
Budoucnost bude svobodná a spravedlivá 

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme,   

Málokdy předtím se zdál být svět tak sužován problémy. Ve všech koutech světa, 

téměř v každé zemi jsou na koni síly, které narušují veškerou rovnováhu a bezpečí. 

Chaos a zmatek nahánějí děs ve stále větší míře. Miliony lidí trápí ty největší 

těžkosti a bída zatímco národy se zmítají ve spárech změny. 

Do tohoto vřícího kotle přišel Kristus. Ať už jej rozpoznáme nebo ne, Jeho ruku je 

možné spatřovat za vnější vřavou, jak vede a stmeluje a upevňuje síly pro dobro 

a zajišťuje jejich konečné vítězství. Ač se to nezdá, z těchto soupeřících sil 

povstává nový řád jako nová živoucí síla z popelů umírajících forem. 

S tím, jak se po celém světě šíří komercionalizace jako rakovinové bujení a otravuje 

životodárnou krev lidských vztahů, obchodu a vlády, stále více lidí hledá nové 

způsoby společenského styku a obchodu.  

Zatímco bezohlední a ambiciózní lidé šíří ve svých zemích spoušť a rozdmýchávají 

ohně nenávisti, které dlouho dřímaly v srdcích jejich národů, na tribunách národů 

se prosazuje nová ochota pomoci obětem a postavit se agresi.  

Kristova ruka se nikdy nevzdálí od kormidla. Rozsah Jeho konání omezuje pouze 

naplňování Zákona. Kdykoliv jsou Jeho síly na pozoru a připravené zasáhnout, když 

by hrozilo, že lidstvu zmaří cestu nějaká příliš těžká událost.  

Ať vás posiluje vědomí, že tyto dny plné ohně a strachu skončí, že dlouhé lidské 

soužení a bolesti brzo pominou. Ať vám dodává odvahu vědomí, že člověk není 

sám, že jeho Starší bratři znají a sledují každou bolestivou a přechodnou etapu. 

Připravujte se nyní na to, abyste viděli a vytvářeli budoucnost. Představujte si ji 

v duchu jako součást svého nejvyššího usilování. Učte se být uprostřed současného 

chaosu odpoutaní a nepřidávejte svůj díl strachu k šířící se temnotě. Den, kdy se 

zaradujete, je blíž, než se domníváte. Nenávist také časem sejde na úbytě. 

Probuďte se rychle do nového dne. Oprašte znovu každičkou zářivou touhu. Nové 

světlo, Světlo světa je nyní znovu mezi vámi. Odhalte rostoucí světlo, které nyní 

vstupuje do každé živoucí bytosti, a napravujte nerovnováhy starého. 

My pozorujeme a čekáme a jsme s vámi. Každý den přináší naši přítomnost blíž 

k vašim obzorům. Až Nás uvidíte, poznáte, že nastal čas, abychom společně 

pracovali pro záchranu lidského pokolení. „Tržní síly“ již dále nesmějí hatit cestu 

člověka vzhůru. Kruté ambice už nesmějí dál ovládat životy lidí. Už nikdy nesmějí 

miliony lidí umírat hlady uprostřed přebytku. Už nikdy nesmí být budoucnost 

mladých lidí být zaprodána. Kyne nám budoucnost plná svobody a spravedlnosti. 

Přijměte ji, přijměte ji.  
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