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“JAKOB LORBER INTERNATIONAAL” WORDT STOPGEZET
Goede vriendinnen en vrienden,
Het blad JAKOB LORBER INTERNATIONAL moet helaas vanwege gebrek aan
financiële ondersteuning STOPGEZET worden.
Van over de 201 Lezers hebben slechts 16 een geldschenking gedaan, zodat dit
tijdschrift in 5 talen kon vertaald worden.
Om een tijdschrift uit te geven betekent het, om als “vrienden en vriendinnen van
Lorber over de gehele wereld met elkaar kunnen te communiceren ”, dit
klaarblijkelijk NIET als een noodzakelijkheid wordt gezien.
Ik dank al degenen van harte, die een financiële bijdrage hebben geleverd, en dank
zij hen, was het mogelijk de zeven uitgaven van dit tijdschrift überhaupt uit te
geven.
Omdat het aan giften ontbrak voor de vertalingen, zijn in deze laatste uitgaven nr. 8
de artikelen van Klaus Opitz uit DUITSLAND, Wilfried uit BELGIË en Christine
Badenhorst uit ZUID-AFRIKA helaas NIET meer gepubliceerd.
Alleen bij het artikel van Wilfried Schlätz werd een uitzondering gemaakt, omdat hij
ons lot en wat de hoop betreft, en het deel van de voor opkomst zijnde Nieuwe
Tijdperk van vrede en van de liefde onder Jezus leiding spoedig zal komen.
Dit wens ik jullie allen toe.
Wij hopen, dat iemand anders, die beter is dan ik, een INTERNATIONAAL
tijdschrift kan verwezenlijken, om een «wereldwijde groep van vrienden en
vriendinnen» te vormen, zodat er geen gescheiden groepen in elk land en ieder met
hun eigen taal meer bestaat, zoals nu het geval nog is.
Ons is een enorme kans ontgaan. NU zullen wij weer GESCHEIDEN zijn.
Ik heb het niet gered, om de talrijke ‘’nationale delen” in EEN unieke en grote
eenheid te verenigen.
Vergeef mij, dat ik dit doel niet heb bereikt.
Giuseppe Vesco
Venetië, de 15. october 2015

“ KASSA ” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (15 OCTOBER 2015)
VEEL DANK aan de volgelingen: Peter en Maria Pitz.

Aangeboden € 1223,00

Kosten vertalingen € 1163,67

KASSA € 59,33

Aanwijzing: Peter en Maria Pitz zal het bedrag van 59,33 Euro worden terugbetaald.
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1) Wilfried Schlätz uit DEUTSCHLAND:

Duizendjarige Rijk – (JLI-7)
1. Vraag: Hoe und waar zal dit op komst zijnde nieuwe tijdperk van
vrede en liefde zijn en wie zal daarin leven?
2. Antwoord:
2.1. Hoe?
[GEJ.08_048,03] Jullie moeten daarbij echter niet denken dat deze natuurlijke Aarde

dan zou vergaan en in een nieuwe veranderd zal 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.
[GEJ.08_048,04] 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.
2.2. Waar?
[De tijd van de reiniging [purificatie] is nog bezig] en binnen de tijd van ongeveer
meer dan vier jaar, zal er een enorme schifting onder de totale mensheid plaatsvinden
en weliswaar meer dan over de helft [ca. 4 miljard] door een (niet volle 2000 jaren)
plotselinge, wereldwijde instorting in de productie van voedingsmiddelen rond 50% via
de door ons bewerkte klimaatcatastrophe en nog voor 2030 vanaf het jaar 30 n. Chr.)
(3. Deel van Hemelse Gaven van 6.April 1849, verzen 10 en 99, bladzijde .473 en 491; GJE6-147,7;
GJE8- 46,3; GJE8-182,5; GJE9-23,6).

[GJE.05_110,06] De Aarde zal daarom evenzo voortbestaan zoals zij na Noach’s
tijd heeft bestaan, en ze zal Mijn kinderen die meer verlicht zijn, dragen; alleen het
al te erg toegenomen vuil zal van de Aarde verwijderd worden en in een andere
reinigingsplaats terecht komen, waar het in Mijn eeuwig grote rijk waarlijk niet aan
ontbreekt en ook eeuwig nooit aan zal ontbreken. Maar zulke wezens worden nooit
Mijn kinderen, want daarvoor is nodig dat men Mij goed kent en boven alles liefheeft.
Omdat de gehele Aarde, sterk heeft toegenomen in geestelijke vuiligheid, zal dat
van de gehele Aarde verwijderd worden en in een andere reinigingsfeer worden
overgebracht en zo zal dan het volgende duizendjarige Rijk op de gehele Aarde
zijn!
2.3. Wie?
Omdat de gehele, sterk toegenomen hebbende, geestelijke vuiligheid van de
gehele Aarde verwijderd en in geestelijke reinigingsinstellingen overgebracht zal zijn,
zo zal de aards overlevende kleinere helft (ca. 3 miljarden) tot bewoners worden
van het dan volgende duizendjarige Rijk!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moge onze Heer Jezus Christus ons allen zegenen.
Josef & Jesus (zijn volgelingen sinds 1995)
Venetië, de 15. october 2015
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