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Hodnoty verzus
pseudohodnoty?

Keď v Holandsku začiatkom 17. storočia zúrila
tulipánová horúčka, ak niekto nemal tulipány, bol
spoločensky takmer odpísaný. Ľudia sa vrhli do
tulipánového šialenstva a keď bublina praskla, zistili,
že nič nemajú.
Počas celej histórie môžeme vidieť, že sa ľudia ženú
za niečím, čo pokladajú za hodnotné a v tom lepšom
prípade časom zistia, že to nemalo vôbec žiadnu
hodnotu. Presnejšie povedané, nemalo to tú skutočnú,
pravú hodnotu. To, čo bolo kedysi považované za
hodnotné, je dnes smiešne. Čo je dnes považované za
hodnotné, bude na smiech v budúcnosti. Je smutné, že
takéto relatívne hodnoty, pseudohodnoty, ovplyvňujú
životy nielen jednotlivých ľudí, ale aj celé národy, svet.
Honba za ziskom, majetkom, kariérou, mocou, slávou
spôsobila už nejednu krízu, rozvrátila spoločnosti,
viedla k vojnám.

Vaše príspevky
Je medzináboženský
dialóg možný?
Je možné poznanie
duchovného sveta?
Duchovné hodnoty sú piliere kultúr. Bez nich sa
civilizácie rozpadajú. Rozkvety kultúr v dejinách
boli umožnené tým, že nejaká skupina ľudí
dokázala zdieľať spoločné duchovné hodnoty
a uvádzať ich do života.
Kľúčová otázka súčasnosti je pre mňa táto:
kde má byť zdroj, prameň takých hodnôt dnes?
Odkiaľ má jednotlivec čerpať mravné impulzy
a istotu o človeku a jeho mieste v kozme?
Čo robiť v čase, keď sa rozdielne náboženské tradície nemôžu viac izolovať a musia spolupracovať?
Čo robiť v čase dospelosti človečenstva, keď
sloboda individuality a myslenia sa stala nevratným výdobytkom a žiadna kultúra sa nemôže vrátiť
k jednote prostredníctvom detskej poslušnosti
bez toho, aby nezačala zaostávať? Čo robiť,
keď kritická analýza vedy spochybnila tradičné mýty a sväté knihy,
keď postmodernizmus
priviedol spoločnosť
k relativizácii a rozpadu všetkých hodnôt? Uzavrieť sa do
bezhlavého a strnulého

Veru nie je všetko zlato, čo sa blyští. Nie všetko, čo
je moderné, propagované, žiadané, je hodnotné.
Nie všetko, čo je presadzované zákonmi, je
správne. Čo má potom v živote skutočnú hodnotu?
Tú absolútnu, ničím neotrasiteľnú hodnotu? Malo
by to byť niečo, čo súvisí s podstatou života,
s hodnotou života. Vtedy, keď si skutočne môžeme
povedať, že náš život má hodnotu bez ohľadu na dobu
a okolnosti.
Osobne sa domnievam, že je to čistota, ktorú si
prinesú snúbenci do manželstva. Je to vzájomná
vernosť manželov. Je to manželstvo, rodina, deti,
láska v rodine. Toto sú skutočné hodnoty. Je smutné,
že niektorí ľudia pred manželstvom a rodinou
uprednostnia iné veci. Odmietajú tak niečo, čo dáva
životu zmysel. Bez rodiny nemá život zmysel a bez
zmyslu života človek nemôže byť šťastný.
Miroslav Rybár

fundamentalizmu? Alebo budovať konzumnú
spoločnosť ľahostajnú k akýmkoľvek hodnotám?
Oba tieto scenáre sú katastrofické, temné.
Neexistuje tretia, slnečná cesta do budúcnosti?
Neexistovala by, keby sme boli odkázaní len na
tradičné sväté písma samotné. Fakt, že jestvujú
tisícky náboženských denominácií, nás usvedčuje
z toho, že našim svätým knihám málo rozumieme
a podliehajú značne subjektívnemu výkladu.
Rozpomeňme sa, že autori týchto kníh museli mať
s duchovným svetom bezprostredné a živé
spojenie. V rámci náboženstiev sa musí
rozhorieť úsilie zaoberať sa nielen písomnosťami
o duchovnom svete, ale aj duchovným
svetom samotným, na ktorý tieto písomnosti
len odkazujú. Človek má nielen latentnú
schopnosť poznávať duchovný svet, ale aj
morálnu povinnosť túto schopnosť rozvíjať.
Zjavenie neskončilo v minulosti, ani sa neriadi
bezpríčinnou Božou svojvôľou, ale každý môže
pripraviť svoje srdce, aby doň Svätý duch vdýchol
svoju múdrosť.
To je tá dobrá správa – a nie je to len môj
osobný názor. Ako príklad a dôkaz dávam do
diskusie angelológiu, náuku o anjeloch. Len
čo sa ňou začnete vážne zaoberať, zistíte
fantastické veci. Kresťanská angelológia
hovorí o tom, že každý anjelský chór má
špecifickú úlohu v dejinách Zeme, prírody
a kultúry. Podľa istých cyklických zákonitostí
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anjeli inšpirujú národy a kultúrne epochy.
Zistíte, že tú istú náuku vyložili egyptskí kňazi
už Herodotovi, že stojí na hlinených tabuľkách
z babylonských chrámov a je päťtisíc rokov
stará. Zistíte, že kresťanským svätcom
sa zjavovali v rovnakých rytmoch tie isté
by tosti ako pred k resťansk ý m k ňazom
a k r á ľom a ž e me d z i k re sťa n st vom
a pohanstvom je úžasná kontinuita. Zistíte,
že Budha, keď hovoril o kolese dharmy,
čo sa otočí raz za 25 storočí, hovoril
o kruhu siedmich kresťanských archanjelov
a opísal rytmus archanjela Michaela aj
obsahovú náplň jeho pôsobenia úplne presne.
Zistíte, že keď sa v roku 610 archanjel Gabriel
zjavil Mohamedovi a začal mu diktovať
Korán, bolo to presne v okamihu, kedy sa
podľa starovekej angelológie skutočne Gabriel
mal stať duchom času a inšpirovať prorokov.
Zistíte, že indiánski šamani a európski
učenci opísali príchod a odchod Opereného
hada alias archanjela Rafaela súčasne,
a že na menách nezáleží, pretože symbolika,
obsahová náplň aj okamihy zjavení oboch
božstiev sú rovnaké. Zistíte, že Džaláluddín
Rúmí má svoj dokonalý protipól vo svätom
Františkovi, že Konfucius a Platón sa vo
svojej dobe pokúšali o to isté, že Dógen aj
Eckhart hovorili rovnakou rečou v rovnakom
okami hu na opačných koncoch svet a.
pokračovanie na strane 4
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Rodina, manželstvo
a rodičovstvo

drogách, hazardných hrách, žiarlivý partner, Všetci ostatní sú k vám buď vo vzťahu starých
necitlivý partner, hysterický partner, prehnane rodičov, rodičov, bratov a sestier alebo detí.
pedantný partner, promiskuitný partner.
–– V rodine sú štyri druhy lásky: rodičovská,
Fúzia múdrosti a vedy o rodine
–– Najviac sa v porovnaní s minulosťou zmenil manželská, detská a súrodenecká.
podiel vydatých žien v populácii. Je ich menej
a partnerstve
ako v minulosti, najmä v najplodnejších –– Rodina je prvým a z aspektu vývinu osobnosti
dieťaťa záväzným modelom spoločnosti,
–– Hoci v reprodukčnom veku sú najpočetnejšie vekových skupinách (20 - 30 rokov).
s akým sa dieťa stretáva.
ročníky, pokles sobášnosti i pôrodnosti
–– Každé manželstvo a každá rodina predstavuje
pokračuje.
jedinečnú neopakovateľnú jednotku, čo –– Rodina je školou lásky - vychováva srdce
a charakter, je primárnym výcvikovým miestom
–– I keď sobášov je čoraz menej, rozvodov vyjadruje pojem „rodinná identita“.
pre kvalitné vzťahy.
neubúda, práve naopak.
–– Manželstvo je stále tá najoverenejšia,
–– Hoci celkový počet narodených detí klesá, najbezpečnejšia, štátom podporovaná forma –– Rodina je školou mravnosti - základňou
spoločenských noriem, pravidiel, tradícií
počet detí narodených mimo manželstva vzrastá. pre výchovu detí.
a žiaduceho správania v sociálnom svete.
–– Príčiny súčasného poklesu sobášnosti možno –– Manželstvo, ktorému nepredchádzala
zhrnúť zhruba do troch skupín: objektívne kohabitácia (spolužitie), je asi dvakrát –– Príčinou konfliktov v rodine je často
príčiny zväčša ekonomického rázu, ktoré stabilnejšie, ako manželstvo „už odskúšané“ sebeckosť jedného z partnerov (alebo
spôsobujú odklad založenia rodiny; zmenený v kohabitácii, ale aj to je podstatne stabilnejšie i oboch), preferencií toho, že ostatní sú tu pre
môj prospech, nepochopenie spoločenského
postoj spoločnosti k manželstvu, pokles prestíže ako neformálny zväzok.
a duchovného významu rodiny ako celku.
manželstva; nezáujem alebo neschopnosť
–
–
Napätie
medzi
tradičnými
rolami
muža
a
ženy
jednotlivcov vstupovať do trvalých zväzkov.
a aktuálne zmeny v týchto roliach negatívne –– Vysoká zamestnanosť obidvoch rodičov
na plný pracovný úväzok môže znamenať
–– Teórie komplementarity tvrdia, že optimálny ovplyvňujú súčasnú stabilitu rodiny.
menej času na deti, menej priestoru na osobnú
partner je partner, ktorý sa od nás odlišuje
a tak si vzájomne môžeme uspokojovať svoje –– Muž a žena v manželskom zväzku musia komunikáciu medzi rodičmi a deťmi.
vyvinúť úsilie v dosiahnutí lásky, harmónie
potreby.
a jednoty. Skutočná láska je tvrdá práca –– Nevyriešené problémy v rodinách sa prenášajú
–– Teórie podobnosti stavajú zase na tom, že a každodenná investícia do vzťahu. Takáto láska na budúce generácie, väčšinou narastajú a je
ťažšie ich riešiť.
adaptabilita v partnerských vzťahoch je menej pretrvá. Zamilovanie je pominuteľné.
komplikovaná, keď partneri vyznávajú rovnaké,
prípadne podobné hodnoty, podobný životný –– Manželská láska nikdy nebude úplná, ak sa
Zoznam použitých zdrojov u autorky
štýl, majú blízke názory na počet detí, ich o ňu delí niekto iný. Človek má žiť pre svojho
partnera. Myslite na svojho partnera v duchu,
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
výchovu.
aj keď nie ste teraz spolu. Láska je energia,
–– Prehľad niektorých rizikových typov pre aj takto ju budujete. Tak ako láska, aj myšlienky
partnerstvo, manželstvo i rodinný život: partner sú energia. Preto sústreďte svoju myseľ a srdce na
závislý na rodičoch, partner závislý na alkohole, úrovni manželskej lásky len na svojho partnera. Pokračovanie v budúcom čísle.

Zásady šťastného rodinného
života
Zásada druhá:
5 ľudských podstát vo vzťahoch
Prvá podstata: Rozvážnosť

Táto schopnosť spočíva v rozhodnutí konať a správať
sa vo vzťahu k partnerovi (ale aj v ostatných vzťahoch)
na základe vybudovaných zásad a hodnôt, a nie
na základe vplyvu aktuálnych a silných emócií
alebo okolností. Táto spôsobilosť je založená na
schopnosti kontrolovať svoju emocionalitu, túžby,
pudy prostredníctvom mysle. Jedine človek má tzv.
tlačidlo „stop“, ktoré mu dáva možnosť ovládnuť
priestor medzi tým, čo sa udialo, teda medzi podnetom
a jeho reakciou, teda tým, čo urobí alebo čo vysloví.
Činy a slová sú jedinečné a sú vaším dielom. Vy ste ich
tvorcovia. Preto k tomu, aby ste k ich tvorbe pristúpili
veľmi zodpovedne v každej, aj tej najemocionálnejšej
situácii, je potrebné sebauvedomenie, teda schopnosť
uvedomiť si to, čo je obsahom vášho prežívania.
Toto sebauvedomenie nemôže za vás urobiť nikto
iný, len vy.
My, ľudia, dokážeme pozrieť sa na svoje myšlienky,
emócie, povzniesť sa a pozorovať svoj život z nadhľadu.
Ak to urobíme, dokážeme cielene pracovať na zmenách
a nápravách nášho chybného myslenia a konania.

Druhá podstata: Svedomie

Svedomie, ako morálny zmysel, ako prepojenie
k podstate dobrého a zlého, nás upozorňuje na to, či
naša myšlienka, naše správanie či slová boli správne
alebo nesprávne. Svedomie nám dáva možnosť
zhodnotiť, posúdiť naše skutky a je predpokladom
k správnemu rozhodnutiu.

Svedomie je zdrojom energie, ktorá nás spája
s najjemnejšími princípmi, ktoré fungujú v celom
univerze. Sú obsiahnuté v našej ľudskej podstate.
Náboženstvá, mudrci ale aj vedci rôznymi cestami
objavujú túto podstatu. Našou zodpovednosťou je
tieto zásady a princípy hľadať a spoznávať.

Tretia podstata: Fantazijná predstavivosť

Ide o schopnosť vizualizovať naše možné cesty
v konaní. Prehodnocujte vaše predstavy a uvedomujte
si takto v procese obrazotvornosti vaše možné cesty
konania a správania s cieľom nájsť čo najprimeranejšiu
reakciu pre rôzne situácie, ktoré sú teraz alebo aj
tie, ktoré môžu prísť. Hľadajte tú najlepšiu cestu
vopred. Predstavivosť vám umožní posúdiť vaše
prežívanie, vaše Ja a porovnať ho s princípmi
a zásadami tohto univerza.

Štvrtá podstata: Slobodná vôľa

Slobodná vôľa sa spája s vyjadrením moci konať.
Slobodná vôľa je aktom rozhodnutia konať jedným
alebo druhým smerom. Máte možnosť si vybrať
konať v súlade s poznanými pravidlami a zásadami
života alebo proti nim. Rozhodnutie v jednom
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i druhom smere má svoje dôsledky. Pre vašu podstatu
je optimálne voliť v smere univerzálnych zásad
(napríklad milovať, dávať a nečakať odmenu, atď.)
Umením slobody vôle je podriadiť svoje aktuálne
impulzy tomu, k čomu v konečnom dôsledku smerujeme.
Máme dar plávať aj proti prúdu svojich sklonov
a naučených zvyklostí a podriadiť svoje aktuálne
rozhodnutie tomu, čo nám poskytli predchádzajúce tri
ľudské danosti: uvedomelosť, svedomie a fantazijná
predstavivosť.
Skutočným umením vo vzťahoch je podriadiť svoje
momentálne túžby, emócie, pudy vyššiemu rozmeru
(napríklad rodine), pretože v konečnom dôsledku toto
prináša silnejšiu energiu pre vaše Ja, než krátkodobé
uspokojenie pudu či túžby orientovanej len na vaše
osobné zisky.

Piata podstata: Zmysel pre humor

Humor je poľudšťovateľom a vyrovnávačom vo
vzťahoch. Umožňuje uvedomiť si z pohľadu dlhodobej
perspektívy malichernosť nezhôd a krívd. Skutočný
humor (nie sarkazmus, ostrý či štipľavý humor) je
prostriedkom toho, aby sme nedospeli k unáhlenej
reakcii, poskytuje nám pozitívny, nevýbušný spôsob
ako reagovať na dobré i zlé stránky každodenného
života.

spracovala
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Pokračovanie v budúcom čísle.
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Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame pokračovanie životopisu zakladateľov Federácie rodín. Poznámka:
Kórejské mená sú uvádzané v pôvodnom poradí, to znamená, že prvé slovo je priezvisko
a druhé dve slová tvoria meno, napríklad
v mene Kim Min Su, „Kim“ je priezvisko
a „Min Su“ je meno. Žena si aj po vydaji ponecháva svoje rodné priezvisko, pričom deti
dostávajú priezvisko po otcovi.

Hlavnými témami boli „Svetový mier
prostredníctvom ideálnych rodín“ a „Rodina
je školou pravej lásky“.

Mun Son Mjong - obdobie 1997-1999
Od konca roka 1996 a počas ďalšieho obdobia
roku 1997 sa v USA spoločne s kongregáciami
rôznych vierovyznaní uskutočňovali Festivaly
pravých rodinných hodnôt (True Family
Values Festival) zdôrazňujúce význam
založenia manželstva a rodiny na Božom
požehnaní. 26. marca bola založená Federácia
bojových umení za svetový mier (Martial
Arts Federation for World Peace) za účelom
obnovenia pôvodného účelu bojového umenia
- zabezpečiť stabilnú a pokojnú spoločnosť.
Od 23. do 30. novembra sa vo Washingtone
D.C., USA, uskutočnil 3. Svetový festival
kultúry a športu, počas ktorého 29. novembra
v rámci Medzinárodnej svätej svadby
celosvetovo prijalo požehnanie manželstva
40 miliónov párov rôznych vierovyznaní.
Okrem požehnania udeleného manželmi
Munovcami páry prijali požehnanie
aj od predstaviteľov rôznych vierovyznaní.

Prejavy zakladateľov
Cesta života pre celé ľudstvo
(Prejav pani Hak Ča Han Munovej počas
jej svetového turné na jar v roku 1999,
na Slovensku prejav zaznel 20. mája 1999)
V priebehu dejín ľudia hľadali odpoveď na základnú
otázku: Prečo sme sa narodili? ... Mal by to byť
spoločný obsah, ktorý bude prinášať radosť Bohu,
anjelom, celému stvoreniu i samotným ľuďom. ...
Spoločným obsahom preto môže byť jedine pravá
láska. Ľudia sa rodia v láske a je im súdené ísť
cestou lásky. ...
Rodíme sa a dospievame vo vertikálnej láske našich
rodičov a neskôr prežívame horizontálnu lásku.
Je to jediná cesta, ako môžeme nájsť zjednotenú
oblasť lásky. ...
Preto všetci členovia rodiny - rodičia, manželia
a deti - potrebujú pravú lásku. Takto utvorená
rodina, v centre s pravou láskou, je základom
Nebeského kráľovstva. Kým nevytvoríme takýto
základ, Nebeské kráľovstvo sa nikdy nebude môcť
uskutočniť. Je to pravidlo. Rodina je centrom celého
fyzického vesmíru. Ľudia si dnes neuvedomujú, že
ich rodina reprezentuje ich krajinu, svet a kozmos.
Nevedia, že ich rodina je centrom. Rozbitie rodiny
je aktom vzbury proti krajine, svetu a vesmíru. ...

Svetový festival kultúry a športu 1999
Od 11. do 14. júna 1998 sa v New York
City, USA, uskutočnil 4. Svetový festival
kultúry a športu, v rámci ktorého 13. júna
prijalo Požehnanie manželstva celosvetovo
120 miliónov párov rôznych vierovyznaní.
Okrem požehnania udeleného manželmi
Munovcami páry prijali požehnanie aj od
predstaviteľov rôznych vierovyznaní. Táto
udalosť bola výnimočná tým, že požehnanie
manželstva sa rozšírilo i na ľudí v duchovnom
svete. Bola zároveň prvou etapou celosvetovej
iniciatívy za manželskú vernosť a rodičovskú
zodpovednosť organizovanej Federáciou
rodín za svetový mier. 21. novembra bol na
univerzite University of Bridgeport, USA,
iniciovaný projekt Health Science Centre
Celý duchovný svet v spojení s celým fyzickým
vesmírom nazývame kozmos. Duchovný svet
a vesmír prahnú po jednote kozmu v centre s pravou
láskou. Pravá láska dokáže spojiť celý kozmos.
Pravá láska dokáže premeniť všetky rodiny na
ideálne rodiny a zjednotiť ich. Dospievame k tomu,
že pravá láska je to jediné, čo ľudstvo absolútne
potrebuje, či už žijeme na zemi, alebo v duchovnom
svete. ...
V duchovnom svete ľudia dýchajú a žijú v centre
s láskou. Narodili sme sa v láske, žijeme v láske
a láskou plodíme synov a dcéry ako predstavitelia
Boha. Napokon dosiahneme miesto odpočinku
lásky a vrátime sa k Bohu, aby sme mohli večne žiť
v Jeho prítomnosti. Inými slovami, naše životy sa
začínajú v láske, dozrievajú v láske a nakoniec sú
zozbierané ako ovocie lásky. Keď človek zomrie,
žne plody svojej lásky. ...
Dámy a páni, náš život nie je rovným a pokojným
chodníkom. Ľudia totiž padli. Pád prvých predkov
ľudstva sa neskončil iba utrpením ľudí. Aj Boh
trpel. Z tohto dôvodu nežijeme len pre uskutočnenie
ideálneho sveta. Dôležitejším cieľom pre náš život je
zotrieť slzy žiaľu a zúfalstva v srdci Boha, pôvodcu
všetkého života. ...
Pád človeka znamenal, že sme zdedili život
a rodovú líniu zla v centre so zlou láskou. Narodili
sme sa z falošných rodičov. Preto musíme túto líniu
prebudovať. Musíme vziať falošný, planý olivovník
a zmeniť ho na pravý olivovník. Preto by sme sa
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(Zdravotno-vedecké centrum) za účelom
prepojenia všetkých typov západnej
a východnej medicíny.
Od 4. do 7. februára 1999 sa v Soule, Kórea,
uskutočnil 5. Svetový festival kultúry a športu
s hlavnou témou „Rodinná etika a svetový
mier“. V rámci tohto festivalu 7. februára
prijalo požehnanie manželstva celosvetovo
240 miliónov párov rôznych vierovyznaní.
Okrem požehnania udeleného manželmi
Munovcami páry prijali požehnanie aj
od predstaviteľov rôznych vierovyznaní,
vrátane arcibiskupa Mons. Rev. Emmanuela
Milinga. Tým vyvrcholila celosvetová
iniciatíva za manželskú vernosť a rodičovskú
zodpovednosť organizovaná Federáciou rodín
za svetový mier. 6. februára 1999 bola založená
Medzináboženská a medzinárodná federácia za
svetový mier (Interreligious and International
Federation for World Peace - IIFWP). Od
19. marca do konca mája trvalo prednáškové turné
pani Munovej po celom svete s názvom „Cesta
života pre celé ľudstvo“. Súčasťou turné bola
inaugurácia Medzináboženskej a medzinárodnej
federácie za svetový mier v jednotlivých
krajinách sveta. 14. mája sa Lucifer podrobil
Bohu (www.duchovnysvet.sk). 11. októbra bolo
v Kórei otvorené seminárne centrum
Čonsong Wonlim. 27. októbra tragicky zahynul
syn Jong Džin.
Pokračovanie v budúcom čísle.
mali naštepiť na pravý olivovník, prejsť najmenej
tromi generáciami a priniesť plody, z ktorých bude
pravý olivovník predstavujúci pôvodné meradlo.
Až potom budú padlí ľudia obnovení do pôvodného
stavu. Vtedy dôjde k zavŕšeniu Prozreteľnosti
spasenia.
Boh sa takto usiluje z ľudí učiniť deti rodičov dobra
upriamených na lásku, ktorá je s Ním spojená.
Preto posiela na zem Mesiáša ako pravých rodičov.
Mesiáš je ten, ktorý prichádza navrátiť rodovú líniu
celého ľudstva Bohu a vytvoriť pôvodný ideál
stvorenia. ...
Ľudia doteraz vedeli pomerne málo o duchovnom
svete. Je to svet, kde si ľudí vážia podľa toho, ako
verne nasledovali Boží princíp života - zásadu žiť
pre druhých. Svet vybudovaný na tomto princípe je
ideálnym Nebeským kráľovstvom. ...
Boh pracoval celé dejiny, aby vyriešil tento
problém. Založil mnohé náboženstvá podľa rôznych
kultúrnych zázemí, zvykov a tradícií rozličných
národov. Učinil tak, aby ľudia mali cestu, po ktorej
by ich priviedol naspäť. Náboženstvo je miestom
pre výchovu, kde si môžeme rozvíjať schopnosti,
ktoré nám umožnia vrátiť sa domov. Boh nás
podľa nášho kultúrneho zázemia vedie k jednému
spojenému svetu náboženstva, ktorý nás môže
posunúť na vyššiu úroveň.
Úplné znenie sa nachádza na stránke FFWP
- www.federaciarodin.sk.
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Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun

Vy sa pýtate, my odpovedáme

?

Udalosti

FFWP na Slovensku

Peace Cup 2009

Prezident: Ing. Igor Koromház
prezident@federaciarodin.sk
Kontakt:
Bratislava

Prečo Federácia rodín nepo- Od 24. júla do 2. augusta sa v Španielsku
užíva ako vzor rodiny Svätú uskutočnil 4. ročník futbalového turnaja Peace
rodinu?
Cup (Pohár mieru). Víťazom sa stal klub Aston

Svätá rodina (Ježiš, Mária a Jozef) je
v rímskokatolíckej cirkvi uvádzaná ako príklad
pre život všetkých katolíckych rodín. Zvyčajne
je Mária uvádzaná ako matka Ježiša, Jozef ako
jeho pestún a Boh jeho otcom. Aj keď Mária
s Jozefom preukázali príklad poslušnosti voči
Bohu, ako bolo spomínané v čísle 8 tohto časopisu,
biblické informácie o vzťahoch v samotnej rodine
sú veľmi kusé a dokonca uvádzajú informácie, že
si Mária a Jozef nevšimli Ježišovu neprítomnosť
na ceste z Jeruzalema (Lk 2:43) a počas Ježišovho
pôsobenia ho jeho príbuzní považovali za
pomäteného (Mk 3:21).
Federácia rodín ako občianske združenie sa
neviaže na žiadnu cirkev (pozrite stanovy
združenia) a nepropaguje žiadnu špecifickú
rodinu za vzor rodinného života, no zároveň
môže odporučiť každú rodinu, ktorá žije v láske,
za hodnú nasledovania. Láska je to najvyššie
„náboženstvo“, ktoré prekračuje každé náboženstvo
a spája ľudí priamo s Bohom. Jedine s láskou
je možné vytvoriť veľkú svetovú ľudskú rodinu
a jedine v láske je možná jej existencia.

pokračovanie zo strany 1

Vysvitne, že takých príkladov sú tisícky
a že exist uje len jedi né v ysvetlenie:
ľudia po celom svete podávali správy
o rovnakých zjaveniach v rovnakých časových
okamihoch, pretože tieto zjavenia sú skutočné.
Opravdivý synkretizmus nie je eklekticizmom,
umelým spájaním nesúrodých náboženských
pr vkov, ktoré k sebe nepatria. Korení
v pravdivej intuícii, že svetové náboženstvá
majú spoločného menovateľa, spoločný
základ v reálnom duchovnom svete, odkiaľ sú
inšpirované. Napriek svojej rozdielnosti sú ako
perly navlečené na jedinej zlatej niti, z ktorých
každá posúva ľudstvo o krok ďalej k jeho cieľu.
Všeobecne sa dnes verí, že ľudská schopnosť
myslenia sa musí obmedziť len na poznávanie
hmotného sveta a v existenciu duchovného
sveta sa dá len iracionálne veriť. Nesúhlasím
s tým. Novovek sa začal tým, že západoeurópske
národy sa začali inak dívať na prírodu, objavili
jej zákony a toto poznanie vyústilo do vedeckotechnickej revolúcie, ktorá zmenila svet. Táto
revolúcia nebola dokončená. Aj svet duše
a ducha má svoje zákonitosti, ktoré sú poznateľné
a ich poznanie je predpokladom mravnej,
psychologickej a sociálnej revolúcie, ktorá je
poslaním Východoeurópanov.

Villa. Prvýkrát sa Peace Cup konal v roku 2003
(víťaz PSV Eindhoven) a potom každé dva
roky, 2005 (Tottenham Hotspur), 2007 (Lyon).
Viac na http://www.peacedream.net.

World Peace Blessing

14. októbra 2009 sa uskutočnilo celosvetové
požehnanie manželstva okolo stodesaťtisíc
snúbeneckých a manželských párov. Hlavná
udalosť sa udiala v Južnej Kórei v areáli
univerzity Son Mjong Mun, kde sa zhromaždilo
približne 11 tisíc párov. Ďalšie páry z celého sveta
sa obradu zúčastnili simultánne prostredníctvom
internetu. Počas obradu zazneli požehnania
od predstaviteľov judaizmu, budhizmu,
konfucianizmu, kresťanstva, islamu a iných
vierovyznaní. Gratulácie vyjadrili poprední
predstavitelia z celého sveta. Požehnanie
manželstva, ktoré udeľujú manželia Munovci už
niekoľko desaťročí, podčiarkuje skutočnosť, že
manželstvo je vzťah jedného muža a jednej ženy
v centre s Bohom bez ohľadu na rasové, etnické,
náboženské a iné pozadie. Okrem vytvorenia
rodiny cieľom je prekonať rozdiely medzi
ľuďmi a upriamiť pozornosť na skutočnosť,
že Boh je rodičom celého ľudstva.
Viac na http://www.familyfed.org.

Federácia rodín za svetový mier
P. O. Box 72
810 00 Bratislava
Tel.: 0905/572 729
E-mail: federaciarodin@federaciarodin.sk

Pobočky:
Banská Bystrica
E-mail: banskabystrica@federaciarodin.sk
Košice
E-mail: kosice@federaciarodin.sk
Martin
E-mail: martin@federaciarodin.sk
Nitra
E-mail: nitra@federaciarodin.sk
Žilina
E-mail: zilina@federaciarodin.sk

Časopis a Vy
V prípade, že Vám nejaké číslo časopisu chýba alebo poznáte niekoho, kto by
ho rád obdržal, kontaktujte našu redakciu.
V prípade, že máte prístup na internet,
môžete si stiahnuť všetky doteraz vydané čísla a prípadne si ich vytlačiť.
Ak máte návrhy na nové rubriky alebo
radi píšete, pošlite nám svoje návrhy
alebo príspevky. Radi ich prehodnotíme
a uverejníme.

Komenský o tom sníval vo svoje Pansofii
a Hurban vytýčil tento cieľ hneď v prvom
čísle Slovensk ých poh ľadov. Slovenská
národná rada vyhlásila rok 2007 za rok Jozefa
Miloslava Hurbana. Hurbana si vraj máme ctiť
ako osobnosť, ktorej je Slovensko zaviazané
vďakou za svoju politickú samostatnosť. Lenže
zmyslom tejto samostatnosti pre Hurbana
bolo iba to, aby v jej rámci Slováci mohli
uskutočňovať určité duchovné obsahy – a na tie
sme práve zabudli.
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Dvadsaťpäť rokov som venoval angelológii, aby
som ukázal, že štúrovská koncepcia slovanskej
vedy je možná a môže byť rovnocenným
partnerom západnej materialistickej vedy.
Poznanie, ktoré neodvádza od Boha, ale k nemu
privádza, je možné a je odpoveďou na naliehavé
otázky súčasnosti. Je však možné iba ak skĺbime
vedu, umenie a náboženstvo – a nebudeme
ich oddeľovať. Pre život súca pravda nemôže
byť založená jednostranne len na mystickom
zjavení, alebo logicko-rozumových koncepciách
alebo na empirických údajoch samotných.
Musí byť syntézou všetkých troch prameňov
poznania a pokladať ich za rovnocenné.
To je hlavná myšlienka sofiológie.
Emil Páleš
RNDr. Emil Páleš, CSc. je priekopníkom
sofiológie, ktorá sa usiluje o syntézu
rôznych prameňov poznania.
Viac nájdete na: www.sophia.sk

E-mail: rodinaaspolocnost@federaciarodin.sk
Web: http://www.rodinaaspolocnost.sk
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