Einführung:
Sissejuhatus
Kolmas kord
Püha Vaimu aeg !!!
Igal ajal on Jumal saatnud oma nägijad ja prohvetid inimeste juurde, kui nad on eksinud ja eksinud.
Nii ka meie ajal, ka tänapäeval, nendel päevadel, kus 144 000 vaimset olendit, kellest paljud on
praegu kehastunud ja elavad maa peal, teised aga on tulevases elus ja tegutsevad sealt edasi, on
Kristuse poolt pitseeritud, et tormata prohvetite ja palvesõduritena põrgu väravate ette ja aidata
Valgusel läbi murda maailmas, mida üha enam ja enam läbib pimedus.
Igaüks lõikab seda, mida ta on oma paljude elude jooksul maa peal külvanud - heade tegude eest
tasutakse õndsusega, kurjade tegude üle mõistab oma südametunnistus halastamatult ja karmilt
kohut. Egoismi aeg on lõppenud - seda peame mõistma maailma lõpust.
Püha Vaimu aeg on saabunud ja see on Jeesuse Kristuse lubatud tagasitulek - sest paljusid asju oleks
ta siis veel pidanud meile ütlema, kuid me poleks seda siis suutnud mõista - kuid nüüd oleme selleks
küpsed ja seetõttu räägib Kristus jälle inimestega - ja seekord teeb ta seda vaimulikult - ja seda 18841950 tema poolt Mehhikos varustatud häälekandjatele!
"Mul on teile veel palju öelda, kuid te ei suuda seda praegu taluda. Aga kui see üks, Tõe Vaim, tuleb,
siis juhatab ta teid kogu tõde. Sest ta ei räägi iseendast, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib, ja mida
on tulemas, seda ta kuulutab teile. Ta muudab mind ümber, sest ta võtab selle, mis on minu oma, ja
kuulutab seda teile. Kõik, mis Isal on, on minu oma. Seepärast ma ütlesin: "Ta võtab minu omadest ja
kuulutab seda teile" (Jh 16:12-15).
Roque Rojas - prohvet Eelija taaskehastus - kasutas Kristust vahendina, et valmistada Talle teed, nagu
seda tegi kunagi Ristija Johannes, kes oli samuti Eelija taaskehastus - ta alustas kohtumispaiku
Mehhiko eeslinnades koos väga lihtsate inimestega. Need olid jällegi iisraellaste taaskehastumised,
kes seekord kehastusid Mehhikos, et võtta Kristuse Kolmas Ilmutus vaimulikult vastu Püha Vaimu
kaudu häälekandjana oma mõistmisorgani abil, kirjutada see üles ja jätta see inimkonnale
päranduseks.
Need 366 Mehhiko Jeesuse Kristuse õpetust, millest "Kolmas Testament" on koostatud kogumik, mis
sisaldab üle 70 peatüki 684 leheküljel, esmalt hispaania keeles ja seejärel ka paljudes teistes keeltes,
on avaldatud 12 köites pealkirja all: "Tõelise elu raamat".
Kolm korda
(Tsitaat raamatust "Tõeline elu")
Esimene kord (Isa)
Esimese aja alguses võis Jumal oma lastega veel vaimulikult suhelda mõne väljavalitu kaudu. Nad
kuulsid Tema vaimset häält, mis juhatas neid. Aga kui see side kaotati Tema laste kasvava
materialismi tõttu, otsis Jumal vahendajat. Ta varustas inimese, kelle kaudu Ta sai ennast oma
rahvale edasi anda. Mooses oli valitud vahend, mille kaudu Ta kuulutas kümme käsku, mis annaksid
suunised eluks, kõigepealt Iisraeli rahvale ja hiljem kogu maailmale. Mooses sümboliseerib kümne
käsu ja üksikasjalike juhistega Esimest korda, mil Jumal ilmutas end oma lastele kui Looja, ainus
Jumal, oma halastamatus õigluses (Kolmainsuse Jumal-Isa).
Teine kord (Poeg)
Kui aeg oli täis, saatis Jumal oma ainusündinud Poja. Jumala Vaim sai Jeesuses inimeseks ja elas
inimeste seas. Oma õpetustes ilmutas Ta jumalikku armastust ning oma elu ja ohvriterohke surmaga
andis inimkonnale täiusliku eeskuju; seega oli Ta Jumalik Meister, kes täitis esimese ajastu kümme
käsku armastuse kaudu, mis leidis oma kõrgeima väljenduse ristil, kui Ta ohverdas end inimkonna
eest. Jeesus sümboliseerib teist ajastut (Kolmainsuse Jumal-Poeg).
Kolmas kord (Püha Vaim)
Jeesus ei saanud oma maa peal oleku ajal kõike avaldada, sest inimkond ei olnud selleks veel valmis.
Ta teatas aga, et Isa saadab Lohutaja, Püha Vaimu. Selle Kolmanda aja juhatas sisse Eelija, kelle Vaim
valgustas jumalikult määratud vahendit. See oli lihtne mees nimega Roque Rojas; ta, nagu Ristija

Johannes, oli Jumala Püha Vaimu, Tõe Vaimu, eelkäija, et ilmutada end inimeste seas. 1866. aastal
kuulutas Eelija Vaim oma Sõnavahendaja kaudu: "Mina olen Eelija, esimese ajastu prohvet, Tabori
mäel toimunud Issandamuutmise prohvet; valmistuge...". Need kuulajad, kellel oli vaimse nägemise
anne, nägid Jeesust, Moosest ja Eelija, nagu jüngrid kogesid Jeesuse ülestõusmisel Taabori mäel. See
on kinnitus kolmest suurest ajastust ja et Eelija sümboliseerib kolmandat ajastut, kus Tõe Vaim
suhtleb, või: Kristuse teine tulemine Vaimus (Kolmainsuse Jumala Püha Vaim).
Jumal edastab oma ilmutused täiuslikus järjekorras:
Armastusõpetus anti meile Jeesuse kaudu (Teine kord) pärast seda, kui meil oli juba piisavalt teadmisi
Jumala õiglusest (Esimene kord). Ja nii oleme võimelised vastu võtma tõe ja tarkuse õpetust
iseendasse, kuivõrd me täidame armastuse õpetusi (Kolmas kord).
See on Kolmas Aeg - Eelija aeg - Püha Vaimu aeg; see algas 1866. aastal Mehhikos Tõelise Elu
Raamatu kirjutamisega, mis lõpuks kulmineerub Kolmanda Testamendi kogumikuga. See käsitleb
õpetust kõigi inimeste vaimulikuks muutumisest ja ettevalmistust Kristuse 1000-aastaseks
valitsemisajaks ja Tema tulevaseks rahuriigiks maa peal.
Jumal elab igas inimeses ja Jumal on kõikide olendite Isa ja Looja, olgu nad siis selles maailmas või
pärast seda - kõik on Tema lapsed. Inimene on kehastunud vaim, mille Jumal lõi loomise alguses.
Need vaimolendid on läbinud mitmeid kehastumisi, et end täiustada, kõigepealt teistes,
täiuslikumates maailmades ja nüüd ka lepitusplaneedil Maa, mis on aga samuti spirituaalsuse
koolkond.
Igas inimeses on Jumala säde - südametunnistus. Teadvus juhib inimese vaimu - vaim juhib inimese
hinge ja hing juhib inimese mõistust ja keha. Inimene peab vaimseks muutuma ja õppima otsest
osadust Jumalaga, sõltumata konfessioonist, usutunnistusest, nahavärvusest, rahvusest, mis on
väljaspool doktriine, välisvormide ja valekultuste, kivikirikute, variseride ja vale valguse valeõpetuste
kummardamist! (Antikristus)
Jumal ise tahab juhtida ja juhatada iga inimest selle jumaliku sädemega südames, mis on omane igale
inimesele, s.t. inimese vaimule, mis on südametunnistus. Ja ta teeb seda austusega inimese vaba
tahte vastu kui hellalt armastav isa, kes teab alati, mis on tema lapsele parim.
Inimene peab õppima avama oma vaimu, kuulma oma südant ja Jumala häält enda sees, laskma end
Jumalalt juhendada, inspireerida ja juhtida, siis saab tema elu õnnistuseks nii talle endale kui ka
teistele.
Inimese ülesanne on teha armastuse ja halastuse tegusid, et meeldida Jumalale, tema Isale, ja saada
tema sarnaseks, see tähendab, et täiustada ennast, et ta saaks läheneda Jumalale. Tema eesmärk on
saavutada täiuslikkus omaenda jõupingutuste abil ja Jumala armu kaudu, et saada luba pöörduda
igavesti koju Isa juurde ja elada siis igavesti koos Temaga. See on pikk tee, mida iga inimene, iga
vaimolend peab samm-sammult läbima, ja selleks on vaja jumalikke õpetusi, millel on vägi vaimu
puhastamiseks ja vaimolendite täiustamiseks.
Seitse pitserit
Johannese Ilmutusest tuntud "Elu raamat" koos seitsme pitseriga sisaldab Jumala poolt ette nähtud
inimkonna ajalugu. See on jagatud seitsmeks suuremaks peatükiks, millest igaühel on eriline pitser.
Need pitserid vabastas Kristus, et eluraamatu konkreetses peatükis sisalduv valgus, Jumala tahe ja
kasvatusplaan, saaks toimida ja realiseeruda inimeste maailmas. Sellega sümboliseeritakse
inimkonna vastava vaimse arenguetapi põhitõde sümboolses sündmuses ühe Jumala väljavalitu
poolt, kes on selle ajastu ja kõigi hilisemate aegade suunanäitajaks ja eeskujuks. - Alates kolmanda
ajastu algusest on "Elu raamat" avatud kuuenda pitseri juures.
Esimene pitser: Ohverdus
Issand ütleb meile oma uues Sõnas: "Esimest neist vaimse arengu etappidest maailmas sümboliseerib
Aabel, Isa esimene sulane, kes tõi Jumalale oma lepitusohvri. Ta on ohverdamise sümbol. Kadedus
tõusis tema vastu." (U. (= juhend nr. ja salm) 161:54)
1. Moosese 4. peatükist teame, et Kain ja Aabel ohverdasid Jumalale põletusohvri. Aabeli oma vaatas
Jumal armulikult, sest see oli antud süütu ja puhta südamega. Aga Kaini oma, mille Jumal lükkas
tagasi, sest Kain ei olnud südamelt puhas. See vihastas Kaini väga ning ta tappis kadedusest ja
vihkamisest oma venna Aabeli. Selle piibli jutustuse sügav tähendus on aga see, et Aabel oli lisaks
oma materiaalsele põletusohvrile toonud Jumalale ka oma maiste inimlike kirgede vaimse ohvri.

Seetõttu oli tema süda süütu ja puhas. Tema olemuse puhastamine on seega ohvri sümbol.
Kokkuvõttes võime öelda: Esimene pitser tähendab, et me peame ohverdama oma patused kired, et
vaim domineerib mateeria üle ja et me saavutame seeläbi vaimse liidu oma Taevase Isaga.
Teine pitser: usk
Seda sümboliseerib Noa. Inimesed ei võtnud kuulda esimese pitseri õpetust, vaid oma vaba tahet
kuritarvitades lasksid nad end valitseda materiaalsuse kurjadele kirgedele. 1Moosese 6:3 jj loeme:
"Siis ütles Issand: Inimesed ei saa enam minu Vaimust karistada, sest nad on liha. Ma annan neile
veel sada kakskümmend aastat. . Ja kui Issand nägi, et inimeste kurjus oli suur maa peal ja et kõik
nende südame mõtted ja teod olid igavesti kurjad. ...ta ütles: "Ma hävitan maa pealt need inimesed,
keda ma olen loonud... . Aga Noa leidis armu Issanda silmis... . Noa oli jumalakartlik ja laitmatu mees
ning elas oma päevil jumalakartlikku elu. . . "
Inimesed põlgasid Jumala hoiatust ega uskunud neile seatud tähtaega, mille jooksul nad pidid oma
teguviisi parandama. Ainult üks uskus, Noa. Issand valis ta välja, et ta oleks oma vahendiks, et
alustada pärast veeuputust uuesti uue inimkonnaga. - Oli vaja tugevat usku, et viia ellu kõik Jumala
määrused, mis olid tol ajal ka üsna erakordsed ja seetõttu inimeste poolt naeruvääristatud. Kuid Noa
usaldas oma Jumalat ja tegutses nii, nagu talle kästi. Usk oli Noa jaoks päästev argi mitte ainult sõna
otseses mõttes, vaid ka vaimselt, ja tänapäevani on usk iga uskliku jaoks päästev jõud. Samuti ei ole
juhus, et Aabraham, teine suur usukangelane, elas just teise pitseri ajal.
Kolmas pitser: vaimne tugevus
Seda sümboliseerib Jaakob. Jumal andis Jaakobile vaimse nime "Iisrael", mis tähendab "tugev".
Jaakob ehk Iisrael puutus oma elus kokku paljude raskuste ja ohtudega, millega Jumal teda proovile
pani, kuid mille ta suutis ületada tänu oma vaimulikule jõule. Ta sai inimestele sümboliks vaimsele
jõule, mida me peame omandama, et olla võimelised kannatlikult taluma ja loobuma katsumustest,
mida Jumal meile saadab. Tänu eelmainitud vaimsele omadusele valis Jumal ta Iisraeli rahva
sugupojaks, sest tema 12 pojast said 12 suguharu. Jehoova suutis ka tema kaudu teha teatavaks
suure vaimse ilmutuse.
Vanast Testamendist teame lugu, mis on tuntud kui "redel taevasse" (1Moosese 28:10 jj): Jaakob
nägi unes maa peal seisvat ja taevasse ulatuvat redelit, millel Jumala inglid tõusid üles ja laskusid alla.
Redeli tipus seisis Issand. Jumal näitas seega sümboolsete kujunditega vaimu arengut. Meie vaim
peab muutuma küpsemaks ja puhtamaks, et samm-sammult tõusta. Me võime mõista, et meie vaim
ei ole võimalik saavutada redelile tõusmiseks vajalikku puhtust enne, kui me oleme Jumalaga ühes
inimelus, nii-öelda esimesel katsel. Vaja on palju katseid, palju inkanatsioone, et iga kord astuda paar
sammu ülespoole, vastavalt sellele, kui küpseks on meie vaim saanud. Sellega manitseb Issand meid,
et me ei jääks trepil seisma, st et me pidevalt oma vaimses arengus edasi liiguksime, sest muidu
takistame meie järel tulijaid nende vaimses arengus. - Jumala inglid, kes laskuvad redelil, on
arenenud valguse vaimud, keda Issand saadab alla, et aidata neid, kes tõusevad üles. Siin on taas
väljendatud, et Jumal ei jäta meid üksi teel koju Tema juurde, vaid pakub meile oma abi. Kolmanda
pitseri omaduse saavutamise viis on kahe eelneva õpetuse kuulda võtmine: ainult madalamate
kirgede ohverdamise ja vankumatu usu abil saab Jumal panna meis elava Vaimu säde muutuma
suureks jõuks.
Neljas pitser Seadus
Seda sümboliseerib Mooses. Jumal valis ta selleks, et vabastada Iisraeli rahvas Egiptuse orjusest, ja
tema kaudu andis ta rahvale kümme käsku ja palju ettekirjutusi, mis tegid rahvale teatavaks Jumala
tahte. Kümme käsku said kõigi inimlike seaduste aluseks ja kui neid oleks ustavalt järgitud, oleks
inimkond läinud head teed: tõelise Jumala kummardamise, õigluse, korra ja ligimese austamise teed.
Kuid jumaliku seaduse eiramine, st inimese sõnakuulmatus Jumala tahtele, on viinud inimkonna
kuristiku äärele.
Viies pitser: armastus
Seda esindab Jeesus. Temas sai Jumal inimeseks armastusest meie vastu. Tema elu oli täiuslik eeskuju
ja Tema õpetus oli armastuse ülistus, mis leidis oma kõrgeima täitmise, kui Ta andis oma elu meie
eest. Seepärast võis Ta oma õpetuse kokku võtta sõnadega: "Uue käsu ma annan teile, et te
armastaksite üksteist, nagu mina olen teid armastanud, et ka teie armastaksite üksteist" (Johannese
13:34).

Ja tõepoolest, selles uues armastuse käsus sisaldub kogu seadus. Selle järgimine kuni viimase
tagajärjeni toob Jumala vaimse kuningriigi siia maa peale. Edaspidi on see juba nii, sest armastus on
vaimse kuningriigi eeltingimus ja alus.
Kuues pitser: tarkus
Kuuendat pitserit sümboliseerib - kui kolmanda ajastu eelmängu ja ettevalmistavat etappi - Eelija,
Vana Testamendi prohvet ja suur sõdalane, kes pärast oma missiooni täitmist läks taevasse "tulises
vankris" (2Kuningate 2:14),
Selle kujundliku kujutamisega näidatakse meile, et Eelija vaim on Jumala valguse täis sõdalane.
Jeesuse tunnistuse kohaselt kehastus see keerubi vaim ka Ristija Johanneses (Mt 11, 7-14), kes
valmistas südamed ette, et Jeesus saaks neisse oma õpetuse panna. Samuti sillutas ta teed Issandale
meie ajal Tema vaimse tagasituleku ajal ja annab võimsa ingelvürstina kõigile vaimudele ja
maailmadele edasi Püha Vaimu valgust, jumalikku tarkust, mis voolab välja avatud Kuuendast
pitserist või Elu Raamatu peatükist, mille õpetusi ja ilmutusi Issand ise tegi valitud vahendite kaudu
teatavaks kuni 1950. aastani. Kuid kuuenda pitseri aeg ei lõppenud sellega. Kuuenda pitseri valgus
jätkab inimkonna valgustamist seni, kuni nad on tunnistanud Kristuse ilmutusi Tema Teise tulemise
ajal ja on end vaimseks muutnud. Samal ajal toimuvad külaskäigud aitavad sellele arengule kaasa, et
vaimud saaksid vastu võtta Jumala tõde ja tarkust. Sel viisil valmistatakse inimkonda ette
seitsmendaks pitseriks.
Seitsmes pitser: lõpuleviimine
Seitsmenda pitseriga on lunastustöö lõpule viidud, nagu seitsmendal päeval, piltlikult öeldes, lõpetati
loomine. Vaim on lõpetanud pika ja kurva teekonna ning on taas kõige tihedamas ühenduses oma
Isaga, Vaimuga Vaimule. Sõnakuulmatu poeg naaseb koju Isa koja, ta on võitnud ennast ja maailma. Seitsmenda pitseri sümboliks on Taevane Isa ise, kes on selle raske arengu ja vaimude puhastumise
tee lõplikult saavutatud eesmärk. Seitsmes pitser ei ole veel avatud. Võib-olla on ühele või teisele
vaimule tänu tema vaimsele küpsusele juba antud väike eelaimendus sellest, mida toob kaasa
seitsmes pitser. Kuid kogu Iisraeli ja inimkonna jaoks peavad veel põlvkonnad tulema ja minema,
peavad veel langema paljud katsumuste aastad, peavad veel paljud pisarad puhastama südamed,
kuni kõigi jaoks saabub kõige suurem aeg: pidevas ühenduses Isaga olemise aeg.
III Iisraeli rahvas
Õpetustes räägib Issand sageli "Iisraeli rahvast", "Minu rahvast" või lihtsalt "rahvast". See ei viita
kuidagi Mehhiko rahvale, kelle keskel need meeleavaldused toimusid. Kas see tähendab Iisraeli riiki? Ei. - Et vältida vigu, on siin lühike selgitus, kust pärineb nimi "Iisrael" ja kelle poole pöördutakse
ilmutustes "Iisraeli rahvaga". Piiblitundja teab Vana Testamendi jutustust, mille kohaselt Jaakob
raskes elusituatsioonis öösel "mehega" maadles, kuni koiduni. "Mees" ei suutnud teda võita ja ütles
lõpuks: "Sind ei kutsuta enam Jaakobiks, vaid Iisraeliks, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega
ning alistunud." Ja Jumal uuendas Jaakobile oma tõotuse: "Sinu seeme on nagu maa tolm, ja sa saad
laiali õhtu ja hommiku poole, põhja ja lõuna poole, ja sinu ja sinu seemne kaudu õnnistatakse kõiki
sugusid maa peal." - Iisrael on vaimne nimi ja tähendab "tugev". See pidi olema tugev, vaimne
kogukond, mis hõlmas kogu rahvast, arvukas ja tugev Iisraeli rahvas. Ja Jumal andis tõotatud maa
rahvale, et nad saaksid seal rahus elada ja süvendada oma vaimset ühendust Temaga. Kuid vastavalt
Jumalaga sõlmitud lepingule oli sellega seotud tingimus, et ta peab kõigile maailma rahvastele
teatavaks tegema ainsa Jumala tõelist jumalateenistust ja tema õpetuse tõde, st et ta peab olema
preesterkond.
Vana Testament annab elava ülevaate Iisraeli rahva arengust läbi sajandite. Peagi sai selles nähtavaks
jagunemine: ühelt poolt väike rühm, mida me tahame nimetada vaimseks Iisraeliks, sest see säilitas
vaimse kontakti Jumalaga ja kelle seast tõusid välja rahva targad juhid ja suured prohvetid. Teisalt,
enamus, keda me nimetame materialistlikuks Iisraeliks, sest nad kasutasid jumalikku õnnistust suure
tarkuse, visaduse ja energia abil üksnes võimu ja rikkuse omandamiseks. See sõnakuulmatus
Jumalaga sõlmitud lepingu vastu tõi Iisraeli rahvale sageli raskeid katsumusi, mis olid nende endi süü,
sest nende rikkus, võim ja uhkus kutsusid naaberrahvaid üles sõdima nende vastu. Rahvas hüüdis
viletsuses ja ahastuses oma Jumala poole, kuid meeleparandus kestis ainult seni, kuni nad said tagasi
vabaduse ja jõudsid rikkusesse.

Paljude katsumuste ajal elas vaimse Iisraeli vähemus tähelepanuta, kuid täis usku ja lootust
Messiasse. Seepärast sai Ta Jeesuses nende keskel inimeseks saada, et taas kord juhtida oma rahva
tähelepanu tema vaimsele missioonile rahvaste seas ja valmistada neid selleks ette. Vaimulik Iisrael
järgnes Temale ja oli õnnelik, kui kuulis Tema sõna. Enamik, materialistlik Iisrael, ei võtnud Teda
peaaegu üldse teadmiseks ja ametlik kirik lükkas Ta kindlalt tagasi. See ootas tugevat meest, võimsat
sõdalast, kes murrab roomlaste võimu ja tõstab üles maise, kuulsusrikka ja võitmatu Iisraeli. Kuid
Messias oli alandlik ja tunnistas: "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast." Nende pettumus oli siis
nii suur, et nad mõistsid Ta hukka kui agitaatori ja jumalateotuse rüvetaja ning lasid Ta risti lüüa. Seega oli toimunud tohutu tähtsusega sündmus: nähtav jagunemine vaimse ja materiaalse Iisraeli
vahel.
Vaimulik Iisrael kogunes apostlite ümber ja väikeses rahvahulgas küpses peagi see teadmine, mille
apostel Peetrus pani sõnadesse: "Nüüd ma tajun tõega, et Jumal ei vaata isikuid, vaid igasugu
inimestest see, kes teda kardab ja teeb õigesti, on talle meelepärane." - Seega ei kuulu vaimse Iisraeli
hulka mitte ainult juudid, vaid kõikidest religioonidest ja rahvustest need, kes usuvad ja tegutsevad
Kristuse sõnade järgi, sest see on vaimne kogukond ja seega ei ole ta seotud rahvustega.
Materialistlik Iisrael, kes püüdis fanaatiliselt vabaneda Rooma võimu alt, kannatas ränka
sõjategevuslikku kaotust ja pärast Jeruusalemma hävitamist 70. aastal pKr. lakkas olemast rahvas
ning juudid hajutati üle kogu maailma. Kohutav kohtuotsus, mille materialistlik Iisrael põhjustas
endale ise, kui ta ei kuuletunud jumalikele seadustele ja kui ta lükkas tagasi Messia. Jeruusalemma
suurejoonelist templit nähes täitus Jeesuse ettekuulutus: "Tõesti, ma ütlen teile, siin ei jää kivi kivi
peale kivi, mida ei purustata." Ja jälle: "Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohvetid ja
kividega kividega surmad neid, kes on sinu juurde saadetud; kui tihti olen ma tahtnud koguda su lapsi
kokku, nagu kana kogub oma kanad oma tiibade alla, aga te ei tahtnud! Vaata, su maja jääb sulle
tühjaks." - Järgnevate sajandite jooksul olid nad kõikjal ebasoovitav vähemus, kes kannatasid
rõhumise, alandamise ja raskuste all. Kuid nüüd, peaaegu 2000 aastat pärast neid kohutavaid
sündmusi ja sellest tulenevat nähtavat jagunemist vaimse ja materialistliku Iisraeli vahel, on taas
toimumas kujuteldamatu tähtsusega muutus. Vaimne Iisrael, mis oli vaevumärgatava vähemusena
maa rahvaste seas nõrk ja vähe mõjukas rühm, on ärkamas ja kogunemas. Kristus räägib oma
vaimses tagasitulekus "Iisraelile Vaimu järgi". Ta ühendab nüüd kõik "Iisraeli hajutatud suguharud",
et varustada selle vaimu ja saata see lahingusse, kuni ta on saavutanud inimkonna päästmise ja
vaimulikuks muutmise. Juhised selleks on Kristuse uued ilmutused, mis on kogutud 12 köites "Tõelise
elu raamatusse". Teisest küljest on meil materialistlik Iisrael. Tema palverännak on olnud pikk ja kurb,
sest ta heitis oma rinnast välja selle, kes pakkus talle oma kuningriiki uueks päranduseks. Kuid kõige
raskema rõhumise aeg on möödas; ta on saanud rikkaks ja omab rahaga suurt mõju. See on kasvanud
tugevaks ja uhkeks ning rahvuslik haru on taas rahvusena sisse elanud, vanad religioossed
traditsioonid on ärkanud. Ta usub, et täidab Jehoova ja Moosese seadusi, kuid tegelikult kummardab
ta ikka veel kuldvasikat. Ta on kaugel oma vaimse missiooni mõistmisest ja täitmisest. Seda ei tohi
võtta kui ühepoolset etteheidet juutide või Iisraeli rahva vastu; kõik maailma rahvad - ehk väikesed
vähemused välja arvatud - on materialiseerunud ja "tantsivad kuldvasika ümber". - Kui selles
selgituses on eraldi mainitud materialistlikku Iisraeli, siis sellepärast, et selles traktaadis käsitletakse
vaimulikku ja materialistlikku Iisraeli ning öeldakse, et viimane ei täida - veel - oma Jumala poolt
määratud ülesannet olla preesterkond maa rahvaste seas.
Tahes-tahtmata küsime endalt: mis saab edasi? - Me ei tohi unustada, et Jumal on andnud Iisraeli
rahvale suuri lubadusi ja Ta ei riku neid kunagi. Kuid seejuures peame samuti teadvustama, et
õnnistuslubadused, mis Jumal andis Jaakobile tema seemne kohta, puudutavad vaimu, nii nagu juba
Jaakobi hilisem nimi, nimelt Iisrael, on vaimne nimi. On viga arvata, et tõotused viitavad ainele, st
rahva hõimule või Iisraeli praegusele olukorrale. Kui see oleks nii, siis tõuseksid selles ikka veel Jumala
prohvetid ja sõnumitoojad. - Kuid tuleb aeg, mil Iisrael, mis on praegu veel materialistlik, ühineb
vaimse Iisraeliga ja need kaks moodustavad taas ühtsuse, ühe Iisraeli rahva. Aga millal see juhtub? Kui materialistlik Iisrael loobub rahast, võimust ja uhkusest ning tunnistab Issanda uusi ilmutusi - mis
on ilmselt võimalik alles pärast järjekordset kõige karmimat külaskäiku - ja hüüab valupisaratena:
Jeesus oli Messias ja Kristus on ka meie jaoks "tee, tõde ja elu".
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