n. 05. 15-07-2015
E-mail : associazionelorber@alice.it

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
Nós publicamos o e-mail que veio a associazionelorber@alice.it.
Em seguida, deixar a integração de novos jornais JAKOB LORBER INTERNATIONAL
www.jakoblorber.it, no site, com cinco pavilhões europeus.
Seguirá a publicação de quatro páginas (10) sobre a sexualidade ".
Finalmente, haverá um apelo aos estudiosos de todo o mundo para apresentar os seus pontos de
vista sobre o "país grande, rodeada pelo World Ocean", que começará o RETORNO DE JESUS
NA TERRA.

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

1) Ron Yates da AUSTRALÌA:
Olá,
Eu li os livros Lorber para bem mais de 20 anos desde que um amigo de Irena
Pommers em Victoria, e L e E Haring em Queensland por cerca de quinze anos.
Em uma conversa telefônica, Eddy me contou sobre a Associação e eu gostaria de
se tornar um destinatário do boletim.
Agora eu estou escrevendo uma história completa de Zorel com a intenção de
colocá-lo em um livro (que já foi feito?). Eu tenho uma cópia de uma versão
condensada.
Alguém colocou em prática a cura que Jesus descreveu com sonambulismo?
------------------------------Resposta da José:
Caro Ron,
sobre Zorel, na Itália temos publicado o livro intitulado "SLEEP estático para curar
doenças do corpo e da alma”, mas não tem" praticado "sonambulismo (sono
extático), ou seja," colocou suas mãos para curar o doente. "
Se algum leitor tem experiência neste campo, ele deverá apresentar ao JAKOB INTERNATIONAL
LORBER para publicação. (associazionelorber@alice.it)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Uta Haring da AUSTRALÌA:
[Resumo: n.4 no artigo anterior, foi escrito: Uta Haring e Eddie da Inglaterra. Agora veio o
seguinte esclarecimento:]
Prezado Senhor
Seu artigo cita Uta Haring e Eddie da Inglaterra:
Por favor, note que o meu marido Eddie (Edgar) Häring é o amigo de Lorber.
Também vivemos na Austrália.
Graças ao seu trabalho.
Sinceramente
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3) Patrick Ilegems da TANZÂNIA (Âfrica):
Olá a você por lá
meu nome é Patrick Ilegems. A Bélgica é a minha nacionalidade, mas eu vivo na
Tanzânia como missionário e discípulo de Jesus Cristo.
Muitos e melhores cumprimentos.
------------------------------Resposta da José:
Olá Patrick,
agradecimentos para seus cumprimentos e desejo-lhe todo o sucesso em fazer Jesus conhecido
na África, onde ainda há muitos, também, as guerras entre irmãos negros.
Muitas felicidades.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Gerard Huige da ALEMANHA:
Olá querido amigo de Deus,
Estou disponível para traduzir textos alemães na língua holandesa com prazer.
Por favor, escreva o que, quando e como eu tenho que organizar.
Chamar a atenção sobre este círculo holandês Jakob Lorber,
Cumprimentos,
------------------------------Resposta da José:
Agradecemos ao novo amigo Gerard por sua inestimável colaboração.
Informamos os nossos leitores que têm enviado aos jornais Gerard antes, ele as traduziu em
Holandês e nós tê-los inscrito na www.jakoblorber.it site, chave Jakob Lorber International.
(Veja notícias nas páginas seguintes)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Wilfried Schlätz da ALEMANHA:

SEXUALIDADE – (JLI-5)
1. Os passos básicos são: 1.HGt 1,10; 8.GEJ 41 (especialmente versos 6 a 8); 4.GEJ
230 + 231 (especialmente 230,2); 3.GEJ 66-72; 2.GS 79-81 (em particular 71 / 2131). Walter Lutz: "As grandes questões da vida", cap.46: "Double Trouble"; Sa
38,12-16; 2.GEJ 210,8-17; 2.GEJ 209,1-6. 3.HiG de 1849/04/06; S.476 -479; a
partir de vers. 25 até 42.
2. A partir 2.GS 80,13 é: fornicação fornicação = = = busca egoísta do prazer = amorpróprio.
3. A partir 2.GS 80,13 é: fornicação fornicação = = = busca egoísta do prazer = amor-próprio.
3. Em 4.GEJ 230,2 Jesus disse a ser o homem que ela perdeu suas melhores forças na perda
de sucos, muitas vezes a vida quotidiana mais nobres e mais parecida com a alma. Não se
trata de esperma masculino, mas secreções ("gota de alegria") glândulas de glândulas de
Cowper no homem ea mulher no Bartolini fluindo com qualquer excitação sexual = luxúria.
4. Em 8.GEJ 41,6 Jesus diz que tanto o homem quanto a mulher com lasciva sexo lascivo = =
egoísta preparar um destino já amargo e ruim neste mundo, e um ainda pior e mais amargo na
outra vida, porque eles perdem quase toda a substância da vida da alma etérea através do seu
modo de vida. Ele retorna para as duas secreções glandulares nomeados no nº 4.
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5. Em primeiro lugar você precisa para ter em conta o que Jesus diz em 8.GEJ 41.8: "Um bom
casamento em que o casal é feita a partir coeso razoabilidade, sabedoria e abnegação não
impede que o renascimento espiritual, mas a luxúria e prazer torná-lo impossível. Portanto
fuggitele pior da praga!
6. Pergunta 1: Você pode juntar-se sexualmente única finalidade da procriação? SIM! Jesus,
verdadeiro homem criado, nunca foi sexualmente ativa: ver JJ 300, 10-13! Se Jesus tivesse
cedido apenas uma vez, em seguida, toda a sua missão teria falhado! Isso ficou claro pelo
Centro de Deus preso nele = de Jeová eterno homem primevo incriado = O Pai no-lo. E então
Jesus sacrificado como um homem cada ação ao Pai nele. (Ste 8,14).
7. Pergunta 2: Por que é a abstinência sexual é mais fácil para algumas pessoas, embora seja
impossível para outras pessoas? Especialmente as pessoas com um espírito forte ou
sobrenatural pura de Deus 6.GEJ 101,6 133,4 und = com uma forte germe primordial da vida
(4.GEJ 35,4) têm uma carne muito fraco, porque este poderoso germe vida primordial devem
estar no local de ligações mais fortes (= impuro inteligência específica) para que possa ser
mantido na alma. (Ver JJ 300,17; 3.HiG de 1849/06/04, pag.479, vers.41)
8. Pergunta 3: É pode ser sexualmente ativo, sem cometer um pecado? NÃO! Porque com todo o
luxo e todos os prazeres (orgasmo) é desperdiçado a substância da vida da alma etérea = alma
sucos vida mais nobre e parentes! (Para o conceito de pecado, veja 2.GEJ 209,1-6; 3.HiG de
1849/06/04; páginas 0,476 -479; Vers 25 bis 42;. 1.HGt 179).
9. Procriações abençoado:
9.1. Segundo Sa 38,12-16 foi planejado para a Terra exatamente a mesma criação, assexuada e
espiritual como Saturn, mas que se tornou impossível por causa das primeiras indústrias de
animais não abençoado Cain.
9.2. Segundo 1.HGt 10,14 + 15, o ato de procriação é abençoada apenas para fins de procriação
do Senhor, quando marido e mulher antes de fazer um presente de seus corações ao Senhor.
Após a doação do coração, o ato procriador ocorre por desenho sobre a castidade (= um estado
de espírito em que o ser humano é livre de todas as auto-amor e egoísmo: 2. GS 80,17). Cain é
severamente repreendido porque ele tinha ficado em 19,5 1.HGt várias vezes com sua esposa,
sem primeiro fazer um presente de seu coração para o Senhor. Esses atos de procriação não o
Senhor abençoou-os fora como fornicação! 4.GEJ 230,2]: "Se os seres humanos acasalado
com a frequência necessária apenas para despertar uma fruta no corpo de uma mulher no fim,
eu lhe digo que não haveria um dentre vós, que era, pelo menos, um vidente ". [4.GEJ 231,3:]:
". Os cônjuges devem fazer apenas o quanto é absolutamente necessário para a procriação de
um ser humano".
9.3. Porque após a fertilização através da luxúria procriação noite, muitas vezes ao dia são
geradas dentro do embrião de espíritos lascivos da luxúria e do cérebro do embrião está
danificado [4.GEJ 231,6 e 234,11] após o ato casto (apenas para despertar o resultado) a
mulher deve ser deixado sozinho por três meses até que esteja certo de que ela não está
grávida para evitar esse dano para o embrião. Além disso, se você estiver grávida, a mulher
para ser deixado completamente sozinho ainda bem até sete semanas após o nascimento.
[4.GEJ 231,5].
9.4. Só nestas condições severas um ato procriador não é um pecado!
------------------------------------------------------------------------

1.GEJ 5,13 - 20 – (JLI-5)
1. Por favor, leia-se: [1.GEJ 5, 13-20]
2. As únicas palavras que o próprio João Batista diz aqui são os versículos do Evangelho pequena
pré-bíblica de João. João 1, 27 + 28.
3. Nos versículos 1.GEJ 5,13-20 Batista não fala aos homens daquela época, mas Jesus nos fala
leitores destes versos de 1851/02/08 = início do ditado de GVG.
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4. Nos versículos 13-16, Jesus descreve o conceito arrogante messias e falsos de judeus
contemporâneos, especialmente os fariseus, sacerdotes e escribas.
5. No versículo 16:19 Jesus descreve o conceito arrogante e falsa Deus de milhões de pessoas
no tempo de Lorber. Hoje, há provavelmente centenas de milhões de pessoas, pelo que o seu
Deus permanece muito acima de todas as estrelas, não ter que se submeter a Deus que eles
têm uma forma humana, mas simplesmente tem que haver algum absurdo incompreensível!
6. Se você dizer a essas pessoas que Deus é o, incriado, o homem primitivo infinitamente
perfeito eterna, que nos criou à Sua semelhança de acordo com a sua imagem original, então
essas pessoas rejeitam esta com toda a veemência como completamente errado!
7. No versículo 20 Jesus nos diz que Ele sempre aparece aos homens de modo humilde e pobre
como ele apareceu aos judeus para suprimir sua vaidade e animar a verdadeira humildade e amor.
------------------------------Resposta da José:
Caro Wilfried,
Obrigado pelo seu esclarecimento, que eu totalmente depois de ler todo o capítulo n. 5.
Na verdade NÃO Batista, que fala mas o Senhor. Mas quem eram as palavras do Senhor ou
Batista, conhecido pelos judeus de 2000 anos atrás, ou os homens de 1800, eu queria dizer a
você é que esses "conceitos orgulhosos de Deus" Fazemos amigos e amigos de Lorber não
abrangidos o mundo inteiro.
Obrigado pela sua próxima carta, na qual ele disse que houve motins em US leitores JAKOB
LORBER INTERNATIONAL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Elisabeth Annau da ALEMANHA:
Tópicos sobre localização:
você pode juntar-se sexualmente apenas para a finalidade da procriação ?
Porque há regras rígidas quanto à sexualidade
A força sexual é a nossa força vital elementar. Como uma força fundamental da vida é o sentido
mais verdadeiro da vida da alma, que é a alma etérea essência necessária para a formação do
espírito que habita na alma (GEJ.08_041,01-08)! Se esta força que é dada ao homem para a
espiritualização do seu ego e só para a geração de crianças (GEJ.03_215,11; GEJ.04_231,03;
RB.02_203,18), como um instinto animal serve apenas para a satisfação de seus desejos em
silêncio, então este homem está perdendo suas melhores forças, através da perda de seus sucos
vitais mais preciosa substância, vital de sua alma etéreo. Falta-lhe não só uma reserva, que pode
acumular-se uma luz crescendo na alma (GEJ.04_230,02; GEJ.08_041,06), mas a alma está
escondido tão bem na carne e impede que esta de modo que o despertar do espírito nele.
(GEJ.02_210,11-12; GEJ.06_068,08; GEJ.08_041,07; RB.01_035,10).
Por esta razão, a fornicação, que está cumprindo um desejo com toda a força da vida, é indicado
como o mais perigoso de todo o mal, que é feito não para fora do corpo como todos os outros
pecados, mas no próprio homem e, consequentemente, arruinar a alma eo espírito
(GEJ.01_086,03). Para aqueles que fazem o bem para o seu corpo e tenta fazê-la gozar com a
luxúria, ele alimenta seu próprio pecado, e coloca sobre si toda a autoridade da morte eterna por
meio do prazer da carne (HGt.01_001,10; HGt.02_089, 05].
Através de relações sexuais freqüentes, parceiro partilha e masturbação, a força sexual que
devem enobrecer homem corporal, mais sábio e espiritualmente, ele se transforma em uma força
perigosa que dificulta, em vez de apoiá-lo em seu desenvolvimento. A força fundamental da vida
não serão acumulados para a perfeição do eu, mas se espalhar para o exterior, onde você
perde na morte (HGt.01_089,10)
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A estimulação do prazer é um truque de Satanás (GEJ.01_086,08), porque as pessoas estão
ficando seres luxuriosos preguiçosos e gananciosos de diversão, que são cada vez mais
raramente capaz de pensamento claro e dificilmente capaz de entender algo espiritual. Eles
crescem por assim dizer, em sua timidez, a covardia, o materialismo, instabilidade de humor, o
egoísmo, a inveja eo ciúme porque a sua imaginação vagueia sempre na emoção da carne e
não pode subir para algo maior e mais espiritual (GEJ .04_230,03). Então o espírito pela
concupiscência é completamente puxado para baixo em material de amor que é a carnalidade
grosseira, o que traz uma busca constante de prazer e ao mesmo tempo impede maior
desenvolvimento espiritual (GS.02_106,10; RB.01_035,10).
Este enterro da alma na carne torna impossível para o renascimento espiritual
(GEJ.03_066,13; GEJ.04_230,09; GEJ.08_041,07). Também luxúria também faz o coração
trabalhar mais, insensível e cruel para com os outros, e ele não gosta de nada, mas no final ele
mesmo (GS.02_113,05). Essa pessoa então foge a palavra de Deus, que lhe pede para ficar
longe de maus desejos, até que ele torna-se cego e surdo a todas as verdades e os bens do
Espírito, e, finalmente, tornar-se o inimigo de todos os crentes (GEJ.01_086 , 03;
GEJ.08_041,01).
Todos os motivos para usar a sua força sexual fora da Ordem da obra divina, são
inerentemente arbitrária, egoísta e hedonista (GS.02_080,20). O que faz com que tudo isso é
a ociosidade (GEJ.03_066,10), orgulho e arrogância (GEJ.06_056,01), a folia e deboche, o que
torna o material alma sensualmente (GEJ.01_207, 02), bem como todos os tipos de outros
prazeres sensuais que ativam os espíritos da natureza no corpo e estimulação mais aguda a
uma apreciação ainda mais sensual (GEJ.02_210,11). As consequências podem ser doenças
graves e incuráveis, epidemias, infertilidade e sein obsessão (GEJ.04_080,02; GEJ.06_056,02;
GEJ.06_187,08).
Levando uma vida casta e activa de acordo com o ensinamento de Jesus, nossa força
elementar conecta mais e mais com o nosso espírito que o que leva à auto-conhecimento
e aperfeiçoar constantemente a crescer e você sempre pode facilmente suportar todos os
espíritos natureza malicioso e cru, visando despertar os desejos e paixões que habita em nós
(GEJ.08_189,17; GEJ.08_041,07).
Para mais detalhes sobre o tratamento do tema "sexualidade":
http://www.lorber-jakob.com/themen/familie/sexualit%C3%A4t-1
Elisabeth Annau
--------------------------------------------------------------

Como se trata de compreender a GEJ.03_066,03-05?
GEJ.03_066,03, Satz 1: frases 1: "Se um homem tem muita semente, então é bom que o spread
em outro campo, de acordo com o bom costume dos antigos pais e patriarcas, e ele não pequeis”.
"Ele tem muita semente": Isso não significa que a capacidade de ereção do pênis, que não é a
capacidade de ter relações puro (lat coeundi Potentia.), Mas a capacidade de reprodução ou
de fertilização (lat potentia generandi.). É, pois, aqueles homens que têm uma grande quantidade
de espermatozóides capazes de fertilizar.
"Eu coloquei em outro campo": um semeador coloca sua semente em um campo para produzir um
resultado, então a relação sexual com outra mulher só é permitido ser pai de uma criança, o que
também é clara:
"De acordo com a boa forma dos antigos pais e patriarcas." Isso indica que somente no caso de
infertilidade de sua esposa é permitido com o consentimento de relações sexuais com
outro de procriar filhos, conforme descrito no Antigo Testamento (= boa maneira dos velhos pais
e patriarcas), ver (!): 1.Mo , Kap 16 und 30; GEJ.02_103,21; GEJ.04_231,03; HGt.02_089,04;
HGt.01_010,14.
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Isso é entender por isso, é claro desde o seguinte frase 2: "Mas se ele sai apenas em segredo",
que está traindo a sua esposa/parceiro, “para se encontrar com prostitutas sórdidos, a fim de
satisfazer seus instintos e jogar bem, sem gerar uma fruta" portanto, para satisfazer seu desejo
sexual, “ao fazê-lo ele comete um pecado sodomita certamente áspera contra a ordem divina e
contra a ordem da natureza". (GEJ.03_066,03)
GEJ.03_066,04: "Só um homem jovem, impetuoso [impulso] procriação, se for tomado das
atracções de uma menina em um poderoso demais como para ser mestre mal de seus sentidos,
só então é o legítimo junta-se à Virgem, com ou sem fins de procriação", isso indica que um jovem
com um instinto sexual extremamente forte, em seu desejo sexual mudou de as atrações de uma
mulher para que ele já não sabe dominar, pode juntar-se por mútuo acordo com ela, mas então ele
tem que assumir a responsabilidade e arcar com as conseqüências, conforme explicado mais
nessa direção.
Ao contrário de alguns opinião errônea com o que não é dado permissão para o estupro, mas
esta deve, naturalmente, ser feito apenas se a mulher concorda: "Mas quem ele rasga com
violência uma menina, uma menina ou uma mulher, homem já deve ser julgado aqui [na Terra]!
Consist violência em o que você quer, tanto na força das mãos, seja por meio de presentes
nell'allettamento muito precioso, não faz diferença no crime. Nem mesmo o poder da fala ou o uso
Mídia magicamente anestesia, através do qual a fêmea foi colocada, com aparente
espontaneidade, à disposição do desejo lascivo do homem, bem, mesmo que diminui o pecado até
mesmo um fio de cabelo, e mesmo se, como resultado da luxúria, foi Ele foi realmente concebido
resultado, porque tal concepção ocorreu contra a vontade de ambas as partes e, portanto, não
contribui para mitigar absolutamente o crime”. (GEJ.03_068,08)
GEJ.03_066,05: "Mas, então, um homem em chamas [impulso] procriação deve tomar
imediatamente uma esposa como deveria e, se necessário, de acordo com a esposa legítima
adequada também uma concubina, por isso não surgem nenhuma disputa e conflito ", significa
que um homem com um desejo sexual e capacidade de reproduzir muito forte você deve se casar
imediatamente após a ordem de Deus (GEJ.03_066,06!) e quando seu desejo sexual é demais
para sua esposa, ele com a aprovação do seu pode tomar uma concubina, de modo que não é
tomada, portanto, uma relação de casamento arruinado.
A permissão para ir ao redor prostitutas lá.
Por outro lado, no entanto, existem muitos remédios para o impulso sexual, ver, por exemplo
HiG.03_56.08.11,05; GEJ.04_080,04; GEJ.03_069,02; GEJ.03_072,04; GEJ.03_072,02;
GEJ.06_187,01; GEJ.03_066,08; GEJ.07_085,09; RB.02_157,12; HGt.03_064,15; HGt.02_089,04;
RB.02_203,20; GEJ.04_080,19; GEJ.08_041,12; GEJ.06_019,01-05.
Elisabeth Annau
_______________________________________________________________________________
Eu ofereço seminários na luz da Nova Revelação de Jakob Lorber sobre "a natureza do homem
e do seu destino", bem como "auto-conhecimento". Para saber mais, consulte: http://www.lorberjakob.com/aktuelles Elisabeth Annau
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COMO LER O JORNAL?
Receita na Internet e tipo http://www.jakoblorber.it.
Não aparece a primeira página do site italiano.
Clicando no botão "click" Jakob Lorber International.
VAI APARECER ESTA PÁGINA MUNDO

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

JORNAL NOS ITENS ANTERIORES FORAM CLASSIFICAÇÃO Nº 4
3 AS SEGUINTES PERGUNTAS PARA OS "ESTUDIOSOS EUROPEUS"
1) você deve se unir sexualmente SOMENTE para procriar?
2) Porque é que a abstinência sexual é mais fácil para algumas pessoas, mas é impossível para
os outros?
3) Há casos em que você pode ter sexo sem pecado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrigado amigos e estudiosos Annau Elisabeth e Wilfried Schlätz, por ter enviado suas contribuições
para a pergunta: "Você pode ter o sexo sem procriação e, portanto, sem pecado"
Ambos responderam NÃO, o envio de referências da ópera A NOVA REVELAÇÃO.
O tema sobre a SEXUALIDADE "será adicionado no Resumo futuro-Book com cor e feito com
esses estudiosos europeus que pretendam participar na Assembleia específico na Itália, onde os
custos de viagem e hotel será paga pelo italiano.
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A reunião "primeiro" terá lugar em Veneza, sábado 10 outubro, que vai participar o estudioso
alemão Wilfried Schlätz. Aproveitamos esta oportunidade para convidar outros estudiosos em
todo o mundo para participar nesta reunião. Escrever a associazionelorber@alice.it
Agora, os primeiros 4 páginas (10) um resumo (com fotos) trabalhos de Elisabeth Annau, Wilfried
Schlätz e Giuseppe Vesco.
NOTA IMPORTANTE: No livro-Resumo Não é apropriado dizer aos casais: "Junte-se
sexualmente só para ter filhos", caso contrário a 99% imediatamente jogue no lixo este livro e
não acreditar nada do que está nele.
De acordo com o autor do livro-síntese, o sexto mandamento do Senhor será explicado de outro
modo, tais como o que agora se segue.
Comunique-se o seu ponto de vista a associazionelorber@alice.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CELESTIAL)

É

(INFERNO)
O impulso mais poderoso - que é inato nos seres humanos quando eles vêm de idade - é a
BRAMA SEXUAL. [GS.02_079,08].
O impulso mais poderoso - que é inato nos seres humanos quando eles vêm de idade - é a
BRAMA SEXUAL. [GS.02_079,08]
Ele é um "instinto sexual" está inscrita em cada ser humano - que muito pouco, aqueles que
absolutamente [HiG.03_49.04.06,40] - [Er.01_059,01] -, cujo objetivo principal é o de "induzir
homem à procriação" (geração de crianças).
Esse instinto, inata em homens e mulheres, resulta em uma forte necessidade de satisfazer esse
desejo freqüentemente [GS.02_081,06], e sua maior característica é dar os seres humanos a
sensação final de "diversão". Se não houvesse essa grande prazer, muito poucos atos sexuais seria
feito para criar as crianças. [GEJ.02_060,02]
O segundo propósito é, em vez de "tentar mais difícil de superar" para a maioria dos seres
humanos, porque o desejo sexual inata é um desejo quase invencível, que tem mais poder do
que todos os outros desejos para "enganar seres humano". [GS.01_084,05-07] - [GS.02_081,15]
- [GEJ.04_080,02] - [RB.01_097,02]
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Quem pode ganhar esse pulso, pode começar a iniciar o caminho que conduz ao Reino de Deus.
Aqueles que não podem ganhar tudo, ele não pode mover-se em direcção ao Objectivo de vida, ou
para entrar no Reino de Deus. [HiG.03_48. 10.14,01] - [HiG.02_50.10.14,04-06] - [GEJ.04_230,05]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A castidade ou a união sexual praticada APENAS para produzir crianças, existem as
seguintes exceções:
[[GS.02_080,04] Se um homem gera um filho seriamente com a esposa de outro homem que não
pode ser fecundado pelo marido, por isso, peço [apóstolo João]: "Este pode ser o réu de pecado como
adultério?".
GEJ.03_066,03] Se um homem tem muita semente, então é bom que o spread em outro campo,
de acordo com o bom costume dos antigos pais e patriarcas, e ele não vai pecado
[GEJ.03_066,04] Apenas um homem jovem, impetuoso [impulso] procriação, se for tomado das
atracções de uma menina em um poderoso demais como para ser mestre mal de seus sentidos,
só então o é permitido para se juntar com a virgem, se deve ou não para a procriação; Mas após o
ato ele é obrigado a dar-lhe conscientemente o que foi prescrito por Moisés. E se essa união causado
pela necessidade do homem desenvolveu uma fruta, então ele deve dar as virgens de dez a cem
vezes do que de acordo com Moisés, ele seria responsável se o sindicato não nasceu qualquer fruta,
porque a virgem é ", para um homem, um grande sacrifício para a vida ea morte! Se mais tarde o homem
pode se casar com uma virgem tal, então ele não pode deixar de fazê-lo, porque, como eu disse, ela fez
um grande sacrifício para ele e liberta o homem a partir de uma carga que ele atordoa.
RB.02_203,16] Você reclama dos governos dos príncipes mundanos, porque você precisa de muito
luxo e colocá-lo de volta lá, mas isso incomoda principalmente por causa de sua carne insatisfeito!
Na verdade, suas finanças não são suficientes e, de uma certa maneira, você tem que comer as peles
junto aos porcos, e mesmo que só raramente; assim você está cheio de raiva contra os príncipes,
que podem ter as mais belas mulheres, como muitos como eles querem.
[RB.02_203,17] Mas você não percebeu que Deus, o Senhor, é que isto acontece para que saibais
que Ele tem destinado para algo melhor do que as obras da carne de sol. O homem, enquanto ele
vive em um mundo em carne real de morte, também devem satisfazer as obras da carne, de acordo
com um propósito sábio e extensão, mas não como o fim do seu ser, mas como uma função
natural equilibrada, uma vez que existem vários, para o serviço de carne morta temporária.
[RB.02_203,18] Quem no mundo faz isso segunda medida e da ordem, ele faz bem, mas que se
abstêm completamente, faz ainda melhor. Na verdade, o Senhor não deu a carne desta forma
como uma necessidade, mas como uma qualidade para um uso equilibrado e sensato.
Aqueles que faz uma exigência, é um miserável pecador. [...]
[GEJ.02_210,17] E se, como muitas vezes acontece, o Inferno dessas almas já bem, isto é o seu
corpo, ele ocasionalmente ainda me sinto muito claramente as suas necessidades, então estes
almas vêm para baixo por um curto período de tempo em seu próprio inferno; Em outras palavras,
eles concordar com o pedido do corpo e seus espíritos. Mas tais almas não podem agora ser mais
completamente impuro, e são apenas enquanto permanecerem na lama pútrida espírito do seu corpo;
Mas eles não podem durar muito tempo nestas condições e, em seguida, em breve regressar ao seu
antigo estado de completa pureza, que são, em seguida, novamente tão bem, como se eles não
eram impuros nunca. Mas nessas ocasiões eles estabeleceram em sua paz Inferno ea ordem durante
um certo tempo e pode, então, movimentar ainda mais imperturbável e fortalecida à luz do seu espírito.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mas o que seria esta "TEST tão difícil de superar" para a maioria dos seres humanos?
Aqui está: "Junte-se sexualmente APENAS para criar as crianças, mas não para a
satisfação de seu desejo sexual sem procriar”.
Este "mandamento" Deus tem sido dada por Deus a Moisés e restaurado novamente para seu
escriba Jakob Lorber em 1843, que escreveu "a mais extensa e revelada por Deus já comunicada
aos homens" [GS.02_123,11] cujo nome é A NOVA REVELAÇÃO.
Este é o sexto mandamento, que diz: "Du sollst nicht Unkeuschheit treiben, nicht
ehebrechen". [GS.02_079,01]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E 'o Mandamento mais difícil de observar, porque mesmo o primeiro casal humano, Adão e Eva, eu
transgredido. [GS.02_080,19]
Aconteceu que Eva tentou Adão, que não conseguiu vencer seu desejo sexual e assim se juntou a
ela, cometer o "pecado original" [HGt.02_008,09-11]. Em seguida, eles foram perdoados e novamente
à esquerda para viver no paraíso [HGt.01_011,24]. Finalmente, eles foram expulsos devido a uma
orgia coletiva sexual. [HGt.01_013,13 und 41].
Também uma parte dos espíritos criados primeiro transgrediu o mandamento, embora diferente da
de Adão e Eva, e da criação material é a prova. [HGt.02_227,11-12]
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Adão e Eva, portanto, não passou no teste, porque o desejo sexual inata neles ganhou o
mandamento de Deus que os proibiu de unir-se sexualmente.
Desde que a união sexual "proibido" nasceu um fruto NÃO
abençoada, que Caim, ou ser um "egoísta" [GS.02_080,19] que foi
tão longe para matar seu irmão Abel.
Muitas crianças das montanhas, ministrados pelo próprio Adam,
desceu para a planície e escolheu juntar-se com as belas mulheres
Cainite [HGt.03_126,05-06] - [HGt.03_131,02]. Mesmo nesses
homens venceu a estimulação do desejo sexual, apesar de os
"ensinamentos divinos" que Adão lhes havia dado. Eles preferiram o
godurie agradável temporária com bela planície Cainite, em vez de
ficar nas montanhas com Adam para se tornarem "filhos de Deus".
Os dois casos mencionados acima, mostram como é difícil ganhar
o "inato desejo sexual em cada ser humano", e é difícil para o ponto
que quase se poderia dizer que havia muito poucos homens que
conseguiram superar este teste difícil, como Giovanni Batista, São
João Evangelista, Enoch, etc., e, certamente, Jesus de Nazaré.
Hoje em dia, mesmo que estejam no início do terceiro milênio, as coisas não mudaram em absoluto
daqueles tempos antigos, uma vez que ainda hoje o teste mais difícil de superar é o "desejo sexual",
ou ganhar o estímulo mais poderoso e inato agradável em homens apesar de atos sexuais não
abençoado trazer conseqüências graves e múltiplos, que muito poucos conhecem.
Na verdade, hoje em dia a ciência médica convida os jovens, os adultos e os idosos a fazer muito
sexo para viver saudável e se tornar mais esperto! Ele convida mulheres, mesmo nas últimas semanas
de gravidez, ter relações sexuais para "melhorar o parto natural". A ciência médica ensina exatamente
o contrário do que informou o Senhor, e que é que o sexo conduz às piores doenças.
Aqui estão as conseqüências negativas causadas por atos sexuais sem procriação.
-----------------------------------------------------------------------------A primeira consequência é o fato de que eles estão faltando o necessário configuração "específico"
para concluir da alma, ou em um ato sexual é jogado fora da substância éter vital que foi usado para
dar a alma da forma humana. [Er.01_053,05] - [GEJ.04_230,02] - [GEJ.08_041,06].
Mas, em adição à "dispersão de partículas", há também "a aquisição de um excesso de
partículas", tal como acontece com as pessoas muito propensas a qualquer natureza sensual. Por
exemplo, o teimoso vão encontrar-se no futuro com os chifres de veado, enquanto o luxurioso vão
encontrar-se cheio de genitália feminina, eo lascivo vão encontrar-se cheio de órgãos sexuais
masculinos. [Er.01_053,05].
Os habitantes da antiga cidade de Sodoma depravada [e Gomorra] em vez foram encontrados em vida
após a morte com um formulário de modo incompleto, a ponto de não ter a figura humana mais normal,
tal como com os rostos horrivelmente distorcidas e até mesmo formas monstruosas. [GEJ.07_119,07-09]
Outros tipos de pecadores - como os que são mortos para ser humilhado em seu orgulho, ou
aqueles que são mortos por causa de uma garota que os deixou, ou para aqueles que são mortos pelo
remorso por ter matado alguém - encontrar-se no futuro, sob a forma de um esqueleto humano ou
algum animal, como o esqueleto de um lobo, cão, galo, salamandra, lagarto, escorpião, serpente ou
dragão. [GEJ.04_151,09] - [GEJ.04_152,1-7]
Somente aqueles que viveram na Terra com amor puro, vão se reunir em vida após a morte com
uma alma perfeitamente humano. [GEJ.04_152,04]

NOS NÚMEROS PRÓXIMO SERÁ PUBLICADO NO OUTRO PÁGINAS
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QUE SERÁ THE «PAÍS» QUE TERÁ INÍCIO
'O RETORNO DE JESUS NA TERRA ?
Nós convidamos estudiosos em todo o mundo para apresentar os seus pontos de vista sobre o
"país" citado na seguinte revelação. (Enviar associazionelorber@alice.it )

Voltar no Ocidente não é um país enorme, que é cercada
por todos os lados do mundo grande oceano, e nenhuma parte dele é
combinado com o velho mundo acima do mar. A partir desse país, os
homens se sentem grandes coisas em primeiro lugar, e estes vão surgir
na Europa Ocidental, e deve resultar em uma irradiação de luz e
controirraggiamento. As luzes do céu se reunirá, irá reconhecer e apoiar.
[GEJ.09_094,15] A partir dessas luzes assumir a forma de Sun Life, de
modo que o novo e perfeito Jerusalém, e neste sol Vou voltar para a
Terra".
[GEJ.09_094,14]

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

Veneza, 15 de Julho de 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM
BANCO: INTESA SAN PAOLO

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

“CAIXA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (Julho 2015)
OBRIGADO aos adeptos: Wilfried Schlätz – M Georges Oberlechner – Filippi Valter.

Oferece € 793,00

Encargos traduções € 814,62
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CAIXA € – 21,62

