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 Hristos spune: ... "Vreau ca voi, în împlinirea profețiilor mele, să compilați volume de cărți cu acest 
cuvânt pe care vi l-am dat, iar mai târziu să faceți extrase și interpretări din el și să le aduceți la 
cunoștința semenilor voștri". (U 6, 52) 
... "Cu această carte, pe care omenirea o va recunoaște în cele din urmă ca fiind cel de-al Treilea 
Testament, vei apăra Cauza Mea. Omenirea nu cunoaște decât Legea din "Prima Epocă" și ceea ce 
este scris în primul și al doilea testament. Dar al treilea se va uni acum și va corecta ceea ce oamenii 
au schimbat din lipsă de pregătire și înțelegere." (U 348, 26) 
... "Această voce care vă cheamă este vocea Maestrului Divin. Acest Cuvânt este de la Cel care a creat 
toate lucrurile. Esența acestei lucrări va deveni piatra de temelie pe care se vor sprijini toate ordinele 
în viitor. Cel care are puterea de a face toate lucrurile va transforma inimile voastre de piatră într-un 
sanctuar al iubirii și al înălțării și va aprinde lumina acolo unde era doar întuneric." 
Versetele din această carte au fost selectate în funcție de subiect din Cartea Vieții Adevărate (în 12 
volume) și compilate în acest compendiu. Astfel se păstrează adevărata origine, dar în același timp se 
oferă cititorului o introducere prescurtată în acest voluminos Cuvânt divin. 
Cele 12 volume menționate conțin 366 de așa-zise învățături, fiecare cu un număr diferit de versete, 
care au fost numerotate consecutiv pentru fiecare învățătură. 
 


