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COMPENDIU al INVATATURILOR  DIVINEI REVELATII  continute in cele 12 volume ale cartii intitulate 
“CARTEA VIETII ADEVARATE”,in care,conform Cuvantului SAU,DOMNUL NOSTRU ISUS CHRISTOS 
ne ofera   
 
 
AL TREILEA TESTAMENT 
 
 
 
“CUVANTUL MEU,adica prelegerea Mea de astazi,in aparenta este doar pentru tine,generatia matura a 
prezentului terestru,dar in realitate,el este pentru TOTI si fiecare in parte, pentru ca intelepciunea si iubirea pe 
care EL o contine umple,invaluie si sustine intregul UNIVERS (creatia Lui); uneste atat toate lumile intre ele, 
cat si spiritele (incarnate in trupuri fizice, materiale sau libere,detasate de lumea fizica). 
 
CAUTA-MA daca te simti pierdut, apropie-te de Mine, depasind vina sau frica de a fi pedepsit, daca ai nevoie 
de Mine,de iertarea care exista in Mine pentru tine,de iubirea Mea nesfarsita.(cap 63.30). 
 
CHIAR CREDEATI ca spusele Mele erau doar pentru cei care au auzit cuvintele Mele? Nu,preaiubitii 
poporului Meu,prin CUVANTUL MEU EU vorbesc atat tuturor celor prezenti cat si celor absenti,pentru ziua de 
azi,cea de maine si pentru totdeauna, atat pentru cei care au murit ,cat si pentru cei inca in viata si chiar 
pentru cei care urmeaza sa se nasca.(cap.7.13)” 
 
 
 
PERSPECTIVA DIVINA a omului- (una cu) Dumnezeu,ISUS CRISTOS,cel care a biruit moartea prin credinta 
si s-a daruit oamenilor pe SINE,ca jertfa de ispasire, spunand: “Eu sunt Calea,Adevarul si Viata.Nimeni nu 
vine la Tatal decat prin Mine”,este urmatoarea: 
 
“ Cu aceasta carte,pe care umanitatea va ajunge sa o  recunoasca  drept cel de “AL TREILEA 
TESTAMENT”,tu Imi vei  apara cauza MEA. 
Mesajul ei este: ALEGE VIATA (SPIRITULUI) CA SA TRAIESTI PERPETUU! (in eternitate cu Dzeu,creatorul 
Tau- cartea vietii eterne,adevarate este de fapt al treilea-si ultimul testament lasat de Tatal Ceresc copiilor sai 
cazuti,impotmoliti in capcana minciunii si  pierduti in inchisoarea lumii fizice, materiale,condamnata la moarte 
fizica, dar nu si spirituala )” 
In prezent,umanitatea accepta doar legea primei ere si doar ceea ce este scris in vechiul si noul 
testament,dar cea de a treia era este cea care vine sa unifice si sa corecteze tot ceea ce omul a alterat din 
continutul acestora, din lipsa de pregatire si intelegere spirituala.(cap.6.9-10). 
CUVANTUL MEU va ramane scris pentru toate timpurile. Cu EL, tu vei alcatui cartea celei de a treia ere, si 
anume:”AL TREILEA TESTAMENT”,mesajul final al TATALUI,pentru ca in cele trei ere, DUMNEZEU TATAL 
a uzat de scribii Lui de aur, ca sa transmita umanitatii intelepciunea Lui suprema.(cap.6,37)”  
ALCATUIESTE o carte a CUVANTULUI MEU,extrage din ea ESENTA,astfel incat tu sa ai o conceptie corecta 
si adevarata despre puritatea doctrinei MELE.Prin transmiterea orala(sau traducerea dintr-o limba intr-alta) a 
cuvintelor Mele, se pot strecura erori in mesaje,dar esenta lor nu poate fi alterata, nici modificata. Interpretii 
Mei nu au avut intotdeauna pregatirea spirituala necesara,de aceea ti-am atras atentia sa nu  le citesti in mod 
superficial,ci sa meditezi indelung asupra lor, ca sa le descoperi si sa le captezi perfectiunea, penetrand 
semnificatia lor in profunzime. ROAGA-TE si mediteaza asupra lor ca sa le poti intelege,asimila si aplica in 
lumea fizica materiala, care te inconjoara si care se supune acestor legi spirituale, ajutandu-te astfel sa-i  
depasesti limitarile.(cap 59.2-3)” 
“Si vreau ca tu sa grupezi Cuvintele Mele in  volume in vederea indeplinirii profetiilor Mele,pentru ca ulterior 
sa alcatuiesti extrase si analize ale Lui, pe care sa le impartasesti si sa le transmiti fratilor tai.(cap.59.1)” 
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Lucrarea originala,intitulata “CARTEA VIETII ADEVARATE”,din care aceasta este extrasa sub forma unui 
compendiu, este inregistrata in MEXICO CITY sub nr.20111,26002  si 83848 de catre asociatia de studii 
spirituale intitulata”VIATA ADEVARATA”( VITA VERDADERA A.C).  
Cererea permisiunii de a reproduce aceasta lucrare in parte sau in intregime trebuie adresata acestei asociatii 
la adresa urmatoare: 
APARTADO POSTAL 888, MEXICO D. F. - C.P. 06000 
 
tiparita in ASUNCION,PARAGUAI,iulie, 2010 
EDITURA “GRAFICA MERCURIO” S.A. 
Tel: 595-21 290 895 
ISBN 99925-968-0-5 
 
Tradusa de  G. MICHAEL BURNS si  altii 
De asemenea,se poate consulta domeniul  “www.the-third-testament.com” 
 
ACEASTA LUCRARE ESTE PATRIMONIU AL INTREGII UMANITATI si prin urmare,permisiunea de a fi 
reprodusa,sau tradusa in orice limba va fi acordata cu conditia ca esenta mesajului divin sa nu fie 
distorsionata sau alterata, ci prezentata corect, cu acuratete si respectand contextul original. 
 
 
 
 
 
Continutul versetelor acestei carti a fost cules din cele 12 volume ale lucrarii:”cartea vietii adevarate” si grupat 
pe teme,subiecte distincte, obtinandu-se astfel un compendiu bine organizat, care face lectura mai usoara 
cititorului dornic sa asimileze o lucrare destul de dificila prin  dimensiunea ei. 
Cele 12 volume sunt alcatuite in total de un numar de 366 paragrafe numerotate in ordine cronologica si 
intitulate”INVATATURI”.Desi cartea este organizata pe subiecte tematice,”INVATATURILE”,la randul lor,sunt 
impartite numeric in versete,pentru a facilita identificarea lor si compararea lor intre diferitele limbi in care vor 
fi traduse si publicate.De asemenea ,ele pot fi identificate atat individual, cat si in cadrul unui intreg bloc de 
versete,preluat din cele 12 volume ale cartii: “cartea vietii adevarate”,prin numarul volumului si al invataturii in 
original,iar aceasta pentru cei care doresc sa extinda cunoasterea acestei lucrari prin referire la original,sau 
doresc sa verifice contextul in intregime atunci cand citeaza paragrafe de interes special.  
De exemplu,o citare numerica de felul: (356.4-5),va insemna referire la invatatura 356,versetele 4 si 5 din 
original.In tabelul de mai jos vom indica numerele invataturilor continute in fiecare volum. 
 
VOL.1: 1-28 
VOL.2: 29-54 
VOL.3: 55-82 
VOL.4: 83-110 
VOL.5: 111-142 
VOL.6: 143-174 
VOL.7: 175-207 
VOL.8: 208-241 
VOL.9: 242-276 
VOL.10: 277-309 
VOL.11: 310-338 
VOL.12: 339-366 
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PROLOG 
 
Cartea prezenta contine un sumar anume selectat  de citate exacte din cele 12 volume ale DIVINEI 
MANIFESTARI publicata in Mexico intre anii 1956 si 1962 sub titlul “CARTEA VIETII ADEVARATE (EL 
LIBRO DE LA VIDA VERDADERA). In aceste doctrine sau invataturi, declarate de DOMNUL NOSTRU ISUS 
CRISTOS drept “al treilea testament”,Dzeu se releva pe SINE ca CREATOR ,JUDECATOR si TATA,iar ISUS 
CRISTOS drept CUVANTUL SAU si divinul maestru al intelepciunii lui Dzeu in deplina unitate cu SFANTUL 
SPIRIT. Prin aceste revelatii,ISUS anunta implinirea promisiunii de a se intoarce la umanitate si descrie felul 
si conjunctura in care va avea loc cea de a doua sosire a LUI. 
 
Gasirea si selectarea celor mai potrivite texte pentru o tematica anume din continutul  amplu al lucrarii 
(invataturilor) nu a fost o sarcina usoara,caci s-a urmarit o reprezentare cit mai exacta,absolut necesara si 
completa totodata a temei.Pe linga aceasta,in timpul folosirii unui mesaj continut in versetele originale,a fost 
nevoie ca si alte variate versete similare sa fie mentionate,adaugate si incluse in expunere.In alte parti ale 
textului s-a considerat necesar ca doar o mica portiune a textului unui lung verset original sa fie inclusa,dat 
fiind faptul ca versetul respectiv aborda teme diferite si variate pe parcursul lui. 
 
Compendiul prezent,impartit pe teme,incearca sa ajute cititorul interesat si pe oricare cercetator cautator al 
adevarului ,sa obtina o viziune integrala a ceea ce Spiritul Sfant a dorit sa descopere omenirii de-a lungul si 
prin numeroasele Sale MANIFESTARI,daruite Mexicului inainte de 1950,mai exact intre anii 1884 si 1950,sub 
forma unui nou mesaj cu titlu de invatatura divina.Dar mai presus de toate,scopul lui este de a facilita studiul 
comprehensiv si intelegerea, asimilarea profunda a Invataturilor Spiritului,a noului Cuvant Spiritual al lui 
Dzeu,pentru ca spiritualitatea da viata,pe cand materialismul ucide,iar aceasta cunoastere este necesara 
pentru  supravietuirea omenirii. 
 
Gratie aranjarii metodice pe teme,este posibila,cu ajutorul indexului,gasirea imediata a textului sau temei 
cautate,care la un moment dat este de interes major pentru cititor(sau vorbitor-predicator),intr-o discutie 
dezbatere de opinii diferite sau expunere in vederea compararii. 
 
Sarcina elaborarii acestui compendiu si autorizatia de a o face astfel si sub acest titlu a fost data de insusi 
Domnul nostru Isus Cristos.Capitolele individuale trateaza o tema data la un moment dat (cu exceptia cap. 
61-63) si pot fi intelese chiar fara citirea celor precedente. Fara indoiala insa,pentru o intelegere corecta si de 
ansamblu a doctrinei spirituale este necesar si recomandat studiul lucrarii de la inceput la sfirsit,a fiecarui 
capitol in parte. 
 
De asemenea,o atentie speciala trebuie acordata celor 12 volume ale lucrarii “cartea vietii adevarate”,daca 
cititorul doreste sa aiba o viziune integrala asupra modului in care manifestarile divine au fost receptionate,iar 
prin asimilarea lor si a celui de-al treilea testament,sa obtina iluminarea spiritului si fericirea profunda a inimii 
lui. 
 
Aceasta lucrare este oferita cu dragoste tuturor celor care traiesc in bunatate si au inlocuit judecata cu 
iertarea,pentru imputernicirea lor in scopul vindecarii omenirii, care depinde doar de ei si este la latitudinea 
lor,caci le este pusa la dispozitie de Dzeu Insusi. 
 
 
 
 
 
INTRODUCERE 
 
Indiferent de denominatia cultului sau de apartenenta  confesionala, majoritatea crestinilor vor considera titlul 
“Al Treilea Testament” extrem de indraznet si ostentativ intrucat prin el,lucrarea se auto-ante-plaseaza,fara a 
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trece proba timpului, pe o pozitie de egalitate cu revelatiile precedente acceptate si considerate deja sacre din 
Vechiul si Noul Testament. Pe langa sacralitatea lor,aceste texte constituie temelia credintei crestine si in nici 
un caz nu lasa loc nici unei adaugari sau explicitari a continutului lor,nici a vreunei amplificari in detaliu,incat 
ele sunt admise ca perfecte si complete. 
 
Cu toate acestea,adevaratul cercetator al bibliei,va recunoaste foarte clar ca aceasta pozitie traditionalist-
conservatoare nu are nici o baza in invatatura clasica transmisa de ISUS prin  evangheliile Noului Testament 
si chiar mai mult decit atat,ea este contrazisa cu vehementa. 
 
In predicile Sale finale,dinaintea rastignirii, invierii si inaltarii Sale,El face numeroase referiri la “DUHUL 
SFANT”,”the Comforter”,(Mangaietorul), Cel care ne va fi trimis pentru a ne  indruma , introduce in Adevar si 
invata despre Adevar  (ION14.26), precum de asemenea face  referiri si la cea de-a doua venire a Sa,care nu 
este numai iminenta si sigura, dar si  grabnica,urmand a avea loc “curand”,desi anuntata de peste 2000 de 
ani in urma. 
 
Aceasta introducere ofera credinciosului crestin si oricarui cautator al adevarului din orice religie, o intelegere 
corecta a creatiei divine,a felului  si a circumstantelor in care cea de a doua venire a lui ISUS va avea loc din 
cauza ca, in ciuda afirmatiilor din Noul Testament,multe intrebari au ramas fara raspuns, dand nastere la 
indoieli si speculatii.Introducerea incearca sa faciliteze intelegerea noii revelatii lasata mostenire omenirii prin 
“DUHUL SFANT” promis si daruit oamenilor de catre ISUS in acest scop. 
 
Dupa cum fiecare cititor al acestui nou cuvant al lui Dzeu poate descoperi, el radiaza autoritate 
suprema,intelepciune supranaturala si dragoste altruista, dincolo de abilitatea omeneasca, atribute dupa care 
omul este dator a-si recunoaste TATAL si CREATORUL UNIC. 
 
Acest nou Cuvant este descrierea implinirii promisiunii lui Isus de a se intoarce la noi,dar de data aceasta in 
toata maretia Lui si gloria sa divina,in forma spirituala(Luca 21.27:”pe nori”).De aceea ,acest cuvant al celui 
de-al treilea testament ,ordonat tematic ca un sumar al revelatiei divine din Mexico,compendiu realizat din 
cele 12 volume ale sale, este un adevarat martor spiritual al celei de a doua veniri a SA . 
 
Acest Cuvant este menit sa devina un ghid indrumator al omului spre o mai buna intelegere a lui Dzeu,a lui 
insusi,a rostului existentei lui pe Terra,a evenimentelor care au loc in timpul vietii lui terestre,precum si a 
transformarilor si evenimentelor care acompaniaza in mod necesar inceputul noii ere,era revarsarii DUHULUI 
SFANT. Aici este vorba binenteles despre domnia de 1000de ani de pace a lui Cristos pe pamant,cea 
prevestita de profetii din vechime,cea la care s-a referit si calugarul medieval Joaquin de Fiore si promisa 
umanitatii de Dzeu insusi. 
 
Acest mesaj transcede timpul fizic,intrucat era spiritualitatii pentru omenire a inceput deja din momentul in 
care cea de-a doua venire a fost anuntata,mesajul divin nefacand altceva decat sa ne arate calea de acces 
catre ea,si sa ne incurajeze sa intram in ea,pasind prin credinta in promisiunile lui Dzeu,in puterea Lui,in 
dragostea Lui ,in Fiul Lui si in Duhul Sfant caruia am fost incredintati dupa ce am ramas orfani,dupa 
rastignirea pe cruce a celui mai vrednic dintre noi. 
 
Contrar tuturor asteptarilor crestinilor,principalul eveniment al celei de-a doua sosiri nu este undeva in viitorul 
apropiat ,ci s-a si intimplat deja. 
 
In perioada de timp intre 1866 si 1950,evenimentul a avut loc in liniste,nevazut si nestiut de nimeni din 
lume,nici macar de majoritatea crestinilor:nici in centrul crestinatatii vestice moderne,nici in Roma sau pe 
muntele Athos,centrul crestinatatii ortodoxe,nici in anticul crestino-iudeo Ierusalim,asa cum ar fi fost asteptat 
de cei mai multi teologi,nici in vreunul din centrele filozofice ale bisericii protestante,ci intr-o tara a lumii a 
treia: in MEXICO. Iar acolo, nici macar in sanul bisericii catolice impunatoare si dominante,ci in periferiile 
impovarate de saracie ale orasului,in mijlocul insignifiant al unor oameni simpli si umili,de acolo a radiat si s-a 
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raspindit in toata tara Mexicului. Cine ar fi crezut? Acolo,intoarcerea lui Cristos a fost facuta cunoscuta si a 
devenit astfel reala datorita profetiei -revelatie primita de acei oameni in stare de transa si extaz mistic,oameni 
umili,alesi de El dintre cei mai modesti si simpli. 
 
In ultimii ani inainte de 1950,aceste revelatii au fost in marea majoritate inregistrate de mana,(prescurtat) si 
publicate in 12 volume, in cartea sub numele:”cartea vietii adevarate”.De asemenea ,tot in acei ani,invataturile 
precedente au fost prelucrate si repetate(republicate) intr-o forma mai ampla si mai detaliata.Cartea prezenta 
contine o selectie de texte din acea lucrare,in conformitate cu  temele,subiectele pe care le adreseaza.Toate 
invataturile lui ISUS CRISTOS,precum si temele-subiecte abordate au fost menite de Domnul sa compuna cel 
de “AL TREILEA TESTAMENT”,mostenirea culturala lasata omenirii pentru cea dea treia era. Cu aceste 
lucruri declarate in introducere speram sa clarificam pentru cititor originea si autenticitatea acestor revelatii - 
manifestari transcedentale. 
 
Alegerea MEXICULUI ca loc de nastere si leagan al celui de-”al treilea testament”,garantia revenirii Domnului 
in gloria Sa spirituala,conform cuvintelor Lui ,a fost datorata martiriatului suferit de stramosii locuitorilor din 
prezent in timpul crestinizarii lor fortate de catre conquistadorii catolici spanioli.(se pare insa ca cristofor 
columb in realitate a fost evreu, iar scopul ascuns al expeditiei sale era gasirea unui teritoriu pentru ai sai).Pe 
de alta parte,acesti locuitori,au dezvoltat un spirit de fraternitate si solidaritate,umilinta si toleranta superior 
altor popoare datorita duritatii cu care au fost supusi si ocupati.De aceea,mari spirite mature,alese  si  vechi 
ale poporului evreu s-au nascut (au fost trimise la incarnare) in sanul poporului mexican si au devenit astfel 
martori ale implinirii promisiunii divine facute adevaratului Israel (cel spiritual). 
 
Nici nasterea lui Isus,prima venire a lui Cristos nu a avut loc in conditii regale,la Roma sau Athos,muntele 
sfant al ortodoxilor crestini,sau in centrul cultural al Ierusalimului,ci dimpotriva,undeva la tara,intr-un staul de 
vite, adica in cele mai umile circumstante posibile din Galileea,un loc cu o reputatie atat de proasta incat 
evreii din Ierusalim spuneau despre el ca nu poate produce nimic bun sau macar de oarecare valoare.(poate 
iesi ceva bun din Nazaret?...cauta versetul in biblie). 
 
Teologii din prezent nu ar trebui sa faca aceeasi greseala considerind, de pe o pozitie de superioritate, ca 
nimic bun nu poate veni din Mexico -acea parte atat de nepretentioasa a lumii! Caci dovada originii divine a 
mesajelor sta in dragostea inconfundabila si mila TATALUI CERESC cu care acestea sunt 
incarcate,recunoasterea si anuntarea gloriei lui Cristos cel rastignit, care sunt “apanajul” Duhului Sfant. Care 
este acela dintre noi a carui inima sa nu fie miscata pina la lacrimi de puterea acestei iubiri? 
 
De asemenea,intelepciunea si profunzimea reflectiilor,revelatiilor, invataturilor, avertismentelor, il indica pe 
Marele Spirit- Creatorul Unic.Care este acel spirit mincinos, cu intentii perfide, care poate incerca macar sa 
imite asemenea descoperiri si sa le faca in detrimentul propriu? Caci aceste invataturi nu au ca scop decat 
innobilarea fiintei umane,purificarea si dezvoltarea spiritului uman,civilizarea existentei omului pe TERRA. 
 
In sprijinul autentificarii acestor mesaje drept noul “cuvant al lui Dzeu” vine si faptul ca au fost emise prin 
diferite persoane, care nu comunicau si nu se cunosteau reciproc,din diferite locuri,raspindite in toata 
tara,respectand astfel  principiul din jurnalistica -criteriul veridicitatii lor.Caci in ciuda originii lor 
disparate,mesajele mentin  unitatea de spirit si caracter,indicand o sursa unica.Ce forta intunecata ar fi 
capabila sa creeze un astfel de joc iluzoriu,pe teritoriul unei tari intregi si in decursul a citorva decade doar ca 
sa-si bata joc de oameni si cum ar ingadui Dzeu asa ceva in calitatea sa de dirijor suprem al evenimentelor 
terestre?  
 
Alt semn care atarna cu greutate in favoarea originii divine a acestor mesaje este perioada tulbure in care au 
fost primite,prevestita in Biblie,Mexicul fiind martorul a multor schimbari majore,inclusiv a doua razboaie 
mondiale pe parcursul primirii lor.  
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Referitor la cea de-a doua venire a lui Cristos in zona continentului American si mai precis a Mexicului,o 
importanta marturie a fost data de asa numitul scrib al lui Dzeu din Austria,Jacob Lorber,in secolul al 19-lea. 
 
Intr-un pasaj din uimitoarea sa lucrare, colectie de revelatii,Cristos vorbeste despre intoarcerea sa spirituala 
ca avand loc intr-o natiune locuind undeva peste marele ocean,adica,cel mai probabil, Atlanticul.Pentru acele 
persoane care ,prin intermediul lui Lorber, au crezut in adevarul acestor revelatii,nu se punea problema de a 
te intreba daca profetia a fost deja indeplinita sau nu, ci de a investiga unde anume,pe teritoriul continentului 
American,a avut loc un eveniment care, prin natura sa neobisnuita, putea sa  revendice si sa justifice aceasta 
profetie. Oricum, factorul determinant in aceasta judecata nu ar trebui sa fie doar bogatia divina revelata ci, 
mai presus de aceasta,dragostea puternica si intelepciunea degajata de aceste “invataturi”. 
 
Un astfel de eveniment cu siguranta a avut loc si poate fi identificat in Mexic ,incepind simultan cu debutul 
anilor 1860. 
 
Un orasean simplu,pe nume Roque Rojas,pe data de 23 iunie 1861 a  avut prima experienta a chemarii sale, 
prin intermediul arhanghelului Gabriel,precum si o viziune a misiunii sale de precursor al domnului nostru Isus 
pe pamant (o misiune de tipul celei avute de ilie-Elija-Elisei).Dupa ce s-a convins de autenticitatea chemarii 
sale in urma unei noi viziuni si mai puternice,el a inceput sa impartasasca si altora mesajele si viziunile din 
timpul starilor sale de extaz mistic,astfel incat,treptat,o comunitate de “adepti-credinciosi” s-a format in jurul 
lui, pe masura ce credibilitatea sa crestea din ce in ce mai mult.Gradat,datorita si darului vindecarii spirituale 
care se manifesta in timpul acelor adunari,el a devenit un personaj extrem de respectat si apreciat de catre 
toti cei care,in cautare de ajutor sau sfat gaseau sprijin de la Dzeu prin el. 
 
Profetul Elijah(ELISEI-ILIE) a vorbit prin el pentru prima oara pe data de intai septembrie 1866, in locul de 
intalnire desemnat acelui scop,consacrand 7 barbati si sapte femei sa reprezinte cele 7 peceti ale celor 7 ere 
ale istoriei sacre, ca lideri ai comunitatilor ce urmau sa fie create.In saptamana sacra a anului 1869,cand 
participantii la adunare nu au aratat lui Rojas devotamentul si reverenta asteptate de la ei,acesta a distrus 
toate revelatiile primite pina in acel moment, fiind cuprins de o furie sfanta si coplesit de aceasta. A declarat 
inchis si desfiintat locul de intalnire special amenajat  punand astfel, in mod prematur, capat muncii sale 
altruiste incepute. 
 
Dar samanta buna pe care el o plantase deja,a germinat si inflorit in alte locuri,astfel incat,24 ani mai tarziu,in 
1884,intr-una din comunitatile celor 7 peceti,pentru prima data,Domnul Isus insusi a vorbit prin Damiana 
Oviedo,una dintre profetii care au ramas credinciosi chemarii si miscarii mistico-religioase initiate de Elisei 
prin Rojas. 
 
Din acel moment, in continuare,Divinele revelatii s-au revarsat si receptionat in mod neantrerupt, pe parcursul 
a mai multor generatii,pina in anul 1950. Numarul credinciosilor si comunitatilor a crescut constant pe tot 
parcursul acelei perioade de aproape 100 de ani,astfel incat Miscarea crestin spirituala,desemnata de 
Domnul nostru Isus Cristos drept Lucrarea Lui Spirituala, a cuprins in final sute de comunitati si sute de mii de 
credinciosi raspanditi in toata tara. 
 
Participantii la acele adunari se intalneau regulat, in fiecare duminica dimineata, in case particulare sau 
incaperi comunitare modeste,si oriunde se aflau unul sau mai multi “vorbitori”-profeti,oameni receptivi la 
miscarea si atingerea Duhului Sfant,comunicarile divine erau transmise prin viu grai,in conformitate cu nevoile 
oamenilor si hotararea gratiei sfinte. Astfel,in fiecare saptamana,cei bolnavi,sau aflati in cautare de vindecare 
fizica sau spirituala,primeau atentie din partea Cuvantului Spiritual al lui Dzeu, care se manifesta pentru ei, 
oferindu-le sfat,invatatura si vindecare.Numeroase vindecari atat fizice cat si spirituale au avut loc,dar din 
pacate acestea nu au fost inregistrate intr-o forma scrisa pentru generatiile viitoare.Se pare ca ,in mod 
ciudat,acestea  au fost privite ca normale pentru tipul adunarilor respective,considerate a fi nici ceva 
neobisnuit, nici ceva vrednic de inregistrat, intrunirile lor neavand ca scop nici un fel de studiu sau cercetare 
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stiintifico medicala precum nici lansarea unei noi vesti in lume despre ISUS care este viu si care poate 
vindeca pe oricine,acest lucru fiind deja arhicunoscut si anuntat in lumea intreaga de secole. 
 
O data cu sfarsitul anilor 1950,s-a ajuns la incheierea si finalul divinelor revelatii si a Cuvantului Spiritului de 
Lumina conform celor anuntate dinainte si stabilite de Insusi Domnul,dar aceasta a dus la o ruptura profunda 
in sanul miscarii spirituale,o diviziune a comunitatilor in doua categorii: prima, a celor care au acceptat 
aceasta decizie si a doua,a comunitatilor care au continuat sa practice in sanul lor inducerea starii de transa 
care facea posibila receptionarea revelatiilor divine,lucru care nu a dus, din pacate, decat la manifestari ale 
entitatilor spirituale impure,vulgare si inselatoare,si la nimic demn de a fi consemnat.Si mai trist este faptul ca 
multi lideri ai acestor comunitati au considerat ca Domnul va continua,in mila Sa nesfarsita,sa emita revelatii 
in acelasi mod,si astfel,prin neascultarea lor,au ghidat gresit oamenii care au deviat de la adevar. Foarte 
putine comunitati au ramas credincioase,iar membrii lor,in grupuri mici,putin numeroase,au continuat sa se 
adune regulat ,duminica pentru a studia,analiza si practica Invataturile.Ceilalti, de asemenea, au continuat 
adunarile, manifestand de acum spirite inselatoare de confuzie si eroare,dar multi inocenti,impinsi de nevoile 
lor fizice sau spirituale,au fost atrasi de cladirile lor impunatoare ca locuri de adunare numite temple,  ne stiind 
nimic despre faptul ca Domnul a  pus capat acestui mod de comunicare pentru a incuraja oamenii sa adopte 
un stil de viata care sa permita accesul direct la El, de la spirit la spirit.In acest timp,cei ramasi credinciosi,nu 
se intilneau decat ca sa reciteasca Invataturile,sa schimbe pareri si sa mediteze asupra lor,sa se roage 
impreuna pentru pacea lumii,pentru cei sarmani si bolnavi,si sa se incurajeze reciproc in practrica doctrinei 
divine primite. 
 
In ciuda acestor extrem de nefavorabile circumstante,dupa anul 1950,un grup de indivizi,fosti profeti ai 
Cuvantului lui Dzeu,s-au straduit sa adune intr-o culegere revelatiile autentice primite de la Dzeu, care acum 
erau raspindite si imprastiate in toata tara, cu scopul de a le publica intr-o singura carte, de care sa 
beneficieze intreaga omenire.Un numar considerabil de manuscrise a fost recuperat, precum si copii tiparite 
ale lor,toate acestea alcatuind o colectie de 366 de Invataturi organizate in 12 volume ale viitoarei carti ce 
avea sa fie numita”cartea vietii adevarate”in spaniola castiliana.Aceste volume reprezinta doar o parte a 
revelatiilor,in special a anilor dinainte de 1950,dar ele acopera in intregime DOCTRINA si temele pe care 
Spiritul Divin a dorit sa le aduca in discutie,sa le prezinte omenirii,si sa le trateze din perspectiva Sa 
Divina,pentru a ajuta umanitatea sa regaseasca drumul spre casa, reinstaurand raiul pe pamant si 
recuperand Terra de sub dominatia intunericului in rastimpul scurt al vietii pamantene traita ca o sfanta 
stradanie spre perfectiune, singura care ii poate garanta viitorul si stralucirea in eternitate ca VALOARE. 
 
Mai tarziu,~ in anii 1980,a fost fondata in Mexico “asociatia pentru studii spirituale”,care si-a propus ca scop 
administrarea si prezervarea copiilor acestei lucrari, precum si publicarea si traducerea a noi editii a celor 12 
volume printre care texte ca:”Maria,simbolul tandretei divine”,”Sfatul Cuvantului Spiritual al Luminii 
Divine”,”Elisei,[pre(sau ante)mergatorul],solul lui Dzeu”.Totodata,alcatuirea de extrase din temele tratate si 
lansarea literaturii complementare acestora fac obiectul de lucru al Asociatiei. 
 
Pana in ziua de azi,Asociatia considera ca scop principal al activitatii sale publicarea acestei literaturi cu 
subiect pur spiritual divin si nicidecum administrarea unei miscari spirituale, dintr-un sediu central, din nevoia 
de organizare.Asociatia literara considera ca transformarea individuala ce urmeaza sa aiba loc in constiinta 
oamenilor in urma iluminarii produse de aceasta cunoastere-revelatie divina, depinde de fiecare individ in 
parte si este  responsabilitatea si meritul lui propriu.  
 
In timp ce deschidem la orice pagina din aceasta lucrare,citind, simtim convingerea ,intelepciunea si 
dragostea fiintei supreme, cu care sunt incarcate Cuvintele revelatiilor lui Cristos,date oamenilor pregatiti in 
acest scop si in acel moment, ca receptori divini (profeti).Iar aceasta convingere devine cu atat mai puternica, 
cu cat realizam ca unii dintre ei nu aveau nici un fel de educatie si prin urmare, nu puteau impune nici un fel 
de control mental, nici asupra perfectiunii sublime a limbajului, care curgea prin gura si buzele lor,nici asupra 
continutului acestuia sau asupra autoritatii divine si intelepciunii cu care era incarcat. 
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Acest nou Cuvant al lui Dzeu consta, in parte,din afirmatii si consideratii referitoare la evenimente si revelatii 
petrecute in mijlocul poporului evreu atat din perioada antecrestina,cat si din timpul vietii lui Isus,iar in rest, 
prezinta o intelepciune noua, uimitoare,plina de corectii severe la adresa bisericii crestine traditionale si a 
conceptiilor gresite, pe care aceasta le-a lansat in lume despre: imaginea lui Dzeu,natura divina a lui Isus si a 
fecioarei Maria,natura omului si a scanteii divine pe care acesta o poseda,ciclul etern al evolutiei si dezvoltarii 
umane,despre Rai si Iad,judecata finala, invatatura obtinerii salvarii si iertarea pacatelor, despre invierea 
trupului fizic si despre viata eterna. 
 
De asemenea,in ceea ce priveste modul in care se practica credinta crestina si felul de adorare din 
prezent,Cuvantul lui Dzeu stabileste noi obiective,anuleaza vechiul, ridica intrebari majore asupra ritualurilor 
inchinate lui Dzeu si asupra structurilor organizatorice, niciodata cerute, sau validate de Dzeu. 
 
Mesajul central este in concordanta cu mesajul lui Isus din noul testament: in locul manifestarilor exterioare 
religioase de dragul si de ochii lumii si al unui fals devotament expus public,Dzeu asteapta de la noi rugaciuni 
sincere,din inima, in tacere,fapte de dragoste, ghidate de propria noastra constiinta, a carei voce suntem 
datori sa o ascultam in liniste si sa o implinim.In loc de a ne consuma viata in goana egoista dupa felurite 
foloase proprii, Dzeu ne cere sa actionam spontan si dezinteresat,in mod altruist si generos,din dragoste fata 
de Dzeu,om,natura si toata creatia divina care ne inconjoara,in care, pretutindeni,dragostea este prezenta si 
aratata in diferite feluri : respect, consideratie, solidaritate, afectiune, compasiune, ajutor si suport reciproc. In 
locul unei credinte oarbe,pasive si comoditatii acesteia,Dzeu asteapta de la noi o credinta activa,bazata pe o 
corecta cunoastere spirituala, plina de intelepciune si modestie. 
 
In manifestarile Sale profetice,Cuvantul Domnului s-a adresat initial credinciosilor prezenti, pe care i-a numit: 
“poporul Meu”, “discipolii Mei”, “lucratori”,si ocazional, “iubit Israel”,fara referire la rasa sau natiunea evree,ci 
la mostenitorii unei comori nepretuite de intelepciune spirituala,menita sa confere INVINCIBILITATEA. 
 
Fara nici o indoiala,in sens larg,Cuvantul lui Dzeu s-a referit prin termenul “iubit Israel” la toti oamenii de buna 
credinta din mijlocul oricaror popoare,rase sau natiuni,si din “sanul” oricarei religii. Dar oare vor fi ei capabili 
sa se recunoasca in acest “nou” Cuvant si sa aprobe sorgintea lui divina? Depinde doar de alegerea lor,de 
liberul lor arbitru. 
 
Acest Cuvant nu trebuie si nu constituie motiv pentru infiintarea unei noi biserici,secte,religii sau vreunui nou 
cult. El este chemarea lui Dzeu la trezirea spirituala a tuturor oamenilor, la renovarea vietii sociale si 
regenerarea celei religioase. Cel care desconsidera acest cuvant,”al treilea testament”,ultima chemare a lui 
Dzeu catre omenire, Il respinge pe Dzeu Insusi, precum si salvarea oferita prin Duhul Sau cel Sfant,singurul 
capabil sa regenereze si sa  transforme fiinta umana.  
 
Speram ca acest avertisment din mesajul de dragoste al cuvantului lui Dzeu, sa fie pretuit de fiecare in parte, 
la justa lui valoare si reflectand asupra lui, sa serveasca drept intelepciune salvatoare precum uleiul din 
felinarele fecioarelor intelepte, din parabola biblica a celor zece tinere(Matei 25:1-13) si a nuntii regale(Matei 
22:2-14). 
 
Pentru ca intradevar,acest Cuvant Sacru este uleiul din candela spiritului in pericol de a se stinge,este painea 
si vinul de la cina Domnului,este eternul combustibil al vietii omului,( caci “omul nu traieste doar cu piine ci cu 
orice Cuvant care iese din gura lui Dzeu”) si de asemenea,incantarea, deliciul, placerea si regenerarea 
sanatatii spiritului uman. 
 
 
Editorii 
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Textul original si traducerile lui in alte limbi 
 
Dupa citirea introducerii,cititorul afla unde ,cum si cand au avut loc aceste revelatii. Asociatia literara 
mentionata a fost infiintata cu scopul de a culege si aduna intr-o carte cat mai multe copii posibil ale 
revelatiilor care au fost comunicate numerosilor “receptori”pe teritoriul Mexicului de-a lungul a 66 de ani. 
 
Primele traduceri au avut loc in Germania,urmate de altele in engleza apoi in franceza in Paraguai,destul de 
departe de orice tara vorbitoare de limba engleza. A fost destul de dificil de gasit traducatori,avand in vedere 
necesitatea unei “specializari” spirituale si a nevoii de cunoastere a unui dialect arhaic al limbii spaniole,mai 
putin folosit,numit “limba castiliana”, care nu este familiar nici in Mexico,nici in Paraguai. In cazul in care 
descoperiti in text termeni mai rar folositi, care va suna ciudat,va multumim pentru intelegerea dificultatilor 
avute cu traducerea. 
 
Daca simtiti nevoia de a compara limbajul traducerii cu termenii originali din versiunea spaniola(castiliana) 
originala, sau doriti sa preluati sarcina unei traduceri moderne,va recomandam si va punem la dispozitie 
originalul prin asociatie,aparut sub titlul: “Libro de la vida verdadera”.  
 


