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 Minä tulen lähettämään kirjan koko ihmiskunnalle minun ihmisteni välityksen kautta, sisältäen 

ytimen minun sanoistani ja todistuksen töistä, joita Minä olen tehnyt keskellänne. On Minun 

tahtoni, että noiden sivujen tulisi sisältää minun evankeliumini ja minun sanani koko ydin ja totuus 

kolmen aikakauden aikana.  

Lukekaa tästä kirjasta, ottakaa Minun sanani Ikuisen Elämän leipänä ja tulette ymmärtämään 

kaiken, mikä on pysynyt epäselvänä ja vaikeaselkoisena tähän saakka, jos menette suoraan 

hengestä henkeen minun jumalallisuudellani. Tämä opetus on kuin uusi päivä sarastamassa 

ihmiskunnalle, ja tulee valaisemaan sen suureen heräämiseen.   

Tämä on Kolmas Aikakausi, aika, jolloin te opitte ymmärtämään, harjoittamaan ja elämään Minun 

Evankeliumiani. Ensimmäisellä Aikakaudella Minä istuin alas vuorelle ja lähetin teille sieltä Minun 

Lakini, kiveen kaiverrettuna. Toisella Aikakaudella Minä laskeuduin laaksoon elämään keskellänne. 

Kolmannella Aikakaudella Minä tulen tekemään teidän sydämenne Minun asuinpaikakseni, niin 

että Minä voin tehdä itseni tunnetuksi ja puhumaan teille teidän sisimmästä sydämestänne. Kun 

ihmiskunta oivaltaa tämä opin totuuden, sen oikeudenmukaisuuden ja sen loppumattoman 

viisauden, se tulee vapauttamaan sydämensä kaikista ennakkoluuloista ja pelosta. Minun lakini ei 

orjuuta. Minun lakini lunastaa.  

Ei vain kerran, vaan usein ja erilaisilla tavoilla Minä näytin ja lupasin minun opetuslapsilleni minun 

takaisinpaluuni. Minä kerroin heille merkit, jotka ilmoittaisivat minun saapumiseni: merkit 

luonnossa, tapahtumat ihmiskunnassa, maailmansodat, synnin sen korkeimmalla kehittymisen 

tasollaan. Mutta niin että maailma ei voisi pettää itseään olettamalla Minut ihmiseksi jälleen, Minä 

annoin heidän tietää, että Kristus tulee pilvien päällä, tuonpuoleisen symboli, josta minun säteeni 

säteilee, toisin sanoen Hengessä. Tämä lupaus on täytetty. Minun sanani ei tullut jumittuakseen 

lihaan uudelleen. Tuo harjoittelujakso on ohi. Minä en tarvitse ruumista elääkseni teidän 

keskellänne. Kuitenkin teillä on minut runsaasti mestarina, tuomarina, lääkärinä.  

Nykyaika on määrittävää aikaa ihmiskunnan elämälle. Te näette suunnattoman kamppailun 

kaikissa luonnonvoimissa ja voimissa. Se on ihmiskehityksen vaiheen loppu.  

Tapahtumat, jotka ravistelevat maapallon ihmisiä päivittäin, ovat tuomitsemisen ääniä, jotka 

kutsuvat teitä katumukseen, rukoukseen, uudistumiseen ja puhdistukseen, mutta tätä 

koettelemuksen aikaa tullaan pitkittämään, kunnes periksiantamattomuus ja ihmisten 

vastaväitteen henki kumartuu alas, kunnes he päästävät irti röyhkeydestään ja 

jumalattomuudestaan. Ihmiskunnalle on silti myönnetty lyhyt aikaraja, missä se voi tarkistaa 

toimensa, niin että se voi vastata Jumalalliselle Tuomarille, kun Hän kutsuu heitä tilille.  

Ajan loppu ja uuden alku ovat aiheuttaneet kriisin ja kaaoksen, josta te nyt kärsitte. Suuren 

koettelemuksen aika on lähestymässä kaikkia, sillä ei voima, eikä raha, eikä tieto auta välttämään 

jumalallisen oikeuden painovoimaa. Vain henkistyminen tulee pelastamaan ihmiskunnan 

kaaoksesta. Teidän ei tarvitse toivoa toista ratkaisua. Jos te valmistaudutte hyvin, sitten maailma 

tulee ottamaan uuden suunnan. Silloin sodan uhka tullaan välttämään ja rauha tulee. Oi, rakas 

ihmiskunta, jos teillä vain olisi hyvää tahtoa. Yksi rukous, yksi ajatus, yksi sana voisi olla tarpeeksi 

sovittelemaan ihmisiä, kansoja ja kansakuntia. Ihmiset ovat yhä lapsia, mutta suuri koetus, joka 

heitä lähestyy, antaa heidän kokea niin paljon niin lyhyessä ajassa, että he nopeasti saavuttavat 

aikuisuuden tästä lapsuudesta.   



Tämä ääni, joka kutsuu teitä, on Jumalallisen Mestarin ääni. Tämä sana on Häneltä, joka loi kaiken. 

Tämän työn merkitys tulee olemaan kulmakivi, jolla kaikki järjestys tulee lepäämään 

tulevaisuudessa. Hän, jolla on voima tehdä kaikki, tulee muuntamaan kivisydämenne rakkauden ja 

kohottamisen pyhäköksi ja tulee valaisemaan valoa sinne, missä oli vain pimeyttä.  

 

Valon Taistelu Pimeyttä vastaan 

Teidän ihmiselämänne yläpuolella on henkien maailma, veljiänne ja sisarianne, ihmiselle 

näkymättömiä olentoja, taistelemassa keskenään valloittaakseen teidät.  

Tuolla kamppailulla on alkuperänsä kehityksen moninaisuudessa, mistä jotkut ja toiset löytävät 

itsensä. Valon olennot, ihanteellisen rakkauden, sopusoinnun, rauhan ja täydellisyyden 

kuljettamina, sirottelee ihmiskunnan tietä valolla, aina innoittaen sitä ja paljastaen sille kaiken, 

mikä on ihmiskunnan hyväksi. Olennot, jotka yhä pitävät kiinni maapallon materialismista, ja jotka 

eivät ole kyenneet vapauttamaan itseään itsekkyydestään ja rakkaudestaan maailmaa kohtaan tai 

jotka ravitsevat ihmisriippuvuuksia ja taipumuksia määräämättömän ajanjakson ajan, kylvävät 

ihmisten tietä hämmennyksellä, pimentämällä mielen, sokeuttamalla sydämet, orjuuttaen tahdon 

käyttää ihmisiä ja kääntämällä heidät suunnitelmiensa työkaluiksi, tai orjuuttamaan heidät 

käyttääkseen ihmisiä, aivan kuin he olisivat heidän omia ruumiitaan.  

Valon hengellinen maailma pyrkii voittamaan ihmisten sielun, avatakseen murtuman ikuisuutta 

kohti; nuo siunatut sotajoukot ovat jatkuvasti kamppailemassa lisätäkseen rakkautta, tullakseen 

hoitajiksi kipuleireille, neuvonantajiksi ihmisten vierelle; ihmisten, jotka kantavat suurta vastuun 

taakkaa, nuorten neuvojiksi, lasten suojelijoiksi, niiden seuralaisiksi, jotka unohdettiin ja elävät 

itsekseen. Toisaalta legioonittain olentoja myös työskentelee taukoamatta ihmisten joukossa 

ilman hengellisen viisauden valoa ja ilman rakkauden kohottavaa tunnetta. Mutta heidän 

aikomuksensa ei ole helpottaa tietänne hengelliseen valtakuntaan – ei; näiden olentojen aikomus 

on täysin vastakkainen, heidän aikeensa on hallita maailmaa, jatkaa sen mestareina olemista, 

pitkittääkseen oloaan maapallolla, hallitakseen ihmistä ja tehdäkseen heistä orjia ja tahtonsa 

työvälineitä – sanalla sanoen: ettei heiltä otettaisi pois sitä, mitä he aina ovat pitäneet omanaan: 

maailmaa.  

Siispä, opetuslapset, on olemassa tulinen taistelu yhden ja muiden olentojen välillä – taistelu, jota 

fyysiset silmänne eivät näe, mutta jonka heijastukset tekevät itsensä tunnetuiksi maailmassanne 

päivä päivän jälkeen.  

Puolustaakseen itseään ja vapauttaakseen itsensä pahoista vaikutteista, ihminen tarvitsee tietoa 

totuudesta, joka ympäröi häntä, hänen täytyy myös oppia rukoilemaan hengen kanssa ja hänen 

täytyy myös tietää, mitä kykyjä hänen olemukselleen on suotu, ollakseen kykenevä käyttämään 

niitä aseina tässä suuressa taistelussa, hyvä pahaa vastaan, valo pimeyttä vastaan, henkistyminen 

aineellisuutta vastaan.  

Valon hengellinen maailma erityisesti työskentelee ja taistelee ja valmistelee kaikkea, niin että 

jonain päivänä maailma voi edetä henkistymiseen.  

 

Kolmannen Testamentin Historiallista Taustaa (Pyydän huomioikaa: Tämä on saumatonta 

siirtymää ilmestyksistä Jakob Lorberin kautta!)  



Suuri tapahtuma, jota Jumalalliset Ilmestykset epäilemättä ovat, oli viisaasti Jumalan käden 

valmistelema. Roque Rojas, joka syntyi Meksikon pääkaupungissa 1812, oli yksinkertainen, harras 

mies, joka oli omistautunut uskonnollisille asioille jopa nuoruudessaan. Sitten vuonna 1861, 

kesäkuun 23. päivän yönä tapahtui, että hän näki hengellisen näyn ja sisäinen ääni sanoi hänelle: 

”Roque, sinä olet valittu, sinä tulet olemaan Israelin vahva kivi.”  

Siitä ajasta alkaen, hän usein kuuli sisäisiä ääniä, joiden merkitystä hän ei ymmärtänyt aluksi. Hän 

myös vastaanotti hengellisiä ilmestyksiä. Kaikki tämä hämmensi häntä suuresti ja hän pelkäsi 

menettävänsä järkensä. Epätoivossaan hän pyysi ääntä, jonka hän kuuli, kertomaan hänelle kuka 

hänelle puhui. Ja hän kuuli selvästi: ”Gabriel on hän, joka puhuu sinulle.”  

Tästä hetkestä alkaen, Roque Rojas tuli sisäisesti tyyneksi, tietäen nyt keneltä ääni tuli ja niin usein 

kuin hän kuuli sen, hän keskittyi ymmärtämään sanojen merkityksen. Hänen tehtävänsä oli tullut 

selväksi hänelle, ja kuten oli ohjeistettu, hän keräsi samanmielisiä miehiä ja naisia ympärilleen. 

Yhdessä näistä kokouksista, Elian henki paljasti itsensä Roque Rojasin mielen kautta ja sanoi: 

”Minä olen profeetta Elia, hän, joka kirkastettiin (koki muodonmuutoksen) Taaborin vuorella.” Hän 

antoi ensimmäiset opetukset paikalla olijoille ja avasi heille, että ”Kolmas Aikakausi”, Pyhän 

Hengen aika, alkaa nyt. Elian Henki oli uupumattoman aktiivinen asettamaan ensimmäisiä 

opetuslapsia, aivan kuten hän oli valmistelemassa tietä Jeesukselle Johannes Kastajan kautta 

Toisella Aikakaudella.  

Syyskuun 1. päivänä, vuonna 1866, runsaslukuisen kokoontumisen keskellä, Elia voiteli seitsemän 

uskovaa instrumenttinsa Roque Rojasin kautta. Roque Rojasin tuli olla seitsemän 

kokoontumispaikan pää ja edustavan seitsemää sinettiä. On luultavaa, että Jumalallinen Ilmestys, 

jonka aikaisemmin vastaanotti Roque Rojas, oli myös julistettu tänä päivänä, yhdistäen Mooseksen 

käskyt, Jeesuksen opetukset ja Elian opetukset yhdeksi laiksi, jossa on 22 käskyä. Aikaisemmassa 

kokoontumisessa, 12 miestä ja 12 naista oli voideltu, ja jotka myöhemmin tulisivat palvelemaan 

Jumalallisen Mestarin ”puhemiehinä”. Kun tämä aika tuli, Jumalallinen Säde lepäsi ensimmäistä 

kertaa nuoressa naisessa, nimeltään Damiana Oviedo, valittuna instrumenttina, jonka kautta 

Kristus puhui.  

Kaikki tapahtui suuressa yksinkertaisuudessa, jumalallisen tahdon mukaan. Alku oli vaatimaton, 

ihmisheikkouksien ja epätäydellisyyksien vuoksi. Mutta 20. vuosisadan alussa (1900-luvun alussa) 

oli jo useita ryhmiä, joissa Kristus manifestoi itsensä valittujen instrumenttien kautta. Nämä 

henkilöt, miehet ja naiset, olivat Jumalan valitsemia ja valmistelemia, niin että he voisivat toimia 

instrumentteina Hänen viestiensä julistamisessa hengellisessä ekstaasissa, hurmostilassa. 

Espanjaksi, sana ”portavoz” tarkoittaa ”äänen kantajaa”, sanan kantajaa, suukappaletta tai 

puhemiestä.  

Vuosien 1930 ja 1950 välillä hengelliset opetukset oli yhdistetty ja levitetty moniin yhteisöihin 

pääkaupungissa ja läpi Meksikon tasavallan. Suurten väkijoukkojen sivuuttamana Kristus paljasti 

itsensä kunniakkaissa opetuksissa. Se oli Kristuksen paluu hengessä, sanassa.  

Jumalan tahdosta ilmestykset Meksikossa kestivät vuoteen 1950, ja muutaman viimeisen vuoden 

aikana ennen sitä, Jumalallisen Mestarin saarnat kirjoitettiin yhteistyössä. Ryhmä hengellisen 

liikkeen uskollisia seuraajia keräsi kirjoitukset ja vuonna 1956 alkoi julkaisemaan ensimmäisen 

sarjan espanjaksi. Yhteensä, opetukset käsittävät nykyään kaksitoista sarjaa. Ottaen huomioon, 

että jumalallisia ilmestyksiä ovat manifestoineet eri puhemiehet moninaisissa, lukemattomissa 

seurakunnissa ja että viestit ovat täysin johdonmukaisia merkitykseltään, tämä on vahvistus sille, 

että sana, joka tuli valittujen huulilta, on Jumalallinen Totuus. 


