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.

Ten, jenž klepe
článek pro prázdninové číslo časopisu Share International
Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, leden 1993

V životě každého národa přichází období , ve kterém musí dojít ke zpytování
svědomí; kdy je třeba se znovu podívat na ideály ukotvené v ústavě, ať už psané či
nikoliv, ve světle toho, co bylo nyní dosaženo, znovu to zhodnotit. Pokud se to
provede čestně a upřímně, nahradí současnou samochválu, k teré se mnozí vůdci
oddávají, nový a střízlivý realismus. Doufají totiž, že si tím udrží svou ochabující
moc nad životy lidí svého národa. Jejich čas je však již u konce.
Události, které brzy přijdou, rozdělí znovu moc, kterou nyní vlády mají a osvobodí
lid. Dnešní ostudnou demokracii nahradí skutečné zapojení lidí a to otevře novou
kapitolu v dlouhém lidském hledání spravedlnosti a svobody.
Dokonce v době, kdy jsou psána tato slova, dává se do pohybu plán, který tento
proces urychlí a přinese bolestí zlomeným srdcím milionům lidí radost. Čekají
trpělivě, nic neočekávajíce. Jsou držení ve stádu jako dobytek ve vyprahlé
a nemilosrdné poušti; bezdomovci a nezaměstnaní v hrdých městech světa;
obdělávají neplodné skály na náhorních plošinách. Očekávají vysvobození, které
nyní klepe na dveře.
Brzy uvidí svého osvoboditele. Mnozí to již učinili a žijí jen proto, aby Jeho tvář
znovu spatřili. Objevuje se na bojištích, které dělají dnešní době ostudu, se stejnou
důstojností všem lidem. Brzy mu mnohé zázraky, které vykonal, získají přízeň srdcí
lidí všude po světě. Budou objeveny léčivé prameny, jeden po druhém, a započne
velké čištění lidských svatyní.
Historie nás učí, že nic se v dějinách nestane dvakrát přesně tím samým způsobem.
Čas a vývoj zajišťují, že se události obnovují. Ti, co očekávají spasitele ve starém
stylu, budou čekat marně. Nová doba vyžaduje nové metody a nové problémy zase
nová řešení.
Tak to je, že Maitréja se Sám postaví k současné situaci, k problémům, jež sužují
všechny lidi: hlad a spory; planetární rovnováha; sdílení a spravedlnost; cesty míru
a války. O tom, že přichází, aby lidem pomohl, není pochyb, ale především přichází
učit. Věnujte proto jeho učení pozornost, protože obsahují podstatu života a pod
jejich vedením a inspirací můžete dojít ke hvězdám.
Když se vás zeptají „Co přinese budoucnost?“, řekněte jim: jasná hvězda
předpověděla své právoplatné místo na nebeské báni a zvolila si kráčet mezi lidmi,
přinášeje dary na Zemi dosud nevídané. Tento Požehnaný, jménem Maitréja, naučí
lidi cestám, čím se mohou stát. Ukáže jim tajný vchod do Božího srdce a dovede je

do něj. Bude kráčet s lidmi a s anděly a přivede je dohromady. Příkladem a učením
ukáže cestu k sebespasení. Obnoví a omladí svět. Čekejte, až uslyšíte jeho klepání.
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