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FECHA "JAKOB LORBER INTERNATIONAL"
Queridos amigos, queridos amigos,
jornal JAKOB LORBER INTERNATIONAL é forçada a FECHAR à falta de ofertas.
Dos mais de 201 jogadores, apenas 16 fizeram as Ofertas para traduzir este
jornal em 5 línguas.
Isto significa que a iniciativa de criar um jornal para "falar com os amigos e
amigos Lorber em todo o mundo" NÃO foi considerada útil.
Agradeço sinceramente aqueles que fizeram as ofertas, graças ao qual o jornal já
dura há sete edições.
Por falta de Ofertas para traduções no Jornal último n. NÃO foram publicados 08
artigos Klaus Opitz da ALEMANHA, e Wilfried da BÉLGICA e de Christine
Badenhorst de ÁFRICA DO SUL.
E exceção foi feita apenas para artigo Wilfried Schlätz, em que se refere o nosso
destino e espero ser parte da Nova próximo Era de paz e amor liderada por Jesus.
Eu desejo isso para vocês.
Esperemos que algum outro, melhor do que eu, ser capaz de estabelecer um jornal
INTERNATIONAL, a fim de criar um "Grupo de Amigos do ao redor do MUNDO", e
não como agora, onde há grupos separados em cada Nação, cada um em própria
língua.
Nós perdemos uma boa oportunidade. Agora vamos voltar a ficar SEPARADOS.
Eu não sou capaz de unir as muitas partículas "nacionais" para criar UMA "escala
única e grande em todo o mundo."
Desculpe-me se eu não a meta.
Giuseppe Vesco
Veneza, 15 Outubro 2015

“CAIXA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (15 OUTUBRO 2015)
OBRIGADO aos adeptos: Peter e Maria Pitz.

Oferece € 1223,00

Encargos traduções € 1163,67

CAIXA € 59,33

NOTA: 59,33 Euros será devolvido ao Peter e Maria Pitz.
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1) Wilfried Schlätz de ALEMANHA:

O Reino Milenar
1. Pergunta:
Como e onde vai este novo próxima era de paz e amor e que vão viver nele?
2. Resposta:

2.1. Como?

Mas com isso, você não tem a opinião de que esta Terra Natural vai
passar [naquela época] e é transformado em uma nova Terra, ele vai apenas homens
para formar entre eles em meu nome uma nova Terra espiritual como verdadeiros
irmãos e irmãs, por meio da plena aceitação da Verdade Divina em seus corações.
[GEJ.08_048,04] Nesta nova terra, em seguida, eu estarei lá e eu me reinará Entre
meus, e eles vão participar, e eu não nunca perder de vista.
[GEJ.08_048,03]

2.2. Onde?
[O tempo de

purificação vai durar] um pouco mais de quatro anos
[HiG.03_49.04.06,01], que será uma enorme seleção de toda a humanidade até mais
de metade (cerca de 4 bilhões de dólares) [HiG.03_49. 04.06,01], possivelmente devido
a um súbito colapso da produção de alimentos do mundo em 50%, causada pela
catástrofe climática causada por nós antes de 2030 (até 2000 anos cheio desde o
ano 30 d.C). 6.GEJ 147,7; 8.GEJ 46,3; 8.GEJ 182,5; 9.GEJ 23,6.

Apesar disso, a Terra vai continuar a existir, já que continuou a
existir depois de Noé, e será o portador dos Meus filhos mais esclarecidos; apenas que
o lixo que tem crescido muito será movido longe dele e vai ser transferido para outra
instituição de purificação, o que realmente no meu reino eternamente grande há
uma falta, ou nunca haverá eterna. Mas esses seres nunca vai se tornar meus filhos,
porque, para isso, é necessário que eu reconhecê-lo bem e que eu amava acima de
todas as coisas.
[GEJ.05_110,06]

Desde a sujeira espiritual que tomou conta será removido de toda a Terra e será
levado para uma limpeza instituição diferente, então haverá a próxima Reino Milenar
toda a Terra!
2.3. Quem?
Desde toda a sujeira espiritual que tomou conta será removido de toda a Terra e
será levado para uma vida após a morte de limpeza instituto, o pequeno
sobrevivente metade da Terra (cerca de 3 bilhões) vai se tornar o próximo habitante
do Reino Milenar!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós.
José & Jesus (seu membro desde 1995)
Veneza, 15 de Outubro de 2015
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