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ÚVOD

V TĚCHTO poselstvích, budou nalezeny neocenitelné pravdy, které by 
měl znát každý student Vnitřního Života. Nelze je však vnímat a plně 
uchopit, aniž by zůstal u každého výroku a meditoval nad jeho slovy, 
dokud nebude vyjasněn veškerý jejich vnitřní význam. 

Ti, kdo to udělají, budou bohatě požehnáni, protože každé slovo má svůj 
význam a je naplněno mocí Ducha Svatého a Jeho Moc bude přenesena do
mysli, která se nechá zvednout do Vědomí, ze kterého tyto pravdy vyšly.  

Toto bude následovat pro každého, kdo vnímá úžasný význam tak jasně 
vyjádřený a kdo s ním žije, dokud se nestane součástí Vědomí. 

Víme, že v této době není pro Kristovy následovníky nic důležitějšího a 
životně silnějšího než toto velké Poselství, a přichází nám jako vhodný 
společník k tomuto dalšímu Poselství, Neosobnímu Životu. 
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 JEŽÍŠ KRISTUS.

I.

MILOVÁNÍ od svého Otce, vám přináším Poselství Lásky a Pravdy. 
Přišel jsem, abych vám řekl o sobě - o Něm, kterého znáte jako Ježíše 
Krista. 

Nastal čas, kdy Mě celý svět musí znát jako JÁ JSEM, a pro to, JÁ JSEM; 
a toto, Moje Poselství, je ohlásit se vám. 

Abyste nepochybovali, jsem velmi skutečný a živý Kristus, Já, Ježíš 
Kristus, zde zjevím mnoho věcí těm, které jsem připravil Mě znát a kdo 
Mě teď musí znát - že vůle Mého Otce může se v nich dít na Zemi, stejně 
jako se to děje v Nebi. 

Především je nutné, abyste Mě poznali jako živého Krista; proto vám 
musím ukázat sebe jako JÁ JSEM, ukázat vám, že jsem vše, čím jsem se 
prohlásil, když jsem se před dva tisíce lety objevil na Zemi v podobě těla: 
ačkoli mnozí Mě tehdy neznali jako Krista - ani někteří z Mých učedníků. 

Přišel jsem, abych k vám přinesl plnost světla a poznání Krista a vysvětlil 
význam Mých slov vyslovených v těchto dnech. Mnozí tehdy nerozuměli a
mnozí tomu nyní nerozumí; ale když je Můj význam správně pochopen, 
lidé se obrátí ke Mně a budou Mě následovat tak, jak to nikdy předtím 
neudělali, protože pak budu v jejich životě nejvyšší. 

Ale než Mě lidé budou moci skutečně následovat, musí vědět, kdo a co JÁ 
JSEM, a toto Poselství má naučit všechny, kteří Mě chtějí poznat a kteří 
Mě hledají celým svým srdcem, jak neochvějně najít Mě a poslouchat a 
poznat Můj hlas, když mluví z jejich srdce.
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Kdo jsem, kterému se říká Ježíš Kristus?  

Jsem Boží Duch Svatý v tobě, milovaný. Jsem skutečně Světlo, které 
osvětluje tebe a osvětluje každého člověka na světě. Ale Mé světlo září v 
temnotě smrtelné mysli a mysl Mě nechápe. 

Jsem také samotným životem každého člověka a je to Můj Život, který 
osvětluje vaši cestu a roste vás a vede vás k tomu, abyste dělali vše, co 
dostáváte, je to Mé Vědomí, které tvoří vaši mysl, a Moje přirozenost, 
která vyjadřuje vše, co jste - I když sami sebe považujete za samostatné já 
a daleko od sebe, kvůli vašemu bytí ve smrtelném těle. 

Copak Jan, můj milovaný učedník, neřekl, na počátku bylo Slovo a to 
Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh; že všechny věci byly stvořeny 
Slovem a bez Slova nebylo vytvořeno nic, co bylo stvořeno? A neřekl, že 
ve Slově byl život a ten život byl světlem lidí? 

Protože jsem Boží Duch Svatý, Světlo a Život všech lidí, jsem to Slovo, 
milovaný. Opravdu přebývám v temnotě v tobě, ale vždy se snažím vyjít a 
rozsvítit tvou smrtelnou mysl, aby mohla slyšet Moji Vůli a mohla být 
vedena Mnou způsobem, který pro tebe vybral Můj Otec. 

Jan jen ukazoval, že Já Jsem jako Slovo – že  jsem opravdovým Světlem a 
Životem všech lidí – že jsem vždy byl ve světě, že svět jsem vytvořil Já, 
ale svět Mě neznal; že jsem přišel ke svým vlastním v těch dnech, jako 
jsem dnes přišel, ale můj vlastní Mě nepřijal. 

Ale dal jsem vám také slib, který tímto potvrzuji, že tolik, kolik Mě 
přijímá a zná Mě, JÁ JSEM, jim dává moc stát se Syny Božími, dokonce i 
těm, kteří ve Mě věří i v moc Mého jména. 
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Jan se totiž snažil světu ukázat, že Já jako Slovo, Duch Svatý Boží, 
Jednorozený Syn - který byl na počátku u Boha a který byl Bůh, Můj Otec 
a Já jsme Jedno - jsem se stal tělem a v podobě muže Galilejského 
přebýval mezi lidmi, vypadal jako oni, ale byl plný milosti a pravdy. 

Jan Mě znal jako JÁ JSEM; ale svět Mě tehdy neznal, i když jsem se 
oblékl do smrtelné podoby a učil jsem je, jak Mě poslal Můj Otec, a že se 
vracím ke svému Otci. A i když jsem před nimi konal zázraky, skrze moc 
Jeho Ducha Svatého, oni Mi nerozuměli a považovali Mě za muže. 

Ale protože jsem Světlem a Životem všech lidí, Duchem Svatým, který je 
živí a roste, přivedl jsem mnoho, aby si Mě v nich uvědomili, od doby, kdy
jsem se objevil v Galileji a učil lidi, kým jsem byl a jak mohli by Mě najít 
a poznat Mě jako JÁ JSEM. Mnozí poznali, že Já Jsem v mém Otci a oni 
ve Mně a Já v nich; že jsem jejich Pravé a Jediné Já a že v nich jako Bůh 
přebývám. 

Mým cílem v tomto Mém poselství je, aby všichni, kdo čtou, měli podobu,
aby věděli, že Já a můj Otec jsme Jedno, že oni a Já jsme Jedno, že vše, 
čím jsem, jsou a vše, co dělám, dělají; že nemají žádný život, žádnou 
inteligenci, žádnou moc, ale co je ze Mě; a že JÁ v nich, JEDINÝ JSEM. 
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JEŽÍŠ KRISTUS.

II. 

SVĚT dnes zná Ježíše Krista jako muže, stejně jako před dva tisíce lety; 
ale nastal čas, kdy všichni, kdo Ho skutečně milují, ti lidé, Mě znají jako 
JÁ JSEM. 

Přišel jsem na svět, abych byl Světlem lidem, abych vedl ty, kteří kráčejí 
ve tmě nedorozumění, zpět ke svému Otci. Přišel jsem ukázat všem lidem 
cestu ke spáse - cestu k osvobození od hříchu, nemoci, neharmonie, 
nedostatku a omezení jakéhokoli druhu. 

Přišel jsem učit lidi, kdo a co JSEM - že Já sám jsem Cesta, Pravda a 
Život; že žádný člověk nepřijde k Otci jenom skrze Mě. 

Přišel jsem také jako živý vzor do světa, přišel jsem k obrazu a podobě 
Mého Otce, aby všichni lidé, kteří Mě viděli, slyšeli Má slova a věděli o 
Mém životě, mohli mít Ideál, který je kdykoli povede zpět k Němu; stejně 
jako Moje Světlo v jejich duších bude vždy inspirovat a směřovat je k 
dosažení tohoto Ideálu. 

Neboť jako to Světlo jsem Jeho Život uvnitř, který je pěstuje, který je 
formuje a utváří podle vzoru Já, Jeho Obraz a Podobnost září v jejich 
duších; protože jsem také Ovoce, které konečně korunuje jejich vnější 
život. 

Ale nemylte se, milovaní, nejsem muž; oblékl jsem si podobu člověka, 
abych lépe informoval mysli lidí o tom, CO JSEM v každém z nich, a co je
čeká, až dosáhnou svého plného růstu Jednoty se Mnou. 

Tento růst však přichází pouze tehdy, když Mě znáte jako JÁ JSEM, tím, 
že se ke Mně vracíte, čekáním a následováním Mne, kamkoli vedu. Je to 
Můj Hlas hovořící z vašich srdcí, který vám ukazuje cestu ke Mně, učí vás 
Pravdě naší Jednoty a vypráví vám o Mém Životě Lásky, který se snaží 
prostřednictvím vás plně vyjádřit své dokonalé zdraví, sílu a porozumění. 
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Neboť, požehnaný Bohem, JÁ JSEM LÁSKA. Jsem Boží Duch Svatý, 
Jeho Láska - Jeho Čistý Život v tobě, který jediný HO plně vyjadřuje. 

Určitě to Vězte - Bůh je Láska! V Lásce zůstávají všechny ostatní 
vlastnosti, stejně jako v Bohu všechny věci žijí, pohybují se a mají své 
bytí. 

Buď tedy tichý a věz - Já Jsem Bůh ve vyjádření v člověku! Věř tomu 
a otevři své srdce, které v tobě mohu vyjádřit. 

Možná si myslíš, že se nemůžeš otevřít, a proto Mě nemůžeš vyjádřit - 
protože neznáš Lásku. 

Pak tě musím potřebovat více pěstovat, musím tě dát do podmínek a 
přinášet ti zážitky, nechat tě poslouchat déle hlas sebe sama a lákadla 
světa, těla a ďábla. Když jsi se naučil vše, co mohou učit a co nemohou 
dodávat - svobodu, duševní štěstí a mír, a nakonec se obrátíš k Bohu, pak 
tě skrze Mně, Jeho Ducha v tobě, probudí z tvého snu o sobě a umožni ti 
slyšet Můj milující Hlas, který mluví z tvého srdce a ukazuje Jeho Vůli a 
cestu pro tebe. 

K vám tedy v zásadě nyní přicházím, aby všichni, kdo čtou, poznali 
pošetilost delšího hledání bez toho, co lze nalézt pouze uvnitř. Víte, že 
jsem to Já, kdo inspiruje všechno vaše hledání, a to, co cítíte, je jen Moje 
nutkání ukazovat vám cestu lásky; ale vaše lidská mysl tak dlouho 
poslouchala sebe a své touhy, že špatně vykládá Mé nutkání a vždy je 
obrátí ve prospěch sebe. 

Brzy musí přijít čas, kdy Mě musíš přimět, abych ve tvých myšlenkách 
prorazil, musíš se ke Mně obrátit o vedení ve všem, co dostaneš. Neboť 
beze Mě jako Lásky nejsi nic a nemůžeš nic dělat - nic, co by přineslo do 
tvého života harmonii a mír. Ale se Mnou je všechno možné, dokonce i 
světský úspěch. Ano, nezištná Láska může dokázat cokoli, jen málo 
lidských srdcí před ní obstojí a časem vše podlehne její síle. 
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Pak, milovaní, snažte se poznat Lásku. Nepředávejte to jako pouhou 
sentimentálnost, jak by někteří věřili. Prostudujte si ji. Všimněte si jejího 
vlivu na vás a na ostatní. Otevřete se ji a nechte ji vládnout ve vašem srdci 
a mysli. 

Musí to však být nezištná Láska; protože sobecká láska je ještě škodlivější 
a způsobuje více utrpení než chladná intelektualita. 

A vězte, že Láska je jedinou cestou ke Mně a k Otci. Ti, kdo by Mě chtěli 
znát, Mě nemohou najít jinak. Láska je Můj hlas, způsob, jakým vždy víte,
když mluvím. Naučte se znát Můj hlas, milovaní. 

Proto zde na začátku Já, Ježíš Kristus, vám říkám, že Já, Láska a Otec, 
jsme Jedno; že Láska je vše čím JÁ JSEM a vše, čím JE Otec; že bez 
Lásky nejste ničím, ale s Láskou je cesta k vám široce otevřená Otci a On 
však čeká na vaše uznání Mne jako JÁ JSEM, aby na vás vylil bohatství 
Jeho Království. 

k
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