n. 06. 15-08-2015
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
Aansluitend volgt de uitleg van Wilfried Schlätz via de ‘NATIE’, in welke de TERUGKEER VAN
JEZUS OP AARDE rechtstreeks te wachten staat.
Ter afsluiting volgt een vernieuwde oproep aan allen, donaties te sturen, want in het andere geval
zal dit initiatief, om de vrienden en vriendinnen van Lorber met elkaar in contact te brengen’, al
haar einde na de 7e uitgave zal vinden. Wij hopen op jullie royale ondersteuning.

Toegezonden e-Mails associazionelorber@alice.it
(We willen je vragen om in je e-mail een persoonlijke foto van jezelf mee te sturen)
1) Wilfried ......... uit HOLLAND:
Waardevolle geachte Giuseppe,
Het verheugd mij zeer, dat het TIJDSCHRIFT JAKOB LORBER nu ook in de
Nederlandse taal verschijnt.
Dan verzoek ik je vanaf nu, indien mogelijk, mij het tijdschrift niet meer in de Duitse taal toe te
sturen. Met veel groeten en dank !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Innocenzo Pisano uit ITALIË:
Beste vrienden,
Ik wil jullie er over informeren, dat een geneeszalf mijn vader heeft genezen van een
hartboezemvibrileren, zoals het elektrocardiogram [zie bijgevoegde data] bewijst, dat in
de eerste noodhulpdienst van een ziekenhuis werd ontdekt.
Hiertoe de details: mijn vader verloor zijn bewustzijn en in de noodhulpopname werd als eerst een
ECG gedaan, waarbij men het hartvibrileren ontdekte. Nadat de door mij toebereide geneeszalf
slechts drie keer werd ingemasseerd, heeft men de ECG [Elektrocardiogram] herhaald en het hart
sloeg tot grote verrassing van de artsen weer volkomen normaal.
Bijzonder belangrijk is daarbij, dat de wijn en de olie biologisch zijn, d.w.z., deze mogen geen
sulfide- of andere bijvoegingen bevatten. Wat echter nog veel meer belangrijker is, deze mogen geen
schadelijke stralen [zoals bijvoorbeeld die van de mobiele telefoon] blootgesteld worden. Dit geldt ook
voor iedereen, die een mobiele telefoon gebruiken [men zou veel beter een hoofdmicrofoon daarbij
gebruiken]
Wie de spirituele wedergeboorte heeft ervaren, kan zien, hoe de aura door verontreinigde olie en
wijn donker van kleur geverfd is, waardoor de genezing van de zieke wordt belemmerd.
Helaas bestaan er in de huidige tijd veel schadelijke stoffen, die wij – zonder het te weten – tot ons
nemen. Ik schrijf dit bericht alleen daarom, om getuigenis hierover af te leggen, hoe werkzaam de
totale en door Lorber geopenbaarde geneeskunde van onze hemelse Vader is en dat het altijd
functioneert. Men moet enkel en alleen de natuur respecteren en deze niet met dingen vermengen,
die haar vreemd zijn en ze remmen.
Opdat de vrede met jullie zei. In naam van de Heer.
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
vriend Innocenzo betrekt zijn schrijven op het boek ‘Hemelse Gaven’, op welke wijze dit
mysterie beschreven staat [Boek 2 – hoofdstuk 332 – 2_44.04.13,01 – 13 APRIL 1844].
Wie de beide data met de ecg’s ontvangen wil, kan zich aan het volgende emailadres wenden: associazionelorber@alice.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3) Bernhard .............. uit ROEMENIË:

JAKOB LORBER INTERNATIONAL n.05
Goddelijke verwekking / satanische verwekking,
Deze hatelijke beelden, die jullie hiervoor gebruikt hebben, zijn zeer drastisch en die van de
katholieke kerk van de 19e eeuw zijn er erg identiek mee.
Eigenlijk schaam ik mij ervoor, een dergelijke nonsens in samenhang met Lorber te zien.
Denk toch daarover na, hoeveel van de actueel levende 7,5 miljard mensen verwekt werden in
de naam van Jezus. Dit percentage ligt waarschijnlijk bij 0, 0000000000 procent.
De hoofdzakelijke meerderheid van de mensen zijn dus volgens jullie opvatting ‘satanisch
verwekt’ en zien er dan zo uit, hoe jullie het ook in die verschrikkelijke voorstellingen je voorstelt?
De meerderheid van al degenen die ooit op Aarde geleefd hebben en levende mensen,
waaronder ook ik zelf, is toch wel uit een soort ‘wellust’ van onze ouders ontstaan.
Deze zo verwekte mensen als ‘satanische monsters’ te laten zien, is voor mij er compleet
naast. Dom, aanmatigend, compleet vreemd van het leven en ook compleet contraproductief.
Ik weet niet, waar jullie ook maar rondzwerven, maar ik zie slechts mensen om mij heen, die
weliswaar ‘satanisch verwekt’ worden, ondanks dat een innerlijke en uiterlijke schoonheid
bezitten. En ver verwijderd van deze monsters, die jullie daarin menen te zien.
Bernhard
Hilfe für Kranke ohne Hilfe – Die praktische Anwendung von – Geistheilung und Heliopathie
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Bernhard
Om te beginnen wil ik je er opmerkzaam maken, dat je mij weliswaar drie mailbrieven hebt
verstuurd, maar vanwege de dure vertalingen evenwel maar ‘een mail per uitgave’ gepubliceerd
wordt.
Op je eerste mailbrief zou ik je het volgende willen antwoorden. Jammer, dat jij je voor de Heer
‘schaamt’, omdat de foto’s, waarover jij je hebt opgewonden, ‘de visuele voorstelling van je eigen
woorden’ zijn.
In je brief schrijf je, dat in deze wereld ALLE mensen door wellust verwekt worden, maar je ziet
echter de mensen als mooi, zowel binnen als van buiten.’!
Helaas ziet de Heer bijna alleen maar VERSCHRIKKELIJKE mensen, die jij als ‘onzinnig enz.
aangeduid hebt.
Inderdaad is het dat, wat de Heer tot iedereen zegt, de kinderen vanuit het eigen seksueel
plezier en niet volgens het goddelijk doel verwekken, die daarin bestaat, de toekomstige
‘Godskinderen’ te scheppen.
Jij gelukkige, die ‘alles in een prachtig licht’ ziet, terwijl de Heer alleen maar
‘VERSCHRIKKELIJKS’ ziet.
En het bewijs ervoor is, dat alles VERSCHRIKKELIJK is, dat ligt in de rechtstreekse op komst
zijnde terugkeer van Jezus op de Aarde, welke toch een Fase van de loutering van de
mensheid vooruitgaan zal, in welke de MILJARDEN van ‘gedrochten’ geëlimineerd worden, die
jij voor een ‘engel’ houdt.
----------------------------------------------------------------------------------------[Hemelse GAVEN.01_40.06.08]

Over Kinderopvoeding
(8. juni 1840, Pinkstermaandag, ‘s avonds 7-10 uur)

[HiG=Hemelse Gaven.01_40.06.08] O Heer, op welke wijze moeten de kinderen worden
opgevoed, zodat zij bekwaam mogen worden, om eens Uw kinderen genoemd te worden?
[HiG.01_40.06.08,01] Nu, schrijf dan! – Het is een goede en juist gestelde vraag, waarop
Ik jullie een vastgesteld antwoord wil geven. Maar zie toe, als Ik jullie daarin een juist licht
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geef, dat jullie getrouwe herders van jullie kleine kudden, die jullie uit de diepte werd
gegeven, opdat jullie deze naar de hoogte brengt van alle deemoed en daardoor op de weg
van al het leven door het lichtende vuur van Mijn liefde. Maar het zal jullie veel moeite
kosten, en deze moeite moet jullie vleselijke lust vergelden, die jullie met jullie vrouwen
veelvoudig hebt bedreven, waardoor jullie kinderen als het kleed van de hoer en als
een gedenkteken in het verwoeste Jeruzalem en in een ver en diep graf onder het puin
van Babel werden verdeeld.
[HiG.01_40.06.08,02] Want zie, waren jullie wedergeboren geweest uit de geest van
Mijn liefde, dan hadden jullie de maagd, die jullie tot vrouw hebben begeerd, tevoren
kunnen reinigen in de stromen van het levende water, dat daar in oneindige overvloed
van jullie wezen was. En zo was dan jullie huwelijk een hemelse geweest, en jullie
kinderen (verwekt in de begeerte van de engel, welke is een ware vereniging van de
liefde en de wijsheid), waren dan kinderen uit de hemelen en waren al tot de helft
geboren, het geestelijk zaad erin spoedig opbloeide en tot vrucht in de nieuwe aarde
werd, die daarin is gelegd in de grote tuin van het nieuwe Jeruzalem. En de opvoeding
was jullie tot grote vreugde geworden in het aangezicht van jullie heilige Vader.
[HiG.01_40.06.08,03] Omdat jullie nu jullie huwelijk hebt gesloten in de duisternis
van de wereld, en te verrichten de werken van de dood en te verwekken de vruchten
van de hel, dat daar zijn jullie liefhebbende, vertroetelende kinderen – dan is het ook
moeilijk, om het gebroed van de slangen, het gift te nemen. En het kan zo niet anders
gebeuren, dan door het volledig doden van het lichaam en van het volledig gevangen
nemen van de wil, omdat de eigen wil van zulke kinderen een complete helse of
satanische is, omdat daar ook niet een vonk is, die toen een hemelse was.
[HiG.01_40.06.08,04] Als jullie echter menen, dat Ik hier teveel zeg, dan ga Ik hier tegen
in: onderzoek jullie gebroed, en jullie zullen niets vinden dan: eigenliefde, nijd, toorn,

traagheid, tegenzin tegen alle ernst en een stiekeme, stellige tegenwil tegen
al het Goddelijke, om welke reden zij alleen door straffen of (wereldse) zintuiglijke
beloningen kunnen bewogen worden, om enigszins wat magere zinnen uit de harde
catechismus te leren.
[HiG.01_40.06.08,05] En nu dan, omdat jullie zulks bij jullie kinderen gevonden hebt,
zeg en beken dan openlijk, dat Ik nu slechts uit Mijn overgrote liefde voor het heil van
jullie kinderen en vanwege jullie dat zelf zeg, dat jullie kinderen ware kinderen van

de hel zijn!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
(Dan volgt hierover de beschrijving, HOE MOEILIJK HET IS, ‘’ OM DE ZIEL VAN DE
KINDEREN TE REDDEN, DIE UIT EIGEN SEKSUEEL PLEZIER EN NIET DOOR HEMELSE
VERENIGING WORDEN VERWEKT.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
[HiG.03_40.06.17,01]

antwoord: (de verlossing)
(17. juni 1840)

[HiG.03_40.06.17,13] En zie, in dezelfde tijd echter zullen ook door de hel reeds bij

de verwekking, vooral wanneer deze als zondig en op puur dierlijke
bevrediging was afgestemd, een hoeveelheid van helse liefdesblaasjes in de
omgeving van de buik en de geslachtsdelen achterlaten, die dan ook met Mijn liefde en
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bijna in dezelfde tijd worden uitgebroed – zoals de rupsen in het voorjaar, wanneer de
warmte van de zon komt, zo gaat het ook met dit broedsel door de opkomende warmte van
Mijn Goddelijke liefde in de geest van de mens.
[HiG.03_40.06.17,14] Zie, daarom komen dan ook de verzoekingen, omdat een ieder
van dit geproduceerd wezen van de hel, onafgebroken pogingen onderneemt,
enigszins waar maar mogelijk is om altijd in het leven van de ziel in te grijpen. En wanneer
dan de mens niet krachtig met de nieuwgeboren liefde uit God zelf bereidwillig het
dierlijke bestrijdt, dan stromen ze verwoestend in alle organen van de ziel en
plaatsen zich daar meteen als zuigende poliepen vast aan die plekken, waar de geest in de
ziel moet instromen, en verhinderen op deze wijze de ziel de opname van het leven uit de
geest en daarmee ook de Goddelijke liefde. Als nu de geest ziet, dat hij zich niet kan
verruimen, om een overvloed van het nieuwe leven uit God in zich op te nemen, dan trekt
hij zich weer terug in zijn stomme blaasjes – en des te meer nog in hem vanwege Mijn
liefde, waar God in de mens is.
[HiG.03_40.06.17,15] En heeft dat in de mens eenmaal plaatsgevonden, dan zal hij
weer puur natuurmatig en buitengewoon zinnelijk, en ook verloren, omdat
hij niet weet, dat zulks in hem is voorgegaan, omdat dit dierlijke geheel gekunsteld
weldoend in het begin het zinnelijke van de mens bezet en hem geleidelijk geheel
gevangenneemt, zodat hij door alles, wat van de geest is, uiteindelijk daarvan
niets meer weet, hoort, ziet, smaakt en ruikt en voelt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(Dan volgt hierover de beschrijving, WAT men kan doen, om deze wezens te redden,
die uit EIGEN SEKSUEEL PLEZIER EN NIET DOOR HEMELSE VERENIGING
VERWEKT ZOU ZIJN.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Beste Bernhard,
zelfs wanneer jij in je fantasiewereld leeft, waarin ‘alles mooi’ is, dan nog leef ik in de
werkelijke en satanische wereld, waar iedere dag VERSCHRIKKELIJKE DINGEN
gebeuren.
Ik vraag ale lezers en lezeressen daarom, om steeds ‘’waakzaam’’ te zijn, omdat bij
een ieder van ons monsters kunnen nadern, die soms zelfs onze eigen buren of rustige
personen konden zijn, die echter toch sinds hun geboorte een innerlijke duivel zijn,
wat vooral op de satanische verwekking, resp. de sexuele vergenoeging is terug te
voeren.

VOORBEELD NR. 1:
Een 38-jarige Nepalese werd in het district
vastgenomen en van kannibalisme beschuldigd. Hij
een vrouw en at toen haar inwendige organen.
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Dang
dode

VOORBEELD NR. 2: Gezichten van seriemoordenaars, die honderden
mensen hebben gedood.

VOORBEELD NR. 3:
Andrej Chikatilo was blijkbaar de onbarmhartigste
seriemoordenaar van Rusland; hij dode 55 meisjes,
jongens en vrouwen, doorboorde vervolgens hun
ogen, scheurde hen de vingers af met z’n tanden, en
trok het hart uit het lichaam en beet de tepels eraf.

VOORBEELD NR. 4:
De fanatici van de ISIS verbranden hun
vijanden, terwijl de duivelse aanhangers van de
ISIS in Syrië de vrouwen afslachten.
(OPMERKING: Het beeld van een opmeen
dusdanige beestachtige wijze gedode vrouw,
wordt hier niet weergegeven, omdat het te
gruwelijk was.)

Op de Aarde gebeuren dagelijks de ergste afschuwelijkste
misdaden naast moorden, seksuele misdrijven aan vrouwen en
kinderen (pedofilie) enzovoort, enzovoort...
De mensen, die deze afschuwelijke misdaden begaan, lijken voor de
buitenwereld goede en rustige personen te zijn, maar waarbij zij
innerlijk een duivel zijn.
Bernhard, jij gelukkige, omdat jij "alle innerlijke en al het uiterlijk als mooi
beschouwt"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

4) Hein e Christine Badenhorst uit ZUID-AFRIKA:
Hallo Giuseppe,
wij zijn zeer gelukkig, om met de vrienden van Jakob Lorber uit de gehele wereld in
contact te komen.
Het tijdschrift Jakob Lorber is een FANTASTISCH idee en we willen deze graag elk maand
ontvangen. We leven in Zuid-Afrika en spreken Afrikaans. Kent u iemand, die uit dit land komt en dat
in deze spraak vertaalt?
In het ander geval zouden we jullie daarbij erg graag willen helpen. Er zijn geen woorden voor te
vinden, welke de liefde tot Yahshua/Jezus en onze dank daarvoor te beschrijven valt, dat Hij aan ons
ZIJN woorden door Jakob Lorber heeft geopenbaard.
Getrouw AAN ZIJN Woorden van liefde heeft Hij ZIJN zaad in onze harten gezaaid, waar ze
opgegaan en gegroeid is, tot daaruit een groot veld met vruchten en water gevonden is, vol met
vrede, rust en de wonderbaarlijke fantastische Lorber-Beweging! We verheugen ons met de engelen,
met elke broeder en elke zuster op deze Aarde in het licht! YAHWESHUA, ONZE NIEUWE
OPENBARING SCHENKT ALLEN HET LEVEN, DIE ZIJ VOLLEDIG VANUIT HET HART AANNEMEN!
Dank, dat wij in contact tot elkaar getreden zijn. We staan door ZIJN GEEST met elkaar in
verbinding en zenden jullie liefde, vrede en zegen.
Wij vragen jullie, ons genoeglijk alle voorafgaande tijdschrift-uitgaven toe te sturen.
Hein en Christine Badenhorst
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Dank aan Hein en Christine voor de mooie woorden aan alle lezers van het tijdschrift JAKOB
LORBER INTERNATIONAL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Gerd Gutemann uit DUITSLAND:
Beste Giuseppe,
dank voor het toesturen van de nieuwste berichten. Bij het thema sexualiteit zou ik als
aanvulling/uitbreiding willen verwijzen naar mijn omvangrijke samenstellingen onder de
titel ‘sexuele (on)vrijheid – is toegestaan, wat bevalt?’
Gepubliceerd is daarin tamelijk zo alles, wat er bij Lorber bij dit thema is te vinden, onder
http://www.j-lorber.de/sex/index.htm.
Je kunt voor je geplande boek voor dit thema alle samengestelde teksten hiervoor gebruiken.
Op grond van de zich snelle aftekende Islamisering van Europa was het m.i. belangrijk, om
gedifferentieerd het thema Islam uit het standpunt der Nieuwe Openbaringen van Jezus te wijden.
Omdat de Islam de aanspraak doet, zich op de woordelijke openbaringen van Mohammed te
kunnen steunen en gelijktijdig de Bijbel en het Nieuwe Testament vanwege, naar men zegt - met vele
vervalsingen negeert resp. afwijst, geven de woordelijke Openbaringen van Jezus-Jaweh toch wel de
passende antwoorden op alle in de Islam aanwezige dwaalleringen en de daaruit resulterende helse
uitwerkingen.
Ook wanneer er bij Lorber niet direct veel over Allah, Mohammed wordt genoemd, vinden we toch
nog nagenoeg bij elke verklaring in de Koran daartoe passende ondersteunende resp. meestal te
weerleggen Nieuwe Openbaringen. Vooral stelt de NO overduidelijk en direct helder, wie zich onder
de naam Allah daadwerkelijk presenteert en dat daarom volstrekt niet identiek is met Jezus-Jaweh,
zoals nog best vaak wordt geloofd.
Ben zojuist begonnen onder http://www.j-lorber.de/islam/index.htm, om aanhoudend zulke
vergelijkbare thema’s tussen Islam en Nieuwe Openbaringen te publiceren.
Beste groet.
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Gerd,
dank voor je samenwerking. Ik hoop in de toekomst een weinig Duits te leren, zodat ik je Website
lezen kan.
Bovendien hoop ik, dat op de nieuwe ‘Islamitische Website’: (http://www.jlorber.de/islam/index.htm), geen woorden gepubliceerd zijn, die Jakob Lorber via de Heer in
betrekking op Mohammed en de Islam geopenbaard zijn geworden, want het zou een risico zijn
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voor alle verblijfplaatsen van de Lorber-Verenigingen op de Aarde, te beginnen bij de Duitse
uitgeverij.
Inderdaad had Friedrich Zluhan ”de verbreiding van het boek DE TWAALF UREN en het ‘derde
deel’ van het boek DE AARDE verboden, om het vermoorden van vrienden en vriendinnen van
Lorber over de gehele wereld door twee machtige ‘religieuze sekten’ te verhinderen.
Een voorbeeld hiervoor is de moord op een journalist van het Franse tijdschrift “Charlie Hebdo”,
omdat ze met hun tekeningen de spot gedreven hebben met Mohammed.
Was ik de eigenaar van de Lorber-uitgeverij, dan zou ik allen verbieden, het thema ISLAM op de
Website van Lorber te behandelen, want in het andere geval kon het – identiek, zoals bij het
vermoorden van ‘christenen’, die wij allen mee moeten aanzien – ook tot aanslagen komen op de
Lorberianen door fanatiekelingen van de ISIS.
Beste Gerd, ik vraag je daarom, op de website-bladzijden van Lorber NIETS te schrijven over de
ISLAM. Dat is dat precies evenzo, als men een steen in een bijenkorf vol giftige bijen zou werpen. De
journalisten van het tijdschrift “Charlie Hebdo” hebben het helaas te laat bemerkt. We willen het werk
van Lorber DE NIEUWE OPENBARINGEN in vrede en zekerheid verbreiden.
Duizend dank.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Elisabeth Annau uit DUITSLAND:
Beste Giuseppe,
In juli 04, bladzijde 13 heb je, omdat er zich erg vele Lorbervrienden en – vriendinnen
tegen de door jou beoogde navertelling van de Nieuwe Openbaringen in illustraties
hebben uitgesproken, onder een grote „STOP!“ verklaart: „HET NAVERTELLENDE BOEK ZAL
IN DIT TIJDSCHRIFT NIET VERSCHIJNEN“.
Nu ben ik compleet verrast, dat in juli 05 evenwel een eerste uittreksel uit dit boek verscheen.
Maar niet alleen dat. Ik ben gewoonweg verbluft, dat mijn bijdrage tot het thema sexualiteit, welke
ik uitsluitend voor de uitwisseling onder de geestverwante broeders en zusters voor juli 05 inzond,
uiteindelijk het gewilde doel mij NIET dient, om het navertellende boek mee te ontwikkelen, terwijl
ik mij in juli 04 (nummer 5, bladzijde 5) daarover al heb uitgesproken! Ik distantieer mij hiermee
nogmaals en geheel nadrukkelijk van dit boek en ik wil ook niet, dat voor diens ontwikkeling voor
mijn geestesverwante broeders en zusters al mijn gedachte artikelen en bijdragen worden gebruikt
en ik daar als mede-ontwerpster wordt aangehaald.
Ik verzoek je nu echter ook, daarover een principiële duidelijkheid te geven, waartoe nu
uiteindelijk JLI moet dienen: tot een wederzijdse uitwisseling onder de Lorber-vrienden en –
beoogde boek en diens financiering via deze weg.
Beste groeten.
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Elisabeth,
het grote "STOPTEKEN!! in betrekking hierop, het vertellende en samen te vatten boek in het
tijdschrift niet te publiceren, zullen wij EERST na de publicatie van het voorbeeld over de seksualiteit
in acht nemen.Met betrekking op de VELEN, die een dergelijke publicatie niet willen, daar is echter
een opheldering voor nodig, zodat er hoogstens 10 vrienden en vriendinnen zijn, die zich hierover
hebben uitgesproken. De andere 190 vrienden daarentegen hebben zich hiertoe HELEMAAL NIET
geuit.
In deze zesde uitgave wilde ik het ‘tweede en laatste’ deel met foto’s voorzien in de opgestelde
vertelling iets over de seksualiteit publiceren, maar jouw brief heeft mijn wens begraven waarom ik
dan ook NIETS zal publiceren.
Ik had verwacht, dat de 190 lezers en lezeressen, die niet aan de associazionelorber@lice.it
geschreven hebben, de volgende woorden zouden zeggen: “Giuseppe, WIJ ALLEMAAL
willen, dat dit samenvattende boek gerealiseerd en in het tijdschrift wordt gepubliceerd!”
Hebben deze WOORDELOZE 190 lezers en lezeressen echter niet aan het tijdschrift geschreven,
dan betekent dit, dat zij de voorkeur geven, de woorden simpel weg maar te lezen zoals
bijvoorbeeld de nu volgende woorden over de strijd van Jezus, zijn seksuele verlangens te
onderdrukken.
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[Jeugd Jezus = JJ – 01_300-10]. Zijn hang naar vrouwen onderdrukte Hij door veelvuldige
zware arbeid, door schrale kost, door gebed en door de omgang met wijze mannen.
11. Op dit punt had Hij zelfs extra veel te verwerken doordat Zijn uiterlijk en de klank van
Zijn stem buitengewoon aantrekkelijk waren,
12. waardoor de vijf bijzonder mooie dochters van Cyrenius over het algemeen dodelijk
verliefd op Hem waren en onder elkaar wedijverden om Hem het allermeest te bevallen.
13. Dit soort van liefde beviel Hem wel, maar desondanks dwong Hij Zichzelf telkens weer
tegen elkeen te zeggen: 'Noli me tangere!' (Raak mij niet aan, laat me met rust!)

Ik zelf had de overtuiging, dat voor het GROOTSTE DEEL liever de woorden werden
gelezen waarnaast ook de foto’s te zien zijn. (zie dit voorbeeld, dat in het aanstaande boek
afgebeeld zal zijn:)

[JJ.01_300,10] Zijn hang naar vrouwen
onderdrukte Hij door veelvuldige zware arbeid,
door schrale kost, door gebed en door de omgang
met wijze mannen.
[JJ.01_300,11] Op dit punt had Hij zelfs extra veel
te verwerken doordat Zijn uiterlijk en de klank van
Zijn stem buitengewoon aantrekkelijk waren,
[JJ.01_300,12] waardoor de vijf bijzonder mooie
dochters van Cyrenius over het algemeen dodelijk
verliefd op Hem waren en onder elkaar wedijverden
om Hem het allermeest te bevallen.
[JJ.01_300,13] Dit soort liefde beviel Hem wel,
maar desondanks dwong Hij Zichzelf telkens weer
tegen elkeen te zeggen: „Noli me tangere!“

Maar met het oog op het feit, dat er een zo’n goede 190 lezers en 190 lezeressen van
in totaal 200 lezers zich hiertoe NIET hebben geuit, dan zal in dit tijdschrift ook NIETS
meer uit het toekomstige boek WORDEN gepubliceerd.
Beste Elisabeth, wat daarentegen jouw bijdrage betreft over het thema seksualiteit, dan
moet ik je helaas zeggen, dat het weliswaar nuttig, maar onvolledig is. Want wanneer jij
de enige mens gewezen was, die aan dit tijdschrift had geschreven, zou jij alle lezers
geleerd hebben, dat "de seksuele vereniging ZONDER de verwekking van kinderen
een zonde is”. Echter werd er, dank 2 verdere profs op de Aarde, een OPENBARING
gevonden, dat luidt: dat “de seksuele vereniging zonder voortplanting mogelijk is,
zonder daarbij een zonde te begaan”.
Deze openbaring moet hier nu gepubliceerd worden:
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[GJE.02_210,17] Bij zulke reeds reine zielen gebeurt het dan ook, dat zij toch zo
nu en dan als hun hel, dat wil zeggen hun lichaam, vaak nog zeer verlokkend'
werkt, korte tijd in zo'n persoonlijke hel binnengaan, met andere woorden,
toegeven aan de begeerte van hun lichaam en diens geesten. Die zielen kunnen
dan echter niet meer volledig onrein gemaakt worden, maar zijn slechts voor zólang
onrein als zij zich in de poel van hun lichaamsgeesten ophouden. Zij kunnen het
daarin nooit lang uithouden en keren daarom heel snel in hun reine toestand
terug, waarin zij dan weer net zo rein zijn alsof zij nooit onrein geweest waren.
Daarbij hebben zij in hun hel voor een tijd rust en orde hersteld en kunnen zij zich
vervolgens weer ongestoorder in het licht van hun geest bewegen en versterken.

Zoal je ziet, hoe meer profs zich aan deze meningsuitwisseling in het tijdschrift
deelnemen, des te VOLLEDIGER en BETROUWBAARDER het gepubliceerde thema is.
Wanneer dit tijdschrift niet zou bestaan, dan had jij bij je ontmoeting nog verder gezegd:
“Men mag zich slechts dan lichamelijk verenigen, om kinderen te verwekken, in het
andere geval is dat zonde!”
NU heb je bemerkt, dat jij iets foutiefs hebt geleerd. Ondanks dat ben je nog steeds
tegen een boek, voorzien met foto’s in een samenvattende vorm, dus tegen een boek,
dat licht in het donker van de vele argumenten gebracht had, een licht, die vele mensen
steeds nog op de samenkomsten zoeken, doordat ze de wereldwijde profs daarbij vragen
stellen.
Daarom wilde ik “ALLE wereldwijde profs bij elkaar brengen, om een groot
boekwerk te creëren”, een samenvattend boek, waarin veel dingen verklaard worden,
die talrijke mensen nog niet begrepen hebben.
Ik heb echter bemerkt, dat een dergelijk boek bijna NIEMAND interesseert. Dus zullen
onze zeer bedaagde profs dit weten mee in het graf nemen, zij hebben 50 jaar
onderzoek gedaan en hebben zich dat toegeigend, en dus zullen ontelbare andere
mensen voortaan in het donker tasten.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Wilfried Schlätz uit DUITSLAND:

De persoonlijke terugkomst van Jezus

(JLI-8)

1. A.u.b. het totale hoofdstuk 9 van GJE-94 intensief doorspitten!
2. [GJE.09_094,06] Als Mijn leer op die manier [drukwerk; Internet] onder de mensen
gebracht zal zijn, die van goede wil zijn en een levend geloof zullen hebben, en minstens
een derde deel van de mensen [of ⅓ van 7,5 miljard voor of ⅓ van 3 miljard na de grote
reiniging tot over de helft; 3.HiG [Hemelse Gaven]; 6.Apr 1849; blz.491, V.99] daarvan
[door de Werken van Jezus via Jakob Lorber] die vernomen zullen hebben, dan zal Ik ook
hier en daar persoonlijk en lichamelijk zichtbaar [in een verheerlijkt geestelijk
hulplichaam, precies zoals Rafael in overeenstemming met het GJE-8-137] 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.
[GEJ.09_094,09] Maar in dit land, waar Ik nu al als een misdadiger van het ene dorp
naar het andere door de Joden van de tempel achtervolgd word en dat in die tijd door
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duistere heidenen vertrapt wordt, zal Ik persoonlijk niet weer het eerst optreden,
onderrichten en de zwakken troosten. Maar in de landen van een ander werelddeel, die nu
door heidenen bewoond worden, zal Ik een nieuw rijk stichten - een rijk van vrede, van
eendracht, van liefde en van voortdurend levend geloof; vrees voor de dood van het lichaam
zal niet meer bestaan onder de mensen die in Mijn licht wandelen en steeds in verbinding
zullen staan met de engelen van de hemel en met hen zullen omgaan. - Hier heb je nu een
echt antwoord op je vraag.'
[GEJ.09_094,10] De Schriftgeleerde zei: 'Zal Azië, de oude wieg van de mensen en van
vele zegeningen van God, dus niet meer het geluk hebben om U bij Uw wederkomst op deze
Aarde te zien of te horen? Dat is werkelijk geen blijde tijding voor dit werelddeel.'
[GEJ.09_094,11] Ik zei: 'De Aarde behoort Mij overal toe, en Ik weet op welke plaats
Mijn wederkomst het nuttigst zal zijn voor de hele Aarde! In die tijd zullen de mensen
echter van het ene einde der Aarde naar het andere met elkaar in verbinding kunnen
treden, en wel zo snel als een bliksem uit een wolk schiet"…Dan zal ook het bericht van
Mijn persoonlijke wederkomst gemakkelijk binnen zeer korte tijd over de hele Aarde
verspreid kunnen worden, en dus ook naar Azië.
[GEJ.09_094,14] Er is een groot land ver in het westen, [westelijk van Israël, dus over
de Middellandse zee en vooral over de Atlantische oceaan!] dat aan alle kanten door de
grote wereldoceaan omspoeld wordt en nergens over zee verbinding heeft met de oude
wereld. [Het kan slechts over Amerika = Noord – en Zuid-Amerika gaan!] Uitgaande van
dat land zullen de mensen eerst grote dingen vernemen, en die zullen ook in het westen van
Europa opduiken, en daaruit zal een helder stralen en wederstralen ontstaan. De lichten
der hemelen zullen elkaar ontmoeten, herkennen en elkaar ondersteunen.
Jezus zal dus in een materie-hulplichaam zoals eens Rafael, oftewel in Noord- of in ZuidAmerika zichtbaar optreden als een jonge man (van ongeveer 33 jaar), dat betekent
onderwijzend en troostend de zwakken en een nieuw Rijk stichten en weliswaar op de
plaatsen, waar Zijn persoonlijk, materieel zichtbaar optreden voor de totale Aarde het allerwerkzaamst zal zijn. En dit persoonlijk optreden van Jezus zal door alle Media (televisie,
internet) over de gehele aardoppervlakte verbreidt worden! Daarna volgt ook Zijn
persoonlijk optreden in het westen van Europa!
Alleen maar zeer weinig mensen zullen Hem herkennen en Hem geloven! Maar de
vrienden van Zijn Nieuwe Openbaringen zullen Hem direct aan Zijn Woorden en daden
herkennen!
------------------------------ANTWOORD van Giuseppe:
Beste Wilfried,
volgens jouw interpretatie gebeurd de rechtstreekse terugkeer van Jezus in Amerika.
Mijn veronderstelling is die van de in het 2009 gepubliceerde boek "HET EINDE VAN DE
WERELD tot 2031" waar dat beschreven staat, het is dezelfde trend zoals die van jou, want ook
ik ben van “Amerika” uitgegaan.
Ik had ook Australië in overweging genomen, omdat op een Website staat: Australië, ook het
“nieuwe continent” genoemd, is het enige land op de Aarde, dat volledig omgeven is door de
Pacifistische oceaan”. Ik geloof overigens niet, dat deze informatie juist is, omdat op andere
Websites ook sprake is van de Indische oceaan.
Laten we hopen, dan nog in het leven te zijn, wanneer deze grootse GEBEURTENIS
intreedt.
Dank voor je samenwerking.
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“HOE” – “WAAR” – “WIE” VRAGEN TOT LEVEN
DE IN OPKOMST ZIJNDE
“NIEUWE TIJDPERK” VAN VREDE EN LIEFDE ?
Wij vragen de profs, om de “interpretatie” van jullie via de volgende belangrijke
Openbaringen ons toe te sturen: „Hoe en waar zal dit op komst zijnde nieuwe
tijdperk van vrede en van de liefde zijn en hoe zal men daarin leven?“
In de wens, dat wij allen deel van dit nieuwe tijdperk zullen zijnS, publiceren wij ook
de 28 foto’s van de Oostenrijke mysticus Maria Magdalena Hafenscheer, die deze
gebeurtenis in illustraties vasthield.
Wij danken de profs al vooraf, dat zij hun mening hiertoe insturen, die wij dan in de
uitgaven van nr. 7 zullen publiceren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het gericht van het heidendom
[GJE.08_046,01-10]
[01] Nu zeiden Mijn oude leerlingen: 'Heer en Meester, U hebt ons toch beloofd dat U ons,
terwijl we nog hier zijn, daar meer over zou vertellen; doe dat nu dus, aangezien het nu wel de
meest geschikte gelegenheid daarvoor is! ‘
[2] Ik zei: 'Wanneer het daar de meest geschikte gelegenheid voor is, weet Ik wel het beste,
en bovendien heb Ik jullie daar toch al heel veel over meegedeeld, wat ook zeker zo zal
gebeuren, omdat Ik aan de vrije wil van de mensen niets mag veranderen -en jullie het niet
kunnen veranderen!’
[3] Maar met Mijn geboorte is het gericht van de heidenen overal reeds begonnen; het duurt
nu in steeds toenemende mate voort en zal tot aan het volle licht onder de mensen op deze
aarde nog bijna 2000 jaar voortduren.
[4] Zoals jullie nu echter aan de ochtendhemel zien hoe zich daar allerlei wolken vormen en
zich aan de horizon opstapelen, alsof ze het opgaan van de zon zouden willen tegenhouden,
zo zullen zich ook grote aantallen allerhande belemmerende wolken torenhoog gaan
verheffen tegen de eens komende grote opgang van de eeuwige en geestelijke zon der
waarheid en veel schade aanrichten onder de mensen, maar de uiteindelijke grote opgang van
de zon der waarheid toch niet kunnen verhinderen.
[5] Jullie hebben zojuist nog heel veel mooie sterren aan de hemel zien stralen, en ook in het
westen zagen jullie sterren, die diep in de nacht hebben geschitterd. Kijk, die gingen als
goede boden vooraf aan de nog zichtbare boden van de ochtend en werkten tijdens de nacht;
en dat is nu jullie taak!
[6] Wanneer er evenwel nog helderder ochtendboden aan de geestelijke ochtendhorizon
zullen opgaan, dan zal dat een teken zijn dat de grote en algemene zon van leven en waarheid
weldra zal volgen. Haar zeer heldere licht zal een onverbiddelijk gericht zijn voor alle leugen
en bedrog, die samen met haar volgelingen en vereerders en haar grote wereldse praal in de
afgrond van de verachting, de gerechte toorn en de vergetelheid geslingerd zullen worden.
Want dan zullen de verlichte mensen niet meer terugdenken aan het bedrog en aan het gericht
dat zolang geduurd heeft.
[7] Maar zoals jullie nu al goed kunnen merken, dat de tevoren zo dreigend zwart uitziende
wolkenmassa goud oplichtende randen begint te krijgen, zo zullen jullie in die tijd ook
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merken dat de mensen die tot kort tevoren nog helemaal duister en ware vijanden van het
licht der waarheid waren, van alle kanten door de lichtstralen van de waarheid steeds meer en
helderder verlicht worden, en vervolgens ook, zelf stralend, tot vijanden van de oude leugen
worden. En een dergelijke verlichting door de zon der waarheid uit de hemelen, die zijn volle
opgang nadert, zal Mijn teken van de Mensenzoon zijn voor alle waarachtige mensen op
Aarde en het beginnende grote gericht over de hoer van het nieuwe Babylon.
[8] Dan zullen de liefhebbers van de waarheid in blij gejubel uitbarsten en Mij loven, omdat
Ik hun reeds van tevoren het teken heb gezonden van Mijn opgang aan de hemel van de
innerlijke geestelijke dag. Maar de vijanden van de waarheid zullen beginnen te jammeren en
erg te knarsetanden en ze zullen zich, voorzover dat nog enigszins mogelijk is, met hun steeds
minder wordende aanhangers in duistere hoeken trachten te verbergen, wat hen echter niets
zal helpen; want als dan de volle zon van de waarheid opgegaan zal zijn, zal haar licht alle
duistere hoeken en gaten en holen geheel verlichten, en de vijanden van het licht zullen op de
hele nieuwe Aarde geen toevluchtsoord meer vinden.
[9] Ikzelf zal echter in die Zon zijn als de eeuwige Waarheid en door middel van haar licht
zal Ik bij de mensen heerser en leider zijn van hun leven en van hun tijdelijke, geestelijke en
eeuwige lot.
[10] En daarmee heb Ik jullie nu de volle en gemakkelijk te begrijpen waarheid over het
grote gericht van het nieuwe en oude heidendom getoond. Maar ten behoeve van de mensen
zal Ik jullie later nog een beeld geven dat jullie dan ook aan de mensen kunnen meedelen,
evenwel niet zonder de juiste verklaring. - Laten we nu dit ochtendtafereel rustig verder
bekijken!'
De toekomst van Rome en van de antichrist
[GEJ.08_047,01-16]
[01]Na ongeveer een kwartier, waarin wij allen met grote aandacht naar de ochtendtaferelen
keken, zei Ik weer tegen alle aanwezigen: 'Let nu goed op wat er zich nog vóór de volledige
opgang van de Zon allemaal aan beelden zal voordoen; want Ik wil, dat ook jullie met jullie
ogen zullen zien hoe alles zich in de laatste tijd van het nieuwe heidendom zal ontwikkelen!’
[2] Nu richtten allen hun ogen met verdubbelde aandacht naar het oosten.
Het was nog ruim een half uur voor de volledige zonsopgang, en dus konden zich voor de
ogen van de toekijkende leerlingen nog vele beelden ontwikkelen.
[3] Eerst zag men in de verte een dichte en geheel zwarte nevel van de horizon opstijgen.
Toen deze ongeveer zeven keer de hoogte van het verre gebergte aan de horizon bereikt had,
leek hij weldra te gloeien; er schoten namelijk ontelbare bliksemflitsen doorheen, zodat alle
aanwezigen dan ook dachten dat daar nu een geweldig onweer woedde.
[4] Ik zei echter: 'Maken jullie je maar druk om iets anders, want buiten ons ziet niemand
ook maar iets van dit verschijnsel!'
[5] Daarop werd er weer in alle rust verder gekeken, wat er nog allemaal zou volgen.
[6] En zie, op de bovenste zwarte en door de vele bliksems geheel gloeiende rand van de
nevelmassa verscheen een grote stad!
[7] En Ik zei: 'Kijk naar het beeld van het nieuwe Babylon!'
[8] Toen zei Agricola: 'Heer, dat vertoont een sterke overeenkomst met ons Rome! Alleen
zie ik een groot aantal ruïnes om de stad heen, en in de stad zelf behalve de mij maar al te
goed bekende gebouwen toch ook een groot aantal nieuwe gebouwen en tempels, waarvan de
gevels op wonderlijke wijze met kruisen versierd zijn. Wat heeft dat toch te betekenen?'
[9] Ik zei: 'Kijk, dat is de ondergang van het oude en tegelijk het begin van het nieuwe
heidendom! Reeds over zo'n 500 tot 600 jaar, van nu af gerekend, zal het er daar letterlijk zo
uitzien. Bekijk het beeld echter nu maar verder! ,
[10] Opnieuw richtten allen hun aandacht op het beeld, waarvan de taferelen zich snel na
elkaar ontwikkelden. En kijk, men zag grote volksverhuizingen en vele hevige gevechten en
oorlogen, en in het midden van de stad zag men iets zich zo hoog als een berg verheffen!
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Op de berg stond een hoge en grote troon, die eruit zag alsof hij van gloeiend goud was. Op
de troon zat een heerser met een drievoudige kroon op het hoofd en met een staf waarvan het
boveneinde met een drievoudig kruis versierd was. Uit zijn mond kwamen talloze pijlen, en
uit zijn ogen en uit zijn borst schoten eveneens talloze bliksems van toorn en zeer grote
hoogmoed. En er kwamen koningen naar hem toe, van wie velen diep voor hem bogen.
Degenen die zo voor hem bogen keek hij vriendelijk aan en hij bevestigde hun macht; maar
degenen die niet voor hem bogen, werden door zijn pijlen en bliksems hevig vervolgd en
toegetakeld.
[11] Nu zei Agricola: 'Heer, dat voorspelt niet veel goeds voor de latere heersers over het
nieuwe Babylon! Het lijkt wel alsof hun macht nog groter, maar ook veel wreder zal zijn dan
die nu is. Want nu worden alleen de ergste misdadigers met het kruis gestraft, maar alleen met
een enkelvoudig kruis; maar hij daar houdt alle andere koningen zowaar een niet minder dan
drievoudig kruis voor in zijn heersershand! Heer en Meester, verklaar ons dat toch enigszins!'
[12] Ik zei: 'Dat stelt geen speciale heerser over veel landen en volkeren voor, maar alleen de
zichtbare persoonlijkheid van de antichrist. Dat drievoudige kruis staat voor Mijn leer, die in
die tijd drievoudig vervalst aan de koningen en hun volkeren opgedrongen zal worden: vals in
het woord, vals in de waarheid en vals in de werkelijk toepassing.
[13] De koningen evenwel, die niet voor hem buigen en die hij vervloekt, zijn degenen die
nog min of meer de waarheid van de oude leer bezitten. Zijn pijlen en bliksems bereiken hen
wel, maar die kunnen hun toch geen schade van enig belang toebrengen. -Maar kijk nu weer
verder naar het beeld; want Ik kan jullie daarin alleen de hoofdmomenten laten zien!’
[14] Nu keken allen weer met grotere oplettendheid.
[15] (De Heer:) 'Kijk: vele koningen, die tevoren nog heel diep hadden gebogen voor degene
die op de troon zit, verzamelen hun legers en trekken tegen hem op! Kijk, dat geeft een
verbitterde strijd, en zijn verheven troon zakt al een heel stuk naar beneden tot helemaal in de
stad, en jullie zien nog maar enkele koningen, die zogezegd alleen voor de vorm voor hem
buigen, terwijl nu door de vele andere koningen, die hem afvallig geworden zijn, heel veel
pijlen en bliksems naar hem teruggezonden worden. Maar nu is er van hem bijna niets meer te
zien, en dat zal gebeuren over 1000 tot 1500,1600, 1700 jaar.
[16] Maar kijk nu nog eens! Kijk, hij doet pogingen om zich nogmaals te verheffen,
omgeven door zwarte benden, en enkele koningen reiken hem de hand om hem te helpen;
maar kijk, degenen die dat doen worden dadelijk machteloos, en hun volkeren rukken hun de
kronen van hun hoofden en geven die aan de sterke koningen! En kijk! Nu zakt zijn troon
naar beneden, en de sterke koningen haasten zich erheen en hakken die in meerdere stukken,
en zo gaat nu al zijn macht, hoogheid en grootheid ten onder! Weliswaar slingert hij nog
pijlen en zwakke bliksems om zich heen, maar die beschadigen niemand meer; want de
meeste keren naar hemzelf terug en verwonden hem en zijn zwakke en duistere horden.’
Het duizendjarige Rijk
Bij de geboorte van de "nieuwe" spirituele Aarde
[GEJ.08_048,01-12]
[1] (De Heer:) 'Maar zie nu hoe de zon reeds alles met haar licht begint te doordringen, en
jullie zien de duistere horden in alle richtingen vluchten, alleen niet daarheen, waar de zon
vandaan komt! Voor haar licht verdwijnt nu alles en verzinkt in het rijk der vergetelheid.
[2] Maar kijk nu nog eens, dan zien jullie hoe zich uit de lichte wolkjes een nieuwe Aarde
ontwikkelt! Wat stellen die lichte wolkjes dan wel voor? Dat zijn met elkaar verenigde
mensen die helemaal verlicht zijn door de goddelijke waarheid. En kijk, nu gaan deze
verenigingen steeds dichter en dichter naar elkaar toe en vormen zo één grote vereniging; dat
is dan de nieuwe Aarde, waarboven zich vol licht en helderheid een nieuwe hemel uitspreidt!
[3] Jullie moeten daarbij echter niet denken dat deze natuurlijke Aarde dan zou vergaan en
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in een nieuwe veranderd worden, maar enkel de mensen zullen, doordat ze de goddelijke
waarheid volkomen in hun hart opnemen, als ware broeders en zusters in Mijn naam met
elkaar een nieuwe geestelijke Aarde scheppen.
[4] Dan zal Ikzelf op deze nieuwe Aarde zijn en heersen onder de Mijnen, en zij zullen met
Mij omgaan en Mij nooit meer uit het oog verliezen.
[5] Maar kijk nu intussen ook naar de oude Aarde! Zie hoe er uit de nieuwe Aarde in steeds
dichtere stromen lichten naar beneden zweven naar de oude Aarde, en deze zo doen
ontbranden, dat die in vuur en vlam lijkt te staan! Daar zien jullie heel veel doden als het ware
uit hun graven komen en naar het licht toegaan; zie hoe ze ook weldra bekleed worden met
het kleed van de waarheid en vervolgens omhoog zweven naar het rijk van de nieuwe Aarde.
[6] Maar tegelijkertijd merken jullie ook dat een nog heel groot, duister deel zich ook
inspant om het kleed van het licht over hun zwarte kleed aan te trekken, en daarvan en
daarmee uit eigenbelang en heerszucht nogmaals een nieuw antichristelijk heidendom te
maken; maar Ikzelf laat Mijn toom, dat wil zeggen het vuur van Mijn waarheid, over hen
losbreken, en Mijn engelen van de nieuwe Aarde storten zich als het ware met vlammende
zwaarden op hen en jagen elke verdere duistere poging op de vlucht en de afgrond van de
algehele vernietiging in.
[7] Dat is dan het allerlaatste en grootste gericht, zo'n duizend jaar later. Die tijd zal Mijn
duizendjarig rijk op Aarde genoemd worden, dat door dit allerlaatste gericht nog eenmaal
voor een heel korte tijd door oorlog onderbroken zal worden; maar de overwinning zal snel
en voor alle toekomstige tijden volkomen zijn. Van dan af zullen de Hemelen en de Aarde tot
één herder en één kudde worden. De herder zal, zoals altijd, Ik zijn, en de kudde zullen de
mensen op Aarde vormen, volledig verenigd met de zaligen in Mijn hemelen.
[8] Deze laatstgenoemden zullen namelijk weer, net zoals het in de oertijden van de mensen
op deze Aarde was, zichtbaar met de mensen op Aarde omgaan. Maar voordat dat zal
gebeuren, zal ook de natuurlijke Aarde zeer ingrijpende veranderingen ondergaan. Grote
landen en rijken, die nu nog door de grote en diepe zee bedekt worden, zullen als zeer
vruchtbare bodem opgeheven worden, en heel veel nu nog hoge bergen zullen verlaagd
worden; hun afgebrokkelde toppen zullen zeer veel diepe kloven en dalen opvullen en
vruchtbaar land vormen.
[9] Aangezien de mensen in die tijd geen aardse en vergankelijke schatten meer zullen
begeren en najagen, zullen er ook honderdduizend maal zoveel mensen als nu heel wel
voorzien en gelukkig op Aarde kunnen leven. Tegelijk zullen in die tijd ook alle nare ziekten,
die het vlees geweldig kwelden, van de Aarde verdwijnen. De mensen zullen blijmoedig een
hoge leeftijd bereiken en veel goeds kunnen doen, en niemand zal bang zijn voor de dood van
het lichaam, omdat hij met heldere blik het eeuwige leven van de ziel voor zich zal zien.
[10] Bij het verrichten van goede werken zal het er in die tijd hoofdzakelijk om gaan, dat de
kinderen op de juiste manier opgevoed worden en dat degene die sterk is de fysiek zwakkere
ouderen zoveel hij maar kan zal ondersteunen.
[11] Er zullen op de nieuwe, gelukkige Aarde ook huwelijken gesloten worden, maar zoals
dat in de hemel gebeurt volgens Mijn orde, en er zullen ook grote aantallen kinderen verwekt
worden, maar niet langs de weg van pure wellust, maar langs de weg van de ware
liefdesernst, en dat tot aan het einde van alle tijden van deze Aarde.
[12] Hier hebben jullie nu een getrouw beeld van het laatste gericht over alle heidenen op de
hele Aarde, dat jullie ook heel gemakkelijk en goed kunnen begrijpen!'
De missie van Gods kinderen aan gene zijde
De bestaansduur van de Aarde

[GJE.08_049,01-13]
[1] Nu vroegen de leerlingen Mij: 'Heer en Meester! Zullen wij dat vanuit het rijk der
geesten ook allemaal mede kunnen aanschouwen en mee kunnen maken? En hoe lang zal de
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gelukkige Aarde daarna nog voortbestaan tot aan het volledige einde van haar tijden?
[2] Ik zei: 'Wat jullie eerste vraag betreft, spreekt het natuurlijk vanzelf dat jullie dat alles
vanuit de hemelen niet alleen heel helder zullen zien, horen en voelen, maar jullie zullen
dan en altijd de voornaamste leiders zijn, - en niet alleen op de nieuwe Aarde, maar ook
over de gehele Grote Scheppingsmens en over alle oneindig vele verenigingen van alle
hemelen, die eeuwig nergens begrensd zijn.
[3] Daarom zeg Ik jullie nogmaals, dat geen mens ooit heeft aanschouwd of gehoord, en dat
de geest van geen enkel mens ooit ervaren heeft wat God bereid heeft voor degenen die
Hem waarachtig liefhebben.
[4] Ik zou jullie nu nog wel veel kunnen zeggen en ook wel laten zien, maar jullie zouden
dat nu nog niet kunnen verdragen; wanneer echter de Geest van alle waarheid en alle leven
over jullie zal komen en jullie daarin wedergeboren zullen zijn, zal Hij jullie binnenleiden
in alle diepten van Mijn licht en jullie verheffen. Pas dan zullen jullie begrijpen en inzien
wat voor grootse woorden Ik nu tot jullie en zodoende, via jullie, ook tot alle mensen
gesproken heb.
[5] Wat jullie tweede vraag betreft: die is werkelijk nog heel onnozel; want onze rekenkunde
heeft geen enkel getal waarmee men het meer dan grote aantal aardse jaren zou kunnen
uitdrukken dat tot het einde van de Aarde zal verlopen; en zelfs als dat mogelijk zou zijn, maakt
dat voor degenen die eeuwig in de geest zullen voortleven immers helemaal niets uit.
[6] Ik zeg jullie: van een dergelijke eventueel vastgestelde tijd en uur weet ook geen engel
in de hemel iets af; dat weet alleen de Vader in de hemel! Want de hele schepping is Zijn
grootse gedachte, die echter geen gedachte van tijd, maar een eeuwige gedachte is, en
tevens de almachtige drager en behouder ervan. Ik heb jullie onlangs immers nog gezegd
dat uiteindelijk al het materiële eenmaal tot iets zuiver geestelijks, maar als zelfstandig
bestaand, veranderd wordt, en het is dus niet meer nodig om jullie daar nog meer over te
zeggen.
[7] Kijk nu liever naar de heerlijke natuur aan het begin van de dag, en zie hoe het steeds
krachtiger wordende licht van de Zon alle nevels en somberheid van de Aarde verjaagt, en
leer daarvan, dat dat in de toekomst ook jullie werk zal zijn, en daar zullen jullie beter aan
doen dan al te naarstig te informeren naar dingen waarmee jullie nu nog lang niets van doen
hebben!
[8] Waar jullie bezorgd om moeten zijn heb Ik jullie al heel dikwijls laten zien; over al het
andere hoeven jullie je echter helemaal geen zorgen te maken! Ja, Ik zeg jullie, dat het zelfs
onnodig en vruchteloos is - als jullie je in het geloof en de liefde echt aan Mij houden – om
je zorgen te maken voor de komende dag, over wat jullie zullen eten en drinken en waarmee
jullie je lichaam zullen kleden!
[9] Krijgt men op de markt niet honderd mussen voor een stuiver? Hoe gering is dus hun
waarde voor de mensen, en niettemin zorgt de Vader in de hemel voor ze en kleedt ze goed!
Jullie zijn als mensen immers meer waard dan die mussen?
[10] Kijk eens naar die veldbloemen en lelies! In al zijn luister was Salomo niet zo prachtig
gekleed als zij. En wie zorgt er voor hun kleed? Daarom zijn al dergelijke zorgen van jullie
vruchteloos, en nog vruchtelozer de zorgen om het toekomstige volledige einde der tijden
van deze Aarde! Hebben jullie Mij nu allemaal goed begrepen?'
[11] Allen behalve Judas Iskariot beaamden dat. Deze meende dat het hem niet helemaal
duidelijk was geworden, wat Ik daar op de berg over het laatste gericht van de heidenen
voorspeld had.
[12] Ik zei echter tegen hem: 'Ga maar naar degenen aan wie het duidelijk geworden is! Wat
de Romeinen als heidenen bevatten, zou nu voor jou, als jood en als oude leerling, beslist
ook begrijpelijk moeten zijn!’
[13] Hierop zei hij niets meer en trok zich weer terug, want hij had wel gemerkt waarom Ik
hem zo'n antwoord had gegeven.
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LICHTGEBORENEN “NIEUWE TIJD”

Duiding van het symbool van de 25ste illustratie
(Foto van de mystieke Oostenrijkse Maria Magdalena Hafenscheer, 1960)
Groep met kruis: oprichten van het kruis. – Het komt tot hoge eer.
(Voor het kruis): vrouw in het boetelingkleed = Aflegging van snuisterijen, hovaardij en
ijdelheid.
Groep links:
met vrouw en (spelende) kinderen: opvoeding tot bescheidenheid.
Klos: Er wordt weer gesponnen met de hand.
Werkende mensen: terug naar het eenvoudige, simpele huizen worden gebouwd
(wederopbouw).
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Groep, die goud en edelsmeedwerk begraven: Het materialisme wordt begraven. (Het
materialisme heeft een einde gevonden.)
Rechts:
Ruïnen worden afgebroken, het materiaal besteed.
Hutten met handweefstoelen: Er wordt weer met de hand geweefd.
Links:
een bekransd paard: een paard wordt ingehaald en vol vreugde bekransd. Paarden
zullen schaars zijn.
Een kuddeplek: ronde platte broden worden gebakken (gezegend) en verdeeld.
Twee gestaltes dragen de broden voor de verdeling .
Derde (mannelijke) gestalte: Kloosterling zegent het brood.
Stal met schaapjes: er zullen weinig dieren zijn. (fokken van kleine
huisdieren.)

Links:
Gestaltes met koffers: stedelingenvlucht zal beginnen.
Drie mannelijke gestaltes bij groeve en heuvel: lijken worden begraven.
Groep met wagen, door mensen getrokken: handwerkers trekken binnen en worden
jubelend ontvangen. Handwerk zal gezocht zijn.
Boven rechts: hout wordt uit het water gevist (voor) primitieve boot- en huisbouw.
Links:
Velden worden opnieuw bewerkt. Mensen spannen zich voor eg, ploeg.
Boven in het firmament:
Christus zegent de mensen en hun werk.
Hij zegent de Aarde en alles met voorspoed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DE WERELD WORDT DOOR DE LIEFDE BEHEERST
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Uitleg van het symbool van de 10e illustratie
(Foto van de mystieke Oostenrijkse Maria Magdalena Hafenscheer, 1952)

Beneden:
Brandende halve Aardebol = Alles, wat naar de zonde streeft, valt de zelfvernietiging
ten deel.
Omhoog strevende gestaltes = Die van goede wil zijn, worden gered en door hun
beschermgeesten (Engelen) omhoog geheven.
Aardebol boven = De gelouterde Aarde stijgt uit de nevel omhoog.
Het hart = De stralende liefde van het licht heeft getriomfeerd.
Engel met zanduur = De afloop van een tijdsduur.
Engel met klokken = Het inluiden van een nieuwe tijd. Vrede – en vreugdeklokken.
De gestalte van Christus en Maria = Moeder Maria met de gouden sleutel tot de nieuwe
tijd ontvangt uit de hand van Jezus Christus de scepter.
De mantel van Christus en Maria = de Aarde zal door „HAAR" liefde ingehuld en
beschermd zijn.
Rosengirlande „M" = mocht de regentschap van moeder Maria over de gelouterde
Aarde aankondigen.
(latere duiding: Rosengirlande over de Aardebol in de vorm van een „M" =
verkondiging van de regentschap van Maria over de gelouterde Aarde.)
Misschien is mijn beschrijving hierin nog wat onvolledig. Mogelijkerwijs zal men in latere
tijden het al iets meer duidelijker zien. Daar zijn we dan vooreerst mee tevreden.
Maria Magdalena Hafenscheer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Moge ons onze Heer Jezus Christus allen zegenen.
Josef & Jesus (zijn aanhangers sinds 1995)
Venetië, 15 augustus 2015

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