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Kata Pengantar: 
 
Komisi yang dipercayakan untuk menyusun antologi ini mendedikasikan buku-buku ini dalam nama 
Tuhan untuk semua orang yang berkehendak baik di dunia yang dijiwai oleh keinginan untuk 
mencapai peningkatan roh mereka melalui studi wahyu Ilahi dan praktik ajaran Guru Ilahi. Siapapun 
yang merasakan dalam dirinya keinginan untuk menghayati Ajaran Tritunggal Maria dari Meterai 
Keenam di Era Roh Kudus harus memahami sampai tetes terakhir makna spiritual yang terkandung 
dalam buku-buku ini. Kemudian sebuah permohonan kepada seluruh umat manusia akan meledak 
dari hatinya dan sebuah kalimat yang akan membunyikan dawai-dawai hati manusia yang paling 
lembut: 
 
"Saling mengasihi" 
 
Buku-buku ini merupakan terjemahan yang setia dari dua belas jilid "Kitab Kehidupan Sejati" dari teks 
asli dalam bahasa Spanyol dan memberikan wahyu-wahyu Ilahi. Hal ini tidak lain adalah mengenai 
Kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai Roh Kudus. 
 
Melalui para pembawa suara yang dipilih secara khusus dan dipersiapkan oleh-Nya, Kristus 
menyampaikan kebenaran-kebenaran besar untuk menjelaskan kepada kita makna dari kehidupan 
duniawi kita, untuk menyatakan kepada kita rahasia-rahasia Roh yang tidak dimengerti atau tidak 
diketahui, dan untuk memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan dan tuntunan di tengah-
tengah kekacauan yang semakin berkembang yang membawa kunjungan yang berat kepada seluruh 
umat manusia dengan tujuan untuk menyucikan mereka. Ini adalah pesan Allah yang kekal dan tidak 
berubah kepada anak-anak-Nya: di Zaman Pertama (Musa) melalui Musa dan para Nabi, dan di 
Zaman Kedua (Kristen) melalui Yesus dan murid-murid-Nya. Jika pekabaran itu tampak baru bagi kita 
di Era Ketiga (Spiritualistik) saat ini, itu karena banyak kata-kata dari Era Pertama dan Kedua yang 
tidak dimengerti dijelaskan, dan karena Tuhan membuka wawasan spiritual lebih lanjut kepada kita 
yang tidak dapat Dia berikan kepada kita karena kurangnya persiapan spiritual kita. ("Masih banyak 
hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. " Yohanes 
16:12). 
 
 Akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia jika, atas dasar nubuatan yang disalahtafsirkan 
secara material - seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi hampir 2000 tahun yang lalu - 
mereka menolak uluran tangan Tuhan dan tetap tuli terhadap suara Tuhan Anda yang, dalam Firman 
Tuhan yang nyata dan benar ini, menyapa setiap roh manusia dan memanggilnya untuk merenung, 
bertobat, dan spiritualisasi. Suara yang sama suatu hari nanti akan menuntut pertanggungjawaban 
dari kita masing-masing tentang seberapa jauh kita telah mematuhi nasihat dan instruksi yang penuh 
kasih. 
 
 Dalam karya "Kitab Kehidupan Sejati", tema utamanya adalah roh, dan itulah sebabnya kata ini 
sangat sering ditemukan dalam berbagai hubungan. Apa yang dimaksud dengan "roh"? - Dalam 
penggunaan umum saat ini dan dalam kamus-kamus, kata "roh" diterapkan dalam arti kemampuan 
untuk berpikir, yaitu: pikiran, kecerdasan, ide, kepandaian, dll. - Dalam ajaran saat ini, serta dalam 
Alkitab, kata roh memiliki arti yang berbeda, dan Yesus menjelaskannya ketika Dia berkata: "Allah 
adalah roh, dan mereka yang menyembah-Nya harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran" 



(Yohanes 4:24). Kuasa unsur yang kekal, Allah, adalah roh murni, tanpa bentuk - yang, 
bagaimanapun, tidak mengecualikan bahwa dalam kasus-kasus khusus, Ia juga menyatakan diri-Nya 
kepada anak-anak-Nya dalam bentuk manusia, sebagai Bapa. Kualitas Tuhan yang paling esensial 
adalah kasih, dan didorong oleh kasih ini, Dia menciptakan makhluk roh lain dari diri-Nya sendiri agar 
dapat memberikan kasih-Nya kepada mereka. Roh-roh ini, percikan-percikan dari roh Tuhan dan 
sampai batas tertentu dengan karakteristik yang sama dengan Tuhan, memenuhi ruang tanpa batas 
sampai banyak yang memisahkan diri mereka dari Tuhan karena kesombongan dan ketidaktaatan 
mereka, dan kemudian ditidurkan ke dalam tubuh material agar dapat memulai perjalanan pulang 
kembali. Oleh karena itu, bagian esensial manusia adalah rohnya, percikan roh ilahi di dalam dirinya.  
 
Secara ringkas, berikut ini: 
 
Roh Allah = kasih, hikmat dan kuasa. 
 
Roh manusia = percikan roh Tuhan dalam diri manusia. 
 
Roh = roh malaikat primordial serta makhluk roh manusia, baik yang masih berada di dalam tubuh 
material (inkarnasi) atau di luarnya (disinkarnasi). 
 
 Wahyu-wahyu ilahi dibuat di Meksiko dalam bahasa Spanyol. Ketika menerjemahkannya ke dalam 
bahasa Jerman, perhatian besar diberikan untuk memastikan bahwa makna spiritual akan diberikan 
dalam setiap kasus. Teks asli juga sebagian besar diikuti dalam pembentukan kata dan kalimat, dan 
itulah sebabnya, mengapa kadang-kadang dihasilkan ungkapan dan konstruksi kalimat yang agak 
tidak biasa. Hanya dalam kasus-kasus yang relatif sedikit, perlu untuk memilih terjemahan yang lebih 
bebas untuk menemukan bentuk ekspresi yang menyenangkan dalam bahasa Jerman, tetapi 
pengertian spiritualnya selalu dipertahankan dengan setia. 
 
 Karya 12 jilid Libro de la Vida Verdadera (Buku Kehidupan Sejati) adalah warisan bagi seluruh umat 
manusia dan terdaftar di "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación 
Pública" di Meksiko D.F. dengan nomor 26002, 20111 dan 83848. 
  
Informasi lebih lanjut mengenai edisi asli bahasa Spanyol: 
 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C.; Apartado Postal 888, México, D.F., - C.P. 
06000. 
 
Bertanggung jawab atas terjemahan bahasa Jerman, kata pengantar untuk edisi Jerman, penjelasan, 
catatan kaki, catatan dan referensi untuk karya tersebut: 
 
Walter Maier dan Traugott Göltenboth. 
 
Status: Oktober 2016 
 
***************  
 
Ini adalah versi online 
 
Kitab Kehidupan Sejati atau/dan Perjanjian Ketiga dapat diterjemahkan dari bahasa Jerman dengan 
DeepL ke dalam hingga 12 bahasa lain dengan versi online DeepL ini. Ini berarti, bahwa 
terjemahannya akan sesuai dalam setiap bahasa. 
 
Ini adalah inisiatif Anna Maria Hosta dengan 



 
Tautan unduhan: www.DeepL.com/Translator (Versi Pro) *** 
 
DeepL saat ini diterjemahkan ke dalam 12 bahasa dan dapat diunduh ke desktop. Koneksi internet 
diperlukan untuk penerjemahan.  
 
Untuk memastikan terjemahan yang lancar dan bebas dari kesalahan, jeda dan titik-titik di belakang 
nomor baris telah dihilangkan dari teks. Isinya belum diubah. 
 
Selain itu, teks dalam versi ini dapat digunakan dalam Balabolka - Text-to-Language Generator - 
 
 Tautan unduhan untuk desktop: http://balabolka.site/de/balabolka.htm  - agar teks dibacakan 
dengan lantang. Balabolka tersedia dalam 14 bahasa di sini. 
 
Selengkapnya di beranda saya: 
 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

http://balabolka.site/de/balabolka.htm
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/

