ZIJN
GEVRAAGD, OP HET ADRES VAN associazionelorber@alice.it :
HUN EIGEN VISIE EN MET DE VERWIJZING NAAR DE NIEUWE OPENBARINGEN
(MET UITZONDERING van Leopold Engel) OVER DIT „EERSTE“ THEMA IN TE
ZENDEN:

WIE IS GOD ?
WAAR BEVINDT ZICH GOD?
WELK UITERLIJK, WELKE VORM EN GESTALTE HEEFT GOD?
HIER EEN “BEPERKT” VOORBEELD DAAROVER,

WAAR GOD ZICH BEVINDT EN WELKE GESTALTE HIJ HEEFT:
[Dit antwoord gaf God aan een man, die vroeg “Maar waar is God en hoe ziet Hij eruit?

«De eeuwige God, het hoogste
Wezen, leeft in mensengestalte in
Zijn onbe- reikbaar Licht, het
“genadelicht”, dat het “centrale punt
(1)
van HEM Zelf is”» .
OPMERKING: De “navertelling met beeldende foto’s” wordt in bold geschreven (de verwijzingen
worden op de laatste bladzijden gepubliceerd). De inleidingen en persoonlijke interpretaties van de
wereldwijde geleerden worden in het schuine schrift geschreven en ingekaderd. [...] Er zullen zeer
vele kleurrijke AFBEELDINGEN beschikbaar zijn, om het indrukwekkende plan van God zelfs
kinderen BEGRIJPBAAR te maken.

1)

[GJE.06_088,03] Als je echter nog steeds blijft vragen: 'Ja, waar is God dan, en hoe ziet Hij er eigenlijk uit?', dan
zeg Ik je, [...]in Zichzelf en op Zichzelf is God echter een mens zoals Ik en ook jij, en woont in een ontoegankelijk
licht, dat in de wereld der geesten de genadezon genoemd wordt. Deze genadezon is God echter niet Zelf, maar het is
de uitstraling van Zijn liefde en wijsheid.
[Huishouding van God-2-72-21] En ik richtte mijn ogen omhoog en onmiddellijk schouwde ik in een eindeloze diepte der
diepten van de oneindigheid eveneens een onmetelijke grote Zon en toen in het midden van deze Zon Uzelf, o heilige
Vader!
[GJE.04_122,06] Ik ben alleen het eeuwige centrum van Mij Zelf; maar van daaruit vervul Ik toch eeuwigdurend
onveranderlijk de oneindige ruimte
[GJE.04_122,07] Ik ben overal de eeuwige IK; maar hier bij jullie ben Ik nu in het eeuwige centrum van Mijn
bestaan, van waaruit de gehele oneindigheid eeuwig zonder ophouden en onveranderlijk op gelijke wijze bewaard
wordt in haar eindeloze, eeuwige uitgestrektheid.
[GJE.04_122,08] Van eeuwigheid woonde Ik in Mijn ontoegankelijke centrum en in Mijn eigen ontoegankelijke licht
uit Mij Zelf.
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EEN VERDER VOORBEELD VOOR DE VERKLARING MET FOTO’S IS HET VOLGENDE THEMA:

GOD WIL NIET MET KINDEREN SAMENLEVEN,
DIE LIJKEN OP ROBOTTEN
[GJE.05_071,10] [...] Als God poppen en automaten wil hebben, dan is één enkel ogenblik

genoeg om de hele zichtbare ruimte daarmee te vullen!
GJE.05_071,11] Maar al deze wezens zullen geen eigen, vrije wil hebben en geen eigen,
op zichzelf staand, zelfwerkzaam leven. Ze zullen zich alleen maar bewegen volgens
Gods wil die door hen heen stroomt. Wat zij zien zal wat God ziet, hun gedachten zullen
de gedachten van God zijn. Zulke schepselen zullen zijn als de
afzonderlijke ledematen van je lichaam, die zich zonder jouw bewustzijn
en jouw wil absoluut niet zelf kunnen bewegen en actief kunnen zijn.
[De Huishouding van God-3-25-16] Maar het
werkstuk is nog slechts een dode machine
van zijn wil; het beweegt zich niet anders
dan alleen volgens de wil van de
werkmeester en spreekt alleen wat de
werkmeester het zelf ingeeft en dan
uitgesproken wil hebben.

„JEZUS –GOD“ WIL MET „MENSENKINDEREN“ SAMENLEVEN
(Dat betekent met kinderen, die hun "persoonlijkheid" uit zichzelf ontwikkeld hebben)

[GJE.03_241,02] Jullie weten dat ieder mens zichzelf, geheel onafhankelijk van de

almacht van de goddelijke wil, vrijwillig volgens de erkende, goddelijke orde moet
bekwamen en vormen om op deze wijze een vrij kind van God te worden.
[Huishouding van God - HGt.01_003,03] Maar de mensen van deze Aarde riep Ik uit het
centrum van Mijn hart tevoorschijn en schiep hen geheel naar Mijn evenbeeld en zij zullen niet
slechts Mijn schepselen, maar Mijn lieve kinderen zijn, die Mij niet als God en Schepper, maar
alleen als hun goede Vader zullen kennen, die hen na een korte proefperiode weer geheel tot Zich
wil nemen, opdat zij alles zullen hebben wat Hijzelf heeft en eeuwig bij Hem zullen mogen wonen en
met Hem zullen mogen regeren en het heelal besturen.
[HGt.01_003,10] [...] O, met wat een plezier zal Ik verder voor ze zorgen! O, wat betekent alle
vreugden en zaligheden van Mijn hemel voor Mij tegenover het geliefd worden door Mijn lieve
kinderen, als hun enige, ware Vader!
[11] Zie, alle zaligheden geef Ik jullie in ruil voor dit ene, dat Ik voor Mijzelf alleen bestemd had.
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Beste vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele wereld,
IK VERZOEK DE PROFS EN GELEERDEN OP AARDE, HUN MENINGEN OVER DE GENOEMDE
VRAGEN OP TE STUREN , WELKE GELEIDELIJK IN HET TIJDSCHRIFT JAKOB LORBER
INTERNATIONAAL GESTELD ZULLEN WORDEN, ZOALS BIJVOORBEELD ONDERSTAANDE 3
VRAGEN

WIE IS GOD ?
WAAR HOUDT GOD ZICH OP ?
WELK UITERLIJK, WELKE VORM ?
EN GESTALTE HEEFT GOD ?

Moge de Heer Jezus Christus jullie en ons monumentale werk zegenen.
Josef & Jesus (zijn aanhangers sinds 1995)
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