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E-mail : associazionelorber@alice.it

www.jakoblorber.it – Jakob Lorber International

Queridos amigos de todo o mundo, Lorber,
Nós publicamos o e-mail que veio a associazionelorber@alice.it.
NOTA: Na próxima jornal vai publicar o e-mail de Wilfried Wilfried da Alemanha e na Bélgica, uma
vez chegou em 14 de setembro.

E-mail para chegar associazionelorber@alice.it
(Nós convidamos você a enviar um e-mail com sua foto)
1) Un amigo de ALEMANHA:
Caro José,
Eu já pago € 50,00 + 25,00 = 75,00 € por via de donativo.
Meu desejo seria o de não divulgar o meu nome.
Esperamos que você recebe de outras doações em resposta ao seu apelo de emergência.
É uma pena que você está chorando tão ace, o que precisa estar lá lá pensando ainda?
Infelizmente eu não posso enviar mais.
Saudações.
------------------------------Resposta de José:
Caro amigo,
obrigado e Jesus o abençoe por sua generosidade isso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Klaus Opitz de ALEMANHA:

Contribuição para o tema: "Como " – "Onde" – "Sobre"
Perguntas sobre a vida na próxima "Nova Era" de paz e amor
As questões dizem respeito à 'Reinado Milenar", anunciada por Jesus, que está prevista para
os anos de 2030 ou antes?
Para a questão de "onde" Wilfried respondeu JLI N.06 de 15/08/2015. Os textos dos Lorber
vamos deduzir um retorno renovada de Jesus na América com transmissão anexado à sua
eficácia sobre a Europa (ocidental) e todo o mundo.
Mesmo os "que" tem, na verdade, já respondi, são as pessoas que sobrevivem a "grande
limpeza" [depois] quase 2000 anos.

(GEJ.09_030,05) No entanto, se muitas pessoas estão em toda a medida de sua iniqüidade, e
em seguida, por causa dos poucos boa e elegeu Mia é encurtado pelo tempo de seu ato mal
impunemente, e seu próprio julgamento e sua morte devorar esse mal diante dos olhos dos
poucos justos. Então, ele também foi o caso nos dias de Noé e Abraão e Ló, e também, em parte,
ao tempo de Josué, e assim será o caso agora também várias vezes.
(GEJ.09_030,06) O início da época disse, a experiência em breve os judeus, e mais tarde
também outros reinos com os seus príncipes e os povos; mas depois de uns dois mil anos não é
completa, ele retorna a um grande e geral julgamento, para a salvação do bem e à ruína do
grande do mundo e aqueles que são completamente desprovidos de amor.
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(GEJ.06_207,05) E você vê, como houve o processo de formação natural da Terra, em
seguida, proceder do mesmo modo também a formação espiritual do homem! Atualmente a
alma dos homens ainda estão cheios dos maiores furacões e um fogo selvagem fúria. Paixões
mais selvagens explodiu e devastar tudo em si mesmo e além de si mesma. Mas não importa que,
porque vai chegar um momento em que todas as paixões deste tipo irá converter em uma terra
pacífica e fecunda; só depois haverá plena luz e alegria entre os homens! No entanto os homens
realmente bom e puro será sempre uma minoria em comparação com aqueles que mais ou
menos eles vão dominar suas paixões mundanas.
(GEJ.06_207,06) Tal melhor tempo últimos mil anos, e mais alguns anos (o Reinado
Milenar), e será similar à aparência atual desta Terra que agora é raramente visitada por
tempestades e que goza de uma certa tranquilidade e fim, cheia de campos verdejantes e
árvores de fruto, mas, por outro lado, no entanto, é uma extensão muito maior desertos ricos
muito inférteis e muito tempestuosas do que terra tranquila e fértil, independentemente do
grande oceano.
(GEJ.06_207,07) Mas depois deste período, que vai durar mil anos e mais, a Terra voltará a
ser submetido a um teste de fogo grande ........
Mas o que ele realmente quis dizer quando Jesus anuncia um tempo melhor, um reinado de
mil anos depois do grande julgamento? O que acontece com o número 1000?

(HiG.03_64.03.26,03) O número 1000 representa - com o seu One - Me na personalidade
humana; e os três zeros que seguem o One representar-me na plenitude da Minha Divina
Trindade. Assim, a frase "mil anos" deve ser entendido no sentido de que o número de 1000 é,
de acordo com a correspondência, Myself na plenitude da Minha Divindade (Jesus - Jeová Zebaoth Emanuele). A palavra "ano" representa o tempo em que eu vou ficar até o final da
cúpula do senhorio e vai dirigir e vai levar as pessoas desta Terra, em parte Eu mesmo, em
parte, em vez através de muitos servos novamente despertados. Eles (os homens neste período
abençoado), mas terá de superar seu teste da liberdade de vida, como agora [em 1864], e eles
vão ter um monte de lutar com a matéria. Mas depois de passar as batalhas serão vestidos com
o manto da imortalidade; e você está, portanto, em grande momento de transição.
O "Reinado Milenar" será, portanto, um importante ponto de viragem e um forte impulso para
a "maturidade espiritual", onde o homem espiritual triunfará sobre o material, então tudo o
oposto do materialismo, o desejo de poder e egoísmo hoje prevalecente.

(GEJ.08_048,09) "E uma vez que os homens daquela época (o reino milenar de paz) não será
mais ansioso e ávido de tesouros e passageiros terrestres serão capazes de viver na Terra,
muito feliz e bem equipados, até mesmo centenas de milhares de vezes mais homens como
vivemos agora "(em época Jesus).
GEJ.08_186,08) Como os homens, então purificada, será na Minha Luz e vai manter para
sempre, tão vivo e real, os mandamentos do Amor, então propriedade da terra será dividido
entre os homens, para que cada tem muito a nunca se em situação de pobreza, se for
devidamente trabalhoso. Os líderes das comunidades, bem como o rei, sendo completamente
sob Minha Vontade e Minha Luz, vai todos os esforços para assegurar o seu país, entre as
pessoas, nunca há uma fome. E eu mesmo visitar em breve aqui e ali homens, e eles vão
fortalecer e rinfrancherò-los toda vez que terá grande desejo eo maior amor por Mim.
(HGt.03_013,12) Ame-Me, no entanto, é o epítome de tudo o Meu Pedido "
(HiG.02_50.12.27,05) Mas você não pedir demasiado no início do "reino de mil anos na
Terra"! Um fato que Estados seria, certamente, um reino de Deus com pompa para fora! Mas
um verdadeiro Reino de Deus nunca estará em questão, mas apenas e só no espírito. E assim o
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"Reino de Deus de Mil Anos" não vem com alguns visibilidade externa, mas é, muito
calmamente e sem pompa, no coração dos homens que estão de boa vontade.
(HiG.02_50.12.27,06) Nem sequer perguntar: "Quando e como?". Na verdade, a vinda do
"Milenar Reino de Deus" é o perene, e sempre o mesmo renascimento, cheio do espírito
humano.
(HiG.02_50.12.27,07) O "dragão acorrentado" são os desejos da carne dominado. E a
"libertação final" curto, único e do dragão é o abandono final da carne, que há mais de um
espírito é, porém, continua como deixar uma casa a que se tem usado por um longo tempo.
(HiG.02_50.12.27,08) Mas a materia para um Reino geral de Deus na Terra nos corações
humanos, você tem isso agora já está disponível em abundância em suas mãos. Ago 'que em
breve chegará às mãos de muitos, e scorgerai na real "Milenar Reino de Deus na Terra"!
Amém.
Texto integral www.JESUS2030.de ver coluna abaixo à esquerda "Sobre o futuro (1)", "Sobre o
futuro (2)" e "religiões / igrejas (1)"
Sugestões para temas futuros:
O que significa o amor ao próximo no nosso tempo?
(Pergunta de Refugiados / perseguição dos cristãos / ISIS / violência)
Cura pela fé?
(É possível?)
Caro José,
muito obrigado pelo seu esforço. Bons desejos.
------------------------------Resposta de José:
Caro Klaus,
Obrigado pelo seu contributo sobre a NOVA ERA e para a sua sugestão para tratar assuntos
adicionais.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Elisabeth Annau de ALEMANHA:
Caro José,
Agradecemos a sua nota para Jakob Lorber Internacional (JLI) n. 06 15-08-2015,
ponto 6, página 8, ao qual eu respondo com prazer.
Você escreve: "Caro Elisabeth, em vez sobre a sua contribuição sobre o tema da sexualidade,
devo infelizmente dizer que foi certamente útil, mas incompleta Na verdade, se você fosse o único
a escrever para este jornal, você teria ensinado a todos os leitores que. "união sexual sem
procriação é um pecado."
Resposta: Caro Joseph, você pode lançá-lo sobre como você quer, mas o próprio ato sexual
ainda é um pecado, da qual a Nova Revelação nos dá muitos esclarecimentos, tais como: "Os
cônjuges só deve fazer tanto quanto é absolutamente necessário para a procriação de um ser
humano! ". (GEJ.04_231,03). "Tame, portanto, sempre seus desejos, se não o tempo para
generarMi um fruto vivo; mas quando é hora, então me invocará para que você reter quando
você traz um sacrifício para o pecado e, portanto, você não vai cair, mas ficar aqui na minha
graça" (HGT .02_089,04); "A qualquer momento, quantas vezes você se aproximar de você para
este [procriação] abençoado, sacrificateMi diante de seus corações!" (GS.01_045,14);
"Qualquer ganância por prazer, qualquer que seja a sua forma, mas é particularmente considerar
pecado de adultério quando um homem egoisticamente usa a mulher, porém fraco, ganância
por prazer, [ou seja, apenas para satisfazer seu desejo sexual]" (GS.02_080, 20); "Aquele que se
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une a uma única, pecados contra a castidade, porque o seu ato foi para trás apenas a
satisfação de prazer e não a procriação de um ser humano" (GEJ.03_215,11); "Mas se um
homem solteiro compromete indecente assalto com uma donzela, e ambos evitar a procriação,
em seguida, ambos cometem o crime de infanticídio." (HiG.02_47.06.10,06). Mais informações
sobre isso com o meu tratamento detalhado do tema Sexualidade: http://www.lorberjakob.com/iv-ehe-und-familie/sexualit%C3%A4t/
Mais tarde você Giuseppe escreve: ". Enquanto, por outro lado, graças a dois outros
estudiosos em todo o mundo foi encontrado REVELAÇÃO de que "você pode procriar sem
união sexual e sem pecado"
E' agora oportuno publicar esta revelação: [GEJ.02_210,17] [...]
Resposta: Se você quiser entender um texto, deve ser sempre considerada em seu contexto
global. Assim, a declaração de GEJ.02_210,17 que é o fim das explicações detalhadas de Jesus
no capítulo 209 ("Sobre a pureza moral interna") ea relacionada, novo capítulo 210 ("A essência
da matéria e da alma"). Por isso, recomendo com urgência para a compreensão adequada para
reflectir sobre estes dois capítulos em seu contexto geral.
Afirmar, onde, de acordo GEJ.02_210,17 união sexual deve ser possível sem procriação, sem
pecado desta maneira:
GEJ.02_210,17: "Nessas almas [já bem] também acontece que, às vezes, se seu Inferno, que o
corpo1, muitas vezes é ainda muito ansioso, por um curto espaço de tempo para vir a este inferno,
disse em outras palavras, accondiscendono2 nos desejos do corpo e seus espíritos.
Esclarecimento sobre a pecaminosidade: 1”Mas o corpo é [...] para cada inferno ser humano em
um sentido mais restrito" Então, quando a '' alma [presta] muita atenção para as necessidades do
corpo e age em conformidade, então 2essa vem em ligação com elas e para baixo desta forma
no seu próprio inferno e em sua mesma morte. E quando a alma faz isso, Ele comete um
pecado contra a ordem de Deus nela". (GEJ.02_210,08 + 11)
Ele também afirma em GEJ.02_210,17: "Estas almas [já bem] não pode, contudo, ser mais
plenamente contaminado, mas eles são impuros por tanto tempo quanto você trattengono3 no
atoleiro de seus espíritos do corpo, mas nunca poderão resistir longo nestas condições e, em
seguida, retornar muito cedo no seu estado puro, onde, em seguida, são novamente tão bem,
como se nunca tivessem sido impuro. Ao fazê-lo, no entanto, têm stabilito4 a paz ea ordem no
seu inferno por um pouco 'de tempo e, portanto, pode mover-se para trás e mais forte quanto
mais imperturbável à luz do seu espírito."
Explicação de como criar ordem: "Então, muitas vezes os anjos devem ir para baixo o inferno,
para o pântano de todos os vícios, [= para baixo, a fim de criar ordem!], E em seu retorno de volta
purei como antes no mais alto de todos os céus . E por isso não é incomum, com meus irmãos na
terra: eles 3para baixo de acordo com a sua aparência exterior all'4Inferno, [não para satisfazer
seu desejo, mas:] para manter a Ordem divina e força de vontade pelo que a sua alma
permanece exclusivamente em conexão com o Meu Espírito em vocês. "(GEJ.02_209,05)
GEJ.02_210,17 acordo descer ao inferno, a fim de criar a sua própria ordem na Divina
Vontade / Ensino de Jesus. E quando ele lutou contra suas fraquezas e abnegação
(JJ.01_300,04-18), criando-se assim fim mesmo, então um verdadeiro seguidor de Jesus deve
fazer o mesmo (RB.02_155,11-16 Kap.156 + + 157).
Quem não quer abandonar seus desejos carnais e paixões, ele não largar o seu corpo impuro, a
fim de criar você ordem na Divina Vontade, mas para dar e satisfazer os desejos [de carne] "ele
permanece no pecado, conseqüentemente o inferno ea morte. Mas se ela [a alma] no mundo
continua a viver como o seu corpo, mas você poderia muito bem dizer que ele está morto, ele se
sente mesmo a própria morte e tem um grande medo. De fato, o alma pode fazer o que quiser
neste seu pecado e do inferno, mas não consegue encontrar a vida, mesmo que ela a ama
além da medida. (GEJ.02_210,12).
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A união sexual sem intenção reprodutiva é e continua sendo pecado ainda de acordo
GEJ.02_210,17!
Caro José, antes de acusar a próxima vez "você ensinou algo errado" e difundir declarações
caluniosas, você deve se esforçar por uma vez para entender corretamente o que você quer
comentar sobre isso. Então você também evitar as inconsistências em suas próprias
declarações.
O mesmo se aplica ao "Resumo do livro" você está planejando: Quem quer escrever um livro,
deve entender o que ele quer escrever e, em seguida, ouvir o conselho de Jesus: "A sua
principal preocupação é direcionada para preservar fielmente todos os meus ensinamentos que
você esteve já dada e ainda haverá dados e não, como os fariseus e os idosos, se misturam
entre suas ordens [por exemplo: falsas interpretações do Apocalipse]!" (GEJ.02_150,02)
Quanto às imagens publicadas em JLI Nr. 6, p 17-20 acompanhado por uma interpretação de
Maria Madalena Hafenscheer, suas declarações estão em contradição com o choro da Revelação
de Jesus por Jakob Lorber. Enfraquecendo que com falsos ensinamentos e inconsistência em
relação à sua indicação em JLI No. 0, ponto 3, página 2, em que você explica para Klaus: "A
menção de Mayerhofer não foi publicada, porque o jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL é
dedicado exclusivamente à As obras de Lorber." E em JLI No. 4, nº 3, página 3, você ter
excluído qualquer pessoa do círculo de JLI - e isso mesmo em um extremamente pejorativo e
ofensivo - por que você acha que "ele mistura Lorber com Bertha Dudde".
Mesmo a maneira que você respondeu Bernhard em JLI Nr. 6, página 2, ponto 3 é muito
ofensivo. Então condenar com a sua exortação para ter cuidado com "monstros" que "no
nascimento estão dentro de um demônio" e, além disso publicar imagens de irmãos extremamente
pobres! Como você sabe que os homens nestas imagens são demônios, e não possuído por
demônios?
Um conselho de Jesus: "Não feche seu coração ao seu irmão mais pobres [...] Se você ver todos
os tipos de pecadores, não julgá-los e condená-los, porque - me entender bem - em sua maioria
não são. para o pecado, mas o espírito que nos faz. Não podemos saber o que espírito eles são
incitados. Consequentemente não julgar ou condenar ninguém, não importa o quão sério é o
pecado cometido contra você, ao fazer isso você também um dia você não vai ser julgado e
condenado, como no outro mundo para todos a recompensa será medido de maneira idêntica na
qual ele mediu neste mundo. " (GEJ.01_174,04 + 08).
Acho que é muito lamentável que JLI tomou um rumo tão ruim, ele faz pouco ou nenhum
entendimento entre nós e a verdadeira intenção é criar um "livro em imagens" altamente
questionáveis por meio de contribuições destinadas para comunicação entre nós.
É uma vergonha a imagem de amigos Lorber que é dada pelo "International Journal Jakob
Lorber," e eu não quero apoiar no futuro. I pedir para ser removido da lista de e-mail de JLI.
------------------------------Resposta de José:
Cara Elisabeth,
neste jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL ve publicou as revelações "bom e
misericordioso", e eu também as que dizem respeito à Ordem pública e da Justiça de Deus.
Nenhum jornal em italiano. 37, publiquei o ensino da não julga ninguém do Senhor, está escrito
que um Zorel havia estuprado cinco garotas, então a morte por essas violências
(GEJ.04_066,03). No final, ele foi curado a alma doente deste ladrão e estuprador, e que o Senhor
mesmo contratado para espalhar sua doutrina. (GEJ.04_084,18).
Você vê, eu também revelações públicas "bom e misericordioso" como você fez agora com a
revelação GEJ.01_174,04 + 08, convidando os leitores a "juiz e NÃO NÃO condenar ninguém."
Mas quando se trata de casos em que há monstros GRAVES torturar, estuprar e depois matar
meninos e meninas, então é necessário publicar a revelação do Senhor que diz "matar esses
monstros".
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Isso, então, é a diferença entre você e eu, e que é você - que MULHER - escolha revelação
DOCE, enquanto I - o que o HOMEM - AMARA público que, como disse o Senhor a perdoar, mas
também para "punir".
Em face de reais MONSTERS humanos, você publicou no jornal a revelação GEJ.01_174,04
DOLCE + 08, enquanto eu publiquei a AMARA, e isso é exatamente o que o Senhor comunicou
direção estupradores endurecidos (o chamado MONSTROS) ", porque só esta revelação
permite que os juízes dos tribunais para" eliminar "a empresa MONSTROS aqueles que são
chamados" serial killer ":
(Zorel vez era apenas um ladrão e um vendedor de escravos, e para ele era "normal" violentar as
escravas, mesmo muito jovem. "Muito diferente em vez disso são os MONSTROS que foram
publicados na notícia anterior).
Aqui está a revelação de que o Senhor comunicou a esses MONSTROS:
(GEJ.03_069,06) Mas se um homem é a educação pobre e com ele não ajuda nem castigo nem
jejum, então ele pode ser neutralizado nas mãos de um médico experiente, e que pode ser
salvo sua alma. Dado que existem alguns que são mutilados por si só por causa do Reino de
Deus, bem, tão bem, não pode ser tal que - mas somente se referiu - deve vir para a mesma
causa mutilado na sequência da alienação da comunidade tribunal porque, neste caso, é melhor
entrar no Reino de Deus mutilado do que com o corpo intacto no inferno! E agora você deve saber
bem deve ser tratado legalmente tudo o que vem do desejo da carne! Isso só eu ainda tenho
a acrescentar, e isso é que, no futuro, e para todos os tempos devemos julgar, em tais casos,
assim como nós agora ter aprendido de Mim.
(GEJ.03_069,07) Para tais crimes Moisés ordenou o apedrejamento e

morte na fogueira, mas um processo deste tipo deve ser aplicado
apenas em circunstâncias excepcionais, no caso dos pecadores no
máximo, ser um exemplo warner. Mas eu não revogada [a lei] de
Moisés, mas eu recomendo apenas para proceder em tudo na
suavidade até que uma demasiado grande depravação não exige a
extrema gravidade.
Cara Elisabeth, no jornal italiano que foi distribuído para mais de 20 anos, eu o público, mas
também o bom eo mau ou toda a Palavra de Deus, senão eu levaria para fora da estrada se os
leitores foram para publicar somente o bem.
E assim será no jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL até que os leitores vão mantê-lo vivo
com as suas ofertas.
No que diz respeito à interpretação da revelação GEJ.02_210,17, eu responderei em edições
futuras, como está escrito no livro italiano "essas almas [...] concordar com a solicitação do
corpo e seu espírito."
"Em conformidade com a solicitação do corpo", pois italiano significa "almas permitir que
o corpo para realizar o ato sexual."
AGORA, assim você terá de traduzir essa frase de outro tradutor e, em seguida, eu vou te dar a
resposta, que também poderia ser uma "meu pedido pessoal para DESCULPA, caso a atual
tradução italiana prova errado."
Quanto ao místico austríaca Maria Maddalena Hafenscheer, suas pinturas "correspondem" às
revelações do Senhor enviou Lorber, tais como o quadro 13, em que há "Jesus dentro de um
coração, de onde Seus raios para o Infinito" (ver Lorber: HGt.02_072,17-18, publicada no jornal
italiano 108). Em outras pinturas retrata os "espíritos aprisionados na matéria" (faces humanas
nas rochas). Você poderia chamá-lo de "o Evangelho de Lorber em imagens." É por isso que eu fiz
uma exceção à regra.
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Sobre o amigo que "se mistura com Lorber Bertha Dudde," Eu não respondeu com palavras
maneira doce você gosta dele, mas eu disse a ele como Jesus respondeu a Judas Iscariotes, como

Lorber escreveu a Verdade, enquanto ele Dudde escreveu "o oposto do Lorber."
E para tal um "misturador da Verdade com o CONTRÁRIO da Verdade", eu adotei a seguinte
revelação de que Jesus deu contra Judas Iscariotes:
(GEJ.06_024,18) E eu me virei em meus olhos e disse a seus discípulos: "Deixe ele em paz! Na

verdade ele quer melhorar, ele seria como tentar forçar uma lavagem de preto
até que se torne branco!».
(GEJ.06_024,19) Judas ouviu essas palavras, ele tinha vergonha, fui direto para casa e não
mais foi visto por três dias consecutivos.
Finalmente, no que diz respeito "a verdadeira intenção do jornal JAKOB LORBER
INTERNATIONAL", espero que o Senhor ilumine mais a sua "visão interior" sobre o seu
"suspeito" para uma pessoa que teve a idéia de "vincular amigos O mundo de Lorber, que se
comunicam de notícias, novidades e ao diálogo com conjunto para entender melhor a Sua
Palavra ".
Na verdade, neste jornal que você lê-se as interpretações diversificada, com relação ao
transplante de órgãos e de sexualidade, mas graças a este jornal, todos os amigos e amigos
Lorber do mundo e dar UMA RESPOSTA CERTA.
Na Itália, um estudioso de Lorber disse que "se duas pessoas se amam podem ter sexo sem
procriação e sem pecado", enquanto um estudioso disse que "revelação GEJ.02_210,17 diz
respeito aos homens a vida após a morte e não morto esta Terra ".
Veja como muitas INTERPRETAÇÕES diferentes existem no mundo?
Bem, se o jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL vai viver, ele vai trazer um monte de luz e
clareza, e ALL dará a mesma resposta em frente à mesma pergunta, e não como NU, onde todo
mundo pensa de maneira diferente, apesar de ter lido o mesmo trabalho por Lorber.
ESTE E 'O OBJETIVO DE JORNAL JAKOB LORBER INTERNATIONAL.
Jesus traz a paz em seu coração.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Gerd Gutemann de ALEMANHA:
Caro José,
de acordo com suas diretrizes para este grupo de e-mail, cartas de leitores não deve
incluir mais de uma página de publicá-los no boletim.
Por isso tomo a liberdade de enviar minha resposta diretamente, o que deve ser mais longo, não
só para você, mas para todos os membros do anel de distribuição, para que todos possam ter uma
idéia sobre o tema e expressar sua opinião já para a próxima newsletter. Então me perdoe minha
maneira incomum, dirigido a todos os participantes.
No meu anúncio, publicação de comparações entre textos islâmicos ea Nova Revelação no
http://www.jlorber.de/islam/index.htm, você respondeu a 20/08/2015:
"Espero aprender um pouco" de alemão no futuro, para que ele possa ler o seu site. "
Então você ainda não leu o texto publicado anteriormente. Mas, por mais que você escreve:
"Espero que, no novo site" islâmico "(http://www.jlorber.de/islam/index.htm), não são
publicados em qualquer uma das palavras, que foram revelados pelo Senhor para Jakob Lorber
sobre Maomé e da 'Islam, porque seria um risco para todas as instalações de associações Lorber
no mundo, a partir do Lorber Verlag da Alemanha. "
Meu respeito por temas não representa qualquer 'site islâmico', mas eles são uma pequena parte
de todos os conteúdos da Nova Revelação publicados, mas aqui, especialmente no que diz
respeito aos ensinamentos islâmicos sobre o conteúdo mais diversificado.
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Você tem escrúpulos nem medo de revelar o que Jesus revelou sobre a identificação de Satanás,
com que Deus e Maomé é reverenciado pelos muçulmanos como um ídolo, ou a sua preocupação
ou medo se refere genericamente para a demonstração das diferenças entre os ensinamentos do
Islã e do novo revelações? Se você ritenessi qualquer diferença demonstrável, então quase
todas as declarações de Jesus na obra da Revelação de Lorber é um "risco" como você
temia.
No entanto, você deve saber, em geral, de que o Islã é tão verdadeiro cristão que considera
Jesus apenas como um homem, absolutamente não como o Filho de Deus, ou a encarnação
do Senhor; ele também deve negar que Jesus foi crucificado e morto e ressuscitado. O
"verdadeiro cristão" de acordo com o Islã deve também acreditam que Jesus em Seu retorno vai
introduzir a Sharia islâmica para os cristãos ...
De acordo com a doutrina islâmica, há outros profetas depois de Maomé. Neste sentido, a
existência de novas revelações de Jesus através de Lorber é em si uma prova de que
somos amigos da REVELAÇÃO NOVO todos nós somos já o pior 'Kufar' = infiéis
condenáveis.
Cada palavra na REVELAÇÃO NOVO qualquer conteúdo que contradiz o Alcorão e acreditamos
que a revelação divina como permite ou mesmo fim por Deus para todo muçulmano "converter"
nós "infiéis" por astúcia e encontra-se ao Islã ou a introdução de assombração a guerra para as
pessoas ou o confisco de bens lutar contra nós, a exigir dinheiro do resgate de nós após a tomada
do poder ou se este for recusado para expropriar a nós chutar e nos matar.
Em geral, nós, os cristãos são classificados como pagãos politeístas de outras religiões e ateus
catalogados como homens de terceira categoria que estão a ser tratados como criaturas
repugnantes (e assim também são tratados assim que o Islã em algum lugar tem poder
apreendidos pela guerra )
Seu aceno de cabeça e comparações entre os ensinamentos do Islã e da revelação do Novo
seria um "risco para todas as instalações de associações Lorber do mundo, começando com o
editor do Lorber alemão" em cada caso atinge casa neste fundo, não importa se o
desmascaramento definitiva de Deus como Satanás abre completamente os olhos dos cristãos,
neste caso a amigos nova revelação ou não.
Você, então, escrever:
"Na verdade, Friedrich Zluhan" tinha impedido a circulação do livro doze horas e a "terceira parte"
do livro da terra, para evitar o assassinato de amigos e amigos de Lorber em todo o mundo por
dois poderosos "seitas religiosas ". "
Se estas foram as únicas razões autoritárias e Zluhan, eu não sei. Você sabe com certeza?
Sua preocupação - ou medo de alguma desvantagem para os amigos nova revelação você
justificá-la ainda mais com o exemplo do ataque terrorista na elaboração de Charlie Hebdo:
Um exemplo é o assassinato de jornalistas da revista francesa "Charlie Hebdo", porque ele tinha
zombado Muhammad com seus projetos ".
Você escrever corretamente que era a zombaria de Maomé. Pode a zombaria e escárnio ser
comparado com comparações simples, objetivas de conteúdo entre o Islã ea NOVA REVELAÇÃO?
Sua comparação é aplicado em seguida, limitada apenas ao ponto onde eu reconheço que os
fanáticos islâmicos influenciados por Deus / Satanás certamente não prestar atenção a essas
sutilezas de diferenças. Mas como eu disse, a própria existência de uma obra de pós-muçulmano
revelação seria suficiente para tais atos de terrorismo de qualquer amigo, editor ou NOVA
REVELAÇÃO homepage ...
No entanto a sua próxima dica é particularmente digno de nota:
"Se eu fosse o editor / proprietário da editora Lorber, vieteri todos para lidar com a questão sobre os
sites de Lorber ', porque senão você pode ter - como acontece com os assassinatos de" cristãos
"para a qual devemos participar - mesmo a ataques em Lorberiani pelos fanáticos da "ISIS.
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Que você entender o papel e os direitos da Editora Lorber? A "publicação" família Zluhan
removido da loja não só os "Doze Horas", e omitir muitos capítulos da 'Terra', sem aviso prévio
para os leitores. Ele encurtou e mudou em muitas outras obras de textos de Jesus do
Apocalipse, sem torná-lo reconhecível para leitores e publicou-los, ao contrário da verdade,
como o rendimento do texto original Presumivelmente, ele fez isso para se adaptar de forma
proativa para os nazistas e da hierarquia católica, com o qual a casa Zluhan é dito ter tido
contato próximo (sítio http://jakob-lorber.at/zensur.htm)
Do ponto de vista espiritual, no entanto, é ainda pior que esta família de editores durante
décadas em suas comunidades vender editorial muitas obras, cujo conteúdo, por vezes,
está em contraste gritante com o conteúdo da Revelação de Jesus através de Lorber, por
que revelam métodos e manuais esotéricas, ocultas, espiritualistas e magia (branco). Confiando
que uma editora que imprime e vende as revelações de Jesus, dificilmente a impressão e venda
de textos de conteúdo oposto, muitos amigos da Nova Revelação também comprar esses livros.
Desta forma, eles provavelmente já incontáveis irmãos e irmãs se desviaram e só dificilmente se
tornar livre desta idolatria.
Como seria credível, com história de fundo semelhante, a proibição pela família publicar Zluhan
produzir e divulgar qualquer confronto com heresias Satanic islâmicos? Quem se beneficia
com alguém que se pratica idolatria e assim que faz negócios e lucro? Quem eo que
interesse beneficiaria se ele proíbe de revelar que atrás de Allah revelou Satanás
diretamente "a seu profeta Muhammad '?
Agora você deve repetir este ocultar e negar importantes verdades esclarecedor para
apresentação antes da Sharia?
Agora você perguntar:
Caro Gerd, por favor não escrever nada sobre o Islã nos sites de Lorber. Seria exatamente
como atirar uma pedra em uma colméia cheia de abelhas venenosas. Os jornalistas da revista
"Charlie Hebdo" foram notados tarde demais, infelizmente.
Se você quer evitar qualquer resistência, qualquer perseguição da verdade, a obediência
antes da Sharia e "verdadeiros crentes" os fanáticos é uma forma de curto prazo, talvez
útil.
Se Jesus e os primeiros cristãos tinham escolhido este caminho, não teria havido nenhuma
crucificação, Sua Verdade não nos teria feito livre e resgatadas nem os cristãos original nem
nós. Não haveria nenhum mártir ou a propagação da fé cristã. E alguns mal haveria uma NOVA
REVELAÇÃO ...
É claro, também se aplica a nós a predição de Jesus: (http://www.j-lorber.de/jl/ev10/ev10115.htm#jl.ev10.115,09) "Eu vou enviar a partir de agora até o fim do mundo para Meus
mensageiros do Céu, para que a Minha Palavra não é destruído pelas crianças perversos deste
mundo e não ser muito desacreditado, mas mesmo estes serão perseguidos por causa do Meu
Nome, mais ou menos, até ao momento em de volta como a luz relâmpago de sol a sol no tudo
mais luminosa existe na Terra, e que faz o bem ou para o mal. "
No entanto, há também o convite de Jesus de coragem diante de Sua onisciência e
cuidados constantes. (http://www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-138.htm#jl.ev01.138,19 ff.)
Seu último período recomendado, aparentemente para esconder a verdade, de não publicar
qualquer comparação com as muitas heresias do Islã e ignorar as consequências geopolíticas
da estratégia fatal da conquista violenta de Satanás para continuar a "espalhar a paz ea
segurança", o New Revelação.
Queremos difundir o trabalho de Lorber nova revelação em paz e segurança.
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Minha pergunta a você, Joseph, e outros amigos da Nova Revelação deste grupo soa tão:
"Corresponde às diretrizes de Jesus para a Propagação da Fé (http://www.jlorber.de/jl/lorber/internet.htm) estar ainda com suas cabeças na areia neste momento a
final e na presença da invasão em massa de muçulmanos e cristãos pagão Europa, para
alcançar "paz e segurança" por um par de annetti escondendo a poderosa luz da Nova
Revelação de Jesus? "
Precisamente porque o cristianismo é tão removida da doutrina original de Jesus, já não é capaz
de proporcionar uma protecção adequada com a fé contra o Islã. A Nova Revelação de Jesus em
vez dá, ponto por ponto, respostas claras. As Novas Revelações de Jesus ter tão pouco
difundida até agora, porque nós adaptamos muito ou pouco?
Devemos adiar para os ensinamentos da Nova Revelação com as heresias islâmicas de um par
de anos "em paz e segurança", até que o Islã chegou ao seu Califado mundial? O Califado
procurado em todo o mundo com suas práticas satânicas, o mais tardar, vamos todos
completamente silenciada como Dhimmis, há estorcerà subornos ou expropriar-nos e matar ....
Isso afeta a todos, não apenas aqueles que imprimir esses livros ou espalhá-los através do site.
Para esclarecer este aspecto importante para mim e eu peço a todos vocês uma resposta.
------------------------------Resposta de José:
Caro Gerd,
Muitos anos atrás, eu pensei como você, a tal ponto que o livro divulgavo doze horas, apesar do
editor Friedrich Zluhan me pediu para não fazê-lo.
Eu era um "revolucionário" e disse a mim mesmo: "Se o Senhor comunicou os livros DOZE
HORAS ea TERRA (Parte III), então eu também devem divulgar estes dois livros."
Nos anos seguintes, ele lê melhor "CERTOS" de comunicação, como aquele em que o Senhor
nos ensina a não se tornar revolucionários como Robert Blum (que foi baleado) ou João Batista
(que foi decapitado).
O Senhor nos ensina, em vez de espalhar Sua Palavra como o apóstolo João, Seu amado, e que
"a paz e serenidade", e acrescentou estas palavras: "NÃO TENHO NECESSIDADE DE
MÁRTIRES".
Quando li isso, eu joguei fora a "espada revolucionária" e substituiu-o com um "ramo de
oliveira".
Existem algumas das revelações em que o Senhor é favorável ao valente (por exemplo
GS.02_071, mas não para olhar para o problema com o Islã, mas para dar testemunho e
espalhar a Sua Palavra.
Se você quer ser "revolucionário", você está livre para fazê-lo sob o nome de "Gerd Gutemann",
mas não em nome NOVA REVELAÇÃO, porque você não tem o direito de pôr em perigo as
vidas de todos os amigos e os amigos de Lorber mundo, transformando-os em mártires nas
mãos do Islã.

Jesus não pedi ninguém para fazer o mártir, mas apenas amá-Lo
acima de tudo.
Salve, na esperança de que você também substituir a ESPADA com a OLIVE, depois de ler a
seguinte revelação:
---------------------------------------(Explicação dos textos bíblicos, Capítulo 35)

Explicação de "João 16, 33": 1. "Tenho-vos dito isto porque em mim tenhais paz no
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo."
2. Este texto é novamente parte daqueles que são muito transparentes e todos podem
entender no início, na carta, o sentido espiritual. Eu quero compartilhar com vocês tão cedo
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em poucas palavras o significado do texto, e nestas poucas palavras irá reconhecer o
significado espiritual deste texto perfeitamente certo; e assim ouvida!
3. Tudo o que eu digo a você agora é que as espécies, que em todas as situações da sua
vida você tem que dar a verdadeira paz interior, do coração em amor por mim, só se você
colocar um pouco de prática "em seu este foi referido.
4. O mundo também iria atormentá-lo de todos os lados, mas não pode, porque ele foi
vencido por Mim. Mas se através do seu amor que você tem-me em você, então você
também tem o vencedor eterna do mundo em você. O mundo em vez experimentou o
Meu Poder; então ele não pode e ele não pode torcer até mesmo um fio de cabelo, o único
que realmente esconde a Minha Paz em seu coração.
5. Mas, logo que aquele que pretende levantar esta Paz e atira-se para o mundo o
desafio, então ele deve atribuir apenas a si mesmo, se ele é feito prisioneiro pelo
mundo e maltratados. Aqueles que verdadeiramente permanece na Minha Paz, é
seguro para a eternidade, e nenhum fôlego a torção mundana Nunca um fio de cabelo.
6. Aqui, certamente, alguém vai dizer: "Ó Senhor! Veja, os seus discípulos e apóstolos e
muitos dos primeiros cristãos e mártires, também, em um período subsequente, os
defensores zelosos do Evangelho puro se tornaram, eo mundo tem vergonhosamente
vingou na mais cruel deles, cheio de Tua Paz. Por que, ó Senhor, a Tua Paz não os
protegeu das garras do mundo? Na verdade que dissestes que, antes de sua Paixão, que o
príncipe deste mundo já está julgado. Como ele poderia, então, julgado para ter o poder de
instigar tão cruelmente o mundo contra os portadores da sua paz? "
7. Esta questão é bastante fútil, e que é apenas um pouco de conhecimento "da história,
você vai encontrar claramente que todos os mártires, começando com os apóstolos e até
tempos mais recentes, não a qualquer obrigação ou para qualquer destino por me permitido
mas de sua própria vontade, a um heroísmo de amor, fui para o martírio, porque eu
mesmo, seu Mestre foi crucificado.
8. Eu vos digo: Todo mártir, mesmo sem se tornar um mártir, ele
poderia revelar Meu Evangelho. Mas os conselheiros que eu conhecia, tinha
diante de seus olhos a vida eterna, e que eles nem sequer realmente quer passear por um
longo tempo para o mundo, mas mal podia esperar o momento em que foi levado para
fora da sua carne, para que pudessem vir onde eu os havia precedido.
9. Mas John tinha o maior amor por Mim; por que ele não se esquivou das
perseguições do mundo, mas escolheu para consumir a última gota, ao invés de implorar
de Mim, em certo sentido, uma certa redução do prazo para a sua vida terrena.
Conseqüentemente, ele era perfeitamente feliz com minha ordem, enquanto muitos outros
eram mendigos, e preferiu gosto dos mártires mais ignominiosas do corpo, ao

invés de operar alguns anos mais para o Meu Reino.
10. Mas, como em mim todos podem ter o que você pedir a sério e com plena fé, então eu
não poderia mesmo com estas primeiras testemunhas, coletar minha Palavra diz: "Tudo o
que você me perguntar, eu vou dar-lhe!"
11. Uma vez que esta clarificação é agora claro que

precisava do testemunho do sangue,

a Minha Palavra não

como se eu prometi a única
testemunha eternamente válida, Meu próprio Espírito Santo, a todos aqueles que aceitam
meus ensinamentos e vive de acordo com o mesma. E este testemunho é o que resta,
enquanto o sangue dos primeiros mártires há muito tempo tornou-se, mesmo
historicamente, não há vestígios de todos os tempos vindouros.
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12. Mas se o Espírito é uma eterna testemunha, a fim de que eu não deveria esperar o

Que se quer tornar-se uma
testemunha de sangue, torna-se bem, mas ninguém
acredita com este para me fazer um serviço, mas todo
mundo que faz isso, faz isso por conta própria, e não
para o meu benefício!
testemunho do sangue de meus seguidores?

13. É como um pai dizendo a seus filhos, cujas roupas ainda são bons: "Vou dar-lhe
roupas novas simplesmente maravilhoso depois de você ter desgastado-los" Mas algumas
crianças são seduzidos pela esperança e preferência por roupas novas e já não têm a menor
consideração por suas roupas velhas. Quando as roupas são logo desgastado, então o pai,
obviamente, dá-lhes o que tinha sido prometido; mas algumas dessas crianças, que como
seu pai mais do que roupas, tem sabiamente sobre os antigos, para não forçar seu pai aos
custos antes do tempo.
14. Mas, apesar de certas despesas de mim não estão em causa, mas vocês estão aqui para
considerar outros custos, nomeadamente os que você faz em uma pequena perturbação. Na

verdade, Eu, por Minha Ordem, tenho estabelecido para cada homem um
objetivo particular de vida, e esta é a espada, nem no fogo, como a morte
pela espada e fogo é um julgamento. Mas, como resultado deste, o de sua própria
vontade e autoridade interferir de alguma forma na minha ordem, o que naturalmente
deve dar prazer a um pequeno ensaio, na proporção em que ele pegou a ordem
estabelecida por Mim.
15. Daniel não queria morrer, então ele foi preservado de cova dos leões, e também os
homens jovens na fornalha ardente, e vários exemplos semelhantes. E você vê, todas estas
pessoas não foram prejudicados, e também para muitos milhares de Meu amor não foi
prejudicado, porque se manteve imperturbável em seus corações a força da minha paz. Mas

todos queriam saltar sobre esta Paz, ele tinha que tentar mudar até mesmo
o desacordo do mundo.
16. Aqui também, é claro que eles vão dizer: "Se assim for, então é certamente melhor
para deixar o mundo é o mundo em toda a sua engrenagem ultrajante, e todos que é um
pouco melhor continuar a viver na sua paz, sem qualquer preocupação do mundo ; e se todo
mundo faz isso, não vai ser o mundo, em suma, cheia de insultos para as estrelas? "
17. Bem, eu digo, avaliadas retrospectivamente! Desde os dias dos apóstolos foi
certamente uma grande quantidade de zelo, como se fosse que eles queriam para melhorar o
mundo, segurando uma espada flamejante. Rios de sangue foram derramadas. Pergunte a si
mesmo com o resultado! Em seguida, olhar para o mundo, e ele vai te dar todos os lados a
resposta claro como o dia.
18. No entanto, no tempo até você o grande número de zelosos deveria ter deixado uma
ressonância que, como resultado disso, o mundo inteiro deve ser claramente um refúgio,
enquanto que o mundo, neste seu tempo, é dez vezes pior do que foi nos dias de Noé!
19. Por que, então, disse Davi: "Ó Senhor, como todos os homens em comparação com
você não é nada, e toda a ajuda humana é inútil!"?
- David disse isso porque ele me conhecia; em vez de falar de forma diferente, porque eu
não sei como eu sabia David!
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20. Você acredita, então, que eu não sei o que faz o mundo, e é talvez demasiado
quente para punir o mundo de seus crimes? Eu digo a você: Você acredita em outra
coisa e me deixar correr o mundo!
21. Quem desenha sua espada, também perecerão pela espada. Com o aberto final ninguém
violência nunca nada contra o mundo, para onde o mundo vê a violência, ele vem ao
encontro com a violência pura, e desta forma um povo constantemente massacrando uns aos
outros.
22. Aqueles que querem lutar contra o mundo, ele tem que lutar com armas secretas, e
essas armas são Meu Amor e Minha Paz em você! Mas cada um deve primeiro ganhar
com estas armas em si seu próprio mundo; só depois que ele poderia sempre usar com
sucesso essas mesmas armas contra o mundo exterior.
23. Na verdade, quem não é dono do mundo interior, ele se tornará muito menos do
que o exterior! Mas todo mundo que ainda experimenta zelo ardente consciente como uma
maldição, ainda não está no lugar com seu próprio mundo; Este zelo vem do fato de ainda
duelo secreto entre a Minha Paz e do mundo [que é] em seres humanos.
24. Na verdade, o mundo é aqui, que rants e juízes e chamou fogo do céu, para tão
habilmente disfarçar com a minha causa, mas Meu Espírito e Paz não ferroviário, mas só
funcionam poderosamente na calma e completamente despercebido por todos os
mundo, e eles não têm nenhum sinal externo de que as obras de amor e humildade

Mas por causa do amor verdadeiro e
verdadeira humildade ninguém, que eu saiba, do meu John,
ele nunca tenha ainda sido julgado pelo mundo.

como

a

aparência.

25. Você vê, esta é, portanto, a verdadeira paz interior, e neste também a poderosa vitória
sobre o mundo que eu mesmo recebi! Observado por isso esta explicação, então você vai
ganhar o mundo que você e qualquer outro, sempre e para sempre, por meio de Meu
nome e Minha Paz! Amém.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) anônimo.... de Romania:
Olá a todos,
Eu, como Bernhard da Roménia, são da opinião de que as imagens sobre a
sexualidade só pode ser omitida neste resumo.
Gostaria de remover até mesmo as citações de Lorber e última seção, onde falamos sobre
como ela se manifesta no mundo espiritual, porque acredito que a humanidade do mundo agora
ainda não pode entendê-las, e então ele faz uma falsa .Também imagem parece-me que a
contribuição é mostrado demasiado unilateralmente por exemplo, não adoram aparecer.
Duas pessoas podem ser colocados juntos no amor mútuo. Não é exatamente o que
Jesus quer? Se você tem um filho ou não, eles estão cometendo um pecado? ..
Joseph, eu tenho a sensação de que você está propenso a representações drásticas. As
imagens em resposta ao comentário por Bernhard ouvi como "puxar". Parece que para você há
apenas preto e branco. Eu não acredito que Jesus vê apenas "coisas terríveis" em nós. Não são
aqueles que têm boa vontade? Em grande medida, "incrédulos" que vivem por um elevado
código moral humanista e que a defendem? Eles também aparece como monstros para Jesus,
porque o rendimento aos seus instintos ou porque satisfazer seus desejos sexuais? Pelo que
sei, o próprio Paulo, após seu encontro com Jesus, cedeu temporariamente a sua "carne"
.Robert Blum, provavelmente a paternidade de desejo humano e, presumivelmente, não
desinteressada no sentido sexual não aparecer como um monstro.
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Seu trabalho Gerd Gutemann Acho bom e necessário. Em minha opinião, foi um grande erro
por não publicar a obra de seções Lorber desde o início para a frente. Os frutos que temos
agora. Essas seções são por algum tempo na Internet sob o título Critical Lorber (portanto,
também para os muçulmanos). Eu não me importo de os aspectos do conteúdo, mas o pecado
que surgiu do fato de que ele tinha colocado no mesmo degrau como se fosse da Igreja Católica
ou de outras igrejas e seitas (por exemplo, O Círculo de Luz de Cristo) ao não publicar algumas
das obras de suas considerações táticas ou medo.
Para mim, pessoalmente, foi definitivamente muito decepcionante aprender sobre eles
somente após cerca de 15 anos.
Jesus esteja com você ...
------------------------------Resposta de José:
Dear "Anonymous" da Roménia,
em n.05 jornal anterior, não escrevi que aqueles que estão procriado pela luxúria aparecem como
monstros antes de Jesus, mas eu escrevi que as crianças nascidas que têm o maior inferno
em si mesmo, e eu publiquei o mal rostos jovens para intuir Como será difícil - para aquelas
crianças cheias de espíritos malignos - eles também se tornam "filhos de Deus".
Agora você comunicar-nos toda a sua doutrina "staff" que diz: "Duas pessoas podem ser
colocados juntos no amor mútuo. [....] Se você tem um filho ou não, eles estão cometendo
um pecado? ".
A partir deste período, você pode imaginar que - em sua opinião - DUAS PESSOAS QUE O
AMOR PODE FAZER QUANDO VOCÊ QUER SEXO E NÃO TEM NENHUMA IMPORTÂNCIA OU
NÃO UMA CRIANÇA NASCE.
Diante deste o seu ponto "imaginativa" de vista, o que devem fazer os leitores de jornais JAKOB
LORBER INTERNATIONAL?
Eles devem acreditar em você, ou o Senhor, que ensinou a "juntar-se sexualmente apenas
para procriar"? (Permitindo apenas de exceções limitadas, publicado em trabalhos anteriores)
Em nenhuma dessas exceções, no entanto, é a sua teoria imaginativa.
Além disso, as seguintes divulgações são suficientes para provar que você e Bernhard pensar
muito diferente do Senhor.
Saúdo-vos com "Jesus esteja com você."
----------------------------------NOTA DE GIUSEPPE: Nesta terra há muito poucos visionários, porque quase todos os atos
sexuais são feitos para o prazer sexual, cuja consequência é o nascimento de crianças com
corpos cheios de espíritos malignos da luxúria, o que será muito difícil para purificar
durante vida terrena. "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Waltraud .............. de ALEMANHA:
Caro Joseph
Por favor, tome nota da nossa opinião a respeito dos comentários por Gerd Gutemann.
Nós achamos que este tipo de discussão não é de todo bom.
Aqui é a nossa resposta a Gerd Gutemann:
Caro amigo "Lorber / Jesus" para mim até então desconhecida [Gerd Gutemann] -?
Sua abordagem na discussão com nosso amigo de Lorber Joseph acham muito tato e indiscreto.
Por que publicar uma discussão tão pessoal e temos a tendência de uma rede?
Na discussão é uma questão absolutamente fundamental e sua posição eu acho muito
desagradável, provocativo e até mesmo fanático como eu vivo.
Estou certo de que Jesus não nos quer como "fanáticos" !!
Concordo plenamente com o nosso amigo José, em seu discurso - ele pensa de forma
responsável, perspicaz, sábio, e especialmente loving!
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Jesus diz: "Amai os vossos inimigos". Ninguém mais tem dito algo como que fora Dele. Na
revisão onde está o amor?
Eu discuti sua abordagem no pequeno círculo regional dos meus amigos Lorber / Jesus - e todos
nós queremos distanciar-se este tipo de discussão e dissociar-nos claramente.
Em nome dos Amigos da Nova Revelação por Jesus da Floresta Negra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Christine Badenhorst de ÀFRICA DO SUL:
Olá José e Jesus e para todos os amigos,
Antes de começarmos, eu quero pedir desculpas para a longa carta, mas é impossível
reduzir esta importante questão para meia página.
Quanto à forma como, onde e quem vai viver na nova era de paz e amor. Em 6 JLI você
mencionou GVG / 9/49/4: "... Mas quando o Espírito de toda a verdade e de toda a vida que
descerá sobre vós e você vai renascer nEle, Ele vos guiará em todas as profundidades da luz MIA
e ele vos exaltará .... "
Fiel à sua palavra, o Espírito de toda a verdade e de vida me guiou para as profundezas de Sua
Luz e TI Sua graça e amor vem a mim na forma de espírito! Sua presença me excita! E AMA tudo
muito!
Uma vez eu fiz ver (ou melhor, que me permitiu "re" live) dos EUA chegar ao fim do tempo.
De repente, vi as nuvens se levantar e assumir a forma de um leão gigante no céu de pé sobre
as patas traseiras. Ele apareceu tão de repente e levantou-se e tornou-se cada vez maior. Parecia
que os leões que vemos no brasão da família com garras afiadas.
I, juntamente com todos os povos do mundo que O amam, eu caí imediatamente no chão em
posição de arco, porque o amor ea alegria vêm para ver nossa RE e manter sua palavra era tão
grande que ninguém aguentava , e nós estávamos tão oprimido pela felicidade do céu que os
nossos corpos simplesmente entrou em colapso a partir de exaltação e CELESTIAL ALEGRIA!
Eu não pode representar os sentimentos que todos tentaram. Todos nós tivemos a mesma túnica
branca com um cinto de ouro ao redor de sua cintura! Nós estavam cobertos de a luz mais
brilhante. Eu podia sentir os sentimentos de todos. Eu podia ver como se eu estava em toda parte
e eu também tenho visto pessoas que não têm o amava e esperava por ele! Eles correram na
direção oposta.
Eles só queriam fugir e eu também podia sentir seus sentimentos e eu estava tão feliz que eu
estava do lado amigável deste LION e não do seu lado!
Eles correram em pânico e tentou febrilmente um esconderijo, mas eles sabiam muito bem que
nada pode esconder-se dele! Ele os fez derreter com terror! Realmente! Seus rostos estavam
cinzas e começou a perder a sua forma e suas bocas estavam abertas.
Eu nunca ter visto ou ouvido tais terror na minha vida. Estas pessoas estavam à nossa direita.
(Estamos no lado direito do leão, que é bom, porque ele disse que vai chamar-lhe o seu ovelhas
seu lado direito). Tudo aconteceu de repente. Sem tempo para fazer as coisas direito.
Mais uma vez eu vi e ouvi me diante do leão grande e minha cabeça foi levantada para que eu
pudesse ver o horizonte e lá eu vi um leão, o que parecia ser um tamanho normal, correndo em
direção a mim e seus olhos brilhavam de pura alegria, felicidade e amor.
Ele despertou em mim a sensação mais maravilhosa, alegre e nós nos sentimos como se
tivéssemos sabido sempre, porque eu reconheci-o como se fosse meu leão de outra época que eu
tinha esquecido completamente.
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A "leão", que tem uma inteligência muito maior do que eu, que me conhece melhor do que eu
me conheço. Enquanto eu estava em tanta alegria e LO viu correndo em minha direção, eu vi
um pequeno cordeiro para fora na frente dele e correu direto para os meus braços e nós
estávamos em extrema felicidade e alegria !!!!
Isso me impressionou tão profundamente que eu mal posso falar sobre isso e eu não podia
contar a ninguém por um longo tempo. A sensação que eu "atordoa" porque é tão grande! Eu sei
que há um monte de coisas que não entendemos e não há significado muito simbólico para
todos, mas a verdade é que todos aqueles que amam YAHSHUA [Jesus], de repente
sobrecarregado com alegria, um dia, seja de um certo tempo para uma determinada pessoa ou
para o mundo inteiro de repente.
Todos os brancos será levado para um lugar (que, como YAHSHUA [Jesus] disse, "nós"
construímos com nosso amor desta terra. - Isso é uma coisa que YAHSHUA [Jesus] também
abriu para mim nos EUA graça e amor), onde será sempre a maior alegria!
Aqueles que amam LAMB YAHSHUA [Jesus], que é o seu amor, vai ser amado e protegido por
LION, que é a Sua justiça.
Algumas pessoas têm rejeitado Seu amor em novas revelações - portanto, a LAMB
YAHWESHUA [Jesus] - e vai enfrentá-lo em LEÃO!
Eu recebi palavra de Deus que eu expresse em escrever mais tarde. Eu ainda tenho muito a
dizer sobre este importante tema.
Me desculpe, mas eu não poderia deixar-nos ficar em meia página.
No entanto, este é o evento mais importante e eu acho que seria errado reduzir tudo a uma
página de metade! Na verdade, cada vez que eu escrever sobre ele, eu quero escrever tudo em
letras maiúsculas! Eu tenho muito a dizer sobre as coisas que eu "mostra".
Você quer que todos vocês para compartilhar suas experiências com ele aqui no JLI?
Por ser um amigo de Jakob Lorber significa ser um amigo de YAHWESHUA [Jesus] e que é o
"o que" o mais importante de todos os tempos!
Oramos para que o dinheiro está fluindo para a tradução. O momento YAHWESHUA [Jesus]
vos abrir as janelas do céu para nós HIS, vamos contribuir para os custos de tradução.
(Mais uma vez ... desculpe pela longa carta. Temos que trabalhar para fora um outro plano,
porque metade de uma página não é suficiente para estas questões importantes.)
Saudações, bênçãos e amor.
------------------------------Resposta de José:
Caro Christine,
a "meia página" é uma "precaução" para mais de 200 leitores do jornal. Se todo mundo iria
escrever "meia página", o jornal teria mais de 100 páginas, e seria impossível traduzir todos
eles, por causa do custo excessivo.
Mas quem tem coisas muito importantes para se comunicar, você também pode escrever uma
página ou duas para cada jornal.
Escreva-nos mais páginas, uma vez que você tem que "dizer outras coisas que você mostra
Jesus."
Obrigado e cumprimentos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DUAS PERGUNTAS A AMIGOS E AMIGOS DE THE WORLD LORBER:

COMO RESOLVERIA EDIÇÃO "REFUGIADOS NA EUROPA"?

COMO É QUE VOCÊ PARAR DE LA "MORTAL" EXPANSÃO ISIS ?

Envie as respostas extraídas da ópera a Nova Revelação.
Obrigado.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós.
José & Jesus (seu membro desde 1995)
Veneza, 15 de Setembro 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

BANC0 : INTESA SAN PAOLO
VESCO GIUSEPPE, VIA VETREGO, 148 - 30035 MIRANO (Venezia)

“CAIXA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (15 SETEMBRO 2015)
OBRIGADO aos adeptos: amigo (duas contas), Christiane Kr Ger, Gerd Kujoth, Eric
Beck, Heidi Deak, Klaus und Renate Opitz.

Oferece € 1148,00

Encargos traduções € 1100,50
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CAIXA € 47,50

