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Johdanto  
 
Kolmas kerta 
PYHÄN HENGEN aika !!!! 
  
Jumala on kaikkina aikoina lähettänyt näkijöitään ja profeettojaan ihmisten luokse, kun he ovat 
eksyneet ja harhautuneet. Niin myös meidän aikanamme, myös tänään, näinä päivinä, jolloin 144 000 
henkistä olentoa, joista monet ovat tällä hetkellä inkarnoituneina ja elävät maan päällä, kun taas 
toiset ovat tuonpuoleisessa ja työskentelevät sieltä käsin, on Kristuksen sinetöimänä rynnäköimään 
helvetin portteja vastaan profeettoina ja rukoussotureina ja auttamaan Valoa murtautumaan läpi 
maailmassa, jonka pimeys läpäisee yhä enemmän ja enemmän. 
Jokainen niittää sitä, mitä on kylvänyt monien maanpäällisten elämiensä aikana - hyvät teot palkitaan 
autuudella, pahat teot tuomitaan vääjäämättömästi ja ankarasti omantunnon toimesta. Itsekkyyden 
aika on päättynyt - tämä on se, mitä meidän on ymmärrettävä maailmanlopulla. 
Pyhän Hengen aika on tullut, ja se on Jeesuksen Kristuksen luvattu paluu - sillä monia asioita hänellä 
olisi ollut vielä silloin sanottavaa meille, mutta me emme olisi silloin pystyneet sitä käsittämään - 
mutta nyt olemme siihen kypsiä, ja siksi Kristus puhuu ihmisille jälleen - ja tällä kertaa hän tekee sen 
hengellisesti - ja tämä tapahtui vuodesta 1884 vuoteen 1950 hänen Meksikossa varustamilleen 
äänenkantajille! 
"Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt kestää sitä. Mutta kun tuo yksi, 
Totuuden Henki, tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Sillä hän ei puhu itsestään, vaan 
mitä hän kuulee, sen hän puhuu, ja mitä on tuleva, sen hän ilmoittaa teille. Hän muuttaa minut, sillä 
hän ottaa sen, mikä on minun, ja julistaa sen teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun. Sentähden minä 
sanoin: "Hän ottaa minun omastani ja julistaa sen teille" (Joh 16:12-15). 
Kristus käytti Roque Rojasia - profeetta Elian uudelleen ruumiillistumaa - välineenä valmistellakseen 
tietä Hänelle, kuten teki Johannes Kastaja, joka oli myös Elian uudelleen ruumiillistuma - hän aloitti 
kokouspaikkoja Meksikon esikaupungeissa hyvin yksinkertaisten ihmisten kanssa. Nämä olivat jälleen 
israelilaisten uudelleen ruumiillistumia, jotka tällä kertaa ruumiillistuivat Meksikossa ja joiden 
tehtävänä oli vastaanottaa Kristuksen kolmas ilmestys hengellisesti Pyhän Hengen kautta 
äänenkantajina ymmärryselimensä avulla, kirjoittaa se ylös ja jättää se perinnöksi ihmiskunnalle. 
Nämä 366 Meksikon Jeesuksen Kristuksen opetusta, joista "Kolmas testamentti" on koottu yli 70 
luvun kokoelmaksi 684 sivulle, ensin espanjaksi ja sitten myös monilla muilla kielillä, on julkaistu 12 
niteessä otsikolla "Todellisen elämän kirja". 
Kolme kertaa 
 (Lainaus Totisen elämän kirjasta) 
Ensimmäinen kerta (Isä) 
Ensimmäisen ajan alussa Jumala saattoi vielä kommunikoida hengellisesti lastensa kanssa joidenkin 
valittujen kautta. He kuulivat Hänen hengellisen äänensä ohjaavan heitä. Mutta kun tämä yhteys 
katosi Hänen lastensa lisääntyvän materialismin seurauksena, Jumala etsi välittäjää. Hän varusti 
miehen, jonka kautta hän voisi kertoa itsestään kansalleen. Mooses oli valittu väline, jonka kautta 
hän ilmoitti kymmenen käskyä, jotka antaisivat elämänohjeet ensin Israelin kansalle ja myöhemmin 
koko maailmalle. Mooses symboloi kymmenellä käskyllä ja yksityiskohtaisilla ohjeilla sitä 
ensimmäistä kertaa, jolloin Jumala paljasti itsensä lapsilleen Luojana, ainoana Jumalana, 
armottomassa oikeudenmukaisuudessaan (Kolminaisuuden Isä Jumala). 
Toinen kerta (Poika) 
Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti ainosyntyisen Poikansa. Jumalan Henki tuli Jeesuksessa 
ihmiseksi ja asui ihmisten keskuudessa. Opetuksissaan hän paljasti jumalallisen rakkauden, ja 
elämällään ja uhrikuolemallaan hän antoi ihmiskunnalle täydellisen esimerkin; siksi hän oli 
jumalallinen Mestari, joka täytti ensimmäisen aikakauden kymmenen käskyä rakkauden kautta, joka 
löysi korkeimman ilmaisunsa ristillä, kun hän uhrasi itsensä ihmiskunnan puolesta. Jeesus symboloi 
toista aikakautta (Kolminaisuuden Jumala-Poika). 



Kolmas kerta (Pyhä Henki) 
Jeesus ei voinut paljastaa kaikkea maan päällä ollessaan, koska ihmiskunta ei ollut vielä valmis siihen. 
Hän kuitenkin ilmoitti, että Isä lähettäisi Lohduttajan, Pyhän Hengen. Tämän Kolmannen ajan aloitti 
Elia, jonka Henki valisti jumalallisesti määrätyn välineen. Se oli yksinkertainen mies nimeltä Roque 
Rojas; hän oli Johannes Kastajan tavoin Jumalan Pyhän Hengen, Totuuden Hengen, edelläkävijä, joka 
ilmaisi itsensä ihmisten keskuudessa. Vuonna 1866 Elian Henki julisti Sanansa Välittäjän kautta: 
"Minä olen Elias, ensimmäisen aikakauden profeetta, Taborin vuorella tapahtuneen kirkastumisen 
profeetta; valmistautukaa...". Ne kuulijat, joilla oli hengellisen näyn lahja, näkivät Jeesuksen, 
Mooseksen ja Elian silloin, kuten opetuslapset kokivat Jeesuksen kirkastuessa Taborin vuorella. Tämä 
on vahvistus kolmesta suuresta aikakaudesta ja siitä, että Elia symboloi kolmatta aikakautta, jossa 
Totuuden Henki kommunikoi, tai: Kristuksen toinen tuleminen Hengessä (Kolminaisuuden Jumalan 
Pyhä Henki). 
Jumala antaa ilmestyksensä täydellisessä järjestyksessä: 
Rakkauden oppi annettiin meille Jeesuksen kautta (toinen kerta), kun meillä oli jo riittävästi tietoa 
Jumalan vanhurskaudesta (ensimmäinen kerta). Ja niin me pystymme vastaanottamaan totuuden ja 
viisauden opetuksen itseemme siinä määrin kuin me täytämme rakkauden opetukset (Kolmas kerta). 
Tämä on Kolmas Aika - Elian Aika - Pyhän Hengen Aika; se alkoi vuonna 1866 Meksikossa 
kirjoittamalla Toden Elämän Kirjan, joka lopulta huipentuu Kolmannen Testamentin kokoelmaan. 
Kyse on kaikkien ihmisten henkistymisen opista ja valmistautumisesta Kristuksen 1000-vuotiseen 
valtakauteen ja Hänen tulevaan rauhan valtakuntaansa maan päällä. 
Jumala asuu jokaisessa ihmisessä, ja Jumala on kaikkien olentojen Isä ja Luoja, olivatpa ne sitten tässä 
maailmassa tai tuonpuoleisessa - kaikki ovat Hänen lapsiaan. Ihminen on ruumiillistunut henkiolento, 
jonka Jumala loi luomakunnan alussa. Nämä henkiolennot ovat käyneet läpi monia inkarnaatioita 
täydellistääkseen itsensä, ensin muissa, täydellisemmissä maailmoissa ja nyt myös sovitusplaneetta 
Maassa, joka on kuitenkin myös henkistymiskoulu. 
Jokaisessa ihmisessä on Jumalan kipinä - omatunto. Omatunto ohjaa ihmisen henkeä - henki ohjaa 
ihmisen sielua, ja sielu ohjaa ihmisen mieltä ja hänen ruumistaan. Ihmisen on hengellistyttävä ja 
opittava suora yhteys Jumalaan riippumatta uskontokunnasta, uskontunnustuksesta, väristä, 
kansallisuudesta, opinkappaleiden, ulkoisten muotojen palvonnan ja väärien kulttien, kivikirkkojen, 
farisealaisuuden ja väärän valon väärien opetusten ulkopuolella! (Antikristus) 
Jumala itse haluaa ohjata ja johtaa jokaista ihmistä sydämessä olevan jumalallisen kipinän avulla, joka 
on luontainen jokaisessa ihmisessä, eli ihmisen hengessä, joka on omatunto. Ja hän tekee tämän 
kunnioittaen ihmisen vapaata tahtoa kuin hellä, rakastava isä, joka tietää aina, mikä on parasta 
lapselleen. 
Ihmisen on opittava avaamaan henkensä, kuulemaan sydäntään ja Jumalan ääntä sisällään, 
antamaan Jumalan opastaa, inspiroida ja ohjata itseään, ja silloin hänen elämästään tulee siunaus 
itselleen ja muille. 
Ihmisen tehtävänä on tehdä rakkauden ja laupeuden tekoja miellyttääkseen Jumalaa, hänen Isäänsä, 
ja tullakseen hänen kaltaisekseen, toisin sanoen täydellistääkseen itsensä, jotta hän voisi lähestyä 
Jumalaa. Hänen tavoitteenaan on saavuttaa täydellisyys omien ponnistelujensa avulla ja Jumalan 
armon avulla, jotta hän saisi palata ikuisesti kotiin Isän luo ja elää sitten ikuisesti Hänen kanssaan. 
Tämä on pitkä tie, jota jokaisen ihmisen, jokaisen henkisen olennon on kuljettava askel askeleelta, ja 
sitä varten tarvitaan jumalallisia opetuksia, joilla on voima puhdistaa henkeä ja täydellistää henkisiä 
olentoja. 
Seitsemän sinettiä 
Johanneksen ilmestyksestä ja seitsemästä sinetistä tunnettu "Elämän kirja" sisältää ihmiskunnan 
historian sellaisena kuin Jumala on sen ennustanut. Se on jaettu seitsemään päälukuun, joista 
jokaisella on erityinen sinetti. Kristus avasi nämä sinetit, jotta Elämän kirjan kyseiseen lukuun 
sisältyvä valo, Jumalan tahto ja kasvatussuunnitelma, voisi toimia ja toteutua ihmisten maailmassa. 
Näin ihmiskunnan kulloisenkin hengellisen kehitysvaiheen pääoppi symboloituu symbolisessa 
tapahtumassa, jonka on toteuttanut yksi Jumalan valituista tämän aikakauden ja kaikkien 
myöhempien aikojen ohjaajana ja mallina. - Kolmannen aikakauden alusta lähtien "Elämän kirja" on 
avattu kuudennella sinetillä. 



Ensimmäinen sinetti: uhri 
Tästä aiheesta Herra kertoo meille uudessa Sanassaan: "Ensimmäistä näistä hengellisen kehityksen 
vaiheista maailmassa symboloi Aabel, Isän ensimmäinen palvelija, joka tarjosi Jumalalle 
sovitusuhrinsa. Hän on uhrauksen symboli. Kateus nousi häntä vastaan." (U.(=Ohje nro ja jae) 161:54) 
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 4 tiedämme, että Kain ja Aabel uhrasivat polttouhrinsa 
Jumalalle. Jumala suhtautui Abelin antamiin lahjoihin armollisesti, sillä ne annettiin viattomasta ja 
puhtaasta sydämestä. Mutta Kainista Jumala hylkäsi sen, koska Kain ei ollut puhdassydäminen. Tämä 
suututti Kainia suuresti, ja kateudesta ja vihasta hän tappoi veljensä Aabelin. Tämän raamatullisen 
kertomuksen syvin merkitys on kuitenkin se, että Aabel oli - aineellisen polttouhrinsa lisäksi - 
tarjonnut Jumalalle myös maallisten inhimillisten intohimojensa hengellisen uhrin. Siksi hänen 
sydämensä oli viaton ja puhdas. Tämä hänen olemuksensa puhdistus on siis itse uhrin symboli. 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että ensimmäinen sinetti tarkoittaa, että meidän on uhrattava syntiset 
intohimomme, että henki hallitsee materiaa ja että siten saavutamme hengellisen yhteyden 
taivaallisen Isämme kanssa. 
Toinen sinetti: usko 
Sitä symboloi Nooa. Ihmiset eivät ottaneet huomioon ensimmäisen sinetin opetusta, vaan vapaan 
tahtonsa väärinkäytöllä he antoivat materialismin pahojen intohimojen hallita itseään. 1. Mooseksen 
kirjasta 6:3 ja sitä seuraavissa kohdissa lukee: "Silloin Herra sanoi: "Ihmiset eivät enää tule minun 
Henkeni rankaisemiksi, sillä he ovat lihaa. Minä annan heille vielä sata kaksikymmentä vuotta. . Ja 
kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä ajatukset 
ja teot olivat ikuisesti pahoja. ...hän sanoi: "Minä hävitän maan päältä ne ihmiset, jotka minä olen 
luonut... . Mutta Nooa löysi armon Herran edessä... . Nooa oli jumalaapelkääväinen ja nuhteeton 
mies, ja hän eli aikanaan jumalaapelkäävää elämää. . . " 
Kansa halveksi Jumalan varoitusta eikä uskonut määräaikaa, joka heille oli asetettu tapojensa 
muuttamiseksi. Vain yksi uskoi, Nooa. Herra valitsi hänet välineekseen, jonka avulla hän aloitti uuden 
ihmiskunnan luomisen vedenpaisumuksen jälkeen. - Vaadittiin vahvaa uskoa, jotta kaikki Jumalan 
määräykset voitiin toteuttaa, ja ne olivat myös tuohon aikaan varsin poikkeuksellisia, ja siksi ihmiset 
nauroivat niille. Mutta Nooa luotti Jumalaansa ja toimi niin kuin hänelle oli käsketty. Usko oli Nooalle 
pelastava arkki, ei ainoastaan kirjaimellisesti vaan myös hengellisesti, ja tänä päivänä usko on 
jokaisen uskovan pelastava voima. Ei ole myöskään sattumaa, että Abraham, toinen suuri uskon 
sankari, eli juuri toisen sinetin aikaan. 
Kolmas sinetti: henkinen voima 
Sitä symboloi Jaakob. Jumala antoi Jaakobille hengellisen nimen "Israel", joka tarkoittaa "vahva". 
Jaakob tai Israel kohtasi elämässään monia vastoinkäymisiä ja vaaroja, joilla Jumala koetteli häntä, 
mutta jotka hän pystyi voittamaan, koska hänessä oli hengellistä voimaa. Hänestä tuli kansalle sen 
hengellisen voiman symboli, joka meidän on hankittava, jotta voimme kestää kärsivällisesti ja 
antautua Jumalan meille lähettämille koettelemuksille. Edellä mainitun hengellisen ominaisuutensa 
ansiosta Jumala valitsi hänet Israelin kansan kantaisäksi, sillä hänen 12 pojastaan syntyi 12 
sukukuntaa. Jehova pystyi myös antamaan hänen kauttaan suuren hengellisen ilmoituksen. 
Vanhasta testamentista tunnemme tarinan, joka tunnetaan nimellä "tikapuut taivaaseen" (1. Moos. 
28:10 ja sitä seuraavat luvut): Jaakob näki unessa tikapuut, jotka seisoivat maan päällä ja ulottuivat 
taivaaseen, ja Jumalan enkelit nousivat ja laskivat niitä. Tikkaiden huipulla seisoi Herra. Jumala osoitti 
näin symbolisin kuvin hengen kehitystä. Henkemme on tultava kypsemmäksi ja puhtaammaksi, jotta 
voimme nousta askel askeleelta. Voimme ymmärtää, että henkemme ei voi saavuttaa tikapuiden 
kiipeämiseen tarvittavaa puhtautta ennen kuin olemme Jumalan kanssa yhdessä ihmiselämässä, niin 
sanotusti ensimmäisellä yrityksellä. Tarvitaan monta yritystä, monta inkanaatiota, jotta voimme 
nousta joka kerta muutaman askeleen sen kypsyyden mukaan, jonka henkemme on saavuttanut. 
Näin tehdessään Herra kehottaa meitä olemaan pysähtymättä tikapuille, eli etenemään jatkuvasti 
hengellisessä kehityksessämme, koska muuten estämme niitä, jotka tulevat meidän jälkeemme, 
kehittymästä hengellisesti. - Tikapuita pitkin laskeutuvat Jumalan enkelit ovat edistyneitä valon 
henkiä, jotka Herra lähettää alas auttamaan ylösnousevia. Tässäkin ilmaistaan, että Jumala ei jätä 
meitä yksin matkalla kotiin luokseen, vaan tarjoaa meille apuaan. Kolmannen sinetin ominaisuuden 
saavuttaminen edellyttää kahden edellisen sinetin opetusten noudattamista: Jumala voi tehdä 



meissä elävän Hengen kipinän suureksi voimaksi vain uhraamalla alemmat intohimot ja 
horjumattomalla uskolla. 
Neljäs sinetti Laki 
Sitä symboloi Mooses. Jumala valitsi hänet vapauttamaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta, ja 
hänen kauttaan hän antoi kansalle kymmenen käskyä ja monia määräyksiä, jotka tekivät Jumalan 
tahdon tunnetuksi kansalle. Kymmenestä käskystä tuli kaikkien inhimillisten lakien perusta, ja jos 
niitä olisi noudatettu uskollisesti, ihmiskunta olisi kulkenut hyvää tietä: Jumalan todellista palvontaa, 
oikeudenmukaisuutta, järjestystä ja lähimmäisen kunnioittamista. Mutta jumalallisen lain 
noudattamatta jättäminen, toisin sanoen ihmisen tottelemattomuus Jumalan tahtoa kohtaan, on 
saattanut ihmiskunnan kuilun partaalle. 
Viides sinetti: Rakkaus 
Sitä edustaa Jeesus. Hänessä Jumala tuli ihmiseksi rakkaudesta meitä kohtaan. Hänen elämänsä oli 
täydellinen esimerkki ja hänen opetuksensa rakkauden ylistys, joka sai korkeimman täyttymyksensä, 
kun hän antoi henkensä meidän puolestamme. Siksi hän saattoi tiivistää opetuksensa sanoihin: 
"Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että 
tekin rakastatte toisianne" (Joh. 13:34). 
Ja todellakin, tässä uudessa rakkauden käskyssä on koko laki. Sen noudattaminen viimeiseen asti tuo 
Jumalan hengellisen valtakunnan tähän maailmaan. Tuonpuoleisessa näin on jo nyt, sillä rakkaus on 
hengellisen valtakunnan edellytys ja perusta. 
Kuudes sinetti: viisaus 
Kuudetta sinettiä symboloi - kolmannen aikakauden alkusoittona ja valmisteluvaiheena - Vanhan 
testamentin profeetta ja suuri soturi Elia, joka tehtävänsä suoritettuaan lähti taivaaseen "tulisilla 
vaunuilla" (2. Kun. 2:14), 
Tämän kuvallisen esityksen avulla meille osoitetaan, että Elian henki on Jumalan valontäyteinen 
soturi. Jeesuksen todistuksen mukaan tämä kerubin henki ruumiillistui myös Johannes Kastajassa 
(Matt. 11, 7-14), joka valmisti sydämet, jotta Jeesus saattoi antaa niihin opetuksensa. Hän myös 
tasoitti tietä Herralle meidän aikanamme Hänen hengellisessä paluussaan ja voimallisena 
enkeliruhtinaana välittää kaikille hengille ja maailmoille Pyhän Hengen valoa, jumalallista viisautta, 
joka virtaa avatusta kuudennesta sinetistä tai Elämän Kirjan luvusta, jonka opetukset ja ilmoitukset 
Herra itse teki tunnetuksi valittujen välineiden kautta vuoteen 1950 saakka. Kuudennen sinetin aika 
ei kuitenkaan päättynyt tähän. Kuudennen sinetin valo säteilee ihmiskunnalle niin kauan, kunnes se 
on tunnustanut Kristuksen ilmoitukset Hänen toisessa tulemuksessaan ja hengellistänyt itsensä. 
Samaan aikaan tapahtuvat vierailut auttavat tätä kehitystä, jotta henget voivat vastaanottaa Jumalan 
totuuden ja viisauden. Tällä tavoin ihmiskunta valmistautuu seitsemänteen sinettiin. 
Seitsemäs sinetti: Täydentyminen 
Seitsemännen sinetin myötä lunastustyö on valmis, aivan kuten seitsemäs päivä, kuvaannollisesti 
sanottuna, lopetti luomistyön. Henki on suorittanut pitkän ja murheellisen matkan ja on jälleen 
läheisimmässä yhteydessä Isänsä kanssa, Henki Hengelle. Tottelematon poika palaa kotiin Isän kotiin, 
hän on voittanut itsensä ja maailman. - Seitsemännen sinetin symboli on itse Taivaallinen Isä, joka on 
tämän vaikean kehityksen ja henkien puhdistautumisen tien lopullinen päämäärä. Seitsemättä 
sinettiä ei ole vielä avattu. Ehkäpä jommallekummalle hengelle on jo suotu hengellisen kypsyytensä 
ansiosta mahdollisuus kokea pieni esimakua siitä, mitä seitsemäs sinetti tuo tullessaan. Mutta koko 
Israelin ja ihmiskunnan osalta sukupolvien on vielä tultava ja mentävä, monien koettelemusten 
vuosien on vielä tultava, monien kyynelten on vielä puhdistettava sydämet, kunnes kaikille on 
koittanut suurin aika: aika jatkuvasta yhteydestä Isän kanssa. 
III Israelin kansa 
Opetuksissaan Herra puhuu usein "Israelin kansasta", "minun kansastani" tai yksinkertaisesti 
"kansasta". Tämä ei missään tapauksessa viittaa Meksikon kansaan, jonka keskellä kokoontumiset 
järjestettiin. Tarkoittaako se Israelin valtiota? - Ei - Virheiden välttämiseksi tässä on lyhyt selitys 
nimen "Israel" alkuperästä ja siitä, keitä puhutellaan ilmoituksissa sanalla "Israelin kansa". Raamattua 
opiskelevat tuntevat Vanhan testamentin kertomuksen, jonka mukaan Jaakob paini vaikeassa 
elämäntilanteessa yöllä "miehen" kanssa aamunkoittoon asti. "Mies" ei kyennyt voittamaan häntä, ja 
lopulta hän sanoi: "Sinua ei enää kutsuta Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja 



ihmisten kanssa ja alistunut." Ja Jumala uudisti Jaakobille lupauksensa: "Sinun jälkeläisesi on oleva 
kuin maan tomu, ja sinä levittäydyt iltaan ja aamuun, pohjoiseen ja etelään, ja sinun ja sinun 
jälkeläisesi kautta siunataan kaikki maan sukukunnat." - Israel on hengellinen nimi ja tarkoittaa 
"vahva". Sen oli määrä olla vahva, hengellinen yhteisö, johon kuului koko kansa, lukuisa ja vahva 
Israelin kansa. Jumala antoi luvattua maata kansalle, jotta he voisivat elää siellä rauhassa ja syventää 
hengellistä yhteyttä häneen. Siihen liitettiin kuitenkin Jumalan kanssa tehdyn liiton mukaisesti ehto, 
että sen tuli tehdä tunnetuksi ainoan Jumalan todellinen palvonta ja hänen opetustensa totuus 
kaikille maan kansoille, eli että sen tuli olla pappiskansa. 
Vanha testamentti antaa elävän kuvauksen Israelin kansan kehityksestä vuosisatojen kuluessa. Pian 
sen sisällä alkoi näkyä jakautuminen: toisaalta pieni ryhmä, jota haluamme kutsua hengelliseksi 
Israeliksi, koska se piti yllä hengellistä yhteyttä Jumalaan ja jonka keskuudesta nousivat kansan viisaat 
johtajat ja suuret profeetat. Toisaalta enemmistö, jota kutsumme materialistiseksi Israeliksi, koska he 
käyttivät suuren viisauden, sinnikkyyden ja tarmokkuuden jumalallisia siunauksia yksinomaan vallan 
ja rikkauden hankkimiseen. Tämä tottelemattomuus Jumalan kanssa tehtyä liittoa kohtaan aiheutti 
Israelin kansalle usein vakavia koettelemuksia, jotka olivat heidän oma syytään, sillä heidän 
rikkautensa, valtansa ja ylpeytensä suorastaan haastoi naapurikansat sotimaan heitä vastaan. 
Ahdingossa ja ahdistuksessa kansa huusi Jumalaansa, mutta parannus kesti vain siihen asti, kunnes 
he saivat vapauden takaisin ja vaurastuivat. 
Monien koettelemusten aikana hengellisen Israelin vähemmistö eli huomaamatta, mutta täynnä 
uskoa ja toivoa Messiaaseen. Siksi hän saattoi tulla ihmiseksi heidän keskuudessaan Jeesuksessa, 
jotta hän voisi jälleen kerran kiinnittää kansansa huomion hänen hengelliseen tehtäväänsä kansojen 
keskuudessa ja valmistaa heitä siihen. Hengellinen Israel seurasi häntä ja oli iloinen kuullessaan 
hänen sanansa. Enemmistö, materialistinen Israel, tuskin kiinnitti hänestä mitään huomiota, ja 
virallinen kirkko hylkäsi hänet jyrkästi. Se odotti vahvaa miestä, mahtavaa soturia, joka murtaisi 
roomalaisten vallan ja nostaisi maanpäällisen, kunniakkaan ja voittamattoman Israelin. Mutta 
Messias oli nöyrä ja tunnusti: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta." Silloin heidän 
pettymyksensä oli niin suuri, että he tuomitsivat hänet kiihottajaksi ja pilkkaajaksi ja ristiinnaulitsivat 
hänet. - Näin oli tapahtunut valtavan tärkeä tapahtuma: näkyvä jako hengellisen ja aineellisen 
Israelin välillä. 
Hengellinen Israel kerääntyi apostolien ympärille, ja pienessä joukossa kypsyi pian se tieto, jonka 
apostoli Pietari puki sanoihin: "Nyt minä totisesti ymmärrän, että Jumala ei katso henkilöön, vaan 
kaikessa kansassa se, joka pelkää Häntä ja tekee oikein, on Hänelle otollinen." - Hengelliseen Israeliin 
eivät siis kuulu ainoastaan juutalaiset, vaan kaikista uskonnoista ja kansoista ne, jotka uskovat 
Kristuksen sanoihin ja toimivat niiden mukaan, sillä se on hengellinen yhteisö, joka ei siis ole sidottu 
kansakuntiin. Materialistinen Israel kärsi fanaattisessa pyrkimyksessään irrottautua Rooman vallan 
alta ankaran sotatappion, ja Jerusalemin tuhoutumisen jälkeen vuonna 70 jKr. lakkasi olemasta 
kansakunta, ja juutalaiset hajaantuivat kaikkialle maailmaan. Kauhean tuomion materialistinen Israel 
aiheutti itselleen tottelemattomuudellaan jumalallisia lakeja kohtaan ja Messiaan hylkäämisellä. 
Jeesuksen profetia täyttyi armottomasti Jerusalemin upean temppelin näkemisessä: "Totisesti minä 
sanon teille: tänne ei jätetä kiveä kiven päälle, jota ei murrettaisi." Ja taas: "Jerusalem, Jerusalem, 
joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka sinulle lähetetään; kuinka usein minä olenkaan halunnut 
koota lapsesi yhteen, niin kuin kana kokoaa kanansa siipiensä alle, ettekä te ole halunneet! Katso, 
sinun talosi jää sinulle autioksi." - Seuraavien vuosisatojen ajan he olivat kaikkialla epätoivottu 
vähemmistö, joka kärsi sorrosta, nöyryytyksestä ja vaikeuksista. Mutta nyt, lähes 2000 vuotta noiden 
hirvittävien tapahtumien ja niistä seuranneen näkyvän jakautumisen jälkeen hengellisen ja 
materialistisen Israelin välillä, on jälleen tapahtumassa ennennäkemättömän merkittävä muutos. 
Hengellinen Israel, joka tuskin huomattavana vähemmistönä maan kansojen joukossa oli heikko, 
vähän vaikutusvaltaa omaava ryhmä, on heräämässä ja kokoontumassa yhteen. Hengellisessä 
paluussaan Kristus puhuu "Israelille Hengen mukaan". Hän yhdistää nyt kaikki "hajallaan olevat 
Israelin heimot", jotta hän voi varustaa sen hengen ja lähettää sen taisteluun, kunnes se on 
saavuttanut ihmissuvun pelastuksen ja henkistämisen. Ohjeet tähän ovat Kristuksen uudet 
ilmoitukset, jotka on koottu 12 niteiseen "Todellisen elämän kirjaan". Toisaalta meillä on 
materialistinen Israel. Pitkä ja murheellinen on ollut sen pyhiinvaellus sen jälkeen, kun se hylkäsi 



rinnastaan sen, joka tarjosi sille valtakuntansa uudeksi perinnöksi. Mutta raskaimman sorron ajat 
ovat ohi; se on rikastunut, ja rahan avulla sillä on suuri vaikutusvalta. Se on kasvanut vahvaksi ja 
ylpeäksi, ja kansallismielinen haara on jälleen vakiintunut kansakunnaksi, vanhat uskonnolliset 
perinteet ovat heränneet. Se uskoo täyttävänsä Jehovan ja Mooseksen lait, mutta todellisuudessa se 
palvoo edelleen kultaista vasikkaa. Se on kaukana hengellisen tehtävänsä ymmärtämisestä ja 
toteuttamisesta. Tätä ei pidä käsittää yksipuolisena moitteena juutalaisia tai israelilaista kansaa 
kohtaan; kaikki maailman kansat - ehkä pieniä vähemmistöjä lukuun ottamatta - ovat 
materialisoituneet ja "tanssivat kultaisen vasikan ympärillä". - Jos tässä selityksessä mainitaan 
erityisesti materialistinen Israel, se johtuu siitä, että tässä tutkielmassa käsitellään hengellistä ja 
materialistista Israelia ja todetaan, että jälkimmäinen ei - vielä - täytä Jumalan määräämää 
tehtäväänsä olla pappiskansa maan kansojen joukossa. 
Kyselemme itseltämme tahattomasti: mitä tapahtuu seuraavaksi? - Emme saa unohtaa, että Jumala 
on antanut suuria lupauksia Israelin kansalle, eikä hän koskaan riko niitä. Mutta näin tehdessämme 
meidän on myös tiedostettava, että Jumalan Jaakobille antamat siunauslupaukset, jotka koskivat 
hänen jälkeläisiään, koskevat henkeä, aivan kuten jo Jaakobin myöhempi nimi, nimittäin Israel, on 
hengellinen nimi. On erehdys ajatella, että lupaukset viittaavat materiaan, toisin sanoen kansan 
heimoon tai Israelin nykyiseen tilaan. Jos näin olisi, siinä nousisivat yhä profeetat ja Jumalan 
sanansaattajat. - Mutta tulee aika, jolloin Israel, joka on nyt vielä materialistinen, yhdistyy hengellisen 
Israelin kanssa, ja nämä kaksi muodostavat jälleen yhtenäisyyden, yhden Israelin kansan. Mutta 
milloin tämä tapahtuu? - Kun materialistinen Israel luopuu rahasta, vallasta ja ylpeydestä ja 
tunnustaa Herran uudet ilmestykset - mikä on luultavasti mahdollista vasta toisen ankaran vierailun 
jälkeen - ja huudahtaa tuskan kyynelissä: Jeesus oli Messias, ja Kristus on myös meille "tie, totuus ja 
elämä". 
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