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Kort presentation av James Padgett 
 

James Edward Padgett föddes den 25:e augusti 1852 i Washington 

D.C. och tog examen från Polytechnic Academy Institute vid 

Newmarket, Virginia, USA. År 1880 blev han legitimerad advokat 

i Washington, D.C., varpå han praktiserade juridik i 43 år fram till 

sin död den 17:e mars 1923. Under studentåren blev han god vän 

med professor Joseph Salyards, lärare på akademin, som efter sin 

död skrev många intressanta meddelanden till honom, genom den 

metod som hela den samling kallad Padgett Messages tagits emot 

av James – med automatskrift. Hans hustru Helen dog i februari 

1914, och var den första som skrev till honom från andevärlden. 

Padgett använde aldrig sin mediala gåva för att tjäna pengar. Han 

ägnade sig enbart åt att ta emot de stora budskap som 

undertecknades av Jesus och många av hans lärjungar.
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Det sanna evangeliet, presenterat på 
nytt av Jesus 

 

Johannes Döparen bär förebud om Mästaren nu, 

liksom då han befann sig på Jorden. Bekräftar 

Jesus skrivelser genom Padgett. 
 

 

10 augusti 1915 

 

Jag är här, Johannes Döparen. 

Jag har kommit för att säga dig att jag nu bär förebud om 

Mästaren, liksom jag gjorde när var på Jorden, och att han är den 

verklige Jesus som skriver till dig i all kommunikation som du får 

som undertecknats av honom eller med hans namn. Jag gör detta 

för att du ska tro och inte tvivla på meddelandena du får. Han har 

enbart skrivit till dig (*ett personligt meddelande den 7 augusti 

1915, reds. anm.) och du måste lita på vad han säger, för det han 

har sagt till dig kommer med säkerhet att inträffa. 

Jag är samme Johannes som var i Palestina och meddelade hans 

ankomst, och så som jag berättade för dem vad som skulle äga 

rum, så berättar jag för dig vad som kommer att äga rum, och du 

kommer inte bara ta emot de sanningens budskap som han kommer 

att skriva till dig, utan de kommer också föras vidare till hela 

mänskligheten varhelst det finns skrivna språk i världen och 

varhelst de talas eller skrivs. 

Så framför dig har du ett underbart och viktigt uppdrag, och det är 

något som kommer göra mer för att skapa sanna syskon som älskar 

Fadern än något annat som har hänt sedan Mästaren var på Jorden 
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och lärde ut och predikade sin Fars sanningar och gjorde de fysiska 

människorna gott. 

Ibland har jag undrat varför du skulle väljas, då jag ser att du inte 

är en man som har levt ett andligt liv vad gäller dina handlingar 

och gärningar, och därigenom har inte din själsliga utveckling varit 

alls lika god som hos många andra människor som nu lever och har 

levt; men då han har gjort valet, så måste vi förstå att han vet vad 

som är bäst, och att det här valet måste vara det rätta. Som en följd 

av det, så försöker alla vi som är hans följare i den Himmelska 

världen att föra vidare saken och hjälpa dig; och jag måste berätta 

för dig att du bakom dig i det här stora arbetet har mer andlig kraft 

än någon dödlig tidigare har haft för att stödja dig och vidhålla dig. 

Det här kan vara överraskande för dig, men det är sant. 

Och när tiden kommer för dig att helt ägna dig åt detta goda arbete, 

så kommer du kunna göra saker ifråga om att visa storheten i de 

andliga krafterna som inte bara kommer överraska dig själv, utan 

det kommer få alla som kommer i kontakt med dig att förundras 

och därmed tro på verkan i Guds storhet och Hans underbara 

kärlek till människan. 

Så, min broder, för det måste jag kalla dig nu, försök förvärva en 

tilltro till kärleken och önskan efter att Fadern ska rädda hela 

mänskligheten från felen i deras liv och göra dem eniga med 

Honom, det kommer att underlätta för dig att träda fram som 

representant för Mästaren och den auktoritativa läraren av dessa 

stora sanningar. Jag vet att det här kan låta som att det ligger 

bortom alla möjligheter att uppfyllas, men det kommer att ske och 

du kommer att bli en högst kraftfull och framgångsrik förespråkare 

av Mästaren och en sann avbildare av Faderns gudomliga planer. 

Nu är jag i Himlarna och är väldigt nära Jesus i hans hem och i 

hans kärlek till Fadern och till hela mänskligheten. Jag har krafter 

som är stora och kärlek som är utav Faderns gudomliga essens, och 

det jag säger dig nu kommer jag att säga till världen när 

möjligheten uppstår. 
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Så lyd mitt råd och tro på Mästaren och lita på Gud. Jag kommer 

inte skriva mer ikväll, utan kommer till dig ofta när du har påbörjat 

Mästarens arbete som han önskar att du gör det. 

Den Herodes som orsakade min död befinner sig nu, även om det 

kan låta underligt för dig, i den Himmelska världen. Han har fått 

sin frälsning genom Faderns kärlek och är någon som följer 

Mästaren nära och arbetar för hans sak, och jag kommer säga dig 

att hans kärlek till mig är något förunderligt, eftersom han verkar 

tycka att han har skadat mig mer än han skadat någon annan 

människa, och att den enda gottgörelsen han kan ge mig är att 

älska mig med hela sitt hjärta, och att visa mig detta faktum 

närhelst möjligheten uppstår. Jag älskar honom också och försöker 

visa honom skönheten i den större kärlek som Fadern har i 

beredskap för honom. 

Hon (Salome, Herodes dotter) befinner sig också i Himlarna, men 

inte så högt upp i sfärerna som Herodes. Hon var i andevärlden en 

lång tid innan hon ångrade stora synder, inte minst det hon var 

orsak till att jag utsattes för, men över tid så har hon känt igenom 

ångern och befriats från sina lidanden och utvecklats i himlarna 

tills hon slutligen tog emot Faderns gudomliga kärlek som är full 

av nåd, och påbörjade sin verkliga utveckling och älskar nu Fadern 

och är en invånare i Hans rike. 

Hon älskar också mig och till stor del av samma orsaker som jag 

har berättat för dig om Herodes fall. Och det kan vara detsamma 

för hennes mors del (Herodias), men i hennes fall så tog ångern 

längre tid och lidandet var större, och hennes tillstånd av mörker 

var väldigt mycket svartare än dotterns. Men till sist nådde den 

gudomliga nåden henne och nu är hon i Kungariket, men inte så 

framskriden som de andra. 

Så låt alla veta att Faderns nåd är tillräcklig för den illvilligaste 

syndaren på Jorden, om ni bara ber till Fadern om Hans förlåtelse 

och Hans gudomliga kärlek och för frälsandet från all synd och alla 
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fel. Vilken underbar sak Guds kärlek är och hur Han längtar efter 

att se alla Sina barn förenas med Honom i kärlek och sanning. 

Så, min käre broder, nu säger jag godnatt. 

Din bror i Kristus, 

Johannes Döparen 

 

De orsaker Jesus anger till varför han valt Padgett 

att utföra arbetet med att ta emot meddelandena 

 

25 oktober 1918 

Jag är här, Jesus. 

Ja. min käre broder, tiden går, och behovet av uppenbarandet är 

väldigt tydligt, då människor längtar efter och väntar på det som 

kommer tillfredsställa deras själars naturliga begär, och som den 

innevarande religionen, kallad kristendom, inte har kvaliteter nog 

att tillgodose. 

Jag är glad att du är i ett så mycket bättre tillstånd, och att din 

kärlek återigen aktiveras och väcks upp, och verkar på din hjärnas 

kvaliteter så att vi kan få en samstämmighet, vilket nyligen 

förklarades för dig av Johannes i hans meddelande. Och här önskar 

jag betona behovet och önskvärdheten för dig att du grundligt 

förstår de sanningar som framställs i det meddelandet, och på att 

meditera över desamma och göra en personlig tillämpning av det 

som skrivits där. 

Jag skulle väldigt gärna vilja leverera ett meddelande som tar upp 

andliga sanningar ikväll, men jag tycker inte att ditt tillstånd är 
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sådant att det tillåter mig att ta över din hjärna och styra densamma 

så som kvaliteten och sanningarna i mitt budskap kräver, så jag 

kommer inte göra något försök att skriva meddelandet, utan istället 

ge dig en del råd kring hur du behöver tänka och agera för att 

uppnå det goda tillstånd du behöver besitta för att vår 

samstämmighet ska kunna ske. 

Johannes har sagt åt dig att be ofta till Fadern så att kärleken kan 

bli större och din själ kan genomsyras av den, och att tänka på 

andliga saker, tills det tänkandet gör att din hjärna fylls av dessa 

tankar och därigenom tar emot de kvaliteter som kommer göra att 

dess tillstånd liknar tillstånden hos de andemänniskors sinnen som 

kan önska förena sig med din hjärna och genom den överföra de 

sanningar som väntar på att överlämnas. Och jag bekräftar det 

Johannes har skrivit och vill tillägga att dina böner behöver ske 

oftare så att själen kan frigöras från det tillstånd där förekomsten i 

den av tankar som inte är andliga kan upprättas. Du behöver inte 

vänta på möjligheter eller tillfällen att be formellt, utan under hela 

dagen och kvällen kan du låta din längtan efter kärleken stiga upp 

till Fadern. En lång bön, eller ens en som formulerats till ord, 

behövs inte, då det inte är nödvändigt att ord används för att ge 

längtan form för att ha den. 

Längtan kan vara lika snabb som en oformad tanke, och lika 

effektiv för Fadern att fånga upp, om jag uttrycker mig så. Längtan 

är snabbare än tanken, och svaret på densamma kommer med lika 

stor säkerhet och kärlek som om du skulle placera längtan i sin 

mest exakta form. Böner av den här sorten stiger till Fadern och 

hörs och besvaras, och, genom en lag för din relation med Fadern, 

påverkas kvaliteterna i hjärnan så att den förbereds för föreningen 

med de andliga tankarna hos de andemänniskor som önskar skriva, 

så som jag har berättat. Dina tankar på andliga saker eller 

andevärldens sanningar, så som de redan har uppenbarats för dig, 

och i synnerhet de som rör Faderns kärlek och nåd, och Hans vilja, 

i sin förekomst och i sin verkan, påverkar också hjärnans kvaliteter 

så att den producerar det tillstånd som är så nödvändigt för vår 

samstämmighet. 
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Det kan komma som en överraskning för dig att det här tillståndet 

behövs i människans hjärna, och även utvecklingen i själen, som 

egentligen framställer det tillståndet, för att det ska uppstå en 

samstämmighet så att de andliga sanningarna kan överlämnas; och 

det kan också komma som en överraskning för dig att du har valts 

ut bland alla människor på Jorden där det här tillståndet och den 

här utvecklingen ska göras. Och det kan vara än mer överraskande 

för dig att få veta att det är sant. 

Det finns vissa kvaliteter i din sammansättning, både andligt och 

materiellt, som gör dig mottaglig för våra krafters inflytande och 

för vår användning vad gäller vår utformning och vårt arbete, som 

avgör att vi skulle välja dig för arbetet på det vis som jag och de 

andra högre andemänniskorna hittills har använt dig till, och det 

kan verka underligt för dig att under alla de föregående 

tidsåldrarna, så har jag inte funnit någon människa med de 

kvalifikationer som skulle göra henne lämplig för arbetet. 

Jag har använt andra tidigare, men de har inte lyckats överlämna 

sina sinnen och själar och föreställningar och förtänksamhet åt vårt 

inflytande och våra anvisningar så som du har gjort hittills. Många 

människor har de kvalificerade andliga och materiella tillstånden 

för att genomföra våra önskemål och vårt arbete, men då de alla 

har en fri vilja så kan vi inte tvinga dem, och då omständigheter 

och omgivningar och utbildning och trosföreställningar alla är 

element som påverkar och avgör möjligheten för oss att hitta ett 

instrument som är lämpligt för våra syften, så har vi inte lyckats 

hitta ett medium som är kvalificerat nog att användas för vårt 

arbete. 

Du förstår förstås att du inte har valts ut för att du är särskilt god 

eller fri från synder, eller för att du är mer älskad av Fadern, eller 

naturligtvis inte - och jag menar enligt ditt livs inriktning - på 

grund av något andligt tillstånd som du befinner dig i, för det finns 

många som är överlägsna dig i godhet och som är mer eniga med 

Faderns vilja, och vars kärlek och följderna därav är mer perfekta 
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än dina. Så du kommer inse att du inte har valts ut för att det är 

några särskilda andliga meriter som du innehar. 

Som du har fått veta, så styrs alla saker i andevärlden, liksom på 

Jorden, av oruckbara lagar, och alla andemänniskor liksom de 

dödliga måste lyda under de här lagarna. Lagen om 

samstämmighet och kommunikation måste följas av både 

andemänniskor, oavsett hur upphöjda de är, och människor, och 

ingen andemänniska kan, genom något innehav av en förmodad 

kraft, åsidosätta den här lagen. Men även om andemänniskor inte 

har den här kraften, så kan de fortfarande ha en sådan kunskap om 

tillstånden att de kan avgöra vilka kvaliteter i en människas 

tillstånd som är mottagliga för inflytande och att formas av 

andemänniskorna, så att lagen därigenom kan börja verka. Och det 

här förklarar i korthet varför du har valts ut som mitt medium och 

att föra min talan. För du ska veta, att jag under en lång tid har 

försökt influera och forma ditt sinne och dina föreställningar, så att 

din själ utvecklas på så vis att ett tillstånd uppstår som gör det 

möjligt för oss att uppnå en samstämmighet, som i sin tur gör det 

möjligt för oss att styra din hjärna och överföra dessa 

sanningsbudskap. Du föddes som ett naturligt medium och, av de 

ordinära orsakerna var det inte svårt för andemänniskorna att styra 

och genom dig kommunicera andevärldens sanningar, vilka inte är 

av en natur som jag och andra har kommunicerat ifråga om 

själssfärerna och relationen med Gud för människan i en högre, 

andlig betydelse. När du läser Johannes meddelande så kommer du 

bättre förstå vad jag har för avsikt att förklara om detta. 

Det finns en annan fas i allt det här, mer personlig för dig, och den 

är att medan vi har utvecklat dig i syftet att utföra vårt arbete och 

hjälpa oss att genomföra vårt uppdrag, så har din själ, som du, 

utvecklats i sin andliga natur och du har fått en närmare enighet 

med Fadern och har fått ta del av Hans kärlek i en stor omfattning, 

och i någon mån har du omvandlats till hans essens, så att du har 

blivit en väldigt annorlunda entitet än vad du var när din 

utveckling för vårt syfte började; och därigenom kommer du få alla 

fördelar som följer med den erfarenhet som du har. 
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Nu är du en av oss i utvecklingen på väg till källan till Faderns 

kärlek, och har tagit del av något av Hans odödlighet, och det beror 

helt på dig själv hur snabb din utveckling ska vara till en 

fullständig omvandling, så som andemänniskor som lever i de 

Himmelska sfärerna har genomgått. Du behöver inte vänta tills du 

kommer till andevärlden för att utvecklas snabbt, även om det 

kommer vara svårare för dig att utvecklas medan du är i köttet, 

som du förstår, men en underbar utveckling kan ske medan du är i 

köttet, och du har fått veta hemligheten bakom den utvecklingen. 

Och jag säger vidare att du har en närmare kontakt med 

andemänniskor som är närmare Fadern och i högre grad innehar 

Hans essens och substans än någon annan människa på Jorden just 

nu. Det här kan verka extravagant och osannolikt för dig, men jag 

förklarar för dig att det är sant och jag och många andemänniskor 

som kommer till dig och skriver, lever i Guds odödlighets 

Himmelska sfärer. 

Så, jag har skrivit länge nu och du är lite trött. Kom ihåg mitt råd 

och be ofta och uppriktigt, om så bara en kort stund, så kommer 

tillståndet bli ditt och vi kommer och fortsätter med våra 

uppenbarelser. 

Med min kärlek och välsignelse, jag är din bror och vän, 

Jesus 
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Beskrivning av Jesus födelse och liv fram till då 

han började tala till folket. 

 

7 juni 1915 

Jag är här, Jesus. 

Jag vill skriva till dig ikväll om min födelse och mitt liv fram till 

då jag började tala till folket. 

Jag föddes i Betlehem, som du vet, i en krubba, och när jag var 

några dagar gammal tog mina föräldrar med mig till Egypten för 

att komma undan Herodes soldater som sänts ut för att döda mig, 

och som tog livet av ett stort antal pojkar som alla var under 2 års 

ålder. Bibelns berättelse om min födelse och mina föräldrars flykt 

och mordet på de oskyldiga stämmer i sin kärna, och jag vill bara 

tillägga att när mina föräldrar kom fram till Betlehem så tvingades 

de inte av fattigdom söka upp en krubba i ett stall för att jag skulle 

kunna födas, för de hade både pengarna och allt annat som 

behövdes för att göra födelsen så bekväm som möjligt för min mor, 

och i själva verket var inte min far fattig på världsliga ting så som 

fattigdomen såg ut på den tiden. 

Bibeln säger att visa män kom med gåvor av guld och rökelse till 

mina föräldrar, eller snarare till mig, men mina föräldrar har 

berättat för mig att det inte var några stora gåvor vad gäller deras 

pengavärde, och deras utgifter för att fly till Egypten täcktes av 

min fars medel innan han kom till Betlehem. 

När de kommit fram till Egypten sökte min far upp en judes hem, 

som var hans släkting, och bodde där en lång tid och utförde det 

arbete som hans yrkeskunskaper gjorde honom lämplig för, och 

han försörjde familjen med sitt arbete, och i någon mån utbildade 

han mig och mina bröder och systrar, för jag hade fyra bröder och 

tre systrar, och alla, förutom jag, föddes i Egypten. 
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När jag nådde en lämplig ålder fick jag gå till småbarnens skola, 

och fick lära mig de saker som hade att göra med judarnas religion, 

och en del saker som inte var religiösa till sin natur. Jag fick aldrig 

lära mig egyptiernas filosofi eller de andra hedniska filosofierna, 

och där det står att jag fick mina religiösa uppfattningar eller 

moraliska läror från någon av dessa filosofer, så tar de fel. 

Min utbildning i de religiösa sakerna hämtades från lärorna i det 

Gamla testamentet, eller snarare från de judiska lärare vars lärobok 

var det Gamla testamentet. 

Min utveckling i kunskapen om sanningarna som jag lärde ut under 

mitt offentliga predikande, kom från mina inre andliga fakulteter, 

och min lärare var Gud, som genom Sina änglar och genom min 

själsperception fick dessa sanningar att komma till mig, eller 

snarare kunskapen om dem, och jag erhöll dem inte på något annat 

vis. Jag föddes inte med kunskapen om att jag var den av Guds 

barn som skickats till Jorden för att lära ut dessa stora sanningar, 

eller för att meddela mänskligheten om återinförandet av 

odödlighetens stora gåva och hur vi kan uppnå den. Utan 

kunskapen om min mission kom till mig efter att jag blivit en man 

och hade de ofta förekommande mötena med Gud via mina andliga 

sinnen. 

Jag förklarade aldrig i de judiska prästernas närhet lagen för dem, 

och ställde inte frågor i 12-årsåldern som det står i Bibeln, och det 

var inte förrän mitt första framträdande, efter att jag blivit en man, 

som jag försökte visa präster eller lekmän att jag var Faderns 

budbärare, och skickad av Honom för att berätta den underbara 

nyheten om den återupprättade odödligheten och om Faderns stora 

kärlek som var nödvändig för att göra alla människor eniga med 

Honom, och för att ge dem ett hem i Hans kungarike. 

Jag var aldrig en syndig pojke eller man, och visste inte i mitt 

hjärta vad synd var; och hur underligt det än kan verka, så försökte 

jag aldrig lära ut dessa sanningar till andra förrän Johannes 

Döparen uttalat min mission. 
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Under min tid som pojke var jag som de andra pojkarna och deltog 

i barndomens lekar och kände mig som ett barn, och jag tänkte 

aldrig att jag var något annat än ett barn. På inga vis var jag 

annorlunda från andra barn, förutom på de vis jag har nämnt, och 

det som säger något annat om mig är osant. 

Mina läror var de som Fadern hade gett mig från början, men som 

jag bara blev medveten om efter att jag började ha en nära 

kommunikation med Fadern, och lärde mig om mitt uppdrag av 

Honom. Så ni måste tro att jag var en människornas son lika 

mycket som en Guds son, och i bokstavlig mening. Jag skulle inte 

ha varit trogen mitt uppdrag om jag hade hävdat att jag var Guds 

enda barn eller son, för det är inte sant – och människorna bör inte 

lära ut det så. 

Ja, jag vet att det sägs att min mor fick veta syftet med min födelse 

och vilken välsignad kvinna hon var, men det är inte sant. Min 

mor, så som hon har berättat det för mig, hade ingen orsak att anta 

att jag var annorlunda jämfört med andra människobarn. 

Berättelsen om hur Guds ängel kom till henne och talade om för 

henne att hon måste föda ett barn som skulle vara avlad av Gud 

eller Guds Helige ande, och att hon, som en jungfru, skulle bära 

och föda det barnet, är inte sant, för hon har aldrig i sitt liv sagt 

mig att hon fick något sådant besök; och jag vet att hon skulle bli 

lika överraskad, vilket många människor blir, av att en jungfru 

skulle kunna föda barn. Så ni förstår, Bibelns redogörelse för hur 

jag avlades och alla kringliggande omständigheter är inte sann. 

Min far, Josef, hade ingen tanke på att jag inte skulle vara hans 

barn, och berättelsen om ängeln som kom till honom och talade om 

att han inte fick fördriva henne på grund av hennes tillstånd är inte 

sann, eftersom han aldrig i något av alla sina samtal med mig har 

antytt att jag var något annat än hans eget barn. 

Mellan tiden då jag var 12 år gammal och mitt offentliga 

predikande, så bodde jag hemma hos mina föräldrar och hjälpte 

min far i hans snickeriverksamhet, och under all den tiden kom det 
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aldrig några antydningar från honom om att jag inte skulle vara 

hans barn, eller att jag var annorlunda än andra barn, förutom att 

jag inte ägnade mig åt syndiga saker. 

När jag började ta emot Guds kärlek in i min själ, så kom jag 

väldigt nära Fadern, och den här relationen ledde fram till att jag 

insåg att jag skickats av Gud med ett uppdrag att utföra och en stor 

och viktig sanning att berätta; och till sist berättade rösten i min 

själ för mig att jag var min Fars sanna son och jag trodde det, och 

började lära ut och predika sanningarna om Hans kärlek och 

människans frälsning. 

Jag kände Johannes Döparen under min uppväxt. Han var min 

kusin och vi lekte ofta tillsammans, och efteråt pratade vi om 

sanningen om mitt uppdrag och hur den kunde föras ut i världen. 

Johannes var ett väldigt bra medium, och såg i sina syner vem jag 

var och vad mitt uppdrag på Jorden var, och därför berättade han 

om min ankomst när tiden var inne. Han insåg skillnaden i våra 

uppdrag, och pratade om hur han inte var värd att ta av mig skorna 

från mina fötter. Men han förstod ändå inte till fullo mitt uppdrag 

och den stora sanningen om Faderns återupprättande av 

människornas odödlighet. 

Jag blev Kristus först när jag helgades av min Far, och det 

inträffade samtidigt som jag döptes av Johannes. Jag var som 

Kristus annorlunda jämfört med vem jag var som Jesus. Kristus 

innebär att Faderns princip hade överförts till mig, vilket gjorde 

mig enig med Honom i att inneha samma stora kärlek. Kristus är 

att kärleken själv manifesterades i mig som människa. Den här 

Kristus-principen är universell och finns överallt, precis som den 

Helige ande, men jag är begränsad i min besittning av den, precis 

som ni är. 

Jag utlovade aldrig som endast Jesus den stora gåvan som 

omnämns i Bibeln, så som att där två eller tre samlas tillsammans 

så kommer även jag finnas där, för det skulle vara omöjligt för mig 
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att finnas på alla platser samtidigt. Men Kristus, utan form eller 

begränsning, är allnärvarande och kan därigenom uppfylla mitt 

löfte i det avseendet. Kristus är lika levande i dag som någonsin. 

Han korsfästes aldrig och dog aldrig, som Jesus. 

Ja, jag tror du är för trött nu för att fortsätta, för du behöver sömn 

helt enkelt. Jag märker inget särskilt inflytande som kommer över 

dig för att framkalla sömn. Jag fortsätter i en nära framtid. 

Din bror och vän,  

Jesus. 

 

Helen: Bekräftar att Jesus skrev genom James. 

 

7 juni 1915 

Jag är här, Helen. 

Ja, mitt hjärta, du är för sömnig för att skriva, så det är bättre att du 

går till sängs och får dig en god natts sömn. 

Mästaren tog inte alls illa upp, för han förstod att du inte kunde 

hålla dig tillräckligt vaken för att skriva. Han avslutar nästa gång 

och du kommer vara intresserad av innehållet. 

Med all min kärlek säger jag godnatt, 

Din egen sanna och kärleksfulla, 

Helen 
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Jesus fortsätter sin beskrivning av sin födelse och 

sitt liv fram till tiden då han talade till folket. 

 

8 juni 1915 

Jag är här, Jesus. 

Jag fortsätter mitt brev om min födelse och mitt verk som jag 

påbörjade häromkvällen. 

När jag kände mig säker på att jag valts ut av min Far att utföra 

Hans arbete med att berätta för världen om möjligheten att ta emot 

Hans stora gåva av gudomlig kärlek som finns i Hans natur, och 

vilken utgör den dominerande principen i den naturen, så 

påbörjade jag mitt offentliga predikande, och fortsatte att arbeta för 

mänsklighetens frälsning, på Jorden, tills min död kom på korset. 

Jag var då inte lika perfekt som jag är nu, och min kunskap om 

Faderns sanningar var inte lika stor som den är nu. 

Låt dock människorna få veta, att det jag lärde ut var sant, även om 

jag inte lärde ut all sanning, och de kommer att lära sig att jag är 

min Fars sanna son, och den särskilde budbärare genom vilken 

dessa stora sanningar skulle läras ut till mänskligheten. 

På Jorden var jag inte så fylld av Faderns kärlek som jag är nu, och 

jag hade inte kraften att få människorna att känna att den här 

kärleken är det enda som kommer försona dem med Fadern och 

göra dem eniga med Honom, så som jag har blivit nu. Så 

människorna måste tro på att jag kommunicerar de verkliga 

sanningarna till dem vilka kommer visa dem vägen till Faderns 

kärlek och till deras egen frälsning. 

Du har i ditt sinne önskan att veta hur det kom sig att de vise 

männen kom till mig med sina gåvor och sin beundran, om jag inte 
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hade skapats speciellt av Gud för att bli Hans son och representant 

på Jorden. 

Ja, de vise männen kom, men deras besök berodde inte på någon 

kunskap de hade om att jag var ett gudomligt skapat barn, eller att 

jag inte var ett naturligt barn, utan för att de var astrologer, och de 

hade sett en ny och lysande stjärna på himlarna, och det betydde 

för dem att en viktig händelse hade ägt rum, och eftersom de 

studerade det Gamla testamentet där en sådan stjärna refererades 

till som förebådaren av en frälsares födelse, så drog de slutsatsen 

att den stjärnan var den som avsågs, och att min födelse var en 

blygsam sådan, som de förväntade sig var densamma som den som 

skrifterna avsåg, och därmed att jag var den Kristus som det 

talades om. Men utöver den här kunskapen som astrologer och den 

i skrifterna, så hade de ingen kunskap om att jag var den Kristus 

som skulle födas; och när det hävdas att de hade fått information 

från Gud eller Hans änglar om att jag var denne Kristus, så är den 

hävdelsen inte sann. 

Jag vet detta, eftersom jag sedan min ankomst till andevärlden har 

träffat dessa män och pratat med dem, och de har berättat detta för 

mig som jag skrivit. Så även om jag var den Kristus som Bibeln 

hänvisar till – jag menar i det Gamla testamentets profetior – så 

hade dessa vise män ändå ingen annan kunskap än om det faktum 

jag berättat för dig om. 

Jag vet att jag skickades av Fadern för att utföra uppdraget som jag 

genomförde, och att det var avsett från början att jag skulle smörjas 

till Kristus, men detta visste jag inte förrän efter jag blev en man 

och då fick jag veta att detta var mitt uppdrag av ängeln och av min 

egen inre röst. 

Min mor eller far eller mina syskon visste inte, och även efter att 

jag hade förklarat mitt uppdrag och visat de underbara krafter som 

skänkts mig, så trodde de inte på mitt uppdrag, utan trodde att jag 

var utom mig, det vill säga, som ni uttrycker det, tokig i min tro att 
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jag var den som Fadern valt ut. Bibeln själv visar att detta var deras 

sinnestillstånd. 

Så, även om jag är Kristus från Bibeln, och det instrument Fadern 

valt ut för att göra de stora sanningar som jag har uttalat kända, och 

vilka jag ska uttala genom dig, så är jag inte den enda av Guds 

barn i den betydelse som detta vanligen tolkas som. Och i mycket 

mindre grad är jag Gud. Som jag har sagt så finns det bara en Gud, 

och jag är bara Hans son och en lärare som skickats till världen för 

att berätta för mänskligheten om odödlighetens gåva och hur 

människorna kan ta emot den. 

Jag kommer att berätta mer om mig själv när vi fortsätter vårt 

arbete tillsammans. Låt inte någon människa tro att jag föddes av 

jungrun Maria, eller att jag avlades av den Helige ande, eller att jag 

är Gud, för alla de sakerna är osanna. 

Jag ska avsluta nu, och med all min kärlek och välsignelse och 

Faderns välsignelser, så säger jag godnatt. 

Din vän och bror, 

Jesus. 
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Professor Salyards kommenterar Jesus 

beskrivning av sin födelse och sitt liv fram till 

tiden då han började tala till folket. 

 

8 juni 2015 

Jag är här, din gamla professor. 

Jag är väldigt glad och vill säga till dig att du är i ett mycket bättre 

tillstånd för att skriva än du har varit sedan jag började skriva till 

dig. Jag är så glad för det, för det indikerar förbättringar både i ditt 

fysiska och i ditt mentala tillstånd. 

Jag var väldigt intresserad av Mästarens senaste meddelande, för 

det lägger fram fakta som inte stämmer med Bibelns historier, och 

vad jag har lärt mig att tro. Självklart vet han vad sanningen är, och 

när han talar om något för oss så tvivlar vi aldrig, ens för ett 

ögonblick, på honom, och det bör inte heller du göra. 

Och när du börjar analysera och begrunda de uttalanden han gör, så 

kommer du märka att de är mer rimliga än historien som står i 

Bibeln. I hans uttalanden finns det inget mirakulöst, eller något 

som kräver en tro på något som ligger bortom förnuftet. Allt är så 

naturligt och i överensstämmighet med hur naturen fungerar, vilket 

kan observeras i varje annan människas födelse. Hans uttalande om 

hur och när kunskapen kom till honom om att han var den som 

valts av Gud att berätta den goda nyheten om återupprättandet av 

odödligheten och att Faderns gudomliga kärlek väntar på hela 

mänskligheten, är väldigt nytt tror jag, och kommer att överraska 

de flesta. 

Men hur rimligt är detta? Hade han vetat från sin födelse att han 

var Kristus, som hade lovats judarna, är det då möjligt att han 

under alla de trettio år då han höll sig dold, inte skulle ha berättat 

om sitt uppdrag och påbörjat arbetet med att meddela 
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mänskligheten de goda nyheterna som han efteråt berättade om? 

Det verkar helt otroligt att han inte skulle ha gjort det. Åren från 25 

till 30 är väldigt viktiga år i en människas liv, och många stora 

saker har utförts av samma människor under den perioden i deras 

liv; och det är inte rimligt att en som hade kunskapen sedan 

barndomen om att han var Guds särskilde budbärare, iklädd alla de 

krafter och all kännedom om sanning som Jesus uppvisade efter att 

han börjat tala till folket, skulle ha hållit sig dold under de år jag 

nämnde och inte gett världen möjligheten att gynnas av dessa stora 

gåvor. Nej, som jag ser det är hans historia en som är förenlig med 

rim och reson, och jag måste tro på den. I vilket fall så räcker det 

mycket väl med det faktum att han säger att det är sant. 

Ja, jag hade hoppats kunna fortsätta förklara lagarna i andevärlden 

vid det här laget, men din tid har varit fullbokad så jag kunde inte 

tränga mig på dig; men väldigt snart, om du så vill, så fortsätter vi. 

Med all min kärlek säger jag godnatt. 

Din gamla professor och lärare, 

Joseph Salyards. 

 

Guds kungarike på Jorden och i andevärlden och 

vägen till den perfekta människans kungarike. 

 

5 juni 1917 

Jag är här, Jesus. 

Jag kommer ikväll för att skriva om det enda sättet som människan 

kan nå Guds kungarike. 



Padgett Messages på svenska – volym 1 

25 

Det här är ett ämne som många människor och lärare har försökt 

förklara för mänskligheten, och de sätt som beskrivits har varit lika 

varierande och ibland motsägelsefulla som de tankar och den 

utbildning som skiljer dessa människor åt; och alla har velat basera 

sina läror och slutsatser på Bibeln. Jag menar förstås de som kallar 

sig kristna. Vad gäller andra lärare och reformister, som de har 

kallats, så baseras deras läror på olika sekters doktriner som de har 

hört till eller förklarat sin trohet till. Men Guds kungarike är i 

synnerhet en fras som hittas i och hör till den kristna Bibeln, och i 

någon omfattning de hebreiska skrifterna. 

I begrundandet av ämnet för det här meddelandet så är det först 

viktigt att förstå vad som menas med “Guds kungarike”. Några 

uppfattar eller förstår det som ett kungarike på Jorden där Guds 

vilja och lagar följs och lyds av människorna i det dödliga livet, 

och andra förstår det som att Guds kungarike finns och fortsätter 

att finnas i perfektion i andevärlden; och för några få är det 

kungariket som kommer att finna sitt hem eller platsen för sin 

existens i de Himmelska sfärerna. 

Vägen till vart och ett av dessa kungariken är inte detsamma, även 

om vägen till det enda, vilket är det Himmelska kungariket, av 

nödvändighet också blir vägen till de andra, eller med andra ord så 

kommer den som följer vägen till det Himmelska kungariket också 

att göra de saker och lyda de av Guds lagar som är nödvändiga för 

att upprätta Kungarikena på Jorden och i andevärlden; men den 

som endast följer vägen som leder till upprättandet av kungariket 

på Jorden och i andevärlden, kan omöjligen bli en invånare i det 

Himmelska kungariket. Guds kungarike på Jorden, eller i 

andevärlden, kan uppnås av människan eller andemänniskan 

genom att lyda Guds vilja i det som fungerar som en rening av 

hennes naturliga kärlek, och får denna att bli i harmoni med Hans 

lagar som påverkar och styr människan som en ren människa; det 

vill säga återställa människan till det perfekta tillstånd som 

existerade före de första föräldrarnas fall; och många av mina läror 

här på Jorden, av vilka ett antal har bevarats i Bibeln, avsåg att 

instruera människorna om de val i livet som skulle utveckla deras 
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moraliska kvaliteter och befria dem från syndernas fläckar och 

destruktivitet som de levde i då och lever i nu. 

Genom att observera mina läror och uppriktigt lyda dessa 

moraliska föreskrifter, så kommer människan förlora de saker som 

hör till hennes aptit och passioner och onda tankar och önskningar, 

och inse att i deras plats så kommer en renare kärlek och mer 

andliga önskningar och tankar som leder till ett renande av hennes 

hjärta och själ, vilket innebär att leva och tänka i harmoni med 

Guds vilja och lagar. För Gud är enbart god, och alla Hans lagar 

kräver att människan ska bli god för att detta kungarike i 

andevärlden ska kunna upprättas. 

Naturligt sett, och jag menar enligt Hans skapelse, så är människan 

god, och inte den fördärvade varelse som kyrkan i så många sekler 

har förklarat att hon är genom sina läror och doktriner; och när hon 

når fram till det goda tillstånd som vadr hennes från början, så 

kommer hon helt ha gjort sig kvitt de förorenande drifter, tankar 

och önskningar som gjorde henne syndig och i disharmoni med 

vad hon nu är. 

Så utifrån detta kommer du se att människans arbete, för att 

möjliggöra att kungariket ska upprättas på Jorden, är i stora drag 

ett avsägelsens arbete; och den här sanningen lärdes ut av profeter 

och lärare före tiden då jag kom till Jorden och lärde ut vägen till 

det Himmelska kungariket; och samma sanning gäller 

andemänniskorna som ska utgöra och upprätta kungariket i 

andevärlden. 

I dessa kungariken av renande och återtagandet av den perfekta, 

naturliga kärleken, så kommer det inte finnas något av Faderns 

gudomliga natur, förutom som det generellt kan sägas, att alla 

föremål i Hans skapelse, eftersom de är sådana föremål, kan ta del 

i det gudomligas avbild. Men detta är inte det gudomliga. Det 

gudomliga är i sin verkliga betydelse det som är en del av Guds 

själva essens och natur, och inte det som endast är ett föremål i 

Hans skapelse. 
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Människan, i kropp, själ och andekropp, är bara en av Guds 

skapelser, och för själens del, en avbild av dess Skapare, men den 

här skapelsen gjordes inte av någon, ens den minsta del av Guds 

essens eller substans; och den här skapelsen kan, om Fadern så 

önskar, i sin sammansättning och samordnade existens, helt 

förstöras och reduceras till de element som den skapats av, utan att 

på minsta vis påverka Guds sanna substans eller natur. Så ni 

kommer se att det inte finns något av det gudomliga i eller av 

människan; och därmed så kommer det där i, när Guds kungarike 

upprättas på Jorden eller i andevärlden, inte finnas något 

gudomligt, endast de perfekta varelsernas existens, som lever och 

tänker i harmoni med Guds lagar som styr deras skapelse och 

existens. 

Så sättet att upprätta dessa två icke-gudomliga kungariken är 

genom att människan följer det sätt att tänka och leva som gör det 

möjligt för henne att avsäga sig och göra sig av med de saker – 

främmande för hennes verkliga natur – som förhindrar att hon 

återigen är i exakt harmoni med Guds vilja så som den uttrycks och 

gjorts obligatorisk genom lagen om människans skapelse. 

När människan följer den moraliska lagen så kommer hon att 

uppnå det här målet. Den kärlek som människan förlänats, som den 

perfekta människan, gör det möjligt för henne, då den renas och 

blir mer harmonisk, att älska Gud och älska sin nästa som sig själv, 

för den här naturliga kärleken är en som i sin perfektion och natur 

är universell, och i utövandet av denna så är varje människa sin 

grannes bror eller syster. 

Den här kärlekens progressiva kvaliteter som varje människa kan 

uppnå, beskrivs sanningsenligt och underbart av Petrus i ett av 

hans brev i Bibeln (II Petrus, kapitel 1, vers 5-7), och om 

människan tar dessa successiva steg i sitt förvärvande av denna 

kärleks renande utveckling, så kommer de att nå det stora mål de 

söker efter. Som jag har skrivit så innehåller Bibeln många av mina 

läror som, om de följs, kommer att leda till det här målet, och 

människan kommer att förverkliga Guds kungarike på Jorden. 
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Och låt mig här korrigera en feluppfattad föreställning eller tanke 

som så länge förekommit bland människorna, och som en följd 

därav har fördröjt kungariket på Jorden; och den korrigeringen är 

att Gud inte genom sin befallning, eller oavsett önskningar och 

verkningar i människornas själar, kommer att upprätta sitt 

kungarike. Dess upprättande beror på människan, henne själv, och 

tills hennes kärlek blir och hon själv blir i harmoni med Guds vilja, 

så kommer det här kungariket aldrig upprättas. 

Jag vet att detta är vad man tror och lär ut och betonar, och 

människorna lägger allt sitt hopp och alla sina förväntningar på en 

välsignad himmel i det uttalandet, att jag någon gång ska komma 

genom molnen i himlen med ett stort utrop till Jorden, och genom 

den kraft som de tror finns i mig ska jag upprätta Guds kungarike – 

ett slags kungarike där jag kommer vara kung och styra enväldigt, 

och ta emot de som mina undersåtar som tror på och dyrkar mig, 

och skicka de som inte gör det till en evig fördömelse och ett stort 

mörker. 

Ja, det här är ömkansvärt, osant och helt fel. Kungariket kommer 

aldrig upprättas på det viset, för endast människan själv kan få det 

här kungariket att existera, enbart genom att bli den rena, perfekta 

människan som existerade när Guds jordiska kungarike genom 

människans skapelse fanns. Endast människan har fört in synden i 

världen, och människan måste själv förstöra synden, och sedan 

kommer harmonin med Faderns vilja att återinföras, och även det 

här kungariket. 

Men, utifrån vad jag har skrivit, så får det inte ens för ett ögonblick 

eller i minsta möjliga mån ens dras slutsatsen att Gud inte tar och 

inte kommer ta någon del i att återupprätta detta kungarike, för det 

är ett faktum att Han arbetar genom Sina änglar på människornas 

själar och tankar för att föra det här kungariket till Jorden; men 

Han kommer inte att tvinga fram dess upprättande – det måste 

komma frivilligt från människornas sida. 
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När Han skapade människan, så gav Han henne en fri vilja – den 

mest underbara av de naturliga gåvorna människan fått – och Han 

kommer inte, genom att använda sin kraft, godtyckligt styra över 

riktningen den viljan tar, utan lämnar människan att styra över 

detta. Självklart så måste människan, om hon därigenom går emot 

Guds lagar i detta, lida konsekvenserna, för Han ändrar aldrig och 

åsidosätter aldrig Sina lagar. Människan kan använda sin fria vilja 

som hon önskar, och hennes tankar och begär kan påverka hennes 

handlingar, men friheten att använda den förhindrar inte 

åläggandet av påföljder som lagarna föreskriver när de inte hålls. 

På så vis ser du att det finns en frihet utan begränsningar, men 

varje oharmoniskt användande av den friheten måste bjuda in 

påläggandet av det som nödvändigtvis följer på ett brott mot 

harmonin. 

Gud vill ha och väntar tålmodigt på människans kärlek, och är 

alltid den kärleksfulle Fadern som gläds, inte åt Sina varelsers 

lidanden, för han vill att deras kärlek ska komma frivilligt och utan 

restriktioner eller rädsla för straff eller hopp om belöning, förutom 

den belöning som nödvändigtvis följer genom sammanblandandet 

av Guds kärlek och människans kärlek. 

Sedan säger jag att Himlens kungarike på Jorden inte är det 

Gudomliga kungariket, och har inte nödvändigtvis inom sig det 

som är gudomligt, förutom den kärlek Gud har till Sina varelser för 

att välsigna dem och göra dem lyckliga. Hans essens och substans 

överförs inte till dem, för om det var så, så skulle inte människan 

förbli i kungariket på Jorden, utan skulle i viss mån vara i de 

Himmelska sfärerna, även här på Jorden, och jag känner till en del 

människor som finns i den Gudomliga himlen medan de 

fortfarande är dödliga. 

Det jag har sagt om Himlens kungarike här på Jorden gäller 

likafullt i sanning Guds kungarike i andevärlden, för där är 

invånarna människor i andekropp som har övergett sina fysiska 

kroppar, och blivit renade i sin naturliga kärlek och är i harmoni 
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med Guds vilja och lagar som styr deras existens som perfekta 

människor. 

Även om Guds kungarike ännu inte har upprättats på Jorden, så har 

det upprättats i andevärlden, för i den högsta sfären i den världen 

så har människosjälarna renats och harmonin har återställts, och 

människosjälarna där åtnjuter den överlägsna lycka som gavs till 

dem i stunden då de först skapades, vilken Gud förklarade som 

väldigt god. Ibland beskriver någon det kungarikets välsignelse 

och underbara lycka för er; och jag säger inte att detta är bortom 

alla människors förmåga att förstå, och det upprättades inte av 

Guds blotta kraft och vilja, utan genom människors användning av 

viljan efter att de blivit andemänniskor och avsagt sig ondska och 

synd, och genom att få sina tankar och önskningar och själen i sin 

naturliga kärlek renade och förda till att vara harmoniska. Och här 

måste jag säga, att alla människor som någonsin har levt, eller som 

någonsin kommer att leva, någon gång kommer att leva i Guds 

kungarike i andevärlden eller i de Himmelska sfärernas kungarike, 

men den stora majoriteten kommer att finna sina hem i det förra 

kungariket. 

Helvetena och de mörka platserna kommer att tömmas på sina 

invånare och överges för alltid, och, om än till dödligas 

överraskning många gånger, inte genom Guds befallning, utan 

genom användningen av människans vilja och önskningar och 

längtan efter att uppnå renandet av deras kärlek, och genom att nå 

målet för sina aspirationer. Men Gud kommer att vara med dem i 

deras strävan, och Hans änglar kommer att utföra Hans vilja 

genom att hjälpa dödliga och andemänniskor på vägen till det 

andliga kungariket. 

Se då hur viktigt det är att dödliga förstår och inser det stora arbete 

de måste göra för att upprätta kungariket på Jorden och kungariket 

i andevärlden, och inte vila i onödan i enbart den intellektuella 

föreställningen om att Gud på Sitt eget sätt och när Han själv vill 

ska upprätta det här kungariket, och att de som tror på Gud och 

följer sina kyrkors påbud och doktriner och gör sin plikt som 
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församlingsmedlemmar ska bli invånare i det kungariket, och i den 

stunden bli rena och fläckfria och i harmoni med Guds vilja och 

lagar. 

Det är en väldigt skadlig föreställning, för den enda vägen till det 

kungariket är genom avsägande och rening, och ingen av de 

föreställningar som en människa någonsin haft som inte leder till 

denna rening av människosjälen, kommer att leda till detta 

kungarike. Människan måste, med hjälp av Fadern, forma sitt eget 

öde, och Fadern kommer inte, utan människans egen strävan, att ge 

henne ett öde som hennes själstillstånd och kärlek inte berättigar 

henne. 

Men det finns ett Kungarike som är större och annorlunda och olikt 

dessa kungariken som jag skrivit om, och det är Guds Himmelska 

kungarike, och endast de som tar emot Guds essens kan bli 

invånare i det Kungariket. Människans själar måste omvandlas till 

Guds själva gudomliga natur, och människans naturliga kärlek 

måste förändras i alla sina kvaliteter och element till Faderns 

gudomliga kärlek. 

Jag har skrivit att många av mina läror om moral finns 

dokumenterade i Bibeln, och att jag kom, eller snarare mitt 

accepterande av Fadern som Hans älskade son, och mottagandet in 

i min själ av Hans Gudomliga kärlek gjorde mig kvalificerad att 

lära ut vägen till de olika kungarikena; och så som det sägs i den 

boken, så återställdes det som förlorades genom den förste 

mannens olydnad, genom ankomsten av den andre, och det innebär 

bara att jag, genom den kunskap som kom till mig om sanning och 

de lagar om harmoni som reglerar Guds universum, kunde lära 

människorna vägen till en återgång till deras själars renhet och 

utveckling i naturlig kärlek som fanns före den stora förlusten som 

orsakades av den förste mannens olydnad. Jag skulle inte införa 

detta återställande med någon stor kraft eller gudalika kvaliteter av 

allvetande som jag förmodas ha besuttit, utan enbart genom att lära 

människorna att älska Gud och sina syskon och att följa den 

livsinriktning och det tänkande som nödvändigtvis gör det möjligt 
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för dem att avsäga sig synd och ondska och nå ett tillstånd av 

harmoni med lagarna om deras skapelse. 

Medan jag lärde ut dessa moraliska sanningar, så lärde jag också ut 

de stora andliga sanningar som visar människan vägen till det 

Himmelska kungariket, för i mina möten med Fadern så kom inte 

bara den Gudomliga kärleken som omvandlade min själ till 

Faderns substans i dess kärlekskvaliteter, utan också kunskapen 

med vilken denna Gudomliga kärlek kan erhållas, och den säkra 

vägen till det Himmelska kungariket, även om i någon grad medan 

vi är i köttet. 

Men mina andliga läror som visar vägen till det Himmelska 

kungariket förstods inte så väl av mina åhörare – och inte ens av 

mina närmaste lärjungar – men desto mer av Johannes, och därför 

bevarades de inte i Bibeln så som mina moraliska läror gjorde. Och 

vad gäller Bibeln, så menar jag de ursprungliga manuskripten som 

inte skrevs förrän många år efter min död. Även i dessa manuskript 

så bibehölls inte många av mina läror om vägen som leder till det 

Himmelska kungariket, och efteråt när dessa manuskript 

kopierades och de kopiorna omkopierades, så bevarades inte de 

viktiga sanningarna – knappt någon. Fast de grundläggande, som: 

Gud är kärlek, och förutom om en människa föds på nytt så kan 

hon inte komma in i Himlens kungarike, de behölls. 

Och när tiden gick och omkopieringen fortsatte så bevarades färre 

och färre av mina föreskrifter, och människan lärde sig mindre och 

mindre om dessa högre sanningar, och därmed var det blott de 

moraliska lärorna som förstods bättre och användes av lärare och 

vägledare av massorna för att leda människan till ett Guds 

kungarike. 

Och utöver detta så ändrade de ledarna på de moraliska 

sanningarna och tolkningarna av de första skribenterna så att det 

gjorde det möjligt för ledarna att samla på sig välstånd och makt 

och kontroll över folket i deras föreställningar och metoder för 

dyrkan. Kärlekens Gud blev då, i stor omfattning, en hatets och 
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vredens Gud som bestraffade de som vågade trotsa de påbud som 

kyrkans hierarki gav dem att följa, som vore de Guds krav och 

vilja. 

Men dessa saker har beskrivits utförligare på andra platser, och jag 

ska inte gå vidare in på dem, och nu kommer jag berätta om den 

sanna vägen som leder till Guds kungarike i de Himmelska 

sfärerna. Ja, vi har skrivit en lång stund ikväll, och jag tror det är 

bäst att senarelägga mitt vidare skrivande. Jag måste ändå säga att 

jag är glad att du är i ett så mycket bättre tillstånd, och jag känner 

att vi nu kan fortsätta i snabbare takt med våra meddelanden. 

Kom ihåg detta, att mina löften kommer att uppfyllas, och du 

måste ha tilltro, jag är med dig väldigt ofta, och älskar dig som du 

vet, och kommer fortsätta be till Fadern för dig. Så lita på mig och 

var säker på att jag hjälper dig i din önskan. 

Godnatt och Gud välsigne dig. 

Din bror och vän, Jesus. 

 

Aposteln Johannes bekräftar att Jesus skrev om de 

två kungarikena. 

 

5 maj 1917 

Jag är här, Sankt Johannes, apostel till Jesus. 

Jag ska inte skriva mycket, men önskar säga att du fick ett 

underbart meddelande från Mästaren ikväll, och att han var väldigt 

mån om att du skulle ta emot det så korrekt som möjligt; och jag 
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måste säga dig att han var mycket nöjd med hur han fick 

möjligheten att uttrycka sina tankar. 

Det är en underbar uppenbarelse om de två kungarikena som kan 

och som kommer att upprättas; kungariket i andevärlden har redan 

upprättats, för det finns många andemänniskor som har reningen i 

naturlig kärlek i den grad som gör dem till perfekta människor, likt 

de första föräldrarna. 

Ja, han kommer snart och beskriver den större och viktigare vägen 

till Faderns verkliga kungarike, och jag hoppas att du kommer vara 

i ett tillstånd där du kan ta emot den här delen av budskapet på ett 

lika korrekt vis som du har tagit emot det som skrivits ikväll. 

Vilken Jesus han är i sin kunskap och kärlek. Kan du tvivla på att 

han är den faktiske Kristus och mänsklighetens Frälsare, och som 

visade människorna den enda vägen till det Himmelska 

kungariket? 

Det har samlats en stor mängd andemänniskor här ikväll, och 

många som har hört hans meddelande förundrades och jag vet att 

de gynnades därigenom. De högre andemänniskorna var här i ett 

stort antal, och även många som har lärt sig vägen och nu går den; 

och om du kunde ha sett deras kärleksuttryck så skulle du ha tackat 

Fadern med all tacksamhet i din själ för att du har valts ut för det 

här arbetet. Åh, min bror, låt inte tvivel komma in i din själ över 

ditt uppdrag och över det arbete du gör. 

Dina kontakter, både de högre och de som utvecklas, var här, och 

de är så tacksamma för att Fadern är så god, och välsignar dig så 

mycket. Jag ska inte skriva mer, men vill som avslut upprepa; be 

och tro så kommer kärleken till dig i allt större överflöd. Med min 

kärlek och Faderns välsignelser, så säger jag godnatt. 

Din bror i Kristus, Johannes 
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Den enda vägen till Guds kungarike i de 

Himmelska sfärerna. 

 

15 maj 1917 

Jag är här, Jesus. 

Jag kommer ikväll och önskar avsluta mitt meddelande och hoppas 

att du ska kunna ta emot det. Ja, så för att fortsätta så har jag 

beskrivit vägen till Guds kungarike på Jorden och i andevärlden, 

och nu kommer jag beskriva den enda vägen till Guds kungarike i 

de Himmelska sfärerna. 

Som jag skrev tidigare, så gav Gud människan, när hon skapades, 

och utöver att Gud gett henne de saker som gjorde henne till den 

perfekta människan och i harmoni med Faderns vilja och lagar, 

även potentialen eller privilegiet att ta emot Guds kärlek, förutsatt 

att hon skulle söka efter den på det enda sättet som Gud hade 

planerat att den skulle kunna fås. Men istället för att välkomna det 

här stora privilegiet, så blev människan olydig och ville använda 

sin egen vilja, och gjorde det på ett sätt som inte bara ledde till 

hennes fall från det tillståndet och tillståndet med den perfekta 

mänsklighet som Gud hade skapat henne till, utan också förlusten 

av det stora privilegiet att ta emot Guds kärlek, vilken sedan aldrig 

gavs på nytt till henne förrän min ankomst och mina läror om att 

den gåvan skänks på nytt och det sanna sättet att få den Kärleken 

på. 

Här behöver vi förstå vad den Gudomliga kärleken var och är, för 

den är detsamma idag som den var när människan skapades till 

Guds avbild. Den här kärleken skiljer sig åt från människans 

naturliga kärlek, vilken hon gavs vid sin tillblivelse och vilken hör 

till alla människor och som de alla besitter i ett mer eller mindre 

perfekt tillstånd, på så vis att den Gudomliga kärleken är den 

kärlek som hör till eller är en del av Gud, som besitter Hans natur 

och är sammansatt av Hans substans, och vilken, när en människa 
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besitter den i tillräckligt hög grad, gör henne gudomlig och av 

Guds natur. Den här stora kärleken avsåg Gud att den skulle tas 

emot och innehas av alla människor som önskar ta emot den och 

som skulle göra en strävan efter att få den. 

Det är den Gudomliga kärleken som i sig själv innehåller det 

gudomliga, vilket den naturliga kärleken inte gör. Jag vet att 

många skriver och tror att alla människor, oavsett vilken slags 

kärlek de har i sina själar, besitter vad de kallar för “den gudomliga 

gnistan”, vilken bara behöver rätt utveckling för att göra alla 

människor gudomliga. Men den här uppfattningen om människans 

tillstånd i sitt naturliga tillstånd är helt fel, för människan har inte 

någon gudomlig del inom sig, och kan aldrig ha det, såvida hon 

inte tar emot och inom sig utvecklar den Gudomliga kärleken. 

I hela Guds universum och skapelsen av materiella och andliga 

saker så är den enda av Hans varelser som inom sig har 

möjligheten att ha något som är av en gudomlig natur den som 

besitter denna Gudomliga kärlek. Gåvan av kärlek avsåg, i sin 

verkan och effekt, att omvandla människan från den blott perfekta 

människan till en gudomlig ängel, och på så vis skapa ett Guds 

kungarike i de Himmelska sfärerna, där endast det som är 

gudomligt kan komma in och finna sig en boplats. Och du måste 

förstå att precis som det beror i väldigt hög grad på människan 

själv att hon upprättar Guds kungarike på Jorden eller i den andliga 

världen, så beror det också i väldigt hög grad på människan att 

upprätta kungariket i de Himmelska sfärerna. Gud kommer inte att 

och ger inte någon kraft till att upprätta detta Gudomliga 

kungarike, och om människan aldrig hade tagit emot Guds kärlek 

in i sin själ, så skulle något sådant kungarike aldrig ha kommit att 

existera. 

Det finns nu ett kungarike i den Himmelska sfären, men inte ett 

färdigt sådant, för det är fortfarande öppet och håller på att bildas, 

och det är öppet för alla andemänniskor att komma dit, och 

människan måste söka sig dit på den enda vägen som Fadern har 

upplåtit, och ingen människa eller andemänniska kommer att vara 
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utestängd från det, om de, med all sin längtan i sin själ, söker att få 

komma in i det kungariket. 

Jag måste också berätta att tiden kommer då det Himmelska 

kungariket kommer att vara färdigt, och därefter kommer varken 

andemänniska eller människa att kunna komma in där: för Faderns 

gudomliga kärlek kommer återigen att dras tillbaka från 

människan, som den drogs tillbaka från de första föräldrarna, och 

det enda kungariket som sedan kommer att vara tillgängligt för 

människan kommer att vara det kungarike som kommer att finnas 

på Jorden, eller det som nu finns i andevärlden. 

Så vilken väg är det som leder till detta Himmelska kungarike? 

Den enda vägen? För det finns endast en! 

Efterlevandet av de moraliska föreskrifterna och renandet av 

människornas själar från synd genom att följa dessa föreskrifter 

kommer inte leda till det här kungariket, för som ni redan kan se, 

så kan inte strömmen stiga högre upp än källan den kommer från, 

och människosjälarnas källa i ett enbart renat tillstånd är den 

perfekta människans tillstånd – det tillstånd hon var i före sitt fall – 

och därigenom är följden av efterlevandet av de blott moraliska 

föreskrifterna och användandet av naturlig kärlek i det rena 

tillståndet att människan kommer återställas till den perfekta 

människans tillstånd – den skapade människan i vilken det inte 

finns något av det gudomliga. Men detta återställda tillstånd i 

människan kommer att vara så perfekt och i harmoni med Guds 

vilja och Hans lagar som reglerar den högsta och mest perfekta av 

Hans varelser, att människan kommer att vara väldigt lycklig. 

Ändå kommer hon fortsätta att vara endast den skapade varelsen, 

och inte ha något mer än sin Skapares avbild. 

Så jag säger att det inte kommer leda på vägen till det Himmelska 

kungariket att leva i harmoni med de moraliska lagarna och att 

utöva denna naturliga kärlek i sitt högsta och renaste tillstånd mot 

Gud och mot sin nästa, utan det högsta som kan uppnås på den 

vägen är kungariket på Jorden eller det i andehimlarna. 
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Och den distinkta och annorlunda naturen hos dessa kungariken 

jämfört med den i de Himmelska sfärerna, kommer att göra det 

möjligt för mänskligheten att förstå skillnaden mellan vad de stora 

lärarna och reformisterna som kom före mig i sitt arbete bland 

människorna missionerade om, och den mission jag valdes att 

utföra på Jorden. Det förra kunde omöjligen lära ut vägen till det 

Himmelska kungariket, därför innan jag kom så var det inte 

möjligt att uppnå den gudomliga kärlek som jag skriver om. 

Privilegiet existerade inte fram till dess, sedan de första föräldrarna 

förlorade den, och det fanns inget Himmelskt kungarike där 

människan kunde finna sitt eviga hem. 

Så, jag säger det igen, alla moraliska läror i världens historia kunde 

inte visa vägen till Guds Himmelska kungarike, och kan inte det nu 

heller, därför att moral, så som den förstås och lärs ut av 

mänskligheten och av andemänniskorna och änglarna, kan inte ge 

människan det som är absolut nödvändigt för att omvandla hennes 

själ till det tillstånd eller det skick som gör henne lämplig att 

komma in i Faderns sanna, gudomliga kungarike. 

Men vägen dit är enkel och en enda, och människorna fick lära sig 

om den vägen av mig när jag var på Jorden, och kunde ha lärts ut 

på det viset under alla de sekler som gått sedan jag lämnade 

människolivet; och jag måste säga att en del har lärt sig den och 

hittat den på det viset, men jämförelsevis få, för de dödliga vars 

självpåtagna och hävdade mission och privilegium var att lära ut 

den vägen har negligerat att lära ut densamma, utan har istället, om 

än i uppriktighet och med insikten om sin lojalitet till Gud och 

deras förpliktelser mot mänskligheten, endast lärt ut den väg som 

efterlevandet av de moraliska föreskrifterna kommer att leda 

människan till. 

Och allt detta, obeaktat det i Bibeln, vilken de flesta av de som 

bekänner sig som kristna tror innehåller mina läror och mina ord, 

framställer den här vägen till det Himmelska kungariket. Orden är 

få och vägen är enkel, och inga mysterier förhindrar människan 

från att förstå meningen där i. När jag sade: “Om en människa inte 
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föds på nytt, så kan hon inte komma in i Guds kungarike”, så 

avslöjade jag den enda och sanna vägen till detta kungarike. Under 

min tid på Jorden fanns det några som förstod den här stora 

sanningen, och sedan dess har det funnits några som inte bara 

förstått denna sanning, utan också funnit vägen och följt den tills 

de nått målet, och nu är de invånare i detta kungarike; men den 

stora majoriteten av människor – präster, lärare och folk – har 

aldrig förstått och har aldrig sökt finna den vägen. Denna stora 

sanning om deras andliga sinnen har varit en dold sak, och när de 

läser eller till och med reciterar densamma för sina åhörare så har 

den ingen särskild betydelse, utan är bara en av de moraliska 

föreskrifterna, så som “Älska din nästa så som dig själv”, och utan 

någon större vikt fäst vid den då den gjorts till en del av dessa 

moraliska instruktioner. 

Och så, ner genom tidsåldrarna sedan det stora kungariket har 

väntat på människan, så har de, om än i all uppriktighet och i 

kärlek till Gud, sökt efter och i en större eller mindre omfattning 

endast hittat den perfekta människans kungarike, och har 

negligerat att söka efter och därför missat den gudomliga ängelns 

kungarike. 

Sedan, som jag sagt, så gör Faderns gudomliga kärlek, när den 

innehas av människans själ, henne till sin substans och essens 

gudomlig, likt Faderns gudomlighet, och endast sådana själar utgör 

och bebor Guds Himmelska eller Gudomliga kungarike; och då det 

är på det här viset, så måste det också vara tydligt att det enda 

sättet till det Himmelska kungariket är det som leder till att vi tar 

emot av den Gudomliga kärleken, vilket innebär den Nya födelsen; 

och den Nya födelsen uppstår genom flödet in i människans själ av 

den Gudomliga kärleken, därigenom Faderns själva natur och 

substans, och varifrån människan upphör att vara blott de skapade 

varelserna, utan blir människosjälar som föds in i Guds gudomliga 

verklighet. 

Så det enda sättet att komma till det Himmelska kungariket är 

genom den Nya födelsen, och den födelsen upplever människan 
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endast genom inflödet och verkan av den Gudomliga kärleken, och 

eftersom om en människa ska uppleva den här födelsen eller inte 

beror på människans eget initiativ, så uppstår frågan om hur och på 

vilket vis en människa kan få den här Gudomliga kärleken och den 

Nya födelsen och det Himmelska kungariket. Och eftersom vägen 

är så lätt och enkel, så kan det vara så att människor tvivlar på 

sanningen i min förklaring, och fortsätter att tro och lägga allt sitt 

hopp på de ortodoxa lärorna om den ställföreträdande försoningen 

– mitt blod, mitt lidande på korset och att jag bär alla världens 

synder, och min återuppståndelse från de döda – doktriner som är 

skadliga för människans frälsning då de saknar sanning och en 

grund i fakta eller verkan. 

Den enda vägen är så enkel som detta: “Att människan ska tro med 

all uppriktighet i sina sinnen och själar att Faderns stora kärlek 

väntar på att skänkas till var och en av dem alla, och att när de 

kommer till Fadern i tilltro och allvarligt menade aspirationer, så 

kommer inte den kärleken att undanhållas dem, och utöver denna 

tro, att be med all sin uppriktighet och längtan i sina själar att Han 

öppnar deras själar för inflödet av den Kärleken, och att den Helige 

anden sedan kommer till dem för att föra in den Kärleken i deras 

själar i ett sådant överflöd att deras själar kan omvandlas till själva 

essensen i Faderns kärlek.” 

Den människa som tror så och ber kommer aldrig att bli besviken, 

och vägen till kungariket kommer för henne att vara lika viss som 

att solen skiner dag efter dag på både rättfärdiga och orättfärdiga. 

Det behövs ingen mellanhand, och inte heller prästers eller 

predikanters böner eller ceremonier, för Gud kommer till 

människan själv, och hör hennes böner och svarar på dem genom 

att skicka Tröstaren, vilken är Faderns budbärare för att överföra 

den Gudomliga kärleken till människornas själar. Jag har härmed 

förklarat den enda vägen till Guds Himmelska kungarike, och till 

den gudomliga naturen i kärlek; och det finns ingen annan väg där 

det är möjligt att nå det här kungariket och vissheten om 

odödligheten. 
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Så, jag ber människorna att begrunda dessa stora sanningar, och i 

sitt begrundande tro, och i sin tro be till Fadern om den Gudomliga 

kärlekens inflödande i deras själar, och när de gör det så kommer 

de uppleva tro, tilltro och innehav och ägande av det som aldrig 

kan tas ifrån dem – nej, aldrig under en evighet. Så det ligger i 

människans händer att välja och rätta till sitt öde. Kommer det ödet 

bli den perfekta människan eller den gudomliga ängeln? 

Jag har avslutat och känner att du har fått mitt meddelande så som 

jag avsåg, och jag är nöjd. Jag ska inte skriva mer nu, och med min 

kärlek och min välsignelse så säger jag godnatt. 

Din bror och vän, 

Jesus. 

 

Samuel bekräftar att Jesus skrev dessa 

meddelanden. 

 

15 maj 1917 

Jag är här, Samuel, profet i de Gamla skrifterna. 

Jag har hört Mästarens meddelande och liksom allt från honom så 

är det fyllt med sanningar som är avgörande för människans 

framtida lycka och tillstånd i sitt befinnande. Jag har också varit 

hos dig väldigt ofta, och har försökt hjälpa dig på alla sätt jag 

kunnat, och du måste tro att du omkring dig har många himmelska 

såväl som andliga andemänniskor som är intresserade av dig och 

arbetar för att bistå dig i ditt arbete. 
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Jag kommer snart igen och skriver. Så med min kärlek säger jag 

godnatt. 

Din broder i Kristus, 

Samuel 

 

Efter döden, domen. Vad den är och vad den inte 

är. 

 

25 februari 1918 

Jag är här, Jesus. 

Jag är här och önskar skriva några rader om domens stora dag, om 

vilken predikanten och teologiska lärare så ofta skriver. Jag vet att 

Bibeln, eller snarare några av böckerna, i hög grad betonar den här 

dagen då, som de menar, Gud kommer att ösa sin vrede över de 

ogudaktiga och fördöma dem till en evig bestraffning. 

Det finns, som du vet, väldigt stora och åtskilda åsikter bland dessa 

lärde om vad som är meningen och betydelsen med den här 

domens dag, och när den kronologiskt sett kommer äga rum; och 

alla dessa olika åsikter har många elever och lärare som tagit till 

sig och förespråkar dem i världen som sanna och utan tvivel. 

Ja, det är en säkerhet att alla människor måste dö, och sedan 

kommer domen, och det som följer på döden är lika visst som 

döden själv, och lika logiskt som att en orsak följs av en verkan. Så 

människan bör inte ha någon svårighet att tro på domen som ett 

faktum som inte kan undvikas, precis som att döden inte kan 

undvikas. 
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Men ordet och faktumet ”domen” kan, när det används som en 

verkan eller en följd efter döden, ha många betydelser i många 

människors syn och förståelse, beroende på vad människan tror på 

vad gäller sådant som kallas religiöst eller vetenskapligt eller 

filosofiskt. För den ultraortodoxe så betyder och omfattar 

nödvändigtvis termen “domen” att Gud aktivt uttalar en dom, på 

grund av och beslutat utifrån deras liv och tankar medan de levde 

det dödliga livet, oavsett någon av Hans allmänna lagar och 

verkningar av dessa. Gud Själv är domaren – personlig och 

närvarande – och av Honom i denna befattning tillkännagörs och 

bearbetas och hämtas grunden för den dom som han måste uttala i 

varje enskilt fall om varje människas liv och verk. Gud för ett 

register över alla människors handlingar, eller om människan har 

beviljats att föra sitt eget register så kommer hennes register att 

vara öppet eller öppnas vid tillfället för den stora domens dag, och 

visas fram så att ingenting missas, och sedan så kommer 

människan utifrån detta register att skickas till evig lycka eller 

oändlig bestraffning, eller som några tror, till förstörelse och 

utplåning. 

Andra, icke-ortodoxa, som tror på själens överlevnad och 

människans fortsatta minnen av sina handlingar och tankar, lär ut 

att domen följer på döden som en naturlig konsekvens av hur lagen 

om orsak och verkan fungerar, och den effekten kan vi inte fly 

från, förrän det på något vis i människans medvetenhet kommer en 

insikt om att effekten i deras lidande har kompenserat för orsaken 

och att det inte finns något mystiskt eller onaturligt i hur domen ser 

ut eller verkar. De tror inte att Gud genom någon särskild 

mellanplacering eller personlig bestraffning uttalar domen, eller 

avgör de meriter eller demeriter som någon kallas till att dömas 

utifrån. 

Utöver dessa synsätt, så finns det andra som bevarats och tros på, 

men de två som jag har nämnt är huvudsakliga och räcker för att 

visa vad de allra flesta tänkande eller snarare troende människor 

bestämt sig för att termen “domen” som används i Bibeln ska 

betyda eller förstås som. 
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Ja, domen över människosjälen är en viktig följeslagare till en 

människas liv, både i köttet och i andevärlden, och vad gäller 

frågor och bestraffningar så kräver nästan ingenting fler tankar och 

begrundanden av människan, för det är säkert att hon inte kan 

undvika dessa trosföreställningar, sanna eller felaktiga. Domen 

följer med säkerhet det människan kallar döden så som natten 

följer på dagen, och ingen filosofi eller teologisk dogma eller 

vetenskapligt fastställande kan ändra på det faktumet, eller på 

något vis ändra egenskaperna eller den exakta verkan av den här 

domen. 

Men domen är inte något som endast hör samman med perioden 

eller tillståndet efter döden, för den är närvarande och verkar hos 

människan från den stund då de inkarnerar i människan tills de 

desinkarnerar, och därefter kontinuerligt tills orsakerna till 

effekterna har kompenserats för och ingenting återstår att döma, 

vars lyckliga slut också är ett faktum – för alla människor är 

beroende av sin utveckling mot de harmoniska tillstånden i 

förhållande till lagarna som genomdriver liksom uttalar domarna. 

Medan hon är på Jorden så verkar dessa lagar, och människan 

döms kontinuerligt för de orsaker som hon är upphov till, och 

domen efter döden är enbart en fortsättning på domen som 

människan tagit emot på Jorden. 

Självklart – och många vet kanske inte detta – så kan domarna eller 

deras verkan bli mer intensiva när människan har gjort sig av med 

köttets inflytanden och de blir andemänniskor och endast har 

andekvaliteterna. Och på grund av detta faktum måste människan 

förstå och försöka inse att uttrycket: “efter döden, domen”, har en 

större betydelse och är av en mer avgörande vikt än talesättet att: 

“domen finns med människan under hela deras dödliga liv.” 

Efter döden så blir orsakerna till det som inte är i harmoni med 

lagen tydligare, och syns i sin sanna betydelse och kraft, och 

följaktligen, när så är fallet så blir effekterna mer intensiva och 

förstådda, och människan lider mer och inser mörkret, och ibland 

det stora mörkret, som dessa effekter framställer. Det som inte är i 



Padgett Messages på svenska – volym 1 

45 

harmoni visas i sin oklädda och odolda verklighet, och lagens 

verkan ger människan exakt de påföljder som hennes brott kräver. 

Människan är sin egen bokförare, och i hennes minne finns alla 

tankar och gärningar från hennes jordeliv dokumenterade som inte 

är i enlighet med harmonin i Guds vilja, vilken uttrycks eller 

manifesteras av Hans lagar. Domen är inte något som sker under 

en dag eller vid ett tillfälle, utan den upphör aldrig så länge det 

finns något som den kan verka utifrån, och den minskar i 

proportion med att orsakerna till disharmonin försvinner. 

Gud är inte på plats i sin vrede och utkräver skadestånd, så som 

människan som tror att hon har blivit utsatt för skadegörelse och 

kräver att den som utfört skadegörelsen ska stå för reparationen. 

Nej, Fadern är endast närvarande i kärlek, och när själen hos den 

som genomgår påföljderna, som hennes egna gärningar och tankar 

har påfört henne, kommer i mer harmoni med Faderns vilja, så blir 

Han, som ni dödliga säger, nöjd. Aldrig en arg Gud, som njuter i 

tillfredsställelse över att något av Hans felande barn tjänar av ett 

straff, utan alltid en kärleksfull Far som gläds åt att Hans barn 

försonas från ett lidande som ett brott mot lagarna om harmoni 

utkräver med säkerhet. 

Så, som jag säger, är inte domens dag en särskild tid då alla 

människor måste stå framför Gud, och få sina tankar och 

handlingar vägda i en vågskål, och sedan utifrån om de varit goda 

eller onda, få sin dom av en arg eller till och med rättvis Gud. 

Domens dag är varje dag, både i jordelivet och i andelivet, där 

kompensationslagen verkar. I andevärlden känner man inte tiden 

och varje andetag är en del av evigheten, och med varje andetag så 

länge lagen så kräver, så kommer domen, kontinuerligt och 

otillfredsställd, tills människan, som en andemänniska, når det 

harmoniska tillståndet där det för henne inte längre krävs någon 

dom. 

Men utifrån vad jag har skrivit ska inte människan förmoda, eller 

lura sig själv till att ha den föreställning som får dem att tänka att 
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eftersom det inte finns någon särskild domedag då Gud kommer 

uttala sin dom, så behöver detta inte fruktas eller undvikas i någon 

högre grad. Nej, det sättet att tänka kommer att mildra (minska 

eller försöka minska allvaret) endast en stund, för domen är 

säkerställd, och finns och kommer inte vara något som kan fruktas 

mindre, för den orubbliga lagen utkräver en exakt återställning, 

snarare än en arg Gud. 

Ingen människa som har levt och dött har kommit undan, och 

ingen människa som kommer att dö efter detta kan undfly domen, 

såvida hon inte, på ett sätt som givits oss av Fadern i Hans kärlek, 

kommer i harmoni med de lagar som kräver harmoni. “Som en 

människa sår, får hon också skörda” är lika sant som det faktum att 

solen skiner på både rättfärdiga och orättfärdiga. Minnet är 

människans lager av gott och ont, och minnet dör inte med den 

fysiska döden, utan blir tvärtom mer levande – helt levande – och 

inget lämnas kvar eller glöms bort när andemänniskan gör sig av 

med bördorna och dövandet och bedrägligheten hos inflytandena 

från den enda kropp människan har som skapats för att dö. 

Domen är verklig, och människan måste stå ansikte mot ansikte 

med den, och viljan i tro eller misstro eller likgiltighet eller 

tillämpningen på människors liv av uttrycket “varje dag har nog av 

sin egen plåga” kommer inte att möjliggöra för människan att 

undvika domen eller utkrävandet av dess påföljder. 

Det finns dock ett sätt som människan kan omvandla dödens dom 

till en livets dom – från disharmoni till harmoni – lidande till lycka 

– och domen själv till något önskvärt. Vi har skrivit på andra 

ställen om det här sättet som är tillgängligt för alla människor, och 

jag ska inte beskriva det här. Jag har skrivit tillräckligt för ikväll. 

Du är trött och behöver inte trötta ut dig mer. Så med min kärlek 

säger jag godnatt. 

Din bror och vän, Jesus. 
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En missionerande predikants föreställningar. 

 

17 september 1916 

Jag är här, Jesus. 

Jag var med dig ikväll på mötet och hörde vad predikanten sade, 

och han berättade en del sanningar, och sade också några saker 

som inte var sanna. Han sade: “endast de som har konverterat är 

Guds söner.” 

Alla människor är Guds barn, och Hans kärlek och omvårdnad 

omfattar alla, och de är Honom väldigt kära, för annars skulle Han 

inte ha skänkt dem Sin kärlek och gett dem privilegiet att bli 

invånare i Hans Himmelska kungarike. 

Det blotta faktum att de är syndare gör dem inte mindre Hans barn, 

vilka Han är så ivrig att få frälsa och fylla med den Gudomliga 

kärleken, och när predikanten säger: “de som är syndare är inte 

Guds söner”, så säger han inte sanningen, för de är allihop Hans 

söner och döttrar – och några av dem kommer att njuta av det rena 

livet och välsignelsen som reningen av deras naturliga kärlek 

kommer att föra till dem, och andra kommer att få uppleva och 

bebo det Himmelska kungariket vilket den Nya födelsen kommer 

att föra till dem. 

Men alla är Hans söner, även om några har vandrat iväg och blivit 

främmande för Hans kärlek, precis som den förlorade sonen som 

lämnade sin fars hus för ett fjärran land. Doktrinen om att de 

syndiga inte är Guds söner är en fördömd och skadlig doktrin, och 

kommer att orsaka att många ger upp hoppet om att någonsin bli 

något annat än fördärvets söner – eller som de ortodoxa säger – 

djävulens söner. 
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Faderns nåd finns för alla, och om några av Hans barn inte väljer 

att söka och ta emot Guds kärlek, som, när de besitter den, kommer 

att göra dem till änglar, så är de ändå Hans söner, och de kommer 

med tidens gång, eller före tidens stora fullbordan, bli rena och 

lyckliga varelser, som de första föräldrarna var före fallet. 

Och medan predikanten har en stor mängd av Guds kärlek i sin 

själ, och uppriktigt och på rätt sätt söker efter mer, så är ändå hans 

föreställningar och läror vad gäller ödet och det framtida tillståndet 

hos dem som kan ta emot denna kärlek och bli eniga med Fadern 

helt fel, och kommer att tendera att backa hans egen utveckling av 

själen och i hans framåtskridande mot Guds kungarike. 

Han har givetvis dessa föreställningar på grund av sina studier och 

uppbyggandet av några av Bibelns förklaringar, och därför lär han 

inte ut det han inte tror på, eller vad som enligt hans eget samvete 

är felaktigt. Oavsett detta är det felaktigt och han kommer att 

behöva lida igenom konsekvenserna av sådana felaktiga 

föreställningar och läror. 

Okunnighet, även om den inte kommer frige honom från dess 

konsekvenser, och inte heller kommer den åberopa de påföljder 

från lagen som gäller den som bedrar eller lär ut felaktiga doktriner 

med vilja, så kommer den heller inte ursäkta honom eller befria 

honom från påföljderna av den lag som kräver att sanningen, och 

endast sanningen tros på och lärs ut. Han måste frigöra sig från de 

felaktiga föreställningarna, även om han kan ha en del av det 

gudomliga i sin själ; för närhelst det finns osanning som en 

människa tror på i sitt hjärta och sin själ, så stör det i samma 

omfattning inflödet av kärlek in i och utvecklingen av den själen 

mot perfekt enighet med Fadern. 

Sanningen är i sig själv ett faktum. Den kan inte ha något samröre 

med osanning, oavsett om den osanningen är en följd av 

okunnighet, för all osanning är följden av okunnighet, och den 

måste utplånas från människornas hjärtan innan det kan finnas en 

sådan harmoni mellan Gud och människan som sanningens egen 
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natur kräver. Så om ingen människa skulle vara Guds son eller 

dotter, som inte har den perfekta harmoni som sanningen absolut 

kräver, så skulle Gud inte ha några söner och döttrar bland 

människorna. Syndarens tillstånd och tillståndet hos människan 

som har upplevt den Nya födelsen skiljer sig endast i det faktum att 

den ene inte har börjat ha Sanningens essens i sin själ, medan den 

andre, i någon omfattning, har den essensen. Alla kan ha den 

essensen, och i ett rikligt överflöd. Några kanske aldrig kommer ha 

den gudomliga sanningens essens, men ändå kommer ingen 

människa lämnas utan sanningens essens vilken leder till den 

perfekta människan. Sanningen för ängelns existens, och 

sanningen för den perfekta människan är bådadera sanningar, även 

om den senare har en högre grad och natur än den förra. 

Våra första föräldrar var Guds barn – Hans egna varelser – goda 

och perfekta, och efter sitt fall var de inte desto mindre Hans barn, 

för Hans kärlek var så stor för dem att i Sina planers fullkomliga 

perfektion så skänkte han dem återigen privilegiet att ta emot Hans 

gudomliga kärlek, och skickade mig för att förmedla detta faktum 

och visas människan hur de kunde få den stora kärleken. Döden 

som hade existerat under alla sekler ersattes av livets potential, och 

jag blev vägen, sanningen och livet, och odödligheten blev en 

möjlighet för människorna. Så alla människor är Guds söner och 

döttrar i förhållande till varandra; beroende i ena fallet på ifall 

människan kommer vända sig ifrån sina synder och vara tillfreds 

med perfektionen i sin naturliga kärlek, och det hem som hör till 

den perfekta människan, eller kommer söka efter inflödet i hennes 

själ av den gudomliga kärleken som kommer göra det möjligt för 

henne att komma in i de Gudomliga himlarna och få odödlighetens 

visshet. 

När Gud återigen skänkte den gudomliga kärleken till människan, 

så fanns det ingen existerande människa, och inte heller 

andemänniska, som kunde kallas Hans son eller dotter, om det var 

nödvändigt att han eller hon hade konverterat så som predikanten 

sade, för ingen hade tagit emot av den här kärleken som är den 

enda saken eller kraften i hela Guds universum som kan konvertera 

en människa som dött i överträdelser och synd; ändå älskade Gud 



Padgett Messages på svenska – volym 1 

50 

alla Sina barn och förde över den här stora gåvan till dem, för de 

var Hans barn. Om Gud endast hade älskat de rättfärdiga så skulle 

det inte ha funnits någon som kunde ha varit föremål för Hans 

generositet. Han skulle inte ha haft några söner eller döttrar eller 

barn av Sin kärlek. Och nu när Han återigen har skänkt den här 

gåvan, och några av människornas söner och döttrar har tagit emot 

och besitter den, och är mer i harmoni med Honom, så är det inte 

sant att de som var Hans söner och döttrar och barn före den här 

gåvan är Hans barn mindre, för att de kanske inte har sökt efter och 

gjort den här gåvan till sin. 

Nej, Faderns kärlek är så stor och bred och djup att den går ut till 

alla Jordens barn, och väntar på att skänkas till dem, och det 

förlorade fåret är lika mycket Hans barn som de nittionio som är 

trygga i fållan, och även om det förlorade kanske aldrig hittar eller 

kommer in i fållan där de som besitter Hans gudomliga kärlek 

befinner sig, så förblir fortfarande det fåret och är föremål för Hans 

kärlek. 

Så låt predikanter och andra som har tagit på sig ansvaret att lära 

människorna Faderns sanningar upphöra med att förmedla 

doktrinen att bara de som har tagit emot den nya födelsen är Guds 

söner och döttrar. De är förstås inte Hans hörsamma söner och 

döttrar förrän de har tagit emot antingen Guds kärlek och Faderns 

essens, eller de första föräldrarnas renhet före deras fall, men de är 

ändå Hans, även om de är solkade av sina egna skapelser av synd 

och fel. 

Gud är kärlek – och kärleken känner inga gränser i sina höjder eller 

djup. Den finns i de högsta av himlar, och når de djupast liggande 

helvetena, och kommer på sitt eget sätt och vid sin egen tidpunkt 

att utverka sin fullbordan. Alla människor kommer att bli i 

harmoni med Faderns vilja, vilken är perfekt, och även om några, 

och kan jag säga majoriteten av människorna, inte kommer ta emot 

inbjudan att bli änglar i Hans Himmelska kungarike, vilket inte är 

något tvång, så kommer de ändå fullgöra Hans vilja genom att i 

den nära eller fjärran framtiden bli fria från synden och felen som 
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de själva skapat, och bli rena och perfekta som de var, som Fadern 

först skapade dem och förklarade var gott. 

Människans största fiende är den, som efter att ha tagit emot 

försäkran om att besittandet av den Gudomliga kärleken, och 

därigenom möjligheten att bli en gudomlig son eller dotter till 

Fadern, och som tror på felen i Bibeln och feltolkningarna av dess 

sanningar, och sedan förklarar att alla andra av mänskligheten 

hatas av Gud, och är föremål för Hans vrede, och är garanterade 

evig fördömelse och oändlig smärta. Det är beklagligt att sådana 

föreställningar och uttalanden finns och fortsätter att framställas, i 

synnerhet från de som åtar sig att leda massorna på vägen till Guds 

sanningar och planer för människans lycka, och frälsning från 

ondskan och synderna som ger dem så mycket lidande. 

Men allt detta visar kraften och blindheten i tro som grundas på fel 

och osanna läror. Och även om det kan verka underligt, så kan de 

okunnigas ledare ha en del av Guds kärlek i sina själar, och ändå är 

deras mentala och intellektuella föreställningar så fasta och 

orubbliga att besittandet av denna kärlek inte får dem att förstå att 

Faderns kärlek är för alla, och att vrede inte är en del av Hans 

varelse, utan kvaliteten hos en syndig människa som dessa som 

tror på fel tillskriver Honom. 

Om Gud kan sägas hata någonting, så hatar Han synd, men Han 

älskar syndaren, som är Hans viljas skapelse, och som olyckligtvis 

har skapat det som avleder henne och för henne på avvägar, inte 

bara från Fadern, utan från sin egen perfekta och rena skapelse. 

Ja, jag har skrivit tillräckligt för ikväll, och hoppas att det jag har 

sagt kan visa sig vara välgörande, inte bara för syndaren, utan för 

människan, predikanten eller lekmannen som, i sitt innehav av en 

del av den Gudomliga kärleken, hävdar att endast han själv eller 

andra som är som honom, är Guds söner. 

Som Paulus sade: “de ser genom ett mörkt glas”, men sedan 

kommer de se, öga mot öga, och när de gör det, så kommer de se 
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sådana bevis och manifestationer av Faderns kärlek att de kommer 

veta att de och deras syndiga syskon alla är Faderns barn, även om 

en kanske är arvinge till det Himmelska kungariket och Faderns 

gudomliga essens, medan en annan kanske endast är arvinge till 

Faderns rena kärlek, som välsignar dem och gör dem lyckliga i den 

rena, naturliga kärleken och det perfekta människoskap som den så 

kallade Adam befann sig i före sitt fall. 

Jag behöver sluta nu, men medan jag gör det säger jag att du inte 

får låta det någon av dessa ortodoxa troende säger störa dig i din 

tro på vår kommunikation, för de vet endast det Bibeln säger dem, 

och du vet de sanningar vi berättar om. Jag kommer snart och 

skriver ett meddelande om sanning som jag har väntat en tid på att 

få skriva. Tro att jag älskar dig och att jag är med dig, ber för dig 

och hjälper dig med mitt inflytande. 

Godnatt, och må Fadern välsigna dig. 

Din bror och vän, 

Jesus. 

 
 

 

Gudomlig kärlek – vad den är och vad den inte är. 

Hur vi kan få den. 

 

5 augusti 1916 

Jag är här, aposteln Johannes. 

Jag kommer ikväll för att säga några få ord och att göra det med 

hänvisning till kärlek – Faderns Gudomliga kärlek som han 
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återigen har skänkt till mänskligheten vid Mästarens ankomst. Den 

kärleken är det största av allt i världen, och det enda som kan göra 

människan enig med Fadern, och ändra människans själ från hur 

den har varit sedan den skapades, till en gudomlig substans fylld 

med Faderns essens. Det finns inget annat av Gud i hela universum 

som kan få människan att bli en ny varelse, och en invånare i 

Faderns kungarike; och när människan besitter den här kärleken, så 

besitter de allt som kommer att göra dem till inte bara den perfekta 

människan utan också den gudomliga ängeln. Då kommer 

människorna att förstå de moraliska koncepten med broderlig 

kärlek och även Faders enhet, och de kommer inte behöva söka 

någon annan hjälp för att föra in de kvaliteter till mänskligheten 

som kommer att föra med sig fred och god vilja. Då kommer varje 

människa att veta att varje annan människa är hennes bror eller 

syster, och kunna göra för var och en det hon önskar att de gjorde 

för henne, och detta utan någon uppoffring eller ansträngning, för 

kärleken utverkar sitt eget uppfyllande och alla dess välgöranden 

flödar mot vår nästa liksom daggen faller från himlen. Avundsjuka 

och hat och kamp och strider och svartsjuka och alla andra onda 

kvaliteter hos människan kommer att försvinna, och endast fred 

och glädje och lycka kommer återstå. 

Den är så överflödande att den kan besittas av alla människor 

enbart genom sökandet och den uppriktiga längtan efter dess 

inflöde. Men människan måste förstå att den inte är hennes genom 

en rättighet, och inte heller tvingas den någonsin på henne, utan 

den kommer bara som en respons på den uppriktiga bönen hos en 

själ som är fylld av längtan efter att den ska komma. Den här 

kärleken kommer inte genom att vi endast följer de moraliska 

reglerna eller genom goda gärningar och utövandet av naturlig 

kärlek från en människa mot hennes medmänniskor, för ingen 

människa har förmågan att förtjäna den genom några handlingar 

eller gärningar eller någon hjärtevärme som hon kan ha. 

Alla dessa saker är önskvärda och de finner sina egna belöningar, 

och för med sig lyckan och fridfullheten som följer av goda tankar 

och vänliga handlingar; men alla dessa för inte in den Stora 

kärleken i människans själ. Det gör endast Fadern, och endast när 
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själen öppnas upp för att ta emot den så kan den hitta sitt hem i den 

själen. Den är större än tilltro eller hopp, för den är Faderns 

verkliga substans, medan tilltro och hopp är kvaliteter som en 

människa kan uppnå genom sin egen strävan, och vilka ges till 

henne så att hon ska inse möjligheten att ta emot den här kärleken. 

De är endast medel – den är slutet och fullbordandet av utövandet 

av dem. 

Men människan får inte tro att all kärlek är den Gudomliga 

kärleken, för den är väldigt annorlunda i sin substans och sina 

kvaliteter från all annan slags kärlek. Allt människorna har, som en 

del av vad de besitter, är den naturliga kärleken, och de behöver 

inte be om att få den till skänks, även om den efter att ha vikt av in 

i synden behöver renas och befrias från den plågan, och Fadern är 

alltid villig och redo att hjälpa människan uppnå den reningen. 

Men den Gudomliga kärleken är inte en del av människans natur 

och inte heller kan hon skaffa eller besitta den, förutom om hon 

söker efter den. Den kommer utifrån och utvecklas inte inifrån. 

Den är följden av ett enskilt inhämtande, och är inte föremål för 

universellt besittande. Den kan innehas av alla; den kan innehas av 

bara några få; och varje människa måste bestämma själv om den 

ska bli hennes eller hans. Hos Gud finns ingen åtskillnad mellan 

personer; och inte heller finns det någon kunglig väg till att ta emot 

den här kärleken. Alla måste gå samma väg, och den vägen är den 

som Jesus lärde ut: öppnandet av själen så att den här kärleken kan 

finna ett hem därinne, vilket endast kan uppstå genom en uppriktig 

bön och en längtan efter dess inflöde. 

Den här kärleken är livet i de Himmelska sfärerna och den enda 

nyckeln som kommer låsa upp portarna, och när de dödliga 

kommer in dit, så absorberas all annan kärlek av den. Den har 

ingen ersättning, och är i sig själv fristående. Den är det 

Gudomligas essens, och anden som besitter den är själv Gudomlig. 

Den kan vara din, den kan vara alla människors, och den kan vara 

ingens. Du måste avgöra den frågan själv, inte ens Fadern kan fatta 

det beslutet åt dig. 
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När jag avslutar vill jag upprepa att den (den Gudomliga kärleken) 

är det största som finns i hela Guds universum, och är inte bara det 

största, utan summan av allting, därför att från den flödar allt annat 

som för med sig fridfullhet och lycka. Jag kommer inte skriva mer 

ikväll, och med min kärlek till dig och Faderns välsignelse, så 

säger jag godnatt. 

Din broder i Kristus, 

Johannes 

 

Behovet av tilltro och bön när arbetet görs. 

Padgett är den han valt ut för att göra arbetet. 

 

22 april 1917 

Jag är här, Jesus. 

Jag var med dig ikväll och hörde predikan, men det var inte 

mycket som sades som var särskilt viktigt för våra sanningar, och 

jag har inga kommentarer om predikan. Luther var också där och 

blev lite besviken, för han hade snarare förväntat sig att 

predikanten skulle säga några saker som kunde ha varit till nytta 

för åhörarnas själar. Han kommer väldigt snart att skriva till dig, 

och är mycket ivrig att få göra det. 

Kom ihåg att jag älskar dig med en väldigt stor kärlek, och att du 

är min utvalde för att göra det här arbetet, och att ingen annan 

människa har fått en sådan möjlighet och ett sådant privilegium 

någonsin förr; och du får inte bli ett misslyckande. Så mycket beror 

på att världen får sanningarna i den tid som är nu, för 

människornas själar längtar efter sanningen, och är (mer) 
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mottagliga för att ta emot densamma än någonsin tidigare i 

människans historia. Så tro på min kärlek och iver och tillåt dig 

själv att komma i ett nära samförstånd med mig. Jag kommer be 

med dig ikväll, och du kommer uppleva en viss respons på mina 

böner. När du ber ikväll, så tro på att det du ber om ska komma, så 

blir du inte besviken. 

Ja, som jag sade till dig, när jag lämnade över bönen till dig, om du 

känner den bönen med all uppriktighet och all längtan i din själ, så 

kommer den att besvaras; och när svaret kommer så kommer även 

de materiella tingen, för när du tar emot det bönen ber om, så 

kommer du besitta Guds kungarike, och dessa andra saker kommer 

att föras till dig. Gud vet vad du behöver, och är alltid redo att 

skänka dig dessa användbara saker, och när du blir Hans sanna 

barn så kommer han inte avstå från att ge dig dessa andra saker. 

Han är mer omtänksam och omhändertagande om Sina barn än vad 

jordefadern är, och Hans änglar är alltid redo att följa hans bud. Så 

ha tilltro, och be, och be så kommer du uppleva de underbara svar 

som kommer att komma till dig. 

Jag skriver inte mer ikväll, men vill återigen understryka behovet 

av tilltro och bön för dig, och du får inte glömma att vi som är 

Faderns änglar är med dig och försöker hjälpa dig. Godnatt. 

Med all min kärlek och mina välsignelser, jag är 

Din broder och vän, 

Jesus. 
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Åtta himmelska andemänniskor bekräftar att Jesus 

skrev. 

 

22 april 1917 

Jag vill tala om att vi alla är här, och hörde vad Mästaren sade, och 

vet att han skrev, och att du kan lita på det han skrev. Låt tvivlen 

lämna dig, så kommer kärlek och tilltro att börja besitta din själ. 

Må Gud välsigna dig och hålla dig i Sin kärlek, 

Paulus 

Johannes 

Jakob 

Luther 

Barnabas 

Samuel 

John Wesley 

Johannes Döparen 
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Lukas bekräftar att Mästaren skrev. 

 

22 april 1917 

Jag är här, Lukas. 

Jag säger bara ett par ord, för jag ser hur du känner och hur viktigt 

det är att du tror på att det var Mästaren som skrev till dig, och hur 

säkert det är att du kan lita på vad han sade. Om du bara visste hur 

mycket intresse han har för dig, och hur mycket kärlek och 

omtanke han skänker dig, så skulle du inte för ett ögonblick tvivla 

på eller tappa tilliten till hans löften. Och dessutom finns vi alla här 

med dig i kärlek och verkar för att hjälpa dig. 

Så tro, så kommer du inte bli besviken. 

Med min kärlek säger jag godnatt. 

Din broder i Kristus, 

Lukas 
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Helen bekräftar att åtta av de Himmelska 

andemänniskorna undertecknade med sina namn. 

 

22 april 1917 

Jag är här, din egen trogna och kärleksfulla Helen. 

Ja, min käre, budskapen har varit ganska ovanliga ikväll. Jag 

menar de budskap som bestyrker vad Mästaren har sagt, och de 

visar dig att du inte får tvivla på eller tappa din tilltro till vad som 

har skrivits till dig, inte bara ikväll, utan allt dessförinnan också. 

Du måste också se hur intresserade dessa andemänniskor är av dig, 

och av det arbete du måste göra, för annars skulle du aldrig ha fått 

sådana budskap. 

Var och en av de namn som undertecknades var på plats och skrev. 

Jag känner dem allihop, och såg dem skriva under med sina namn, 

och med varje underskrift följde en bön om att Gud skulle välsigna 

dig, och ge dig ett stort överflöd av sin kärlek. Allt är så underbart, 

att jag är något förundrad över det stora intresse som visas för dig, 

och önskar att du ska tro. Så, min käre make, tro med hela din själ, 

och lita på Mästarens kärlek, och på hans stora önskan om att se 

dig lycklig och fri. 

Jag ska inte skriva mer ikväll, även om jag hade haft för avsikt att 

skriva mitt personliga brev, men du är för trött för att ta emot det. 

Men du vet hur mycket jag älskar dig och hur ivrig jag är att få se 

dig lycklig och fylld med Faderns kärlek. Jag älskar dig och vill att 

du ska älska mig. 

Godnatt. Din egen trogna och kärleksfulla, Helen 
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Jesus säger att hans mission med att skriva dessa 

budskap är – hans återkomst på Jorden. 

 

2 december 1915 

 

Jag är här, Jesus. 

 

Jag hörde ert samtal ikväll, och är glad över den själsförståelse av 

mina sanningar som du och din vän verkar ha, och nu känner jag 

att ni båda utvecklas till en nivå där ni snart är i ett tillstånd då ni 

helt förstår vad min mission är när jag skriver dessa budskap. Du 

har sagt, helt riktigt, att min nya uppenbarelse av sanningar om 

själen är vad mänskligheten behöver i dessa tider, och vad 

människorna kommer vara i skick att godta som de verkliga 

sanningarna om Guds kärlek och Hans lagar. Att jag kommer till 

dig är i själva verket min återkomst till Jorden, och följden av min 

återkomst på det här viset kommer att tillfredsställa och uppfylla 

alla löften i skrifterna om min andra återkomst. 

Så låt er tro på det här viktiga faktumet och er tillit till mig öka tills 

ni i era själar och sinnen inte har några tvivel om vad min 

nuvarande mission är, och om vad ert arbete kommer vara med att 

låta människorna få veta mitt verkliga syfte med att uppenbara 

Faderns stora sanningar för dem. 

Jag ska inte skriva mer ikväll, men säger till dig att håll modet 

uppe och tro, så kommer snart tiden då du kan ta emot mina 

budskap i sin helhet, och med sådan hastighet att spridandet av 

dessa sanningar inte kommer fördröjas. Jag är med dig och 

kommer att vara en trogen vän och broder, som håller sig närmare 

dig än någon jordebroder gör. Med all min kärlek och mina 

välsignelser, jag är Din kärleksfulla broder och vän, 

Jesus 
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Sankt Jakob överväldigades av Jesus stora 

närvaro. 

 

2 december 1915 

Låt mig säga blott ett par ord. Jag var närvarande och jag såg 

undren i hans kraft och prakt igen, jag vet att han är så uppriktig 

om sanningarna om hans mission och om ditt arbete, att ingen 

människa kan ha tvivel om detta. 

Jag kan inte skriva mycket för jag är så överväldigad av hans stora 

närvaro att jag knappt kan skriva. Så underbart att han skulle 

komma till dig på det här viset och berätta sina stora budskap om 

sanning och makt för dig! Om du bara kunde ha sett honom så 

skulle du aldrig mer tvivla på honom eller hans stora mission och 

ditt arbete. 

Jag måste sluta nu. 

Din broder i Kristus, 

Sankt Jakob 

 

Johannes Döparen säger att Mästaren har skrivit 

och visat sin stora kraft och utstrålning. 

 

2 december 1915 

Låt mig säga dig att Mästaren precis har skrivit, och i sin skrift 

visade han återigen sin stora kraft och utstrålning för han skrev 
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med sina himmelska krafters hela auktoritet. Jag var närvarande 

och jag vet att det jag skriver är sant. 

Jag önskar att jag kunde skriva ett längre brev till dig ikväll, men 

det är sent och du behöver vila. 

Din egen trogne broder i Kristus, 

Johannes Döparen 

 

Ann Rollins bekräftar att Mästaren skrev med all 

kraft och utstrålning. 

 

2 december 1915 

 

Jag är din farmor/mormor (eng. grandmother, oklart från vilken 

förälders sida, övers. anm.). 

Min käre son. Jag känner att jag måste skriva några rader till dig, 

för jag vill tala om för dig att Mästaren skrev till dig, och med en 

sådan kraft och makt att du inte får tvivla. Han var praktfull och i 

hans stora kärlek fanns en så stark utstrålning att vi alla under den 

stunden togs över av dessa influenser så att vi endast kunde lyssna 

i beundran. 

Så tro mig när jag säger att du måste tro, för aldrig har ett budskap 

överlämnats med större auktoritet. Jag vet att det är svårt för dig att 

förstå vad jag menar, men du kommer att veta det en dag. 

Din egen kärleksfulla mormor/farmor, Ann Rollins. 
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Bönen som givits av Jesus som den enda bönen… 

 

2 december 1916 

Jag är här, Jesus. 

Jag vill bara säga några ord till gagn för dig och din vän, och det är 

att jag har lyssnat på ert samtal ikväll, och finner att det är i 

samstämmighet med sanningen; och Andens inflytande finns hos 

er båda. Fortsätt med er tankekedja och i bön till Fadern, och även 

i dina kontakter med andra, närhelst möjligheten uppstår, vikten av 

att söka efter och att ta emot den Gudomliga kärleken. 

Som din vän sade så är den enda bönen som behövs bönen om att 

den här kärleken ska flöda in; alla andra former, eller verkliga 

aspirationer, av böner är sekundära, och kommer av sig själva inte 

framställa den här kärleken i människornas själar. 

Låt din bön vara som denna: 

Vår Far, som är i himlen, vi ser att du är helig och kärleksfull och 

full av nåd, och att vi är barn under din omvårdnad och inte de 

underlydande, syndiga och fördärvade varelser som våra 

missledande lärare vill få oss att tro. 

Att vi är de största av Dina skapelser och de mest underbara av alla 

Dina hantverk, och att vi är föremål för Din stora Själs kärlek och 

ömmaste omtanke. 

Att Din vilja är att vi blir eniga med Dig och tar del av Din stora 

kärlek som Du har skänkt oss genom Din nåd och önskan att vi, i 

sanning, blir Dina barn, och inte genom att någon av Dina varelser 

lider eller dör, även om världen tror att den är Din like och del av 

Din gudom. 
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Att Du kommer öppna upp våra själar för inflödet av Din kärlek, 

och att Din heliga ande sedan kommer för att föra Din kärlek in i 

våra själar i ett stort överflöd tills våra själar omvandlas till Din 

självaste essens; och att det kommer tilltro till oss – sådan tilltro 

som får oss att inse att vi verkligen är Dina barn och att vi är ett 

med Dig i själva substansen och inte enbart som dina avbilder. 

Låt oss ha sådan tilltro att den får oss att veta att Du är vår Fader 

och den som skänker alla goda och perfekta gåvor, och att endast 

vi själva kan förhindra Din kärlek från att förändra oss från dödliga 

till odödliga. 

Låt oss aldrig upphöra att inse att Din kärlek väntar på var och en 

av oss alla, och att när vi kommer till Dig med tilltro och uppriktig 

längtan, så kommer Din kärlek aldrig undanhållas oss. 

Håll oss i skuggan av Din kärlek varje timma och stund av våra liv, 

och hjälp oss att övervinna alla köttets frestelser och inflytandet av 

de ondas krafter som så ständigt omger oss och försöker vända bort 

våra tankar från Dig till den här världens nöjen och tjusningar. 

Vi tackar Dig för Din kärlek och för möjligheten att ta emot den, 

och tror att Du är vår Fader – den kärleksfulla Fadern som ler mot 

oss i vår svaghet, och som alltid är redo att hjälpa oss och ta oss i 

Dina armar av kärlek. 

Vi ber därför med all uppriktighet och all längtan i vår själ, och i 

tillit till Din kärlek ger vi Dig all den ära och heder och kärlek som 

vår ändliga själ kan ge. 

Det här är den enda bönen som människan behöver ge till Fadern. 

Det är den enda som talar till Faderns kärlek, och med det svar som 

säkerligen kommer, så kommer alla de välsignelser som 

människan kan behöva, och som Fadern ser är till glädje för Hans 

varelser. 
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Jag är i en stor samstämmighet med dig ikväll, och ser att Faderns 

kärlek är hos dig, och att era själar hungrar efter mer. Så, mina 

bröder, fortsätt att be och ha tilltro, och till slut kommer en gåva av 

kärlek så som den som kom till apostlarna under pingsten. Jag ska 

inte skriva mer nu. När jag lämnar dig, så lämnar jag över min 

kärlek och mina välsignelser och försäkran om att jag ber till 

Fadern för din lycka och kärlek. Godnatt. 

Din bror och vän, 

Jesus 

Red. anm: Det finns en mer modern version av bönen (https://new-

birth.net/padgetts-messages/modern-version-the-prayer-given-by-

jesus/ Den här ursprungliga bönen ändrades också något många år 

efteråt, i ett meddelande genom doktor Samuels. 

 

A. G. Riddle: Bekräftelse på att Jesus visade sin 

ära. 

 

2 december 1915 

Jag vet att det är sent, men jag måste säga att det som har sagts dig 

är sant, och när vi talar om Mästarens ära så kan du inte förstå vad 

som menas. Föreställ dig ett ljus svaga låga, och middagssolens 

praktfullhet och jämför äran i den största saken på hela Jorden med 

Mästarens ära, så kommer du sida vid sida se den svaga ljuslågan 

och den praktfulla solen. 

Vi vet alla vad Faderns gudomliga kärlek är, men uppskattar inte 

dess storhet eller undret i den, förrän vi ibland ser hur den visas 

upp i och av Jesus. 

https://new-birth.net/padgetts-messages/modern-version-the-prayer-given-by-jesus/
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Gå till dina böner med all tro på att den Stora Gudomliga kärleken 

har närvarat ikväll i ett fantastiskt överflöd, och att ni båda har haft 

dess inflytande omkring och inom er i en sådan grad, att ni i någon 

mån kommer känna den stora fridfullhet som endast kommer till 

ljusets barn som är eniga med Fadern. 

Tro att er upplevelse den här kvällen är sann och att den kan vara 

er många gånger om när era själar är i samspel med inflödet av 

kärleken. 

Jag måste säga godnatt, och Gud välsigne er med all Sitt 

Gudomliga inflytande. 

Jag är din broder i Kristus, 

A. G. Riddle 

 

Fru Padgetts bekräftelse 

 

2 december 1916 

Ja, det ska jag och jag är glad att du har en sida kvar. 

 

Jag är glad ikväll, för jag ser att du har haft en upplevelse som fått 

din själ att öppna upp sig för Faderns underbara kärlek. 

 

Åh, min käre, det har varit en härlig kväll och Mästaren verkade 

andas ut fullkomligheten i den stora kärlek som han besitter. Din 

egen trogna och kärleksfulla 

 

Helen. 
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Johannes skriver om den verkliga betydelsen av 

“slutet på världen”. 

 

1 oktober 1916 

Jag är här, Johannes Döparen. 

Jag kommer ikväll för att skriva några sanningar om ämnet från 

doktor Gordons predikan, då jag var där med er och hörde på hans 

utsagor om slutet på världen. Jag vet att det bland människorna 

finns, och har funnits sedan Mästarens tid, olikheter i åsikterna om 

när denna viktiga händelse kommer äga rum, och betydelsen av 

slutet på världen. Ja, människan vet ungefär lika mycket nu om 

tidpunkten för den här händelsen som de har vetat under seklerna 

fram till nu, och förstår betydelsen av dessa profetior lika bra som 

människorna på min tid gjorde fram till nutiden. 

Om det första vill jag säga att det inte kommer bli något slut på 

världen av någon av de orsaker som nämndes av predikanten, och 

om det andra att det inte kommer bli något slut på världen alls så 

som det förstås och förmedlas av de ortodoxa predikanterna, och 

som förväntat mest av de som bekänner sig till kristendomen. 

Världen, det vill säga Jorden, kommer inte få ett slut i betydelsen 

att det blir ett utplånande, utan den kommer att fortsätta att snurra 

kring sin axel, och att ha tid för sådd och skörd, och framställa och 

återskapa de saker som behövs för att upprätthålla mänskligt liv, 

och ha sina lämpliga årstider av värme och kyla, och röra sig i sin 

omloppsbana som den gör nu, tills någon förändring, som vi inte 

känner till nu, kan komma och förstöra den; men för en sådan 

förändring gäller inte någon av profetiorna i Bibeln, om vi 

vidkänns att det finns profetior, slutet av världen i den betydelse 

som predikanten förstod det och förmedlade. 

Om mänskligheten bara kunde förstå att världen som förlorades av 

de första föräldrarnas olydnad var en värld med människans 

odödlighet och lycka, och inte den fysiska världen, och att Jesus 
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kom för att förkunna återuppförandet av den världen efter tillstånd, 

och slutet på det återuppförandet, så skulle de veta att den 

materiella världen inte är involverad i planen för människans 

frälsning, eller i Jesus mission, eller i Jesus budskap vad gäller hur 

slutet närmar sig. 

Människorna kommer fortsätta födas, leva en kort tid och dö den 

fysiska döden, och slutet på den materiella världen kommer till 

varje enskild människa när hon dör, och därefter har hon sitt 

hemviste i andevärlden, och kommer aldrig mer ha ett liv på 

Jorden. Alla människor kommer någon gång att behöva dö den 

fysiska döden, så varför skulle det vara nödvändigt att i Guds plan 

för människans frälsning inkludera förstörelsen av den materiella 

världen? För att planeter och världar och stjärnor ska krocka och 

förstöras, så skulle det betyda att ordningen i Guds lagar måste 

störas, för att människorna ska kunna förstöras eller frälsas, genom 

att ryckas upp i luften eller lämnas till sin egen svaghet på Jorden. 

Sådana tolkningar av Guds intentioner eller planer, eller av Jesus 

återkomst till Jorden är helt fel och absurda. Jesus kommer aldrig 

upprätta sitt kungarike på Jorden och regera som Fredsfursten och 

Herrarnas Herre över det Kungarike som han och alla hans följare, 

både på Jorden och i andevärlden, söker upprätta i de Himmelska 

sfärerna, och det är Guds kungarike, inte gjort för hand eller 

genom någon andemänniskas blotta befallning oavsett hur högt 

upp hon eller han befinner sig, utan det görs och befolkas av de 

människors själar som har upplevt den Nya födelsen och har tagit 

emot Faderns gudomliga essens. Över det här Kungariket är Jesus 

fursten, men endast på grund av sitt stora och överflödande 

innehav av Faderns gudomliga kärlek, och hans mer perfekta 

enighet. 

Jesus söker inte upprätta ett kungarike på Jorden, utan arbetar för 

syftet att leda människorna till andens Nya födelse, och för att visa 

dem vägen till det Himmelska kungariket; och han arbetar också 

för att hjälpa människorna genom sin kärlek och sina förslag, och 

det gör även de andra goda andemänniskorna, för att få bort synder 
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och fel från deras hjärtan, och sträva efter att återfå tillståndet i det 

perfekta människoskapet genom perfektionen av deras naturliga 

kärlek; och även hjälpa människorna att komma till tillståndet där 

deras själ regenereras, eller till det där deras naturliga kärlek renas 

medan de ännu lever på Jorden, så att kärlek till Gud i den 

gudomliga betydelsen, och kärlek till Gud i den skapade 

betydelsen och broderlig kärlek kommer täcka hela Jorden, och 

människorna är fridfulla och lyckliga medan de ännu är klädda i 

kött. Ett sådant tillstånd av dödlig existens kan kallas Guds 

kungarike på Jorden, men det kommer inte vara det kungarike som 

Jesus kommit till Jorden för att upprätta – det är Himlens 

kungarike. Det Kungariket har sitt säte och sitt viste i de 

Himmelska sfärerna varifrån det aldrig kommer tas bort. 

Så då, när Bibeln lär ut att världen tar slut och försvinner, så 

betyder det inte den materiella världen, utan världen av människors 

tankar och gärningar och syndiga tillstånd som inte är i harmoni 

med Guds lagar eller lagarna i Hans skapelse. Det är den världen 

som kommer förstöras när rättfärdigheten täcker över Jorden så 

som vattnen täcker över djupen, och kärlek mellan syskonen 

regerar över människorna. Även idag finns det några människor 

som lever på Jorden som är så åtskilda från världen, att världen för 

dem inte har någon existens, inte den materiella världen, utan 

världen av synd och orättfärdighet, vilken är den enda världen som 

kommer förstöras. Det kommer bli krig och rykten om krig och 

problemfyllda tider som det aldrig tidigare setts, och sedan 

kommer slutet. Inte krigen där kanoner mullrar eller kroppar slits i 

stycken, eller skapandet av änkor och föräldralösa eller det 

nådelösa skiftet från dödliga till andemänniskor, utan krigen i 

anden mellan gott och ont, mellan kärlek och hat, mellan renhet 

och synd, mellan glädje och förtvivlan, mellan kunskap om 

sanning och tro på fel – allt kommer utkämpas i människornas 

själar med sådan intensitet och uppriktighet, vilket skapar sådana 

problem för sinnet och anden som aldrig förr setts, och som blir 

upphov till rykten om detta som översvämmar Jorden och 

människornas boningar. 
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Sedan kommer slutet på världen – världen av ondska och synd och 

förtvivlan, och hat och tron på fel. Den här världen ska försvinna, 

och sanning och kärlek och fred och god vilja ska upprättas på 

Jorden för alltid. Jorden just nu blir då för människan så fridfull 

och fylld av kärlek och vänlighet mellan bröder och systrar, att det 

för dem kommer verka som att Guds stad har släppts ner från 

himlen till Jorden. Låt dödliga veta att Jesus redan har kommit till 

Jorden och går bland människorna, och att sedan tiden från då han 

blev Furste i det Himmelska kungariket så har han varit bland 

människor och andemänniskor och lärt dem vägen, sanningen och 

livet. Genom den Helige anden har Faderns sanningar talat till 

människan som en stilla, lågmäld röst, och genom själarnas 

tillhörighet har Mästaren lett människor till Faderns kärlek och 

nåd. 

På min tid, då han kom till judarna med sitt budskap om kärlek och 

evigt liv, så kände de honom inte och de avvisade honom, så nu 

vägrar många människor och andemänniskor att lyssna på honom 

och lära sig vägen genom den raka porten till Faderns kärlek och 

odödlighet. Låt människorna studera profetiorna och tiderna och 

årstiderna, och beräkna tiden för slutet, och förutsäga närheten till 

Mästarens ankomst genom molnen, och förbereda sig på att ryckas 

upp i luften och finna en boplats i himlarna, men de kommer ändå 

finna att alla dessa saker är fåfängans fåfänga, och endast då varje 

individ passerar genom köttets slöja så kommer hon inse att slutet 

på den dödliga världen har kommit, och sedan kommer alla hennes 

spekulationer om sig själv att bli verkligheter, och vissheten om 

världens slut kommer att vara ett etablerat faktum. Men 

människorna kommer fortsätta leva på Jorden och dö, och andra 

kommer att födas för att dö och så vidare tills… endast Gud vet. 

Så jag säger till människorna, att förbered er inte på himlarnas och 

Jordens försvinnande, utan på er egen övergång från Jorden till 

andemänniskornas stora värld; och kom ihåg, att så som de sår 

kommer de att skörda – en visshet som aldrig har förändrats – en 

sanning som ingen spekulation kan göra osann. Slutet på 

människans värld kommer varje dag för någon dödlig, och det 

slutet kan leda till en ärofylld odödlighet, eller till ett tillfälligt eller 
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långvarigt mörker och lidande. På så vis uppfylls profetiorna och 

spekulationerna bland predikanter och lärare och ledare för de 

icke-tänkande stjäl från människorna den vitala sanningen att slutet 

på världen kommer i varje stund och dag och år. 

Åh, predikant och lärare och ledare, ditt ansvar är stort, och 

redogörelsen måste ske. Skörden måste följa på sådden lika säkert 

som dagen följer på natten, och vad kommer din skörd att bli!? 

Slutet på världen för någon dödlig är vad som är viktigt nu! 

Jag har skrivit tillräckligt för ikväll, för du är trött. Så tro att jag 

älskar dig och att jag ber Fadern att välsigna dig, och att fylla din 

själ med Hans kärlek, så att när världen tar slut för dig, så kommer 

du finna att Himlens kungarike väntar på att få ta emot dig. 

Godnatt. 

Din broder i Kristus, 

Johannes 

 

Jesus: Odödlighet 

 

2 juni 1920 

Jag är här, Jesus. 

Låt mig skriva ikväll om ett ämne som är av vikt för mänskligheten 

och som bör förklaras till fullo, så att de får veta sanningen som 

kommer visa dem vägen till odödlighet och ljus. 
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Jag vet att människor har debatterat i sekler om frågan om 

människans odödlighet, och har försökt bevisa att den existerar på 

riktigt genom olika argument och genom att hänvisa till liknelsen 

med hur Guds universum fungerar i fullbordandet av Hans val så 

som de uppvisas av olika skapelser i den levande naturen. Under 

alla dessa samtal har de inte lyckats att på ett definitivt och 

tillfredsställande vis fastställa odödligheten som ett faktum. Och 

varför? Därför att de för det första inte har förstått vad odödlighet 

innebär, och utan en korrekt uppfattning om det som man önskar 

bevisa, så blir det väldigt svårt att framgångsrikt bevisa existensen 

av den sak man söker efter. Jag vet att ibland har någon tanke om 

vad odödligheten är uppfattats av och nästan förståtts av en del 

skribenter på området, och deras insatser har riktats mot att visa att 

genom människans inre medvetande liksom genom de saker i 

naturen som dör och lever igen, så har människan rätt när hon 

säger att människan själv är odödlig, eller avsågs av sin Skapare att 

vara odödlig. 

Men människans inre medvetande, vilket betyder kunskapen om 

innehavet av vissa önskningar och aspirationer, liksom insikten om 

att hennes liv på Jorden är för kort för att låta henne uppnå de 

sakerna som hennes insatser och strävan försöker nå, och att det 

som hon verkligen uppnår genom sin egen mentala och moraliska 

utveckling slutar med människans fysiska död, så skulle det bara 

innebära ett meningslöst utövande av de egenskaper och förmågor 

som Gud gett henne – är inte tillräckligt för att bevisa den verkliga 

människans odödlighet. Inte heller är det bevis för onödigheten i 

den skapade människan, även om hon i någon stund berövas all sin 

kunskap och andra fördelar med ett utvecklat intellekt, liksom 

moraliska framsteg. 

Det är skillnad på tillståndet hos en människas själ som fortsätter i 

det liv i andevärlden som den hade när den bebodde köttet, och det 

tillstånd som inte bara fortsätter i det här livet utan gör utplånandet 

av det här livet till en ren omöjlighet – inte ens av Gud, som i 

början av människans existens skapade den själen. 
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Sann odödlighet är alltså det tillstånd i själen som vet att den, tack 

vare sin essens och sina kvaliteter, aldrig kommer upphöra att leva 

– omöjligheten i att den någonsin skulle upphöra att leva blir känd 

för den, och ett faktum. 

Det har sagts att allt som har en början måste ha ett slut – det som 

har skapats måste lösas upp i sina beståndsdelar. Och möjligheten 

för det här är sant, och ingen människa eller andemänniska kan 

förneka sanningen i det uttalandet. Under ditt jordeliv kommer du 

märka att alla saker har ett slut som ligger i deras enskilda och 

sammansatta form; och varför skulle inte samma öde vänta 

skapade ting i andevärlden? Det faktum att det finns saker i 

andevärlden som existerar som en fortsättning på saker på Jorden 

betyder inte att de kommer fortleva för alltid. 

Blotta förändringen, som orsakas av döden och försvinnandet ur 

människornas synfält, av saker som en gång levde slår inte fast det 

faktum att då de fortsätter leva i andevärlden, så måste de leva för 

alltid. Döden som betraktas som en förstörelsens ängel är blott 

resultatet av förändringen från det som är synligt till det som är 

osynligt, och avgör inte på något vis att den förändrade saken 

existerar för alltid. 

Människans själ är medan den är i köttet samma själ vad gäller 

dess identitet och individualitet, som den är när den blir en 

invånare i andevärlden; och om den är odödlig medan den är i 

andevärlden så är den också odödlig när den är i kroppen; och om 

den kan upphöra med att ha en odödlig existens i det ena 

tillståndet, så kan den göra det i det andra. 

Anta att människorna genom sina nämnda argument om naturen 

visar att människans själ inte dör när den fysiska kroppen dör, utan 

att den fortsätter existera i andevärlden som samma identiska, 

personliga själ, och jag sedan frågar: “Bevisar det odödligheten, så 

som jag har definierat den?” Kroppens död och själens fortsatta liv 

därefter utverkar inte någon förändring i den själens kvaliteter eller 

essens – den är fortfarande samma skapade själ som den var i 
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början, och varför skulle det inte vara sant, att eftersom den är ett 

skapat ting, så kan den ha ett slut? Detta är logiskt och inte 

orimligt. 

Så då säger jag, att även om människorna genom sina argument 

bevisar till mångas tillfredsställelse, att själen efter den fysiska 

kroppens död fortsätter att leva i andevärlden med alla sina 

egenskaper och förmågor i aktiv verkan, så bevisar de inte, och 

inte heller bevisar alla de fakta som är möjliga för dem att 

upptäcka och arrangera, att den själen är odödlig. Människans själ 

har inte alltid existerat – den är inte evig, självexisterande eller 

oberoende av allt annat, utan beroende av Guds vilja som kallade 

den till att existera, och varför är det då inte rimligt att hävda att 

under den långa tidsperiod som kommer, så kommer den ha tjänat 

syftet med att ha skapats och upplösas till de beståndsdelar som 

den skapades av? 

Men jag säger här, till gagn för de dödliga som tror på själens 

odödlighet att från tiden då den första människan skapades fram till 

nutiden, så har ingen andemänniska i andevärlden haft någon 

kännedom om någon människosjäl som upphört att existera och 

har upplösts i sina beståndsdelar. Och vidare så finns det myriader 

av själar i andevärlden som är i precis det perfekta tillstånd som 

den första människan som skapades av Gud var i och som av Gud 

förklarades vara “mycket god.” Men precis som dödliga inte har 

någon försäkran om att deras själar någon gång framöver inte 

kommer upphöra, så har heller inte andemänniskor som uppnått sin 

skapelses perfekta tillstånd någon sådan försäkran. De har hopp 

och en tro på att deras öde kommer vara sådant, och även kunskap 

om att deras utveckling till den perfekta människan har upphört. 

De är i det tillstånd som begränsar deras utveckling till den 

perfekta människan, även om deras glädje i detta inte är begränsad 

– för dem finns det alltid något nytt och okänt som dyker upp i 

Guds universum. Men de har ändå inte vetskapen om att de är 

odödliga, och inser att de är beroende av Guds vilja för sin 

existens, och för många av dessa andemänniskor är odödligheten 

lika mycket föremål för bekymmer och spekulationer som den är 

för de dödliga på Jorden. 
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Människorna i sitt begrundande, sina studier och argument kring 

den här frågan om odödlighet börjar inte vid ämnets 

grundförutsättningar. De har inga sanningsenliga premisser utifrån 

vilka de kan dra en korrekt slutsats, och följaktligen faller deras 

argument. De resonerar som så att på grund av att vissa saker som 

existerar i och utanför människan – skapelsens alla ting – tenderar 

att visa Guds intentioner och planer, och för att sådana intentioner 

ska kunna utföras, så måste människan vara odödlig. De tar inte i 

beaktande, eller förlorar det faktumet ur sikte, att alla de saker de 

använder som grund för sina slutsatser är saker som är beroende 

och inte existerar på egen hand, och vid ett tillfälle eller annat är 

föremål för Guds skapande. Det Gud har kallat till att existera kan 

Han också välja att det ska upphöra att existera. Och i vetskapen 

om detta så kan inte människan eller andemänniskan med rätta slå 

fast att själen är odödlig. 

Men det finns ett sätt som själens odödlighet, eller några själars 

odödlighet – kan bevisas, och som, om vi förmodar att de fakta 

som ges i argumentet är sanna, nödvändigtvis fastställer slutsatsen 

utan möjligheter att motbevisa det. 

Så för att påbörja argumentet, vad är det enda rimliga sättet att 

närma sig ämnet? Först, att upptäcka och slå fast vad det är som är 

odödligt, och därefter att söka efter och hitta det som, om än inte 

odödligt, ändå på grund av vissa funktioner och inverkningar på 

det från det som är odödligt, i sig självt blir odödligt. Det är endast 

från det odödliga som odödlighet kan erhållas. 

Ja, det här är en bra stund att avsluta på då du är trött; jag är 

mycket nöjd med hur du har tagit emot mitt meddelande. Ha tilltro 

och be, så kommer allt bli bra. Godnatt min käre broder, för du är i 

sanning min broder. 

Din vän och bror, Jesus. 
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Odödlighet, av Lukas – författare av Nya 

testamentets Lukasevangelium 

 

17 april 1922 

Låt mig skriva, då jag önskar säga några ord om frågan om 

odödlighet som du har tänkt så mycket på under de senaste 

dagarna. 

Jag var med dig idag när du lyssnade på predikantens tal om ämnet 

odödlighet, och såg att du insåg att han inte hade någon sann 

uppfattning om vad den termen innebär, och tänkte hur mycket du 

hade velat upplysa honom om din kunskap om ämnet. Ja, jag 

förstår precis hur du kände kring saken, och jag sympatiserar med 

dig i din önskan och ditt hopp om att du någon gång ska få 

möjligheten att konversera med honom om ämnet och ge honom 

din uppfattning om sanningen. 

Det är ett ämne som tas upp i många gudstjänster och teorier som 

predikas av präster och andra, och ändå har ingen av dem den 

sanna förståelsen av vad odödlighet är. De förstår den bara i 

betydelsen ett fortsatt liv, och försöker dessutom genom argument 

och ingrepp koppla den till tanken om oändlighet – att det fortsatta 

livet är så etablerat att det aldrig kan avslutas – och med detta 

tillfredsställer de sin längtan och sina önskningar. Men du förstår, 

den slutsatsen har bara hämtats ur predikanternas önskningar – de 

har ingen verklig grund för sina slutsatser, och precis som med de 

vanliga sakerna i livet så skulle de inte vara villiga att riskera de 

viktiga sakerna i livet utifrån en grund som inte är bättre etablerad 

varifrån de skulle kunna dra slutsatser som får dem att agera. 

Nej, mänskligheten vet inte vad odödlighet verkligen är, och alla 

argument de kan lägga fram för att slå fast sann odödlighet räcker 

inte för att övertyga det klartänkta, resonliga och fördomsfria 

sinnet att den är ett faktum. 
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Som det sades i budskapet du fick från Jesus, så kan odödlighet 

endast hämtas ur det som är odödligt, och alla argument som visar 

på att en sak måste vara odödlig på grund av Guds önskningar eller 

intentioner, är inte tillräckliga. 

Alla fakta som måste upprättas som premisser räcker inte för att 

logiskt bevisa att den önskade slutsatsen kan fastställas och 

människorna kan inte bero på en sådan metod för sina resonemang. 

Det är helt omöjligt att hämta odödligheten ur något annat än det 

som i sig självt är odödligt, och att försöka göra det genom 

argument eller konklusioner är bara ett slöseri med tid när vi 

använder våra resonerande förmågor. 

Som det har sagts så är bara Gud odödlig, och det betyder att Hans 

själva kvaliteter och natur är odödliga; och om det vore möjligt för 

Honom att ha några kvaliteter som inte är av en natur som är en del 

av det odödliga, så skulle dessa kvaliteter inte vara odödliga, utan 

vara underställda förändring och upplösning. Bland dessa 

kvaliteter i Hans varelse finns den stora och viktiga kärleken, och 

utan den skulle Gud inte finnas. Hans existens skulle vara mindre 

än den en Gud har, och med det som ett faktum så måste den stora 

kvaliteten kärlek vara odödlig, och allt som den här kvaliteten 

kommer in i och blir en del av, blir med nödvändighet också 

odödligt, och det kan inte bli odödligt på något annat vis. Så Guds 

kärlek för med sig odödlighet i termens sanna betydelse, och när 

den kommer in i människans själ och besitter den, så blir själen 

odödlig, och odödlighet kan inte uppnås på något annat vis. 

Inte alla saker som Gud skapat är odödliga, för under en kortare 

eller längre tid så genomför de syftet med sin skapelse, och deras 

existens behövs inte längre och de löses upp till de beståndsdelar 

de sattes samman av. Människans fysiska kropp är av den här 

anledningen inte odödlig, för efter ett kort liv på Jorden löses den 

upp och finns inte längre. Hennes andekropp har primärt denna 

förgängliga karaktär, och det kan vara så att den under evighetens 

gång kommer att ha slutfört sitt uppdrag och upphöra att existera. 
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Vi vet inte det, och inte heller har vi försäkrats om att det inte är 

sant, för det beror på själens fortsatta existens om den kommer 

fortsätta existera, och inte alla själar kommer ta emot en del av 

Faderns gudomliga kärlek, vilket är den enda sak som i sig själv 

har odödligheten, och det kan komma en tid i framtiden då en själ 

utan den kärleken kommer att sluta existera och inte längre vara en 

av Faderns varelser. 

Men vi vet detta, att vad som än tar del av den Gudomliga kärleken 

inom sig har det som nödvändigtvis är odödligt, och det kan inte 

dö mer än vad den kärleken kan dö, och därigenom måste det vara 

odödligt. Så när människor talar om eller lär ut att alla människor 

är odödliga, så talar de om något som de inte känner till – endast 

Gud själv vet vad sanningen är – och enbart utifrån förnuftet så har 

människan rätt i att säga att sådana människor eller själar som inte 

får den gudomliga kärleken inte är odödliga. 

Så, medan frågan om människans odödlighet betvivlas och inte har 

påvisats som ett faktum, så vet vi ändå att en del av mänskligheten, 

vars själar har tagit emot den odödliga, gudomliga kärleken, är 

odödliga och de kan aldrig upphöra att existera; och den stora 

trösten och välsignelserna som detta innehav för med sig till dessa 

själar, är att de vet att de är odödliga för att de besitter den kvalitet 

eller natur hos Gud som är odödlig, och då det senare aldrig kan ha 

ett slut, så kan inte heller det som den odödliga kärleken har 

kommit in i och funnit en boplats i ha ett slut. 

Predikanternas argument var starka, och så som människors sinnen 

och förmåga att resonera vanligen fungerar så kan det övertyga 

dem om att odödligheten är ett bevisat faktum för hela 

mänskligheten, men när detta analyseras ordentligt och den sanna 

regeln för sökandet efter odödlighet tillämpas, så ser man att 

argumenten inte håller – hoppet är starkare än fakta, och 

människan har inte någon försäkran om att odödligheten sträcker 

ut sina vissa armar mot dem i deras önskan. 
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Ja, jag tänkte att jag skulle skriva det här korta meddelandet till dig 

om frågan som du och predikanten har begrundat, i hopp om att 

han inte ska bero på styrkan i sitt argument för att slå fast 

odödligheten som ett faktum, utan kommer se och bli övertygad 

om att det enda sättet att försäkra sig om och få sann odödlighet är 

genom att söka efter och få Guds kärlek, och därigenom få sin själ 

omvandlad till Guds själva essens och natur i kärlek. 

Jag är glad att jag kan skriva till dig igen, och att ditt tillstånd är så 

mycket bättre än det har varit, och gör vår samstämmighet möjlig. 

Be mer till Fadern och tro, så kommer du att vara i det tillstånd 

som vi önskar oss så mycket. Jag ska inte skriva mer, godnatt. 

Din broder i Kristus, 

Lukas 

 

Henry Ward Beecher: Odödlighet. 

 

5 juli 1915 

Jag är din vän och broder i kärlek och önskan om kungariket. Jag 

är Henry Ward Beechers ande. 

Jag lever i den sjunde sfären där din far befinner sig nu, och 

eftersom jag träffade honom där så kommer jag ikväll för att skriva 

en stund. Han har berättat för mig om dig och hur lätt du tar emot 

kommunikation från andemänniskor, och jag vill låta dig veta att, 

även om jag inte längre är densamma som jag var på Jorden, så har 

jag fortfarande önskan att låta människorna veta de tankar som 

kommer till mig om Gud och människors relation till Honom och 

Hans kungarike. Jag tror nu på Jesus vilket jag aldrig gjorde på 

Jorden, och det kan överraska dig att veta att när jag var på Jorden, 
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så oavsett vad jag predikade för mitt folk, så såg jag på Jesus som 

blott en judarnas man, och inte särskilt annorlunda jämfört med de 

andra stora reformisterna som hade levt och lärt ut de moraliska 

sanningarna på Jorden som tenderade att göra människorna bättre 

och fick dem att leva mer korrekta och rättfärdiga liv. 

Men, sedan dess har jag varit i andevärlden och jag har haft de 

upplevelser som mitt liv har gett mig, och jag har funnit vägen till 

Guds gudomliga kärlek och till Hans kungarike, jag har lärt mig 

och vet nu att Jesus var mer än bara en reformist. Han var inte 

enbart en god och rättvis lärare, och levde sitt liv på det viset, utan 

han var Guds sanna son, och Hans budbärare för att överlämna till 

världen sanningarna om odödlighet och Faderns gudomliga kärlek, 

och hur vi kan få den. Han var sannerligen Vägen och Sanningen 

och Livet som ingen annan lärare har varit före honom. 

Jag vet att det lärs ut, och jag trodde på det när jag var på Jorden, 

som många religioner och hedniska lärare försäkrat oss om, och 

försökte lära mänskligheten om själens odödlighet, och så som 

människan förstod innebörden av ordet odödlighet, så var dessa 

läror mer eller mindre tillfredsställande. Men nu ser jag att deras 

uppfattning om odödlighet blott var en fortsättning på livet efter 

det som kallas döden. Så annorlunda betydelsen som lärts ut är mot 

ordets verkliga innebörd! Odödlighet innebär så mycket mer än 

enbart en fortsättning på livet. Det innebär inte bara fortsättningen 

på ett liv, utan ett liv som i sig har den Gudomliga kärleken eller 

essensen från Fadern som gör den andemänniska som har den 

kärleken till en gudomlighet i sig, och inte föremål för död av 

någon sort. Ingen andemänniska har den här odödligheten enbart 

för att hon fortsätter leva i andevärlden, och kan inte förstå att den 

fortsättningen på livet på något vis skulle kunna avslutas eller 

upphöra. Ingen sådan andemänniska vet att detta är sant, för det 

har aldrig påvisats som ett faktum, och det kan inte heller ske 

förrän evigheten har nått sitt slut. En sådan andemänniska skiljer 

sig inte i sin essens och sin potential från vad hon var när hon 

omslöts av kött, och har ingen större orsak att tro att hon är odödlig 

jämfört med när hon var på Jorden. 
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En spekulation och ett bevisat faktum är två helt olika saker, och 

ändå blir spekulationen för en del andemänniskor, liksom för en 

del människor, nästan lika mycket en visshet som ett demonstrerat 

faktum. Men det finns inget rättfärdigande i att förlita sig på 

slutsatser som dragits enbart utifrån spekulationer, och 

andemänniskan eller människan som gör det kan, i evighetens stora 

verkan, finna att hon inte bara misstagit sig utan överraskas bortom 

all föreställningsförmåga av vilka eventualiteter en sådan verkan 

kan föra med sig. 

Så jag säger, att före Jesus ankomst så hade odödligheten inte förts 

fram och kunde inte ha gjort det, därför att den inte existerade för 

mänskligheten. 

Jag blev lika överraskad när jag lärde mig om ordets sanna 

betydelse som människor kommer bli som läser den här 

kommunikationen eller hör om dess innehåll. Sokrates, Platons 

eller Pytagoras hopp var endast ett hopp som förstärktes av 

resonemanget bland stora tänkare och kompletterat av 

välutvecklade själskvaliteter. Men när allt hade sagts så var det 

bara hopp – kunskapen saknades. Och även om de hade insett att 

de avlidna människornas andar återvände och kommunicerade med 

dem, så att det inte fanns något sådant som själens eller andens 

död, så bevisade inte sådana upplevelser något för dem utöver det 

faktum att livet fortsatte just nu. 

Eftersom förändring är lag i både andevärlden och på Jorden, så 

kan de inte, med vetskapens säkerhet, säga att det inte kommer bli 

någon förändring i andevärlden som skulle bryta eller åsidosätta 

den fortsatta existensen. 

Ta ett litet barn vars intellekt inte har utvecklats tillräckligt för att 

det ska förstå att det finns något sådant som den fysiska kroppens 

död, och det tror, om det alls tänker, att det kommer fortsätta leva 

för alltid på Jorden. Och så är det med dessa filosofer som hade ett 

hopp om ett framtida, fortsatt liv och med andemänniskorna som 

vet att livet fortsätter – ett liv efter döden – de tror att livet måste 
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vara ett fast tillstånd, och att det av nödvändighet måste fortsätta 

för alltid. 

Som jag sade, så har det inte påvisats att ett sådant liv kommer 

fortsätta för alltid; ändå, å andra sidan, så har det heller inte 

påvisats att det inte kommer göra det, och därmed kan ingen 

andemänniska säga att han eller hon är odödlig, såvida de inte tagit 

del av den Gudomliga essensen, och ingen vis filosof eller religiös 

lärare kunde före Jesus ankomst ha sagt att de påvisat 

odödligheten. Även om hopp och spekulationer finns som 

önskandets barn, så saknas det kunskap och det finns ingen visshet. 

Den odödlighet som människan har trott på och tröstat sig med 

genom att tro på, var den odödlighet som hoppet skapade och 

spekulationerna bevisade; och människors erfarenhet i sina samtal 

med andemänniskor visade att döden inte hade utplånat individen. 

Men hopp och spekulation och erfarenhet skapade inte kunskap. 

När Jesus kom så förde han med sig inte bara hopp utan kunskap 

om sanningen. Inte många människor har förstått den, eller förstått 

orsaken eller grunden för en sådan kunskap, och människors 

förmåga att resonera var inte tillräcklig för att visa de verkliga 

orsakerna till en sådan kunskap. Och även om det verkar underligt, 

så avslöjade aldrig Bibelns studenter och kommentatorer den 

verkliga grund som den här kunskapen vilar på. 

Jag erkänner att jag under mitt liv, även om jag var en god Bibel-

student, aldrig förstod den verkliga betydelsen av hur eller på 

vilket sätt Jesus förde fram odödligheten. Jag trodde, som så 

många andra gör nu, att hans död och återuppståndelse var de saker 

som visade mänskligheten odödlighetens verklighet. Men de här 

sakerna visade inte mer, som jag nu förstår, än de otaliga 

förekomster som dokumenterats i det Gamla testamentet och i de 

sekulära skrifterna efter filosofer och adepter i Indien och Egypten 

att det fanns en existens efter den så kallade döden. 
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Och många som bestrider det faktum att Jesus framförde 

odödligheten, grundar sina argument på dessa andra fakta; att han 

var den enda av många som har dött och efteråt kommit till de 

dödliga och visat att de fortfarande levde som andemänniskor. Så 

jag säger, och jag trodde det inte när jag var på Jorden, att det 

blotta faktum att Jesus återuppstod inte bevisar odödligheten. 

Så vad har jag då lärt mig att odödligheten är sedan jag kom till 

andevärlden? Min förmåga att resonera är mycket större nu än när 

jag var på Jorden; min uppfattningsförmåga har blivit mer intensiv 

och min erfarenhet av lagarna i andevärlden har gett mig mycket 

kunskap; men allt detta skulle inte av sig självt ha gett mig 

kunskapen om odödlighet, om inte Jesus själv hade förklarat den 

för mig och demonstrerat det genom sitt eget tillstånd och även 

många andra andemänniskor i högre sfärer. Nu besitter jag, tack 

vare min nuvarande själsutveckling, den kunskapen. 

Endast Fadern är odödlig, och endast de som Han ger 

odödlighetens egenskaper kan bli lika odödliga som Han är. Kärlek 

är odödlighetens huvudprincip, och med detta menar jag Faderns 

gudomliga kärlek och inte det skapades naturliga kärlek; och den 

som besitter den gudomliga kärleken blir på samma vis en del av 

den, eller den blir en del av henne, och dess funktioner gör honom 

lik Fadern. Med andra ord blir en andemänniska som besitter den 

Gudomliga kärleken en del av gudomligheten själv, och därmed 

odödlig, och det finns ingen möjlighet för henne att någonsin 

förlora denna gudomliga beståndsdel. 

Ingen andemänniska är odödlig när det finns en möjlighet att de 

förlorar den odödligheten. Inte ens Gud själv, om Han kunde 

förlora denna stora kvalitet, skulle vara odödlig. Och precis som 

det är omöjligt att ta den här stora egenskapen från Fadern, så är 

det omöjligt för andemänniskan som en gång fått Faderns 

gudomliga kärlek att förlora sin odödlighet. 

Så, du förstår, odödlighet kommer enbart till en andemänniska 

genom innehavet av den Gudomliga kärleken, och den kärleken 
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skänks inte till alla andemänniskor utan bara till de som söker den 

på det sätt som Jesus visade mänskligheten. 

Döden ger inte den dödlige odödlighet, och eftersom hennes ande 

överlever döden, så innebär det inte att odödligheten därmed blir 

en del av hennes existens som andemänniska. 

Så jag säger att när Jesus förde kunskapen till världen om Faderns 

gåva i form av den gudomliga kärleken till de dödliga under vissa 

omständigheter, och även visade de dödliga hur de kunde ta emot 

den stora gåvan, så förde han fram odödligheten och livet, och före 

honom hade ingen människa eller andemänniska fört fram dessa 

stora gåvor. 

Nu tar jag del, i viss omfattning, av den Gudomliga kärleken, och 

har framför mig möjligheten att ta emot den i hela den omfattning 

som utlovats av Mästaren till alla som söker efter den i sanning och 

med tilltro. 

Jag avsåg inte att skriva ett så långt meddelande den här gången, 

men eftersom jag är entusiastisk över ämnet, så märker jag att jag 

har inkräktat på din tid och din vänlighet längre än jag insåg. 

Så jag tackar dig för ditt tålamod och slutar nu, men jag hoppas att 

jag kan få privilegiet att återvända någon gång och skriva. Med 

mina vänliga hälsningar, 

Din hängivne, 

Henry Ward Beecher 
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Matteus: Den frälsning som Jesus lärde ut. 

 

16 december 1918 

Låt mig skriva några rader ikväll då jag önskar berätta om en 

sanning som för mig verkar viktig för mänskligheten att känna till 

för att de ska kunna förstå sanningen om sin egen personliga 

frälsning. 

Jag är en andemänniska som utvecklas i själen och en invånare i de 

Himmelska sfärerna, där endast de vars själar har omvandlats av 

den Gudomliga kärleken till Faderns själva natur och essens kan 

finna en boplats. Jag ska inte skriva alltför länge och har endast en 

tanke eller sanning att förmedla, och det är att “ingen människa 

eller andemänniska kan få hela den frälsning som Jesus lärde ut om 

och exemplifierade genom sin egen person, som inte helt och hållet 

besitter i sin själ Faderns gudomliga kärlek och blir kvitt de 

tillstånd och egenskaper som hör till hennes skapade själ”. Den här 

själen skapades inte med några gudomliga egenskaper eller 

kvaliteter, utan blott och enbart med de som du kan kalla för 

mänskliga och som alla människor och andemänniskor som inte 

har upplevt omvandlingen besitter. 

Gud-människan, som Jesus ibland betecknas av era religiösa 

skribenter och teologer, var vid stunden för hans skapande eller 

uppdykande i köttet inte i besittande av dessa gudomliga 

egenskaper, vilka är av Faderns natur och essens, utan endast de 

mänskliga egenskaper som hörde till den perfekta människan – det 

vill säga, den människa som var den perfekta varelsen som 

existerade före de första föräldrarnas fall, när synden ännu inte 

hade kommit in i deras själar, och in i världen där människorna 

existerar. Jesus var från stunden för sin födelse en perfekt 

människa, och följaktligen utan synd – alla hans moraliska 

kvaliteter var i fullständig harmoni med Guds vilja och de lagar 
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som styrde hans skapande; ändå var han inte större än de första 

föräldrarna före deras olydiga handling. 

Det fanns ingenting av Gud, i betydelsen det Gudomliga, som kom 

in i hans själ eller beståndsdelar, och om den Gudomliga kärleken 

inte hade kommit och omvandlat hans själ så skulle han ha 

förblivit den perfekta varelsen med en kvalitet som inte var högre 

eller större än den som skänktes den första människan; och Jesus 

var vad gäller sina möjligheter och privilegier precis som den 

första människan före hans fall eller död inför potentialen att bli 

gudomlig, men skiljde sig åt från honom på så vis att Jesus 

välkomnade och gjorde dessa privilegier till sina egna och 

därigenom blev Gudomlig, medan den första människan vägrade 

att välkomna dem och förlorade dem, och förblev den blotta 

människan, om än inte den perfekta människa som han skapades 

till. 

Och även om Jesus genom sitt innehav av den Gudomliga kärleken 

blev gudomlig, så blev han fortfarande aldrig Gud-människan, och 

kan aldrig bli det, för det finns inte och kommer aldrig finnas 

någon Gud-människa. Gud allena är Gud, och har aldrig varit och 

kommer aldrig bli en människa, och Jesus är endast en människa 

och kan aldrig bli Gud. 

Men Jesus är oförlikneligt den Gudomliga människan, och kan 

med rätta kallas den bästa, älskade sonen till Fadern, för han 

besitter mer av den Gudomliga kärleken och därmed mer av 

Faderns essens och natur än någon annan andemänniska i de 

Himmelska sfärerna, och genom det här innehavet så kom till 

honom mer makt och ära och kunskap. Han kan beskrivas och 

förstås som att han besitter och manifesterar Faderns visdom; och 

vi andemänniskor i det Himmelska kungariket känns vid och 

erkänner Jesus överlägsna visdom och drivs av vishetens själva 

storhet och kraftfullhet, för att hedra och följa honom i hans 

auktoritet. 
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Och denna själfulla och största innehavare av Faderns vishet är 

densamme när han kommer till dig och uppenbarar Guds sanningar 

som han var i det Himmelska kungarikets högsta sfärer, klädd i all 

praktfullhet genom sin närhet till Fadern. Som rösten på Berget 

sade: “Hör honom”, så upprepar jag för dig och alla de som har 

privilegiet och möjligheten att läsa eller höra hans budskap; hör 

honom! Och när ni hör, tro och sök. 

Ja, min broder, jag bedömde att det vore lämpligt att skriva det här 

korta budskapet, och jag hoppas att det hjälper dig i arbetet. Jag 

kommer tillbaka. Godnatt. 

Din broder i Kristus, 

Aposteln Matteus, som Bibeln kallar mig. 

 

 
 

Vem och vad är Gud. 

 

25 maj 1917 

Jag är här, Jesus. 

Jag har varit hos dig när du bett, och deltagit i din bön till Fadern 

om inflödet av Hans stora kärlek till din själ i ett stort överflöd, och 

jag vet att Hans helige ande är närvarande och att Hans kärlek 

flödar in i din själ, och att du börjar bli enig med Fadern. Hans 

kärlek kommer alltid komma till dig när du ber så som du gjort 

ikväll, och Hans lyssnande öra är alltid öppet för den uppriktiga 

aspirationen hos Hans barn som kommer till Honom med själens 

sanna längtan. Du har hemligheten till att nå Faderns kärlek, och 

när som helst, när du känner att du behöver den kärleken eller 
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önskar ha en närhet till Fadern, så använd hemligheten; du kommer 

inte bli besviken. 

Du är i ett bättre skick ikväll i din själsliga utveckling och 

uppfattningsförmåga och kan ta emot mitt budskap som jag har 

önskat kommunicera en tid, och att göra det som jag bara väntade 

på att du skulle vara i fullständig överensstämmighet med mig för. 

Ja, du kommer att minnas att i början av vårt skrivande så 

kommunicerade jag till dig om min kunskap och uppfattning om 

vem och vad Gud är, och att jag nyligen har sagt dig att jag 

önskade skriva om budskapet, då ditt tillstånd nu är så mycket 

bättre för att ta emot dessa sanningar än vad det var när budskapet 

skrevs; så ikväll kommer jag överlämna det budskapet, och ta över 

din hjärna och styra din hand i mycket högre grad än vad jag kunde 

göra den gången. 

Då är frågan: Vem och vad är Gud? 

När vi ser på den här frågan, så måste du inse att det inte är så 

enkelt att beskriva med ord så att dödliga kan förstå Guds essens 

och egenskaper, och jag känner de begränsningar jag möter när jag 

försöker ge dig en tillfredsställande beskrivning av den enda och 

sanna Guden; inte på grund av en bristande kunskap och förståelse 

från mitt håll, utan på grund av det faktum att du inte har uppnått 

den själsliga utveckling som krävs för att jag ska kunna bilda den 

nödvändiga samstämmigheten med dig, så att den exakta 

sanningen om vem Fadern är ska kunna uttryckas genom din 

hjärna. 

Ja, så för att börja är Gud Själ, och Själ är Gud. Inte den själ som 

finns i den skapade människan, utan den Själ som är en Gudom 

och självexisterande, utan början och slut, och vars entitet är det 

enda stora faktumet i det varande universumet. 
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Gud är utan form, så som det har föreställts av människan i nästan 

alla tidsåldrar, och i synnerhet av de som tror på den hebreiska 

Bibeln, liksom den kristna Bibeln. Men Han är av en form som 

endast själsperceptionen hos en människas själ som har nått en viss 

grad av utveckling, som har tagit till sig Faderns gudomliga natur 

och därmed blivit en del av Guds själ, kan urskilja och uppfatta 

som en entitet. Det finns ingenting i hela naturen som människorna 

känner till eller är bekanta med, som kan användas som en 

jämförelse, inte ens i andemänniskornas uppfattningsförmåga, med 

den här Stora själen; och därför så, då människor föreställer sig 

Gud så som att Han har en form som på något vis påminner om 

människan så är det helt fel, och de som i sin tro och i sina läror 

förnekar den antropomorfiska Guden, har rätt. 

Men oavsett så är Gud av sådan form att den ger Honom en entitet 

och substans och en boplats, i motsats till den Gud som, i en del 

människors läror, sägs finnas överallt i denna substans och entitet – 

i träden och stenarna, i åskan och blixtarna och i människor och 

djur, och i alla skapade ting, och i vilken människan sägs leva och 

röra sig och ha sitt varande. Nej, det konceptet om Gud stämmer 

inte med sanningen, och det är avgörande för människornas 

kunskap och frälsning att de inte underhåller eller tror på en sådan 

uppfattning om Gud. 

Att tro att Gud är utan form är att tro att han är blott en kraft eller 

en princip eller en oklar kraft, och som en del säger, följden av 

lagar, vilka är lagar som Han i själva verket har upprättat för att 

styra Sitt skapade universum, och som uttrycks till människan 

genom just dessa krafter och principer, som de i någon omfattning 

kan förstå. 

Barnet har frågat: “Vem gjorde Gud?” Och eftersom de lärda inte 

kan besvara den frågan, så drar de i sin visdom slutsatsen och slår 

fast att det inte kan finnas någon verklig Gud eller personlighet 

eller själsform, och därför kan endast kraft, principer eller 

utvecklade lagar vara Gud; och i sin egen inbilskhet tror de att de 

har löst frågan. Men barnet kanske inte nöjer sig med svaret, och 
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frågar de lärde: “Vem gjorde principerna och kraften och lagarna 

som måste godtas som den enda Guden?” Och så kan inte de lärda 

svara, såvida de inte svarar: “Gud” vilket de inte tror, men som, 

om jag får säga det, är det sanna och riktiga svaret. 

Gud är kraftens och principernas och lagarnas ryggrad, vilka enbart 

är uttryck för Hans varelse och som inte kan existera utan Honom; 

och de är enbart existenser, möjliga att ändra, beroende av och 

underställda Guds vilja som endast är en Varelse. 

Gud är alltså Själ, och den Själen har sin form, endast möjlig att 

uppfatta för sig själv, eller för den människa som genom att inneha 

tillräckligt mycket av den Stora själens egen substans har blivit lik 

Gud, inte enbart i sin avbild, utan i sin essens. Vi andemänniskor 

som har högst själslig utveckling har fått förmågan genom våra 

själsförmågor att se Gud och Hans form. Men här använder jag 

orden “se” och “form” som de enda ord jag kan använda för att ge 

dödliga en jämförbar föreställning om vad jag försöker beskriva. 

När vi har i åtanke att dödliga knappt kan föreställa sig formen på 

en människas andekropp, som består av eller har bildats av 

material i universum, även om det vanligen inte accepteras som en 

del av det materiella, så blir det lätt att förstå att det knappast är 

möjligt för mig att överföra ens en blek aning om Guds själsform, 

vilken består av sådant som enbart är andligt – det vill säga, inte av 

det fysiska, ens om det skulle förädlas i sin allra högsta grad. 

Och även om jag på grund av de nämnda begränsningarna inte kan 

beskriva för människorna en form så att de kan formulera en 

uppfattning om Själens form – då en sådan form endast kan ses 

med själens ögon, vilka människornas ögon inte har – så får man 

inte tro att eftersom människorna inte kan förstå eller uppfatta 

sanningen om Själens form, så är det inte en sanning. En sanning, 

även om den inte kan uppfattas eller förstås av människor, 

andemänniskor eller änglar, är fortfarande en sanning, och dess 

existens är inte beroende av att den känns till; och även om alla 

dödliga på Jorden och andemänniskorna och änglarna i himlen, 
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utom en enda, inte kan föreställa sig den sanningens existens, så 

bevisar dess existens som uppfattas av den enda personen 

obestridligen dess verklighet. 

Men, som jag har sagt, så kan sanningen om Guds form – Själens 

form, vittnas om av fler än en av de himmelska andarna efter 

människor som har gått bort på Jorden, och möjligheten finns för 

de nuvarande dödliga, i den stora framtiden, om deras själar har 

fyllts av Guds kärleks gudomliga substans i tillräcklig mängd, för 

dem att uppfatta Gud så som jag har försökt förklara Honom. 

Människans skapade själ har sin form som är gjord till Guds 

avbild, och ändå kan inte människan se den formen, trots att det är 

ett faktum och kan vittnas om av många i anderikena. Och här 

behöver det sägas att när vi i vårt budskap talar om Gud som en 

varelse utan form, så menar vi en sådan form som människorna har 

eller tror att de har uppfattat, och våra uttryck får inte anses stå i 

motsats till vad jag har försökt förklara som Guds form. 

Så, utöver formen så har Gud en personlighet, och denna uttrycks 

och görs känd för människan genom vissa egenskaper, vilka för 

människans medvetande finns i universum, och för en del filosofer 

och forskare och lärda så är dessa egenskaper deras opersonliga 

Gud, och för dem den enda guden. De gör det skapade till 

Skaparen, utan att inse att bakom det uttrycket måste det finnas en 

Orsak, och det som är större än egenskapen måste vara det varifrån 

egenskapens uttryck projiceras, eller, som de brukar föredra att 

kalla det, utvecklas. 

Och här önskar jag som vet, säga att dessa manifesterade 

egenskaper eller krafter och förmågor och principer och lagar och 

uttryck, alla tillsammans, inte utgör eller är av den form som de 

flödar från eller i vilken de har sin källa. Gud är Sig själv, allena. 

Hans egenskaper eller uttryck som manifesteras för dödliga eller 

andemänniskor är endast resultaten eller effekterna av Hans Andes 

arbete, vars Ande endast är Hans Själs, Hans egen, aktiva energi. 

Och därmed så fördelas inte Guds form över hela det skapade 
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universumet där Hans egenskaper finns, eller för att de 

manifesteras överallt. 

Nej, som det sades till Moses från det Gamla testamentet, och som 

sades av mig när jag var på Jorden: Gud är i Sina himlar. Och även 

om det kan vara överraskande och häpnadsväckande för dödliga att 

höra, så har Gud Sin boning, och Guds form av Substans, 

Självexistens och Själ har sin hemvist, och människor lever inte 

och rör sig och har sin existens i Gud, men i Hans utflöden och 

uttryck och ande har de det. 

Då du är rätt så trött, så tror jag det är en bra plats att avsluta på. 

Jag är glad att du är i ett så bra tillstånd. Så var redo för att snart 

återuppta det här budskapet. 

Med min kärlek och mina välsignelser säger jag, godnatt. 

Din broder och vän, 

Jesus. 

 

Ann Rollins: Vem och vad är Gud? 

 

18 februari 1916 

Jag är här, din farmor/mormor. 

Ja, min son, jag kommer ikväll som jag lovat för att skriva ett brev 

till dig, och berätta för dig om en viss andlig sanning som jag 

önskar att du ska känna till. 
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Jag befinner mig nu i den tredje Himmelska sfären, som jag redan 

berättat för dig, och är i ett mycket mer förhärligat tillstånd i min 

kunskap om andliga sanningar än jag någonsin har varit, och har 

öppnat upp mig för en andlig syn som ökar min förståelse av 

sanning och av Faderns gåvor för Sina barns lycka och frälsning. 

Jag vet nu mer än någonsin att Han är en verklig, existerande 

kärlekens och kraftens och vishetens Gud, och att vrede, så som 

Bibeln lär ut, inte är någon del av Hans natur, och att Han för Sina 

barn på Jorden och i andevärlden endast har kärlek och 

omtänksamhet och medkänsla. 

Han är inte en Gud som är långt borta och väntar på att den Stora 

Domedagen ska komma, för att godkänna eller fördöma Sina barn 

enligt de gärningar de gjort på Jorden, utan Han är med alla 

människor och andemänniskor på ett sätt så att Hans inflytande av 

kärlek och välgörande kan kännas av dem, om de bara försätter sig 

i ett sådant mottagligt tillstånd i själen att de kan känna det 

inflytandet, för som vi tidigare har sagt så beror Guds relation och 

närhet till människan i mycket hög omfattning på människans egen 

vilja och önskningar. 

Gud är inte, med det som kan kallas Hans personlighet, med 

människorna så som det har lärts ut av världens lärare i Biblarnas 

religioner, och människorna lever inte, rör sig inte och har inte sitt 

varande i Honom, så som aposteln Paulus skrev, för Hans 

personlighet har en plats som inte finns någon annanstans än i de 

högsta Himlarna. 

Jag vet att detta kan verka häpnadsväckande för många, ortodoxa 

och andra, och att det verkar ta ifrån dem trösten i att tro och känna 

att Gud är med och i dem; men trots det så är det jag säger sant. 

Han är inte i dem eller i naturen så som en del forskare som tror på 

Gud säger, Han finns inte i varenda blomma eller träd eller någon 

annan manifestation av Hans skapelse. Och vad gäller Hans 

personlighet så är den inte allnärvarande, även om Han har en 
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kännedom om alla ting Han har skapat – och jag säger som Han 

har skapat, för det finns en del ting som för människan verkar vara 

en del av universums verklighet, som Han inte har skapat utan som 

människan själv har skapat, och för dessa saker har Han inte någon 

kärlek och Han godkänner inte och gynnar inte dess existens, och i 

slutänden så kommer de tillintetgöras i Hans universum. 

Och när jag säger att Gud, i Sin personlighet, inte finns överallt 

och inte är hos människan i varje stund och utgör en del av deras 

varelser, så menar jag inte att det ska förstås som att Han inte är 

den kärleksfulla, vaksamma Föräldern som försöker göra 

människorna lyckliga och frälsa dem från resultaten av deras egna 

många missgärningar, för en sådan slutsats skulle inte vara sann. 

Och även om, som jag sade, Han inte är med människorna med den 

personligheten, så är Han ändå med dem i betydelsen och 

sanningen att Hans egenskaper Kärlek och Visdom och Kunskap 

och Kraft alltid är med dem. Livet flödar ut från Gud, men livet är 

inte Gud; det är bara en av Hans egenskaper som överförts på de 

föremål Han skapat, så att de kan leva och växa och uppfylla 

ändamålet med sin skapelse; och när det syftet har uppnåtts, så drar 

han bort denna livets egenskap från dem, och människan kan inse 

detta faktum. Gud har inte Själv upphört att vara en del av det 

föremålet, för Han var aldrig en del av det, utan det är bara denna 

egenskap som slutat vara en del av det föremålet. Gud är allt livs 

källa och ursprung, men det livet är blott en av Hans skapelser, 

som vi säger, liksom också människan eller andra saker som 

dödliga kallar för materia är. 

Människan bor inte, rör sig inte och har inte sitt varande i Gud, 

utan endast i Guds egenskaper. Så du förstår att alla dessa 

egenskaper tillsammans inte utgör Gud, för Han är en personlighet 

varifrån alla dessa egenskaper flödar. 

Jag vet att det är svårt för dig att förstå hela innebörden i det jag 

försöker överföra, men du kan på sätt och vis förstå vad jag menar. 
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Kärleken är en större egenskap än livet, men kärleken är inte Gud, 

precis som kärleken inte är människorna, även om den är hennes 

största innehav när den existerar i sin renhet, och liksom 

människorna har många egenskaper som tillsammans inte gör 

människan, så har Gud också många egenskaper, och ändå är de 

endast delar av Hans natur och är inte Honom själv. 

Människan har en fysisk kropp och ett sinne och ändå så utgör de 

inte människan, för hon kan förlora dem båda och fortfarande vara 

en människa, eller andekropp – det vill säga, jaget – själen är den 

verkliga människan – personligheten – och alla de underbara 

delarna av människan, så som sinnet och passionerna och 

önskningarna och viljan är blott av henne, och om hon skulle 

berövas någon av dem så skulle hon fortfarande vara en människa 

– om än inte den perfekta människan som då de allihop fungerar så 

som det är avsett i henne. 

Och människan är skapad så att, om hon inte har dessa kvaliteter, 

vilka i hennes tillblivelse gjordes till delar av henne, och vilka var 

nödvändiga för att göra henne till den perfekta varelse som hon 

var, även om hon fortfarande är en människa, så är hon ändå inte 

den perfekta människan som Gud har förordnat att hon ska vara; 

och tills dessa kvaliteter helt har återställts eller återvunnits av 

henne så kommer hon inte vara den människa som är den 

Allsmäktiges största hantverk. 

Och Gud är inte Gud för att Han har dessa kvaliteter, utan dessa 

kvaliteter finns för att de är Guds egenskaper. Han förlorar dem 

aldrig, och inte heller döljs dem eller upphör att fungera, utan de 

finns alltid och verkar och följer Hans varelse. 

Gud är Själ, och Själ är Gud, och i denna själ finns Hans 

personlighet utan individualitet, men verklig och existerande – och 

livet som alla dessa egenskaper som liv och kärlek och så vidare 

flödar från, som jag har talat om. Gud är Ande, men anden är inte 

Gud, endast en av Hans kvaliteter. 
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Jag skriver detta för att ge dig ytterligare förståelse av vem och vad 

Gud är, och för att visa dig att Han inte är i människan och inte 

heller har människan sitt varande i Gud. För att ytterligare visa dig 

att Gud inte existerar och inte kan existera på samma plats som de 

saker som inte är i enlighet med Hans natur och kvaliteter; och om 

Han vore i människan eller människan i Honom så skulle ingen 

synd och inget fel eller saker som bryter mot lagarna, finnas. 

Jag måste sluta nu, men kommer snart tillbaka för att avsluta mitt 

budskap. 

Med all min kärlek, jag är din mormor/farmor. 

 

Ann Rollins: Vem och vad är Gud? – fortsättning. 

 

25 februari 1916 

Jag är här, din farmor/mormor. 

Jag har kommit hit för att återuppta min föreläsning om du tror att 

du är i ett bra tillstånd för att ta emot den. Vi försöker, och om jag 

märker att du inte är det, så slutar jag. 

Som jag sade, så är inte Gud i människan eller de materiella 

sakerna när det gäller Hans personlighet, utan endast Hans 

egenskaper, vilka människan vanligen anser är Gud, manifesteras i 

de materiella tingen. 

Som jag har sagt, så är inte Gud skaparen av alla saker som ser ut 

att existera, för många saker som styr och reglerar människornas 

uppföranden är helt och hållet människornas skapelser, och är inte 

i harmoni med Guds lagar eller Hans vilja. Och därmed, när man 
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inser att det finns själar och sinnen i onda människor som inte är i 

harmoni med Guds skapelser, så kan du lätt se att Gud inte kan 

vara och inte är i sådana själar och sinnen, och inte heller är Hans 

egenskaper det, för som jag sade om lagarna om fysisk filosofi, så 

kan inte två saker vara på samma plats samtidigt, så vi kan säga 

vad gäller den andliga filosofin att två saker inte kan vara i samma 

själ eller sinne samtidigt, i synnerhet när de motsätter sig varandra 

i sina kvaliteter eller grundsatser. Tills den ena överlämnar sin 

plats så kan inte den andra komma in, och detta är oföränderligt 

sant för Guds skapelser och människans skapelser, för de står alltid 

och under alla omständigheter i motsats till varandra. 

Men det är viktigt att förstå att när jag talar om Guds skapelser, så 

får det inte tas som att jag menar att inkludera Gud, för Han är som 

Skaparen helt åtskild från Sina skapelser; och medan Hans 

skapelser eller vissa egenskaper kan finna ett hem och ett viste i 

människornas själar och människornas sinnen och i materiella ting, 

så finner ändå aldrig Han, Gud, ett sådant hem där, och är aldrig en 

del av sådana existenser. Han är åtskild från skapelserna, eller 

kanske bättre att uttrycka det som det som kommit från Honom, 

liksom människans tankar och önskningar är åtskilda från själva 

människan. 

Gud är i Sina himlar, och dessa himlar har en plats, precis som 

andevärldens olika sfärer, där andemänniskor har sina hem, har 

sina platser; och Hans plats ligger långt bortom den högsta 

Himmelska sfären som den högsta andemänniskan känner till, och 

mot vilken andemänniskorna alltid utvecklas, och när de utvecklas 

så kommer de närmare och närmare i kontakt med Guds 

egenskaper, vilka ständigt flödar ut från Honom. 

Till och med Jesus som, som du vet, är den ljusaste av alla 

andemänniskor och den som besitter mer av dessa Faderns 

egenskaper än någon annan andemänniska, har aldrig sett Gud 

förutom genom själens uppfattningsförmåga, och inte heller 

upplevt att Gud är i honom eller utgör en del av honom; och 

människorna misstar sig och bedrar sig själva när de säger eller 
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tror att Gud finns i dem eller att de lever och rör sig i Honom och 

har sitt väsen där. 

För att kunna tro att detta är sant, så kan Gud bara vara någon form 

av odefinierad energi – lika opåtaglig som luften – och som många 

av de spirituella säger, blott en kraft som genomsyrar hela 

universum, uppdelad på många och oändliga manifestationer, sedd 

och känd idag och imorgon som något utan en egen existens. 

Något som är mindre påtagligt än människan – svag och kraftfull 

på samma gång – en motsats bortom föreställningsförmågan eller 

någon förklaring. 

Sådan är inte Gud, utan alla dessa manifestationer är endast bevis 

på att en substantiell, och jag får säga, aldrig föränderlig, 

självexisterande Varelse existerar, som inte är den som människans 

sinne eller människans behov eller önskningar har utformat, utan 

Skaparen av allt, även av de lärda personer som inte kan tänka sig 

någon Gud utom naturen, som endast är en skapelse av Hans 

varelse och visdom och kraft. 

Det mänskliga sinnet, när det lämnas åt sig självt, det vill säga till 

sin egen evolution som era vetenskapsmän kallar det, och inte 

influeras av uppenbarelser av andliga sanningar eller förslag från 

andemänniskor som har avancerat i sin kännedom om saker 

bortom det materiella, har inte förbättrats mycket sedan de dagar 

då de levde och dog som soldyrkare, och dyrkare av heliga katter 

och tjurar och elefanter, och av stormar och åska och blixtar. Gud 

fanns i alla dessa manifestationer, ofrånkomlig och verklig, att 

sökas eller älskas efter behov; och idag bland era civiliserade 

nationer, och de lärda i dessa nationer, som inte kan se Gud i det 

andliga, alla dessa materiella ting sammantaget är den Gud de 

måste dyrka, om de alls dyrkar. 

Naturen är deras Gud, och du förstår att den enda förbättringen, om 

där finns någon, som deras sinnen har jämfört med de som dyrkar 

solen och djuren och så vidare som jag nämnde, är att dessa sinnen 

inte är nöjda med att se Gud i en enda manifestation, utan att det 
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måste vara en kombination av alla dessa manifestationer, vilket de 

kallar Naturen. Du förstår, det är bara en skillnad i grader, och 

vetenskapsmannen idag som vägrar att acceptera eller tro på någon 

Gud som kan ha en andlig natur, är den exakta motsatsen till sin så 

kallade barbariska broder som endast kunde se Honom i solen eller 

liknande, förutom att han kräver en större Gud som måste finnas i 

den lägsta formen av mineralers existens likaväl som i den högsta 

formen av solens excellens och till och med i människan, för några 

anser att människan är sin egen och enda Gud. 

Och det går att ifrågasätta om dessa lärda människor inte är mer 

begränsade i sin uppfattning och sitt godtagande av en Gud, än vad 

de tidigare, ociviliserade bröderna var, för många av de senare såg 

bortom och bakom sin solgud och åskgud och så vidare en annan 

och större Gud som de inte kunde se, men som de kunde känna och 

i sina själar insåg de Hans existens. Men civilisationernas lärda 

människor har utvecklats så i sina intellekt att de har förlorat sina 

själars uppfattningsförmågor, och det kan inte existera någon Gud 

bortom deras intellektuella uppfattningsförmågors horisont, och 

därmed tror de att de känner naturen, naturen som i hela skapelsen, 

och att det inte kan finnas någon annan Gud än naturen. Men åh – 

vilket förfärligt misstag! 

Så Gud är alltså, som jag sade, en varelse – en själ – med en 

personlighet som har en plats, högt upp i himlarna, mot vilken alla 

andemänniskor i de Himmelska och många av de andliga sfärerna 

strävar efter att komma allt närmare och närmare; och när de 

närmar sig så inser de och lär känna den växande Kärleken och 

Livet och Ljuset som strömmar ut från Fontänens källa av dessa 

perfekta egenskaper. 

Så jag upprepar, Gud är inte i människan eller djuret eller växten 

eller mineralerna, utan endast Hans egenskaper efter hur Han ser 

ett behov av detta för deras funktioners skull, och människan lever 

inte i och rör sig inte i och har inte sitt väsen i Gud. 
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Ja, min son, jag har på mitt operfekta vis gett dig någon tanke om 

vem och vad Gud är, och mina förklaringar är i sin substans vad de 

Himmelska andemänniskorna känner till, vars kunskap baseras på 

sanningar som ingen dödlig eller alla dödliga tillsammans 

omöjligen kan lära sig med sina ändliga sinnen. 

Jag tycker att du har tagit emot mina tankar och ord ganska 

korrekt, och jag hoppas att sanningarna jag har skrivit kan visa sig 

gynna hela mänskligheten. 

Jag är väldigt nöjd och kommer snart tillbaka igen, och skriver om 

några fler sanningar till dig som kan intressera dig. 

Nu måste jag sluta. 

Med all min kärlek och mina välsignelser, 

Jag är din egen kärleksfulla mormor/farmor, 

Ann Rollins 

 

 

John H. Padgett: Bekräftelse att James Padgetts 

farmor/mormor skrev meddelandet om “Vem och 

vad är Gud?” 

 

25 februari 1916 

Jag är här, din far. 
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Jag har lyssnat på din farmors/mormors meddelande och var 

intresserad av att observera hur du tog emot det, för det är en djup 

och viktig kommunikation av sanning som inte är allmänt känd för 

de dödliga. Vi i de lägre sfärerna känner förstås inte till de här 

sanningarna så omfattande som andemänniskorna i de Himmelska 

sfärerna gör, men jag har hört Mästaren föreläsa om ämnet Gud, 

och det din farmor/mormor skrev till dig är, i korthet, det han 

förklarade för oss, men givetvis på ett sätt så att vi bättre och i 

större omfattning kunde förstå sanningen än vad du kan. 

Jag har observerat en sak när det gäller de som kallas 

vetenskapsmän och som endast tror på det materiella, och även när 

det gäller dessa som säger sig vara icke-troende när de kommer till 

andelivet, och det är att de väldigt snart inser att det finns eller 

måste finnas en Gud, och att deras naturgud eller deras 

människotillverkade Gud inte tillhandahåller uttrycket, om jag får 

kalla det så, som de märker existerar här. De får förstås inte någon 

uppfattning om Guds natur i början, men de vet väldigt snart efter 

sin ankomst att det finns en annan Gud som skiljer sig från vad de 

har uppfattat Honom som när de hade sin uppfattning om Honom 

på Jorden och när de förnekade att det finns någon Gud, och de 

inser snart den absoluta nödvändigheten i att det finns en. Och när 

de har gjort människan till sin egen Gud, så ser de så många 

människors andekroppar i tillstånd av mörker och lidande och 

hjälplöshet att de snabbt inser att människan inte är Gud. 

Så jag säger att den första sanningen som kommer in i deras sinne 

och själar när de blir andemänniskor är att det finns en Gud, även 

om de inte känner Hans natur och egenskaper. 

Så du ser att det endast finns en väldigt liten slöja av kött mellan de 

dödligas prisade sinne som hävdar att det inte finns någon annan 

Gud än naturen eller ingen Gud alls, och sinnet som är medvetet 

om sin svaghet och sin litenhet där det existerar i andevärlden. 

Men jag måste sluta skriva om det här ämnet, annars tror du att jag 

kommer skriva en hel föreläsning, vilket jag inte avser att göra nu. 
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Med all min kärlek, jag är din kärleksfulla far, 

John H. Padgett 

 

Kristus kan vara i dig – vad det betyder. 

 

3 mars 1918 

 

Jag är här, Jesus. 

Ikväll önskar jag skriva till dig med en hänvisning till hur, som 

predikanten säger: “Kristus kan vara i dig.” 

Jag vet att det är nästan universellt bland predikanter i den 

ortodoxa kyrkan att lära sina åhörare att vägen till frälsning är att 

få Kristus in i dem och därigenom så kommer de kunna förenas 

med Fadern, och inte längre utstå effekterna av synd och ondska. 

Den här läran är den sanna grunden för frälsning för de Himmelska 

sfärerna, förutsatt att predikanterna och folket förstår vad den 

sanna betydelsen av “Kristus i dig” är, och om inte den betydelsen 

förstås, så kommer det faktum att predikanten eller folket tror att 

de har Kristus inom sig inte ge de resultat som de kanske förmodar 

eller önskar sig. 

Många, och jag får säga de flesta av dessa som bekänner sig till 

kristendomen, har idéer om vad det här uttrycket betyder för att det 

ska börja gälla, som inte är i enlighet med den sanna betydelsen av 

det här själstillståndet. De tror att allt som behövs är att tro att 

Jesus är deras frälsare genom sitt offer och sin död, och att 

därigenom så tror de att de har Kristus inom sig, och att det inte 

behövs något annat. De har ingen uppfattning om skillnaden 

mellan Jesus, mannen, och Kristus, Sanningens ande, eller mer 

korrekt sagt: anden som manifesterar existensen av den Gudomliga 
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kärleken i själen. Kristus är inte en människa i betydelsen att han 

är Jesus, Faderns son, utan Kristus är den delen av Jesus, eller 

snarare kvaliteteten, som kom in i honom efter att han fullt ut tagit 

emot den Gudomliga kärleken in i sin själ, och omvandlades till 

Faderns själva essens i Hans kärlek. Kristus är sålunda inte en 

människa, utan en manifestation av denna Kärlek som skänktes till 

Jesus, och gjordes till en del av hans själva existens. Och när 

människor använder uttrycket: “Ha Kristus inom dig”, om de 

kunde förstå den sanna innebörden av detta korrekt, så skulle de 

veta att uttrycket endast betyder att Faderns gudomliga kärlek finns 

i deras själar. 

Den urskillningslösa användningen av orden: “Jesus” och 

“Kristus” är orsaken till många missförstånd bland de kristna kring 

ett antal talesätt i Bibeln. Jesus blev endast Kristus eftersom han 

var den förste som tog emot den Gudomliga kärleken in i sin själ 

och manifesterade dess existens, och Kristus-principen är en som 

alla människor kan besitta, med resultatet att de blir eniga med 

Fadern i Hans substans av Kärlek och Odödlighet. 

Det skulle vara omöjligt för Jesus, människan, att komma in i eller 

bli en del av någon dödlig, och det skulle vara lika omöjligt för 

Kristus, som människan Jesus, om än perfekt och fri från synd, att 

bli en del av någon. Nej, betydelsen av att ha Kristus inom dig är 

att ha Faderns kärlek i din själ, som endast kan fås genom att den 

Helige anden verkar som Faderns instrument i att föra denna 

Kärlek in i själen. 

För många som har hört predikantens uppmaningar om detta i 

synnerhet, så är uttrycket endast ett mysterium, som de enbart 

accepterar intellektuellt, och känner att de genom den acceptansen 

innehar denna Kristus, vilket är det enda beviset på sanningen om 

Faderns kärlek. 

Godnatt; din vän och broder, 

Jesus 
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(Ett meddelande från Helen från det här datumet indikerar att 

samstämmigheten försvann, och att meddelandet inte är komplett.) 

 

Många som tror att de har tagit emot den Helige 

andens dop har endast utvecklats i naturlig kärlek 

och inte i Gudomlig kärlek. Skillnaden mellan 

Guds ande och den Helige anden. 

 

10 maj 1920 

Låt mig skriva litegrann om ett ämne som kommer att intressera 

dig och de som läser mina meddelanden. 

Det jag önskar skriva om ikväll är tillståndet hos de som tror att de 

har tagit emot den Helige andens inflöde eller dop, när faktum är 

att de endast har tagit emot den ökade renheten i sin naturliga 

kärlek och en harmoni med lagarna om deras skapelse som får dem 

att tro att det de har upplevt måste vara följden av gåvan av Kärlek 

som den Helige anden för med sig till dödliga. Så många 

människor lever med det här missförståndet; och i tillfredsställ-

elsen snarare än lyckan som deras upplevelse, ur vilken en sådan 

ökning av harmonin sker, för med sig till dem, så tror de fullt och 

fast att den Helige anden har tagit besittning av deras själar och 

orsakat lyckan. Men genom den slutsatsen så bedrar de sig själva, 

och de kommer inse sitt misstag när de vaknar upp i andelivet. 

Den Helige anden är den del av Guds Ande som manifesterar Hans 

närvaro och omvårdnad i överförandet av Hans Gudomliga kärlek 

till människornas själar. Denna Kärlek är den högsta och största 

och heligaste av Hans egendomar, och den kan endast överföras till 

människan genom den Helige anden; och denna benämning 

används i motsats till den blotta ande som för människorna visar 

hur Guds själ verkar i andra riktningar och för andra syften. Hans 
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kreativa ande, och Hans omvårdande ande och de andar som 

genomdriver Hans lagar och utformning i regerandet av 

universum, är inte den Helige anden, om än lika mycket en del av 

Guds själ, och lika nödvändiga för manifestationen av Hans krafter 

och användningen av energierna i Hans själ. Dessa handskas med 

de saker i universum som inte behöver ha en kontakt med Guds 

själ och människornas själar, och närhelst den Helige anden 

omtalas så ska det endast betyda den del av Guds ande som 

omvandlar människans själ till Substansen i Guds själ i dess 

Kärlekskvalitet. 

Jag hörde predikanten föreläsa i söndags kväll om den Helige 

andens verk så som det avbildas i det Nya testamentets innehåll, 

och såg att hans slutsatser om detta innehåll var helt felaktigt och 

åtskilt från sanningen. Som han sade, så visar sig effekterna av den 

Helige andens inverkan på flera sätt än ett, och inte alla som den 

skänks till fylls av samma förmågor att visa upp dess närvaro och 

vad som innehas. I alla dessa belägg för dess existens i de 

upplevelser som ges, så måste man förstå att den begränsas i sin 

inverkan till de tillstånd och manifestationer som har sin källa i 

Faderns Gudomliga kärlek, som skänktes till mänskligheten när jag 

anlände genom köttet, och att dessa belägg för dess existens som 

inte har någon anknytning till den Kärleken inte är evidens för 

närvaron av den Helige anden. Som nämnt i det Nya testamentet, 

när den skänktes till mina lärjungar under pingstdagen, så kom den 

som med ljudet av en mäktig, susande vind, som du tidigare har 

fått förklarat för dig, som skakade rummet där lärjungarna var 

samlade, och fyllde dem med sina krafter, vilket endast betyder att 

denna Gudomliga kärlek kom in i deras själar i en sådan mängd att 

de skakades in i sina själar i en sådan omfattning att de trodde att 

byggnaden där de befann sig rubbades. Men de misstog sig i detta, 

för effekten av den Helige andens närvaro påverkar inte föremål 

som inte har liv, utan är begränsad till människornas själar. 

Och predikanten måste veta, att bara för att människorna innehar 

förmågorna att genomföra mentala eller materiella ting i sitt 

leverne, så innehar de inte nödvändigtvis den Helige anden. 

Mycket av de dödligas fysiska läkning orsakas av krafter som 
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skänks till människorna, eller en del människor, som inte är i 

kontakt med eller utgår från den Helige anden. Att det finns 

evidens för detta, om man tänker på hur det Gamla testamentet är 

fullt av händelser där människor helats från sina sjukdomar och 

andra underbara saker som genomförts, vid en tid då den Helige 

anden inte var en del av människans upplevelser. Ändå så utfördes 

dessa underverk, som de då ansågs vara, av människor som 

hävdade att de förlänats Guds ande, vilken arbetar för 

mänsklighetens bästa och dess lycka och som kommer fortsätta att 

arbeta tills människan blir i harmoni med hur de först skapades. 

Jag förstår att predikantens mål var att försöka visa och övertyga 

sina åhörare om att eftersom de inte har dessa krafter som Bibeln 

beskriver som mina lärjungar besatt efter den Helige andens gåva, 

så måste de därför inte tro och drar slutsatsen att de, hans åhörare, 

inte har den här välsignelsen. Hans intentioner och insatser var 

berömvärda, och kom sig av önskan att hans åhörare inte skulle 

känna sig nedstämda och besvikna på sina insatser för att få 

inflödet av den Kärlek som den Helige anden för med sig till 

människorna; men å andra sidan så var hans läror farliga och 

vilseledande för dessa åhörare, för den naturliga följden av en 

sådan lära är att leda människor till tron eller övertygelsen om att 

de besitter den här kraften och Tröstaren när de inte gör det, och 

därmed förhindra dem att söka få denna Tröstare på det enda sättet 

som den kan fås. Den Helige anden har primärt sett inget att göra 

med stora mentala eller fysiska bedrifter, och att säga det för att en 

människa är en stor uppfinnare eller filosof eller kirurg och som 

gör saker utan att veta varifrån inspirationen eller förslagen att göra 

de sakerna kommer från därför har besatts av den Helige anden, är 

helt fel och vilseledande. 

Alla ting, med tiden eller omedelbart, har sin existens och funktion 

och tillväxt i Guds ande, och endast i den Anden, som människors 

upplevelser bär evidens om på många och varierande vis; och 

därmed så säger människor att de lever och rör sig och har sitt 

väsen i Gud, vilket bara innebär att de lever och rör sig och har sitt 

väsen i Guds ande. Denna Ande är källan till livet och ljuset och 

hälsan och många andra välsignelser som människor innehar och 
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avnjuter – syndaren likaväl som helgonet, den fattige likaväl som 

den rike, den okunnige likaväl som den upplyste och utbildade – 

och var och en helt beroende av den här Anden för sitt varande och 

sin komfort. Det är den här Anden som alla människor besitter i 

större eller mindre omfattning, och den lysande predikanten eller 

läraren eller talaren som besitter den här Anden i högre grad än sin 

mindre gynnade broder, är beroende av samma Ande. Den är 

universell i sin existens och i sin verkan, är allnärvarande och kan 

erhållas av alla människor i den här betydelsen, i den grad som 

deras mentala mottaglighet tillåter. Och detta demonstrerar 

ytterligare det faktum att Gud, genom och med sin Ande, alltid är 

hos människorna, i de lägsta helvetena liksom i de högsta himlarna 

hos den perfekta människan. Den arbetar ständigt, oupphörligt och 

alltid på människans anrop, vare sig anropet är mentalt eller 

andligt. Den är den sak som styr universumet som människans Jord 

bara är en ytterst liten del av. Detta är Guds ande. 

Men även om den Helige anden är en del av Guds ande, så är den 

ändå lika distinkt som människans själ är distinkt från alla andra av 

Guds skapelser; den är den del av Guds ande som har att göra med 

relationen mellan Guds själ och människans själ, och endast det. 

Subjektet i dess funktion är Faderns själs Gudomliga kärlek och 

objektet för dess verkan är människans själ, och det stora målet 

som ska uppnås genom dess verkan är att omvandla människans 

själ till Substansen i Faderns Kärlek, med Odödligheten som ett 

ständigt sällskap. Detta är universums stora mirakel; och så hög 

och helig och nåderik är den omvandlingen att vi kallar den del av 

Guds Ande som utför detta den Helige anden. 

Så låt inte lärarna eller predikanterna lära ut, eller deras åhörare 

tro, att alla delar av Guds ande som verkar på människornas hjärtan 

och tankar och känslor är den Helige anden, för det är inte sant. 

Dess uppdrag är människans frälsning i betydelsen att föra in dem i 

en sådan harmoni med Gud att människornas själva själar blir en 

del i substansen och inte endast i Guds Själs avbild, och utan den 
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Helige andens verkan kan inte människan komma till en sådan 

enighet. 

Jag har skrivit till dig förut om hur den Helige anden fungerar, och 

hur den kan föra Faderns Gudomliga kärlek till människorna, och 

vad som behövs för dess inflöde. Det sätt som beskrivits är det 

enda sättet, och människan får inte tro och vila i en sådan 

föreställnings trygghet, att all inverkan från Guds ande är den 

Helige andens inverkan, och ett sådant uppnående är endast möjligt 

genom den Helige andens inverkan. (Johannesevangeliet 3:3: ”Om 

människan inte föds igen så kan hon inte komma in i Guds 

kungarike”). 

Åh, predikant, på vilken ett stort ansvar ligger, lär dig sanningen 

och led sedan människan in på vägen till frälsning. Jag ska inte 

skriva mer nu, men kommer tillbaka och överlämnar ett annat 

meddelande. Tro på att jag älskar dig och att jag är 

Din vän och broder, 

Jesus 

 

Lukas: Mysteriet med Gudomen, tre i en är en 

myt. Det finns inget mysterium som människorna 

inte bör känna till. 

 

5 november 1916 

Jag är här, aposteln Lukas. 

Jag kommer hit ikväll för att skriva ett meddelande till dig om 

sanningen om vad den Helige anden är. Jag vet att de ortodoxa 
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vanligen tror och klassificerar den som en del av Gudomen, där 

den är ett med och en jämlike till Gud, Fadern, och inte bara en 

manifestation av Fadern, som ande, och därmed nödvändigtvis 

identisk med Fadern, trots att den har en annan och distinkt 

personlighet. I den här tron och i den här klassificeringen ingår 

också Jesus, med en egen, distinkt personlighet. 

De ortodoxa predikanterna och teologiska skribenterna lär ut att 

det är ett faktum att dessa tre är en, likvärdiga och existerande, och 

detta faktum är Guds stora mysterium, och att människan inte ska 

försöka förstå sig på det mysteriet, för Guds heliga ting är Hans 

egna, och det är inte lagenligt att människor tar del av de 

hemligheterna. Ja, denna förkunnelse och förmaning är väldigt vis 

efter människans visdoms mått, och besparar förespråkarna av 

dessa doktriner om mysteriet att försöka förklara det de inte kan 

förklara, för det är omöjligt för dem att reda ut det som i själva 

verket inte existerar. 

Tänkande människor genom tiderna har försökt förstå detta stora 

mysterium, som de kallat det, och har inte lyckats, och liksom de 

tidiga fäderna mötte samma nederlag i sin strävan efter att förstå 

mysteriet, och sedan på grund av det nederlaget förklarade att 

doktrinens förklaring var Guds hemlighet som människan inte 

skulle fråga om, på samma sätt tog alla dessa andra kyrkans 

utredare, när de blev övertygade om meningslösheten i sökandet, 

till sig de gamla fädernas uppmaning om att Guds hemlighet inte 

skulle granskas närmare, för den hörde endast till Honom, och den 

syndiga människan och den frälsta människan måste båda 

respektera Guds hemlighet. Och sålunda, från den etablerade 

kyrkans början, efter Jesus och hans lärjungars död, deklarerades 

denna doktrin om treenigheten – en i tre och tre i en, men ändock 

bara en – och gjordes till den vitala grundstenen i deras synliga 

kyrkas existens. Självklart steg det fram människor då och då, även 

i kyrkan, som genom att de hade mer upplysning än sina bröder i 

kyrkan, försökte motsätta sig sanningen om doktrinen och 

förklarade och vidmakthöll att det bara fanns en Gud, Fadern. 
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Men de var en minoritet, och eftersom de inte agerade i linje med 

de mäktigare så avfärdades deras synpunkter; och mysteriet blev 

kyrkans heliga symbol för sanning, oförklarlig och därför mer viss 

och med rätten till mer trovärdighet. Och det verkar vara tendensen 

i människornas sinnen, eller åtminstone i dem som tror på Bibeln 

som Guds inspirerade ord, att välkomna och uppmuntra de saker 

som är mystiska som mer underbara och viktiga och mer värda att 

omhulda, snarare än de som en människa kan läsa och förstå på sin 

väg (Habackuk 2:2). 

Ingenstans, inte ens i Bibeln, finns det något sagt om Jesus som gör 

gällande att Gud är tredelad, och består av Fadern, Sonen och den 

Helige anden; och faktum är att Jesus när han var på Jorden aldrig 

lärde ut någon sådan doktrin, utan endast detta: att Fadern är Gud 

och den enda Guden, och att han Jesus, är Hans son och den första 

frukten från de dödas återuppståndelse, och att den Helige anden är 

Guds budbärare för att överföra den Gudomliga kärleken, och som 

sådan, tröstaren. 

Jag vet att i några av evangelierna, så som de är en del av Bibeln 

nu och har antagits som kanoniska, så sägs det att Gudomen består 

av Fadern, Sonen och den Helige anden – dessa tre är en – men 

sådana evangelier innehåller inte sanningen i det här avseendet och 

är inte samma evangelier som skrevs ursprungligen. De 

ursprungliga evangelierna har tillförts och fråndragits under årens 

lopp och under kopieringen och omkopieringen som inträffade före 

sammanslagningen av desamma. 

De, de sammanslagna, sammanställdes från många skrifter, och då 

sammanställarna under de tiderna skiljde sig åt i sina åsikter 

liksom människor gör nu om religiösa sanningar, där de mäktigare 

av dessa har auktoritet att fastslå vad som skulle accepteras, enligt 

deras tolkningar av de manuskript som kopierades, bestämde att 

kopiorna skulle göras i enlighet med deras föreställningar, och får 

jag säga, önskemål, och pålyste och förde ut sådana produktioner 

som sanna kopior av originalen. Och då dessa kopior tillverkades 

förstördes de föregående, och därigenom så kom de tidigaste 
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befintliga manuskripten med dessa evangelier att existera många år 

efter att originalen som man hävdade att de satts samman från 

skrevs och förstördes. 

Och jag, Lukas, som skrev ett evangelium och som känner till det 

nuvarande evangelium som tillskrivs mig, säger att det är många 

vitala saker och uttalanden som jag aldrig skrev och som inte är 

sanna som står med i det, och många sanningar som jag skrev står 

inte med i det – och likadant är det med andra evangelier. 

Inte i något av våra evangelier syns mysteriet med Gudomen, och 

det beror på att det inte fanns och inte finns, och vi lärde inte ut att 

det fanns någon Gudom som består av tre personligheter. Endast 

en Gud, Fadern. Jesus var en människoson i den naturliga 

betydelsen, och en son till Gud i den andliga betydelsen, men han 

var inte Gud eller en del av Gud i någon mening förutom att han 

innehade Faderns gudomliga kärlek, och i den betydelsen var en 

del av Hans essens. Den Helige anden var inte Gud, utan enbart 

Hans instrument – en Ande – den Helige anden. 

Som du har fått information om så existerade människans själ före 

människans skapelse i köttet, och var den enda delen av människan 

som gjordes till Guds avbild. Den existerade i detta rena tillstånd 

utan individualitet, om än med en personlighet, och liknade den 

Allsmäktige store Själen, vars Själ är Gud Själv, även om själen 

som gavs till människan inte var en del av den Stora Själen, endast 

med en likhet till den. 

Några av er dödliga har sagt att människans själ är en del av 

“Översjälen”, i betydelsen Guds Själ, men detta är inte sant, och 

om det i någon av våra kommunikationer har sagts att människans 

själ är en del av Guds Själ, och jag menar medan den existerade 

före dess inkarnation, så ska inte våra uttalanden tolkas så. Guds 

ego som vi kan kalla det, är Själen, och från denna Själ utstrålar 

alla Guds manifesterade egenskaper, så som kraft och visdom och 

kärlek – men inte avundsjuka eller vrede eller hat, som några av 

Bibelns skribenter har sagt, för Han har inte sådana egenskaper. 
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Människans ego är själen, och i hennes skapade renhet och 

perfektion från hennes själ utstrålades alla de manifesterade 

egenskaper som tillhörde henne, så som kraft och kärlek och 

visdom, och varken avundsjuka eller hat eller vrede var hennes 

egenskaper före hennes fall. 

Det har sagts att människan består av kropp, själ och ande, och 

detta är sant. Från er livserfarenhet vet ni vad kroppen är, och jag 

har sagt er vad själen är, och nu uppstår frågan; vad är anden? Jag 

vet att det i många hundra år har funnits stora skillnader i åsikter 

bland teologer och andra lärda människor om vad anden är; några 

påstår att den och själen är samma sak, och andra att anden är 

människans verkliga ego och att själen är något som har en lägre 

kvalitet och är underordnad anden, och andra har andra åsikter, och 

alla är fel, för som jag har sagt är själen egot, och allt annat som är 

kopplat till människan och utgör en del av hennes skapelse då hon 

förklarades vara “mycket god” är underordnat själen, och är endast 

dess instrument för att manifestera sig själv. 

Som Jesus har sagt dig, så är anden själens aktiva energi och det 

instrument som själen manifesterar sig själv igenom; och denna 

definition gäller människans ande medan hon är dödlig likaväl som 

när hon blir en invånare i andevärlden. Anden är oskiljbar från 

själen, och har ingen funktion i människans existens förutom att 

manifestera själens potential i dess aktiviteter. Anden är inte livet, 

men den kan bli evidens för livet – den är livets andedräkt. 

Och som människan skapades till sin Makares avbild – och som 

anden endast är själens aktiva energi, så kan det förmodas, genom 

tillämpandet av principen om likheter, vilken en av dina tidigare 

medier berättade om, och det är sanningen, att den Helige anden är 

den aktiva energin i Faderns Stora Själ, och som vi vet från våra 

erfarenheter och observationer, används den som Faderns 

budbärare för att överföra Hans Gudomliga kärlek till mänsklig-

heten. Och jag menar inte att begränsa den Helige andens mission 

till mänskligheten i köttet, för den överför också och skänker 

denna Gudomliga kärlek till Faderns själar som är andemänniskor 
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utan kroppar av kött och ben, och som är invånare i andevärlden. 

Så det är en sanning att den Helige anden inte är Gud och inte är en 

del av Gudomen, utan blott Hans budbärare av Sanning och Kärlek 

som strålar ut från Hans Stora Själ och för med sig Kärlek och Ljus 

och Lycka till människan. 

Så du förstår, det finns inget mysterium med Gudomen, och ingen 

hemlighet som Gud inte önskar att människan ska veta och förstå, 

och ingen sanning som det motsäger Guds lagar och vilja att 

människan ska söka efter och inneha. Det har sagts att Gud är 

Ande, och det är sant; men anden är inte Gud, endast ett av Hans 

instrument som används för att verka på mänskligheten och 

människors andar. Att dyrka instrumentet är en hädelse, och endast 

Gud ensam ska dyrkas. Jesus får inte dyrkas som Gud, den Helige 

anden ska inte dyrkas, och ju tidigare människor lär sig denna 

Sanning och följer den, desto snabbare kommer de att bli eniga 

med Fadern, och behaga Mästaren som, vilken några kanske inte 

vet, är den största dyrkaren av Fadern i hela Hans universum. 

Jag har skrivit längre än jag förväntade mig, men jag hoppas att 

många dödliga tar emot sanningen från mitt budskap, och tror att 

den Helige anden inte är en del av Gudomen, och att mysteriet med 

Gudomen är en myt, utan kropp, själ eller ande, och att det inte 

finns någon sanning i hela Guds universum som människan inte är 

inbjuden att söka efter och förstå och besitta. 

Jag ska sluta nu och när jag gör det lämnar jag dig med min kärlek 

och mina välsignelser, och jag ber till Fadern att sända den Helige 

anden till dig med en stor ymnighet av den Gudomliga kärleken. 

Godnatt och Gud välsigne dig tills jag kommer tillbaka. 

Din broder i Kristus, Lukas 
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Biskop Newman: bekräftar Lukas skrivelse. 

Ångrar att han inte lärde ut Sanningen när han var 

på Jorden. 

 

5 november 1916 

Låt mig bara säga några ord då jag är väldigt intresserad av 

sanningarna i meddelandet som Lukas nyss skrev till dig; och jag 

var närvarande i kyrkan (Metropolitan Protestant Church, 

Washington D.C., USA) där prästen föreläste om ämnet Paradiset, 

och Lukas var också där; och jag insåg att något som predikanten 

sade föreslog ämnet för Lukas budskap, och då jag är mycket 

intresserad av människor i den kyrkan, då jag en gång var en pastor 

där, så önskar jag bara lägga till några ord till det som Lukas så 

sant och enkelt har uttryckt. 

Doktrinen som predikanten uttalade ikväll, förkunnade jag också 

när jag var präst där, och då jag på den tiden trodde att dessa 

doktriner var sanna, och vet att predikanten är lika ärlig i sin tro, så 

var min tro ändå fel, och det tog mig några år av lidande och 

besvikelser att lägga bort de felen och lära mig sanningen, så 

kommer också han behöva gå igenom samma upplevelse, såvida 

han inte, innan han lämnar den fysiska kroppen, lär sig sanningen. 

Många i hans församling är uppriktiga och ärliga sökare efter 

sanningen, och många av dem har i sina själar Faderns gudomliga 

kärlek. Och det som är så synd är att det inte finns något sätt att nå 

honom eller dem med sanningen, för jag vet att de inte skulle lägga 

vikt vid det du kanske skulle säga till dem, och skulle se på dig 

som en bedragare eller svagsint. Men i framtiden kan någon väg 

öppnas som dessa sanningar kan nå de personerna på, och då jag är 

så engagerad i deras intressen, och känner att inflytandet från mina 

läror fortfarande dröjer sig kvar i den församlingen och endast 

framställer fel och tro på det som inte är sant, så önskar jag lägga 

till min bekräftelse av det Lukas har sagt, och om hans budskap 
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någonsin når dem så hoppas jag att mitt budskap också kommer till 

dem. Det är en del av min påföljd för att ha lärt ut felaktiga 

doktriner att jag måste arbeta för att mitt folk ska lägga bort dessa 

felaktiga läror, och att kunna nå dem på det här viset skulle inte 

bara ge mig stor lycka, utan också en lättnad från min påföljd av 

ånger. 

Jag ska inte försöka recitera det Lukas har sagt, för jag kan inte 

göra det tydligare, men jag önskar säga till mitt folk att det han 

sade är sant och att de måste tro på det. Ibland skulle jag vilja 

komma och skriva ett långt meddelande till dig om ett ämne som 

har varit föremål för mitt begrundande en lång tid, och som för mig 

och för många på Jorden är ett väldigt viktigt ämne. Jag ska inte 

skriva mer ikväll, och tackar dig för vänligheten i att låta mig 

skriva. Ja, jag är i den Sjunde sfären och jag är mycket lycklig i 

min kärlek och i mina omgivningar, men jag inser att om jag hade 

vetat sanningen så som jag vet den nu så skulle jag ha kommit 

mycket längre. Åh, jag säger dig att besvären för själens utveckling 

från en livstid av felaktiga föreställningar är en förfärlig sak. Jag 

säger nu godnatt och Gud välsigne dig. 

Din broder i Kristus, 

Biskop Newman. 

(Den här andemänniskan är John P. Newman, biskop) 
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Varför Jesus inte närvarar på slagfälten där 

massakrerna sker. 

 

2 november 1916 

 

Jag är här, Jesus. 

 

Givetvis är de scener där jag representeras (i filmen “Civilization”) 

enbart fantasier, och de är avsedda att ge de som beskådar de 

scenerna tanken eller tron att jag, på grund av mina läror till 

människorna om frid och välvilja, nödvändigtvis skulle vara 

intresserad av de saker som bryter mot mina läror, och följaktligen 

närvara vid slagfälten och där människoliv förstörs. Men jag 

kanske överraskar dig när jag säger att jag inte besöker de 

platserna, eftersom mitt uppdrag som andemänniska inte är att 

hjälpa de som faller i strid och kommer till andevärlden som en 

följd av krigets förstörelser och mord på människor. Det finns 

många andemänniskor vars uppgift det är att se efter de som 

flyttats så plötsligt in i andetillvaron, och att hjälpa dem att inse 

sina förändrade omständigheter och leda dem till insikten om att de 

inte längre är dödliga. De här andemänniskorna är särskilt utvalda 

för det här arbetet och de lugnar de oturliga andemänniskorna och 

hjälper dem att återhämta sig från chocken efter deras våldsamma 

och abrupta transformation. 

Det här arbetet, som vi kan kalla det, är materiellt, och ett som 

hjälper dessa andemänniskor att börja förhålla sig till sina andliga 

egenskaper, oavsett om de sedan har sin riktning styrd mot himlen 

eller mot helvetet. Med andra ord så arbetar de för att göra 

anländandet för dessa andemänniskor så fritt som möjligt från den 

skräck som en sådan plötslig omvandling kan förorsaka. Det här 

arbetet är nödvändigt och är en del av Faderns plan för Sina barns 

välbefinnande och lycka, utan något hinder i det faktum att de inte 

känner Hans kärlek och nåd. 
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Men mitt arbete är ett annat. Jag arbetar bara med människosjälar 

oavsett deras andetillstånd, det vill säga tillstånden hos anden som 

endast ande. På slagfältet är människornas själar vanligen inte 

öppna för mina lärors inflytande, och mitt arbete utförs inte bland 

de fysiskt döda, utan bland de levande som är i ett tillstånd av 

sådan mental och själslig jämvikt att de kan ta emot mina förslags 

och min kärleks influenser. Nej, slagfältet är inte min arbetsplats, 

och dödandet av människor och krigets blodsspillan attraherar mig 

inte och innehåller inga möjligheter för mig att göra det stora 

arbete som jag leder de andemänniskor som känner till 

verkligheten i och behovet av Guds kärlek att göra. 

Jag är intresserad av mänsklighetens fred och kärleken mellan 

syskon, och mina läror på Jorden och i andevärlden skänks i syftet 

att leda fram till den freden. Men nationernas krigande eller 

stridernas hat kommer aldrig leda till fred, helt enkelt på grund av 

den skräck och ödeläggelse som strömmar ut från krig och strider. 

Människor kanske tänker att när mänskligheten tittar på de här 

destruktiva sakerna, så kommer den också att se på dem med en 

sådan förskräckelse och förfäran att det aldrig mer kommer bli 

något krig, och att enbart fred följer och för alltid förblir 

människornas arv. Men jag säger dig att de misstar sig i detta, för 

när det gått några år så har alla dessa saker glömts bort, och sedan, 

eftersom människornas hjärtan är desamma, med allt det hat och 

den avundsjuka och de ambitioner som funnits i hjärtat och sinnet 

hos de som var ansvariga för de bortglömda krigen så upprepas 

dessa saker, och det faktum att människorna är av samma köttsliga 

sinnen och önskningar kommer påvisas. 

Så länge människorna förblir i sitt tillstånd av synd och endast har 

vad några skulle kalla för människornas brödraskap som håller 

dem ifrån att försöka tillfredsställa sina ambitioner eller tillgodose 

sina önskningar att straffa påhittade fel, så kommer krigen pågå 

och skräcken i sådana konflikter kommer åter att visa sig på 

Jordens yta. Människorna kommer gråta efter fred, men världen 

kommer inte känna till någon fred, och de stackars människorna 

kommer lida under återupprepandet av resultaten av sin onda 

naturs verkningar. 
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Och därmed så kan du förstå att jag inte är så väldigt intresserad av 

att låta freden komma till människan som en följd av krigets fasor, 

som jag är i att låta den komma som ett nödvändigt resultat av att 

människornas hjärtan och själar omvandlas från synd till renhet, 

från den blott naturliga kärleken till den gudomliga kärleken, för 

när den senare kärleken finns i människornas själar, så kommer de 

inte dö genom krig och hat, och köttsliga frestelser kommer inte 

uppfyllas, inte på grund av fasorna som kan närvara vid dessa ting, 

utan på grund av kärleken som redan finns i deras själar, som inte 

tillåter några krig. Kärleken kommer att regera och människorna 

kommer glömma av hatet och alla de saker som nu är en del av 

deras självaste existens. Mitt arbete är att förändra människorna 

från de fallna männen och kvinnorna till de män och kvinnor som 

besitter Guds kärlek. 

Jag försöker också lära människorna att de ursprungligen hade en 

kärlek som i sin rena form skulle leda dem ifrån saker som hat och 

krig, och att deras enda räddning, förutom att inneha Guds kärlek, 

är att återigen uppnå den här rena kärleken – den renade, naturliga 

kärleken. Men underligt som det kan verka för en del, så är det 

svårare för en människa att återfå tillståndet där hennes naturliga 

kärlek renas, än att få den större rening som följer med att inneha 

den gudomliga kärleken. Jag ser att många århundraden kan 

passera innan människorna kommer uppnå det här tillståndet där 

hon renar sin naturliga kärlek, som kommer låta henne säga att 

tack vare hennes kärlek, så kan inte krigen uppstå mer och freden 

måste regera; och därigenom så kommer den stora nödvändigheten 

för henne att veta att det bara är med ankomsten av Guds kärlek 

som krig och strider kommer bli omöjliga – individuellt och 

nationellt. 

Så, när det står skrivet eller har avbildats att jag finns på slagfälten 

och försöker visa mänskligheten krigets fasor, eller att jag gråter 

över slakten av människor, så är inte sådana beskrivningar eller 

avbildningar sanna. Mitt uppdrag är att nå människornas själar som 

individer, och vända dem till Faderns kärlek, och mitt gråtande 

eller min sorg är snarare när människorna inte lyssnar på rösten 

som kommer till dem alla, när den kallar dem att vända sig till 
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Fadern och leva. En död kropp är en liten konsekvens jämfört med 

en död själ, och det är så många som går över till andevärlden som 

för med sig sina döda själar. När de döda kropparna ligger på 

slagfälten, så vet jag att det inte finns något där som behöver min 

hjälp eller medkänsla; och de själar som lämnar dessa kroppar är i 

det läget inte i ett tillstånd där de kan lyssna på mina förkunnelser 

eller överväga sin framtida existens. Så du förstår att det inte finns 

någon orsak till att jag skulle besöka slagfälten eller försöka hjälpa 

dessa nyligen födda andemänniskor, som jag skulle kunna beskriva 

dem. Nej. Jesus, den äldre brodern, är inte läkare åt de lemlästade 

eller skadade kropparna eller åt de själar som kommer till 

andevärlden fyllda av hat och fientlighet i stunden för sin ankomst. 

Fysisk död ur evighetens perspektiv är inte mycket till stund, och 

även om jag vet att det för den vanlige dödlige är en av de mest 

betydelsefulla stunderna i deras existens, så är det ändå, som jag 

säger, av jämförelsevis väldigt liten betydelse. Men åh - så 

betydelsefull själens död är, och den stora nödvändigheten att 

sträva efter att väcka den själen till liv! Ja, jag har skrivit nog nu, 

och ska sluta. 

Jag ser att din vän är med dig och jag måste säga till honom att jag 

är med honom väldigt ofta, och är glad att han har stigit upp från 

döden till livet, och att slagfältet där han har utkämpat själens strid 

är större och mer förfärlig i sina aspekter och upplevelser av 

blodsspillan och förstörelser än det slagfält som nu förstör så 

många människors fysiska kroppar. Jag menar att hela världen är 

slagfält för själens kamp, och om människorna bara kunde se 

resultaten lika tydligt som de ser resultaten av det krig som nu 

skakar om hela världen, så skulle de förstå att det stora kriget inte 

är det som orsakar så många döda själars ankomst till andevärlden. 

Ge honom min kärlek och min välsignelse, jag kommer snart 

tillbaka och skriver ett meddelande om sanning till dig. Så med all 

min kärlek och min välsignelse, jag är Din bror och vän, Jesus. 
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Helen bekräftar att Jesus skrev och visade sin 

praktfullhet. 

 

2 november 1916 

Jag är här, din egen trofasta och kärleksfulla Helen. 

Vilket underbart meddelande du fick från Mästaren, och så 

uppriktig han var när han skrev. Strålglansen från hans ansikte 

förblindande även oss, och kärleken som verkade finnas i själva 

hans innersta varande låg bortom vår uppfattningsförmåga. Han 

var verkligen Faderns älskade son, och andemänniskorna som var 

här badade i hans kärlek i så hög grad att de verkade ta del av hans 

praktfullhet. Åh, min käre, det hela var så underbart! 

Din egen trofasta och kärleksfulla 

Helen 

 

Den människas öde som inte har Guds kärlek i sin 

själ och dör med endast den naturliga kärleken 

och en tro på lärorna. 

 

28 september 1916 

Jag är här, Jesus. 

Jag kommer ikväll för att säga dig att du är i ett bättre tillstånd för 

att skriva än vad du har varit en tid, och jag tror det är bäst att jag 

överlämnar ett meddelande till dig. Ja, jag kommer att skriva om 
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ämnet: Om den människans öde som inte har Guds kärlek i sin själ, 

och dör med enbart den naturliga kärleken och en tro på kyrkornas 

läror och dogma. 

Jag vet att många människor tror att kyrkornas läror är vad som 

behövs för mänsklighetens frälsning. Jag menar vad gäller dopet 

och följandet av budorden, och tron på att människorna kan frälsas 

i mitt namn är tillräckliga och allt som behövs för att försäkra dem 

om inträdet i Himlens kungarike; och vilar i en sådan tro med en 

känsla av försäkran om att något annat inte behövs eller på något 

vis ska sökas efter och uppnås. 

De allra flesta av de bekännande kristna lever i den här tron, och 

därmed så kommer inte den stora majoriteten av mänskligheten 

komma in i Himlens kungarike, eller bli gudomliga till sin natur. 

Jag har redan berättat för dig vad framtiden är för de som besitter 

Faderns gudomliga kärlek, och nu ska jag ägna mitt meddelande åt 

framtiden för den stora majoriteten. 

Som du kanske vet så kan floden aldrig rinna högre upp än sin 

källa, och inte heller kan denna majoritet uppnå en perfektion och 

en lycka som är större än den som människan besatt före tiden för 

fallet från sitt perfekta, skapade tillstånd, och därmed, oavsett hur 

stora hennes framsteg må vara i den naturliga kärleken eller i 

hennes moral eller mentala kvaliteter, så kan hon aldrig överstiga 

den första skapade människan som hon var före fallet. Och den 

enda möjliga framtiden för den stora majoriteten är det tillstånd 

och den utveckling som existerade i den perfekta människan som 

Gud först skapade. 

Jag vet att det sägs att människan inom sig har det som är en del av 

Guds gudomlighet, och att hon genom sina egna ansträngningar 

kan utveckla den gudomliga substansen tills hon själv blir 

gudomlig, och av Faderns natur. Men det är inte sant, och det är 

inte möjligt att utveckla Guds kärlek eller någon essens av det 

gudomliga utifrån det som inte har detta inom sig, och det finns 

ingenting av det gudomligas natur i människan. I andevärlden, och 
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jag menar i den andliga likaväl som i den Himmelska, så styr 

lagarna, och de är precis lika visa i sin verkan som lagarna i den 

materiella världen, och en grundläggande lag är att endast lika 

framställer lika; även om det i den fysiska världen kan se ut som 

att ett derivat inte är likt det som det deriverades ur, men det gäller 

bara utseendet, för i sin substans och i sin essens så finns likheten 

där och den kan inte utplånas. 

Så vad gäller människosjälens verkliga tillstånd, då hon bara har 

den naturliga kärleken – den skapade kärleken – så kommer 

utvecklingen av den kärleken att leda till det som omöjligt kan vara 

större eller något annat än det som i sina beståndsdelar endast 

utgörs av naturlig kärlek, och oavsett vilken perfektion den kan 

uppnå, så är det gudomliga elementet frånvarande, och de 

begränsningar som den skapade varelsen innehar fortsätter att 

utgöra en del av och styra den varelsen. Det finns en gräns för 

utvecklingen av hennes naturliga kärlek och för det lyckotillstånd 

bortom vilket det inte är möjligt för den här varelsen att nå, och 

den gränsen är de kvaliteter och den excellens som den första 

människan besatt innan han befläckades och fylldes av synd. 

Sinnet hos en sådan varelse är också begränsat i de framsteg det 

kan göra vad gäller att skaffa sig kunskaper, för det sinnet är en 

skapad sak som begränsas av det som den skapelsen har 

frammanat. 

Så jag säger att en sådan människa aldrig kan utvecklas högre än 

de egenskaper eller kvaliteter som hon förseddes med när hon var 

den perfekta människan, varken andligt eller mentalt, såvida hon 

inte söker efter och får av Guds kärlek. När andemänniskor 

kommer och skriver att livet i andevärlden alltid är i utveckling, så 

har de andemänniskor som skriver aldrig nått fram till den här 

gränsen som jag talar om, och därför så är utvecklingen ändlös för 

dem; och den här tron är väldigt fördelaktig, för den inspirerar dem 

att göra ansträngningar för att utvecklas. 

Det finns många andemänniskor i det här perfekta tillståndet i den 

högsta sfären med naturlig kärlek eller mentalitet, men de är 
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andemänniskor som har varit i andevärlden i väldigt många år, och 

de är vad du skulle kalla för forntida andemänniskor. Dessa 

andemänniskor har insett den begränsning som jag skriver om, och 

även om de kan förändra målet för sitt sökande och källorna till sin 

lycka, så har deras utveckling ändå nått sitt slut, och ofta kommer 

det ett missnöje till dem och en insikt om att ovanför och bortom 

deras sfär så måste det finnas något som kan uppnås, som övergår 

deras perfekta tillstånd och utveckling. Och på grund av det här 

missnöjet så börjar många av de här andemänniskorna, i sin 

rastlöshets stunder, att beakta förslagen från de andemänniskor 

som har tagit emot av den gudomliga essensen, och för vilka det 

inte finns någon begränsning för deras utveckling; för dessa senare 

andemänniskor är i varje stund i den högsta sfären för dessa 

andemänniskor med sin perfekta, naturliga kärlek, och försöker 

visa dem vägen till den högre utvecklingen och lyckan i de 

Himmelska sfärerna. 

Det kan verka överraskande för dig, men det är ett faktum att dessa 

andemänniskor med naturlig kärlek under sina perioder av 

utveckling och i synnerhet då de närmar sig sin perfektion, i den 

tillfredsställelse och lycka som de upplever i sina framsteg inte 

lyssnar på de gudomliga sfärernas andemänniskor, eller tror på att 

det kan finnas några andra utvecklingsvägar som är mer önskvärda 

eller utmärkta än de som de redan följer, och det är endast när de 

når fram till insikten om det missnöje jag nämnde, som de kommer 

vakna upp till det faktumet, eller samtycka till att väckas upp till 

det faktumet, att det kan finnas ett sätt som leder till saker bortom 

deras utvecklings gränser och den perfektion som de kan ha 

uppnått. Så, som jag säger, ju högre dessa andemänniskor har 

utvecklats och ju längre de har kommit från jordeplanet, desto 

större blir svårigheten att övertala dem om att det finns ett tillstånd 

av perfektion och lycka som överskrider det som de söker efter, 

och ett sätt som är annorlunda jämfört med det sätt de följer. 

När dessa andemänniskor utvecklas i sin naturliga kärlek och i 

utvecklingen av sina skapade sinnen så kommer det mycket lycka 

och tillfredsställelse till dem, och i varje steg av den utvecklingen 

så blir dessa upplevelser så mycket större att de lätt får 
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uppfattningen att det inte kan finnas någon bättre väg än den de har 

färdats längs, och därför, när de har en sådan föreställning, så blir 

svårigheten i att övertala dem om motstatsen nästan oöverstiglig. 

Som en följd av detta så lägger andemänniskorna från de 

Himmelska sfärerna och de från andesfärerna som utvecklas i 

gudomlig kärlek den större delen av sin tid och sina arbetsinsatser 

på att övertyga andemänniskorna om dessa högre sanningar medan 

de befinner sig på jordeplanet, innan den lycka jag nämnt upplevs. 

Livet på Jorden och det på andevärldens jordeplan är de tillstånd 

där de dödligas och andemänniskornas själar har bäst möjligheter 

att lära sig och tro på dessa sanningar som visar dem vägen till den 

utveckling som är utan begränsningar eller slut, och därmed 

betydelsen av att människor känner till dessa sanningar, och även 

andemänniskor, innan de upplever tillfredsställelsen och stoltheten 

som framstegen i utvecklingen av deras naturliga kärlek och 

mentala och moraliska kvaliteter ger dem. 

Fram till den tid kommer då Fadern ska dra tillbaka från 

människorna och andemänniskorna privilegiet att få denna 

gudomliga kärlek och essens, vars tidpunkt kommer föra med sig 

den andra döden, så kommer dessa andemänniskor och alla 

andemänniskor få möjligheten att söka efter och finna sin väg till 

de Himmelska sfärerna och odödligheten. Men efter den 

tidpunkten så kommer inte längre det här privilegiet att existera, 

och då kommer de andemänniskor och dödliga som inte har funnit 

och följt detta privilegiums värld endast att vara och bli de perfekta 

människor som deras första föräldrar var. De kommer inte ha 

någon försäkran om odödlighet, eller ens om ett ständigt liv, och 

missnöjet och längtan efter något okänt kommer vara deras. 

De kommer endast förbli de skapade varelserna i andekroppen, 

själen och sinnet, och likt de första föräldrarna ha alla de kvaliteter 

som dessa återupprättade människor kommer ha, och varför skulle 

det inte bli så att de faller eller att det kommer någon förändring i 

den individualiserade anden som förstör den individualiteten och 

löser upp den i dess beståndsdelar från före skapelsen? Ingen 
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andemänniska vet om någon sådan förändring kommer äga rum, att 

den perfekta andemänniskan inte alltid kommer bibehålla samma 

individualitet, eller att lyckan hos en sådan andemänniska inte 

alltid kommer finnas där. Och inte heller vet någon andemänniska 

om dessa saker kommer fortsätta finnas. 

Så varför skulle hon inte välja den väg som leder till gudomlighet 

och visshet om odödlighet och utveckling, istället för den som 

leder till begränsningar i utvecklingen och lyckan, och en ovisshet 

om odödligheten? 

Jag har skrivit nog för ikväll. Jag kommer snart tillbaka. Så kom 

ihåg att jag älskar dig och att jag är med dig och försöker hjälpa 

dig andligen och att jag ber Fadern att välsigna dig. 

Godnatt. 

Din bror och vän, 

Jesus 

 

Paulus från Tarsus: Återuppståndelsen som 

händer alla, vare sig de är helgon eller syndare. 

 

16 januari 1916 

Jag är här, Sankt Paulus från det Nya Testamentet. 

Jag kommer ikväll för att berätta för dig om en sanning som är 

viktig för människorna att känna till och som du måste sätta in i 

din ”Sanningarnas bok” (Book of Truths, övers. anm). 
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Jag har skrivit till dig tidigare om mina påstådda skrifter så som de 

står i Bibeln, och som jag har sagt, så skrevs de inte av mig så som 

de återges där. 

Ikväll önskar jag skriva en kort stund om ämnet 

“Återuppståndelse”, eftersom jag ser att kyrkans doktrin om 

återuppståndelse grundas mer på vad som tillskrivs mig än på 

Evangeliets skrifter, även om de senare också innehåller en grund 

för doktrinen. 

Jag sade aldrig att det skulle bli någon återuppståndelse för den 

fysiska kroppen, och inte heller att individen skulle ikläs någon 

köttslig kropp, utan mina läror var att människan vid döden skulle 

uppstiga i en andlig kropp, och att det inte sker i någon ny kropp 

som skapats för det särskilda tillfället då man lämnar den 

materiella kroppen, utan en som har varit med honom hela livet 

och som fick en individualiserad form då han först blev en levande 

varelse. Andekroppen är nödvändig för människans existens, och 

är den del av honom som innehåller hans sinnen och är sätet för 

hans resonerande förmågor. 

Självklart är den fysiska kroppens organ nödvändiga för att 

använda dessa sinnen, och utan de organen så skulle det inte bli 

någon manifestation av sinnena, vilka är inneboende i 

andekroppen. Till och med om en människa skulle förlora sina 

fysiska organs perfekta synförmåga, så skulle förmågan att se ändå 

finnas i honom, även om han kanske inte kan inse det faktumet; 

och samma princip gäller för hörseln och de andra sinnena. 

Så när människan förlorar sina fysiska organ som är nödvändiga 

för henne att se med, så är hon död vad gäller synen, precis lika 

död som hon någonsin blir när det gäller alla sinnesorganen när 

hela den fysiska kroppen dör; och där det är möjligt att återställa 

dessa fysiska organ som är nödvändiga för att göra det möjligt för 

henne att se eller höra, så skulle hon kunna se och höra precis som 

hon gjorde innan hon förlorade dem. Återställandet av dessa organ 

ger henne inte i sig självt förmågan att se och höra, utan det 
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möjliggör enbart funktionerna syn och hörsel så att de återigen kan 

använda organen i syfte att manifestera de förmågor som finns i 

och är en del av andekroppen. 

När hela den fysiska kroppen dör så återuppstår andekroppen vid 

själva dödstillfället, och med alla dessa funktioner som jag har talat 

om, och därefter fortsätter den att leva fri från och obesvärad av 

den materiella kroppen, som, när de här organen har förstörts, inte 

längre kan utföra syftet med sin skapelse. Den blir död, och 

därefter sker det aldrig någon återuppståndelse av en sådan 

materiell kropp, även om dess element eller delar inte dör, men i 

Guds lagars verkan så ingår de i andra och nya funktioner, även 

om de aldrig igen återförenas och återigen bildar den kropp som 

dött. 

Så kroppens återuppståndelse, så som den lärs ut av mig, är 

återuppståndelsen av den andliga kroppen, inte från döden, för den 

dör aldrig, utan från dess omslutning i den materiella formen som 

varit synlig som ett ting med ett synbart liv. 

Det finns en lag som reglerar förenandet av de två kropparna och 

funktionerna i andekroppens förmågor och egenskaper genom den 

fysiska kroppens organ, som begränsar omfattningen på hur dessa 

egenskaper kan verka, till de saker som är helt och hållet materiella 

– eller som har det materiellas framtoning – och när jag säger 

materiellt så menar jag det som är grövre och mer kompakt än 

andekroppen. På så vis kan andekroppens synförmågor, genom den 

materiella kroppens organ, se vad vi kallar för spöken eller 

vålnader liksom de mer materiella tingen, men aldrig, på det här 

viset, se saker som är av ren ande. Och när det sägs att män eller 

kvinnor ser clairvoyant, vilket de gör, så menar man inte och inte 

heller är det ett faktum, att de ser genom de fysiska ögonen; utan 

tvärtom så är den här synen strikt andlig, och dess verkan är helt 

oberoende av de materiella organen. 

När nu den här kroppen – den materiella – dör, så återuppstår 

andekroppen, som jag nämnde, och blir fri från alla begränsningar 
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som dess inkarnation i köttet har pålagt den, och sedan kan den 

använda alla sina egenskaper utan begränsningarna eller hjälpen 

från de fysiska organen, och, vad gäller synen, så blir allting i 

naturen, både det materiella och det andliga, något den kan se; och 

det som de materiella organens begränsningar förhindrade den att 

se, och som för människorna är overkligt och icke-existerande, blir 

verkligt och existerande. 

Detta är i korthet vad jag menade med kroppens återuppståndelse; 

och utifrån detta inser du att återuppståndelsen inte ska äga rum 

någon okänd dag i framtiden, utan i själva den stund då den fysiska 

kroppen dör, och som Bibeln säger, i en ögonblinkning. Det här 

uttrycket i Bibeln som tillskrivs mig har jag skrivit och lärt ut. Den 

här återuppståndelsen gäller hela mänskligheten, för alla som 

någonsin har levt och dött har återuppstått, och alla som lever 

härefter och dör kommer att återuppstå. 

Men den här återuppståndelsen är inte den “Stora 

återuppståndelse” som jag i mina läror förkunnade att 

kristendomens stora sanning skulle grundas på. Det här är inte 

Jesus återuppståndelse som jag förkunnade “utan vilken vår tilltro 

som kristna är fåfäng”. Det här är den vanliga återuppståndelsen 

som gäller hela mänskligheten och varje nation och ras, oavsett om 

de känner till Jesus eller inte. Och många gånger i många nationer 

har det påvisats före Jesus ankomst, att människor har dött och 

visat sig igen som levande andemänniskor i form av änglar och 

människor, och har känts igen av dödliga människor som 

andemänniskor som haft en tidigare existens på Jorden. 

Så jag säger, att detta är en återuppståndelse som sker för alla 

människor, och Jesus ankomst och död och återuppståndelse, så 

som kyrkorna lär ut det, förde inte med sig den Stora 

återuppståndelsen till människornas kännedom eller tröst, och 

tillhandahöll inte den sanna grund som den sanna kristna tron och 

tilltron vilar på. 
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Många av de otroende, agnostikerna och spiritualisterna påstår och 

hävdar, och innerligt, att Jesus återuppståndelse så som den 

hänvisas till här ovanför, inte var något nytt, och inte bevisade ett 

framtida liv för mänskligheten med någon mer övertygelse än vad 

som hade bevisats före den här tiden genom erfarenheter och 

observationer av människor och följare av andra sekter och 

trosinriktningar, och utan några trosinriktningar alls. 

Dagens kyrkas stora svaghet är att de hävdar och lär ut som 

grunden för sin tro och existens den återuppståndelse av Jesus som 

anges här ovanför, och följden är, vilket är plågsamt uppenbart för 

kyrkorna själva, att när människor tänker själva, vilket de gör nu 

mer än någonsin tidigare i världshistorian, så vägrar de att tro på 

att denna återuppståndelse är tillräcklig för att visa på 

överlägsenheten i Jesus ankomst och mission och läror jämfört 

med de andra reformister och lärare som har föregått honom i 

världshistorians trosinriktningar och religioner. Och som en 

ytterligare följd så förlorar kyrkorna sina anhängare och troende. 

Kristendomen avtar och det gör den snabbt, och agnosticismen 

ökar och manifesterar sig i form av fritänkande rörelser och 

sekularitet och så vidare. 

Därmed kommer du se behovet av att återigen låta människorna 

höra om den verkliga kristendomens sanna hörnsten, som Mästaren 

kom för att lära ut och som han lärde ut, men som förlorades när 

hans tidiga följare försvann från den jordiska scenens första 

handlingar och utövanden, och människor med mindre andlig 

insikt och mer materiella önskningar, med sin ambition om kraft 

och herravälde, blev kyrkans regenter och rådgivare och tolkar. 

Det finns dock en Återuppståndelse som Mästaren lärde ut, och 

som hans lärjungar, när de lärde sig om den lärde ut, och som jag 

som en ödmjuk följare har lärt ut, vilken är avgörande för 

människans frälsning och som är den sanna kristendomens verkliga 

hörnsten, och som ingen annan människa, ängel eller annan 

reformist någonsin har lärt ut innan dess eller sedan dess har lärt 

ut. 
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Det är för sent ikväll för att förklara vad den här Återuppståndelsen 

är, men jag kommer tillbaka väldigt snart och försöker göra det 

tydligt för dig och för världen. 

Nu säger jag godnatt och Gud välsigne dig och bevara dig i sin 

omsorg. 

Din broder i Kristus, 

Paulus. 

 

Jesus styrker att Sankt Paulus skrev om 

återuppståndelsen. 

 

16 januari, 1916 

Jag är här, Jesus. 

Jag är glad att Paulus kunde skriva till dig med sådan framgång om 

de två ämnen som jag vet kommer intressera dig och det som 

Paulus skrev om är väldigt viktigt för människornas 

föreställningar, för i frågan om återuppståndelsen grundas den 

doktrin som kallas kristendom, och jag måste säga att den grunden 

så som den förklaras av de ortodoxa kyrkorna och Bibel-

kommentatorerna är en väldigt svag grund, och väldigt sårbar för 

angrepp från de som inte är nöjda med Bibelns auktoritet eller 

förklaringarna av dess läror så som de ser ut idag. Paulus kommer 

att avsluta detta högst viktiga budskap, och låt mig uppmana dig att 

göra vad du kan för att vara i bästa möjliga tillstånd så att du kan ta 

emot det korrekt. 
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Ja, jag kommer inte skriva mer ikväll, utan bara säga att jag är här 

med dig i min kärlek och mitt inflytande, och jag försöker hjälpa 

dig på de sätt som vi har skrivit om till dig. Med all min kärlek och 

mina välsignelser, så hälsar jag dig godkväll. 

Din broder och vän, 

Jesus 

 

Paulus från Tarsus: Den återuppståndelse som 

Jesus lärde ut, utan vilken vår tilltro som kristna 

är förgäves. 

 

8 februari, 1916 

Jag är här, Sankt Paulus från det Nya testamentet. Jag önskar 

fortsätta med mitt meddelande ikväll. 

Som jag sade i min förra skrivelse så finns det en återuppståndelse 

som är avgörande för människans frälsning, som Jesus lärde ut, 

vilken kunskapen om försvann för världen efter hans följares och 

troendes död under de första seklerna, och därmed för de som tog 

på sig att lära ut doktrinerna om den återuppståndelse som han 

kom för att förkunna och lära ut. 

Du och hela mänskligheten måste veta att den återuppståndelse 

som är hörnstenen för kristendomen är en återuppståndelse från de 

döda, och inte från en människas själva existens som en ande i den 

fysiska kroppen på Jorden, och inte som en själens återuppstånd-

else från dess omgivning och begränsningar som jordelivet har gett 

den. 
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Så vilken är den återuppståndelse som Jesus hänvisade till när han 

sade: ”Jag är återuppståndelsen och livet?” 

För att kunna förstå den återuppståndelsen måste vi förstå vad som 

menas med människans död, det vill säga den verkliga människan 

– jaget – den delen av henne där livets andetag existerar, oavsett 

om hon är i det fysiska eller i det andliga. 

Som du fått förklarat på annat håll, så när människan skapades var 

det hennes fysiska kropp, andekroppen och själen som skapades, 

och dessutom – och det tillägget var den viktigaste delen av hennes 

skapelse – potentialen att bli så enig med Fadern till Hans natur 

och så viss om Hans egenskaper, att hon, människan, skulle bli så 

genomsyrad av en del av Faderns gudomliga essens och en bit av 

Hans gudomlighet att hon skulle bli odödlig, så att döden aldrig 

mer skulle kunna beröva henne hennes existens, och inte bara det, 

utan hon skulle inse medvetenheten om sin odödlighet. 

Den här potentialen var en del av Hans skapelse, och som vi har 

förklarat tidigare, den enda delen av Hans skapelse som dog som 

en följd av hennes olydnad; för det är väldigt uppenbart från den 

knappa kunskap som människan har, eller skulle kunna ha, genom 

det normala undersökandet av hennes varelses kvaliteter, och 

genom den psykiska forskningen i nutid, liksom genom förståelsen 

av de många tillfällen som hänvisas till i Bibeln om bortgångna 

andars synlighet och manifestationen av deras existens, och också 

genom de många tillfällen där andar varit synliga i det som kallas 

för den sekulära historian, att människans själ och andekropp 

aldrig dog, och att hennes fysiska kropp levde i många år efter den 

dag då domen, på grund av hennes olydnad, förkunnade att hon 

skulle dö. Och som jag har sagt så är den dödliga kroppen inte 

människan, utan bara klädseln som täcker över den verkliga 

människan. 

Den här potentialen var sålunda den enda delen av den skapade 

människan som dog, och eftersom Jesus mission var att lära ut om 

människans återuppståndelse från de döda, så följer naturligtvis att 



Padgett Messages på svenska – volym 1 

133 

det enda som avsågs att återuppstå var potentialen att bli en del av 

Guds gudomlighet. Det här är den enda verkliga och sanna 

återuppståndelsen, och på den återuppståndelsen måste 

kristendomens tilltro och sanning vila – och med kristendom 

menar jag all religion som baseras på Jesus, Kristus, sanna läror. 

Det står en del saker i Bibeln som, om de förstods rätt, skulle visa 

människan att man inte avsåg någon återuppståndelse av kroppen 

som det Jesus kom till Jorden för att förkunna och lära ut. 

När han sade: ”Jag är återuppståndelsen och livet”, så sade eller 

menade han inte: ”Vänta tills jag dör och sedan kommer jag att bli 

återuppståndelsen”, eller ”När du ser mig stiga upp till Himlen så 

kommer jag att bli återuppståndelsen och du kommer veta det”, 

utan hans förkunnelser, inte bara vid nämnda tillfälle utan alla 

gånger, var att han var återuppståndelsen medan han levde. Och de 

här förkunnelserna hänvisade inte till människan Jesus, eller till 

något han kunde ha använt sin kropp till, vare sig fysisk eller 

andlig, eller till någon synbar uppstigning av hans fysiska kropp, 

vilket aldrig ägde rum, eller till någon uppstigning av hans 

andekropp som ägde rum. I de här avseendena var han i princip 

varken något mer eller något annat än andra människor som hade 

dött eller skulle dö. 

Men innebörden i hans uttalande och hans mission var att det 

genom människans olydnad hade skett en död av möjligheten för 

henne att bli enig med Fadern och ta del av Hans gudomliga natur, 

och då den möjligheten aldrig hade återinförts till människan under 

alla de mellanliggande åren, och människan hade förblivit i detta 

dödens tillstånd under alla de långa seklerna, så om människan 

bara kunde tro på honom som den sanne Kristus och på hans läror 

om återinförandet av detta stora privilegium att återigen bli eniga 

med Fadern och erhålla odödlighet, och skulle följa hans råd om 

hur människan skulle kunna förverkliga fördelarna med detta stora 

privilegium, så skulle hon bli medveten om att Jesus var 

återuppståndelsen från de döda. Inte människan eller läraren Jesus 

eller Faderns utvalde och smorde, utan den Jesus som 
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förkroppsligade de sanningar som han förkunnade som 

återinförandet av den stora gåvan. Enbart på det här viset var Jesus 

återuppståndelsen och livet. 

Han själv hade fått den största gåvan och insett sin enighet och 

medvetenheten om sin odödlighet och innehavandet av den 

gudomliga naturen, och visste att han hade lyfts bort från döden 

och in i livet, och därför så, om människorna kunde tro på hans 

läror om återuppståndelsen, dessa läror och inte människan Jesus 

eller ens det faktum att han återuppstod, skulle alla människor dras 

närmare honom, det vill säga in i det tillstånd av liv och 

medvetenhet som han hade uppnått. 

Så återuppståndelsen som Jesus utlovade till människan var 

återuppståndelsen av denna stora potential som hon hade förlorat 

vid tiden för den första olydnaden, och som inte hade återställts 

förrän Jesus ankomst. 

Det är viktigt att inte missförstå vad som menas med den här 

återuppståndelsen. Som jag har sagt, när människorna förlorade 

den här potentialen så var de i ett dödstillstånd, och det var inte 

möjligt för dem att komma ur det här tillståndet. De hade enbart 

vad som kallas deras naturliga kärlek, utan någon möjlighet att få 

den gudomliga kärleken, vilken behövs för att de ska kunna få 

någon del av den gudomliga naturen och en medvetenhet om 

odödligheten. När den stora potentialen, vilken för dem var som 

om den aldrig hade existerat, återinfördes, så fick människorna 

återigen den ställning de hade som de första människorna före 

deras fall, och de var i själva verket inte längre döda, utan hade nu 

potentialen att bli det som hade försakats av de första föräldrarna. 

Men som vi har sagt dig, så var inte den här potentialens gåva i sig 

själv återinförandet hos människorna av de kvaliteterna, då en 

sådan potential blott gjorde det möjligt för dem att uppnå dessa 

genom aspiration och strävan. Före det här återinförandet så kunde 

inte människorna genom några aspirationer eller strävanden från 

sin sida få de omständigheter och kvaliteter som denna potential 
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gjorde möjlig, oavsett hur stor strävan vore, därför att för dem var 

människan helt enkelt och fullständigt död. Efter återinförandet så 

togs omöjligheten som denna död hade påfört dem bort, och sedan 

fick människan - inte hela fullbordandet av vad som var möjligt att 

erhålla på grund av det återinförandet - men privilegiet att uppstiga 

från döden till livet – genom återuppståndelsen från döden till det 

odödliga livets praktfullhet. 

Och även om det här privilegiet har blivit en del av människans 

innehav, så om hon hade förblivit omedveten om det här faktumet, 

då skulle hon i praktiken fortfarande ha förblivit i det här 

dödstillståndet och aldrig ha fått fördelarna med återinförandet av 

den stora gåvan. Så för att avslöja denna livsviktiga sanning för 

människorna. lärde Jesus ut och visade upp genom sitt eget liv 

besittandet av de kvaliteter som blev hans tack vare gåvans 

existens. 

Och han lärde också ut att medan människorna har det omnämnda 

privilegiet, såvida de inte söker efter och ber uppriktigt till Fadern 

om att få ta emot Hans gudomliga kärlek i gåva, så skulle inte 

potentialen som hade skänkts dem föra dem till återuppståndelsen 

från de döda, och de skulle fortsätta sina liv som dödliga och som 

invånare i andevärlden, som om de fortfarande stod stilla under 

dödens dom. 

Här vill jag påpeka att den här potentialen, som förlorades genom 

de första föräldrarnas olydnad och återinfördes av Fadern och 

uppenbarades av Jesus för mänskligheten, var privilegiet att ta 

emot och inneha Faderns gudomliga kärlek, som när vi besitter den 

ger människan vissa kvaliteter av gudomlighet och odödlighet. 

Så återuppståndelsen från de döda som Mästaren lärde ut och som 

är den enda grunden för den kristna tron, uppkommer ur det 

faktum att Gud återinförde privilegiet till människorna att söka 

efter och ta emot Hans gudomliga kärlek, vilken skulle göra den 

dödliga enig med Honom och odödlig; och ur det vidare faktum att 

människan, för att uppnå återuppståndelsen, måste söka och finna 
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denna gudomliga kärlek och därigenom bli den sanna 

återuppståndelsens barn – en återuppståndelse som profeter eller 

siare eller reformatorer eller lärare av trosinriktningar, oavsett hur 

utmärkta deras moraliska läror och personliga liv kan ha varit, inte 

hade någon kännedom om före Jesus ankomst. 

Han var sannerligen Återuppståndelsen och Livet, och jag, Paulus, 

som är mottagaren av denna återuppståndelse och vet vad jag talar 

om och har kunskap om det faktum att de invånare i andevärlden 

som aldrig har tagit emot den här återuppståndelsen fortfarande är i 

ett dödstillstånd, vad gäller mottagandet av Faderns gudomliga 

kärlek och medvetenheten om odödligheten, förkunnar för dig att 

vad jag har försökt beskriva som återuppståndelsen från de döda, 

är den Sanna Återuppståndelsen. 

Jag ska sluta nu, då jag har skrivit en lång stund. Så, min kära 

broder, hälsar jag dig godkväll. 

Din bror i Kristus, 

Paulus. 

 

Varför Guds gudomliga kärlek är nödvändig för 

människan att besitta för att hon ska kunna bli 

enig med Fadern och en invånare i det Himmelska 

kungariket 

 

27 juni 1916 

Jag är här, Jesus. 
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Ikväll önskar jag skriva till dig om ett ämne som är av intresse för 

hela mänskligheten, och jag hoppas att vi kommer kunna 

kommunicera och att du tar emot budskapet. 

Jag önskar skriva om ämnet – Varför Guds kärlek, och jag menar 

den gudomliga kärleken – är nödvändig för människan att besitta 

så att hon ska kunna bli enig med Fadern och en invånare i det 

Himmelska kungariket. 

Jag har redan skrivit till dig om vad den gudomliga kärleken är i 

kontrast till den naturliga kärleken, och hur den är nödvändig för 

att frälsa människorna från deras synder så att de kan bli invånare i 

det Himmelska kungariket, och att inget annat än den här kärleken 

kommer göra en människa enig med Fadern, och att ingen 

ceremoni eller tro på mig som människornas frälsare kommer att 

framställa det resultatet; och nu kommer jag försöka visa dig varför 

det är nödvändigt med denna gudomliga kärlek, visa dig filosofin 

kring omvandlingen av den blotta människan till den gudomliga 

ängeln, som varje människa blir som tar emot denna kärlek in i sin 

själ. 

För det första så är människan, som du har fått veta, Guds särskilda 

skapelse, och hon är inte större än de beståndsdelar som används 

för hennes skapelse så som hon är i sina enskilda och 

sammanlagda kvaliteter, och dessa delar är blott vad Gud i Sin 

skapelseakt utformade dem till att vara. 

Man ska inta anta att dessa delar eller några av dem är en del av 

Gud, eller av Hans essens eller kvaliteter, för det är de inte, och de 

är lika åtskilda och särskilda från Honom och Hans kvaliteter som 

de lägre skapelserna ur Hans vilja är, så som djur, växter och 

mineralämnen. Den enda skillnaden är att människan är av en 

mycket högre skapelseordning, och i ett avseende skapad till Guds 

avbild, och ingen annan av Hans skapelser har denna avbild i sin 

skapelse. Men oavsett detta så är inte människan någon del av 

Gud, utan blott en distinkt skapelse, och i sin bästa och renaste 
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form endast en människa, som helt enkelt har de kvaliteter som 

skapades i henne vid tiden då hon började existera. 

Det finns vissa kvaliteter som människan innehar, så som kärlek 

och visdom och de resonerande förmågorna, som kan sägas likna 

de Gudsliknande attributen, och det gör de; men de är ändå inte en 

del av Guds essens eller kvaliteter, och när människan hävdar att 

människan är gudomlig, eller att hon har den gudomliga naturen 

inom sig eller ens en del av den gudomliga essensen, så har de fel, 

för kvaliteterna inom dem som verkar ha denna gudomliga likhet, 

är blott de som skapades i syftet att göra människan till en perfekt 

människa. 

Och på grund av den här uppfattningen om människan vad gäller 

hennes inneboende kvaliteter, så har hon förlorat, förlorar hon och 

kommer hon att förlora möjligheten att inneha Faderns natur eller 

essens som hon skulle kunna få, om hon följer den riktiga och enda 

metoden som Gud har gett henne för att hon ska kunna bli enig 

med Honom. 

Människans universum kan och kommer att fortsätta existera, även 

om människan kanske aldrig tar del av Faderns gudomliga natur, 

och människan kommer att leva och njuta av den lycka som 

skänktes henne vid stunden för hennes tillblivelse, och hon 

kommer inte förlora sin existens perfekta tillstånd efter att hon har 

skiljts åt från synd och fel, hennes egna skapelser. Men hon 

kommer inte att bli något mer än den perfekta människan, och i 

kommande tider så kommer hon inte bli något mindre, och ändå 

kommer hon alltid, så länge hon existerar, att förbli åtskild från 

Faderns natur och essens, precis som hon var vid stunden för sin 

tillblivelse, såvida hon inte tar emot Faderns gudomliga natur och 

essens på det sätt jag har omnämnt. 

Människans högsta begåvning, antingen i själen eller hjärtat eller 

intellektet, är enbart det som hör till henne som en del av hennes 

tillblivelse, och är inte ens den minsta delen av Faderns gudomliga 

natur och kvaliteter. Ingen gudomlig del eller andel kommer in i 
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skapandet av människan, oavsett hur gudomligt sammansatt 

människan verkar vara eller hur gudalik hon verkar i sin storhet 

eller sitt intellekt eller i omfattningen på hennes kärleks natur. 

Så ni förstår att människan är lika åtskild från Gud från Hans 

gudomlighet som djuret är från människan, och måste för alltid 

förbli sådan tills hon följer den enda vägen Gud har beskrivit för 

henne där hon kan få en del av denna gudomlighet. 

Allt detta visar nu att människan, oavsett hur högt hon kan ha 

utvecklat sitt intellekt i vilken omfattning hon än har utvecklat sin 

moraliska och kärleksfulla natur, inte kan bli mer än den blotta 

människa hon var i början – perfekt i alla avseenden – för hon var i 

början perfekt i alla avseenden, och som jag har sagt tidigare så gör 

Gud aldrig några misstag i Sina skapelsers perfektion, även om det 

i människans fall kan se ut som att Han gjorde det när Han gav 

henne den fria viljans stora makt, vilken när den utövas felaktigt 

har orsakat syndens och ondskans närvaro i människans 

medvetandes värld. 

Och människan gjordes ändlig, och hennes kapacitet för att 

använda någon av alla sina kvaliteter har gränser som hon inte har 

någon möjlighet att överskrida. Hennes intellekt är bundet av 

gränser som avgörs av de Guds lagar som styr över det, och även 

hennes kapacitet för att älska och för att njuta av sin lycka, och 

även om hon kanske kan leva i all evighet antingen som människa 

eller andemänniska, så har hon inte möjligheten att överskrida eller 

gå bortom sin varelses gränslinjer. Hon kan inte komma in i det 

Gudomligas rike där det inte finns några begränsningar, och 

kapaciteten för att ta emot kunskap och vishet och kärlek och för 

utveckling som står i proportion med Gud själv. 

Då är det tydligt att människans natur och begränsningar och 

kapacitet är sådana att hon aldrig genom sin egen varelse och de 

kvaliteter hon besitter kan ta del av Guds natur och essens, såvida 

hon inte tar emot någonting utöver dessa kvaliteter, och hon måste 

ta emot detta något utifrån. Det går inte att säga att det finns inuti 
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henne, som en inneboende del av henne, som när det utvecklas gör 

henne till en gudomlig natur och till en del av Faderns essens, för 

det är inte sant. Det finns ingenting i människan av denna natur, 

och det är omöjligt att framställa en Gudomlig essens såvida det 

inte finns något som den kan framställas ur, som i någon grad har 

denna essens natur. Det skulle motsvara att framställa något ur 

inget som inte ens Gud försöker sig på att göra. 

Så, såsom människan är begränsad, så begränsas av nödtvungenhet 

allt som flödar från de kvaliteter och egenskaper som hon besitter. 

Åtnjutandet av hennes intellekt, njutningarna i hennes kärlek, 

tillfredsställelsen över hennes resonerande förmågor och på det 

stora hela hennes kapacitet till lycka har sina gränser, och 

dessutom kan hon aldrig få medvetenheten om odödligheten, vare 

sig som ande eller dödlig, även om hon kanske strävar efter den. 

När människan tar till sig den gudomliga naturen och upptas i 

Faderns essens så blir hon som Fadern, och vad än hennes avbild 

av Fadern kan ha varit när hon var enbart en människa, så blir hon 

nu den verkliga Substansen, och gränserna för möjligheterna tas 

bort, kärleken har inget slut och den intellektuella utvecklingen har 

inga gränser, lyckan ingen bortre ände och odödligheten blir en 

visshet, och själen en ny skapelse, som har Faderns gudomliga 

essens; och tills den här nya skapelsen har ägt rum och 

omvandlingen blir en verklig sak, och själen görs enig med Fadern, 

så kan inte människan komma in i Himlens kungarike. Och då inte 

längre som människa, utan nu som en ängel. 

Som jag har skrivit till dig tidigare så kan allt detta endast uppnås 

genom den NYA FÖDELSEN, vilket är inflödet i människans själ 

av Faderns gudomliga kärlek. Den här kärleken innehåller 

essensen av Guds gudomlighet, och när människan tar emot den så 

är hon sedan av samma essens som Fadern, och för första gången 

blir hon en del av det Gudomliga, och anpassad för att bebo de 

Himmelska sfärerna. Människan kan inte ta del av den här naturen 

på något annat vis, och det krävs inte mycket resonerande för att 

visa på den logiska sanningen i det påståendet, för människan i 
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sina tidiga gärningar och i sina materiella experiment med att 

framställa kemiska föreningar från beståndsdelar, tillämpar samma 

princip som jag tar upp i uttrycket: ”Degen kan inte jäsa såvida inte 

jäst finns i degen.” 1 

Så du förstår att utan att den Gudomliga kärleken kommer in i 

själen så blir det omöjligt för den naturliga människan att bli en 

Gudomlig ängel. Trosföreställningar och doktriner och offer kan 

inte ge den här omvandlingen, och även om trosföreställningarna 

kan vara utan tvivel och lärorna och doktrinerna tillfredsställande 

och offren utan ände, så kommer de ändå allihop aldrig kunna 

förändra själen i den blotta människan till den Gudomliga ängelns 

själ, och allt detta är delvis varför människan borde söka ta emot 

den Gudomliga kärleken och bli en invånare i de Himmelska 

sfärerna. 

Jag har skrivit tillräckligt länge ikväll och jag är glad över hur du 

har tagit emot det. 

Med all min kärlek och mina välsignelser, jag är 

Din broder och vän, 

Jesus 

1 Just den här frasen finns inte i Bibeln, och det närmaste vi hittar 

verkar vara Matteus 13:33. 
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Vikten av att veta vägen till det Himmelska 

kungariket – många påståenden i Bibeln stämmer 

inte. 

 

18 oktober 1919 

Jag är här, Jesus. 

Låt mig skriva några rader, för jag måste berätta för dig om en 

viktig sanning som är nödvändig för människan att känna till för 

att hon ska kunna nå det Himmelska kungariket, och en kunskap 

om planen för frälsning. 

Jag vet att Bibeln innehåller många uttryck som tillskrivs mig i 

anknytning till den här planen, och många av mina påstådda 

yttranden är sådant som de som gör anspråk på att vara kristna tror 

på, vilket inte är sant, för jag har aldrig sagt dem och de står i 

motsats till vad jag har tagit emot från Fadern som den verkliga 

planen för människans frälsning från synden, och till det enda 

sättet som de kan uppnå den verkliga enigheten med Fadern på och 

en vetskap om sin egen odödlighet. 

Många av dessa uttalanden skrevs av människor som inte kände till 

den enda vägen till enighet med Fadern, och var följderna av de 

manuskripts läror som fanns på den tiden och som togs emot av 

judarna som Moses uppenbarelser, och från många av profeterna 

vilka inte hade någon kännedom om den Gudomliga kärleken eller 

om dess återinförande till mänskligheten. Dessa människor påstod 

att jag sade de sakerna för att de stämde överens med deras syn på 

vad som var nödvändigt för att frälsas, eller möjligheten för att de 

skulle bli eniga med mig och med Fadern, och när de skrev upp 

sina tankar blandade de ihop sanningen med det de förmodade var 

sanningen så som den står i det Gamla testamentet; och det har 

skett stora skador på grund av att de tillskrivit mig många av dessa 

uttalanden, på grund av den förmodade auktoriteten som 
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därigenom hör ihop med dem. 

 

Mina lärjungar lärde aldrig ut och förstod det aldrig som att deras 

frälsning, eller någon annan människas frälsning, var beroende av 

tilltron till mig som Guds son, eller att jag, som blott Jesus, inom 

mig hade något företräde i att förlåta synder eller garantera ett 

inträde i Guds sanna kungarike, eller att jag, som människan Jesus 

var Guds son i den betydelse som Bibeln lär ut. De visste att 

Fadern hade uppenbarat sanningen för mig, och att jag inom mig 

hade den kärleken, som i stor omfattning gjorde mig lik och enig 

med Fadern. De visste att mina läror om återinförandet av den 

Gudomliga kärleken var sanna, och att när de eller någon människa 

skulle besitta den kärleken, i motsvarande omfattning på det 

besittandet, så skulle de bli eniga med Fadern, och även med mig 

som hade den inom mig i högre grad än någon annan människa. 

Jag säger att de visste detta och lärde ut det till folket så som jag 

hade lärt ut det till dem; men när de som sammanställde det 

nuvarande Nya testamentet började förkunna mina uttalanden och 

läror så kände de inte till den här kärleken, och därför kunde de 

inte förstå vad många av mina faktiska uttalanden betydde, och gav 

dem en tolkning vad gällde mina verkliga yttranden som skulle 

stämma överens med deras kunskap. 

Nej, jag är inte korrekt citerad i många av dessa uttalanden, och jag 

kan säga att när det gäller de allra flesta av dem så hade 

människorna, så som de nu är skrivna och representeras i Nya 

testamentet, tappat bort kunskapen om deras verkliga innebörd, 

och ur sina egna sinnen dokumenterade de vad de trodde att jag 

verkligen hade sagt. 

Jag vet inte hur dessa felaktiga uttalanden kan rättas till, förutom 

genom att ta varje uttalande och visa på dess felaktighet genom hur 

det inte är kompatibelt med det jag säger nu. Det skulle ta för 

mycket tid och kräva för mycket energi som skulle kunna användas 

på ett bättre vis till att förkunna vad sanningen verkligen är. Men 

jag kommer att säga detta, att närhelst dessa uttalanden antyder att 

jag gör anspråk på att vara Gud, eller att jag kunde förlåta eller 

förlät människorna deras synder, eller att vem som än bad till 



Padgett Messages på svenska – volym 1 

144 

Fadern i mitt namn skulle tas emot, allihop är osanna och har lett 

till stora missuppfattningar hos den uppriktiga sökaren av 

kunskapen om odödligheten. 

Mina lärjungar stod mig nära och förstod mina uttalanden bättre än 

alla andra, och ändå förstod de inte hela sanningen, och lämnade 

det dödliga livet med många förväntningar som inte uppfylldes och 

genom sin själva natur inte kunde uppfyllas. De var på vissa icke-

essentiella områden påverkade i sina föreställningar och 

förväntningar genom sin utbildning i det Gamla testamentets 

skrifter, och var i hög grad judar i sin livssyn när de dog. De 

förstod kärnan i det som avgjorde deras relation med Gud och 

deras existens i den kommande världen, men vad gäller många av 

de icke-essentiella områdena så behöll de sina fäders tro, och 

kunde inte ta emot all sanning som jag kunde ha lärt dem. 

Jag ska inte dröja kvar för att korrigera de yttranden jag påstås ha 

gjort, utan behöver använda min och din tid till att förkunna och 

uppenbara sanningen så som den är nu och var då, och du och 

världen får då veta att varhelst och närhelst dessa citat av mig i 

Bibeln står i konflikt med vad jag har skrivit och kommer att skriva 

till dig, så är de inte sanna och jag har aldrig sagt dem. Så på det 

här generella viset gör jag det tydligt för människor att Bibeln i 

sina olika delar inte ska litas på eller tros på som att den innehåller 

sanningen eller mina förkunnelser om sanningen. 

Jag kommer snart tillbaka och skriver ett meddelande om en 

livsviktig sanning och hoppas att du kommer vara i ett tillstånd där 

du kan ta emot det. Nu säger jag godnatt och må Gud välsigna dina 

arbetsinsatser och hålla dig i trygghet i sin omsorg. 

Din broder och vän,  

 

Jesus. 
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OM NIONDE SFÄREN 
 
 

Du finner fortsättningen på denna första volym av Padgett Messages enligt 
samlingen True Gospel Revealed Anew by Jesus på hemsidan: 

niondesfaren.wordpress.com, samt på Lulu.com (sök på “Erkkonen” i deras 
bokhandel, under menyrubriken Bookstore). Där finns också andra titlar av 
liknande intresse, som Through the Mists-trilogin av Robert James Lees i 
svensk översättning med namnet Genom dimmorna och mycket annat 

spännande som rör vår själsutveckling, Gud och andetillvaron. 
 

 


