
TTT/9 - Israelin Kansan Kertomuksia ja Henkilöitä 

Alkuperäisen Synnin Kertomus 

Näin sanoo Herra… 

1.Kertomus ensimmäisestä ihmisestä, joka asutti maapalloa, oli välitetty sukupolvelta 

sukupolvelle, kunnes se kirjoitettiin ylös Ensimmäisen Aikakauden Kirjaan. Se on elävä vertaus 

noista ensimmäisistä olennoista, jotka asuttivat maapalloa. Heidän puhtautensa ja viattomuutensa 

sallivat heidän tuntea Äiti Maan hyväilyn, ystävyyden lämmön, joka oli kaikkien olentojen välillä, ja 

täydellisen veljeyden kaikkien olentojen välillä. 

2.Jumalallisessa vertauksessa, Minä innoitin ensimmäisiä ihmisiä alkamaan saamaan tietoa 

kohtalostaan, mutta Minun ilmestysteni merkitys oli tulkittu heikosti. 

3.Kun teille kerrottiin elämän puusta, Hyvän ja Pahan tiedosta, ja mistä ihminen söi, Minä vain 

toivoin saavani teidät ymmärtämään, että kun ihminen saa riittävän tiedon erottaakseen 

oikeudenmukaisen ja epäoikeudenmukaisen välillä, ja alkamaan olla vastuullinen toimistaan, siitä 

ajasta alkaen Hän alkoi keräämään töittensä hedelmiä. 

4.Te tiedätte, että Jumala sanoi ihmisille: ”Kasvakaa, lisääntykää ja täyttäkää maapallo.” Se oli 

alkuperäinen laki, joka teille annettiin. Oi ihmiset! Myöhemmin, Isä ei pyytänyt ihmisiä vain 

lisääntymään, ja että lajit jatkaisivat kasvamistaan, vaan pikemminkin että heidän tunteensa ovat 

aina vain jalompia, ja heidän henkensä alkavat laajan avautumisen ja kehittymisen. Lisäksi, jos 

ensimmäinen laki oli ihmisrodun suvunjatkamisesta, kuinka te voitte kuvitella Isän soveltamassa 

seuraamuksia Hänen valtuutuksensa tottelemisesta ja täyttämisestä? Ihmiset, onko mahdollista, 

että sellainen ristiriita voisi olla olemassa Jumalassanne? 

5.Katsokaa, mitä aineellisia tulkintoja ihmiset antoivat vertaukselle, mikä puhui vain hengen 

heräämisestä ihmisessä; sen vuoksi, analysoikaa Minun opetukseni, älkääkä enää sanoko, että te 

olette maksamassa velkaa, jota ensimmäiset asukkaat vaativat tottelemattomuudesta Isällenne. 

Saakaa ylevöityneempi ajatus Jumalallisesta oikeudenmukaisuudesta. (105, 45-46) 

6.Tämä on aika, jossa te voitte ymmärtää Minut, kun Minä kerron teille: Kasvakaa ja lisääntykää, ja 

täyttäkää Maailmankaikkeus hyvillä töillänne ja ylevöityneillä ajatuksillanne. Minä toivotan 

tervetulleeksi kaikki, jotka haluavat tulla Minun luokseni, kaikki, jotka etsivät täydellisyyttä. (150, 

48-49) 

 

Vapaa Tahto ja Alkuperäinen Synti 

7.Te sanotte Minulle, että vapaan tahdon vuoksi te olette langenneet vikoihin ja virheisiin. Minä 

myös sanon, että sen lahjan kautta te voitte loppumattomasti ylevöittää itseänne yli pisteen, josta 

te lähditte ylevöitymisenne alussa. 

8.Vapaan tahdon lisäksi Minä soin kullekin hengelle Minun valoni heidän omassatunnossaan, niin 

että kukaan ei eksyisi, mutta ne, jotka eivät halunneet kuulla Minun ääntäni, tai eivät halunneet 

läpäistä sisimpäänsä etsiessään hengellistä valoa, olivat pian lukemattomien ihmisen 

olemassaolon kaunokaisten kiusaamia, he menettivät Minun Lakini tuen hengelleen ja heidän 

täytyi kompastua ja LANGETA. 

9.Vain yksi vika toi monia kivuliaita seurauksia ja tosiseikka on, että epätäydellisyys ei ole 

sopusoinnussa Jumalallisen rakkauden kanssa. 



10.Ne, jotka taipuivat, katuivat, palasivat takaisin välittömästi Isän luo ja nöyrästi pyysivät Häntä 

puhdistamaan ja vapauttamaan heidät heidän synneistään, joita olivat tehneet, Isä vastaanotti 

loppumattomalla rakkaudella ja armeliaisuudella, Hän lohdutti heidän henkeään, Hän lähetti 

heidät korjaamaan vikansa ja vahvisti heitä heidän tehtävässään. 

11.”Älkää ajatelko, että jokainen palasi takaisin nöyränä ja katuvana ensimmäisen 

tottelemattomuuden jälkeen. Ei, monet saapuivat täynnä röyhkeyttä tai vihaa. Toiset, häpesivät, 

oivaltaen syyllisyytensä, yrittivät oikeuttaa vikansa Minun edessäni, ja kaukana itsensä 

puhdistamisesta katumuksen ja sovituksen kautta, mikä on todiste nöyryydestä, he valitsivat luoda 

itselleen valitsemansa elämän; ulkopuolella lakien, joita Minun rakkauteni sanelee. 

12.Sitten Minun oikeudenmukaisuuteni manifestoitui, ei rankaisemaan, vaan oikaisemaan heitä, ei 

tuhoamaan, vaan säilyttämään heidät ikuisesti, varustaen heidät runsailla mahdollisuuksilla 

täydellistää itsensä. 

13.Kuinka monet noista ensimmäsistä syntisistä eivät vieläkään ole päässeet irti tahroistaan, koska 

lankeaminen lankeamisen jälkeen, he laskeutuivat alemmas ja alemmas hornan syvyyksiin, mistä 

vain Minun Lakini harjoittaminen voi heidät pelastaa. (20, 40-46) 

 

Nooan Tulva (Syntien Tulva) 

14.Ihmiskunnan varhaisimpina aikoina, ihmisissä oli viattomuutta ja yksinkertaisuutta, mutta kun 

he lisääntyivät, kehityksensä ja vapaan tahtonsa vuoksi, heidän syntinsä myös jatkoivat 

kasvamista; ja pikemmin kuin hyveensä, heidän heikkoutensa Minun Lakini edessä kehittyi 

nopeammin. 

15.Silloin Minä valmistelin Nooan kommunikoimalla hänen kanssaan Hengestä henkeen, koska 

Minä vakiinnutin tämän tyyppisen kommunikaation ihmiskunnan kanssa, kun ihminen ensin tuli 

asumaan maapallolle. 

16.Minä sanoin Nooalle: ”Minä tulen lähettämään suuren tulvan maapallolle puhdistamaan 

ihmisen hengen kaikista hänen synneistään. Rakenna arkki, ja ota mukaasi lapsesi, heidän 

vaimonsa, ja lapsenlapsesi, ja pari kutakin lajia eläimiä arkkiin.” 

17.Nooa oli tottelevainen Minun käskylleni, ja suurtulva saapui täyttymyksenä Minun sanalleni. 

Paha siemen vedettiin ylös juuristaan, ja hyvä siemen säilytettiin Minun aitoissani, ja joiden kanssa 

Minä muovasin uuden ihmiskunnan, joka kantoi sisällään Minun oikeudenmukaisuuteni valoa, ja 

tiesi, kuinka noudattaa Minun Lakiani ja elää harjoittaen hyviä tapoja. 

18.Ehkä te uskotte, että nuo yksilöt, jotka kärsivät kivuliaat kuolemat, menehtyivät sekä fyysisesti 

että henkisesti? Todella Minä kerron teille, Minun lapseni, he eivät (menehtyneet). Minä pelastin 

ne henget ja he heräsivät oman omantuntonsa tuomarin edessä. Sitten heidät valmisteltiin 

palaamaan takaisin jälleen kerran elämän polulle, kehittyäkseen henkisesti. (302, 14-16) 

 

Aabrahamin Epäitsekkyys 

19.Teille ei ole aina tarpeellista ammentaa tyhjiin katkeruuden maljaa. Minulle on tarpeeksi, kun 

näen uskonne, tottelevaisuutenne, päämääränne ja aikomuksenne totella Minun Käskyjäni, että 

Minä vapautan teidät koettelemustenne kaikkein vaikeimmista hetkistä. 



20.Muistakaa, että Aabrahamilta pyydettiin hänen poikansa Iisakin elämää, hän rakasti Iisakkia 

paljon; ja patriarkka, voittaen kipunsa ja rakkautensa, jota hän tunsi lastaan kohtaan, valmisteli 

itsensä uhraamaan hänet todisteena tottelevaisuudesta, uskosta, rakkaudesta, ja nöyryydestä, 

jota te ette vielä voi ymmärtää. Mutta hänen ei sallittu suorittaa loppuun poikansa uhrausta, koska 

sydämensä syvyyksissä hän oli jo todistanut tottelevaisuutensa Jumalalliselle Tahdolle, ja se oli 

tarpeeksi. Oi, kuinka suuri oli Aabrahamin riemuitseminen, kun hänen kättään pidätteli suurempi 

voima, estäen häntä uhraamasta Iisakkia. Oi, kuinka Hän siunasi Herransa nimeä ja ihmetteli 

hänen viisauttaan! (308, 11) 

21.Aabrahamissa ja hänen pojassaan Iisakissa Minä annoin teille kuvan siitä, mitä olisi Lunastajan 

uhraus, kun Hän laittoi kokeeseen rakkauden, jota Aabraham harjoitti Minua kohtaan, pyytäen 

häntä uhraamaan poikansa, hänen rakastetun Iisakkinsa, omalla kädellään. 

22.Siinä toimessa, jos tiedätte kuinka mietiskellä sitä, tulette löytämään samankaltaisuuden siihen, 

mikä myöhemmin oli Minun Ainoan Poikani uhraus maailman pelastamiseksi. 

23.Aabraham oli Jumalan esitysmuoto, ja Iisak Jeesuksen kuva; sillä hetkellä patriarkka ajatteli, 

että jos Herra pyytää häneltä poikansa elämää, on niin että viattoman veri saattaisi pestä pois 

ihmisten heikkoudet ja huolimatta, että rakasti syvästi Häntä, joka oli liha hänen lihastaan, 

tottelevaisuudesta Jumalalle; armeliaisuus ja rakkaus hänen ihmisiään kohtaan oli voimakkaampi 

hänessä, kuin hänen oman rakastetun poikansa elämä. 

24.Tottelevainen Aabraham oli päästämäisillään valloilleen kuolettavan iskun poikaansa kohtaan, 

mutta sillä hetkellä kun, tuskan valtaamana, Hän nosti käsivartensa uhratakseen hänet, Minun 

voimani pysäytti hänet, määräten hänen uhraamaan karitsan poikansa sijasta, niin että symboli 

pysyisi todistuksena rakkaudelle ja tottelevaisuudelle. (119, 18-19) 

 

Tikapuut Taivaaseen Jaakobin Unessa 

25.Tiedättekö mikä merkitys sisältyy tikapuihin, joita Jaakob katseli unessaan? Ne tikapuut 

esittävät elämää ja henkien kehittymistä. 

26.Jaakobin ruumis nukkui ilmestyksen hetkellä, mutta hänen henkensä oli valveilla. Hän oli 

kohonnut Isää kohti, etsien rukousta keinoina, ja saapuessaan valon alueille, Hän tuli 

vastaanottamaan taivaallisen viestin, joka pysyisi ilmestysten ja hengellisten totuuksien 

testamenttina hänen ihmisilleen, mikä tarkoittaa koko ihmiskunnalle, sillä Israel ei ole aineellinen, 

vaan hengellinen nimi. 

27.Jaakob näki tikapuut, joiden pohja oli maapallolla ja huippu kosketti taivasta; tämä osoittaa, 

että hengellisen kehittymisen tie, joka alkaa maapallolla lihan kautta, ja loppuu yhdistämällä 

valonsa ja ytimensä Isän vastaavien kanssa, erillään kaikesta aineellisesta vaikutuksesta. 

28.Patriarkka näki, että tikapuut, joita enkelit kohosivat ja laskeutuivat, esittivät lakkaamatonta 

lihaksi tulemista ja lihasta poistumista, jatkuva henkien tuleminen ja meneminen valon 

etsimisessä, tai myös heidän ennallistamisen tehtävässään ja itsensä puhdistamisessa, 

ylevöittämään itseään vähän enemmän palatessaan hengelliseen maailmaan. Hengellisen 

kehittymisen tie johtaa täydellisyyteen. 

29.Siksi Jaakob katseli Jehovan esittävää muotoa tikapuiden yläpäässä, ilmaisten, että Jumala on 

täydellistymisenne, pyrkimystenne maali, ja ylivertainen loppumattoman ilon palkinto hyvityksenä 



vaivalloisesta ponnistelusta, pitkitetystä kärsimyksestä, ja periksiantamattomuudesta Isän sylin 

tavoittamisessa. 

30.Käänteiden ja koettelemusten keskellä henki on aina löytänyt mahdollisuuden ansaita ansioita 

kohoamiseen. Siellä jokaisessa koettelemuksessa Jaakobin Tikapuut on aina esitetty kutsumassa 

teitä kiipeämään yksi askelma lisää. 

31.Suuri ilmestys, oi opetuslapset, oli se, kun siinä puhuttiin hengellisestä elämästä aikana, kun 

hengen herääminen ylistämään Jumalallista, ylevöitynyttä, puhdasta, hyvää ja todellista, oli hädin 

tuskin alkanut. 

32.Tuo viesti ei olisi voinut olla yhtä ainoaa perhettä varten, tai edes yhtä ainoaa kansaa varten; 

sen ydin oli hengellinen ja sen vuoksi yleismaailmallinen. Juuri siitä syystä, Isän ääni sanoi 

Jaakobille: ”Minä olen Aabrahamin sinun Isäsi Herra Jumala, ja Iisakin Jumala: maa, jossa makaat, 

sinulle Minä annan sen, ja sinun siemenellesi; ja sinun siemenesi tulee olemaan kuin maan tomu, 

ja sinä tulet leviämään kauas länteen ja itään, ja pohjoiseen, ja etelään: ja sinussa ja sinun 

siemenessäsi tulevat kaikki maailman kansat siunatuiksi.” (315, 45-50) 

 

Joosef ja hänen Veljensä 

33.Joosef, Jaakobin poika, oli myyty hänen omien veljiensä toimesta joillekin kauppiaille, jotka 

olivat matkalla Egyptiin. Joosef oli yhä nuori, mutta oli jo antanut todistusta suuresta profetian 

lahjasta; kateus otti haltuun hänen veljensä, jotka hankkiutuivat eroon hänestä, uskoen etteivät he 

koskaan näkisi häntä uudelleen; mutta Herra, joka vartioi palvelijaansa, suojeli häntä ja teki hänet 

tärkeäksi Egyptin Faaraolle. 

34.Monia vuosia myöhemmin, kun maailmaan iski kuivuus ja nälkä, Egypti Joosefin neuvonpidon ja 

innoituksen ohjaamana oli varastoinut tarpeeksi varusteluja kestää koettelemus. 

35.Silloin Jaakobin pojat saapuivat Egyptiin etsimään ruokaa. Suuri oli heidän tyrmistyksensä, kun 

he tunnistivat, että heidän veljensä Joosef oli tullut ministeriksi ja neuvonantajaksi Faaraolle. 

Nähdessään hänet, he lankesivat jaloiltaan polvilleen, katuen vääryydentekoaan, ja oivalsivat, että 

heidän veljensä profetiat olivat tulleet todeksi. Hänet, joka oli annettu kuolemalle, oli siinä heidän 

edessään täynnä voimaa, hyvettä ja viisautta. Profeetta, jonka he olivat myyneet, oli näyttämässä 

heille profetian totuuden, jonka Herra oli laittanut hänen huulilleen lapsena. Veli, jota he 

nöyryyttivät, myyden hänet, pyysi heiltä anteeksi. Ymmärrättekö ihmiset? Nyt te ymmärrätte, 

miksi Minä olen sanonut teille tänään: Milloin te tulette tunnistamaan Minut, niin kuin Joosefin 

tunnistivat hänen veljensä? (90, 2) 

 

Israelin Kansan Pyhiinvaellus Mooseksen kanssa Erämaan halki 

36.Ensimmäisellä Aikakaudella, Mooses oli Israelin pää, johdattaen heidät erämaan läpi 

neljäkymmentä vuotta Kanaanin maahan; mutta tottelemattomuudesta, uskon puutteesta, ja 

aineellisuudesta, jotkut pilkkasivat Jumalaa, toiset rikkoivat lupauksen, ja vielä jotkut nousivat 

kapinaan. Mooses, kohdattuaan sellaisen tilanteen, kertoi heille harkitsevuudella ja 

kärsivällisyydellä olla loukkaamatta Ylivertaista Tahtoa, vaan olla nöyrä ja tottelevainen Isän 

edessä, joka pohtimatta heidän tottelemattomuuttaan, oli saanut mannan putoamaan taivaalta ja 

veden virtaamaan esiin kivistä. (343, 53)  



37.”Mooses oli tarjonnut riittävän todisteen, että todellinen Jumala oli hänen kanssaan, mutta 

ihmiset halusivat lisää todistusta. Viestinviejä, vieden väen paljoudet Siinain vuoren rinteille, kutsui 

Jehovan voimaa; ja Herra, kuullen häntä, myönsi hänelle suuret todisteet ja ihmeellisiä asioita”. 

(29, 32) 

38.”Ihmiset halusivat kuulla ja nähdä Yhden, jota Mooses kuunteli ja Yhden, jonka Hän havaitsi 

uskonsa kautta. Minä manifestoin Itseni noille ihmisille pilvessä ja laitoin heidät kuuntelemaan 

Minun ääntäni tunteja ja tunteja, mutta se oli niin väkevää, että ihmiset itse tunsivat kuolevansa 

pelosta; heidän ruumiinsa tärisivät ja heidän henkensä vapisivat oikeudenmukaisuuden äänen 

edessä. Sitten ihmiset pyysivät Moosesta anomaan Jehovaa olemaan enää puhumatta hänen 

ihmisilleen, koska he eivät enää voineet kuunnella häntä. He tunnistivat, että he olivat liian pieniä 

kommunikoimaan suoraan Iänkaikkisen kanssa”. (29, 34) 

39.Takokaa henkenne elämän suurissa kamppailuissa, aivan kuten Israelin ihmiset tekivät 

erämaassa. Tiedättekö kuinka suuri on erämaa, sen karu aurinko ja polttava hiekka näyttää olevan 

loppumaton? Tiedättekö mitä yksinäisyys, ja hiljaisuus ovat, ja että täytyy pysyä valppaana, koska 

viholliset vartioivat? Todella, Minä kerron teille, siellä erämaassa ihmiset tiesivät Jumalaan 

uskomisen suuruuden, ja oppivat rakastamaan häntä. Mitä nuo ihmiset pystyivät toivomaan 

erämaalta? Kuitenkin, heillä oli kaikkea: leipää, vettä, koti, jossa levätä, ja keidas ja pyhäkkö, missä 

ylevöittää kiitollisia henkiään Isää ja Luojaa kohti. (107, 28) 

 

Elian Kamppailu Todellisen Jumalan puolesta 

40.Ensimmäisellä Aikakaudella Elia tuli maapallolle ja huomasi ihmiskunnan harrastavan 

epäjumalanpalvontaa, eivätkä he uskoneet Jumalaan. Maailmaa hallitsivat kuninkaat ja papit, ja 

molemmat olivat erkaantuneet Jumalallisten lakien tottelevaisuudesta ja olivat ohjaamassa 

ihmisiään hämmennyksen ja valheellisuuden polkuja pitkin. He olivat pysyttäneet alttareita eri 

jumalille, joita he palvoivat. 

41.Elia ilmestyi sinä aikana ja puhui heille oikeudenmukaisuuden sanoilla, kertoen ihmiskunnalle: 

Avatkaa silmänne ja nähkää, että te olette kohdelleet epäkunnioittavasti Herran lakia. Te olette 

unohtaneet hänen viestinviejiensä esimerkin ja olette langenneet palvomaan sitä, mikä on 

arvotonta elävälle ja voimakkaalle Jumalalle. On tarpeellista, että te heräätte, että näette ja 

tunnistatte hänet. Eliminoikaa epäjumalanpalvontanne ja nostakaa silmänne yli jokaisen hahmon, 

millä te olette esittäneet häntä. 

42.Elia kuuli Minun ääneni, joka sanoi hänelle, lähde pois tuon kansakunnan pahojen joukosta. 

Kerro heille, ettei sade tule lankeamaan pitkään aikaan, ei ennen kuin sinä käsket niin Minun 

nimessäni. 

43.Ja Elia sanoi, ettei sada ennen kuin Minun Herrani nimittää hetken ja Minun ääneni käskee sen. 

Ja näin sanoen Hän lähti pois. 

44.”Tuosta päivästä eteenpäin maa oli kuiva; monet tavallisesti sateiset vuodenajat menivät ohi 

ilman sadetta. Taivaalla ei ollut mitään merkkejä vedestä; pellot tuntuivat kuivilta; karja alkoi 

menehtymään; ihmiset eivät onnistuneet kaivaessaan maata, etsien vettä sammuttamaan 

janoaan; joet kuivuivat; punaisen kuuman auringon säteiden kukistamina, ruoho kuihtui; ja ihmiset 

itkivät jumalilleen, pyytäen sadetta palaamaan takaisin heidän luokseen, että voisivat kylvää ja 

korjata satoa siemenestä, mikä heitä ruokki”. 



45.Elia oli lähtenyt pois Junmalallisella valtuutuksella. Hän rukoili ja odotti Herransa tahtoa. 

Miehet ja naiset alkoivat lähteä maistaan, uusien paikkojen etsinnässä, missä ei ollut puutetta 

vedestä. Mihin ikinä katsoikin, siellä näkyi karavaaneja, ja kaikki maa oli kuiva. 

46.Vuosia kului, ja yhtenä päivänä, kun Elia kohotti henkensä Isän luo, Hän kuuli Hänen äänensä 

sanovan, etsi kuningas, ja kun Minä annan sinulle merkin, vedet tulevat jälleen kerran lankeamaan 

maan päälle. 

47.”Täynnä tottelevaisuutta, Elia nöyrästi meni sen kansakunnan kuninkaan eteen ja näytti 

voimansa valheellisten jumalien palvojien edessä; sen jälkeen, Hän puhui Isästä ja hänen 

voimastaan; sitten merkit ilmestyivät; salama, ukkonen, ja tuli nähtiin taivaalla, sitä seurasi runsas 

sade. Jälleen kerran pellot tulivat vihreiksi ja puut olivat täynnä hedelmää, ja monia asioita oli 

runsaasti maapallolla.” 

48.Kohdatessaan tämän todisteen, ihmiset heräsivät ja muistivat Isänsä, joka kutsui ja varoitti 

heitä Elian kautta. (53, 34-39) 

 

Kaksitoista Israelin Heimoa 

49.Älkää uskoko, että profeettoja, edelläkävijöitä ja valon henkiä on ollut olemassa vain Israelin 

kansan sylissä; muille ihmisille Minä olen myös lähettänyt joitakin näistä, mutta ihmiset ottivat 

heidät jumalina, ei lähettiläinä, ja heidän opetustensa vaikutuksesta loivat uskontoja ja kultteja. 

50.Israelin ihmiset eivät ymmärtäneet tehtävää, mikä heillä oli muiden ihmisten kanssa, ja 

nukkuivat siunausten ja itsetyytyväisyyden sängyssä. 

51.Isä oli muotoillut heidät täydelliseksi perheeksi, jossa yhdellä heimolla oli ihmisten 

puolustamisen tehtävä ja rauhan ylläpitäminen, toinen työskenteli maassa, ja seuraava oli 

kalastajia ja merenkulkijoita. Vielä seuraavalle oli uskottu hengellinen ylistys, jne; kukin 

kahdestatoista heimosta, joka muodosti kansan, toteutti erilaista tehtävää, jotka yhdessä 

palvelivat sopusoinnun esimerkkinä. Ja todella, Minä sanon teille, hengelliset lahjat, joita teillä oli 

noina ensimmäisinä aikoina, ovat vielä teillä. (135, 15-16) 

 

Israelin Profeetat ja Ensimmäiset Kuninkaat 

52.Profeetat puhuivat suurella totuudella, he tulivat maapallolle melkein aina suuren 

hämmennyksen ja harhaan kulkemisen aikoina, varoittaen moittien ihmisiä, kutsuen heitä 

katumukseen, ja tekemään korjaukset, julistaen suuret oikeudenmukaisuuden koettelemukset, jos 

he eivät kääntyisi takaisin hyvään, ja toisina aikoina ennakoiden siunauksia Jumalallisen Lain 

tutkimiseksi ja tottelevaisuudeksi. 

53.Mutta, se mistä nuo profeetat puhuivat, oli kehotus hyvän, oikeudenmukaisen ja toistensa 

kunnioittamisen harjoittamista kohti. He eivät tulleet paljastamaan hengen elämää, sen kohtaloa 

ja kehittymistä; ei edes Mooses itse, jonka Minä valitsin olemaan Minun edustajani ja jonka 

kanavan kautta Minä annoin Lain kaikkia aikoja varten, puhunut hengellisestä elämästä. 

54.Isän Laki käsittää viisautta ja oikeudenmukaisuutta, opettaa ihmisiä elämään rauhassa, 

rakastamaan ja kunnioittamaan toinen toisiaan, ja tekemään itsenne arvollisiksi Minun edessäni, 

ihmisinä; mutta Mooses ei näyttänyt ihmiskunnalle sitä, mikä on ruumillisen kuoleman kynnyksen 



tuolla puolella, eikä sitä, mikä on tottelemattomien henkien korvaus, tai palkkio niille, jotka ovat 

harkitsevia ja mustasukkaisia tehtävästään. 

55.Myöhemmin Daavid hallitsi, täynnä lahjoja ja innoitusta, ja hänen ylevöitymisensä hetkinä, 

hurmoksessaan hän kuuli hymnit ja hengelliset laulut, joista hän muotoili psalmit, kutsumaan 

Israelin ihmiset rukoilemaan ja antamaan parhaat sydäntensä uhraukset kunnianosoituksena 

Herralle. Kuitenkin Daavid, koko rakkaudellaan ja innoituksellaan, ei voinut paljastaa ihmisille 

ihmeellistä henkien olemassaoloa, eikä heidän kehitystään tai päämääriään. 

56.Ja jälleen Salomo, joka seurasi häntä hänen hallinnossaan, ja joka myös osoitti suuria viisauden 

ja voiman lahjoja, joita hänelle oli annettu ja joiden vuoksi häntä rakastettiin ja ihailtiin, ja jonka 

neuvonpito, tuomiot ja sananlaskut muistetaan yhä tänään, jos ihmiset olisivat lähestyneet häntä 

kysyen: Kuinka on hengellinen elämä? Mitä on kuoleman takana? Mikä on henki? Salomo, koko 

viisaudellaan, ei olisi voinut vastata. (339, 12-15) 


