
Maitreya. 
Eräät teosofiset piirit ovat jo kohta sata vuotta odottaneet Maitreyaksi kutsutun 
maailmanopettajan ilmaantumista. Aikoinaan uskottiin tämän tapahtuvan Krishnamurtin 
hahmossa, mutta Krishnamurtin kieltäydyttyä kunniasta, on jouduttu odottamaan toista. Nyt 
Maitreyan kuitenkin uskotaan jo olevan maailmassa. Hänen 'puhetorvenaan' toimii engl. 
taitelija, ufologi, esoteerikko ja Illuminaatti -salaseuran jäsen nimeltä Benjamin Creme. Hän 
on YK:n tukeman Share-International   - nimisen järjestön ja myös Uuden Aikakauden (New 
Age) liikkeen johtajahahmoja. Kannattajien mukaan Krisna, Buddha, Kristus, muslimien 
Imam Mahdi ja juutalaisten Messias ovat kaikki nimiä, jotka kuvaavat yhtä ja samaa 
yksilöä: Maailmanopettajaa - jonka henkilökohtainen nimi on Maitreya. 

Cremen mukaan tämä Maitreya on Intian ja Pakistanin rajamailla syntynyt, islamilaisen 
Ahmadia-lahkokunnan johtaja nimeltään Rahmat Ahmad. Vuonna 1977 hän lensi nykyiseen 
olinpaikkaansa Lontooseen. Kannattajien mielestä tämä täytti Raamatun ennustuksen, että 
Messias saapuu pilvissä. Tämän 'Maitreyan' väitetään tehneen lukuisia ihmeitä. Ensimmäinen 
niistä tapahtui Nairobissa v. 1988, kun hän ilmestyi CNN:n ja BBC:n televisiokameroiden 
edessä materialisoituen kuin tyhjästä. Samaan aikaan sanotaan Maria -nimisen 
spiritualistimeedion Betlehem -nimisen kokousteltan yläpuolella nähdyn valoilmiön, joka oli 
kuin kirkas tähti keskellä kirkasta päivää. 'Maitreyean' kerrotaan puhuneen täydellisellä 
swahilin kielellä viestinsä: "Minä olen Maitreya joka yhdistän kaikki uskovat. Te saatte nähdä 
minut nyt, pian koko maailma näkee minut. Pian koko maailmaa kumartuu minun merkkini 
äärellä." Sitten hän paransi sairaita ja katosi samoin kuin tulikin, tyhjään ilmaan. TV -kamerat 
kuvasivat tapahtuman suorana lähetyksenä, ja myöhemmin CNN näytti televisiossa joitakin 
pätkiä tästä ilmestymisestä. 

Sittemmin hänen sanotaan ilmestyneen mm. Maltan huippukokouksessa, jossa presidentit 
Bush ja Corbatchov tapasivat. Televisiokamerat kuulemma kuvasivat tapauksen, mutta sen 
jälkeen hänestä ei enää saatu raportoida mediassa. Maitreyan kerrotaan ilmestyneen myös 21-
22.4.1990 Lontoossa eräässä yksityistalossa, jossa oli läsnä n. 200 uskonnon, politiikan, 
talouden ja median huippuvaikuttajaa, joukossa mm. Englannin pääministeri, Paavin 
henkilökohtainen edustaja Monsignor Guiseppe Brotman Valdon sekä Kuninkaallisen 
perheen jäseniä.. Maitreya (Rahmat Ahmad) näytti kykynsä näille maailman 
huippuvaikuttajalle, kadoten ja ilmestyen tyhjästä, kumoten painovoiman ja tehden monia 
muita ihmeitä sekä puhuen telepaattisesti ja suullisesti läsnä olleille. 

Cremen mukaan Maitreyan rinnalle tulee mestareiden hierargiassa alempiarvoisempi 
profeetta jonka nimi Mestari Jeesus!. Hänen sanotaan olevan Maitreyan lähin opetuslapsi ja 
juutalaisten on kuulemma ensin määrä ottaa tämä Syyrialaisessa kehossa oleva 'Mestari 
Jeesus' niminen profeetta vastaan odottamanaan Messiaana ja sitä kautta lopulta 
Pakistanilaisen Maitreyan maailmanopettajana ja Voideltuna joka on ylempänä kaikkia.

Maitreya televisiossa
Cremen mukaan Maitreya ilmaantuu aikanaan julkisuuteen. 

"Kun osakemarkkinat alkavat romahtamisensa ja kun on ilmeistä, että kyseessä on lopullinen 
romahdus, Maitreya tulee julkisuuteen. Hän tulee ottamaan vastaan saamansa kutsun esiintyä 

http://www.shareintl.org/background/bcreme/bc_main.htm


eräällä Yhdysvaltain pääkanavalla, ja sitten Japanissa. Tuon jälkeen kaikki kanavat tulevat 
haluamaan tämän erityislaatuisen miehen haastattelun.

Kun tarpeeksi monet ihmiset reagoivat täten Hänen viestiinsä, he tulevat vaatimaan, että 
maapallon televisio- ja radiokanavat antaisivat Hänen puhua ja kehitellä ajatuksiaan 
laajemmin suurelle enemmistölle. Tuolloin televisioverkot tullaan yhdistämään satelliitein. 
Tämä tulee olemaan elämämme erityislaatuisin tapahtuma, historian merkityksellisin ja 
laajuudessaan vertaansa vailla oleva tapahtuma.

Maitreya on kaikkitietävä, kaikkialla läsnäoleva. Hän tulee telepaattiseen yhteyteen jokaisen 
yksilön kanssa ja jokainen tulee kuulemaan Hänet sisäisesti, omalla kielellään. Tämä tulee 
olemaan 2 000 vuotta sitten tapahtuneen helluntain todellisten tapahtumien toisinto, nyt vain 
maailmanlaajuisesti tapahtuvana.

Lähde: Suuri lähentyminen, Benjamin Creme, ISBN 952-9965125 

Koska jotkut uskovat tämän Maitreyan olevan Raamatun ennustama lopullinen Antikristus, 
hän ilmestyy nykyään pääasiassa ns. vanhauskoisten ja fundamentalistien keskuuteen. Tämän 
tarkoituksena on (Cremenkin mukaan) pehmittää uskovat ajattelemaan, ettei Maitreya 
olekaan Antikristus, ja että hänet otettaisiin vastaan kun hänen 'Julistuksen päivänsä' koittaa. 
Tarkoitus on tuolloin paljastaa Maitreya koko maailmalle maailmanlaajuisen satelliitti tv-
järjestelmän kautta, niin että kaikkialla ympäri maapallon hänet nähdään sekä televisiossa että 
kolmiulotteisena kuvana taivaalla ja ihmiset kuulevat hänen puheensa telepaattisesti omalla 
kielellään. Sitten hän aloittaisi julkisen esiintymisensä mm. parantaen sairaita ja jakaen 
ruokaa ja maata nälkäisille. Tultaisiin myös järjestämään häneen uskovien suuria julkisia 
joukkovihkimyksiä erilaisissa tiloissa ja kirkkorakennuksissa.

Lisäys 14.12.09
Suomenkielisellä www.share.fi -sivustolla 
mainostetaan Norjan taivaalla näkynyttä ilmiötä, 
minkä uskotaan olevan merkkinä Maitreyan 
läsnäolosta: 

"Norjan yllä havaittu valtava spiraali on jatke siihen 
työhön, jota lähiplaneetoiltamme tulevat 
avaruusalukset tekevät ja se on kiistämätön todiste 
niiden olemassa olosta. Tietojemme mukaan lisää 
tällaisia ilmestyksiä on tulossa lähi tulevaisuudessa. 
Erityisen huomionarvoista on se, että jouluun asti on 
olemassa 'mahdollisuuksien ikkuna' sille, että 
Maitreyan ensimmäinen USA:ssa tapahtuva tv-
esiintyminen voisi tapahtua."

Ilmiöstä on video YouTube -sivustolla os. www.youtube.com/watch?v=9LAMqPK5wFM
  Saattaisiko tämä olla jo yksi Raamatun ennustamista ihmeistä ja 'merkeistä taivaalla'? 
Vaikea vielä sanoa. Nähtäväksi jää myös tekstissä lupailtu tv-esiintyminen. Joka tapauksessa 
puheet lähiplaneetoilta tulevista avaruusaluksista tekevät koko asiasta sen luokan huuhaata, 
ettei sitä voi ottaa vakavasti. 

http://www.youtube.com/watch?v=9LAMqPK5wFM
http://www.share.fi/


Lisäys 10.03.10
  Nyttemmin väitetään Maitreyan jo pitäneen televisiopuheen USA:ssa. Hän ei kuulemma 
kuitenkaan esiintynyt Maitreyana vaan 'ihan tavallisena ihmisenä'. Hänen kannattajiensa 
uskotaan silti tunnistaneen hänet puheen sisällön perusteella. (   www.share.fi/maitreya/  )

http://www.netikka.net/mpeltonen/messiaat.htm
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