
TTT/16 - Jumalallinen Laki 

Jumalallisen Lain Voima 

Näin sanoo Herra… 

1.On monia ihmisiä, jotka tuomitsevat Minun Oppini olevan poissa ajastaan, koska heidän 

aineellinen luonteensa ei salli heidän nähdä Minun opetusteni ikuista näkökulmaa. 

2.Minun Lakini on muuttumaton; ihmiset ovat niitä, jotka kulttuureineen, yhteiskuntineen, ja 

lakineen, menehtyvät, jättäen vain sen, mitä henki on rakentanut rakkauden ja armeliaisuuden 

töillään. Henki on se, joka jokaisen työpäivän ja jokaisen koettelemuksen jälkeen, saattaen 

kyseenalaiseksi Salaisen, katsoo Minun Lakini liikkumatonta kiveä ja aina avoinna olevaa kirjaa, 

joka sisältää Hengen Opin. (104, 31-32) 

3.Minä olen vuodattanut Minun valoni kaikkien ihmisten ylle, paljastaen heille ainoan olemassa 

olevan totuuden, mutta te näette, kuinka kukin ihminen ja kukin kansa tuntee, ajattelee, uskoo, ja 

tulkitsee sen eri tavalla. 

4.Nämä erilaiset ajattelun tavat, joita ihmisillä on, ovat antaneet alkuperän heidän erillisyyksilleen, 

koska jokainen kansa tai rotu seuraa erilaisia polkuja ja myös ravitsee eri ihanteita. 

5.Valtaosa on lähtenyt pois todelliselta valaistulta polulta. He uskovat, että Jumalallisen Lain 

täyttyminen edellyttää uhrauksia, kieltämistä, ja yli-inhimillistä ponnistusta, pitäen parempana 

luoda itselleen uskontoja ja lahkoja, joiden säännöt ja käytännöt ovat helpompia heidän täyttää, 

uskoen että siten he voivat tyynnyttää valon ja ylevöitymisen tarpeen, jota heidän henkensä 

tuntee. 

6.Monia vuosisatoja ja aikakausia on mennyt ohi, ilman että ihmiset ovat oivaltaneet, että Minun 

Lakini täyttäminen ei ole uhraus heille, vaan pikemminkin he uhraavat henkensä ja lihansa 

maailmassa, kieltämällä Minun Käskyni. He eivät ole oivaltaneet, eivät ole halunneet ymmärtää, 

että hänen, joka noudattaa Minun sanaani, täytyy löytää todellista onnellisuutta, ja rauhan, 

viisauden, ja suuruuden, jonka aineelliset ihmiset näkevät niin erilaisella tavalla. 

7.Moraalinen ja tieteellinen maailma, joka ympäröi teitä, on ollut aineellisesti ajattelevien 

ihmisten tekemä, he ovat pyrkineet ihmiskunnan aineelliseen parantamiseen, ja Minä olen sallinut 

heidän tehdä työtään, viedä sen äärirajoilleen, tietää tulokset ja koota hedelmänsä, niin että niissä 

he voivat koota kokemuksen valon. Tuossa valossa Minun oikeudenmukaisuuteni tullaan 

manifestoimaan ja tuossa oikeudenmukaisuudessa tulee olemaan läsnä Minun Lakini, joka on 

rakkaus. (313, 60-64) 

8.Jos Minä suostuisin sallimaan, että te soveltaisitte Minun Oppiani elämiinne oman tahtonne 

mukaan mieluummin kuin Minun, todella Minä kerron teille, että te ette koskaan toipuisi 

hengellisestä pysähtyneisyydestänne, ette koskaan sallisi hengellenne sen paljastumista, sen 

kehittymistä, ja sen täydellistymistä. 

9.Ja siinä teillä on ihmiskunta torkkumassa uskonnoissaan, tekemättä elettäkään valoa kohti, 

koska he eivät ole mukautuneet Jumalallisen lain järjestykseen, vaan ovat yrittäneet pakottaa lain 

omaan tahtoonsa, täyttäen sen Myyteillä ja virheillä. 

10.Tämän Aikakauden monille ihmisille on ollut tarpeellista vapauttaa itsensä kaikista uskonnoista, 

etsiäkseen Minua hengellä, ja ollakseen kykenevä kehittämään kaikkia noita ominaisuuksia, 

lahjoja, ja mahdollisuuksia, joiden he tuntevat sykkivän olemuksensa sisimmässä osassa. (205, 6-8) 



 

Jumalan Rakkauden Käsky Hengellisessä Työssä 

11.”Se on Jumalanne, joka puhuu teille, Minun ääneni on Laki; tänään te olette kuulemassa sen 

uudelleen ilman sen kiveen kaivertamisen tarvetta, tai Minun lihaksi tulleen Sanani teidän 

keskuuteenne lähettämisen tarvetta. Minun Jumalallinen ääneni, joka tavoittaa henkenne ja 

paljastaa sille Aikakauden alun, jossa ihminen tullaan oikeuttamaan, sovittamaan Hänen Luojansa 

kanssa ja puhdistamaan niin kuin on kirjoitettu”. (15, 8) 

12.Minä annoin teille täydellisen oppitunnin Jeesuksen kautta. Analysoikaa Minun taivaltani läpi 

maailman ihmisenä syntymästä kuolemaan, ja te tulette saamaan rakkauden selityksen sen 

täydellisessä elävässä muodossaan. 

13.Minä en tule pyytämään teitä olemaan tasavertaisia Jeesuksen kanssa, sillä Hänessä oli se, mitä 

te ette voi tavoittaa; täydellistyminen ihmisen muodossa, sillä Hänessä oli Jumala Itse 

rajoittuneessa muodossa, mutta Minä kerron teille, että teidän täytyy jäljitellä häntä. 

14.Minun ikuinen Lakini on aina puhunut teille tuosta rakkaudesta. Minä sanoin teille 

ensimmäisillä kerroilla: ”Rakastakaa Jumalaa koko sydämellänne ja hengellänne, ” ja ”Rakastakaa 

naapurianne kuin itseänne.” 

15.Myöhemmin Minä annoin teille nämä innoitukset: ”Rakastakaa veljeänne niin kuin Isä on 

rakastanut teitä,” ja ”Rakastakaa toinen toisianne.” 

16.Tällä kerralla Minä olen kertonut teille rakastakaa Jumalaa ennen koko luomakuntaa, 

rakastakaa Jumalaa kaikessa, mikä on olemassa, ja kaikessa, mikä on olemassa Jumalassa; että 

harjoitatte armeliaisuutta ja lisää armeliaisuutta veljienne kanssa, nähdäksenne Isän kaikessa 

loistossaan, sillä armeliaisuus on rakkaus. (167, 15-19) 

17.”Minä en edes sano teille, että tämä Hengellisyyden Oppi tulee olemaan maailmanlaajuinen 

uskonto, koska Minä en koskaan myöntänyt teille uskontoa, vaan Lain; Minä rajoitan Itseni 

kertomaan teille, että Laki, joka tulee saamaan riemuvoiton maapallolla, ja joka tullaan 

vakiinnuttamaan siinä, valaisemaan ihmisen olemassaoloa, tulee olemaan rakkauden Laki, minkä 

Minä olen selittänyt Minun Opissani, niin että te ymmärrätte sen täysin”. 

18.Ihmiskunta tulee silti esittämään monia valheellisia rakkauden ja armeliaisuuden tekoja, kunnes 

se oppii rakastamaan ja harjoittamaan todellista armeliaisuutta, ja monet tulevat menemään 

uskonnosta uskontoon, kunnes heidän henkensä ylevöittää itsensä tiedossa ja saavuttaa 

ymmärryksen, että ainoa Laki, yleismaailmallinen ja ikuinen hengen Oppi, on rakkauden Laki, jonka 

jokainen tulee saavuttamaan. 

19.Kaikki uskonnot tulevat katoamaan ja vain Jumalan Temppelin valo tulee pysymään, loistaen 

ihmisen sisällä ja ulkopuolella, ja jossa jokainen tulee tarjoamaan vain yhtä rakkauden, uskon ja 

hyvän tahdon ylistystä. (12, 63-65) 

 

Jumalallisten Käskyjen Tottelemisen Epäonnistuminen ja sen Seuraukset 

20.Tässä muistojuhlan sarastuksessa Minä kysyn teiltä: Mitä te olette tehneet Lailla, mitä Minä 

välitin ihmiskunnalle Mooseksen kautta? Sattumalta, olivatko nuo käskyt annettu vain tuon jakson 

sukupolville? 



21.”Todella Minä sanon teille: Tuo pyhä siemen ei ole ihmisten sydämissä, sillä he eivät rakasta 

Minua, eivätkä he rakasta toinen toisiaan; he eivät kunnioita vanhempiaan, eivätkä kunnioita sitä, 

mikä kuuluu muille, ja toisaalta he ottavat toistensa henkiä, he tekevät haureutta ja saavat aikaan 

häpeää itselleen”. 

22.Ettekö kuule valheellisuuksia jokaisen huulilla? Ettekö ole oivaltaneet kuinka yksi kansa huijaa 

toiselta kansalta heidän rauhansa? Ja silti ihmiskunta sanoo, että se tuntee Minun Lakini. Mitä 

ihmisistä tulisi, jos he unohtaisivat Minun valtuutukseni täysin? (15, 1-3) 

23.Toisella Aikakaudella, saavuttuaan Jerusalemiin, Jeesus huomasi, että, temppeli, paikka, joka oli 

pyhitetty rukoukselle ja ylistykselle, oli muutettu kauppapaikaksi. Ja Mestari, täynnä intohimoa, 

heitti ulos ne, jotka olivat kohdelleet temppeliä epäkunnioittavasti, sanoen heille, ”Minun Isäni 

talo ei ole kauppapaikka.” Ne, jotka heitettiin ulos, olivat vähemmän syyllisiä siihen, mitä tekivät, 

kuin ne, jotka olivat vastuussa ihmisten ohjaamisesta Jumalan Lakiin. Papit olivat muuttaneet 

temppelin paikaksi, jossa kunnianhimot ja suuruus hallitsivat, ja tuo valtakunta oli tuhottu. 

24.Tänään, Minä en ole ottanut ruoskaa rangaistakseni niitä, jotka eivät kunnioita Minun Lakiani. 

Minä olen sallinut heidän tuntea omien vikojensa seuraukset, niin että he voivat oivaltaa, että 

Minun lakini on joustamaton ja muuttumaton. Minä olen huomauttanut ihmiselle oikeamielisestä 

polusta, jota Hänen tarvitsee seurata. Jos Hän lähtee pois siltä, Hän asettaa itsensä alttiiksi 

seurauksille, joita tulee Minun oikeamielisen lakini rikkomisesta; lain, missä Minun rakkauteni on 

manifestoitunut. (41, 55-56) 

25.Minä tulin rakentamaan uudelleen Minun temppelini, temppelin ilman seiniä tai torneja, sillä se 

on ihmisten sydämissä. 

26.Baabelin Torni yhä jakaa ihmiskuntaa, mutta sen perustukset tullaan tuhoamaan ihmisten 

sydämissä. 

27.Epäjumalanpalvonta ja uskonnollinen kiihkoilu ovat myös kohottaneet korkeat torninsa, mutta 

ne ovat heikkoja, ja tulevat kaatumaan. 

28.Todella Minä kerron teille, että Minun lakini, Jumalalliset ja inhimilliset, ovat pyhiä, ja he itse 

tulevat tuomitsemaan maailman. 

29.Ihmiskunta ei usko palvovansa epäjumalaa, mutta todella Minä kerron teille, se yhä jumaloi 

kultaista vasikkaa. (122, 57) 

30.Kaaos on palannut takaisin, koska hyvettä ei ole olemassa, ja missä ei ole hyvettä, ei voi olla 

mitään totuutta. Ei ole kyse siitä, etteikö Laissa, jonka Isä antoi Moosekselle, olisi voimaa, eikä 

siitä, että Jeesuksen oppi olisi soveltuva vain menneisiin aikoihin. Ne molemmat ovat 

olemukseltaan ikuisia lakeja; oivaltakaa, kuitenkin, että ne ovat kuin lähde, jonka vesiä ketään ei 

velvoiteta juomaan, mutta kuka ikinä lähestyy tuota rakkauden lähdettä, tekee niin omasta 

tahdostaan. (144, 56) 

31.Tulkitkaa Minun opetuksiani oikeudenmukaisesti. Älkää ajatelko, että Minun Henkeni on 

onnellinen nähdessään teidän kärsimyksenne maapallolla, tai että Minä tulen riistämään teiltä 

kaiken sen, mikä on mielihyvää tuottavaa, nauttiakseni sen Itse. Minä tulin saadakseni teidät 

oivaltamaan ja kunnioittamaan Minun lakejani, koska ne ovat tottelevaisuutenne ja 

kunnioituksenne arvoiset, ja koska niiden noudattaminen tulee tuomaan teille onnellisuutta. 

32.Minä opetin teitä antamaan Jumalalle se, mikä on Jumalan ja Keisarille sen, mikä on Keisarin, 

mutta tämän päivän ihmisille on vain Keisari, ja Herrallenne teillä ei ole mitään tarjottavana. Jos 



edes antaisitte sen, mikä on reilua maailmalle, kipunne olisivat pienemmät, mutta Keisari, jonka 

olette eteenne laittaneet, on sanellut järjenvastaisia lakeja teille, ja on tehnyt teistä orjia ja 

ottanut elämänne teiltä pois, antamatta teille mitään hyvitykseksi. 

33.Opiskelkaa kuinka erilainen on Minun Lakini, joka ei sido ruumista, eikä henkeä, se pelkästään 

suostuttelee teitä rakastamaan ja ohjaa teitä suloudella; se antaa teille kaiken ilman 

etunäkökohtia tai itsekkyyttä, ja palkitsee kaikki ja hyvittää kaiken matkan varrella. (155, 14-16) 

 

Korkeimman Käskyn Täyttymys 

34.Jos Herra sanoisi teille: ”Teidän tulee rakastaa Herraa teidän Jumalaanne koko sydämestänne ja 

hengestänne, ja rakastaa naapurianne kuin itseänne,” ja jos Mestari saarnasi Rakkauden Oppia, 

tämä hengellinen ääni, joka etenee samasta lähteestä, nyt tulee kertomaan teille, että omaksukaa 

Rakkauden Laki, koska sillä on voimaa, jota ette löydä edes maailman suurimmista armeijoista. Sen 

valloitukset tulevat olemaan vakaita ja kestäviä, sillä kaikella, mitä te rakennatte rakkauden 

perustalle, on ikuinen elämä. (293, 67) 

35.Minä olen näyttämässä teille todellisen hengen elämän, niin ettette elä epäoikeudenmukaisten 

uhkien alla, ja ettette tottele Minun Lakiani vain koska pelkäätte Jumalan rangaistusta. Teille ovat 

kertoneet tuosta rangaistuksesta ne, jotka eivät ole tienneet, kuinka tulkita Minun sanaani. 

36.Ottakaa Minun lakini. Se ei ole monimutkainen, eikä vaikea ymmärtää. Kuka tahansa, joka 

tuntee sen ja ohjaa itseään sillä, ei tule olemaan hämmentynyt. Eikä Hän anna tilaa valheellisille 

sanoille tai enteille, virheellisille ajatuksille tai väärille tulkinnoille. 

37.Minun lakini on yksinkertainen. Se aina osoittaa tien, jota teidän tulisi seurata. Luottakaa 

Minuun. Minä olen tie, joka tulee johdattamaan teitä valkeaan kaupunkiin, luvattuun maahan, 

jossa on ovet avoimina odottamassa teidän saapumistanne. (32, 9) 

38.Milloin te tulette oivaltamaan, että vain täyttämällä Minun lakini, te tulette olemaan kykeneviä 

löytämään terveyttä, onnellisuutta, ja elämän? 

39.Te tunnustatte, että aineellisessa elämässä on periaatteita, joita tarvitaan että selvitään 

hengissä. Kuitenkin, te olette unohtaneet, että on myös tärkeitä hengellisiä periaatteita, joita pitää 

kunnioittaa, niin että voidaan nauttia ikuisen elämän lähteestä Jumalallisessa valtakunnassa. (188, 

62) 

40.Muistakaa, että vain Minä olen teidän pelastuksenne. Menneinä aikoina, nykyisenä, ja vielä 

tulevina. Minun Lakini oli, on ja on oleva henkenne tie ja opas. 

41.Siunattuja tulevat olemaan ne, jotka luottavat Minun Lakiini, sillä he eivät koskaan tule 

olemaan eksyksissä teiden risteyksessä. He tulevat Luvattuun Maahan, ja antavat äänen 

riemuvoiton hymnille. (225, 31-32) 

42.Minä tiedän, että mitä suurempi on tietonne Minusta, sitä enemmän te tulette rakastamaan 

Minua. 

43.Kun Minä kerron teille ”rakastakaa Minua,” tiedättekö te mitä Minä todella haluan kertoa 

teille? Minä kerron teille rakastakaa totuutta, rakastakaa elämää, rakastakaa valaistumista, 

rakastakaa toinen toisianne, ja rakastakaa todellista elämää. (297, 57-58) 



44.Minä toivon, että aivan kuten Minä rakastan teitä, te rakastatte toinen toisianne, ja itseänne 

myös, sillä Minä olen myöntänyt teille, en vain osaa opastuksesta ja suunnasta, vaan pikemminkin 

itsestänne huolen pitämisestä. Minä olen tehnyt teidän ensimmäiseksi velvollisuudeksenne Minun 

kanssani; teidän täytyy rakastaa itseänne, koska te olette luojanne elävä kuva. (133, 72) 

45.Tehtävä, jonka Minä olen luottanut Minun ihmisilleni maapallolla, on sekä suuri että hyvin 

hienovarainen, ja siksi Minä olen etsinyt heitä jokaisella Aikakaudella innoittaakseni heitä Minun 

Sanallani ja paljastaakseni heille jotakin lisää Lain sisällöstä. 

46.Rakkauden, hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden Laki on ollut hengellinen perintö, jonka Minä 

olen tuonut jokaisella Aikakaudella. Opetuksesta opetukseen, Minä olen johdattanut ihmiskuntaa, 

että lain ymmärtäminen voidaan tiivistää yhteen ainoaan käskyyn: Rakastakaa. Rakastakaa Isää, 

joka on elämän alkuunpanija; rakastakaa veljeänne, joka on osa Isää, ja rakastakaa kaikkea, mitä 

Herra on luonut ja säätänyt. 

47.Rakkaus on syy, periaate, sekä viisauden, suuruuden, voiman, ylevöitymisen, ja elämän siemen. 

Tuo on todellinen tie, jonka Luoja on merkinnyt henkeä varten, niin että askel askeleelta, ja 

asumus asumukselta, te jatkatte aina vain läheisemmäksi tuntemista Minun kanssani. 

48.Jos ajan alusta alkaen, ihmiskunta olisi luonut hengellisen rakkauden kultin, sen sijaan, että 

lankesi epäjumalnapalvonnan riitteihin ja uskonnolliseen kiihkoiluun, tämä maailma, joka tänään 

on tehty kyynelten laaksoksi ihmisten ahdistuksella ja kurjuudella, olisi rauhan laakso, johon 

henget tulisivat saavuttaakseen ansiota, tavoittaakseen nuo hengelliset asuinpaikat, joihin hengen 

täytyy saapua ylevöitymisen tiellään tämän elämän jälkeen. (184, 35-38) 


