
  Η Τρίτη Διαθήκη 
ΣΥΛΛΟΓΉ ΤΩΝ ΘΕΊΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΩΝ 
ΑΠΌ ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΆΛΥΨΗΣ 
"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 
ΜΕΞΙΚΌ, 1866 - 1950 
Εκδότης της πρωτότυπης ισπανικής έκδοσης σε 12 τόμους "Libro de la Vida Verdadera" είναι ο 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 
Apartado Postal 888, 06000 México D. F. 
Εγγεγραμμένος με τους αριθμούς 20111, 26002, 83848. 
Ο Χριστός λέει: ... "Θέλω να συντάξετε, σε εκπλήρωση των προφητειών μου, τόμους βιβλίων με 
αυτόν τον λόγο που σας έδωσα, και αργότερα να κάνετε αποσπάσματα και ερμηνείες του και να τα 
φέρετε στην προσοχή των συνανθρώπων σας". (U 6, 52) 
... "Με αυτό το βιβλίο, το οποίο η ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει τελικά ως την Τρίτη Διαθήκη, θα 
υπερασπιστείτε τον Σκοπό Μου. Η ανθρωπότητα γνωρίζει μόνο τον Νόμο της "Πρώτης Εποχής" και 
όσα είναι γραμμένα στην Πρώτη και τη Δεύτερη Διαθήκη. Αλλά ο Τρίτος θα ενωθεί τώρα και θα 
διορθώσει αυτό που οι άνθρωποι άλλαξαν λόγω έλλειψης προετοιμασίας και κατανόησης". (U 348, 
26) 
... "Αυτή η φωνή που σας καλεί είναι η φωνή του Θείου Διδασκάλου. Αυτός ο Λόγος προέρχεται από 
Εκείνον που δημιούργησε τα πάντα. Η ουσία αυτού του έργου θα γίνει ο θεμέλιος λίθος πάνω στον 
οποίο θα στηριχθούν όλες οι παραγγελίες στο μέλλον. Αυτός που έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα, 
θα μεταμορφώσει τις πέτρινες καρδιές σας σε ιερό αγάπης και ανύψωσης και θα ανάψει φως εκεί 
που υπήρχε μόνο σκοτάδι". 
Οι στίχοι σε αυτό το βιβλίο έχουν επιλεγεί ανά θέμα από το Βιβλίο της Αληθινής Ζωής (σε 12 
τόμους) και έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το σύγγραμμα. Αυτό διατηρεί την πραγματική προέλευση, 
αλλά ταυτόχρονα δίνει στον αναγνώστη μια συνοπτική εισαγωγή σε αυτόν τον ογκώδη θεϊκό λόγο. 
Οι 12 τόμοι που αναφέρθηκαν περιέχουν 366 λεγόμενες διδασκαλίες, η καθεμία με διαφορετικό 
αριθμό στίχων, οι οποίοι έχουν αριθμηθεί διαδοχικά για κάθε διδασκαλία. 
 


