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

Goede vrienden en vriendinnen van Jakob Lorber over de gehele wereld
Vandaag publiceren wij die mails, die toegezonden zijn naar de associazionelorber@alice.it
Nu zouden we alle profs op Aarde willen oproepen te reageren op het thema SEXUALITEIT, die
onze ‘vrienden uit Engeland’ hebben aangesneden. Aansluitend verschijnt dan nog het volgende
bericht: STOP! ER ZAL GEEN ‘NAVERTELLEND BOEK’ IN HET TIJDSCHRIFT JAKOB
LORBER INTERNATIONAAL VERSCHIJNEN.

Toegezonden e-Mails associazionelorber@alice.it
(We willen je vragen om in je e-mail een persoonlijke foto van jezelf mee te sturen)

1) Peter Pitz uit: DUITSLAND
Beste Giuseppe,
Heb veel dank voor het bericht van mei 2015; ze zijn doorgaans weer waardevol voor mij, ik kan
dat in woorden niet uitdrukken. De Heer moge jouw inspanning en je medewerker ooit rijkelijk
belonen. Jammer genoeg kan ik vanwege mijn leeftijd niet meer actief meehelpen. Hoogstens af
en toe met een paar euro‘s. Hiervoor heb ik echter een Duits banknummer nodig. Het moet toch
mogelijk zijn, zoiets te regelen?
Hartelijke groeten.
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:

Beste Peter,
Veel dank voor je woorden. Ik heb ervaren, dat men “oudere mensen” het vaak onthoudt
om overboekingen naar het buitenland te doen, hoewel oudere mensen zich tot de bank
kunnen wenden en de bankbediende erom vragen, een overboeking te doen. Veel dank
voor je bereidwilligheid, ons te helpen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Gerd Gutemann uit DUITSLAND:
Beste Giuseppe,
Voor het toesturen van de tot nu toe drie berichten van het ‘Lorber-Internationaal’.
In het nieuwste bericht tot de verdere verbreiding van Lorber op onze Aarde schrijft Klaus Opitz
o.a.: “De talrijke internet pagina’s reiken ‘van een paar honderd’ tot ‘tienduizend’- juister was: tot
over 32.000 bezoekers of wel over 130.000 bladzijdes, oproepbaar per jaar, (bijvoorbeeld sinds
november 2011 tot april 2015 waren het 450.000 oproepbare bladzijden met stijgende tendens, en
dus tot het jaareinde minstens wel een half miljoen) waarbij er mogelijkerwijs nog vele
internetbladzijden zijn, welke reikwijdtes wij helemaal niet kennen.”
De genoemde getallen kunnen – blij genoeg hierover - fors naar boven toe worden afgerond, want
alleen al op de Lorber homepage http://www.j-lorber.de vonden wij bijv. vanaf 01.01.15 bis zum
30.04.15 een totaal van 3,728970 miljoen = 932 duizend oproepbare bladzijden per maand. In
dezelfde periode waren het 1,497870 miljoen of 374.467 duizend bezoekers.
Deze getallen zeggen uiteraard niets hierover, tot welke uitwerkingen zij resulteren, maar het is
bekend, dat Jezus wegen ondoorgrondbaar zijn, wijs en efficiënt. Omdat deze getallen behoorlijk
boven die van de genoemde van Klaus Opitz liggen, voeg ik als bijlage nog een screenshot van de
statistiekbezoekers toe.
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Een aanvullend bericht "Orgaandonor - ja of nee?" - links de overeenkomende plaatsen bij
Lorber onder (http://www.j-lorber.de/tod/sterben/organspende.htm)
Over de vraag, om enige aanwijzingen te geven over de vragen: WIE IS GOD? WAAR HOUDT
GOD ZICH OP? HOE ZIET GOD ERUIT, WELKE VORM EN GESTALTE HEEFT GOD? Daarover
heb ik een samenstelling gemaakt, waar tot elke specifieke vraag per link het antwoord Jezus door
Jakob Lorber op internet (resp. op een Lorber-CD) kan worden opgeroepen. Het adres hiervoor is:
http://www.j-lorber.de/faq/0/index.htm
Omdat de Godsvraag voor ons christendom onscheidbaar is met de vraag naar de drie-enigheid en
wat ermee samenhangt, heb ik dit thema uitvoerig met Bijbelse- en Nieuwe Openbaringsteksten
samengesteld onder http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/index.htm (resp. op de Lorber-CD + .
van Vitaswing G. Gutemann, waar het totale werk van Lorber naar alfabetische steekwoorden in
enkele seconden doorzoekbaar). Wens ik je een rijkelijke zegen van Jezus voor je werk.
Lieve groet.
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Gerd,
Natuurlijk geloof ik aan de TALRIJKE bezoekers van de Duitse Internetpagina’s, waarover jij
bericht hebt. Ik hoop alleen, dat in Duitsland niet hetzelfde gebeurd zoals in Italië, waar het
internetweb onder www.jakoblorber.it 115.000 bezoekers (2001-2015) telt, daarvan echter 70
medeleden van de vereniging zijn, waarvan daar weer slechts 37 geld sponsorden, om de Lorbervereniging te financieren, om boeken te vertalen, het internetweb te financieren, de Nieuwe
Openbaring te verbreiden, enz.
Notabene: 115.000 bezoekers, maar slechts 37, die in de wijnberg van de Heer werkzaam
worden!
Ik hoop, onder de miljoenen van de Duitse bezoekers zijn er VELE vlijtigen, die het werk “DE
NIEUWE OPENBARINGEN”in de wereld overbrengen.
Veel dank voor je raad in betrekking op het transplanteren van organen. Dat thema werd als volgt
afgesloten: “Wie het werk van Lorber NIET heeft gelezen, moet zich kalm laten welgevallen
zich zoveel organen van hem laten wegnemen, zoals hij het wil. Wie echter dit goddelijk
werk gelezen heeft, moet geen orgaandonor worden en zich dus ook geen organen laten
wegnemen voor transplantatie.”
Wat nu de drie vragen over God betreft, zo is je voorstel, de vele gepubliceerde bladzijdes in de
Duitse taal te lezen, niet haalbaar, omdat de kosten voor het vertalen hiervan te hoog waren.
Veel dank voor je bereidwilligheid, ons een korte samenvatting van je te sturen, die wij samen met
de andere bijdragen publiceren, die later aan de orde komen.
Ciao en tot spoedig.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Een brief uit DUITSLAND:
Hallo,
Ik ben geen vriend van Lorber, want ik heb hem nooit gekend, omdat ik tot op deze dag precies
105 jaar na het einde van zijn aardeleven, op deze Aarde ben toegetreden. Maar ik ben wel een
VRIEND van JEZUS, want met HEM heb ik kennis mogen maken in Zijn Nieuwe Openbaring – wat
pure, onverdiende genade is – en dan ook in ieder geestgewekte mens, die mij ontmoet. Streep
alsjeblieft het woord ‘Lorbervriend’ toch eens door uit je repertoire. Anders wens ik voortaan geen
verdere e-mails op mijn adres, omdat ik blijkbaar een ‘vriend van Lorber’, zoals ik dat uit jullie
briefing kan concluderen; ik hen geen behoefte aan jullie teksten, omdat ik toch de Heer Zelf heb in
het woord van Zijn terugkomst… dat zult u toch wellicht inzien.
Beste groet.
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------------------------------ANTWOOR van Giuseppe:
Hallo,
Ik heb je naam niet gepubliceerd en anoniem gehouden, om een aanklacht te vermijden. Conform je
wens heb ik je adres onmiddellijk uit de wereldwijde mailinglijst verwijderd. Ik verzoek je beleefd, NIET
meer je te wenden tot dit tijdschrift, omdat ze niet door mensen zoals jij, verontreinigt worden mogen, die
beweren ‘vrienden van Jezus’ te zijn, maar boeken schrijven en verkopen (zoals jij via het internet), in
welke Jakob Lorber met Bertha Dudde wordt vermengd.
Judas Iskarioth verkocht eenvoudige ‘potten’, jij echter verkoopt ‘verdraaide feiten van Dudde en
Lorber’. Ik wens je, dat de WARE Jezus – en niet elk volkomen ‘blinde’, die jij op dit moment ziet – de
nodige “wijdzichtige blik’ schenkt, om de WARE profeten te kunnen herkennen.
Beste groet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Marie-Christine uit DUITSLAND:

Navertelling in beelden van Lorbers werk „De Nieuwe Openbaring“
door „geleerden, experten, wetenschappers“ met „hun eigen visie“:
Wat moet daaruit ontstaan? Het antwoord vinden we in het boek ‘Bijbelteksten en verborgen
betekenissen, hoofdstuk 19, waar staat: ‘6. Iedereen denkt op een of andere manier de spijker op de kop
geslagen te hebben. Maar het duurt niet lang of een ander duikt weer op, die de eerste heel nauwkeurig
bewijst, dat hij de plank helemaal heeft misgeslagen. En zo gaat het steeds verder en tenslotte weet de
laatste evenmin als de eerste of hij de spijker op de kop heeft geslagen of niet. 7. Gelukt het hier en daar
de een of ander ergens op de waarheid te stoten, dan weet hij toch nog niet of hij werkelijk daarop
gestoten is of niet. Het enige criterium dat voor hem geldt is, dat hij met zijn werk algemene bijval van de
wereld heeft gekregen, maar hij bedenkt niet, dat er niet zoveel voor nodig is om deze bijval te krijgen.
8. Men hoeft het met het schrijven alleen maar net zo te doen als men vóór de trekking in een loterij
doet, namelijk alle nummers flink door elkaar schudden, zodat niemand er meer uit wijs kan worden wat
de schrijver eigenlijk bedoeld heeft, dan blijft elke kritiek op zo'n machtig werk bescheiden op de
achtergrond en de schrijver heeft dan met zijn werk een duidelijk succes voor de wereld behaald. 9.
Vraagt men echter: "Zit er ook de door Mij beloofde Heilige Geest in zulke werken?" Oh neen! Werkelijk,
dat zijn wezen; bij hen ben Ik niet! De tekst waar het hierom gaat, geldt niet voor hen.
22. Ik heb daarom geen geleerden nodig, geen dichters, geen beeldende kunstenaars en geen musici,
geen uitvinders van machines en geen wereldse wetgevers, maar slechts deemoedige harten, die Mij
liefhebben heb Ik nodig. Waar Ik deze vind, zal Ik hen alles wat ze nodig hebben geven en dat zeker op
een betere wijze dan de wereld dat doet: en dan zal dat alles de werking van de Heilige geest zijn en er
zullen geen wezen in de wereld zijn. Maar het zijn slechts weinigen, wier oren geschikt zijn om Mijn stem
te horen.
23. Ik geloof, dat u uit wat hier gezegd is wel heel gemakkelijk zult begrijpen wie degenen zijn voor wie
de tekst is opgesteld. Dat u tot diegenen behoort voor wie deze tekst is gemaakt, bewijst dat hij voor u ligt.
Maar pas als u er geheel naar zult handelen, zal deze waarheid uw innigste overtuiging zijn geworden.
Bedenk dat wel! Amen.

------------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Marie-Christine,
Je hebt woorden geschreven, die de Heer aan de "gewone, materieel denkende schrijvers
gericht heeft, wiens doel het is om beroemd te worden, en bijval te oogsten en door de
hele wereld geprezen te worden”.
Deze woorden hebben echter NIETS met de groep van experts en geleerden van de
Nieuwe Openbaring te maken, wiens doel het is, de meest complexe goddelijke voorstellingen
begrijpelijker te maken”, die jij en ik zoals vele anderen nog NIET begrepen hebben.
En niet alleen dat: aan de hand van de Openbaringen, welke nu volgt, zul je vaststellen, dat dit
navertellende boek als samenhang voor zulke mensen erg bruikbaar zijn zal, die “NIET zo
gemakkelijk in God geloven” en aan wie men totaal een andere en TEGENOVERGESTELDE
goddelijke leer moet laten toekomen, als datgene, dat jij hier hebt voorgesteld. Hier kun je het
lezen. Veel groeten en dank!
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[GJE.06_178,12] De zwakke, kleine kinderen van deze aarde geloven, zoals reeds
gezegd, alles wat men hen wil laten geloven, snel en gemakkelijk, en hebben pas achteraf
uitleg nodig zodra zij zich een hoop geloofsregels hebben eigen gemaakt. [...] Maar bij de
kinderen van boven moet de uitleg hetzij reeds van te voren of toch minstens tegelijk
met de leer gegeven worden, omdat zij anders niet gemakkelijk iets voor volle waarheid
zullen aannemen.
[GJE.06_178,14] Want het woord verlicht eerst het verstand van de mens. Dit wekt dan
vervolgens de wil en de liefde in het mensenhart op. De liefde wordt een geweldige vlam.
Deze verlicht en stimuleert vervolgens dan eerst de wil in het hart en brengt hem tot leven,
en die handelt dan volgens voorschrift van het eigen verstand; en wat de mens op die wijze
vrij uit zichzelf doet, is eigen, verdienstelijk werk, en dan heeft de mens pas zijn eigen
levenshaard gevonden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Elisabeth Annau uit DUITSLAND:

Geleerden, deskundigen, wetenschappers…
Beste Giuseppe, beste Lorber-vrienden en -vriendinnen,

In JLI 0 staat er: „vrienden en vriendinnen van Lorber wereldwijd, vooral in Europa, hebben de
wens te kennen gegeven, het tijdschrift „Jakob Lorber internationaal”, in het leven te roepen,
wiens doel het is, om vrienden en vriendinnen over de gehele aardebol samen te brengen”.
Volgens mijn begrip behoeven ware vrienden en vriendinnen geen wereldlijke eerbetuigingen.
En daarom meen ik, dat ook niet die auteurs, die zich baseren op hun huidige staat van kennis,
als ‘deskundigen’, ‘geleerden’ en ‘wetenschappers’ zo betiteld moeten worden. Nemen we de
raad van Jezus ter harte, om ons wederzijds in de deemoed van onze harten te dienen en, zo
wij, ‚de hele dag in de naam van de Heer hebben gewerkt, wij dan aan het einde van de dag in
onze harten vol met levendige liefde tot Hem zeggen: ‚O Heer en vader, zie genadig op onze
luie en trage knechten neer, en zie ons werk dus aan, als was zij iets voor U! Want wij zien in
en bekennen het levendig voor U, dat al het goede, dat er is aan ons werk, een daad van U is;
wij echter waren maar hinderlijk bezig aan Uw werken met onze onhandige handen. Neem
daarom onze wil aan in plaats van het werk, en steeds geschiede alleen Uw Heilige wil!’
Zie, bij zulke gesteldheid van jullie gemoed zal eerst dit geloof en deze liefde jullie tot enig nut
worden! Daarom dus, loof nu de Heer in jullie harten, zo worden jullie oprecht levendige
geesten, en jullie kinderen en kleinkinderen zullen jullie zegen met jullie eeuwig delen in de
Heer! Amen.“ (HGt.02_241,16ff )
Elisabeth Annau, leerlinge en volgelinge van Jezus

Voor de verdere leerverspreiding van Lorber
Giuseppe is van mening, dat de „hele wereld op deze fundamentele verklaringen wacht.”
Werkelijk? Zoals voor de eindtijd wordt voorspeld (GJE.01_072,02!; GJE.06_149,02; 2.Tim 3,1-8;
Exodus 20,2-17; Romeinen 1,18-32; 1.Kor 6,9; Gal 5,19-21) is nu toch de hele wereld besmet
door de eigenliefde, en heeft zich de verslaving naar vermaak, de zin van het leven bepaalt. Wie
zich aan de wereldmensen openlijk het geloof aan Jezus bekent, wordt uitgelachen, bespot, en
als ‘fantast’ afgedaan. Alleen door de verspreiding van een navertelling van de Nieuwe
Openbaring is zeker niemand tot omkeer te bewegen. Bovendien wijst Jezus ons er zeer
duidelijk op, “dat Zijn leer [slechts] onder die mensen gebracht zal zijn, die van een goede wil zijn
en een levend geloof zullen hebben”.
Bovendien raad Hij aan, niet „parelen voor de zwijnen te werpen!“, wat vooral betekent: „eerst
de bodem te reinigen en te bemesten en vervolgens dan pas daarop te beginnen met het
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uitzaaien van het zaad van het levende woord, dan zal het zware werk beslist geen vergeefse
moeite geweest zijn! Want bij het werk van de verspreiding van Mijn levende woord is goede wil alleen
niet voldoende; een juiste en ware levenswijsheid moet daarbij leiding geven, -als een verspreider van
Mijn woord alleen maar een goede en vaste wil heeft, zou je hem kunnen vergelijken met de profeet
Bileam, wiens ezel wijzer was dan hijzelf! (GJE.04_231,15) Verder verklaart Hij ons: Want waarlijk, Ik
zeg jullie: Niemand zal bij Mij komen als de Vader hem niet bij Mij zal brengen! Om bij Mij te komen,
moeten jullie allen door de Vader, dus door de eeuwige liefde in God, onderwezen zijn! Jullie allen
moeten dus volmaakt zijn zoals de Vader in de hemel volmaakt is! Kennis of ervaring, hoe groot ook, zal
jullie daar niet brengen, maar slechts de levende liefde tot God en in gelijke mate tot de naaste!
(GEJ.04_001,04)

Wij moeten ons ervoor behoeden de mening te hebben, omdat wij de Nieuwe Openbaringen
lezen, en ons misschien ook intensiever met haar bezighouden, een elite-christen’ te zijn, die
met een navertelling van de Nieuwe Openbaringen door Jakob Lorber, ‚de sleutel van Petrus’ in
de hand houden en daarmee de hemeldeur tot de terugkomst van Jezus kunnen openen.
Houden wij ons liever aan de Hemelse Gaven, deel 3.03_093,11-12: „Wie daar komen wil en
zal, die moet ons welkom zijn […], wie echter het niet voor heeft om daar in vrijheid te komen, die
willen wij beslist ook niet door de uitnodiging, noch door een of ander middel – aan te sporen
[…]. Om die reden blijft het dus, hoe het volgens de wil van de Heer is! Wie daar komen wil en
zal, die moet ook de zegen waardig worden; en voor degenen, die daar niet komen zullen, willen
wij bidden en willen wij de Heer in onze harten hen opofferen!”
Ik zou het willen begroeten, als JLI uitsluitend een wederzijdse uitwisseling tot inhoud had, waar
wij gemeenzaam een deel van de weg gingen en proberen zouden, ons wederkerig bij het
omzetten [vertalen] van de leer van Jezus in ons gewone dagelijkse leven behulpzaam te zijn.
Hier een paar voorbeelden:
Voor ouders en opvoeders: „Hoe red ik het, om mijn kind tot het ware geloof te leiden ondanks
alle invloeden, aan welke het buiten zijn huis is blootgesteld?“ Voor leraren: „Hoe kan ik ondanks
wereldse school- en leervoorschriften de basisleer en raad van Jezus, de kinderen in mijn
beroep anders benaderen?
Omgang met de geestenwereld: niet weinigen halen zich, zonder het te weten wat zij doen bij
channelende media-adviseurs: deze proberen dit met kaartenleggen, reiki, prana en veel meer
van die dingen. Hier doet voorlichting moeite. En hoe men zulke helpen kan, om de spirituele val
te beleven. Bezetenheid is verder verbreid dan gedacht: ‘Hoe men daar in concrete
‘toevalssituaties’ mee kan om gaan en te helpen”.
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Elisabeth,
Het hoofddoel van het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAL is een ieder, die in JLI 0
beschreven wordt, dat betekent, “«de vrienden en vriendinnen van Lorber over de gehele
wereld in contact met elkaar te brengen».
En hier nu daadwerkelijk de eerste resultaten na slechts enkele uitgaven.
1) Dankzij dit tijdschrift hebben wij ervaren, dat de "Lorber-onderzoekers" uit Europa TEGEN
transplantatie van organen zijn.
2) Dankzij dit tijdschrift hebben wij ervaren, dat er in Portugal een ‘profeet’ is, die beweert, dat het
Evangelie van Johannes nr. 11 als aanvulling voor het Evangelie, door Leopold Engel geschreven
te zijn. (Opmerking: In de komende uitgaven zullen wij ‘discussiëren’ of dit waar is dan wel of het
een boek is, die men ‘niet vertrouwen kan’, zoals het boek MALLONA, dat ‘mediamiek’ door
Leopold Engel geschreven werd. Daadwerkelijk komt de door Leopold Engel beschreven
VERNIETIGING van de planeet niet van diegene, die door Lorber beschreven werd.)
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3) Dankzij dit tijdschrift leren wij in deze uitgave onze ‘Engelse vrienden’ kennen, die daarom
vroegen om het thema van SEXUALITEIT te behandelen.
4) Dankzij dit tijdschrift zullen wij in de komende uitgaven van een Italiaanse vriend horen, die
daarom vraagt, het volgende thema te behandelen: “De ZIEL van Jezus”.
Conclusie: Het tijdschrift JAKOB LORBER INTERNATIONAAL heeft intussen vrienden uit
Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Italië en Portugal “met elkaar verenigt”. (Jammer genoeg moet
het tijdschrift echter toch spoedig stopgezet worden, omdat slechts weinigen iets voor deze
kostbare vertalingen zich hebben ingezet.)
Met het oog op de talrijke verwijzingen, dat jij ons met het verzoek hebt verstuurd, het
samengestelde boek NIET te verwerkelijken, kan ik je zeggen, dat NIEMAND van je verwijzingen
zich op “Lorber-profs” betrekken, die zulk een boek via het werk DE NIEUWE OPENBARINGEN
anders willen vertalen.
Ik kan je slechts een iemand als aanspreekpartner noemen, wiens naam Friedrich Zluhan is –
die in staat is, jouw "theoretische verklaringen" te ONDERMIJNEN.
Via de eigenaar van de Duitse uitgever - Friedrich Zluhan – konden vele Italianen voor velen
jaren "LORBER ontdekken". Friedrich had in Italië steun van de grootste uitgeverij Armenia om
het samengestelde boek „JAKOB LORBER, DE SCHRIJVER VAN GOD“ door Kurt Eggenstein
gepubliceerd.
Ik was een van de lezers van dit boek. Daarna nam ik contact op met de Lobberuitgeverij in
Duitsland, die mij op een landbouwbedrijf in de Noord-Italiaanse Belluno opmerkzaam maakte,
en die in het bezit was van fotokopieën van de werken van Jakob Lorber in de Italiaanse taal. En
nadien ik het totale werk gelezen had, stichtte ik de nationale groep ‘De vrienden van Lorber”, uit
welke dan de vereniging en eerst later een uitgeverij ontstaan was, die gedrukte boeken en
eBooks verkoopt.
BELANGRIJKE AANTEKENING: wanneer de verstandige Friedrich Zluhan 1992 niet die
uiterst bruikbare idee gehad zou hebben, de samenvatting van Kurt Eggenstein verder te
verbreiden, zou het in Italië het werk DE NIEUWE OPENBRINGEN met 36 gedrukte boeken
NIET bestaan hebben, die in de boekhandels en in het Internetverkeer verkocht en
bedreven zijn.
En jij, beste Elisabeth, had (1992) de verstandige Friedrich met dezelfde woorden te kennen
gegeven, die jij mij zei: "Friedrich, DOE NIETS, want “Wie daar komen wil en zal, die moet
ons welkom zijn [...]; wie echter niet vrij komt, maar de geest heeft, die willen wij
doorgaans ook niet – noch door een uitnodiging, dan wel niet door een of ander middel!”.
[Hemelse Gaven 03_093,11]
Ik zou je willen meedelen, dat ik uit het gelijke hout gesneden ben als Friedrich Zluhan, ik ben
namelijk iemand, die HANDELT en NIET iemand, die afwacht, dat de Heer alles doet!
Ik probeer een ‘enorme samenvatting in beelden’ te realiseren en weliswaar met hulp van
wereldwijde profs, echter niet gemeenschappelijk met de LEERLINGEN, omdat zij NOG NIET rijp
zijn voor deze grote opgave. Tot spoedig, veel dank en lees toch alsjeblieft de volgende
openbaring over het thema: ‘Hoe moeten de “wetenschappers en experts” volgens de mening
van de Heer zijn»:
[GJE.05_246,03] Ook het volgende zeg Ik jullie nog: De meester die leert moet, altijd een

wijze zijn en moet hetgeen wat hij leert zelf tot op de bodem begrijpen. En de
leerlingen moeten, zolang ze leerling zijn, altijd zijn als deze kleintjes hier, die een hun
gegeven leer aannemen en opvolgen ook al zien ze er nog lang niet de innerlijke zin van
in; het juiste inzicht zullen ze in hun rijpere jaren wel krijgen."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6) Wilfried Schlätz uit DUITSLAND:

Lorberwerk-Geleerden ? – (JLI-4)
1. Zolang het uiterlijke hoofdverstand ook slechts 1% van de teksten, die Jakob Lorber (JL)
neerschreef, voor foutief houdt, zolang kan hij niet geloven, dat elk woord door JL uitsluitend
van Jezus Zelf komt, en daarom spreekt het hoofdelijke verstand van een ‘Lorberwerk’ en niet
van een Jezuswerk via Jakob Lorber.
2. Het begrip "Lorberwerk" betekent, dat 1%, 10%, 20%, ... 90% of 100% van de "Lorberteksten"
fout zijn, omdat ze uit de misleidende fantasie van JL moeten stammen.
3. Wanneer het hartverstand daarentegen van het “Jezuswerk door JL" spreekt, dan bekent hij
daarbij, dat Jezus Zelf de auteur en schrijver van ieder woord en elke zin is, welke hij aan Zijn
schrijfknecht Jakob Lorber woord voor woord heeft gedicteerd!
4. Wanneer het hoofdelijke verstand het totale werk van Jezus door JL minstens een keer, zoals
belangrijke hoofdstukken, vaker gelezen heeft, zo heeft hij weliswaar een materiële kennis van
de gezamenlijke woorden van Jezus via JL, maar gelijktijdig niet een levendig geestelijk begrip
van al de Jezuswoorden via JL. Want zijn geestelijk begrip of zijn geestelijke erkentenis hangt
alleen maar af van de graad van zijn werkelijke liefde tot Jezus en van zijn ware liefde tot zijn
naaste.
5. Jezus via JL:
[GJE.01_113,13] Ik wil Mijn leer echter zo geven, dat niemand slechts door het evangelie te

lezen of door er naar te luisteren de kern van de levende waarheld bereiken kan, maar
deze alleen kan bereiken door Mijn leer toe te passen, en door de toepassing zal Mijn
licht in iedere mens steeds helderder gaan schijnen!’
6. De aanduiding: “geleerden” ervaar ik daarom als onpassend. Voor veel geschikter vind ik de
uitdrukking: "langdurige vrienden van het Jezuswerk door Jakob Lorber”.

----------------------------------------------------------Hoogmoedige Godsbegrippen – (JLI-5)
1.Jezus door Jakob Lorber (JL):

1.1. [Hemel en Hel.02_276,10] Maar wat baat het zien alleen, als het herkennen er niet bij
is? Het herkennen wordt echter meestal daarom zeer bemoeilijkt, omdat er diep in het
menselijke hart nog zoveel hoogmoed zit. Het kan zich er moeilijk in vinden om zich de
Godheid iets menselijker voor te stellen, omdat de Godheid volgens de gangbare mening iets
heel buitengewoons dient te zijn. Mocht ze er naar de uiterlijke vorm al uitzien als een
volmaakt mens, dan zou ze toch volgens de verwachting en verbeelding van de mensen op z'n
minst moeten stralen als een zon.
[Hemel en Hel 02_276,11] [...] Tenslotte komt daarbij nog de hoogmoed van het eigen hart
en het wereldverstand, waardoor de mens zich schaamt voor een onaanzienlijke God, niet
graag in een vooraanstaand gezelschap de naam Jezus uitspreekt en nog minder diens
goddelijkheid standvastig verdedigt. [Hemel en Hel02_276,13] Slechts in het kleed van
de armoede komt de Heer vaak naar Zijn kinderen op aarde, maar zij herkennen Hem niet
omdat hun godsbegrippen al hoogmoedig zijn 1.2. [GJE.01_005,16] Dit was het oordeel van de hoge en wijze Joden over Mij toen Ik geheel
en al in het vlees aanwezig was op de aarde; en miljoenen hebben op dit moment nog precies
datzelfde oordeel over Mij, want ze willen beslist niets horen over een zachtmoedige,
vriendelijke en Zijn woord houdende God!
[GEJ.01_005,17] Hun God moet ten eerste hoog boven alle sterren wonen en uit louter
eindeloze verhevenheid bijna niet bestaan; iets wat minder dan een zon is, mag Hij niet
scheppen als Hij tenminste een waardig God wil zijn! Ten tweede mag Hij het niet wagen de
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een of andere, en zeker niet de menselijke, gestalte aan te nemen, maar moet alleen maar een
soort onbegrijpelijk onding zijn!
1.3. [GJE.04_247,06] [6] [...] Want die willen allemaal niets horen en weten over een God die
dichtbij is; een ergens oneindig ver verwijderde God is hun liever, omdat zij heimelijk bij
zichzelf in hun grote domheid denken, dat een ergens eindeloos ver verwijderde God
gemakkelijker voor de gek te houden is dan een heel dichtbij zijnde! [GJE.04_247,07] O wat
een ontzettende vergissing!
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Wilfried,
De Openbaring, die jij ons allen hebt bemiddeld (Hemel en Hel2-276] richt zich aan degenen, die
God NOG NIET geaccepteerd hebben en Hem ondanks willen zien, om dan in Hem te kunnen
geloven. De Heer wil ons met deze Openbaring leren, dat God te zien krijgen NIETS opleveren zal,
als het iemand VOORDIEN niet gelukt is, om God te erkennen. Deze Openbaring heeft echter
NIETS met het volgende thema te doen: WIE IS GOD? WAAR HOUDT GOD ZICH OP? WELK
UITERLIJK, WELKE VORM EN GESTALTE HEEFT GOD?
In de Openbaringen [GJE.01_005,13,14,16-17] richtte Johannes de Doper zich tegen de
DUIVELSE Joden in de tempel in Jeruzalem (de hoogwereldwijze priesterdom), die een in
zonneglans vurig stralende Messias verwachtten te zien, en die slechts in de tempel zijn
woonplek zou betrekken en alle potentaten vernietigen zou.
Waarom dus zend jij ONS vrienden en vriendinnen van de NIEUWE OPENBARING die
woorden, die Johannes uitsluitend aan de DUIVELSE Joden van de tempel richtte?
Wij vrienden en vriendinnen van Lorber op de wereld, die wij de weg tot de wedergeboorte van de
geest betreden, om zo “Kinderen van God” te worden, hebben NIETS met de woorden gemeen,
die Johannes de Doper aan de DUIVELSE Joden van de tempel richtte, die VROUWEN EN
KINDEREN verkrachtigen en weduwen doodden, om hen hun erfenis af te pakken!
Bekijk het in plaats van dat aan, welke Openbaringen het zijn, die onze Heer slechts Zijn
apostelen en zelfs Zijn toekomstige aanhangers vertelde, zoals de ‘geleerden en meesters’
van Zijn Woord. In deze Openbaringen spreekt Jezus noch van HOOGMOED, noch van
huigelige DEEMOED, maar Hij spreekt slechts over de WARE GEESTELIJKE CAPACITEITEN,
die “bepaalde” vrienden en vriendinnen van Lorber op de Aarde hebben, die ik als “geleerde”of
als “profs” benadruk.
De vruchten van een boom rijpen NIET allen op dezelfde tijd! En daarom moeten wij “rijpe
vruchten” eten en niet de “onrijpe”.
Beste groeten en dank. Zien we ons Zijn leringen aan:
[GJE.05_088,01] (DE HEER:) 'Daarom moet een goed navolger van Mijn leer nooit
lichtvaardig iets aannemen. Pas wanneer hij alles wat daarin naar voren komt grondig heeft
leren kennen en ervan overtuigd is, moet hij dan het goede en ware als levenswaar

aannemen en er dan verstandig en wijs naar handelen; en daardoor zal hij dan zeker
tot een resultaat komen dat men geheel en al terecht kan aanprijzen.
[2] Ik leer jullie waarheden waarvan de wereld nog nooit enig vermoeden heeft gehad,
maar Ik zeg daarbij niet: 'Geloof je dat?', maar: 'Heb je het goed begrepen?' En wanneer je
zegt: 'Heer, dit en dat is me hierin nog onduidelijk!', dan verduidelijk Ik de zaak met alle
middelen die Mij ten dienste staan, net zolang tot je het (Opmerking van Giuseppe: een
van dit middel is dat ook de hoge intellectuele aanleg van de Lorber-onderzoekers en
geleerden, dat op de Aarde te gebruiken.] tot op de bodem begrepen hebt, en daarna ga Ik
pas weer een stap verder. [...]
[5] Verlang vooral van niemand blind geloof, maar laat iedereen het waarom zien! En mocht
iemand niet in staat zijn om het met zijn verstand te begrijpen, schuw dan geen moeite om het
hem stapje voor stapje met alle liefde en geduld duidelijk te maken, tot hij in staat is om jullie
goede leer door en door te begrijpen; want met een onjuist begrip moet niemand van jullie een
leerling zijn in Mijn naam! Want Ik geef jullie een helder licht en leven, [Opmerking van
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Giuseppe: Aan Roklus, de leider van de Essenen, en zijn elf helpers, heeft de Heer de samenvatting
van Zijn leer geschonken (in het tweede deel van het Grote Johannes Evangelie beschreven –
GJE2-5] en daarom zullen jullie geen apostelen zijn van de duisternis en de dood!
[6] Wie zoekt, zal vinden; aan hem die vraagt, zal een juist antwoord gegeven worden,
(Opmerking van Giuseppe: zoals het de “geschiktste geleerden en onderzoekers” op een
Lorber-congres op de Aarde doen!] en voor wie klopt aan een gesloten poort, zal dit geheel
worden opengedaan!
[7] Niets is zinlozer dan een half antwoord op een gestelde vraag; helemaal geen antwoord geven
is dan veel beter! En niets is onpraktische dan een halve verklaring over iets waarbij een juist
inzicht van levensbelang is.
[8] Daarom moet degene die leraar wil zijn, datgene wat hij zijn broeder wil leren, zelf
buitengewoon grondig tot diep in de wortel en de oerkiem begrijpen, wat hij zijn broeder leren
wil. (opmerking van Giuseppe: zoals het project van God met hulp van een samenhangend boek te
verklaren], omdat het anders zo is, dat de ene blinde de andere leidt en als ze bij een greppel
komen, vallen beiden erin, de leider en degene die geleid wordt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Eddie en Uta Haring uit Engeland:
In betrekking op de “verwekking volgens de goddelijke ordening” zegt de Heer:

[GEJ.04_231,09] Waar later Mijn woord door jullie gepredikt wordt, moet deze leer niet
ontbreken; [en dat is de beschreven leer in [GEJ.04_230-231]; want zij bewerkt het
leven, de grond en de bodem en maakt hen vrij van alle doornen, distels en struikgewas
vanwelke nog nooit een mens druiven en vijgen heeft geoogst. Is de grond en de bodem eenmaal
gereinigd, zo is het dan een gemakkelijke reiniging, het edele levenszaad in die van het
gemoedslicht te doorschijnen en van de vlam van het liefdeleven in de doorwarmde rimpels te
strooien. Geen korreltje zal vallen, zonder direct te ontkiemen en zich in korte tijd te ontplooien
tot vertraging van een rijkelijke levensvrucht! Maar op een wilde, ongereinigde bodem kun je
zaaien, wat je wilt, zo zul je daarmee toch nooit een gezegende oogst behalen!
Onze Engelse vrienden Eddie en Uta Haring sluiten met de woorden af: “De uitkomst bestaat
daaruit, om de kinderen reeds van klein af aan tot ernstige mensen op te voeden”.
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Uta en beste Eddie,
Omdat de Heer wil, dat men Zijn leer via de “verwekking in overeenstemming met de goddelijke
ordening” STEEDS verbreidt, publiceren wij in de volgende uitgave het belangrijkste hoofdstuk,
nadat wij de antwoorden van “profs en onderzoekers” gekregen hebben, welke wij nu vragen, op
de volgende drie vragen te antwoorden:

VRAGEN AAN DE “ONDERZOEKERS EN PROFS UIT EUROPA”
1) Mag men zich ALLEEN tot de doelen van de verwekking sexueel verenigen?
2) Waarom valt sexuele geheelonthouding bepaalde mensen gemakkelijk, terwijl het voor andere
mensen onmogelijk is?
3) Is het mogelijk, sexueel actief te zijn, zonder een zonde te begaan?
Wij vragen de GELEERDEN, ons hun eigen standpunten tot deze drie vragen en hun
INTERPRETATIE in relatie op de volgende Openbaring toe te sturen, en luidt de mening van een
Italiaanse vriend – dat de sexuelle handeling zonder verwekking toegestaan is en geen
zonde voorstelt.
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In Hemel en Hel, deel 2-203[14-18] zegt de apostel Paulus in de geestelijke wereld tot een
begeleidster met 113 geesten, die zich niet wilden verenigen met zijn leer: “Want ik zie jullie
gezindheid: jullie willen niet aan de geest toebehoren en zijn zachte stem uit de hemelen
volgen, omdat jullie naar de dode stem van jullie veronderstelde vlees luisteren en vrouwen
willen om met hen de rest van jullie leven in ontucht door te brengen! Maar jullie
bokkengedaante wil de vrouwen niet meer aanstaan en zij die nog vermaak bij jullie zouden
vinden, kunnen jullie niet meer behagen omdat jullie geile vleesbokken alleen nog maar
jong en mollig vlees willen.
[15] Wacht nog maar even af! Deze bijzondere genadetijd zal niet lang meer duren; dan
zullen jullie belaagd worden door vrouwen die jullie buitensporig zullen bedienen! Dan
zullen jullie huilen en weeklagen, je willen verwijderen van het vlees der vrouwen, maar dan
zullen al jullie inspanningen tevergeefs zijn. De vrouwen zullen gloeiende, van slangen
gemaakte ketenen om jullie lendenen slaan, en zij zullen jullie voor eeuwig in de poel des
verderfs laten zinken, waaruit geen toekomstige genadetijd jullie dan meer zal kunnen
bevrijden! Wee, elke ontuchtige, zowel hier in de geestenwereld als op aarde die zich van de
genade afwendt en zijn ogen richt op het vlees van de vrouwen! Zowaar er een God leeft,
wiens woord door mijn mond nu tot jullie komt, zo zeker zal datgene wat zich nu aan jullie
begeerte voordoet als een hemel van genot en jullie harten verleidt, binnenkort voor jullie
en al je soortgenoten tot een hel worden van de afschuwelijkste soort!
[16] Jullie schimpen op regeringen van wereldse vorsten omdat hun weelde teveel vergt en
jullie daardoor tekort komen, maar dit hindert jullie hoofdzakelijk vanwege je onbevredigde
vlees! Omdat jullie financiën niet toereikend zijn en jullie in zekere zin met de varkens de
draf moeten eten en dat niet zelden, zijn jullie woedend op de vorsten, die de mooiste
vrouwen kunnen krijgen zoveel ze maar willen.

[17] Maar jullie zien niet in dat God de Heer dit zo laat gebeuren opdat jullie
mogen beseffen dat God jullie voor iets beters heeft bestemd dan enkel voor de
werken van het vlees. Zolang een man op een aarde in het ware vlees des doods
leeft, moet hij dit ook verstandig en in beperkte mate gebruiken, niet als doel van
zijn bestaan, maar als een nuchtere, natuurlijke daad, zoals er ten behoeve van
het tijdelijke, dode vlees meer zijn.
[18] Wie dat op Aarde in beperkte mate doet, doet er goed aan; wie dat
echter helemaal achterwege laat, doet er beter aan, want de Heer gaf het vlees
deze lust [dit nut] niet als een behoefte, maar als een eigenschap om nuchter en
wijs te gebruiken. Wie daarvan echter een behoefte maakt, is een ellendige
zondaar. De genade van God wijkt uit zijn hart omdat hij gehoor geeft aan de
stomme wet van het vlees en zich daardoor een hemel voor bokken en honden
opbouwt volgens de wetmatigheid van dood en oordeel!
10

„WIE“ MAG ZICH SEXUELE HANDELINGEN VOORNEMEN,
ZONDER ZICH DAARAAN TE BEZONDIGEN?
Het Grote Johannes Evangelie deel 3-66 vs. 1-8 zegt hierover: [1] "Kijk, het verwekken
van een mens is een bijzondere aangelegenheid! Om een goede en gezonde vrucht te
verwekken, moeten twee volwassen mensen, en wel een man en een vrouw, een juiste
zielsverwantschap hebben, omdat ze anders moeilijk of ook vaak helemaal niet door de
bekende geslachtsdaad tot bevruchting zullen komen.
[2] Als nu een man en een vrouw in hart en ziel aan elkaar verwant zijn, moeten zij
ook een huwelijk aangaan en volgens de natuurlijke orde alleen maar dan tot de
geslachtsdaad overgaan als zij in goede harmonie een levende vrucht willen verwekken.
Alles wat meer beoogt dan dat, is tegen de orde van God en de natuur en daarom een
kwaad, en een zonde die bijna zo slecht is als die van Sodom en Gomorra!
[3] Als een man veel zaad heeft, laat hij dat dan in een andere akker zaaien op de
goede wijze van de oude vaderen en patriarchen, dan zondigt hij niet.
Maar als hij er alleen maar heimelijk op uit trekt om zijn lusten bij veile deernen te
bevredigen en zich zo te vermaken zonder een vrucht te verwekken, begaat hij daardoor zeker
een grove Sodomitische zonde, zowel tegen de goddelijke als tegen de natuurlijke orde!
[4] Alleen een jonge man, wiens geslachtsdrift door de bekoorlijkheden van

een meisje zodanig is aangewakkerd dat hij zichzelf nauwelijks meer
meester is, mag gemeenschap hebben met een maagd, met of zonder
verwekking van een vrucht. Maar na de gemeenschap moet hij naar eer en geweten
dat aan haar betalen wat Mozes heeft voorgeschreven. En ontstaat er na zo'n door de nood
veroorzaakte gemeenschap een vrucht, dan moet hij de maagd het tien tot honderdvoudige
geven van datgene wat hij volgens Mozes aan haar schuldig was als er géén vrucht uit
de geslachtsdaad was voortgekomen. Want een maagd brengt voor zo'n man een
grootoffer waar leven en dood mee gemoeid is! Als een man daarna zo'n maagd kan
trouwen, moet hij dat niet nalaten, want, zoals gezegd, zij heeft hem een groot offer
gebracht en hem van een bedwelmende last bevrijd.
[5] Maar in het vervolg moet zo'n door zijn geslachtsdrift gedreven man meteen een
fatsoenlijke vrouw huwen en in noodgevallen, in goed overleg met zijn wettige vrouw,
ook een bijvrouw, zodanig dat er geen ruzie en onmin door ontstaat. Als zo'n man zichzelf
echter kan verloochenen, zal hij daardoor al gauw, gemakkelijker dan een ander, een
hogere, geestelijke genade van het innerlijke leven deelachtig worden.
[6] Hoe men aan een wettige vrouw moet komen, heeft Mozes reeds volgens de hemelse
orde voorgeschreven en dat moet ook zo blijven tot aan het einde der wereld.
[7] Uit wat je nu hebt gehoord kun je gemakkelijk opmaken wat ontucht is en waarom
Mozes dat als een zware zonde verboden heeft. Want God heeft de mensen alles volgens de
goddelijke orde voorgeschreven. Wie zich aan die orde houdt, zal ook de vruchten van de
zegen van boven oogsten; wie echter in strijd met die orde handelt, zal de vruchten van de
vloek oogsten.
[8] Als een door geslachtsdrift opgewonden man in zijn grote nood zijn kwellende
vuur niet op een natuurlijke wijze blussen, dan raad Ik hem aan om herhaalde malen
in koud water te baden en innig te bidden om verzachting van deze plaag, dan zal deze
spoedig van hem worden weggenomen. Iedere andere manier is slecht en wordt de bron
van verder kwaad en dat kwaad heet zonde en veroorzaakt ook weer zonden.
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STOP! Het "NAVERTELLENDE-BOEK” ZAL
IN DIT TIJDSCHRIFT NIET VERSCHIJNEN
(Giuseppe Vesco)

Beste vrienden en vriendinnen van Lorber op de gehele wereld
Velen van jullie hebben dit tijdschrift meegeschreven, van JAKOB
LORBER INTERNATIONAAL TEGEN de vertaling van een “navertelling
in beeldende plaatjes”. Daarom moet dit initiatief uit dit tijdschrift worden
verwijderd.
NU heb ik de Italiaanse Lorber-Vereniging gevraagd, dit project te financieren.
Preciezer gezegd heb ik de Europese “profs” en “geleerden” uitgenodigd tot een
vijfdaagse conferentie om naar Venetië t komen, om met dit werk te beginnen. Aan
de deelnemers bij deze ontmoeting zullen de REISKOSTEN en de
HOTELOVERNACHTINGEN terugbetaald worden.
Ik zal jullie in de uitgave van het tijdschrift nummer 5 dan vertellen, of de “Italiaanse
vrienden en vriendinnen” dit project willen financieren.

Moge ons onze Heer Jezus Christus allen zegenen.
Josef & Jesus (zijn aanhangers sinds 1995)

Venedig, 15 Juni 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geef ook jij je bijdrage, om het tijdschrift JAKOB LORBER
INTERNATIONAAL in het leen te houden, en stuur ons toe
een kleine gift voor deze vertalingkosten:
IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM
BANK: INTESA SAN PAOLO

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

“KASSA” JAKOB LORBER INTERNATIONAAL (juni 2015)
VEEL DANK aan de aanhangers: Gino Maniero – Wilfried Ingels.
Aanbiedingen € 255,00

Kosten vertalingen € 613,10
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KASSA – € 358,10

