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Boken om det sanna livet –
En gudomlig mästares lärdomar,
Jesus Kristus
Förord:
Den kommitté som fått förtroendet att sammanställa denna antologi tillägnar dessa böcker i Herrens
namn till alla människor av god vilja i världen som inspireras av en önskan att höja sin ande genom
att studera gudomliga uppenbarelser och praktisera den gudomlige mästarens läror. Alla som känner
en önskan att leva enligt det sjätte sigillets treenighetsläror från den heliga andens tidsålder bör till
sista droppen urskilja den andliga innebörd som finns i dessa böcker. Då kommer en bön för hela
mänskligheten att brista ur hans hjärta, och meningen kommer att klinga i människohjärtats
ömmaste tungor:
"Älska varandra"
Dessa böcker är en exakt översättning av den spanska originaltexten av de tolv volymerna av "Det
sanna livets bok" och ger gudomliga uppenbarelser. Det handlar om inget mindre än Herrens andra
ankomst i form av den helige Ande.
Genom de röster som han särskilt valt och förberett meddelade Kristus stora sanningar för att
förklara meningen med vårt jordiska liv för oss, för att avslöja Andens mysterier som vi inte förstår
och inte känner till, och för att ge oss tröst, styrka och vägledning mitt i det växande kaos som
kommer att ge hela mänskligheten allvarliga besök för att renas. Detta är Guds eviga, oföränderliga
budskap till sina barn: i den första (mosaiska) tidsåldern genom Moses och profeterna, och i den
andra (kristna) tidsåldern genom Jesus och hans lärjungar. Om budskapet verkar nytt för oss i den
nuvarande tredje (andliga) tidsåldern beror det på att många ord från den första och andra
tidsåldern som vi inte förstod har förklarats, och på att Herren uppenbarar ytterligare andlig kunskap
för oss som han inte kunde ge oss då på grund av vår bristande andliga förberedelse. ("Jag har
mycket att säga er, men ni kan inte bära dem nu. "Johannes 16:12.)
Det skulle vara ödesdigert för hela mänskligheten om de på grundval av materiellt misstolkade
profetior - som det judiska folket gjorde för nästan 2000 år sedan - skulle avvisa Guds hjälpande hand
och förbli döva för er Herres röst, som i det otvetydigt sanna och äkta Guds ord vänder sig till varje
enskild människosjäl och kallar dem till meditation, omvändelse och förandligande. Samma röst
kommer en dag att kräva att var och en av oss ska redogöra för i vilken utsträckning han eller hon har
följt dess kärleksfulla förmaningar och instruktioner.
I The Book of True Life är anden det centrala temat, och ordet används därför ofta i olika
sammanhang. I modernt språkbruk och ordböcker används ordet "ande" för att beteckna förmågan
att resonera, dvs. sinnet, intellektet, idén, intelligensen etc. - i dagens undervisning och även i Bibeln
har ordet ande en helt annan innebörd, och Jesus klargjorde detta när han sa: "Gud är en ande, och
de som dyrkar honom måste dyrka honom i ande och sanning" (Johannes 4:24). Den eviga urkraften
Gud är ren ande, utan form - vilket dock inte utesluter att han vid speciella tillfällen också
uppenbarar sig för sina barn i mänsklig form, som Fader. Guds mest grundläggande egenskap är
kärlek, och det var av denna kärlek som han skapade andra andliga varelser för att kunna ge dem sin
kärlek. Dessa andar, gnistor som sprang ur Guds ande, med samma egenskaper som Gud i begränsad
utsträckning, fyllde oändlig rymd tills många, på grund av sin stolthet och olydnad, skilde sig från Gud
och placerades sedan i en materiell kropp för att börja sin resa hem igen. Den väsentliga delen av
människan är därför hennes ande, gnistan av den gudomliga anden inom henne.
Kortfattat kan man sammanfatta den på följande sätt:
Guds Ande = kärlek, visdom och kraft.
Den mänskliga anden = Guds Andes utstrålning i människan.
Ande = de ursprungliga änglaandarna och människosjälarna, vare sig de fortfarande befinner sig i den
materiella kroppen (inkarnerade) eller utanför den (oinkarnerade).
Gudomliga uppenbarelser ägde rum i Mexiko på spanska. När de översattes till tyska var man noga
med att se till att den andliga innebörden alltid garanterades. Ord och meningar baserades också till

stor del på originaltexten, vilket ibland resulterade i något ovanliga uttryck och
meningskonstruktioner. Endast i ett relativt litet antal fall var det nödvändigt att välja en friare
översättning för att hitta en behaglig uttrycksform på tyska, men den andliga innebörden bevarades
alltid exakt.
Libro de la Vida Verdadera (boken om det sanna livet) i 12 volymer är ett arv till hela mänskligheten
och är registrerad hos Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública i
Mexiko under D.F.-nummer 26002, 20111 och 83848.
För mer information om den spanska originalutgåvan:
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C.; Apartado Postal 888, México, D.F., - C.P.
06000.
Ansvarig för den tyska översättningen, förordet, förklaringar, fotnoter, anteckningar och referenser i
den tyska utgåvan:
Walter Maier och Traugott Göltenboth.
Status: oktober 2016
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Detta är online-versionen
"Det sanna livets bok" och/eller "Tredje testamentet" kan översättas från tyska tillsammans med
DeepL till upp till 12 andra språk med hjälp av onlineversionen av denna DeepL. Detta innebär att
översättningarna kommer att motsvara varandra på varje språk.
Detta är ett initiativ av Anna Maria Hosta tillsammans med
Nedladdningslänk: www.DeepL.com/Translator (Pro-version) ***
DeepL översätts för närvarande till 12 språk och kan laddas ner till skrivbordet. För översättning krävs
en internetanslutning.
För att säkerställa en smidig och felfri översättning har radbrytningar och punkter efter radnummer
tagits bort från texten. Innehållet har inte ändrats.
Dessutom kan texten i den här versionen användas i Balabolka - Text-till-språk-generatorn.
Ladda ner länken till skrivbordet: http://balabolka.site/de/balabolka.htm - för att få texten uppläst.
Balabolka finns på 14 språk här.
Mer på min webbplats:
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com

