
TTT/25 - Luonto 

Luonnonlait 

Näin sanoo Herra… 

1.Minä olen opettanut teitä näkemään Jumalan Kaikkena, kuin rajattomana ihmeenä teidän 

hengelliselle käsityskyvyllenne, kaikkien liikkeiden ja toimien pääliikuttajana 

Maailmankaikkeudessa, elämänä, joka manifestoi itsensä yhtä paljon yksinkertaiseen kasviin, kuin 

noihin maailmoihin, joita pyörii miljoonittain avaruudessa, ilman että mikään niistä jättäisi 

tottelematta lakia, joka hallitsee niitä. 

2.Tuo Laki olen Minä, teidän Jumalanne; se on jatkuvan kehityksen Laki, ihminen ihmettelee tuota 

kehitystä, mikä antaa hänelle laajat kentät tutkimukselle, mikä sallii hänen jatkaa tunkeutumista 

Luonnon salaisuuksiin. (359, 75) 

3.Ymmärtäkää, että Laki on polku, joka on Ylivertaisen Luojan rakkauden laatima, ohjatakseen 

jokaista Hänen luoduista olennoistaan. Mietiskelkää elämää, joka ympäröi teitä, se koostuu 

äärettömästä määrästä luonnonvoimia ja organismeja, ja tulette lopulta löytämään, että kukin 

ruumis ja kukin olento, etenee polkua tai rataa myöten, ilmeisesti oudon ja Mystisen voiman 

ohjaamana. Tuo voima on Laki, jonka Jumala on määrännyt kullekin Hänen luoduista olennoistaan. 

4.Näitä opetuksia analysoimalla te tulette päättelemään ymmärryksellä, että todella kaikki elää, 

liikkuu ja kasvaa Ylivertaisella valtuutuksella. (15, 4) 

 

Jumalan Läsnäolo Luonnossa 

5.Etsikää Minun läsnäoloani Minun suorittamissani töissä, ja joka askeleella te tulette löytämään 

Minut; yrittäkää kuunnella Minua, ja tulette kuulemaan Minut väkevässä äänessä, mikä nousee 

kaikesta luodusta, sillä Minulle ei ole yhtään vaikeaa manifestoida Itseäni Luomakunnan olentojen 

kautta. 

6.Minä manifestoin Itseni tähdessä tai myrskyn raivossa, yhtä paljon kuin aamunsarastuksen 

suloisessa valossa. Minä teen ääneni kuulluksi linnun melodisessa laulussa, aivan kuten Minä 

ilmaisen sen kukkien tuoksussa; ja jokainen Minun ilmaisuni, jokainen ilmaus, jokainen työ puhuu 

teille rakkaudesta, Minun Oikeudenmukaisuuden ja Viisauden lakieni täyttymyksestä ja hengen 

ikuisuudesta. (170, 64) 

 

Luonto on Jumalan Luoma, ja Hengellisen Vertaus 

7.Monet ovat tehneet Luonnosta Jumalansa, ylistäen sitä kaiken olemassa olevan Jumalallisena 

lähteenä. Mutta todella Minä sanon teille, että tämä Luonto, jonka rinnuksilta ovat ilmestyneet 

kaikki olennot, voimat ja aineelliset luonnonvoimat, jotka ympäröivät teitä, ei itse ole luoja, 

Jumalallinen Tekijä suunnitteli ja loi sen aikaisemmin. Se ei ole elämän lähde eikä syy. Vain Minä, 

teidän Isänne, olen Alku ja Loppu, Alfa ja Omega. (26, 26) 

8.Kaikki mikä ympäröi ja kietoo teidät sisäänsä tässä elämässä, on ikuisen elämän kuva, syvällinen 

opetus, joka on selitetty aineellisten muotojen ja esineiden kautta, niin että se voidaan ymmärtää. 

9.Te ette ole vielä luodanneet tämän ihmeellisen opetuksen syvyyksiä, ja ihmiset ovat jälleen 

erehtyneet, sillä he ovat ottaneet elämän, jota he elävät maapallolla niin kuin se olisi ikuisuus. He 



ovat olleet tyytyväisiä ottamaan siitä sen muodot, sanoutuen irti kaikesta, mikä tähän 

Jumalalliseen ilmestykseen sisältyy: olemus ja totuus, joka löytyy koko luomakunnasta. (184, 31-

32) 

10.Minä en tule riistämään teiltä mitään, mitä Minä olen laittanut Luontoon Minun lasteni 

suojelusta, terveyttä, ylläpitoa, huolenpitoa ja iloa varten. 

11.Pikemminkin Minä kerron teille, että aivan kuten Minä tarjoan hengen leipää ja kutsun teidät 

hengittämään ja kyllästämään itsenne hengellisillä virtaamisilla, älkää sivuuttako tai etäännyttäkö 

itseänne kaikesta siitä, mitä Luonto tarjoaa teille, sillä siten te saavutatte sopusointua, terveyttä ja 

energiaa ja niiden kautta, elämän lakien täydellisen täyttymyksen. (210, 22) 

12.Järjettömiä olentoja ohjaavat vaisto, mikä on sen sisäinen ääni, sen mestari, sen opas; se on 

kuin valo, joka lähtee sen äiti Luonnosta, ja mikä valaisee polkua, jota sen täytyy kulkea elämässä, 

polku jossa on myös ponnisteluja ja riskejä. 

13.Niistä ottakaa sopusointu, jonka kanssa jokainen laji elää. Jäljitelkää niiden toimeliaisuutta, 

jotka ovat aktiivisia. Ottakaa heidän uskollisuutensa ja kiitollisuutensa esimerkit; he ovat 

esimerkkejä, jotka sisältävät Jumalallisen viisauden, koska ne ovat Minun olentojani, ja jotka ovat 

myös versoneet Minusta, ympäröidäkseen ja pitääkseen teille seuraa maailmassanne ja 

ottaakseen osaa siihen, minkä Minä olen asettanut maapallolle. (320, 34-35) 

 

Jumalan Lasten Voima Luonnon yli 

14.Luonnonvoimat tulevat tottelemaan teitä, kun te noudatatte Minun Lakiani ja kun te pyydätte 

sitä Minulta veljienne hyväksi. (18, 47) 

15. Enkö Minä ole opettanut teille, että jopa vapautetut luonnonvoimat voivat kuulla teidän 

rukouksenne ja tyyntyä? Jos nuo luonnonvoimat tottelevat  Minun ääntäni, miksi ne eivät 

totteleisi Herran lasten ääntä, kun he ovat valmistautuneet? (38,10) 

16.Minä olen antanut hengelle voiman yli aineellisen maailman, niin että se voi voittaa 

koettelemukset ja tulla määränpäähänsä; ponnistelu tulee olemaan suurta, kuitenkin, sillä siitä asti 

kun ihminen on vakiinnuttanut maapallolle ainoan valtakunnan, mihin Hän uskoo, Hän on rikkonut 

sopusoinnun, minkä pitäisi olla olemassa hänen ja sen välillä, mikä häntä ympäröi. Tältä ylpeältä 

valtaistuimelta Hän on halunnut alistaa kaikki asiat hänen tieteensä voimalle, ja määrätä tahtonsa 

luonnonvoimien ja luonnollisten voimien yli. Mutta Hän ei ole saavuttanut tätä, koska kauan aikaa 

sitten Hän rikkoi ystävyyden siteet hengellisten lakien kanssa. 

17.Nyt, kun Minä olen kertonut näille ihmisille, että luonnonvoimat voivat totella heitä, on ollut 

niitä, jotka eivät ole uskoneet; ja Minä sanon, että heillä on ollut syy epäillä, sillä Luonto ei koskaan 

tule tottelemaan niitä, jotka eivät tunnista sitä, ja jotka häpäisevät ja pilkkaavat sitä. Mutta Hän, 

joka tuntee kuinka elää hengen ja aineen lakien mukaan, ja joka elää sopusoinnussa kaiken sen 

kanssa, mikä ympäröi häntä, tulee samaistamaan itsensä  Luojansa kanssa, tehden itsestään 

arvollisen, että luonnonvoimat palvelisivat ja tottelisivat häntä, kuten se on samanlaista kaikille 

lapsille, jotka tottelevat Isäänsä, kaiken olemassa olevan Luojaa. (105, 39) 

18.Minä en valehtele, enkä liioittele, kun Minä kerron teille, että luonnonvoimat voivat kuulla 

teidän äänenne ja kunnioittaa ja totella teitä. 



19.Israelin historia oli kirjoitettu todistuksena Minun totuudelleni, ja siinä te voitte löytää 

uudelleen ja uudelleen, että Jumalan ihmiset olivat Luonnon voimien ja luonnonvoimien 

tunnustamia ja kunnioittamia; miksette te olisi samoin? 

20.Uskotteko sattumalta, että Minun voimani, tai Minun rakkauteni ihmiskuntaa kohtaan on 

vaihdellut ajan kuluessa? Ei, te väenpaljoudet, jotka kuulette tämän sanan, Minun Henkeni valo 

kylvettää teitä, Minun voimani ja Minun rakkauteni ovat ikuisia ja muuttumattomia. (353, 64) 

 

Ihminen ja Luonto 

21.Mutta teidän täytyy huolehtia, Oi maapallon ihmiset, sillä jos te jatkatte Minun Jumalallisten 

opetusteni käyttämistä provosoimaan luonnonvoimia, jos te sovellatte rajoittunutta tietoa, mikä 

teillä on, kohti pahaa, te tulette vastaanottamaan, silloin kun vähiten sitä odotatte, kivuliaan ja 

oikeudenmukaisen vastauksen, reagoinnin. Te provosoitte tuulta, tulta, maapalloa, vettä ja kaikkia 

voimia; te olette hyvin tietoisia siitä, mikä satonne tulee olemaan, jos te ette korjaa toimianne 

ajoissa, ja ole kykeneviä pysäyttämään luonnonvoimia, jotka on vapautettu teidän typeryytenne 

vuoksi. 

22.Minä varoitan teitä, että te olette saavuttamassa rajan, minkä Minun oikeudenmukaisuuteni 

sallii teidän vapaalle tahdolleni, te olette suuresti provosoimassa Luontoa. Ja koska te olette kuin 

lapsia, jotka tuntevat itsensä ylivertaisiksi, tämä sana tulee varoituksena vaarasta, josta itsenne 

löydätte. (17, 60) 

23.Minä kerroin teille, että puun lehti ei liikkunut ilman Minun tahtoani, ja nyt Minä sanon teille, 

että mikään luonnonvoimista ei tottele mitään muuta tahtoa kuin Minun (tahtoani). 

24.Minä myös sanon teille, että luonto voi olla ihmisille, mitä he sen toivovat olevan: äiti, jolle on 

suotu siunauksia, joka hyväilee ja ravinto tai kuiva erämaa, missä nälkä ja jano hallitsevat. Se voi 

olla viisaiden ja loppumattomien elämää koskevien ilmestysten, hyvyyden, rakkauden, ikuisuuden 

opettaja, tai taipumaton tuomari häpäisyn, tottelemattomuuden ja ihmisten virheiden edessä. 

25.Siunaten heitä, sanoin ensimmäisille ihmisille, olkaa hedelmällisiä; lisääntykää ja täyttäkää maa. 

Kukistakaa se ja hallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja, ja kaikkia olentoja, jotka liikkuvat maan 

pinnalla. 

26.Kyllä, ihmiskunta, Minä loin ihmisen, niin että Hän olisi mestari ja saisi voiman yli avaruuden, 

vesien, koko maapallon ja luomakunnan luonnonvoimien. Mutta katsokaa, Minä painotin käsitettä 

mestari, koska ihminen, uskoen, että he hallitsevat maapalloa tieteellään, ovat todella orjia; 

uskoen, että he hallitsevat luonnonvoimia, tulevat holtittomuutensa, tietämättömyytensä ja 

valmistautumisen puutteensa uhreiksi. 

27.Ihmisvoima ja tiede  ovat vallanneet maan, meret, ja avaruuden, mutta heidän voimansa ja 

valtansa eivät ole sopusoinnussa luonnon voiman ja vallan kanssa, mitkä ilmaisevat Jumalan 

Jumalallista rakkautta ja ovat elämä, viisaus, sopusointu ja täydellisyys. Kun taas ihmisvoima, tiede 

ja heidän tekonsa ovat vain täynnä ylpeyttä, itsekkyyttä, turhamaisuutta ja pahuutta. (40, 26-30) 

28.Näettekö te Luonnon luonnonvoimien epätasapainon ja vääristelyn mitä ovat kokeneet? 

Oivallatteko te, kuinka vapautetut voimat ovat koskettaneet teitä? Se johtuu siitä että te olette 

rikkoneet sopusoinnun, mikä on olemassa hengellisten ja aineellisten elämien välillä, provosoiden 

siten kaaosta, mihin te olette uppoamassa; mutta kun ihmiskunta on tottelevainen laeille, jotka 

hallitsevat elämää, kaikki tulee palaamaan rauhaan, runsauteen ja iloon. (108, 56) 



29.Kuinka työnne maapallolla voisivat olla täydellisiä, kun Minä näen teidät vihamielisinä aivan 

Luonnon luonnonvoimille, josta te otatte elämän? 

30.Minun Oppini ei tule estämään, että te käytätte luonnonvoimia ja luonnon valtoja, vaan tulee 

säätelemään ja opettamaan teitä hyödyntämään niitä arvollisiin päämääriin. 

31.Luonnon luonnonvoimat käsissänne voivat muuttua ystävistä ja veljistä tuomareiksi, jotka 

rankaisevat teitä vakavasti. 

32.Ihmisen on aika korjata kokemuksen hedelmä, ettei hän enää provosoi luonnonvoimien valtaa, 

sillä kaikella tieteellään he eivät kykene hillitsemään niitä. (210, 43-46) 

33.Tieteen Puuta tullaan ravistelemaan pyörremyrskyn raivolla ja sen hedelmät tulevat 

putoamaan ihmiskunnan päälle. Ja kuka on päästänyt luonnonvoimat irti ellei ihminen? 

34.On hyvä, että ensimmäiset ihmiset tiesivät kivun, herättääkseen heidät todellisuuteen, 

syntyäkseen omantunnon valoon ja noudattaakseen Lakia, mutta miksi tämän ajan kehittyneet, 

tietoiset ja edistyneet ihmiset tohtivat häpäistä Elämän Puuta? (288, 28) 

35.Niille, jotka ajattelevat, että Minä rankaisen ihmisiä vapauttamalla Luonnon luonnonvoimia 

heidän päälleen, Minä sanon että he tekevät vakavan virheen ajatellessaan siten, sillä luonto 

kehittyy ja on muuttanut muotoaan ja muutoksissaan tai siirtymävaiheen mullistuksissaan 

tapahtuu sitä mikä tuottaa kärsimystä teille, kun te ette noudata Lakia, vaikkakin te pidätte sitä 

Jumalallisena rangaistuksena. 

36.Todella, siinä on Minun oikeudenmukaisuuteni, kuitenkin jos te, etuoikeutetut olennot, joilla on 

kipinä Jumalallisesta, joka valaisee teidän henkeänne, eläisitte sopusoinnussa Luonnon kanssa, 

mikä ympäröi teitä, teidän henkenne säilyttäisi teidät kohotettuina sen muutosten yläpuolelle, 

luonnonvoimien vallan yläpuolelle, ettekä te kärsisi. (280, 16) 

37.Mikä on Luonto, ellei valtava olento? Kyllä opetuslapset, olento, joka myös kehittyy, puhdistuu, 

edistyy ja täydellistyy tarkoituksena suojata huomispäivän ihmiskuntaa rinnuksillaan. 

38.Kuinka monta kertaa te olette närkästyneet sen luonnollisista siirtymistä saavuttaa tuo 

täydellisyys ja pitäneet sitä Jumalan rangaistuksina, oivaltamatta että yhdessä Luonnon ja 

Luomakunnan kanssa te puhdistutte, kehitytte ja kuljette kohti täydellisyyttä. (283, 57-58) 


