Co to znamená „pomáhat Mistrovi napravit Zákon“?
(Li Hongzhi, 10. června 2011)

Už po nějakou dobu, když někteří studenti dělají ty tři věci, které mají učedníci Dafa dělat,
mají vážný problém: totiž nechápou, co to znamená „pomáhat Mistrovi“. Například, když
Mistr něco řekne, či rozhodne, jakým způsobem mají učedníci Dafa něco dělat, vždycky jsou
studenti, kteří než aby se soustředili na to, jak nejlépe uskutečnit to, co Mistr vyjádřil, nebo
jak udělat konkrétní kroky, posuzují Mistrovy [plány] podle lidského myšlení, vytvářejí si
názory na to, jak by se měl Mistr s určitou záležitostí vypořádat, nebo přemítají o tom, jaké by
to bylo, kdyby to Mistr udělal jinak; někteří studenti si dokonce přejí změnit Mistrův pohled
na věc; někteří začnou vychvalovat klady svých nápadů mezi svými kolegy studenty; někteří
jsou z toho, co Mistr řekl, zmateni kvůli svým lidským připoutáním a reagují negativně; a
někteří lidé jdou tak daleko, že vyhledají příslušníky mé rodiny a pokoušejí se od nich získat
podporu pro svůj přístup k věci. Ale to, co Mistr chce, aby se udělalo, je ve skutečnosti to, co
vyžaduje náprava Zákona nezměrného počtu kosmických těl. I když je možná tato sféra
lidstva na nízké úrovni, přesto je projevem vyšších životů na nižším místě, vyjádřených ve
formách této nižší úrovně a je zároveň srdcem nápravy Zákona – ohniskem všeho. Ať už se
váš nápad může zdát jakkoli skvělý, je omezen jen na tuto jedinou sféru existence, na tento
jediný bod a na tu jednu konkrétní věc. A mohli byste vůbec vědět, jaký účinek má mít ta věc,
kterou Mistr chce, aby se udělala, na nesčetné, nezměrné úrovně těch absolutně masivních
kosmických těl? Jestli chceš, jako můj student, opravdu „pomoci Mistrovi napravit Zákon“,
pak by ses měl zabývat jen tím, jak nejlépe vykonat to, co Mistr chce. To je to jediné, co bys
měl dělat, ale ty místo toho chceš, aby Mistr pomáhal tobě? Jak bys vůbec mohl během
nápravy Zákona použít Dafa k tomu, aby ti pomáhal realizovat tvé lidské nápady?
Mnoho učedníků Dafa kleslo, když narazili na pronásledování, nebo nedokázali
[v pomáhání] udržet krok, a to z velké části proto, že nepochopili, co Mistr dělá, používali
lidské myšlení k hodnocení Mistrových [přání]. Dám jen jeden příklad takového lidského
myšlení: mnozí studenti si lámou hlavu s tím, proč nemůžeme na pronásledování reagovat tak,
jak reagovala jiná náboženství. Ale v dějinách prostě bylo základním účelem náboženství
ustanovit kulturní základy pro lidstvo, zatímco to, na co lidstvo skutečně čekalo, byl Dafa; a
jen když člověk dělá věci podle Dafa, pak se tento člověk opravdu chová jako kultivující.
Samozřejmě to, že se lidem nepodaří držet krok, může také být z mnoha dalších důvodů. Ale
v každém případě ten člověk nedokázal skutečně pochopit Dafa. A samozřejmě, když člověk
nemá dostatečně spravedlivé myšlenky, určitě pod pronásledováním zakolísá.
Pak je část lidí, kterým se nepodařilo zbavit se kultivací špatných zvyků, které si vytvořili
v obyčejném světě, jako je využívání svých konexí a svého vlivu k tomu, aby se věci
uskutečnily. Například, když takový člověk nemůže najít Mistra, aby mu sdělil své lidské
nápady, vyhledá pod tou či onou záminkou členy Mistrovy rodiny, a potom jde a mluví
s jinými studenty o tom, že členové Mistrovy rodiny řekli to či ono. Ale přemýšlejte o tom:
bylo by vůbec možné, aby členové Mistrovy rodiny Mistra zastoupili, když to, proč Mistr
přišel do tohoto světa, je, aby napravil Zákon a spasil vnímající bytosti? Členové Mistrovy
rodiny jsou ve skutečnosti kultivující právě tak jako vy, a pokud se nekultivují dobře, stejně
tak jako kdokoli jiný nedosáhnou dostatečné úrovně. Kdo z těch všech rodičů, manželů či
manželek, dětí a sourozenců, které měl [Mistr] během svých mnohých životů v tomto světě,
by vůbec mohl Mistra zastoupit? Je to podobné jako s vámi, je to pouze tak, že když Mistr
přijde do tohoto světa, jsou ti, kteří slouží jako Mistrovi učedníci, ti, kteří slouží jako jeho
pozemští rodiče, ti, kteří slouží jako sourozenci, nebo manželky či manželé a děti, a každý
slouží tak, že dělá ty konkrétní věci, které má dělat, aby pomohl Mistrovi uskutečnit
velkolepý úkol nápravy Zákona. Oni se také kultivují a občas také neuspějí, pokud jde o to,
aby dostatečně pochopili principy Zákona. Když je pak vyhledáte a použijete to, co říkají,
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jako Zákon, není to případ narušování Zákona? A současně to, co členové Mistrovy rodiny
řekli, se tím zvrátí ve hřích proti Zákonu. Jako učedníkovi Dafa by ti mělo být jasné, že
nápravu Zákona dělá jen Mistr. A i když Mistr není poblíž, stále musíš dělat věci podle
Zákona – nemůžeš věci dělat podle toho či onoho člena Mistrovy rodiny. Jen potom jsi
učedníkem Dafa, jen potom jsi Mistrovým učedníkem; a jen potom pomáháš Mistrovi
napravit Zákon.
Je také část lidí, kteří se nechají vést jistými špatnými webovými stránkami. Takoví lidé
sešli daleko z cesty Dafa, napomáhají těm zlým stránkám šířit zavádějící informace a dokonce
poškozují pověst členů Mistrovy rodiny. I když Mistr na konferencích pořádaných našimi
učedníky Dafa každému říkal, aby nenaslouchal těm zlým webovým stránkám, nevěřil jim a
nedíval se na ně – někteří si nevzali má slova k srdci a chovají se, jako by byli těmi stránkami
úplně očarováni. Dokonce ještě dodneška jsou v tomto iracionální. Když se člověk dá
špatným směrem, vždycky může začít znovu. Ale co se má udělat, když člověk udělá chybu,
která skončí tím, že zničí některé lidi, kvůli dezinformaci, kterou jsi šířil? Co se má udělat,
když kvůli tobě nemohou být nikdy spaseny ty nesčetné vnímající bytosti, které jsou za
každým člověkem a čekají na spásu? Uvědomuješ si, jak vážné následky tohle má? Je možné
tě považovat za učedníka Dafa, který „pomáhá Mistrovi napravit Zákon“, když nedbáš na to,
co Mistr řekl?
Výraz „pomáhat Mistrovi napravit Zákon“ není jen nějaká velká prázdná řeč. I když jsem
mluvil jen o několika problémech, ve skutečnosti je mnoho dalších případů, kdy se nevěří
v Zákon. To, co je v tomto nebezpečném okamžiku v sázce, není pro učedníky Dafa nic
menšího než to, že čekali desítky milionů let; pro naše studenty je to vaše jediné opravdové
přání, se kterým jste přišli do tohoto světa; a pro Mistra to, zda On v této nápravě Zákona
dokáže v široké míře spasit vnímající bytosti – včetně vás všech.
(Naposledy upraveno 20. června 2011)
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