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vadeseto stoljeće bilo je vrijeme ogromnih promjena. Više se toga
dogodilo u posljednjem stogodišnjem razdoblju nego u protekle
dvije tisuće godina. Bilo je to stoljeće s dva svjetska rata u kojem je

komunizam bio na vrhuncu snage i nakon toga nestao. To je također bilo stoljeće
u kojem je čovječanstvo okrenulo leđa Bogu i zakopalo se u materijalne stvari.
Što onda reći za dvadeset prvo stoljeće? Neki kažu da je napredak u znanosti
dokazao da su mnoga religijska vjerovanja čisto praznovjerje i da su neuvjerljiva
u suvremenom svijetu. Ja, ipak, tvrdim da će uloga religije uvijek biti bitna tako
dugo dok duhovni aspekt ljudskih bića ostane stvarnost i dok se ne uspostavi
svijet mira.
Koja je svrha religije? Ostvariti Božji idealni svijet. Razlog zbog kojeg religije
evangeliziraju je taj što žele povećati broj stanovnika pod Božjom vlasti. Kad bi
svi živjeli pod Božjom vladavinom, imali bismo svijet mira bez ratova ili podjela.
Konačni cilj religija treba biti mir.
Bog je stvorio ovaj svijet želeći ljubav i mir. Ako stvaramo podjelu,
inzistirajući na tome da je naša religija jedini put k spasenju, radimo protiv Božje
želje. Bog želi da svi ljudi na svijetu naporno rade za svjetski mir, pomirenje i
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suživot. Ako ljudi kažu da dolazak u crkvu stvara podjelu u njihovoj obitelji, tada
im se ne ustručavam reći da na prvo mjesto trebaju staviti svoju obitelj. Religija je
samo sredstvo za ostvarenje Božjeg savršenog svijeta; nije sama sebi cilj.
Sudbina čovječanstva je povezati sva različita gledišta koja sada dijele jedne
od drugih. Filozofija koja će voditi čovječanstvo u novu budućnost mora biti
sposobna ujediniti sve religije i filozofije. Prošla su vremena kad je jedna zemlja
stajala na čelu i vodila čovječanstvo. Doba nacionalizma također prolazi.
Ako nastavimo doba u kojem će se ljudi okupljati samo po religiji i rasi,
tad čovječanstvo neće moći izbjeći ponavljanje rata. Razdoblje mira apsolutno
ne može doći dok ne prevladamo različite kulturne običaje i tradicije. Nijedna
ideologija, filozofija ili religija koja je u prošlosti utjecala na čovječanstvo, nije
sposobna ostvariti mir i ujedinjenje koje je potrebno u budućnosti. Trebamo novu
ideologiju i filozofiju koja nadmašuje budizam, kršćanstvo i islam. Čitavog svog
života pozivao sam ljude, sve dok ne bih izgubio glas, na prevladavanje religijskih
podjela pa čak i svojih religija.
Na svijetu ima više od dvjesto zemalja i svaka ima svoje nacionalne granice.
Granica razdvaja jednu zemlju od druge, ali zemlje odvojene granicama ne mogu
tako vječno ostati. Samo religija može prevladati nacionalne granice. Međutim,
religija koja bi trebala zbližiti ljude, umjesto toga podijelila se na mnogo frakcija
koje su zauzete međusobnim sukobima. Zapale su u proces sebičnog razmišljanja
koje na prvo mjesto stavlja svoju religiju ili frakciju. Zaboravili su na činjenicu da
se svijet promijenio i da je svanulo novo doba nesebičnosti.
Neće biti lako srušiti religijske zidove koji stoje tisućama godina, ali ti se
zidovi moraju srušiti ako želimo ići ka svijetu mira. Religije i njihove frakcije
moraju okončati svoje beznačajne svađe, pronaći zajednički temelj za svoja
različita mišljenja te razviti konkretne putove koji vode svjetskom miru. Da bi
čovječanstvo u budućnosti bilo sretno, materijalno bogatstvo samo po sebi neće
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