“Religião progressiva”
Nesta era de rápido progresso, tudo está progredindo sem exceção. Mas,
estranhamente, não vejo nenhum progresso na área da religião – uma área que pode ser
considerada a que mais diz respeito à humanidade. Na verdade, ela permaneceu inalterada
por muito tempo, ou melhor, está retrocedendo. Está regredindo. Os grupos religiosos
estabelecidos costumam dizer coisas como “retorne ao caminho original”, significando:
“Você tem que retornar ao fundador”. Acho que eles dizem isso porque percebem que se
afastaram do caminho original que seus fundadores tomaram e, portanto, eles têm que
voltar ao caminho original. Bem, se vocês continuarem fazendo isso, não haverá nenhum
progresso, não é? Vocês não acham que isso vai contra o rápido progresso que a cultura
está ocasionando agora? Isso ilustra claramente por que as religiões estabelecidas não têm
mais poder para atrair pessoas, simplesmente gastando toda a sua energia para sobreviver.
É verdade que todos os grupos religiosos que existem hoje floresceram por um
tempo em sua fundação enquanto sofriam perseguições e opressões, algo que todas as
novas religiões têm de suportar. Elas trouxeram um sopro de ar fresco para o mundo e
receberam muita atenção inicialmente. No entanto, com o passar dos tempos, exceto o
cristianismo, quase todas elas perderam sua atração e energia. Temos que saber por que
isso acontece.
E a resposta é simples. É porque elas não acompanharam os tempos. Elas se
apegaram aos ensinamentos de seus fundadores com tanta firmeza, acreditando que os
ensinamentos dos fundadores eram sua única orientação. Como resultado, foram deixadas
para trás pelo correr dos anos, distanciando-se cada vez mais do progresso do mundo. E
por fim, hoje, elas são criticadas por serem inúteis. Cada ocorrência no mundo tem sua
causa e efeito. Portanto, as religiões estabelecidas precisam refletir profundamente acerca
do seu estado miserável. É realmente difícil estar sempre à frente dos tempos, não acham?
Baseado nisso tudo, o princípio fundamental da nossa Igreja é ser progressiva em tudo o
que fazemos, por estar de acordo com o correr dos anos. Por exemplo, desconsideramos
quaisquer formalidades e rituais aos quais as religiões estabelecidas geralmente dão
grande importância. Tentamos evitar o desperdício do nosso tempo e dinheiro nessas
questões. E quem realmente se beneficia dos fardos de formalidades e rituais? Estou certo
de que Deus e outros seres divinos também não ficam felizes com isso.

Nesse sentido, a religião deve ser algo que melhore a vida das pessoas de hoje e
conduza elas na direção correta – esta é a missão de uma religião verdadeira. Simplificando,
uma religião progressiva é algo valioso que consegue trazer salvação às pessoas de hoje.
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