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Kristuksen jälleentulemista on spekuloitu ja pohdittu jo 
pidemmän aikaa ihmiskunnan historiassa. On otettu kan-
taa puolesta ja vastaan. Ei oikein tiedetä, mitä se tarkoit-
taa ja jos se on totta, milla tavalla, koska ja missä se ta-
pahtuu.

Toisaalta voidaan sanoa, että Jeesus Kristus, Jumalan 
Poika, ei ole koskaan jättänyt maapalloamme ja meitä. 
Tämä voima, tämä henki, piilee meissä kaikissa ihmisissä. 
Kristus ei voi palata, koska hän ei koskaan jättänyt ih-
miskuntaa ja tätä maapalloa.

Ennekuin jatkamme tämän aiheen käsittelyä, on sel-
vitettävä muutama käsite. Mitkä ovat Jeesus Nasareti-
laisen, Jeesus Kristuksen ja Kristuksen väliset erot? Jee-
sus Nasaretilainen oli hiesotriallinen henkilö, joka asui ja 
eli Plalestiinassa ajanlaskumme alkuaikoina. Jordanin 
kasteessa Kristus-henki valtasi Jeesus Nasaretilaisen 
muuttaen hänet Jumalan Pojaksi nimeltä Jeesus Kristus. 
Hän oli se henkilö, joka sitten opetti ihmisiä kolmen vuo-
den.
 
Mikä on sitten tuo Kristus? Sitä voimaa, henkeä, voidaan 
nimittää Kosmiseksi Kristukseksi, koska se on kosminen 
voima - myös meissä.

Pekka Ervast esittää esitelmässään: Entä, jos Jeesus tu-
lisi (pidetty 28.12.1930), että Jeesus Kristuksen jälleentu-
leminen voidaan ymmärtää kolmella eri tavalla:

1.  Jeesus Kristus voi tulla yksilöön tavalla, mikä tapah-
tui Paavalille Damaskoksen tiellä. Tällöin tuo henki 
tulee ihmiseen niin, että ihminen näkee ja kokee 
tuon hengen itsessään. Tämä tapahtuma muuttaa 
tuo ihmisen elämän kokonaan.

2.  Sitten on se mystinen tapahtuma, että Jeesus 
Kristus täyttää ihmisen pyhien sakramenttien (esim. 
ehtoollisen) yhteydessä. Tällöin Jeesus Kristus voi 
näyttäytyä yksittäiselle ihmiselle tuon sakramentin 
aikana.

3.  Sitten on kolmas tapa. Otan tarkan lainauksen tuos-
ta hänen esitelmästää: “Sitten on vielä kolmas Jee-
sus Kristuksen takaisin tuleminen ja se tapahtuu sil-
loin, kun hän tulee Messiaana. Aivan kuin juutalaiset 
aina ovat odottaneet, että Messias tulisi, heidän 
taivaallinen kuninkaansa, heidän pelastajansa, joka 
asettuisi heidän maallisia olojaan johtamaan, joka 
asettuisi heidän valtakuntansa etunenään, ja joka 
ohjeillaan ja käskyillään tekisi kaikki onnellisiksi.”      
 

Kristuksen jälleentulemiselle on olemassa käsitykseni mu-
kaan kaksi eri voihtoehtoa: 

1.  Se on ihmisen sisäinen prosessi, joka tapahtuu 
ihmisen kehittyessä henkisesti. Tämä tapahtuu, kun 
ihminen yhtyy korkeampaan minään (Aatma, Bud-
dhi, Manas). Tämän vaihtoehdon mukaisesti Kris-
tuksen jälleentuleminen ei ole ulkoinen tapahtuma, 
jossa syntyy uusi opettaja, joka jatkaa siitä, mihin 
Jeesus Nasaretilainen lopetti - jolla on joko sama tai 
eri henki. Vaan, että se on Jumalan sisäinen voima, 
joka muuttaa ihmisen elämän sisältä päin, tehden 
hänestä uuden ihmisen, jolla on uudet arvot ja näke-
mys elämästä. Ihminen herää henkiseen tietoon 
siitä, että Jumala on todella olemassa sisäisesti 
ihmisessä.

2.  Se on ulkoinen fyysinen tapahtuma, jossa tämä tap-
ahtuu joko fyysisellä- tai eetterisellä tasolla. Tämän 
vaihtoehdon mukaisesti maailmaan inkarnoituu uusi 
suuri opettaja.

  
Olemme siirtymässä kalojen kaudesta vesimiehen ai-
kakauteen. Kristuksen jälleentuleminen antaa siten aat-
teellisen sysäyksen tälle uudelle alkavalle vesimiehen 
aikakaudelle. Voi olla, että uusi maailmanuskonto saa 
perus-siemenensä tuolloin. Luultavasti se tulee olemaan 
jonkinlainen synteesiin perustuva oppi, jossa veljesrak-
kaus on perussanomana ihmisten välillä – se sama sano-
ma, jonka Jeesus Nasaretilainen toi, mutta joka Paavalin 
luomassa kristillisessä kirkossa unohti. Paavali keskittyi 
Jeesuksen ristinkuolemaan ja sitä seuranneeseen ylös-
nousemukseen sekä sitä kautta saavutettavaan pelastuk-
seen.

Tässä samassa yhteydessä sellaiset totuudet, jotka aikoi-
naan kiellettiin kerettiläisinä kuten
•	 jälleensyntyminen	ja
•	 karman	laki
tullaan päästämään Paavin pannasta. Ihmisille pal-
jastetaan ns. vihkimyksen polku eli ihmisen henkinen kehi-
tystie, jota hänen tulee ja saa vaeltaa tietoisuutta ja tajun-
nan laajentumisista kohti yhä suurempiin valaistumisiin eli 
vihkimyksiin. Jokainen ihminen on jo tällä tiellä - tietoisena 
tai tiedostamatta. 

Kristuksen jälleentuleminen tulee vapauttamaan ihmisen 
harhasta. Hän tulee näkemään tien, jota hänen on kuljet-
tava kehittyäkseen ja päästäkseen joskus lopulta perille 
Jumalan luo, josta hän, tuhlaajapoika, on aikojen alussa 
lähtenyt. Tämä oivallus tulee lisäämään elämän mielek-
kyyttä. Se ei tule olemaan helppo kaikille, sillä tämä tajun-
nallinen muutos on suuri.

KRISTUKSEN JÄLLEENTULEMINEN JA  UUDET MAAILMANPALVELIJOIDEN RYHMÄT
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Buddha opetti ihmisille mikä kärsimys on ja miten siitä va-
paudutaan. 
Tuleva opettaja tulee opettamaan rakkauden ja veljeyden 
merkittävyyttä ja paljastaa isän luonteen. Tuleva aika tu-
tustuttaa meidät Planeetta- ja Aurinkologoksiin ja näyttää 
meille olemisen tasot ja kehot sekä ”nostaa verhoja”. 

Kristuksen jälleentulemista on ihmisten edesautettava. 
On muodostettava ryhmiä, jotka työstävät tätä asiaa niin, 
että kun se tapahtuu – olemme valmiit ottamaan Hänet 
vastaan. Kristus ei tulle joukkoomme, jos maailmassa 
soditaan. Hänen tulemiselleen rauhan vallitseminen maail-
massa on ennakkoehto.

UUDET MAAILMAPALVELIJOIDEN RYHMÄT
Ihmiskunnan on alettava ajatella yhtenä ihmiskuntana. On 
alettava ymmärtää ykseyden merkitys. Meidän on saatava 
aikaan rauha maailmaan – muuten Kristuksen jälleentu-
leminen ei ole mahdollista. Ihmiskunnan on puhdistettava 
astraalinen ja mentaalinen keho. On muodostettava ryh-
miä, jotka alkavat vaikuttaa mentaalisesti niin, että tämä 
kaikki on mahdollista. Tämä työ edellyttää, että:

•	 Ihmisille	selvitetään,	mikä	on	se	suuri	Suunnitelma,	
joka on kaiken takana ja on vielä tässä vaiheessa 
salainen.

•	 Kaikki	vaikuttaa	kaikkeen.	Se	tarkoittaa	mm.,	että	
samalla kun ihmiskunta kehittyy ja läpikäy vihkimyk-
siä - valaistuu – sen tajunta ja tietoisuuus nousee. 
Samoin tapahtuu Planeettalogokselle ja Aurinkol-
ogokselle.

•	 Heränneet	ihmiset	toimivat	yhdessä	ryhminä	ti-
etoisena työstään, joka on rauhan ja ymmärryksen 
sekä myötätunnon saattaminen vallalle. Ihmisten on 
ymmärrettävä, että me olemme yhtä – ”sinä ja minä 
olemme yhtä”.

KETKÄ OVAT NÄMÄ IHMISET NÄISSÄ UUSISSA 
RYHMISSÄ?
Jokainen sellainen ihminen missä tahansa maapallolla, 
joka tekee työtä poistaakseen ristiriitoja ihmisten välillä, 
toteuttaa ihmisveljeyttä rotuun ja uskontoon katsomatta ja 
edistää keskinäistä yhteenkuuluvuutta ihmisten kesken. 

Nämä ihmiset korostavat sitä, mikä on yhteistä meille kai-
kille. Se ei ole lahkolaisuutta. He työskentelevät rotuvihan 
ja luokkaerojen poistamiseksi. He kiinnittävät huomionsa 
hyvään ja edistävät yhteisymmärrystä ja rauhan saatta-
mista maailmaan – myös mentaalisella tasolla.

He eivät ole epäkäytännöllisiä mystikkoja, vaan tietävät 
tarkalleen mitä on tehtävä ja myös tekevät niin. He teke-
vät työtä myös ympäristön hyväksi niin, että kaikenlainen 
astraalinen	 turbulenssi	 ja	 ympäristökatastrofit	 loppuvat	

maailmasta. He ovat hyviä kansalaisia, jotka täyttävät 
tehtävänsä ja velvollisuutensa yhteiskuntaa, työtään ja 
lähimmäisiään kohtaan. He tuovat ”taivaan maan päälle”. 
Nyt kun maailma on monella tavalla kriisissä nämä uudet 
ryhmät tuovat uuden luovan ratkaisun ihmiskunnalle. He 
välittävät rakkauden ja myötätunnon energiaa fyysiselle 
tasolle. 

Heillä ei ole uutta uskontoa. Heidän uskontonsa on usko 
rakkauden ja veljeyden voimaan. He eivät tunnusta muuta 
auktoriteettia kuin Kristusta sydämessään/ sielussaan. 
Jokaisella näiden uusien ryhmien jäsenellä on vain yksi 
suuri rakkaussuhde ja se on kohti Jumaluutta. He rakasta-
vat Jumalaa ja se ilmenee lähimmäisenrakkautensa. Jee-
sus Kristus opetti:

”Sen minkä te teette lähimmäisillenne, te teette minulle”.

Tämä todistaa, että Jumala on myös ihmisessä. Ihminen 
on aikoinaan lähtenyt Jumalasta ja Häneen ihminen tulee 
palaamaan. 

Nämä Uudet  Maailmanpalvelijoiden Ryhmät eivät tarvitse 
olla fyysisiä ryhmiä. Ne voivat kokoontua – ja kokoontuvat-
kin pääsääntöisesti – omassa sydämessään. Ainoa sääntö 
on, että he työskentelevät säännöllisesti päivittäin näiden 
yo. asioiden parissa omalla paikallaan ja esim. hiljentyvät 
meditoimaan paikallisesti aina kello 17.00 paikallista ai-
kaa.

Heidän meditaatiomantransa on seuraava:

Virratkoon ainoan Elämän Voima
kaikkien tosi palvelijoiden ja heidän ryhmiensä kautta.

Olkoon Yhden sielun Rakkaus
tunnusmerkkinä kaikkien niiden elämässä,

jotka koettavat auttaa Suuria Henkiä.

Annettakoon minun täyttää osani tässä työssä
itseni unohtaen, hyväntahtoisuudella ja

oikean puheen avulla. 
_____________________________________
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