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biti dovoljno. Hitno se trebaju prevladati sukobi modernih ideologija, kultura i 

rasa kroz međureligijsko razumijevanje i duhovnu harmoniju.

Cijeli svoj život upućivao sam sljedeće molbe brojnim religijskim ljudima 

koje sam sreo diljem svijeta. Prvo, poštujte tradicije drugih religija i činite sve 

što možete da spriječite sukob i neslogu među religijama. Drugo, sve religijske 

zajednice trebaju surađivati jedna s drugom da bi služile svijetu. Treće, voditelji 

svih religija trebaju zajedno raditi na razvijanju strukture kojom ćemo moći 

ispuniti svoju zajedničku misiju uspostavljanja svjetskog mira.

Desno oko postoji za lijevo oko, a lijevo za dobrobit desnog. Dva oka zajedno 

postoje za dobrobit cijelog tijela. Isto se može reći za druge dijelove tijela. Ništa 

ne postoji radi svoje vlastite svrhe. Religija, također, ne postoji za svoju vlastitu 

dobrobit nego za dobrobit ljubavi i mira. Kad se jednom ostvari svjetski mir, 

neće biti potrebe za religijom. Konačna svrha religije je ispuniti ljudsku zajednicu 

ljubavlju i mirom. To je Božja volja.

Nije lako stvoriti okruženje u kojem su ljudska srca ispunjena žudnjom za 

mirom. Jedino rješenje je neprestano obrazovanje. Zbog toga sam se posvetio 

projektima u području obrazovanja. Osnovali smo Umjetničku školu Sunhwa, 

čak i prije nego se naša crkva razvila i postala samostalna.

Škola je sveto mjesto gdje se uči istina. Koje bi se najvažnije istine trebale učiti 

u školi? Prva je poznavati Boga i prepoznavati Njegovo postojanje u svijetu oko 

nas. Druga je znati temeljno porijeklo ljudskih bića, našu odgovornost i kako ju 

ispuniti radi dobrobiti svijeta. Treća je ostvariti smisao postojanja ljudskih bića, te 

zatim stvoriti idealni svijet za takav život. Te stvari mogu se shvatiti samo nakon 

što se iskreno i predano naučavaju tijekom dugog razdoblja.

Današnje obrazovanje usredotočeno je na stvaranje društva u kojem 

„pobjednik uzima sve“ i u kojem su oni koji završe prvi nagrađeni monopolom 

sreće. To nije ispravni način obrazovanja djece. Obrazovanje mora biti sredstvo 
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za stvaranje svijeta u kojem cijelo čovječanstvo može dobro živjeti. Filozofije i 

metode obrazovanja, koje su do sada utjecale na nas, moraju se zamijeniti onima 

koje nam dopuštaju da idemo prema zajedničkim ciljevima čovječanstva. Ako 

Sjedinjene Države obrazuju samo za dobrobit Sjedinjenih Država i Britanija samo 

za dobrobit Britanije, tada će ljudska budućnost biti mračna.

Oni koji obrazuju ne smiju naučavati kako sebično živjeti nego usađivati 

mudrost potrebnu za razrješenje brojnih socijalnih problema s kojima 

se suočavamo danas. Uloga religijskih znanstvenika još je važnija. Religijski 

znanstvenici ne trebaju naučavati složene teorije o superiornosti svojih religija. 

Umjesto toga, trebaju u svojim studentima razvijati mudrost da vole čovječanstvo 

i grade svjetski mir. Trebaju naučavati princip nesebičnosti. Ne možemo očekivati 

sretnu budućnost za čovječanstvo, ako znanstvenici ne preuzmu vodeću ulogu u 

naučavanju naših potomaka o principima mira. Čovječanstvo je jedno bratstvo i 

sestrinstvo, svijet je jedna obitelj. 

Najvažnija mudrost koju čovječanstvo treba, dolazi od poznavanja Božjeg 

srca i Njegovog ideala. Iz tog razloga, uloga religije posebno je važna i u dvadeset 

prvom stoljeću u kojem kao da znanost i tehnologija zamjenjuju ulogu religije u 

razumijevanju funkcioniranja svemira. Religije diljem svijeta moraju razumjeti 

odredište ljudskog putovanja i odmah zaustaviti sve veće i manje sukobe. Ne 

smiju se sukobljavati u cilju zaštite svoje vlastite slave. Religije moraju udružiti 

svoje mudrosti, ujediniti energije, te raditi marljivo na izgradnji idealnog svijeta. 

Moraju zaboraviti sukobe iz prošlosti ispunjene mržnjom i raditi na mirnim 

rješenjima. Bez obzira koliko smo napravili za svjetski mir, uvijek ima nešto više. 

Religijski ljudi, čija je misija voditi čovječanstvo ka idealnom svijetu, ne smiju ni 

na trenutak zaboraviti da je njihova jedina istinska misija biti apostoli mira.




