AL TREILEA TESTAMENT Capitolul 2... ZORILE CELEI DE A TREIA ERE
Prima revelatie
1. Aceasta este o zi de comemorare, pentru ca intr-o zi ca aceasta, Mi-am consacrat primul purtator de
Cuvant, sa faca cunoscut oamenilor, noile Mele porunci si noile Mele revelatii. Spiritul lui ELISEI a vibrat prin
omul Roque Rojas,ca sa va aminteasca acea cale,(poteca ingusta), care este VOIA SI LEGEA LUI DZEU.
2. Momentul a fost solemn, spiritele celor prezenti tremurau, presimtind cu teama evenimentul, la fel ca
poporul Israel, asteptand la poalele muntelui Sinai, promulgarea celor zece porunci, si de asemenea,la fel ca
in ziua “schimbarii la fata”a Domnului, zi in care,ucenicii martori, de asemenea, tremurau puternic, cand pe
muntele Tabor,au aparut, in spirit, Moise si Elisei(Ilie),la dreapta si la stanga Maestrului, stand de vorba cu El.
3. Prima zi din septembrie 1866, a fost ziua de nastere a unei ere noi, pentru ca din acea zi a inceput sa se
deruleze pentru umanitate,cea de-a treia era.
4. Din acel moment, fara incetare, numeroase profetii si promisiuni ale lui Dzeu, facute oamenilor cu mii de
ani inainte, au avut loc. Ele au fost indeplinite in voi,oamenii-femei si barbati-care locuiesc pamantul acum.
Care dintre voi era de fata atunci? Cine a auzit acele profetii cand au fost rostite sau acele promisiuni cand au
fost facute? Numai Eu stiu acest lucru, si de aceea, doar Eu Insumi pot sa anunt acum indeplinirea lor,
recunoscand faptul ca le-am fagaduit oamenilor. Ceea ce este important pentru tine sa stii, este ca Eu am
promis aceste lucruri si Eu le implinesc acum, caci Eu sunt credincios si veghez asupra Cuvantului Meu.
5. Iti aduci aminte norul acela in care discipolii Mei M-au vazut pentru ultima oara printre ei, ridicandu-Ma la
cer? Cu adevarat va spun, ca asa cum a fost scris, ca Ma voi intoarce intr-un nor, exact asa a avut deja loc
revenirea Mea. Pe intai septembrie 1866,Spiritul Meu a coborat intr-un nor simbolic, ca sa va pregateasca
pentru primirea noilor revelatii. Mai tirziu, in 1884,am inceput sa va predau Invataturile Mele.
6. Nu am sosit ca un om, ci mai degraba in mod spiritual, continut intr-o raza de lumina, ca sa locuiesc in
mintea umana, conferindu-i abilitatea intelegerii spirituale, adevarata intelepciune. Acesta este modul de
comunicare cu voi, ales prin voia Mea,pentru aceasta era si voi lua in considerare increderea pe care o
acordati si credinta pe care o investiti in aceasta promisiune si manifestare si in cuvintele Mele.
7. Pentru ca, in aceasta era, nu va exista un Moise, care sa va conduca prin desert catre destinatia promisa,
nici un Salvator trimis,Cristos nascut in forma umana, care sa va dea Cuvintele vietii vesnice,de urmat pentru
obtinerea salvarii si libertatii. Acum aveti vocea umana a acestor fiinte, rostind cuvintele Mele si ajungand in
auzul vostru si este necesar sa te spiritualizezi, ca sa descoperi esenta divina in care locuieste prezenta Mea.
De aceea iti spun ca exista merit in credinta acordata acestui Cuvant, caci este transmis prin fiinte umane
imperfecte.(236,46-50)
8. In 1866 a luat nastere prima congregatie a “spiritualistilor”, discipolii acestei noi Doctrine. In lumina spiritului
Meu si ghidati spiritual de profetul Ilie, acei copii au receptionat, la inceput, crampeie ale mesajului pe care,
acum,la sfarsitul comunicarii lui, ei vi-l pot oferi in intregime.(255,10)

Mesaje si semne pretutindeni in lume
9. Ilie(Elisei),cel care vine sa “pregateasca calea Domnului”,adica sa anunte oamenilor modul de manifestare
ales de Dzeu, a vorbit pentru prima data printr-un receptor uman in 1866. Doresti sa dedici timp ca
sa analizezi si sa investighezi semnele si evenimentele care au insotit acea manifestare precum si ordinea
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lor? Din nou vor exista intelepti initiati in stiinta studiului astrologic, ca magicienii din vechime, care vor
confirma oamenilor ca harta astrala a cerului a indicat faptul ca mesaje verbale divine sunt transmise
oamenilor in aceasta perioada.(63,81).
10. Sa nu crezi insa ca aceasta locatie este unica pe Terra, in care prezenta Mea a ales sa se manifeste
acum, caci ,cu adevarat iti spun, ca Manifestarea Mea este universala si in diferite forme.
11. Ilie,cel care s-a manifestat inainte ca Eu sa incep sa vorbesc prin purtatori de cuvant umani, nu a venit
doar la natiunea aceasta, in care traiesti. El a trecut de la un loc la altul de pe tot globul, anuntand sosirea
unei noi ere si de asemenea,informand umanitatea ca Imparatia cerului se va instaura in curand pe pamant.
12. Voci de pretutindeni au aparut, anuntind sosirea Mea la tine. Natura,tulburata,a scuturat pamantul. Stiinta
a ramas uimita, fiind pusa in fata noilor revelatii. O intreaga suita de spirite elevate ,de lumina, au coborat
asupra oamenilor,si cu toate acestea, omenirea a ramas surda in fata vocilor care anuntau noua era.
13. O avalansa de lumina divina a inundat pamantul, coborand din cer, ca sa salveze oamenii de dominatia
intunericului, dar ei,in egoismul si lacomia lor materiala, departe de a aspira catre perfectiunea spiritului si
progresul,imbunatatirea morala a vietii pe Terra, au luat acea lumina si au folosit-o pentru propriul comfort si
propria placere, construind tronuri pentru gloria personala si arme pentru distrugerea fratilor lor, oricand ar fi
considerat necesar. Ochii lor au fost orbiti de intensitatea luminii Mele, iar propria lor vanitate i-a condus spre
pierzare. Totusi, Eu insumi va spun ca aceeasi lumina este cea care ii va ajuta sa gaseasca adevarata cale,
sa redescopere adevarul si sa fie salvati.
14. Cei care au stiut sa recunoasca aceasta lumina, ca fiind de sorginte divina, au ingaduit constiintei lor sa le
ghideze faptele si pasii,caci au presimtit ca Domnul S-a intors si ca El este deja printre ei.
15. Reprezentantii diferitelor religii si secte nu au vrut sa Ma primeasca: inimile lor,statutul lor social,falsa lor
grandoare i-au impiedicat sa Ma accepte in spirit. Din acest motiv, in aceasta era s-au format mici grupuri de
oameni, sau congregatii, care,bazate pe prietenie frateasca, se aduna in tacere, sa se roage si sa primeasca
revelatii de la Dzeu, constienti de inceputul acestei noi ere.(37,76-81)
16. Unele religii fac pregatiri in asteptarea sosirii Mele, fara sa aiba nici un habar despre faptul ca Eu deja ma
aflu in stadiul de incheiere a misiunii Mele si de a-Mi lua ramas bun.
17. Am chemat intreaga lume,si intr-adevar,chemarea Mea si zvonul despre faptul ca Eu comunic prin viu grai
cu oamenii, a ajuns in toate colturile lumii,insotit de marturii si dovezi care vorbesc despre Mine si prezenta
Mea: pacatosi rascumparati, necredinciosi convertiti, invieri din morti, bolnavi vindecati in faza terminala,
oameni posedati , care sunt eliberati de sub dominatia spiritelor necurate.
18. Dar am gasit multi dintre oameni surzi, altii foarte mandri de gloria lor pamanteasca, si inca altii, foarte
tematori, afland despre manifestarea Mea ca spirit al adevarului. I-am primit si i-am invatat pe cei care m-au
abordat cu totala incredere in dragostea Mea.(239,17-19)
19. Multitudine de straini, din indepartate tari, vor veni la acest popor, curiosi sa intrebe si sa afle
despre manifestarile spirituale carora le-ati fost martori, precum si despre revelatiile si profetiile care au fost
transmise.
20. Pentru ca, in multe parti ale lumii ,au fost primite mesaje care confirma faptul ca,intr-un loc din vest, raza
Mea divina a coborat sa vorbeasca umanitatii, in aceasta era.
21. Vei vedea cum, la timpul potrivit, popoare si natiuni straine vor veni sa te caute! Atunci vor ramane
surprinsi liderii si reprezentantii marilor religii de faptul ca nu am venit la ei, nici nu i-am cautat pe ei.(276,45)
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22. Lumea a aratat atat de putin interes noii Mele manifestari! Cat de putini sunt cei vigilenti, care Ma
asteapta, si cat de multi cei adormiti si absorbiti total de preocuparile lor lumesti!
23. Multi asteapta intoarcerea Mea, fara sa poata percepe adevarata Mea prezenta spirituala, care are loc in
aceasta era. Unii, din cauza vechilor credinte, se asteapta ca Eu sa revin in forma umana. Altii cred ca
intoarcerea Mea va fi intr-o forma vizibila ochiului fizic. Doar cativa sunt constienti de adevarata natura a
intoarcerii Mele ,care este spirituala.
24. Unii intreaba si incearca sa cerceteze despre ce forma anume voi lua, despre data si ora sosirii Mele,
precum si despre locul unde voi aparea. Altii, fara sa ia in considerare o posibila forma materiala, locatie, data
si ora a acestei reveniri promise, au tras concluzia pentru ei insisi ca “Maestrul-Invatator este deja printre ei si
ca iluminarea Lui spirituala ii invaluie si ii inconjoara in aceasta era”
25. Cand acest mesaj va ajunge la urechile tuturor diferitelor categorii de oameni, pentru unii va fi un cadou,
care le va produce multa bucurie, caci le va confirma presimtirile si credinta adanca din inima lor, iar pentru
altii, dimpotriva, o piatra de poticnire, caci vor nega cu vehementa adevarul mesajului Meu, negasindu-l in
concordanta cu ideile lor preconcepute despre ce ar trebui sa contina acest mesaj, si despre cum ar trebui sa
se manifeste in planul fizic al existentei lor materiale.(279,41-44)

Elisei (Ilie,Ion Botezatorul) ca antemergator al Domnului
26. L-am trimis pe Elisei sa revina in cea de-a treia era, asa cum am anuntat in cea de-a doua era, cand am
spus: “Cu adevarat va spun ca Elisei a venit deja, dar ei nu l-au recunoscut. Si din nou cu adevarat va spun
ca Ma voi intoarce la omenire, dar inaintea Mea va veni Elisei, care va anunta sosirea Mea”
27. Si iata ca,asa cum toate Cuvintele Domnului se indeplinesc, in cea de-a treia era, Elisei a venit inaintea
Mea sa trezeasca spiritele, sa anunte oamenilor ca timpul manifestarii Domnului in persoana Duhului Sfant
este acum, astfel incat ei sa poata renunta la idei preconcepute de tot felul despre Dzeu, sa devina receptivi
la atingerea Divina, ca sa poata intra in aceasta noua era, sa-si deschida ochii mintii si ai inimii si sa-si
pregateasca “haine” curate, ca sa treaca linia de demarcatie dintre ere. Si pentru ca manifestarea lui Elisei sa
fie mai tangibila in era aceasta, Eu l-am facut sa vorbeasca printr-un om drept, Roque Rojas.
28. Elisei,de la inceput la sfarsit, a conferit acestui om iluminarea spirituala necesara, l-a intarit, l-a inspirat si
l-a ghidat pas cu pas.
29. Cu adevarat va spun ca nu am venit ca sa il aleg pe Roque Rojas dintre oameni, ci i-am trimis spiritul,
deja pregatit prin gratia Mea, la incarnare, in forma materiala pregatita anterior tot de Mine. Si puteti
recunoaste aceasta din modestia lui, caci prin virtutea umilintei lui,Tatal Ceresc a manifestat fapte
marete,supranaturale.
30. El a fost un profet, un om cu darul discernamantului spiritual, un clar -vazator care putea distinge duhurile,
un receptor-vorbitor, si un ghid pentru oameni in intelepciunea divina. El a fost un exemplu merituos al
acestor daruri si abilitati. Dar, ca Moise in desert,el, de asemenea, a fost luat peste picior si ridiculizat de
proprii lui semeni. Persecutat, ca Elisei in trecut, el a trebuit sa caute culmile muntilor, ca sa se roage pentru
ai sai si sa vegheze asupra destinelor lor.
31. El a fost subiectul ironiilor preotilor si al scriitorilor-carturari, care l-au judecat aspru, asa cum au procedat
si cu Invatatorul lui,si de aceea, foarte putini au fost cei care au crezut in el si au ramas in jurul lui. Prin
mainile lui a curs uleiul vindecator al lui Dzeu, si s-au manifestat miracole care au restabilit credinta unora, iar
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altora le-au produs confuzie, iar prin gura lui au fost enuntate lectii profetice implinite la litera, iar cei cu inima
franta au primit consolare si incurajare.
32. Mintea lui era capabila sa capteze si sa prelucreze ganduri de inspiratie divina, sa se inalte pe culmile de
intelegere ale apostolilor si profetilor, delectandu-se in extazul mistic al celor drepti, spiritul lui stia cum sa se
elibereze,sa se detaseze complet de preocuparile lumesti si de instinctele carnale ale fiintei lui biologice,ca sa
strabata taramul spiritual,penetrandu-l si ajungand victorios si umil, sa bata, cu modestie, la portile Misterelor
Domnului. Prin aceasta tehnica de elevare spirituala, spiritul lui Elisei( Ilie-Ion botezatorul) s-a manifestat
pentru prima data martorilor umani prezenti, inainte de pogorarea razei Maestrului.(345,57-58)
33. Roque Rojas a atras in jurul lui, un grup de oameni credinciosi,femei si barbati,si in mijlocul primelor lor
adunari,spiritul lui Elisei,s-a manifestat prin reprezentantul lui, prezentandu-se:”Eu sunt
ELISEI,profetul”,acelasi Elisei(ILIE) de pe muntele Tabor, din ziua schimbarii la fata a Domnului. El a dat
instructiuni primilor discipoli, simultan cu proclamarea erei spiritualitatii, si a anuntat,profetit faptul ca raza
divina de lumina a Maestrului va comunica in curand cu poporul lui.
34. Intr-o zi in care, umila locuinta a lui Roque Rojas era plina de credinciosi adepti ai sai, Elisei a descins in
spirit,sa ilumineze mintea vorbitorului sau, si sub ghidarea si inspiratia Mea directa, el a uns 7 dintre cei
prezenti carora le-a dat reprezentarea si simbolul celor sapte peceti.
35. Mai tarziu, cand momentul promis al comunicarii Mele era in pragul desfasurarii, doar unul dintre cei sapte
era pregatit si capabil sa Ma receptioneze, si aceasta inima receptiva era a unei femei, Damiana Oviedo,care
s-a invrednicit prin perseverenta ei si indelunga rabdare sa capteze raza de lumina divina prima.
36. Damiana Oviedo era cea careia Elisei ii conferise cea de-a 6 a pecete, semnificatia acestui numar
corespunde faptului ca lumina celei de-a sasea pecete este cea care radiaza acum, iluminand
puternic aceasta era.(1,6-9)
37. Intradevar, foarte putini erau capabili sa simta cu adevarat prezenta trimisului divin. Inca odata,el a fost
vocea care striga “in pustie” si din nou, el a pregatit inimile oamenilor pentru venirea Domnului. Si astfel,cea
de-a sasea pecete a fost deschisa si prin ea, un torent de lumina, intelepciune divina si dreptate s-a revarsat
in avalansa, asupra omenirii. Astfel, multe profetii si promisiuni au fost implinite.
38. Elisei, la fel ca Moise si Isus, a venit sa va ilumineze ochii spiritului astfel incat sa puteti descoperi si
intelege iubirea Tatalui Ceresc. Moise v-a cerut sa va iubiti aproapele ca pe voi insiva. Isus de asemenea, v-a
spus ca dupa aceasta va veti deosebi de ceilalti: daca va veti iubi unii pe altii, si ca doar atunci va veti putea
numi ucenicii Lui. Elisei v-a revelat porunca lui Dzeu de a avea mila si a oferi caritate fratilor vostri si a
adaugat: abia atunci Il veti putea contempla intr-adevar pe Dzeu in frumusetea lui morala, in toata
splendoarea bunatatii Sale”.(81,36-37)
39. Cand intunericul care a acoperit omenirea va fi spulberat de lumina intelepciunii manifestate in spiritele
oamenilor, veti simti prezenta unei noi ere, cea anuntata de sosirea lui Elisei printre voi.
40. Dar din cauza ca majoritatea nu a stiut cum sa-l recunoasca, a devenit necesar ca el sa-si manifeste
spiritul printr-un vorbitor uman, caci el a aparut doar in fata acelora care si-au antrenat vederea spirituala
devenind capabili sa-i perceapa prezenta asa cum doar ucenicul lui a reusit, cand a avut viziunea ridicarii
lui la cer, intr-un car de foc.
41. Elisei a venit ca antemergator al Meu in aceast timp, sa anunte sosirea Mea oamenilor si sa pregateasca
omenirea pentru acest eveniment. Ca profet, el a descris bataliile, provocarile acestei noi ere si a oferit
oamenilor intelepciunea necesara depasirii lor prin revelatiile sale. El va invita intr-o calatorie magica, astrala,
caci vrea sa va poarte in carul lui de foc deasupra norilor si sa va transporte in cetatea spirituala in care
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pacea divina domneste perpetuu. Aveti incredere in el ca intr-un pastor bun! Urmati-l spiritual, asa cum
poporul evreu l-a urmat pe Moise, in traversarea desertului, in prima era. Rugati-l sa va ajute sa va indepliniti
misiunea, iar daca va doriti sa-l imitati, indrazniti si faceti astfel!(31,58-59)
42. Elisei, un spirit de mare putere,care nu a fost recunoscut de umanitate, a fost intotdeauna antemergatorul
Meu. Astazi, el a venit inca o data sa-i pregateasca pe cei alesi de Mine sa fie purtatorii Cuvantului Meu
precum si sa pregateasca intreaga omenire sa faca fata dificultatilor noii ere prin credinta in Mine.
43. Daca te pregatesti studiind cuvantul Meu cu scopul de a cunoaste Voia Mea pentru a o indeplini, Elisei
soseste sa-ti ofere tot sprijinul lui, ca un prieten de nadejde.
44. Elisei este o raza de lumina divina, care ilumineaza si ghideaza toate fiintele spre Mine. Iubiti-l si onorati-l,
atat ca pe antemergatorul Meu, cat si ca pe mediatorul vostru.(53,43-44)
45. Elisei,profetul,antemergatorul Meu, ca ambasador al celei de a treia era, se roaga pentru cei care nu stiu
cum, intermediaza pentru cei din turma lui, acopera cu mantia lui vina celui robit de pacat, asteptand
regenerarea lui. Elisei pregateste multimile de adepti si legiuni intregi, antrenandu-le sa combata intunericul
gros, cauzat de ignoranta, pacatul, fanatismul si materialismul omenirii.(67,60)
46. Acum,va revine voua, tuturor celor treziti si pregatiti spiritual,sa anuntati eliberarea lumii. Amintiti-va ca
Elisei, cel promis pentru acest timp, pregateste toate cele necesare pentru eliberarea natiunilor pamantului de
sub sclavia regulilor “Faraonului” si a materialismului, la fel cum Moise a facut in Egipt cu triburile lui Israel.
47. Spune fratilor tai ca Elisei a venit deja, in forma spirituala, s-a manifestat printr-un vorbitor uman si ca el
va continua sa ilumineze calea tuturor oamenilor care urmeaza sa se nasca in viitor.
48. Misiunea acestui mare pastor este sa restaureze toate creaturile pe adevarata lor cale, indiferent de
natura acesteia: materiala, morala sau spirituala. De aceea va spun, ca natiunea care va primi si raspunde
chemarii Domnului prin Elisei, va fi binecuvantata peste masura, caci va fi unita de legea dreptatii si a
dragostei lui Dzeu, care le va aduce pacea, ca rod al fraternitatii lor si al intelegerii, elevarii lor spirituale.
Astfel uniti, ei vor fi victoriosi pe campul de lupta, impotriva raului, a materialismului si a deceptiei care
incearca sa va distruga pe toate caile posibile.
49. In acea stradanie, oamenii acestor timpuri vor vedea noi miracole implinindu-se si vor intelege scopul si
sensul spiritual al vietii, care este atingerea vietii eterne, a nemuririi si a pacii. Ei vor inceta sa se mai ucida
unii pe altii si vor realiza faptul ca ceea ce trebuie distrus este propria ignoranta, egoismul, pasiunile si viciile
nebunesti,nesanatoase, in care isi au originea toate obstacolele in calea evolutiei voastre spirituale, intreaga
mizerie morala si materiala a lumii.(160,34-36)
50. Elisei este raza lui Dzeu, a carei lumina vine sa spulbere intunericul si sa va elibereze de sub sclavia
cauzata de pacat a acestor timpuri.Ea va va ghida spiritul prin desert pana veti ajunge la destinatia promisa,
pana veti recupera din gheara raului paradisul pierdut, intrand victoriosi in “sanul lui Avraam”, in imparatia lui
Dzeu.(236,68)
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