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Odchod génia
v poznaní Božieho srdca

Kedysi Jonathan Swift povedal: „Ak sa na svete
objaví ozajstný génius, spoznáte to podľa toho, že
sa proti nemu spoja všetky hlúpe hlavy.“
Dá sa povedať, že toto vo svojom živote zažíval aj
reverend Mun, ktorý nás nedávno opustil. Svoj život
zasvätil Bohu a stal sa géniom v poznaní Jeho srdca
a vôle. Toto poznanie bolo niečo, čo ho aj napriek
silnému prenasledovaniu neustále poháňalo v úsilí
naplniť Božiu vôľu.

na svet očami Boha, ktorý ako náš Rodič trpí nad
stavom tohto sveta. Nekládol si pred ústa vreckovku
a veci nazýval pravým menom. Nehovoril ľuďom,
čo chceli počuť, ale to, čo mali počuť. Ježiš tiež
vravel pravdu o Bohu a ľuďoch a vieme, ako to
dopadlo. Reverenda Muna našťastie nepostihol
takýto nešťastný osud a mohol zavŕšiť poslanie,
o ktoré ho požiadal Ježiš. Priniesol konkrétny návod,
ako môžeme vytvoriť z tohto sveta Božie kráľovstvo
a iba od nás závisí, či prekonáme svoju pohodlnosť
alebo budeme naďalej pasívne prijímať tento svet
nemorálnosti a násilia za neoddeliteľnú súčasť
nášho života.
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Aj keď jeho hlavným úsilím bolo, aby sa prostredníctvom morálnych rodín vytvoril svet mieru, jeho
najväčšími oponentmi neboli ani tak tí, ktorí o nejaké
rodinné alebo mierové ideály nestáli, ale tí, ktorí boli
taktiež, aspoň formálne, zástancami rodiny a mieru.

V tomto čísle prinášame úryvok z jeho autobiografie
a informácie o posledných rokoch jeho života. Ak
chceme naozaj pochopiť jeho život, musíme sa naň
pozerať nezaujato. Preto, ako povedal Henry David
Thoreau, „Nikdy nie je príliš neskoro, aby sme sa
vzdali svojich predsudkov.“

Inauguračné zhromaždenie pri príležitosti založenia Ženskej OSN typu Ábela 3

Prečo ten rozpor? Nuž, reverend Mun sa pozeral

Miroslav Rybár

FFWP na Slovensku��������������� 4

Poslanie náboženstva 21. storočia

pre mier, uzmierenie a spolužitie. Ak niekto tvrdí,
že jeho či jej angažovanosť v cirkvi rozdeľuje
(Úryvok z autobiografie reverenda Muna jeho rodinu, bez váhania mu odpoviem, aby dal
„Hľadanie strateného mieru“)
prednosť rodine. Náboženstvo je iba prostriedkom
na vybudovanie Božieho dokonalého sveta, nie je
Dvadsiate storočie bolo obdobím prevratných samoúčelom.
zmien. Počas týchto sto rokov sa toho udialo viac
Osudom človeka je zladiť dovedna všetky
ako za ostatné dve tisícročia. Bolo to storočie, v kto- názory, ktoré sú momentálne protichodné. Filorom sa odohrali dve svetové vojny, komunizmus zofia, ktorá v budúcnosti určí smerovanie ľudstva,
zažil ohromný rozmach a následne zanikol. Bolo musí mať schopnosť spojiť všetky náboženské
to tiež storočie, keď sa ľudstvo obrátilo chrbtom a filozofické smery. Je koniec časom, keď jedna
k Bohu a nechalo sa pohltiť materializmom. Čo krajina stála na čele a iné ju nasledovali. Končí sa
môžeme teda očakávať od dvadsiateho prvého tiež éra nacionalizmu.
storočia? Niektorí hovoria, že vedecký pokrok
Ak bude pokračovať vek, v ktorom sa ľudia
dokázal, že väčšina náboženstiev sú len povery, združujú len podľa náboženstva alebo rasy, potom
nevhodné pre moderný svet. Ja však tvrdím, že sa nevyhneme opakovaným vojnám a konfliktom.
pokiaľ ľudia majú dušu a kým na tomto svete Je úplne nemožné, aby nastal vek mieru, ak nenezavládne mier, náboženstvo vždy malo a bude dokážeme prekročiť hranice kultúrnych zvykov
tu mať svoje miesto.
a tradícií. Ani jedna ideológia, filozofia či náboženstvo,
Čo je cieľom náboženstva? Jeho cieľom je ktoré ovplyvňovali ľudstvo v predchádzajúcich
vytvoriť Boží ideálny svet. Náboženstvá obracajú obdobiach, nedokáže nastoliť mier a zjednotenie,
ľudí na svoju cestu preto, lebo chcú dostať pod také potrebné v budúcnosti. Potrebujeme novú
Božiu zvrchovanosť čo najviac ľudí. Keby pod ideológiu a filozofiu, ktorá prekračuje hranice budBožou zvrchovanosťou žili všetci, mali by sme hizmu, kresťanstva a islamu. Po celý život som do
tu svet mieru, ktorý by nepoznal nijaké vojny či zachrípnutia vyzýval ľudí, aby prekročili hranice
rozdelenie. Konečným cieľom každého náboženstva vlastných denominácií, či dokonca aj samotných
by mal byť mier.
náboženstiev.
Boh stvoril tento svet na základe túžby po
V dnešnom svete je približne dvesto krajín
láske a mieri. Ak trváme a každá z nich má vlastné štátne hranice, ktoré ich
na tom, že naše nábo- navzájom oddeľujú. No hranice oddeľujúce krajiny
ženstvo je tou jedinou nemôžu existovať naveky. Tieto hranice môže
cestou k spáse, a vyvo- preklenúť iba náboženstvo. Avšak náboženstvá,
lávame tým rozbroje, ktoré by mali ľudí spájať, sú namiesto toho samy
konáme proti Božej vôli. rozdrobené na množstvo denominácií, ktoré sú
Boh chce, aby každý pohltené vzájomnými spormi. Prepadli egoisčlovek na svete pracoval tickému mysleniu, ktoré uprednostňuje ich vieru
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alebo denomináciu pred ostatnými. Nevšímajú
si fakt, že svet sa zmenil a nastáva nová éra - éra
nezištnosti.
Nebude ľahké strhnúť múry, ktoré rozdeľovali
náboženstvá celé tisícročia. Ale ak sa chceme
presunúť do sveta mieru, musíme tieto múry
odstrániť. Náboženstvá a ich denominácie musia
ukončiť nezmyselné spory medzi sebou a musia
nájsť neutrálny kompromis pre svoje odlišné
názory a identifikovať konkrétne spôsoby, ako
tento svet mieru podporiť. Aby ľudia mohli byť
v budúcnosti šťastní, nebude im na to stačiť iba
materiálny blahobyt. Je dôležité, aby sa konflikty
medzi súčasnými ideológiami, kultúrami a rasami riešili prostredníctvom medzináboženského
porozumenia a duchovnej harmónie.
Celý život apelujem na najrôznejších náboženských predstaviteľov, ktorých stretávam všade
po svete: Po prvé, aby rešpektovali tradície iných
náboženstiev a všemožne sa snažili predchádzať
konfliktom a nezhodám medzi náboženstvami. Po
druhé, všetky náboženské obce by mali vzájomne
spolupracovať a spoločne by mali slúžiť svetu. Po
tretie, predstavitelia všetkých náboženstiev by mali
spolu vytvoriť štruktúru, ktorá by umožnila splniť
naše spoločné poslanie - nastoliť vo svete mier.
Pravé oko existuje pre ľavé oko, a ľavé zasa
pre pravé. Obidve oči existujú pre telo ako celok.
To isté môžeme povedať o každom jeho orgáne.
Nič neexistuje samo pre seba. Ani náboženstvo
neexistuje samo pre seba, ale pre lásku a mier. Keď
raz na celom svete nastane mier, náboženstvo už
nebude potrebné; veď hlavným cieľom náboženstva
je vytvoriť svet, kde budú všetci ľudia žiť v jednote,
pokračovanie na strane 4
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Rodina, manželstvo
a rodičovstvo

fyzickú blízkosť, ťažšie zaspáva. Môže odmie- základe svojich skúseností získava základnú
tať byť v náručí iných, hoci aj známych osôb. dôveru alebo nedôveru vo svet. Ak malo dieťa
Intenzita a prejavy sú individuálne a závisia od v tomto období zlú skúsenosť, silné pozitívne
osobnosti a temperamentu dieťaťa. Je vhodné skúsenosti v jeho ďalšom vývoji majú silu
Ranné obdobie života
dieťa zbytočne nestresovať v snahe zoceliť tento nedostatok napraviť. Záleží tu aj na dis(časť druhá „Puto“)
ho, či posilniť, ale naopak, poskytnúť mu pozíciách dieťaťa, nakoľko je odolné a schopné
dostatok telesnej blízkosti a naplniť tak jeho zvládať záťažové vplyvy. Zväčša prvou osoV druhej polovici prvého roka života dieťat- potrebu bezpečia. Nevystavovať ho zbytočne bou, ktorá môže kompenzovať neuspokojivé
ka dochádza k jeho ďalšiemu intenzívnemu častej a dlhej neprítomnosti matky. Keď matka správanie matky alebo jej neprítomnosť, býva
rozvoju. Posun v emóciách sa prejaví najmä musí odísť a dieťa nechať v opatere iných ľudí, otec. Srdečný a citlivý otec môže nahradiť
diferencovaním úzkosti a strachu. Jedným stáva sa, že v snahe nestresovať ho svojim chýbajúcu skúsenosť alebo nahradiť matku.
z dôležitých signálov normálneho vývoja je ob- odchodom radšej nenápadne odíde. Dieťa to
javenie sa strachu z cudzích ľudí a neznámych zaťažuje, potvrdzuje mu to, že matka môže Otec zastáva významnú rolu. Je oporou pre
situácií, približne v 7.-8. mesiaci, potom ako kedykoľvek zmiznúť. Zvyšuje to jeho obavy matku, ktorá musí nájsť rovnováhu vo vzťahu
začne rozlišovať medzi známymi a neznámy- a môže to vyústiť až do paniky pri každom s dieťaťom, čiže prijateľne uspokojovať potremi ľuďmi a odlišuje matku. Následne približne zdanlivom matkinom odchode. Vhodnejšie by dieťaťa a aj svoje vlastné tak, aby sa obaja
v 8.-9. mesiaci sa objaví separačná úzkosť je sa s dieťaťom riadne a krátko rozlúčiť a pri cítili dobre. Spokojná matka môže dobre plniť
- strach z opustenia matkou, ktorá je v tomto príchode sa zvítať.
svoju materskú rolu, avšak dlhodobá frustráveku súčasť prirodzeného procesu rastu.
cia prenáša matkine napätie na dieťa a takáto
Môže to byť pre rodinu náročné obdobie, ktoré matka ťažko funguje ako zdroj citovej istoty.
Separačná úzkosť sa prejavuje tým, že dieťa však čoskoro pominie vďaka kognitívnemu
ťažko zvláda vzdialenie sa od matky. Dieťa a emocionálnemu vývoju podporenému správ- Otcovia sa k deťom správajú zväčša inak ako
sa začne obracať smerom k svetu so snahou nym prístupom rodičov. Dieťa postupne zistí, matky. Nezabezpečujú im zvyčajne základnú
preskúmať ho. V tomto období si zároveň že matka stratením sa z dohľadu neprestane starostlivosť ako kŕmenie, kúpanie, prebaľovazačína uvedomovať, že s matkou netvorí jeden existovať, a že sa vráti - získa poznanie o tr- nie a podobne. Nepredstavujú základnú skúsecelok, ale je od nej oddelenou bytosťou. Bojuje valosti a kontinuite jej existencie. V citovo nosť, ale nadväzujú na matku. Viac sa s deťmi
medzi túžbou po samostatnom objavovaní stabilnom vrelom vzťahu sa úzkosť dieťaťa hrajú a ich spôsob hry býva ráznejší, aktívnejší,
sveta a zároveň s túžbou byť v bezpečí u svojej postupne zníži. Naplní sa potreba bezpečia, preferujú pohybové hry. Deti môžu vďaka nim
matky. Je to dôkazom o nadviazaní dôležitého čo prispeje k výraznej spokojnosti dieťatka, získať novú skúsenosť. Otec obrazne povedabezpečného vzťahu s matkou, naopak absencia k psychickej odolnosti v budúcnosti a povedie né „vynáša dieťa do sveta“ a následne ho vracia
separačnej úzkosti alebo nezvyčajné prejavy k radostnému spoznávaniu okolitého sveta do bezpečného náručia matky. Istý a bezpečný
môžu svedčiť o neistej väzbe - nedostatočnom a vzťahov.
vzťah s oboma rodičmi predstavuje pre dieťa
pute.
optimálny variant.
Skúsenosti z prvého roka života teda môžu poPrejavy úzkosti môžu byť spočiatku veľmi in- skytnúť základ, na ktorom sa neskôr vyvíjajú
Mgr. Dana Leka
tenzívne, dieťa nechce matku stratiť z dohľadu postoje, vlastnosti, schopnosti a sebahodnoteani na chvíľočku, hľadá ju, stále chce cítiť jej nie. Dojčenský vek je fázou, v ktorej dieťa na Pokračovanie v budúcom čísle
vzťahy s deťmi, manželkou a ostatnými a poučovaním u nich rozvíjate neistotu?
tým, že im dáva seba ako bytosť, ktorá Ak spôsob, akým napĺňate svoje poslanie
je tu pre nich za akýchkoľvek okolností, radcu, má zásadný vplyv na pozitívne
ktorá to myslí a cíti s nimi úprimne, ktorá sebaocenenie dieťaťa a na vašu možnosť
Zásada siedma: Na zmysel a prin- je tu pre nich absolútne bezpodmieneč- byť „prijatý“ dieťaťom k tomu, aby ste ho
cípy orientovaný rodinný systém ne. Byť radcom neznamená dávať rady sprevádzali jeho rozvojom, potom ste tým
(časť druhá „Vedenie, sprevádzanie a poúčať, znamená to poskytovať múd- správnym múdrym radcom.
a poskytovanie rád“)
rosť, samého seba a citovo sa investovať
v prospech ostatných členov rodiny. Byť Majte na mysli, že rozhodujúce je to, či
V predchádzajúcom čísle sme venovali po- radcom znamená snažiť sa o rozvoj kvalít ste múdrym radcom práve v tých chvíľach,
zornosť prvej kvalite rodinného systému toho druhého.
keď vaše dieťa skúša vašu trpezlivosť
zameraného na hľadanie zmyslu a vyššie
najviac, keď je jeho správanie viac či
princípy, ktorej podstatou je spôsobilosť Iste budete súhlasiť, že hlboká, úprimná menej problematické. Práve vtedy potrerodičov „byť pozitívnym vzorom“ pre ich a skutočná starostlivosť podnecuje ľudí buje dieťa vašu bezpodmienečnú lásku,
deti ako aj širšie okolie. Uvedená kvali- k tomu, aby sa stali otvorenými, prístup- vaše empatické počúvanie, odovzdanie
ta predstavuje pomyselný koreň rodiny. nými pre vedenie, učenie a rozvoj, pre- sa, potvrdenie a obetovanie sa najviac.
Druhú významnú kvalitu možno prirov- tože takáto starostlivosť a sprevádzanie Empaticky počúvať znamená porozumieť
nať ku kmeňu stromu a predstavuje vzťah vytvára pre kvalitný vzťah nevyhnutný tomu druhému v hĺbke svojho bytia; odoúcty a ohľaduplnosti, ktorého podstatou je a kľúčový cit dôvery. Ak žijete podľa vzdanie sa znamená spôsobilosť s láskou
spôsobilosť sprevádzať druhého človeka hlavnej zákonitosti lásky - neustále vkla- a na báze hlbokej dôvery dieťaťa odovzdať
jeho rastom a poskytovať mu rady a seba dáte na „citové účty“ druhých, pretože ich mu vaše presvedčenie, poznanie, múdrosť
ako spoločníka.
milujete bezpodmienečne, pre ich ľudskú a lásku; potvrdenie predstavuje spôsobihodnotu, pre ich správanie a iné príči- losť uvedomiť si, uznať, oceniť hodnotu
Múdry človek nie je len nositeľom vedo- ny - podporujete kľúčový princíp života, toho druhého a povzbudiť ho, obetovanie
mostí a spôsobilosti ich využiť vo svoj princíp dávania bez podmienok, princíp sa znamená absolútne slúženie a starostliprospech, múdry človek je ten, ktorý do- podporujúci a rozvíjajúci vaše srdce, vašu vosť aj za okolností, keď vás druhý (alebo
káže zjednotiť svoje poznanie, skúsenosti úctu, vašu zodpovednosť a budujúci dôve- jeho správanie) zraňuje. Tieto kvality sú
a charakterové kvality pre rast druhých ru medzi vami a ostatnými členmi rodiny. kvalitami múdreho radcu.
a vytvorí priestor pre dávanie a prijímanie lásky a energie medzi sebou a inými Ak ste rodičom, je dôležité uvedomiť si, či
ľuďmi. Rodič by mal mať takýto druh má váš vzťah k deťom takúto podobu múdspracovala
múdrosti alebo k nemu smerovať.
reho radcu. Ste pre nich prvým, kľúčovým
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
radcom? Ste pre vaše deti najdôležitejším
Múdry rodič nepoúča, nehodnotí, nevy- zdrojom fyzickej a duševnej istoty, pocitu
statuje sa svojimi vedomosťami nad os- milovanosti? Alebo ich skôr zanedbávate,
tatnými členmi rodiny, ale buduje hlboké preferujete svoje záujmy nad ich rozvojom Pokračovanie v budúcom čísle

Zásady šťastného rodinného
života
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Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame záver 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.

Obdobie 2010-2012
14. februára 2010 (1. januára podľa lunárneho
kalendára) s príchodom veku mieru reverend
Mun vyhlásil nebeský kalendár, ktorý je založený
na lunárnom kalendárnom systéme používanom
v Ázii, pričom rok 2010 je rokom 1. 17. februára
sa v Kórei uskutočnilo celosvetové požehnanie
manželstva desaťtisícov snúbeneckých a manželských párov. 19. februára reverend Mun pri
príležitosti svojich 90. narodenín predstavil skompletizovanú verziu ôsmich kníh učenia od Boha
označované ako Slovo. 18. marca sa v sídle OSN
v New Yorku, USA, uskutočnilo podujatie „Pocta
odkazu mieru“, na ktorom si uctili pamiatku
vedúceho misie OSN Hédiho Annabiho a ostatných, ktorí zahynuli počas zemetrasenia na
Haiti. Toto podujatie bolo začiatkom podobných
stretnutí, na ktorých si ľudia po celom svete
uctili pamiatku tých, ktorí významne prispeli k vytváraniu mieru vo svojej krajine alebo
regióne. 29. apríla manželia Munovci oslávili
50. výročie svojej svadby. 9. mája v Las Vegas,
USA, reverend Mun predniesol prejav s názvom
„Založenie OSN typu Ábela a dovŕšenie Božieho
kráľovstva Čonilguk v Kórei“. 8. júla v Kórei, 24.

júla v USA a 23. augusta v Izraeli sa uskutočnili
Zhromaždenia pre vyhlásenie Slova, ktoré pevne
ustanovuje pravých rodičov neba, zeme a ľudstva.
10. októbra sa v Kórei uskutočnilo celosvetové požehnanie manželstva desaťtisícov snúbeneckých
a manželských párov. 18. novembra sa v Kórei
s revendom Munom stretla štátna delegácia Šalamúnových ostrovov. V tento istý deň sa začalo
v nepálskej štátnej televízii vysielanie učenia
reverenda Muna. 22. novembra v New Yorku, 27.
novembra v Las Vegas a 4. decembra v Soule sa
konali zhromaždenia s názvom Éra univerzálneho mieru: Božia prozreteľnosť a OSN typu Ábela.
Od 24. apríla do 21. mája 2011 sa uskutočnilo
svetové prednáškové turné manželov Munovcov, na ktorom reverend Mun predniesol prejav
s názvom „Vytvorenie sveta univerzálneho mieru
v čase globálnej krízy“. Turné začalo v Kórei
a skončilo v USA, pričom jeho ťažiskom bola
Európa. Počas turné pani Munová prehovorila v parlamente Veľkej Británie a reverend
Mun v Ženeve predniesol prejav v budove OSN.
V spojitosti s turné bolo vystúpenie kórejského
tanečného súboru Little Angels, ktorý v roku 60.
výročia vypuknutia kórejskej vojny ako prejav
vďaky prezentoval svoj program v tých krajinách
sveta, ktoré v konflikte pomáhali Južnej Kórei.
17. júla v Abuji, Nigéria, na konferencii na tému
„K ére univerzálneho mieru v Afrike a vo svete“
vystúpil reverend Mun s prejavom, ktorý zaznel
počas jeho nedávneho svetového turné. Pri tejto
príležitosti sa reverend Mun s manželkou stretol
s prezidentom Nigérie Goodluckom Jonathanom.
Od 10. do 24. septembra 172 duchovných z USA
podniklo turné po Južnej Kórei, na ktorom predniesli prejav o Božom kráľovstve a dôležitosti

úlohy Kórey pri jeho budovaní.
Od 8. do 15 januára 2012 sa v Kórei uskutočnilo
turné reverenda Muna na tému „Podpora pravých
rodičov neba, zeme a ľudstva pre účel zjednotenia
Kórey a svetového mieru“. 7. marca sa v Soule,
Kórea, uskutočnilo zhromaždenie na tému „Silná Kórea“, na ktorom reverend Mun predniesol
prejav s názvom „Prozreteľnostný pohľad na éru
pacifickej oblasti vo svetle Božej vôle: Spojené
štáty a budúce smerovanie OSN a sveta“. 24.
marca sa vo Svetovom mierovom centre Čong
Šim, Kórea, uskutočnilo celosvetové požehnanie
manželstva na tému „Obrad požehnania v ére
otvorenia brán víťazstva, oslobodenia a dovŕšenia
pravých rodičov neba, zeme a ľudstva“. 16. júla
bola vo Svetovom mierovom centre Čong Šim,
Kórea, založená Ženská OSN typu Ábela. Na
tomto zakladajúcom zhromaždení sa účastníkom
prihovorila pani Munová a taktiež reverend Mun.
3. septembra o 1:54 hod. kórejského času (2. septembra 18:54 SELČ) zomrel v Kórei vo veku 92
rokov reverend Mun na následky ťažkého zápalu
pľúc a s tým spojených komplikácií. 7. septembra najmladší syn reverenda Muna Hjong Džin
prevzal vo Svetovom mierovom centre v Pchjongjangu od delegácie severokórejského vodcu
Kim Čong-una jeho vyjadrenie sústrasti a vence.
Neskôr na pôde severokórejského parlamentu
prevzal Národnú zjednotiteľskú cenu, ktorú
Prezídium Najvyššieho ľudového zhromaždenia
KĽDR udelilo reverendovi Munovi. 15. septembra sa konala rozlúčková slávnosť vo Svetovom
mierovom centre Čong Šim. Následne sa konala
pohrebná slávnosť pri Paláci mieru (Čon Džong
Gung). V diele, ktoré začal reverend Mun, pokračuje jeho manželka.

Prejavy zakladateľov

Chcela by som však znovu zdôrazniť, že aj o všetko, čo vlastnia.
prioritou Ženskej OSN typu Ábela by malo
byť
hnutie pravých rodín žijúcich pre dobro Preto sa muži a ženy nepotrebujú vzájomne
Inauguračné zhromaždenie pri príle- druhých
založené na pravej láske a usku- konfrontovať alebo na seba útočiť, lebo nie
žitosti založenia Ženskej OSN typu točňované
spolu s výchovou k pravým je potrebné, aby napodobňovali vlastnosti,
Ábela
hodnotám. Vojny a konflikty vznikajú zo povahu alebo rolu toho druhého, a nemusia
(Prejav pani Hak Ča Han Munovej zo 16. sebeckých motívov, z túžby vziať si nási- si ich ani závidieť či násilím privlastňovať.
júla 2012, Svetové mierové centrum Čong lím územie, majetok, ľudí alebo čokoľvek Naopak, keď budú dávať to, čo majú, tomu
Šim, Kórea)
iné, čo nám nepatrí. Na druhej strane, mier druhému s pravou láskou, a tak sa vzájomdosiahneme, keď sa obetujeme pre druhých, ne dopĺňať, môžu sa zjednotiť do vyššieho
... Keď sa obzrieme späť, môžeme konšta- teda, keď dávame motivovaní pravou, nese- celku a vzájomne si patriť. V 21. storočí by
tovať, že dnešné historické ustanovujúce beckou láskou. ...
mali ženy zohrávať dôležitú úlohu vo svetozhromaždenie Ženskej OSN typu Ábela sa
vých dejinách spoločne s mužmi, ako jedzačalo založením Federácie žien za svetový Ženy tu nie sú preto, aby mužom pomáhali no z kolies lokomotívy, ktorá ťahá dopredu
mier, ktorá bola vytvorená ako centrálna or- alebo sa nechali od nich ochraňovať. V sku- a urýchľuje výstavbu mierového sveta. Zaganizácia ženského mierového hnutia podľa točnosti sú nezávislými, samostatnými osob- nechávame za sebou storočie ovládané silou
Božej vôle. WFWP bola založená v apríli nosťami, ktoré, ako reprezentantky ženského a technológiami a budujeme storočie lásky
1992 na olympijskom štadióne v Soule, na aspektu Božej povahy, majú mužov urobiť a kultúry mieru, ktorého ústrednou osou
ktorom sa zišli predstaviteľky zo 70 krajín celistvejšími a mužnejšími. Podľa ideálu budú ženy, pričom ich úloha v ňom bude dôsveta a 150 000 vedúcich kórejských žien. pravej lásky sú ženy pre mužov vzácnymi ležitejšia než kedykoľvek predtým.
Za uplynulých dvadsať rokov od svojho zalo- partnerkami v láske. Z hľadiska hodnoty sú
ženia sa Federácia žien neustále angažuje vo muži a ženy absolútne rovnocenné bytosti.
Úprimne vás žiadam, aby ste kráčali cestou
svetovom mierovom hnutí vytvárajúc v ňom
pravej matky, pravej manželky, pravej dcéry
sieť organizácií zameraných na ženy v 160 Muži a ženy, ktorí sa zjednotili pravou lás- a pravej ženy vo vedúcej pozícii, ktoré vykrajinách celého sveta. ...
kou pôvodného ideálu, sa delia o rovnaké tvoria zjednotený svet, kde prekvitá sloboda,
postavenie. Majú tiež právo byť spolu kde- mier a šťastie v tom najpravejšom zmysle
Federácia žien však musí teraz postúpiť ešte koľvek sa nachádzajú. Okrem toho majú ide- slova!
ďalej. Musí prejsť na ďalší stupeň, aby krá- álne právo na dedičstvo, kde majetok každéčala cestou vytvárania mierového sveta tak, ho z nich patrí obidvom rovnako.
Kráčajme teda všetky cestou pravej matky,
že spojí svoje sily s inými mimovládnymi
pravej manželky, pravej dcéry a pravej ženy
organizáciami a ženskými predstaviteľka- Teda muži a ženy, ktorých spojila do jedného vo vedúcej pozícii, ktoré dokážu vytvoriť
mi na celom svete. Založenie Ženskej OSN celku pôvodná pravá láska v duchu Božieho zjednotený svet oplývajúci pravou slobodou,
typu Ábela, ktorá presiahne úroveň ženskej ideálu pravej lásky, boli stvorení tak, aby sa mierom a šťastím!
NGO a spojí vlády celého sveta, je absolútne stali úplne rovnocennými bytosťami uprianevyhnutné, a je to tiež príkaz Boha, ktorý menými na pravú lásku, a spolu sa delia nie- Úplné znenie sa nachádza na
musíme poslúchnuť. ...
len o rovnaké postavenie a právo účasti, ale 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

?

FFWP na Slovensku

Udalosti

Reverend Mun umrel. Ne- Úmrtie zakladateľa Federácie rodín Prezident: Ing. Igor Koromház
skončí tým aj jeho snaha V pondelok 3. septembra 2012 o 1:54 hod.
prezident@federaciarodin.sk
o obnovenie sveta?
kórejského času (2. septembra 18:54 SELČ) Kontakt:

zomrel v Kórei vo veku 92 rokov Rev. Dr.
Našťastie nie. Práve tak, ako Son Mjong Mun na následky ťažkého zápasmrťou Ježiša nezanikli jeho lu pľúc a s tým spojených komplikácií. Po
myšlienky a dielo, nestane sa tak ani te- správe o jeho úmrtí vznikajú po celom svete
raz. Reverend Mun bol povolaný dokončiť v centrách organizácií, ktorých založenie
začaté dielo Ježiša - ukázať ľuďom, ako inšpiroval, pamätné miesta, kam prichádzajú
obnoviť tento svet a ako vytvoriť Božie ľudia uctiť si jeho pamiatku.
kráľovstvo na zemi a v nebi. Prišiel, aby
ľuďom priblížil Božie srdce plné bolesti 7. septembra 2012 najmladší syn reverenda
nad stavom tohto sveta a zároveň aj Božiu Muna Hjong Džin prevzal vo Svetovom mievôľu a spôsob, ako tento svet prebudovať rovom centre v Pchjongjangu od delegácie
na Božie kráľovstvo. Spoločne s manželkou severokórejského vodcu Kim Čong-una jeho
vytvoril prostredníctvom svojej rodiny pevný vyjadrenie sústrasti a vence. Neskôr na pôde
základ a v diele, ktoré začal, pokračuje jeho severokórejského parlamentu prevzal Námanželka, deti a ďalší ľudia na celom svete. rodnú zjednotiteľskú cenu, ktorú Prezídium
Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR
Najväčší dar od Boha, ktorý sa objavil udelilo reverendovi Munovi za pozitívny prínos
prostredníctvom manželov Munovcov, je k vlasteneckému účelu zmierenia a jednoty
požehnanie manželstva. Tým existuje mož- národa a k mierovému zjednocovaniu krajiny,
nosť pre každého stať sa súčasťou jednej a za prosperitu pre celý národ.
veľkej Božej rodiny, pretože táto možnosť
nie je limitovaná nejakým vierovyznaním, Rozlúčková slávnosť (Songhva) s reverenale iba rozhodnutím prijať tento dar a na- dom Munom sa konala 15. septembra vo
plniť ho vo svojom manželstve.
Svetovom mierovom centre Čong Šim, ktorej sa zúčastnili tisícky ľudí z celého sveta
Záleží iba na nás, či pochopíme pohľad vrátane náboženských, politických a iných
Boha na nás, že On sa na nás nedíva podľa spoločenských predstaviteľov. Následne sa
toho, akého sme vierovyznania, ale podľa konala pohrebná slávnosť (Vondžon) pri Paláci
toho, ako žijeme. A ak dokážeme prijať Jeho mieru (Čon Džong Gung), pohorie Čon Sung.
dar požehnania manželstva a naplniť ho,
tak obnovenie sveta a vytvorenie Božieho Viac o tejto udalosti a živote reverenda
kráľovstva je na dosah ruky.
Muna na http://www.federaciarodin.sk
pokračovanie zo strany 1

láske a mieri. To je Božia vôľa.
Nie je ľahké vytvoriť spoločnosť, v ktorej sú
srdcia všetkých ľudí sebaobetavo nasmerované na
mier. Jediná cesta, ako to dosiahnuť, je neustále
vzdelávanie.
Preto sa venujem projektom v tejto sfére vzdelávania. Skôr, ako bola naša cirkev dostatočne silná,
aby mohla stáť na vlastných nohách, sme založili
umeleckú školu Sonhwa.
Škola je svätostánok, v ktorom sa vyučuje
pravda. Aké sú tie najdôležitejšie pravdy, ktoré
by sa mali v škole vyučovať? Na prvom mieste
je spoznať Boha a uvedomiť si Jeho existenciu
vo svete okolo nás. Tou druhou je poznať pôvod
našej existencie, svoju zodpovednosť a ako si túto
zodpovednosť splniť voči svetu. Treťou pravdou je
naplniť zmysel nášho ľudského života a nevyhnutnosť
vytvoriť pre ľudí ideálny svet. Tieto veci je však
možné pochopiť iba vtedy, ak nás ich niekto bude
dlhodobo učiť, s úprimným a obetavým úsilím.
Výchova a vzdelávanie sú dnes zamerané na
vytvorenie spoločnosti, kde víťaz berie všetko, kde tí,
ktorí dobehnú prví, získavajú ako odmenu monopol
na šťastie. Toto nie je to, čomu by sa deti mali učiť.
Výchova a vzdelávanie majú byť prostriedkami,
ktoré nám pomôžu vytvoriť svet, kde všetci ľudia
spoločne budú žiť v pokoji a blahobyte.
Filozofie a pedagogické metódy, ktoré sme
používali do dnešných čias, treba nahradiť takými,
ktoré podporujú vývoj ľudstva smerom k jeho
spoločným cieľom. Keby Spojené štáty zamerali
výchovu a vzdelávanie len na prospech vlastnej
krajiny, a podobne Británia, ľudstvo by nečakalo
nič dobré. Pedagógovia nesmú vyučovať deti, ako
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Časopis a Vy
V prípade, že Vám nejaké číslo časopisu chýba
alebo poznáte niekoho, kto by chcel časopis
dostávať, kontaktujte našu redakciu. Ak máte
prístup na internet, môžete si stiahnuť všetky
doteraz vydané čísla a prípadne si ich vytlačiť.
Ak máte záujem o nové rubriky alebo radi
píšete, pošlite nám svoje návrhy alebo prís
pevky. Radi ich uvítame.
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