
TTT/24 - Hengellinen ja Aineellinen Luominen 

Hengellisten Olentojen Luominen 

Näin sanoo Herra… 

1.Ennen maailmoja, ennen yhtään luotua olentoa, tai mitää ainetta tuli elämään, Minun 

Jumalallinen Henkeni oli olemassa. Kuitenkin ollen KAIKKI, Minä tunsin Itsessäni valtavan 

tyhjyyden, sillä Minä olin niin kuin Kuningas ilman alamaisia, tai Mestari ilman opetuslapsia, ja siitä 

syystä Minä kehitin ajatuksen olentojen luomisesta Minun kaltaisikseni, joille Minä voisin omistaa 

kaiken Minun elämäni, joita Minä rakastaisin niin syvästi ja voimakkaasti, että kun hetki tulisi, 

Minä en epäröisi tarjota heille Minun vertani ristillä. 

2.Älkää olko hämmentyneitä, kun Minä kerron teille, että ennen kuin te olitte olemassa, Minä 

rakastin teitä jo. Kyllä, Minun paljon rakastettuja lapsiani. (345, 20-21) 

3.Jumalallinen Henki oli täynnä rakkautta, huolimatta tosiseikasta, ettei ketään muita kuin Hän 

ollut olemassa. Mitään ei oltu luotu. Mikään ei ympäröinyt Jumalallista Olentoa, ja kuitenkin Hän 

rakasti ja tunsi Itsensä olevan Isä. 

4.Ketä Hän rakasti? Kenen Isäksi Hän tunsi Itsensä? Kaikkien olentojen ja kaikkien luotujen, jotka 

versoisivat Hänestä, ja joiden voima oli piilevänä Hänen Hengessään. Tuossa Hengessä oli kaikki 

tiede, kaikki luonnonvoimat, koko luonto ja kaikki periaatteet. Hän oli sekä ikuisuus että aika. 

Hänessä olivat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, jopa ennen maailmojen ja olentojen elämien 

alkua. 

5.Jumalallinen innoitus tehtiin todellisuudeksi Jumalallisen rakkauden äärettömällä voimalla, ja 

elämä alkoi. (150, 76-79) 

6.Että Jumalaa voitaisiin kutsua Isäksi, Hän toi esiin rinnuksiltaan henkiä, olentoja jotka olivat 

samankaltaisia hänen itsensä kanssa Jumalallisissa ominaisuuksissa, ja se oli teidän alkunne; sillä 

tavalla te versoitte hengelliseen elämään. (345, 22) 

7.Rakkaus oli syy teidän luomiseenne. Minulla oli Jumalallinen kaipuu jakaa Minun voimani jonkun 

kanssa. Ja rakkaus oli myös syy, että soin teille vapaan tahdon. Minä halusin tuntea Itseni lasteni 

rakastamaksi, en lain kautta, vaan oma-aloitteisen tunteen kautta, joka versoisi vapaasti teidän 

hengistänne. (31, 53) 

8.Jokainen henki versoi Jumalallisen puhtaasta ajatuksesta, ja sen vuoksi henget ovat Luojan 

täydellisiä töitä. (236, 16) 

 

Suurten Henkien Tehtävä Luovassa Työssä 

9.Elia on suuri henki, mikä on Jumalan oikean käden puolella, Elia nöyryydessään kutsuu itseään 

Jumalan palvelijaksi, ja hänen kanavansa kautta, ja muiden suurten henkien kanavien kautta, Minä 

liikutan hengellistä Maailmankaikkeutta ja toteutan suuria ja ylevöityneitä suunnitelmia. Kyllä, 

Minun opetuslapseni, Minun palveluksessani Minulla on suurien henkien paljoudet, jotka ohjaavat 

Luomakuntaa. (345, 9) 

Jumalan Johdatukselliset Ajatukset 

10.Kuunelkaa opetuslapset, ennen kuin Minä loin teidät, Minä olin jo olemassa ja teidän henkenne 

olivat osa Minua; Minä en kuitenkaan halunnut teidän perivän Minun valtakuntaani ilman, että 



tekisitte itsestänne arvollisia. Minä en halunnut teidän omaavan sitä, mikä oli olemassa, 

tietämättä kuka oli luonut teidät, enkä Minä halunnut teidän etenevän ilman suuntaa, ilman 

määränpäätä ja ilman ihannetta. 

11.Siksi Minä annoin teille omantunnon olemaan teidän oppaanne. Minä myönsin teille vapaan 

tahdon, niin että teidän teoillanne olisi todellista arvoa Minun edessäni. Minä annoin teille 

hengen, niin että se aina kaipaisi ylevöittää itseään kohti sitä, mikä on kirkasta ja puhdasta. Minä 

annoin teille ruumiin, niin että sydämen kautta te olisitte herkkiä hyvälle ja kauniille, ja että se 

palvelisi tulikokeena jatkuvalle testaamiselle ja välineenä asuttaa aineellinen maailma. (35, 48-49) 

 

Aineellisten Maailmojen Luominen Hengellisille Olennoille 

12.Kun avaruus ensimmäistä kertaa valaistiin henkien läsnäololla, nämä henget, ääntäen 

ensimmäiset sanansa ja ottaen ansimmäiset askeleensa kuin vauvat, eikä heissä itsessään ollut 

ylevöitymistä, eikä voimaa ylläpitää itseään korkeasti ylevöityneissä hengellisissä asuinsijoissa, 

tunsivat tuen tarvetta, kiinnipitämistä tunteakseen itsensä vahvoiksi. Heille annettin aineellinen 

muoto ja aineellinen maailma, ja uudessa asemassaan he jatkoivat kokemuksen ja tiedon 

hankkimista. (35, 50) 

13.Maailmankaikkeus oli täynnä olentoja, ja kaikissa oli Isän rakkaus, voima ja viisaus 

manifestoituneena. Herran rinnukset on ollut kuin loppumaton elämän lähde siitä hetkestä 

lähtien, kun Hän suvaitsi, että atomit voisivat yhdistyä muodostamaan ruumiita ja yhdistyneitä 

olentoja. 

14.Hengellinen elämä oli olemassa ensin; ensin olivat henget ja sitten aineellinen luonto. 

15.Kuten oli päätetty, että monet hengelliset olennot ottaisivat lihallisen muodon asuttaakseen 

aineellisia maailmoja, kaikki oli valmisteltu etukäteen, niin että Herran lapset löytäisivät kaiken 

valmiudessa. 

16.Hän kylvi tien, jota Hänen lapsensa tulisivat matkaamaan, siunauksilla, (Hän laittoi) elämän 

tulvan Maailmankaikkeuteen, täytti ihmisen tien kauneudella ja asetti häneen Jumalallisen 

valonsäteen: omantunnon ja hengen, muotoillen ne tällä tavalla rakkaudesta, älykkyydestä, 

voimasta tahdosta ja omastatunnosta. Kuitenkin, kaikki mikä on olemassa, oli kiedottu hänen 

voimaansa ja (sille) näytettiin kohtalonsa. (150, 80-84) 

17.Täten, kun Isä muotoili maailman ja antoi sille sen kohtalon olla sovituksen paikka. Hän tiesi jo, 

että hänen lapsillaan olisi heikkouksia ja (he) kompastuisivat matkallaan, että olisi välttämätöntä, 

että olisi asuinpaikka, missä he voisivat ottaa ensimmäiset askeleet kohti uudistumista ja 

täydellisyyttä. (250, 37) 

 

Ihmisolentojen Luominen 

18.Kuunnelkaa: Jumala, Ylivertainen Olento, loi teidät ”Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen,” ei 

aineellisessa muodossa, mikä teillä on, vaan hyveessä, joka teidän hengellenne on suotu, 

samankaltainen kuin Isän. 

19.Kuinka miellyttävää on teidän turhamaisuudellenne ollut uskoa itsenne olevan Luojanne kuva. 

Te itse uskotte olevanne kaikkein ylevöityneimpiä olentoja, joita Jumala loi ja te olette vakavasti 



erehtyneet olettamaan, että Maailmankaikkeus luotiin vain teitä varten. Kuinka paljolla 

tietämättömyydellä te kutsutte itseänne luomakunnan kuninkaiksi! 

20.Ymmärtäkää ettei edes maapalloa luotu Vain ihmistä varten. Jumalallisen luomakunnan 

loputtomilla tikapuilla on olemassa ääretön määrä henkiä, jotka ovat kehittymässä Jumalan Lain 

täyttämisessä. 

21.Päämäärät, jotka kaikkeen tähän sisältyvät, mitä te ihmisinä olisitte kykenemättömiä 

ymmärtämään, vaikka toivoisittekin, ovat suuria ja täydellisiä, kuten ovat kaikki Isän suunnitelmat. 

Kuitenkin Minä sanon teille, ettette te ole suurin, ettekä pienin Isän luoduista olennoista. 

22.Teidät luotiin ja sillä silmänräpäyksellä teidän henkenne otti elämän Kaikkivaltiaalta, kantaen 

siinä niin monia ominaisuuksia kuin oli tarpeellista, täyttääkseen hienovaraisen tehtävän 

Ikuisuudessa. (17, 24-28) 

23.Ihmisen henkeen, mikä on Minun mestariteokseni, Minä olen asettanut Minun Jumalallisen 

valoni, Minä olen kasvattanut sitä loppumattomalla rakkaudella, niin kuin puutarhuri viljelee 

puutarhansa suosikkikasvia. Minä olen asettanut teidät tähän asuinsijaan, missä mitään ei puutu 

teidän toimeentulostanne, niin että te tulette tuntemaan Minut ja tuntemaan itsenne. Minä olen 

antanut teille voiman henkeenne, tuntea tuonpuoleinen elämä ja (olen antanut) aistit 

ruumiiseenne, niin että te voitte nauttia ja täydellistää itsenne. Minä olen antanut teille tämän 

maailman, niin että siinä te ryhdytte ottamaan ensimmäisiä askeleitanne, ja tällä edistymisen ja 

täydellisyyden polulla te voitte kokea Minun Lakini täydellisyyden, niin että elämänne aikana te 

voitte tunnistaa ja rakastaa Minua, ja ansioittenne kautta te voitte tavoittaa Minut. 

24.Minä olen myöntänyt teille vapaan tahdon lahjan, ja Minä olen varustanut teidät 

omallatunnolla. Ensimmäinen on teidän vapauttanne varten, kehittyä Minun Lakieni sisällä, ja 

toinen on ollaksenne kykeneviä erottamaan hyvän pahasta, niin että se tulee kertomaan teille niin 

kuin täydellinen tuomari, noudatatteko te Minun Lakiani, vai oletteko syyllisiä Minun Lakini 

mukaan. 

25. Omatunto on Minun Jumalallisen Henkeni valo, mikä ei koskaan jätä teitä millään hetkellä. 

26.Minä olen Tie, Totuus ja Elämä. Minä olen rauha ja onnellisuus, ikuinen lupaus, että te tulette 

olemaan Minun kanssani ja myös kaikkien Minun sanojeni täyttymys. (22, 7-10) 

 

Muisto Paratiisista   

27.Nuo ensimmäiset ihmiset, ne jotka olivat ihmiskunnan Isät, säilyttivät tietyn ajan vaikutelman, 

jonka henget toivat hengellisestä laaksosta, vaikutelman siunauksellisuudesta, rauhasta, ja ilosta, 

joka pysyi heissä siihen kunnes heidän elämissään nousi aineellisten intohimojen muoto ja 

olemassaolon kamppailu.  

28.Kuitenkin Minun pitäisi kertoa teille, vaikka niiden ihmisten henki tuli valon asuinsijoista, se ei 

ollut yhdestä korkeimmista asuinpaikoista: nuo, joihin te voitte tulla vain ansioilla. 

29.Kuitenkin, viattomuuden, rauhan, huolenpidon ja terveyden tila, jotka nuo henget säilyttivät 

ensimmäisissä askeleissaan, olivat kuin valon aika, unohtumaton ja josta oli annettu todistus 

heidän lapsilleen ja heidän kauttaan heidän jälkeläisilleen. 



30.Ihmisten aineelliset mielet, sekoittaen tuon todistuksen todellisen tarkoituksen, tulivat 

uskomaan että paratiisi, jossa he ensin elivät, oli maallinen paratiisi, ymmärtämättä että se oli 

noiden olentojen hengellinen tila. (287, 12-13) 

 

Ihmisolentojen Luonne 

31.Henki ja aine ovat kaksi selvästi erottuvaa luonnetta, joista olemuksenne on muotoiltu ja 

molempien yläpuolella on omatunto. Ensimmäinen on valon tytär, toinen etenee maapallolta, se 

on aineellinen. Molemmat ovat yhteydessä yhdessä olennossa ja ne kamppailevat keskenään 

omantunnon ohjaamana, omassatunnossa teillä on Jumalan läsnäolo. Tämä kamppailu tähän asti 

on ollut jatkuvaa, mutta lopussa, henki ja aine tulevat täyttämään sopusoinnussa tehtävän, jonka 

Minun Lakini ilmaisee kullekin. 

32.Te voitte myös kuvitella hengen, aivan kuin se olisi kasvi ja ruumiin aivan kuin maapallona. 

Henki, joka oli istutettu ruumiiseen, kasvaa, se kohottaa itsensä, ollen koettelemusten ja 

opetusten varustama, joita se vastaanottaa ihmisolemassaolonsa kautta. (21, 40-41) 

 

Luojan Ykseys Luomakunnan kanssa 

33.Jumalan Henki on kuin ääretön puu, jossa oksat ovat maailmoja ja lehdet ovat olentoja. Jos 

mahla on sama, mikä kulkee rungosta kaikkiin oksiin ja näistä lehtiin, ettekö usko, että on jotain 

ikuista ja pyhää, mikä yhdistää teidät keskenänne ja sulauttaa teidät Luojanne kanssa? (21, 38)  

34.Minun Henkeni, mikä on yleismaailmallinen, on olemassa kaikessa, minkä Minä olen luonut, 

olipa se hengellisestä tai aineellisesta Luonnosta. Minun työni on kaikessa, antaen todistusta 

Minun täydellisyydestäni jokaisella sen tasoista. 

35.Minun Jumalallinen Työni omaksuu kaiken, suurimmasta ja kaikkein täydellisimmästä 

olennoista, mitkä asuvat Minun oikealla puolellani, kaikkein epätäydellisimpään pieneen eläimeen, 

kasviin ja kivennäiseen, ja atomeihin ja soluihin, jotka muodostavat kaikki luodut olennot. 

36.Tässä Minä näytän teille jälleen kerran kaiken Minun luomani täydellisyyden, aineellisista 

olennoista henkiin asti, mitkä ovat jo saavuttaneet täydellisyyden: se on Minun Työni. (302, 39) 

37.Hän, joka eroaa hengellisestä Laista, mikä on ylivertainen Laki, lankeaa alempiarvoisten ja 

aineellisten lakien hallintaan, joista ihmiset tietävät myös hyvin vähän. Mutta Hän, joka tottelee ja 

pysyy sopusoinnussa ylivertaisen Lain kanssa, on kaikkien sääntöjen yläpuolella, mitä te kutsutte 

luonnollisiksi ja tuntee ja ymmärtää enemmän kuin hän, joka omaa tietoa, minkä Hän on löytänyt 

tieteestä tai uskonnoista. 

38.Pohtikaa, miksi Jeesus hämmästytti teitä teoilla, joita te kutsutte ihmeiksi, mutta tunnistakaa 

rakkauden opetukset, joita Hän antoi teille. Ymmärtäkää, että ei ole mitään yliluonnollista tai 

ristiriitaista Jumalallisessa, mikä värähtelee kaikessa Luomakunnassa. (24, 42-43) 


