Od založení časopisu Share International poskytoval Mistr pana Benjamina Creme nejen články pro publikaci
v době napsání, ale také kdykoliv to bude vhodné z hlediska světové situace.

Konec poddanství
Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, duben 2003

Jako se samotná sněženka protlačí skrz sníh a oslaví přicházející jaro, tak lidé
všude na světě dávají na vědomí svou touhu po spravedlnosti a míru a po konci
dlouhotrvající zimy poddanství a tyranie. Hlas lidí zesiluje a není možné jej
přeslechnout. Je to zvěstovatel nové doby, nového uspořádání, které bojuje
o zrození. Navzdory, či spíše kvůli plánům a činům nebezpečných lidí se lidé zbavují
svého dávného jha a trvají na tom, že mají právo být slyšet. Nová naléhavost
a nová jistota dává jejich požadavku sílu. Síla lidského hlasu se dere skrz
dlouholeté otroctví a ukazuje cestu k budoucnosti. Stále více lidé docházejí
k přesvědčení, že úlohou vlád je zabývat se potřebami lidí, že neexistuje žádný
problém nebo potíž, jejímž jediným řešením by byla válka. Nakyslé hlasy
vládnoucích lidí lačnících po moci mohou po jistou dobu svádět bojácné nebo
nepozorné, ale jejich čas je vymezen a již se chýlí ke konci.
Vytváří se nová doba – doba spravedlnosti, svobody a míru. V této nadcházející
době se národy celého světa dočkají naplnění svých snů a nadějí na lepší život, na
smysl a účel, na krásu a porozumění, na správné vztahy a lásku. Každý den přinese
nový objev, vnitřní i vnější, každá hodina přinese příležitost ke službě. Tak tomu
bude a tak každý člověk oslaví to božské v nás a ukáže ve všech rozdílných
podobách mnohostrannou nádheru Boha.
Až se Maitréja objeví, bude se snažit dát průchod touze nesčetných m ilionů lidí,
kteří tyto pravdy pociťují, ale nemohou je vyjádřit. V Něm naleznou svého
mluvčího, výmluvného i tvrdého, jak to vyžadují okolnosti. Jeho prostřednictvím
dají ve známost své potřeby, potřeby všech lidí po spravedlivém a pokojném světě.
Tento proces již probíhá. Při pochodech a demonstracích, kde li dé volají po
spravedlnosti, míru a zdravém rozumu. Tam je možné Maitréju nalézt, v tom či
onom přestrojení, jak hraje úlohu lidí a hovoří jejich jménem. Jeho energie lásky
prostupuje těmito shromážděními a podněcuje je k většímu úsilí. Jeho síla se stává
jejich a tak se cítí nezdolní a jistí. Tímto způsobem P án Lásky obrací příliv
nenávisti, zesiluje nadšení milionů lidí a zjišťuje, že lidé na celém světě si jsou
vědomi svého osudu a hledají způsoby, jak své niterné touhy uskutečnit.
Převzato z časopisu Share International, duben 2016. Překlad Jan Vacek.

