“Algo além da religião e da ciência”
Normalmente, se algum problema não pode ser resolvido através da ciência, procura-se uma resposta na religião. No entanto, há várias questões para as quais a religião
não pode dar uma solução e, assim, mais uma vez, as pessoas se viram para a ciência
em busca de uma resposta. Dessa forma, a maioria fica presa numa espécie de labirinto.
Falando francamente, apesar de a ciência e a religião serem úteis até certo ponto, elas
não têm poder suficiente para resolver todas as questões – a meu ver, este é o problema.
Dentre todos os problemas do mundo, os mais importantes são a guerra, a doença e o crime. Todos sabem muito bem que, por milhares de anos, a humanidade empregou considerável poder intelectual e esforço na solução desses problemas. Porém, não obteve sucesso – não ofereceu nada que remotamente pudesse ser considerado uma solução. Tendo em vista este estado do mundo, precisa surgir o “X”, que tem um poder que vai além
daquele da religião e da ciência de hoje. Caso contrário, não há absolutamente nenhuma
chance de serem resolvidos todos os problemas do mundo.
Pode-se pensar: se “X” não surgir, será que, independentemente de quanto esforço
fizermos, continuaremos vivendo neste mundo, sem a menor chance de escapar dessa situação? Eu afirmo que não. Por que digo isso? Porque esse “X” já surgiu e está irradiando
Luz. Agora, não fiquem surpresos com o que vou afirmar: Esse “X”, na realidade, não é
outro senão a minha Igreja do Messias, a Luz do Oriente que a humanidade veio almejando há milhares de anos.
Esta é a primeira vez na história da humanidade que esse poder “X”, o poder que
nossa Igreja possui, surge na Terra e isso, realmente, é algo que está além da ciência e
da religião. E não é só isso: ciência e religião são parte da nossa Igreja e as utilizamos
sempre que necessário.
Desta forma, a minha Igreja do Messias e seu encanto e grandiosidade não podem
ser compreendidos pelo nível de inteligência da época atual. Se eu pudesse lhe dar outro
nome, gostaria de chamá-la de Poder do Messias. A partir de agora, nossa Igreja irá manifestar esse Poder do Messias e fazer progredir a obra de salvação do mundo e da humanidade. A todos, eu peço que, por favor, prestem atenção em nossas atividades daqui para frente.
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