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Taivaallisen Isän Rakkaus 

Näin sanoo Herra… 

1.Älkää olko hämmästyneitä, että Minun rakkauteni seuraa teitä joka paikkaan huolimatta 

synneistänne. Kaikki te Minun lapseni, olette saaneet Jumalallisen rakkauden heijastuksen 

vanhempienne rakkaudessa tässä maailmassa. Heille te voitte kääntää selkänne, epäonnistua 

tunnistamaan heidän auktoriteettinsa, jättää tottelematta heidän määräyksensä, ja olla 

kuuntelematta heidän neuvojaan; te voitte, epäoikeudenmukaisten toimienne kautta aiheuttaa 

haavoja heidän sydämiinsä, saatte heidän silmänsä kuivamaan niin paljosta itkemisestä, saatte 

heidän hiuksensa harmaantumaan ja aiheutatte sen, että heidän kasvoihinsa tulee uurteita heidän 

kärsimyksiensä todistamisesta; mutta he eivät koskaan lakkaa rakastamasta teitä ja heillä on vain 

siunauksia ja anteeksiantoa teitä kohtaan. 

2.Ja jos nämä vanhemmat, jotka teillä on ollut maapallolla, ja jotka eivät ole täydellisiä, ovat 

antaneet sellaisen puhtaan ja ylevöityneen rakkauden todisteen, miksi te olette hämmästyneitä, 

että Hän, joka muotoili nuo sydämet ja antoi heille tehtävän olla vanhempia, rakastaa teitä 

täydellisellä rakkaudella? Rakkaus on ylivertainen totuus. Sillä totisesti Minä tein Itselleni ihmisen, 

ja totisesti Minä kuolin niin kuin ihminen. (52, 27) 

3.Älkää olko hämmästyneitä Minun rakkaudestani, älkääkä epäilkö sitä, jos te näette että malja, 

josta te juotte maailmassa, on hyvin kitkerä. 

4.Ihmiset saattavat langeta kauaksi, täyttää itsensä pimeydellä, tai viipyä palaamisessaan Minun 

luokseni, mutta kaikille tulee hetki, kun he tuntevat Minut aivan olemuksensa sisällä, he eivät 

tunne Minua kaukaiseksi, he eivät näe Minua vieraana, eivätkä voi kieltää Minun olemassaoloani, 

Minun rakkauttani, eivätkä Minun oikeudenmukaisuuttani. (52, 30) 

5.Minä en toivo näkeväni teitä Minun edessäni syytettyinä; Minä toivon näkeväni teidät aina 

Minun lapsinani, joita varten Minun Isällinen rakkauteni on aina valmiina tarjoamaan apua. Minä 

olen luonut teidät Minun Henkeni kunniaa varten, ja että te löydätte ilon Minussa. (127, 41) 

6.Opetelkaa rakastamaan Minua. Katsokaa, kuinka Minun rakkauteni seuraa teitä kaikkialle, vaikka 

te jatkatte synnin tekemistä ja loukkaatte Minua, te ette koskaan voi erottaa itseänne siitä tai 

paeta sitä. Tietäkää, että mitä suuremmat ovat virheenne, sen suurempi on Minun armoni teitä 

kohtaan. 

7.Paha ihmisissä etsisi pysäyttääkseen Minun rakkauteni, mutta ei voi, koska rakkaus on 

yleismaailmallinen voima, Jumalallinen voima, joka luo kaiken ja liikuttaa kaikkea. 

8.Todiste siitä, mitä Minä kerron teille, on se, mitä Minä olen antanut teille manifestoimalla Itseni 

joukkoonne tänä aikana, jossa ihmiskunta on eksyksissä syntinsä hornassa. Minun rakkauteni ei voi 

tuntea hylkimistä, kun kohtaa ihmissynnin, vaan sääliä. 

9.Tuntekaa Minut, tulkaa Minun luokseni puhdistamaan tahranne Minun armollisuuteni 

kristallisessa lähteessä. Pyytäkää, pyytäkää ja se tullaan antamaan teille. (297, 59-62) 

10.Ajoittain ihmiset tuomitsevat itsensä niin arvottomiksi Minulle, etteivät he voi uskoa, kuinka 

paljon Minä rakastan heitä; ja niinpä, kun he vetäytyvät elämään etääntyneinä Isästään, he 

rakentavat elämän omien ajatustensa mukaan, ja luovat lakinsa ja uskontonsa. Mutta heidän 



hämmästyksensä on suuri, kun he näkevät Minun saapuvan. Sitten he kysyvät:”Rakastaako meidän 

Isämme todella meitä niin paljon, että Hän etsii sellaisen tavan kommunikoida kanssamme?” 

11.Ihmiskunta, Minä voin vain kertoa teille, että mikä on minun, sen Minä en salli eksyä, ja te 

olette minun. Minä olen rakastanut teitä jo ennen kuin te olitte olemassa, ja tulen rakastamaan 

teitä ikuisuuden ajan. (112, 14-15) 

 

Jumalan Apu ja Suojelus 

12.Opetuslapset, Minä olen antanut teille kaikki oppiläksyt, mitä henki tarvitsee ylevöitymistään 

varten. 

13.Autuaita ovat ne, jotka tunnistavat totuuden, sillä he tulevat nopeasti löytämään tien. Toiset 

aina torjuvat Jumalalliset opetukset, koska heille heidän työnsä vaikuttavat ylivertaisilta minun 

töihini verrattuna. 

14.Minä rakastan heitä kaikkia. Minä olen paimen, joka kutsuu lampaitaan, ja joka kokoaa ne ja 

laskee ne, ja toivoo joka päivä saavansa lisää niitä; joka varustaa ja hyväilee niitä, joka huolehtii 

niistä, ja nauttii sen näkemisestä, että niitä on niin monia, mutta joka itkee joskus, kun näkee, 

etteivät ne kaikki ole tottelevaisia. 

15.Sellaiset ovat sydämenne: monet tulevat Minun luokseni, mutta harvat ovat ne, jotka seuraavat 

Minua. (266, 23-26) 

16.Nostakaa ristinne ylös, ja seuratkaa Minua nöyryydellä; luottakaa, että kun olette kiireisiä 

lohdutuksessa, antamassa rauhaa sydämelle, tai antamassa valoa hengelle, Minä tulen olemaan 

vastuussa siitä, mikä liittyy aineelliseen elämäänne, enkä tule laiminlyömään mitään. 

17.Uskokaa, että kun Minä puhun teidän hengellenne, Minä olen myös katsomassa sydämeenne, 

löytääkseni huolenne, tarpeenne, ja kaipauksenne. (89, 6-7) 

18.Ei ole olemassa rotua, eikä heimoa; ei väliä, kuinka kätkettyä; ei edes niitä, joita te ette tunne, 

koska he ovat piilossa läpitunkemattomissa viidakoissa, ja jotka eivät ole saaneet Minun 

rakkauteni manifestaatioita. Vaaran hetkinä he ovat kuulleet taivaallisia ääniä, jotka suojelevat, 

antavat suojaa ja neuvovat heitä. 

19.Te ette koskaan ole eläneet hyljättyinä; siitä hetkestä alkaen, kun te versoitte elämään, te 

olette olleet Minun rakkauteni suojassa. 

20.Te, ihmisvanhemmat, jotka hellästi rakastatte lapsianne: Olisitteko te kykeneviä hylkäämään 

heidät kohtalolleen, kun he vaivoin ovat heränneet tähän elämään, kun he eniten tarvitsevat 

huolenpitoanne, valppauttanne, ja rakkauttanne? 

21.Minä olen katsonut teidän pitävän vartiota lapsillenne, jopa kun he ovat kasvaneet aikuisiksi; 

sillä ne, jotka tekevät väärin, ja jotka ovat loukanneet teitä, te pidätte vartiota jopa vielä enemmän 

rakkaudella. 

22.Jos te vastaatte tällä tavalla lastenne tarpeisiin, millaista te kuvittelette, että Taivaallisen Isänne 

rakkauden täytyy olla, ja joka on rakastanut teitä jo alkaen ennen kuin te olitte olemassa? 

23.Minä olen aina tullut teidän avuksenne, ja tänä aikana, kun te olette saavuttaneet suuremman 

hengellisen ylevöitymisen, Minä olen tullut opettamaan teille, kuinka päihittää epäterveet voimat, 

ja tavan, jolla lisätä hyvän värähtelyjä. (345, 39-42) 



24.Te olette alkamassa uuden vaiheen elämässänne. Polku on valmisteltu. Ottkaa ristinne ja 

seuratkaa Minua. Minä en ole kertonut teille, etteikö tällä polulla olisi koettelemuksia. Kuitenkin te 

tulette kuulemaan äänen, joka tarjoaa teille inspiraatiota ja neuvoa, kun te kohtaatte 

koettelemuksen tai kuivatatte katkeruuden maljan. Minun rakkauteni tulee auttamaan teitä 

nousemaan ylös milloin ikinä lankeattekaan ja tulette tuntemaan Minun balsamini hellän hyväilyn. 

(280, 34) 

25.Kun Minä näen teidän sallivan itsenne olevan kivun kukistamia, ja sen sijaan että ottaisitte siitä 

sen valon, mitä kukin koettelemus sisältää, te rajoitatte itseänne itkemään ja kiroamaan, tai 

yksinkertaisesti odottamaan kuolemaa kärsimystenne loppuna, silloin Minä tulen suloisesti 

kutsumaan sydäntänne, antaen teille lohtua ja toivoa, vahvistaen teitä, niin että te voitte voittaa 

itsenne; heikkoutenne ja uskon puutteenne; ja voitte saada riemuvoiton koettelemuksistanne, 

koska riemuvoitossa on rauha ja hengellinen onnellisuus, mikä on todellista onnellisuutta. (181, 

10) 

26.Jos te näette, että Minut löydetään jopa pienimmästä Luonnon olennosta, kuinka te voisitte 

ajatella, että Minä sivuuttaisin teidät ja etäännyttäisin Itseni teistä vain koska teillä on 

epätäydellisyyksiä, koska silloin te tarvitsette Minua eniten? 

27.Minä olen elämä, Minä olen kaikessa, sen vuoksi mikään ei voi kuolla: Analysoikaa, niin ettette 

te pysy sidottuina muotoon; hiljentäkää aistinne ja löytäkää minut ytimestä. (158, 43-44) 

28.Tunkeutukaa omaan sisimpäänne ja siellä te tulette löytämään pyhäkön, arkin; te tulette 

löytämään alkulähteen, armon ja siunausten lähteen. 

29.Mikään henki ei ole alaston, eikä mikään ole perinnötön: Minun Jumalallisuuteni edessä, ei ole 

olemassa ketään Maailmankaikkeudessa, joka voi sanoa, että Hän on köyhä tai tuntematon 

Isälleen, ei ketään, jotka voivat kutsua itseään maanpakolaisiksi Herran maista. 

30.Hän, joka tuntee itsensä perinnöttömäksi, tuntee niin koska Hän ei ole löytänyt itsessään 

lahjoja, koska on väliaikaisesti eksyksissä synnissä, tai koska on hämmentynyt, tai tuntee itsensä 

arvottomaksi. 

31.Tuntekaa löytävänne (nuo lahjat) sisältänne, eikä teiltä koskaan tule puuttumaan Minun 

läsnäoloani, te tulette näkemään, että tulee aina olemaan leipää, balsamia, ”aseita”, avaimia, ja 

kaikkea, mikä on tarpeellista sydämillenne, sillä te olette Minun Valtakuntani ja Minun Kunniani 

perillisiä. (345, 87) 

32.Isän ja hänen lastensa välillä on side, jota ei koskaan voida rikkoa, ja tuo side on syy siihen, että 

Jumalallisen Hengen ja teidän kaikkien välillä on kommunikaatiota. (262, 35) 

33.Ihmiskunta tarvitsee Minun rakkauttani, ja Minun Sanaani, jonka täytyy tavoittaa teidän 

sydäntenne syvyydet. Mestari ponnistelee väsymättömästi, niin että teidän henkenne saattaisi olla 

valaistuneempi joka päivä, niin että heittämällä pois tietämättömyyden, te voitte kohottaa itsenne 

korkeammille asuinsijoille. 

34.Minun Valtakuntani ovet ovat avoinna, ja Isän Sana tulee teille äärettömän rakkauden kera 

näyttämään teille tien jälleen kerran. 

35.Minä olen tullut jälleen ihmiskunnan luo, ettekä te ole aistineet Minua, sillä Minä olen esitellyt 

Itseni Hengessä, ja teidän aineellisuutenne on suurta. Jos teidän henkenne versoi Minun 

Jumalallisesta Hengestäni, miksei ihmiskunta ole aistinut Minua? Koska he ovat sitoneet henkensä 

aineellisuuteen, alempiin intohimoihinsa. 



36.Kuitenkin, tässä on Jumalan Karitsa, joka tulee teidän luoksenne kuin valo valaisemaan teitä ja 

antamaan teille totuuden. (340, 13-15) 

 

Herran Nöyryys 

37.Ymmärtäkää, että Minun Sanani ei tule täyttämään mieliänne turhilla filosofioilla, se on elämän 

olemus. Minä en ole (pelkkä) varakas mies, joka on tulossa tarjoamaan maallisia rikkauksia. Minä 

olen Yksi ja Ainoa Jumala, joka tulee lupaamaan teille Todellisen Elämän Valtakunnan. Minä olen 

nöyrä Jumala, joka tulee lastensa luo ilman mahtailua, kohottamaan heidät ylös hyväilyillään ja 

Hänen ihmeellisellä Sanallaan läpi korvaamisen tien. (85, 55) 

38.Olkaa Minun palvelijoitani, enkä Minä tule koskaan nöyryyttämään teitä. 

39.Havainnoikaa, että Minä en ole tullut kuninkaana, Minä en tuo valtikkaa, enkä kruunua; Minä 

olen joukossanne nöyryyden esimerkki, ja vielä, kuin palvelijanne. 

40.Pyytäkää, ja Minä tulen antamaan teille, määrätkää ja Minä tottelen, niin että te voitte saada 

toisen todisteen Minun rakkaudestani ja Minun nöyryydestäni. Minä pyydän vain, että te 

tunnistatte ja teette Minun tahtoni, ja jos te kohtaatte esteitä velvollisuuksienne täyttämisessä, 

rukoilkaa ja voittakaa ne Minun Nimessäni, ja teidän ansionne tulevat olemaan suuremmat. (111. 

46) 

41.Isä on hän, joka puhuu teille, Hän jolla ei ole ketään, jolle kumartua rukouksessa; kuitenkin, 

todella Minä kerron teille, jos Minun ylitseni olisi yksi suurempi, Minä polvistuisin hänen edessään, 

sillä Minun Hengessäni on nöyryyttä. 

42.Nähkää kuinka te, ollen Minun pieniä olentojani, mieluummin kuin ponnistelette kohotaksenne 

Minun luokseni, saatte Minut laskeutumaan puhuakseni teille, kuuntelemaan teitä ja 

lohduttamaan teitä. (125, 19) 

43.Tuntekaa sydämissänne ilo olla Isänne rakastamia, Hän ei ole koskaan tullut nöyryyttämään 

teitä Hänen suuruudellaan, vaan pikemminkin manifestoimaan sen Hänen täydellisessä 

nöyryydessään, tekemään teidät suureksi, tuomaan teidät elämään todellista elämää Hänen 

Valtakunnassaan, jolla ei ole alkua, eikä loppua. (101, 63) 

 

Jumalan Myötätunto ja Osanotto 

44.Jos te uskotte, että Jeesus, ollen Jumalan Poika, ei kokenut kipua, te olette erehtyneet; jos te 

uskotte, että koska Minä tulin tänään Hengessä, Minut on vapautettu kivusta, te olette myös 

erehtyneet; jos te ajattelette, että koska Minä tiedän, että lopussa kaikki teistä tulette olemaan 

Minun kanssani, Minä en kärsi nyt, siinäkään te ette ole oikeassa. Totisesti Minä sanon teille, että 

ei ole olemassa toista herkempää olentoa kuin Jumalallinen Henki. 

45.Minä kysyn teiltä: Kuka antoi herkkyyden kaikille olennoille? Minkä hyvän asian te voitte tehdä, 

mikä ei saa Minua riemuitsemaan? Ja minkä epäoikeudenmukaisen asian te voitte tehdä, mikä ei 

tule olemaan kuin haava Minun herkkätunteisuudessani? Tämän vuoksi Minä sanon teille, että 

ihmiskunta on ristiinnaulinnut Minut uudelleen. Milloin Minä tulen laskeutumaan Minun ristiltäni 

ja orjantappurakruunu tullaan ottamaan pois Minulta? (69, 34) 



46.Jos on joitakin, jotka nousevat Minun vihollisinani, Minä en pidä heitä sellaisina, vain 

puutteenalaisina; aivan kuten niitä, jotka pitävät itseään viisaina ja jotka kieltävät Minun 

olemassaoloni, Minä katson säälillä (heitä). Ne, jotka yrittävät tuhota Minut ihmiskunnan 

sydämissä, heidät Minä tuomitsen tietämättömiksi, koska he uskovat, että heillä on voima tai 

aseet tuhota Hänet, joka on Elämän Alkuunpanija. (73, 33) 

47.Minä tulen näyttämään Itseni rakastavana Isänä ja nöyränä Mestarina, koskaan (olematta) 

välinpitämätön kärsimyksillenne ja aina lempeä ja armollinen epätäydellisyyksienne kanssa, sillä 

Minulle te tulette aina olemaan lapsia. 

48.Minun täytyy tuomita teidät, kun olennot, jotka muotoiltiin sellaisella rakkaudella, ja joiden 

kohtalo on ikuinen elämä, niin itsepäisesti etsivät kuolemaa maapallolla, huolehtimatta itsestään 

hengellisellä elämällä, ja toivomatta tietää täydellisyyksiä, mitä ikuisella elämällä on varattuna 

teille. (125, 59-60) 

49.Ajatelkaa, jos Minä olen teidän Isänne, Minun täytyy välttämättä tuntea, mitä Minun lapseni 

tuntevat, vain tällä tavalla te tulette ymmärtämään, että kun kukin teistä kärsii ja tuntee oman 

kipunsa, Jumalallinen Henki kärsii kaikkien Hänen olentojensa kivun. 

50.Todistuksena tästä totuudesta Minä tulin maailmaan tekemään Itsestäni ihmisen ja kantamaan 

ristin, joka edustaa kaikkea maailman kipua ja syntiä. Ja, jos Minä ihmisenä kannoin olkapäilläni 

teidän epätäydellisyyksienne painon, jos Minä tunsin teidän kipunne, voisinko Minä, Jumalana, 

olla tunteeton Minun lasteni kivulle? (219, 11-12) 

 

Jumalan Anteeksianto, Armo ja Lempeys 

51.Minä olen ainoa, joka tietää kaikkien kohtalon, ainoa joka tietää tien, jota te olette matkanneet 

ja sen mitä teillä on vielä kuljettavana. Minä olen Hän, joka ymmärtää kärsimyksenne ja ilonne. 

Minä tiedän, mitä te olette käyneet läpi löytääksenne totuuden ja oikeudenmukaisuuden. Minun 

armeliaisuuteni on se, joka havaitsee ahdistuneen äänen sisällänne, mikä pyytää anteeksiantoa 

virheistänne. 

52.Isänä Minä tulen ottamaan osaa jokaiseen anomiseen, pyyhkimään pois kyyneleenne, 

parantamaan sairautenne, ja saamaan teidät tuntemaan, että olette saaneet anteeksi ja olette 

armahdetut tahroistanne, niin että te voitte tehdä elämänne uudelleen. 

53.Minä olen myös ainoa, joka voi armahtaa teidät loukkauksista Minua kohtaan, itseänne 

kohtaan, jotka olette Minun lapsiani. (245, 39-41) 

54.Tällä aikakaudella, Minun Sanani on jälleen valaisemassa teitä. Minä tulen vuodattamaan 

Minun armoani niin että te olette puhdistetut ja valmistellut, mutta tunnistakaa, ihmiset, jos te 

lankeatte uudelleen syntiin, se en ole Minä, joka erottaa teidät Minun rinnuksiltani, vaan te, jotka 

itse etäännytte Minusta, vaikkei tämä ole Minun Tahtoni. Silti Minun rakkauteni ja anteeksiantoni 

tulee pysymään niin kuin avoin ovi, vastaanottamassa kaikki, jotka katuvat ja toivovat palaavansa 

Minun luokseni. (283, 69) 

55.Rakkaudella, jolla Minä armahdan ja ojennan teitä, Minä omistaudun tehtävälle tehdä Itseni 

tunnetuksi. Kun te elitte oman tahtonne mukaan, loukaten Isää joka hetki, Minä en katkaissut tuon 

synnillisen olemassaolon lankaa, Minä en kieltänyt teiltä ilmaa enkä leipää; Minä en hylännyt teitä 

kivulle, enkä Minä sivuuttanut valituksianne; ja Luonto jatkoi teidän ympäröimistä 

lisääntymiskyvyllään, valollaan ja siunauksillaan. Tällä tavalla Minä annan Itseni tulla tunnetuksi ja 



manifestoin Itseni ihmisille. Ei kukaan maapallolla voi rakastaa teitä sillä rakkaudella, eikä kukaan 

voisi antaa anteeksi teille anteeksiannolla, jonka Minä myönnän. 

56.Teidän henkenne on siemen, jota Minä olen viljellyt ja täydellistänyt ikuisuudesta alkaen, 

antaakseni kaikkein kauneimmat kukat ja kaikkein täydellisimmän hedelmän. Kuinka Minä voisin 

antaa teidän kuolla tai hylätä teidät rajuilmojen raivolle? Kuinka Minä voisin hylätä teidät tielle, jos 

Minä yksin tiedän kaikkien olentojen määränpään? (241, 31-33) 

57.Niille, jotka kulkevat menetettyjä polkuja pitkin, Minä olen valmis vastaanottamaan teidät ja 

antamaan teille Minun voimani ja valoni, kun te kutsutte Minua. Ei ole tärkeää, että aineessanne ja 

hengessänne te tuotte suurten syntisten jälkiä. Minä saan teidät siunaamaan heitä, jotka ovat 

haavoittaneet teitä, ja ylistämään Jumalaa siitä, että katsotte sitä ihmettä itsessänne. Silloin te 

alatte tuntemaan Kristuksen rakkauden sydämissänne. 

58. On niitä, jotka kuullessaan nämä sanat, ajattelevat, ”Kuinka on mahdollista, että suuret 

syntiset voivat vastaanottaa tämän armon aivan kuten oikeudenmukaiset, jotka saavat sen 

ansiosta?” 

59.Ihmiskunta, oi ihmiskunta, ettekö näe neniänne pidemmälle? Minä olen aina antanut teille 

Minun hyötyni Minun armoni kautta, pikemminkin kuin, että te olisitte ansainneet ne. 

60.Minä reagoin samalla tavalla puhtaaseen ajatukseen, kuin surulliseen vaikerrukseen, joka tulee 

Häneltä, joka lähestyy Minua kantaen tahroja, niin kauan kuin hänestä vuotaa edes pieninkin 

nöyryyden välähdys tai että hän tunnistaa rakkauden puutteensa veljiään kohtaan. 

61.Minä olen heikkojen puolustaja, jotka itkevät kyvyttömyytensä ja tietämättömyytensä keskellä. 

Minä olen Jumalallinen toivo, joka kutsuu ja lohduttaa niitä, jotka itkevät, Minä olen suloinen 

Jeesus, joka hellästi hyväilee niitä, jotka vikisevät kivussa ja korvaamisessa. 

62.Minä olen Pelastaja: teidän Lunastajanne; Minä olen Totuus ihmisen ulottuvilla. (248, 18-21) 


