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KDO MÁ PŘIJÍT.

KDYŽ BY VŠICHNI lidé hluboko ve svých srdcích považovali za 
neocenitelnou výsadu mít možnost vidět Pána Ježíše Krista tváří v tvář a 
komunikovat s Ním, pokud by si mysleli, že je to možné, tak takové je 
nejen možné, ale Mistr touží po té samé touze a je ve skutečnosti inspirací 
této touhy ve vašem srdci a snaží se vám říci, že ve vás stále zůstává v 
Království, vede a učí a připravuje vás prostřednictvím jednoho z Jeho 
učedníků, který se s Ním dostatečně spojil ve vědomí, pro tento den.  

Neboť i když učil, když byl na Zemi, že On, Kristus ve všech lidech, je 
Cesta, Pravda a Život, a nikdo ke Mně nemůže přijít, kromě toho, který Ho
najde a pozná ve svém vlastním srdci, tak On i všichni Jeho mnozí 
učedníci od té doby pomáhali lidem najít Krista v sobě, aby také přišli ke 
Mně. 

Neboť Kristus Jeho a Kristus ve vás je Jeden - je Můj Duch v člověku, 
obraz a podobnost Mě, v níž jsem počal člověka na počátku: a to je Ježíš 
Kristus - ten obraz a podobnost - ten ideální - to je Světlo a Život ve všech 
lidech, který je z temnoty sebe tlačí a roste, dokud se Moje Slovo plně 
nestane tělem. 

Všichni, kdo se dnes projevují ve fyzických tělech, zde nejsou náhodou 
nebo kvůli nějakému rozmaru osudu, ale jsou zde buď proto, že se 
rozhodli být zde v tomto konkrétním čase, aby pomohli svým bratrům 
připravit se na zahájení Nového dne, že se věnovali této službě před 
mnoha lety v minulém životě; nebo jsem je sem přivedl kvůli speciálnímu 
účelu dát jim příležitost vykoupit prostřednictvím současné služby chyby 
minulosti - dávno minulé. Pro všechny lidi je tato současná doba šancí na 
přizpůsobení, ne jednoho života, ale mnoha - účetnictví věku; pokud 
budou poslouchat a slyšet Můj Hlas mluvit v jejich srdcích, a budou se 
snažit Mi jen sloužit. 
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Proto, Mé děti, obraťte se tam, kde bydlím, a vážně se snažte slyšet a znát 
Můj Hlas, který mluví ve vašem srdci. 

Odvrať se od hlasů sebe sama, jejichž náustkem je intelekt, a kdo by tě 
déle spojoval se světem smyslů tím, že by tě vedl uvěřit jejich falešným 
zprávám. Mysli vážně a dobře, protože v tuto dobu máš příležitost mnoha 
a mnoha životů. 

Sloužíte Mi od nynějška ve svých bratrech, celým srdcem se hlaste k 
PŘÍČINĚ TOHO, KTERÝ MÁ PŘIJÍT. Postavte se bok po boku ke svým 
bratrům, kteří se přihlásili a trénují na Velkou bitvu za spravedlnost, a 
slibuji, že budete mít tu nejvyšší radost a privilegium setkávat se s Ním 
tváří v tvář a komunikovat s Ním a vidět Ho vládnout v očištěném a 
obnoveném světě. 

Z Bratrstva. 

k
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 BRATRSTVÍ KRISTA. 

TEĎ znáte rozdíl mezi Mistrovskou myslí a Kristovou myslí a v tomto 
článku se pokusíme udělat jasnější právě to, co je Velké Bratrstvo Krista, 
pravé Bílé Bratrstvo. 

 
VŠICHNI okultní a metafyzičtí studenti slyší hodně o Mistrech, těch 
Supermanech, kteří řídí osud lidstva, a často slyšíme Ježíše nazývaného 
„Mistr“ nebo „Náš Pán a Mistr“. Jak bylo uvedeno v předchozím článku 
o mysli, Ježíš byl velmi velkým Mistrem a existují lidé, kteří vědí, že je 
Mistrem mistrů, Pánem pánů a Králem králů. 

Je to proto, že On je Ježíš, Kristus, Duch Svatý Boží, který sestoupil na 
Zem v lidské podobě, aby ukázal lidstvu to, co Bůh naplánoval, že všichni 
lidé nakonec budou jako ON - když věří a následují Ježíšovo učení a řídí 
svůj život Jeho životem. Byl jediným velkým Učitelem a Mistrem, kterého
kdy Bůh poslal do světa, kterému se říkalo „Kristus“. Kristus znamená 
Mesiáše, „pomazaného“ (Řecky, Christos), tj. Ustanoveného a 
zmocněného Bohem, aby se díky předání svého vlastního Ducha stal 
Spasitelem svého lidu. 

Ježíš vždy mluvil z toho, kdo měl velkou autoritu, jako by byl poslán 
Bohem, jako ten, kdo byl jmenován a který byl prorokován, že přijde. 
Poslední noc před svou zradou hovořil zejména se svými učedníky o 
nutnosti, aby k nim přišel i Duch Svatý, a řekl, že pokud On, lidský Ježíš, 
neodejde, Utěšitel (Kristus nebo-li Duch Svatý) by nepřišel, pak ale pokud 
by odešel, poslal by jim Ho k nim: když je (Utěšitel) dovede k celé pravdě;
oslavovali by Ježíše; naučil by je všemu a připomněl jim všechno, co jim 
řekl. Potom přidal tato mystická slova: 

„Potom poznáte, že Já Jsem ve svém Otci a vy ve Mně a Já ve vás.“ 
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Nyní bychom hovořili o těch učednících Ježíše Krista, ke kterým přišel 
Utěšitel nebo-li Duch Svatý, a který je učí všemu a vede je k celé pravdě. 
Jsou to ti, kteří dovolují Božské Lásce je vést a ovlivňovat vše, co si myslí,
říkají a dělají, a nepochybují o tom, že Ježíš Kristus je pro ně jedním a 
jediným Učitelem a Mistrem. Ale oni Ho neznají jako člověka Ježíše, ale 
jako Božího Ducha Svatého ve svých srdcích, JEHO LÁSKA, která je pro 
ně Vším. 

Když  LÁSKA (Kristova krev) očistila čistotou a ryzosti od všeho pocitu 
sebe sama, aby žili jen proto, aby Mu sloužili, jejich duše se dokořán 
otevírají Kristovu Vědomí a vstupují do Království Boží Lásky, známé 
jako Velké Bratrstvo Krista - které možná znáte, je pouze ten stav vědomí, 
ve kterém je nepřetržitě otevřeno veškeré Lásce, Moudrosti a Moci Boží, 
stejně jako byl Ježíš Kristus. 

Existuje mnoho tisíc duší, které k tomuto Vědomí dospěly v průběhu věků,
a tvoří Světlo světa, jak řekl Ježíš svým učedníkům v Matoušovi - 5:14. A 
pak jim později řekl: „Jsem Světlo světa; ten, kdo mě následuje, nebude 
chodit ve tmě, ale bude mít Světlo Života “- Jan 8:12. A znovu: „Dokud 
jsem na světě, jsem Světlem světa.“ - Jan 9: 5 

Duše, které jsou pokřtěné, jsou ve skutečnosti kanály vyjadřování, kterými
se Boží Láska dostává, působí na všechny Boží děti a pomáhá jim v 
nesobecké Lásce a důvěře v jejich obživu a zásobu každé dobré věci. 

Tito pokřtěni žijí v Duchu jen proto, aby sloužili, a jsou činiteli a 
vykonavateli Boží Milující Vůle. Jsou to Božské Jedno, kteří učí pouze ty, 
v nichž se narodil Kristus, ať už v těle nebo v duchu. Inspirací, pečlivým 
vedením a střežením. Ve všech věcech udržují duši, která se neustále 
přibližuje ke Kristu, pro její konečnou autoritu, a co nejvíce se drží v 
pozadí. 

U učedníků mentálního a intuitivního typu je to snadné, protože tito lidé 
získají zcela poučení dojmy a vibrace těchto pokřtěných učitelů jsou 
natolik podložené Láskou, že jen zřídka tito žáci dokážou poznat rozdíl 
mezi jejich vedením a vedením jejich Vyšších Já. 
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Ti učedníci, kteří jasnovidně vidí nebo jasnovidně slyší, přirozeně navazují
přesnější kontakty s těmito učiteli, ale tyto kontakty jsou vždy čistě 
neosobní povahy, podobně jako vztahy s vysokoškolskými nebo 
univerzitními profesory. Nikdy však o nich není známo, že by se jim dalo 
říkat Mistři, a jen zřídkakdy by mohli uvést svá jména. Když se zeptáte, 
řeknou buď: „Záleží na samotné zprávě; posel není nic, “nebo„ Mluví jen 
bratr “. 

Jsou skutečně „Staršími“ Bratry rasy a jejich hlavním posláním je vštípit 
Světlo a Božskou Lásku do myslí a srdcí lidstva tak rychle, jak ji 
jednotlivci dokážou přijmout. Jejich práce pak přirozeně probíhá pouze s 
duchovně nejpokročilejšími dušemi rasy, protože drtivá většina lidí není 
schopna poznat Pravou Lásku, a tím je poznat. Pečlivě si všímají 
jednotlivců, jejichž Vnitřní Světlo začíná zářit, těch, kteří se učí milovat a 
kteří se mohou naučit sloužit. 

Přirozeně se jejich práce tolik netýká vývoje mysli a jejích schopností, 
takže to nechávají hlavně na Mistrech Mysli rasy; protože vědí, že všechny
duše musí nakonec zdokonalit své vnější nástroje - jejich lidské mysli, 
musí zabrousit svou přirozenost, musí ochutnat a užít si všechny síly duše 
a plody všech lidských zkušeností; dokud na světě není o co usilovat, nic 
víc, co láká nebo uspokojuje. Jen tehdy jsou otevřeni a připraveni tím, že 
jsou oživeni Duchem Svatým; a pak spadají pod jurisdikci Kristových 
Bratří. Než to však bude možné, musí mít důkladný výcvik v různých 
stupních mistrovských myslí, dokud se mysl nestane dokonalým 
služebníkem Krista uvnitř a nalezení Království se stane velkým cílem ve 
vnějším životě, a potom mají nárok na členství v Kristově Bratrství. 

TOTO vám umožní pochopit, proč musí být všechny duše zdokonaleny, 
musí nejprve úplně ovládnout svou mysl a její nižší přirozenost a stát se 
tak Mistrem Mysli, než mohou dozrát do svého zralého ovoce - mohou být
pomazány Duchem Svatým; tak jak byl Ježíš, Mistrovská Mysl Kristova, 
nazýván prvním ovocem těch, kteří spali. 
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Pomůže vám to také pochopit, proč - dokud se člověk duchovně 
nerozvinul na toto místo ve vědomí, kde je na mysli první a nejvyšší 
nalezení Božího Království a Vědomí, že Boží Království je Vědomím 
Božské Lásky, mysli už nezáleží na získávání znalostí a sil pro sebe.

Ježíš řekl svým učedníkům, aby nejprve vyhledali Království, pak bude 
přidáno všechno ostatní.  Bylo to jen proto, aby jejich mysli a srdce zůstaly
upřeny na Božskou Lásku a byly k ní otevřené, když je jejich vědomí 
zmocnilo dělat a být ve všem, co mohou dělat a být. 

Je to proto, že duše, která se rozvinula do plodové fáze, musí soustředit 
všechny své síly na to, aby přinesla a dozrála v ovoce - Boží Dokonalou 
Lásku; a její mysli proto nesmí být dovoleno déle se zabývat získáváním 
znalostí a schopností. Faktem je, že duše, která vyrostla do plodové fáze, je
důkazem, že veškeré lidské znalosti a síly jsou již součástí jejího vybavení 
a mohou být dány a jsou dány mysli k použití, kdykoli je to potřeba. Mysl 
takové duše možná ani neví, že má tyto znalosti a sílu, ale když přijde čas, 
kdy je duše potřebuje použít, přirozeně plynou do vyjádření, často až k 
úžasu mysli; dokazují, že sídlí v duši a jsou pod vedením a kontrolou duše 
- dokud se mysl nenaučí, jak nezištně a dokonale je používat, a tak může 
plně spolupracovat s duší a Kristem uvnitř. 

Pavel, který je „zasvěcencem“ Kristova Bratrstva, to věděl a ve třinácté 
kapitole první Korinťanům nám říká, proč je to tak a proč pouze Ti 
zdokonalení mají nárok na vysoké vědomí Kristovo: 

„I když mluvím jazyky lidí a andělů, ale nemiluji, stal jsem se znějící 
mosazí nebo cinkajícím činelem.“ 

"A i když mám dar proroctví a rozumím všem tajemstvím a veškerému 
poznání, a přestože mám víru, abych mohl odstranit hory (všechny 
znalosti a síly získané velkou mistrovskou mysli) ale nemiluji, nejsem nic
“. 
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Pokud vy, kteří čtete, máte vnitřního nebo vnějšího učitele, a dozvíte se, 
zda je váš učitel učitelem mysli nebo pokřtěným bratrem, možná budete 
vědět, že je učitelem mysli tím, že vás bude učit  taktickou disciplínou 
mysli a emocí, instruování ve všem, co zdokonalí váš lidský nástroj pro 
vaše použití; nebo že je Kristovým bratrem tím, že dělá vše pro to, aby vás
seznámil s Kristem nebo Utěšitelem uvnitř, a neustále naléhá na nutnost 
nechat vládnout vždy Lásku v každé myšlence, slově a činu. A pokud jste 
ochutnali Božskou Lásku, snadno poznáte z její vibrací rozdíl mezi ni a 
Mistry mysli, které jste kontaktovali - pokud o nich víte. 

V této souvislosti vás žádáme, abyste si pečlivě všimli rozdílů ve vibracích
slov „Mistr“ a „Bratr“, jak každé z nich má svou odlišnou přitažlivost a 
každé vás povznáší do jiného vědomí - jak meditujete o jeho vnitřním 
smyslu. Pak zkuste určit, která je vyšší vibrace, a zjistěte, zda rozumíte 
proč? 

To vše vám pomůže zjistit, proč nepoužíváme termín Mistr, ale raději 
termín Mistr Mysli. Dalším důvodem je, že skutečný Mistr - mluvíme-li z 
duchovního hlediska - je Kristova Mistrovská Mysl, a takový by řekl svým
učedníkům s naším Pánem Ježíšem: „Nebuďte nazýváni mistry; neboť 
jeden je váš Mistr, dokonce Kristus ". 

Mistr ve vnějším světě je ten, kdo zvládl určitou fázi učení nebo úspěchu, 
ten, kdo má autoritu nad ostatními. Podobně ve vnitřním světě mysli je 
Mistr ten, kdo ovládl svou mysl a všechny její síly a má nad nimi úplnou 
autoritu. Pouze žáci takových Mistrů skrze své pošetilé uctívání svých 
osobností obracejí se k tomuto titulu. Málokdy dokládá pokřtěný mistr 
přijmout žáka, který v sobě stále má sklon uctívat osobnost; všechny 
vlastnosti sebe sama v něm musí být podřízeny tomu, aby našel Krista v 
Jeho Království v sobě. Když se takový žák najde, stanou se tito Kristovi 
mistři skutečnými bratry, mnohem reálnějšími, než by mohli být kdokoli z 
lidských bratrů; jsou schopni převzít vědomí žáka, znát a připustit všechny
jeho slabé stránky, milovat a pracovat nezištně s ním, dokud nebudou 
všichni napraveni, a postupně ho vtáhnout do vědomí, dokud se s nimi 
nestane jedním v Kristu, umožňující mu vidět jejich očima a vědět jejich 
porozuměním, co potřebuje vědět. 
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Toto však pokřtěný bratr dělá takovým způsobem, že se žák učí věřit, že se
sjednocuje s vědomím svého vlastního Božského Já, Krista uvnitř: dokud 
si Ho nezvykne volit podle své vůle a tam zůstat tak dlouho, jak je potřeba.
Poté je práce bratra dokončena a on nechá žáka Utěšiteli, Duchu Svatému, 
který sám poté postačí a převezme nejvyšší Moc. 

Samozřejmě vždy mělo na starost Božské Já žáka, a napomáhalo k tomu, 
aby se rozvinulo ve Vědomí Lásky a aby bylo možné vylévat Ducha 
Svatého. 

Právě v okamžiku, kdy dojde k této velké události, se vnější mysl naučí 
poznávat zvenčí i zevnitř, že její vědomí je uvnitř Otce, a podobně je 
uvnitř v Kristu, a že vědomí Krista je nyní jejím jediným vědomím; což 
dokazuje Ježíšova slova „pak poznáte, že jsem ve svém Otci a vy ve Mně 
a Já ve vás“. 

TADY JSOU samozřejmě různé a určité fáze probuzení, rozvíjení a 
sjednocování vědomí vnější mysli žáka s vědomím Duše nebo-li Krista 
uvnitř a poté s Otcem. První je dlouhé období po seznámení se s milujícím 
Kristem uvnitř, učení se poznávat Jeho hlas, čekat na Něj a činit Jeho vůli, 
což je fáze aspiranta. Druhým je snaha Ho vidět a poznat všude, ve všem, 
zejména v bližních, s rostoucí nutkáním sloužit Mu v nich všude tam, kde 
je to potřeba - to je fáze učedníka ve zkušební době; když je pod 
pozorováním bratra v Kristu a je jím inspirován a vyučován, nejčastěji bez 
vědomého vědomí učedníků. Třetí je místo, kde se žákovi konečně dostane
práce, pro kterou byl připraven, a celý jeho minulý život byl přípravou, 
což je poslední fáze přijímaného učednictví; kde duše do jisté míry i vnější
člověk prokázaly natolik nezištné, aby jim bylo svěřeno Kristovo Poznání 
a Moc, když jsou přijaty do Kristova Bratrstva, a lidská mysl se stává 
vnějším kanálem, kterým je plánováno Bratrstvem v Nebi, potom je 
projeveno na Zemi. 

V průběhu času se prostřednictvím dlouhé a nezištné služby dosáhne 
úplného ukřižování sebe sama, když s Ježíšem může žák říci: „Je to 
hotové“ a „vzdá se ducha“ všeho pocitu oddělení. Pak ho tělo už nemůže 
držet, protože tato myšlenková forma je uvolněna a vymazána z vědomí. 
Poté zmizel ze světa a vystoupil ke Kristu, aby s ním byl vědomě navždy. 
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To však neznamená, že před dosažením této vznešené fáze nebyli žáci 
vědomě ani nevědomě členy jiného Bratrstva ve Vnitřní říši; neboť 
přirozeně přišli v duchu skrze mnoho tříd a stupňů zvaných Řády a lóže, 
ale které jsou všechny stavy vědomí, skrze které se rozvinuly. A mnoho z 
lóží má stupně zasvěcení na astrální a duševní úrovni, které symbolizují 
výše popsané fáze duchovního vývoje a které pomáhají rozvíjet a 
připravovat duši pro Kristové „zasvěcení“. To vysvětlí, proč mnozí byli 
svědky těchto „Zasvěcení“ a účastnili se jich. 

Tyto nižší řády a lóže mají ještě svou vlastní práci, a to vše pod božskými 
bytostmi obklopujícími Krista, vysoké řády, zejména lóže mistrů, 
zahrnující ty největší z Mistrovských myslí, které jsou v úžasu různých 
zemí a národů, dohlížejí školení, rozvoj a směrování lidí ve vnějším světě, 
kteří mají užitečný vliv v různých zemích, v politice, obchodu, vědě, 
průmyslu, náboženství, vzdělávání, umění a profesích. 

Pod těmito Mistry mysli v duchu pracují jejich žáci v menších Řádech, 
kteří zase pomáhají, vedou a inspirují všechny duše pod jejich vedením; 
tvoří tak velkou armádu pomocníků, kteří se snaží pomoci a pozvednout 
své bratry na Zemi, a to tak rychle, jak je možné, aby si uvědomili vedení, 
které jim kdy bylo dáno od ducha. 

Slíbili jsme, že jsme vás v těchto článcích o Myslích zavedli na exkurzi do 
vnitřního světa mysli a dovedli vás dlouhou cestu hluboko do nitra, 
dokonce i do Království Kristova Vědomí. 

Na takové exkurzi jsme vám řekli, že vám dáme příležitost studovat tento 
úžasný svět mysli, což způsobí, že mysl bude studovat sama a zároveň se s
vámi  lépe seznámí: a v takovém studiu bude pak moct „učit se všechno o 
svém„ já “, svých silách, svých slabostech a nedostatcích, dívat se na vás 
jako na svého Pána a shromáždit, že od vás pochází vše, co kdy může 
vědět, všechny její síly a všechno, co kdy doufá, že bude. 

Pokud jsme vám pomohli naučit svou mysl těmto věcem, drahý čtenáři, 
jsme spokojeni; víme tedy, že vaše budoucí práce bude snadná, protože v 
ní budete mít výkonného a obětavého služebníka, který vždy čeká na vaši 
vůli na Zemi, tak jako v Duchu. 
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