
TTT/2 - Kolmannen Aikakauden Aamunkoitto 

Ensimmäinen Ilmestys  

Näin sanoo Herra... 

1.Tämä on muistopäivä; tällaisena päivänä Minä asetin virkaan Minun ensimmäiset puhemieheni 

tehdäkseni tunnetuksi heidän kauttaan Minun uudet käskyni ja Minun uudet ilmestykseni. Elian 

henki värähteli Roque Rojasin kautta muistuttamaan teitä polusta, joka on Jumalan Laki.   

2.Hetki oli juhlallinen, läsnäolijoiden henget olivat vapisemassa pelosta ja odotuksesta, niin kuin oli 

Israelin sydän, Siinain vuorella, kun Laki saatettiin voimaan. Ja kun opetuslapset olivat vapisemassa 

Taaborin vuorella, kun he katsoivat Jeesuksen muodonmuutosta (kirkastumista), kun Mooses ja 

Elia ilmestyivät hengessä Mestarin oikealle ja vasemmalle puolelle. 

3.Vuoden 1866 syyskuun ensimmäinen päivä oli uuden aikakauden syntyminen, uuden päivän 

aamunkoitto: Kolmas Aikakausi, joka avattiin ihmiskunnan eteen.  

4.Siitä hetkestä alkaen ja ilman pysähtymistä, monet profetiat ja monet Jumalan tekemät 

lupaukset ihmisille tuhansia vuosia sitten, ovat tulleet todeksi. Se on tullut tapahtumaan teissä, 

miehet ja naiset, jotka asuttavat tätä maailmaa tällä aikakaudella. Kuka teidän joukossanne oli tällä 

maapallolla, kun ne profetiat puhuttiin ja kun nuo lupaukset oli tehty? Vain Minä tiedän sen, 

mutta tärkeä asia on se, että te tiedätte, että Minä lupasin sen teille ja että Minä olen täyttämässä 

sen.  

5.Muistatteko sen pilven, jossa Minun opetuslapseni näkivät Minun kohoavan viimeisen kerran, 

kun Minä manifestoin Itseni heille? Totuudessa, oli kirjoitettu, että Minä tulisin uudelleen pilvessä 

ja tämän Minä olen täyttänyt. Ensimmäinen syyskuuta vuonna 1866, Minun Henkeni tuli 

symbolisessa pilvessä valmistelemaan teitä vastaanottamaan uuden oppitunnin. Myöhemmin 

vuonna 1884 Minä aloin antamaan teille Minun Opetuksiani.  

6.Minä en saapunut ihmisenä, vaan melko hengellisenä sisältyen Valon Säteessä, asumaan 

ihmisymmärryksessä. Nämä olivat Minun Tahtoni valitsemat keinot puhua teille tällä aikakaudella, 

ja Minä tulen ottamaan huomioon uskon, mitä te talletatte tähän sanaan.  

7.Koska tällä aikakaudella Mooses ei tule ohjaamaan teitä erämaan läpi Luvatun Maan etsimisessä, 

eikä ihmiseksi tehty Kristus, joka saa teidät kuulemaan Hänen elämän Sanaansa, pelastuksen ja 

vapauden polkuna; nyt näiden olentojen ihmisääni on se, joka tulee teidän korviinne, ja teidän on 

tarpeellista henkistää itsenne löytääksenne Jumalallisen olemuksen, missä Minä olen läsnä, sen 

vuoksi Minä kerron teille, että tämän sanan uskomisessa on arvoa, koska se on annettu 

epätäydellisten olentojen kautta. (236, 46-50)  

8.Vuonna 1866 syntyi ensimmäinen henkistyneiden seurakunta, tämän Opin opetuslapset. Minun 

Henkeni valossa ja Elian määrittämässä suunnassa, nuo ensimmäiset lapset alkoivat 

vastaanottamaan vihjeitä viestistä, jonka nyt, lopussaan, te olette vastaanottamassa suuressa 

määrin. (255,10)  

  

Viestejä ja Merkkejä Kaikkialla Maailmassa  

9.Elia, joka tulisi ensin valmistelemaan Herran polkua, manifestoi itsensä ensimmäistä kertaa 

ihmispuhujan kautta vuonna 1866. Haluatteko te omistaa muutaman hetken tutkiaksenne 

merkkejä ja tapahtumia, jotka tapahtuivat kaikessa peräkkäisyydessään ja sattuivat samaan aikaan 



sen manifestaation kanssa? Jälleen, tieteen ihmiset tulevat tutkimaan tähtiä, muinaisina aikoina 

heitä kutsuttiin viisaiksi miehiksi, jotka tulevat todistamaan, että Taivaat ovat antaneet merkkejä, 

jotka ovat Jumalallisia ääniä. (63, 81)  

10.Älkää luulko, että tämä paikka maapallolla, missä Minä parhaillaan manifestoin Itseni, on ainoa 

paikka, missä Minä esittelen Itseni Minun lapsilleni, sillä totisesti Minä sanon teille, että Minun 

manifestaationi on yleismaailmallinen vaihtelevissa muodoissa.  

11.Elia, joka manifestoi itsensä teille ennen Minun manifestoitumistani ihmispuhemiehen kautta, 

ei tullut vain tätä kansakuntaa varten, missä te elätte (Meksiko). Hän meni paikasta toiseen läpi 

maapallon, julistaen uuden Aikakauden saapumista ja myös tiedottaen ihmiskuntaa, että Taivaan 

Valtakunta tulisi pian laskeutumaan ihmiskunnan päälle.  

12.”Ääniä ilmestyi kaikkialta ilmoittaen Minun saapumisestani teille. Luonto, myllerryksessä, 

ravisteli maapalloa; tiede oli hämmästynyt uusien ilmestysten edessä; hengellinen laakso*) 

laskeutui ihmisten päälle; ja siitä huolimatta, ihmiskunta pysyi kuurona noiden äänien edessä, 

jotka ilmoittivat uutta aikakautta”.  

*) Ilmaisu, hengellinen laakso viittaa Jumalan Valtakunnan ”Valon Henkiin”, yleviin olentoihin 

Tuonpuoleisesta.  

13.Jumalallisen Valon hyöky laskeutui pelastamaan ihmisen pimeydestä, mutta he, itsekkäät ja 

aineelliset *), kaukana kohoamisesta hengen täydellisyyteen ja heidän elämiensä moraaliseen 

parantumiseen maapallolla, ottivat sen valon rakentaakseen valtaistuimia ja kunnioita, 

materiaalisia lohtuja ja iloja, ja kun he ajattelivat välttämättömäksi, aseita tuhoamaan 

kanssaihmistensä elämiä. Heidän silmänsä olivat sokaistuneet Minun valoni voimakkuudesta ja 

heidän turhamaisuutensa sai heidät eksymään. Kuitenkin Minä kerron teille, että saman valon 

kautta he tulevat löytämään totuuden, löytämään tien ja pelastumaan.  

*) Tarkoittaa ”henkistymisen” vastakohtaa, elämää, joka on omistettu yksinomaan fyysiselle ja 

aineelliselle tasolle.  

14.Ne, jotka ovat tienneet, kuinka todella vastaanottaa tämä valo Jumalallisena viestinä, ovat 

sallineet omantuntonsa ohjata askeleitaan ja toimiaan, sillä heillä oli aavistus, että Herra on 

palannut takaisin ja että Hän on ihmisten keskuudessa.  

15.Eri lahkojen ja uskontojen edustajat eivät ole halunneet vastaanottaa Minua. Heidän 

sydämensä, arvokkuutensa ja heidän valheellinen suuruutensa estävät heitä hyväksymästä Minua 

Hengessä. Siitä syystä, ryhmiä on muodostettu tämän Aikakauden aikana tällä maapallolla, ja ne 

koostuvat veljeydestä ja seurakunnista, jotka tuntevat uuden aikakauden läsnäolon, ja jotka 

etsivät eristyneisyyttä rukoillakseen ja vastaanottaakseen Herran inspiraatioita. (37, 76-81)  

16.On uskontoja, jotka ovat ryhtymässä valmistelemaan Minun uutta tulemistani, tietämättä, että 

Minä olen jo sanomassa jäähyväisiä.  

17.Minä kutsuin jokaista, ja totuudessa Minun kutsuni ja huhu, että Minä olen kommunikoimassa 

ihmiskunnan kanssa, saapui maapallon jokaiseen kolkkaan, seuranaan todistuksia ja 

todistusaineistoa, jotka puhuvat Minusta; lunastettuja syntisiä, kääntyneitä ei-uskovia, kuolleista 

heränneitä, kuolemaan johtavasti sairaita, ja jotka ovat parantuneet ja henkien valtaamia, 

riivattuja, jotka ovat vapautettuja sidoksistaan.  



18.Mutta Minä huomaan monet heistä kuuroiksi, toiset turhamaisiksi maallisessa kunniassaan, ja 

kuitenkin toiset pelokkaita Minun manifestaationi tietämisestä Totuuden Henkenä. Minä 

vastaanotin ja opetin niitä, jotka tulivat Minun luokseni luottaen Minun Rakkauteeni. (239, 17-19)  

19.Muiden maiden ihmiset tulevat näiden ihmisten luo, väen paljoudet innokkaasti kysymässä 

teiltä hengellisistä tapahtumista, joita te olette todistaneet tällä aikakaudella, kuin myös 

ilmestyksistä ja profetioista, joita Minä olen antanut teille. 

20.Sillä monissa maailman paikoissa Minun viestini on vastaanotettu, joissa sanotaan, että 

paikassa lännessä Minun Jumalallinen Säteeni on laskeutunut puhumaan tällä Aikakaudella 

ihmiskunnalle.  

21.Te tulette näkemään kuinka, kun aika tulee, toiset ihmiset ja kansakunnat tulevat etsimään 

teitä. Ja silloin suurten uskontojen ihmiset tulevat olemaan hämmästyneitä, että Minä en tullut 

etsimään heitä. (276, 45)  

22.Kuinka vähän Minun uusi manifestaationi kiinnostaa maailmaa! Kuinka harvat pitävät vartiota 

ja ovat odottamassa Minua, ja kuinka monet nukkuvat.  

23.Monet ovat odottamassa Minun takaisin paluutani, kuitenkaan kaikki eivät havaitse Minun 

todellista hengellistä läsnäoloani tämä aikakauden aikana. Jotkut, vanhan uskomuksensa mukaan 

ajattelevat, että Minä palaan takaisin ihmisenä. Toiset uskovat, että Minä palaan takaisin 

aineelliselle silmälle näkyvänä. Vain harvat ovat tietoisia Minun palaamiseni todellisesta 

luonteesta, mikä on henkinen.  

24.Jotkut kysyvät ja ihmettelevät, minkä muodon Minä tulen ottamaan, minä päivänä ja aikana 

Minä tulen saapumaan, tai missä Minä tulen ilmestymään; toiset ajattelematta aineellisia 

muotoja, aikoja tai paikkoja, sanovat itselleen: ”Mestari on jo joukossamme ja Hänen Hengellinen 

Valaistumisensa ympäröi meitä”.  

25.Kun tämä viesti tulee (kaikkien) ihmisten sydämiin, joillekin se tulee olemaan iloinen lahja, sillä 

se tulee vahvistamaan kaikki heidän aavistuksensa ja heidän uskonsa; vastakohtana, toiset tulevat 

kieltämään Minun viestini totuuden, eivätkä löydä yhteisymmärrystä siitä, mitä he ajattelivat sen 

olevan, eikä manifestoituneen muodossa, jota he odottivat. (279, 41-44)   

  

Elia Herran Edelläkävijä  

26. Minä lähetin Elian palaamaan takaisin Kolmannella Aikakaudella *) kuten Minä, kuten Mestari 

Toisella Aikakaudella oli ilmoittanut, sanoen: ”Minä sanon teille, Elia on jo tullut, eivätkä he 

tunteneet häntä. Minä tulen palaamaan takaisin maailmaan, mutta todella Minä kerron teille: 

Ennen Minua, tulee olemaan Elia.”  

*) Syyskuun 1. vuonna 1866, (Katso Kappale 38)  

27.Ja niin kuin kaikki Mestarin sanat tulevat tapahtumaan Kolmannella Aikakaudella, Elia on tullut 

Minun edelläni herättämään henkiä, saadakseen heidät näkemään ennalta, että Pyhän Hengen 

hetki tulee avaamaan heidän ovensa, sanomaan jokaiselle hengelle, että avaavat silmänsä, 

valmistellakseen pukunsa menemään kynnyksen yli Toiselta Aikakaudelta Kolmannelle 

Aikakaudelle; ja niinpä Elian manifestaatio olisi kouriintuntuvampi tällä Kolmannella Aikakaudella, 

Minä sain hänet puhumaan oikeudenmukaisen ihmisen kautta: Roque Rojasin.  



28.Elia, Tuonpuoleisesta käsin, hengellisesti valaisi tämän miehen, innoitti häntä, vahvisti häntä, ja 

ohjasi kaikkia hänen askeleitaan alusta loppuun.  

29.Todella Minä kerron teille: Minä en tullut valitsemaan Roque Rojasia ihmisten joukosta. Minä 

lähetin hänet, lähetin hänen henkensä, jonka oli jo Minun armeliaisuuteni valmistellut. Minä 

annoin hänelle materiaalisen muodon, jonka Minä olin valmistellut, ja te tiedätte, että hän oli 

nöyrä, ja nöyryytensä ja hyveensä kautta Isä manifestoi suuret teot.  

30.Hän oli profeetta, puhuja, näkijä ja opas. Kaikista näistä Hän jätti selvän esimerkin ihmisille. 

Hänen omat ihmisensä pilkkasivat ja pitivät Häntä naurunlaisena, niin kuin Moosesta erämaassa; 

Häntä vainottiin, kuten Eliaa, profeettaa ja hänen täytyi etsiä vuorenhuippuja rukoillakseen ja 

pitääkseen vartiota hänen ihmisilleen.  

31.Papit ja kirjanoppineet pilkkasivat häntä, kuten hänen Mestariaan; ja häntä uskoivat ja 

ympäröivät vain hyvin harvat, jälleen kuten hänen Mestariaan; hänen kätensä jakoivat balsamia, 

suorittivat ihmeitä, jotka nostivat uskoa joissakin ja hämmennystä toisissa; hänen huulensa 

puhuivat profeetallisia oppiläksyjä, jotka täytettiin kirjaimellisesti ja hänen huulensa tiesivät 

neuvoa ja antaa lohtua sairassydämisille.  

32.Hänen mielensä tiesi suunnitella suuria inspiraatioita ja kohottaa itsensä oikeudenmukaisten, 

apostolien, profeettojen hurmokseen; hänen henkensä tiesi, kuinka vapauttaa itsensä tästä 

maailmasta ja hänen lihastaan, tunkeutua hengelliseen laaksoon ja nöyrästi saapua Herran 

mysteerien (salaisuuksien) porteille, ja tämän kohottamisen kautta Elian henki manifestoi itsensä 

ensimmäisille todistajille, ennen Mestarin säteen tulemista. (345, 57-58)  

33.Roque Rojas kokosi uskon ja hyvän tahdon miesten ja naisten ryhmän, ja siellä, ensimmäisten 

kokoontumisten keskellä, Elia manifestoi itsensä edustajan kyvyn kautta sanoen: ’Minä olen Elia, 

profeetta’, sama kuin muodonmuutoksen (kirkastuksen) Taaborin vuorella. Hän antoi ohjeet 

ensimmäisille opetuslapsille, samaan aikaan kuin Hän julisti heille Hengellisyyden Aikakauden ja 

Hän kertoi ennalta, että Jumalallisen Mestarin Valon Säde tulisi kommunikoimaan Hänen 

ihmistensä kanssa pian.  

34.Päivänä, jolloin Roque Rojasin alhainen asumus oli täynnä uskollisia seuraajia, jotka uskoivat 

tuon miehen sanaan, Elia laskeutui valaisemaan puhujansa mieltä ja Minun inspiroimanani, Hän 

voiteli seitsemän niistä uskovista, joille Hän antoi Seitsemän Sinetin edustamisen tai symbolismin.  

35.Myöhemmin, kun luvattu Minun kommunikaationi hetki tapahtui, Minä huomasin, että 

seitsemästä valitusta vain yksi oli valppaana odottamassa Puhtaan Puolison saapumista, ja se 

sydän oli Damiana Oviedon, neidon, jonka taito oli ensin vastaanottaa Jumalallisen Säteen valo 

palkkiona hänen periksiantamattomuudestaan ja valmistelustaan.  

36.Damiana Oviedo edusti Kuudetta Sinettiä *). Se oli yksi lisätodiste siitä, että Kuudennen Sinetin 

valo valaisee tätä Aikakautta. (1, 6-9)  

*) Teksti viittaa Apostoli Johanneksen ilmestykseen, ja toiseen – viimeiseen Seitsemästä Sinetistä, 

jotka määrittelevät eri ajanjaksot muodostaen Herran suuren suunnitelman lunastamista varten 

(Katso kappale 38).  

37.Hyvin harvat todella olivat kykeneviä todella tuntemaan Jumalallisen lähettilään läsnäoloa! 

Jälleen kerran Hän oli ääni, joka huusi erämaassa ja jälleen Hän valmisteli ihmisten sydämiä Herran 

vääjäämättömään tulemiseen. Täten Kuudes Sinetti oli avattu, sallien sisältönsä olla tarkasteltuna 



ja vuodatettuna kuin oikeudenmukaisuuden ja valon vyöry ihmiskunnan päälle. Täten, monet 

lupaukset ja profetiat pysyivät täytettyinä.  

38.Elia, kuten Jeesus ja Mooses, tulivat valaisemaan henkenne silmiä, niin että te voisitte katsoa 

Isää. Mooses opetti teille ”rakastaa lähimmäistänne niin kuin itseänne”. Jeesus sanoi teille: 

”Rakastakaa toisianne”. Elia määräsi teidän ”saavan lisää armeliaisuutta ja lisää armeliaisuutta 

veljiänne kohtaan”, sitten Hän lisäsi, ”ja te tulette katsomaan Minun Isääni Hänen kaikessa 

Loistossaan”, (81, 36-37)  

39.Kun pimeys, joka on peittänyt ihmiskuntaa, katoaa ja valo on manifestoitu hengissä, te tulette 

tuntemaan uuden aikakauden läsnäolon, sillä Elia on palannut ihmisten keskuuteen.  

40.Mutta koska he eivät ole tienneet, kuinka nähdä hänet, on ollut tarpeellista, että Hän 

manifestoi henkensä ihmispuhemiehen kautta ja että Hän ilmestyy niiden edessä, ketkä ovat 

kykeneviä havaitsemaan hänet hengellisesti, niin kuin näyssä, missä Elisa näki Elian ratsastavan 

tulivaunuilla pilvien yläpuolella.  

41.Elia on tullut edelläkävijänä tänä aikana valmistelemaan ihmiskuntaa Minun saapumiseeni. Hän 

on tullut profeettana tekemään tiettäväksi uuden Aikakauden teille taisteluineen, 

koettelemuksineen ja myös hänen ilmestystensä viisauden. Hän tulee valovaunuillaan kutsumaan 

teidät saapumaan siihen, nostaakseen teidät pilvien yläpuolelle ja viedäkseen teidät hengelliseen 

asuinsijaan, jossa rauha hallitsee. Luottakaa häneen niin kuin hyvään paimeneen; seuratkaa häntä 

hengellisesti niin kuin ihmiset seurasivat Moosesta Ensimmäisellä Aikakaudella; rukoilkaa että Hän 

tulee auttamaan teitä täyttämään tehtävänne, ja jos haluatte jäljitellä häntä, tehkää niin”. (31, 58-

59)  

42.Elia, suuren voiman henki, jota ihmiskunta ei ole tunnistanut, on aina ollut Minun 

edelläkävijäni. Tänään, Hän on jälleen kerran tullut valmistelemaan valittuja, niitä, jotka ovat 

palvelleet Minua puhemiehinä ja koko ihmiskunnalle.   

43.Jos valmistelette itsenne ja opiskelette Minun opetustani tullaksenne tuntemaan Minun 

tahtoni, Elia tulee tukenanne ja ystävänänne.  

44.Elia on Jumalallinen säde, joka valaisee ja ohjaa kaikki olennot ja johdattaa heidät Minun 

luokseni. Rakastakaa häntä ja kunnioittakaa häntä edelläkävijänä ja välittäjänänne. (53, 42-44)  

45.Profeetta Elia, edelläkävijä, Kolmannen Aikakauden lähettiläs, esirukoilee katraansa puolesta, 

rukoilee niiden puolesta, jotka eivät tiedä rukoilla, ja peittää viitallaan syntisen tahran, odottaen 

hänen uudistumistaan. Elia valmistelee hänen väen paljoutensa, hänen legioonansa, 

kamppaillakseen ihmiskunnan tietämättömyyden, synnin, fanaattisuuden ja materialismin luomaa 

pimeyttä vastaan. (67, 60)  

46.Nyt se vastaa teitä kaikkia, jotka olette valmistautuneita ja hereillä julistaaksenne maailman 

vapautumista. Muistakaa, että Elia, tätä aikaa varten luvattu, on valmistelemassa kaikkea 

pelastaakseen maapallon kansakunnat, materialismin orjuuttamat, Faaraon hallinnosta, niin kuin 

sinä aikana, kun Mooses teki niin Egyptissä Israelin heimojen kanssa.  

47.Kertokaa veljillenne, että Elia on jo manifestoitunut ihmispuhemiehen kautta, että hänen 

läsnäolonsa on ollut hengessä, ja että Hän tulee jatkamaan tien valaisemista kaikille ihmisille, jotka 

tulevat tulevaisuudessa.  

48.Paimenellanne on tehtävänä ennallistaa kaikki heidän todellisen polkunsa olennot, olipa se 

hengellistä, moraalista tai materiaalista laatua; sillä sen Minä kerron teille, kuinka onnekkaita 



tulevat olemaan kansakunnat, jotka vastaanottavat Herran kutsun Elian kautta, täten heidät 

tullaan yhdistämään oikeudenmukaisuuden ja rakkauden lailla, mikä tulee tuomaan heille rauhan, 

ymmärryksensä ja veljeytensä hedelmänä. Täten yhdistyneinä heidät tullaan ottamaan 

taistelukentälle, missä he tulevat kamppailemaan pahaa, materialismia ja valheellisuutta vastaan.  

49.Siinä kamppailussa tämän ajan ihmiset tulevat näkemään uusia ihmeitä, ja he tulevat 

ymmärtämään elämän hengellisen merkityksen, mikä puhuu heille kuolemattomuudesta ja 

rauhasta. He tulevat lakkaamaan tappamasta toinen toisiaan, ja oivaltamaan, että se, mikä teidän 

pitäisi tuhota, on tietämättömyytenne, itsekkyytenne ja järjettömät intohimonne, jotka ovat 

antaneet alkuperän esteillenne ja kurjuuksillenne, sekä aineellisille ja hengellisille. (160, 34-36)  

50.Elia on Jumalan säde ja hänen valonsa tulee hajottamaan pimeyden ja vapauttamaan teidät 

tämä ajan orjuudesta, mikä on synti, ja joka tulee ohjaamaan teidän henkeänne läpi erämaan, 

kunnes saavutte Luvattuun Maahan, Jumalan rinnuksille. (236, 68) 


