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Mnozí očekávají Světového učitele s rostoucí vírou, že dokáže vyřešit problémy,
které lidé považují za nezvládnutelné. Cítí, že mohou důvěřovat Jeho soudu
a zkušenosti. Nelze popřít, že je to pravda. Je vskutku moudrým poradcem a lidé by
měli Jeho radám s důvěrou naslouchat. Zákon však omezuje míru, do jaké může do
lidských záležitostí zasahovat. Lidé by měli vědět, že Zákon zakazuje použití síly –
svobodná lidská vůle nesmí být narušena. Proto jsou to sami lidé, kdo se musí
rozhodnout pro změnu. Jak Maitréja řekl: „Já jsem pouze architektem plánu. Vy,
přátelé a bratří, jste ochotnými staviteli zářícího chrámu prav dy.“1
Až Jej lidé spatří, Maitréja je začne učit cestě míru a lásky: oboje se dostane ve
známost jedině pomocí projevů sdílení a spravedlnosti. V těchto nejjednodušších
pojmech nabídne řešení lidského dilematu.
Člověk již nyní shledává, jak se jeho stavby hroutí. Nedovede pochopit, proč
uprostřed hojnosti tak vzkvétá a hrozí zločinnost. Nedovede pochopit, proč
uprostřed hojnosti tolik lidí nikdy nepozná radost. Nedokáže vidět, jak lidé žijí ve
strachu a proto nemají naději.
Opatrnost a strach ze změny potlačují realismus a tak lidé zápasí s přežilými
a hroutícími se strukturami. Skutečné a naléhavé problémy se jim vymykají a tlačí
je blíž k propasti. Strach prostupuje každým lidským činem a myšlenkou. Toto samo
činí změnu jednak obtížnější, zároveň však víc než kdy jindy potřebnou.
Uvidíte, že Maitréja bude ke změnám nabádat, ale touha po změně musí sídlit
v samotném člověku. Tímto způsobem bude člověk ovlivňovat rychlost a rozsah
transformace a tím bude také zároveň dodržen požadavek Zákona.
Maitréja se zaměří na lidský strach a pomůže lidem skolit toto stohlavé monstrum.
Ukáže lidem, že se nemají čeho bát než stavby nového světa.
Mnoho lidí dnes může pochybovat, že se toho dá dosáhnout, ale Maitréja ví, že
miliardy lidí touží po změnách, které On podporuje, abychom dosáhli světa, který
On předjímá. Čekají pouze na Jeho slova, Jeho hlas, Jeho výzvy ke spravedlnosti.
Bude to do stavby tohoto nového světa, kam budou směřovat naděje lidí z celého
světa. Jejich prastará touha po míru a spravedlnosti se konečně dočká svého
naplnění.
Tyto touhy a myšlenky se již na lidi snášejí, naplňují lidská srdce a mysli a tvoří
nyní budoucnost.
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Poselství Maitréji-Krista č. 65, které v českém překladu vyšlo v knize „Opětovný příchod Krista a Mistrů
moudrosti“ - viz “knihy a odkazy“ na www.prichod.cz.

Svět je připraven na příchod Krista jako nikdy předtím. Tuto ohromnou udá lost
nemůže nic odvrátit. Dosud se ještě provádějí konečné přípravy. Brzy se bude
Kristus, Maitréja, Světový učitel, samotný Pán Lásky pohybovat otevřeně mezi
námi.
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