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Život a zmena

Hovorí sa, že život je zmena. Na jednej strane zmena
nevyhnutne patrí k životu. Je to zákonitý jav v univerze, keď sa zmena deje v súlade s prírodnými zákonmi. No v súvislosti s týmto úslovím mám na mysli tie
zmeny, ktoré ako ľudia robíme vo svojom živote.
Zvyčajne sa človek rozhodne niečo zmeniť vtedy, keď
je s niečím nespokojný. Možno poznáte tú rozprávku o husi, ktorá nebola spokojná s tým, ako vyzerá
a chcela od rôznych zvierat to, čo sa jej na nich páčilo.
No časom zistila, že nielenže nevyzerá ako hus, ale
že už nie je schopná existencie. A tak sa poučená
stala opäť husou. Bola to zmena, ale k čomu?
A ako je to s našimi životmi? Možno sa aj nám zdá,
že treba urobiť nejakú zmenu. Práca, manželský partner, deti, a zasa to isté môže vyvolávať zdanie úmorného stereotypu, ktorý treba zmeniť. Ľudia sa stávajú
frustrovaní a východisko hľadajú v akejkoľvek zmene.
A často ju vidia v alkohole, nevere, rozvode. Až po
čase, keď už býva neskoro, zistia, že sa síce veľa

Vaše príspevky
Ľudia a pohlavná energia
Každý človek je jedného dňa prinútený
osobne sa vysporiadať s pohlavnou energiou aktivizujúcou sa v jeho dospievajúcom tele. Ako však správne zvládnuť túto
nemiernu silu a nestať sa jej otrokom?
Dokáže to iba človek, ktorý je schopný
trvalo udržiavať ľudsky plnohodnotnú,
vysokú úroveň čistoty a ušľachtilosti svojich citov a myšlienok. Jedine tak totiž
získa nevyhnutný nadhľad nad všetkým,
umožňujúci mu veci ovládať a nie byť
nimi ovládaný.
Boj s nesprávnym a nečistým je teda treba
víťazne vybojovať už na úrovni myslenia
a cítenia a to tak, že všetko neplnohodnotné je bdelo a okamžite odsúvané bokom.
V našom vnútri majú mať totiž priestor
iba veci dobré, čisté a ušľachtilé.
Žiaľ, fatálna nevedomosť ľudí o ďalekosiahlom vplyve vnútorného života na
vonkajšie dianie má
priam katastrofálne
dôsledky. V obdo-

bí prebúdzania sa

zmenilo, ale nič sa nezlepšilo a o čo prišli. A pritom
stačilo iba zmeniť pohľad na celú situáciu a človek by
našiel iné riešenie, zmenu, ktorá by bola prospešná.
Nechcem tým povedať, aby sme pokorne znášali
čokoľvek a nesnažili sa nič zmeniť. Práve naopak,
treba zmeniť to, čo je nesprávne. Ale na druhej strane, prečo meniť niečo, čo je správne? Existujú snahy
o zmenu pohľadu na manželstvo, že i on a on alebo
ona a ona tvoria manželstvo. Alebo o zmenu pohľadu
na rodinu, že môžu byť dvaja oteckovia alebo dve
mamičky. Vieme, že toto nefunguje. Jediné, čo treba
zmeniť je to, aby fungoval vzťah manžela a manželky
a vzťah rodičov a detí.
Niekedy sa pýtam sám seba, že či i ľudia v nebeskom
kráľovstve budú nespokojní s tým, že žijú v nebeskom kráľovstve a budú hľadať nejakú zmenu. Možno i Adam i Eva neboli spokojní s tým, že žijú v raji
s Bohom a chceli zmenu. A vieme, ako to dopadlo.
Ak teda uvažujete o zmene, želám Vám, aby to bola
zmena k lepšiemu pre vás i pre ostatných.
Miroslav Rybár

pohlavnej energie dochádza pod zhubným
vplyvom okolia, kamarátov, kníh, filmov
a časopisov k zdanlivo neškodnému, nečistému myšlienkovému pohrávaniu sa,
ktoré veľmi rýchlo prekročí istú, presne
stanovenú hranicu ušľachtilosti a čistoty
mysle človeka, doposiaľ ešte správne stojaceho vo stvorení. Podobá sa to ľahkomyseľnému otvoreniu brány všetkej okolitej
špine a nízkosti, ktorá následne zaplaví
bdelosťou nechránenú myseľ a ovládne
ju. Tak sa potom človek, z nevedomosti
a z nedostatku sebadisciplíny v myslení,
dostane pod vplyv rôznych nízkych prejavov pohlavnej energie, ktoré ho ponižujú
a zotročujú.
Len sa napríklad pozrime na svet mužov,
ktorý je v tomto smere takmer dokonale
otrávený. O ich zotročení, ba priam deštrukcii mysle vlastnou pohlavnou energiou, svedčia ich slová, záujmy a chovanie. Hoci i len krátky, náhodne vypočutý
rozhovor dvoch mužov, môže byť pre nás
dostatočným svedectvom.
A čo ženy? Spomeňme niečo zdanlivo nevinného, čomu podlieha väčšina z nich.
Ide o nekritické podrobovanie sa takzvanej „móde“, ktorá je najmä v poslednej
dobe cielene utváraná tak, aby čo najviac odhaľovala ich telo. Ženy si vo svojej márnivosti neuvedomujú, že následný,
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zmyselný záujem mužov, je v skutočnosti
iba pošpinením ich dôstojnosti.
A tak sa teda postupne stalo módnym trendom dneška oblečenie, ktoré bolo pred pár
desaťročiami výsadou neviestok. Podobné
jednanie však nie je nijakým vyzdvihnutím krásy a príťažlivosti modernej ženy,
ale iba žalostným svedectvom odchýlenia
sa ľudstva od kritérií, ktoré sú Zákonmi
stvorenia kladené na bytosť zvanú človek.
Súčasné odhaľovanie ženského tela nie je
teda nijakým pokrokom, ako nám všade
nahovárajú, ale posunom späť, na nižšie
vývojové stupne ľudstva. A toto kráčanie
späť v oblasti morálnej na jednej strane
a iba čisto technický pokrok na strane druhej, vytvára čoraz širšiu priepasť, do ktorej sa budú musieť zrútiť všetci jednotlivci
i celé národy, ktoré sa včas nespamätajú.
Ako fanfára, ako nádherný akord, schopný
rozozvučať v ľuďoch to najkrajšie, najčistejšie a najušľachtilejšie, znie preto celým
stvorením volanie: Udržujte krb svojich
myšlienok čistý, tým založíte mier a budete šťastní!
Milan Šupa
Slovenské občianske združenie pre
posiľňovanie mravov a ľudskosti
www.zdruzenie-ludskost.sk
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Historické rodiny
Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich
správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní
ideálu rodiny.
Na záver toho cyklu uvedieme porovnanie
židovskej a kresťanskej histórie. Ak ľudia
opakujú chyby svojich predkov, opakujú sa aj
udalosti.
Udalostné paralely

Po tom, ako Ján Krstiteľ a židovskí predstavitelia zlyhali v prijatí a nasledovaní Ježiša,
čo viedlo k jeho ukrižovaniu, bol stratený
národný základ pre mesiáša a možnosť vybudovať Božie kráľovstvo, Boh už nepracoval
z Izraelom, ale na svetovej úrovni pracoval
s kresťanmi, druhým Izraelom, aby sa vytvoril svetový základ pre druhý príchod mesiáša a pre vytvorenie Božieho kráľovstva.
V nasledujúcich udalostných paralelách uvedieme vývoj národného a svetového základu
pre mesiáša.

1. Otroctvo v Egypte - Prenasledovanie
v Rímskej ríši
Obdobie otroctva židov v Egypte nastalo
v dôsledku zlyhania Abraháma pri obetovaní zvierat. Dvanásť Jákobových synov
a sedemdesiat príslušníkov rodu prišlo do
Egypta a ich potomkovia neskôr trpeli ako
otroci. Počas tohto obdobia židia dodržiavali

Štyri veľké oblasti srdca
Rodina, to nie sú iba rodičia a deti. To je prelínanie sa prítomnosti s minulosťou a budúcnosťou.

Tri generácie kráľovského majestátu v kráľovskej rodine
Koncept kráľovského majestátu zahrňuje aj
tradíciu pravej lásky odovzdávanú z generácie na generáciu. Po dosiahnutí kráľovského
majestátu praví rodičia vedú ďalšiu generáciu
k nasledovaniu cesty pravej lásky prostredníctvom štyroch veľkých oblastí srdca. Keď
táto tradícia prejde tromi generáciami v rodine - starí rodičia, rodičia a deti - kráľovský majestát bude v takejto rodine bezpečne
ukotvený. Takáto rodina sa nazýva kráľovskou rodinou pravej lásky.

Kráľovský majestát starých rodičov
Starí rodičia sú kráľmi a kráľovnami predstavujúci minulosť, duchovný svet a Boha.
Ustanovili tradíciu lásky a to slúži ako základ ich autority pre nasledujúce generácie.
Tým, že sú predstaviteľmi duchovného
sveta, všetci naši predkovia sú prostredníctvom nich vážení.
Starí rodičia majú osobitnú hodnotu, na základe ktorej môžu učiť iných, hlavne svoje vnúčatá. Všetky deti potrebujú svojich

sabat (sobotu) ako deň pokoja, prinášali obete
a vykonávali obriezku. Nakoniec židia pod vedením Mojžiša odišli z Egypta, aby sa dostali
do zasľúbenej zeme Kanaán. Počas putovania dostali od Boha Desať prikázaní, ktoré sa
stali jadrom Starého zákona. Uctievaním kamenných tabúľ s prikázaniami, archy zmluvy
a svätostánku si upevňovali vieru a vytvárali
tak základ pre prijatie mesiáša. Toto obdobie
trvalo približne 400 rokov.
Obdobie prenasledovania kresťanov v Rímskej ríši nastalo v dôsledku toho, že židia
neprijali Ježiša za mesiáša. Dvanásti apoštoli
a sedemdesiati učeníci, a neskôr ranní kresťania trpeli za svoju vieru. Počas tohto obdobia
kresťania slávili sabat (nedeľu) ako pripomienku Ježišovho zmŕtvychvstania, obetovali sa pre svoju vieru a prijímali krst. Nakoniec
bolo kresťanstvo v roku 392 vyhlásené za
štátne náboženstvo. Ku koncu tohto obdobia
sa formuje Nový zákon, na ktorý sa sústreďuje život viery kresťanov. Takto sa vytváral základ pre druhý príhod mesiáša. Toto obdobie
trvalo približne 400 rokov.

2. Sudcovia - Patriarchovia
Po tom, ako židia došli do Kánaánu, nastalo obdobie sudcov, ktorí viedli a spravovali
izraelský národ. Títo sudcovia vykonávali
funkciu prorokov, veľkňazov a kráľov. Počas
tohto obdobia vznikol feudálny systém, v ktorom každému kmeňu patrilo určité územie.
Toto obdobie trvalo približne 400 rokov.
starých rodičov, aby dostávali ich lásku
a múdrosť. Na druhej strane starí rodičia
nachádzajú veľkú radosť v milovaní svojich
vnúčat. Byť prínosom pre rodinu, či už staraním sa o deti, je možnosťou, ako môžu naďalej prežívať radosť z dávania. Ich autorita ich
oprávňuje mať ocenenie a podporu všetkých
členov rodiny.

Kráľovský majestát rodičov
Rodičia sú kráľmi a kráľovnami predstavujúci súčasnosť. Svojou láskou a učením noriem kultivovaných prostredníctvom štyroch
veľkých oblastí srdca vedú svoju rodinu, vychovávajú svoje deti a vytvárajú atmosféru
jej duchovného života. Sú zodpovední za materiálnu prosperitu rodiny zabezpečujúc tak
svoje deti a zostarnutých rodičov.
Na druhej strane si rodičia obetovaním sa pre
prosperitu svojej komunity, krajiny a sveta
získavajú rešpekt v spoločnosti a takto získaný rešpekt verejnosti zvyšuje ich autoritu
a vážnosť v rodine.

Deti ako princovia a princezné
Deti predstavujú budúcnosť. Jedného dňa sa
stanú rodičmi a vezmú zodpovednosť za svoje rodiny a život v spoločnosti. Prechádzajú
štyrmi veľkými oblasťami srdca, aby dosiahli kráľovský majestát lásky. V určitom zmysle sú princmi a princeznami pripravovanými
na prevzatie kráľovského majestátu v budúc-
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Po ukončení prenasledovania kresťanov nastalo obdobie patriarchov, ktorí plnili podobnú funkciu ako sudcovia. Kresťanstvo sa
rozširovalo po Európe, v ktorej vznikal feudálny systém. Toto obdobie trvalo približne
400 rokov.

3. Zjednotené kráľovstvo - Kresťanské
kráľovstvo
Obdobie zjednoteného kráľovstva Izraela
začalo po tom, ako prorok Samuel pomazal
Saula za prvého kráľa. V tomto období sa
funkcia sudcov rozdelila medzi prorokov,
veľkňaza a kráľa. Proroci dostávali vedenie
od Boha, kňazi mali na starosti svätostánok
a neskôr chrám, a kráľ spravoval krajinu.
Postavením chrámu a slúžením Bohu mali
vytvoriť základ pre mesiáša. Toto obdobie
trvalo približne 120 rokov.
Po tom, ako pápež Lev III. v roku 800 korunoval Karola Veľkého za cisára Svätej rímskej
ríše, začalo obdobie kresťanského kráľovstva.
Funkcia patriarchov sa rozdelila medzi mníchov, pápeža a kráľa. Spoločne mali naplniť
myšlienku kresťanského štátu vytvorením
spoločnosti založenej na Ježišovom učení,
v ktorej by náboženstvo, politika a ekonomika boli zharmonizované. Vytvoril by sa tak
základ pre druhý príchod mesiáša. Toto obdobie trvalo približne 120 rokov.
Pokračovanie v budúcom čísle.

nosti. Mali by sme ich preto viesť k tomu, aby
mali čo najvyšší štandard správania a dobrý
charakter. A tým najdôležitejším spôsobom
je samotný príklad rodičov. Bez ohľadu
nato, čo rodičia hovoria, deti sa učia z toho,
čo rodičia robia. Deti odrážajú srdce a spôsob
života rodičov, takže všetci to môžu vidieť.
Deti potrebujú správnu výchovu týkajúcu
sa zásad a hodnôt. Toto je ich právo a žiadny
rodič by nemal byť ľahostajný voči naplneniu tejto potreby. Ako deti preukazujú detskú
oddanosť milovaním svojich rodičov a súrodencov, ich rodičia majú reagovať chválou
a povzbudzovaním. Toto v dieťati upevňuje pocit sebaúcty. Taktiež názory dieťaťa
by mali byť brané vážne. Dieťaťu by mala
byť daná určitá miera slobody, aby mohlo
prežívať následky svojho konania.
Do našich detí vkladáme dôveru, pretože budú pokračovať v budovaní Božieho
kráľovstva na tom základe, ktorý položíme.
Taktiež dúfame a očakávame, že nás naše
deti prevýšia. No deti majú svoju slobodnú
vôľu a svoju mieru zodpovednosti a preto
nič nie je zaručené. Preto by sme ako rodičia
mali urobiť maximum, aby sme im odovzdali tradíciu pravej lásky a nasmerovali ich na
cestu pravej lásky.

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.

18 mesiacov väzenia a pokutu 25000 dolárov. Ministerstvo spravodlivosti sa snažilo
pod podmienkou zrušenia trestu dosiahnuť,
aby reverend Mun natrvalo opustil USA,
no on to odmietol. 14. októbra sa v Soule,
Kórea, uskutočnilo požehnanie manželstva
5837 párov. 3. decembra náboženské a občianske spoločnosti protestovali proti odsúdeniu reverenda Muna, ktoré považovali za
útok na náboženskú slobodu.

zisťoval, či rozsudok neporušil náboženskú
slobodu. Predseda podvýboru označil verdikt súdu za nespravodlivý. No i tak sa nič
nezmenilo a 20. júla reverend Mun nastúpil na výkon trestu vo väznici v Danbury,
Connecticut, USA. 15. novembra bol reverendovi Munovi udelený v New York City
čestný doktorát práva z univerzity La Plata
Catholic University of Argentina aj napriek
výhradám Vatikánu.

Vypočúvanie reverenda Muna

11. mája 1985 udelila inštitúcia Shaw
Divinity College, prepojená s Metodistickou
cirkvou, reverendovi Munovi čestný doktorát práva. 28. mája udelila inštitúcia Bible
Theological Seminary reverendovi Munovi
čestný doktorát. 25. júna sa vo Washingtone
D.C. uskutočnilo zhromaždenie za náboženskú slobodu za účasti mnohých duchovných
predstaviteľov. 4. júla bol reverend Mun
z väznice v Danbury premiestnený do zariadenia v New Yorku, kde sú väzni pred
prepustením na slobodu. 15. augusta udelila inštitúcia Vennard College reverendovi
Munovi čestný doktorát. O polnoci na
20. augusta bol reverend Mun prepustený na
slobodu. Večer toho istého dňa sa za účasti
2000 duchovných zo 60 denominácií konal vo
Washingtone D.C. banket pre Boha a slobodu.
3. septembra začal vychádzať časopis Insight.
15. novembra začalo v New Jersey zhromaždenie svetových náboženstiev (Assembly
of the World’s Religions) za účasti 700 hostí
z 85 krajín. 11. decembra bol reverend Mun
slávnostne privítaný v Kórei. 24. decembra
začal vychádzať časopis World and I.

Mun Son Mjong - obdobie 1982-1985
17. mája 1982 začali vychádzať noviny
„The Washingtom Times“. 14. júna sa narodila dcéra Čong Džin. 18. mája bol reverend Mun súdom v New Yorku na základe
obvinenia z roku 1981 prehlásený za vinného z daňového úniku. Dôvod bol ten, že aj
keď Cirkev zjednotenia v súlade s praxou
v USA mala v banke financie na meno reverenda Muna, ktoré majú byť ako cirkevný
majetok oslobodené od dane, Daňový odbor
Ministerstva financií USA nepovažoval tieto financie za cirkevný majetok, ale za jeho
osobný majetok, čím tak malo dôjsť k daňového úniku. Stalo sa tak aj napriek tomu, že
komisia Burzy cenných papierov USA potvrdila, že ide o cirkevný majetok. V tom čase
bol reverend Mun v Kórei a keby tam ostal,
vyhol by sa stíhaniu. No on sa vrátil do USA.
1. júla sa v Madison Square Garden, New
York City, uskutočnilo požehnanie manželstva 2075 párov. 16. júla bol reverend Mun
Federálnym súdom New Yorku odsúdený na

Držitelia znovustvorenia

13. septembra 1983 Federálny odvolací
súd potvrdil rozsudok súdu v New Yorku.
V decembri 1983 sa v Kórei konali zhromaždenia hnutia Víťazstvo nad komunizmom
(Victory over Communism).
2. januára 1984, po automobilovej nehode,
zomrel syn Heung Džin. 14. mája Najvyšší
súd USA odmietol zaoberať sa odvolaním
reverenda Muna. Od mája sa začali konať zhromaždenia za náboženskú slobodu.
26. júna podvýbor Senátu USA pre ústavu

Pokračovanie v budúcom čísle.

priviedlo izraelský ľud do nebeskej oblasti. Potom by mohol uskutočňovať požehnania v Ríme. Potom by Božie kráľovstvo
na zemi a v nebi bolo vytvorené do jeho
štyridsiatych rokov. V Ježišovej dobe mal
svet dospieť iba k jednému náboženstvu,
jednej kultúre, jednej krajine a jednej
oblasti srdca. Keď sa to však nestalo, islam, židovstvo a kresťanstvo sa oddelili.
Musíte si uvedomiť, že tento proces spôsobil Bohu obrovskú bolesť.

Pozícia držiteľa Čonilguku, teda nebeského kráľovstva, je založená na tom, že tým
držiteľom musí byť niekto, kto vytvorí
nový štandard, ktorý umožní ľuďom všetkých krajín na svete prekonať ich súčasný
spôsob myslenia, ktorý bol založený na
tradičných filozofiách a konceptoch.

Je dôležité pochopiť, že to nie je zodpovednosťou Boha uskutočniť svoje vlastné
oslobodenie. Je to našou zodpovednosťou.
Keby to bolo Jeho zodpovednosťou, nedovolil by, aby Adam a Eva padli. Prekvapivým faktom je to, že zodpovednosť za
Pád nesie Adamova rodina. Počas celej
histórie ani jeden človek úplne nepochopil
túto skutočnosť. Označenie držiteľ znovustvorenia sa netýka Boha, ale Vašich
rodín. Toto je dôvod, prečo sú naše rodiny
tak dôležité. Základom Čonilguku, ktorý
je svetom Božieho pôvodného ideálu, je
rodina. Keby nebolo Pádu, Božia láska by
prekvitala počas požehnaného manželstva
Adama a Evy. Avšak následkom Pádu bol
tento rozmer Božej lásky nenaplnený. Pretože to bola rodina Adama a Evy, ktorá zničila oblasť stvorenia a slobody, ktorá bola
pôvodne Božou, dokonalá rodina Adama
a Evy musí toto univerzum vytvoriť nanovo.

Boh nie je ani držiteľom znovustvorenia,
ani držiteľom, ktorý platí odškodnenie za
Adamovo zlyhanie. Toto sú všetko Adamove zodpovednosti. Takže všetko musí byť
dané do poriadku počas trvania Adamovej
generácie. V opačnom prípade je vylúčené, aby sa Boh mohol nachádzať vo svojej pôvodnej pozícii. Poslanie dokonalého
Adama nebude zavŕšené dovtedy, pokiaľ
nebude Božie kráľovstvo, počínajúc Jeho
palácom, vytvorené a zasvätené nebu.

Prosím, pochopte veľmi jasne, že celkovým účelom je žiť nasledovaním Boha
a navrátiť sa k jednej krajine, jednej kultúre, jednému svetu, jednej vzájomnosti
a jednej oblasti, ktorá je rozšírením jednej
rodiny, ktorá žije v mieri na zemi a v nebi
naveky vekov. Keby mohol Ježiš zavŕšiť
prozreteľnosť obnovenia prostredníctvom
odškodnenia, potom sa oženiť a vytvoriť rodinu, zároveň mohol vytvoriť základ pre požehnanie manželstva, ktoré by

Ak všetko obnovíme, môže potom ešte
existovať peklo? Obnovený svet bude
jadrom kráľovského paláca nebeského
kráľovstva a Boh bude môcť prebývať
kdekoľvek na zemi tak isto, akoby sa nachádzal vo svojom paláci.

(Prejav reverenda Son Mjong Muna na Samite svetových predstaviteľov a Medzinárodnej
konferencii mládežníckych predstaviteľov,
15. august 2003, výňatky z prejavu)
Vážení hostia, žijeme v dobe veľkej prozreteľnostnej revolúcie. Všetky krajiny
a náboženstvá musia zanechať súčasný
spôsob života a uvedomiť si, že je nevyhnutne nutné žiť v absolútnom súlade s novým chápaním Božej prozreteľnosti.
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Ocitli sme sa v dobe, keď židovstvo, islam
a kresťanstvo musia prekonať svoje historické rozdiely a zjednotiť sa prostredníctvom princípov zjednotenia. Obnovenie
prostredníctvom odškodnenia bolo zavŕšené prostredníctvom paralelných historických období. Toto obdobie je paralelné
s Ježišovým obdobím, avšak s tým rozdielom, že sa teraz nejedná o svetovú úroveň,
ale o kozmickú.

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

?

Prečo Federácia rodín považuje reverenda Muna za seriózneho človeka,
keď bol toľkokrát vo väzení?

Ako je možné vidieť zo životopisu zakladateľov Federácie rodín, reverend Mun bol vo väzení niekoľkokrát. V 1944 v okupovanej Kórei Japonskom za jeho protijaponské aktivity,
v 1946 v komunistickom severe Kórey za údajnú špionáž pre juh Kórey a narušovanie spoločenského poriadku, v 1948 v budúcej KĽDR
z dôvodu náboženského prenasledovania komunistami, v 1954 v Južnej Kórei za údajnú špionáž
pre KĽDR a sexuálne orgie, v 1955 v Južnej
Kórei za údajné vyhýbanie sa vojenskej službe
v čase, keď bol väznený v 1948 v budúcej KĽDR,
v 1984 v USA za údajný daňový únik.
Byť obvinený a uväznený ešte neznamená, že sa
vykonala spravodlivosť alebo aj keď to bolo podľa
existujúcich zákonov „spravodlivé“, neznamená
to, že to bolo správne. Hovorí sa, kto chce psa biť,
palicu si nájde. Stačí zobrať jeden z najznámejším
prípadov histórie, keď bol Ježiš nespravodlivo obvinený, odsúdený a vydaný na smrť ukrižovaným.
Bol preto Ježiš neserióznym alebo zlým človekom?
Alebo majster Ján Hus, Giordano Bruno a iní, ktorí
taktiež doplatili za svoje presvedčenie životom.
Je ľahké človeka odsúdiť, keď ho aj druhí odsudzujú. Preto je dobré mať na pamäti to, čo povedal Ježiš: „nesúďte, aby ste neboli súdení“, alebo
nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo“.

Predstavujeme
Slovenské občianske združenie
pre posilňovanie mravov a ľudskosti
Cieľom pôsobenia
Slovenského občianskeho združenia pre
posilňovanie mravov
a ľudskosti je oboznamovanie našej
spoločnosti s doposiaľ nedoceneným,
avšak životne dôležitým poznaním o fungovaní Zákonov stvorenia, alebo inak povedané: prírodných, či vesmírnych zákonov.
Je totiž paradoxné, že hoci materialistická
veda o týchto zákonitostiach vie a toto poznanie aj prakticky využíva, vo všeobecnosti
sa absolútne nepripúšťa reálnosť pôsobnosti
úplne rovnakých zákonitostí aj v oblasti ľudského vnútorného života.
Ale tak, ako nám čoraz dokonalejšie poznávanie a využívanie prírodných zákonitostí
prináša mimoriadny technický rozvoj, presne rovnakým spôsobom nám môže aj náš
vnútorný život, čiže naše myslenie a cíte-

Udalosti

FFWP na Slovensku

Inaugurácia medzinárodného prezidenta FFWP

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

Inauguračný obrad menovania medzinárodného prezidenta Federácie rodín sa uskutočnil
18. apríla 2008 v Kórei za prítomnosti vyše
25000 hostí z celého sveta. Za medzinárodného prezidenta bol vymenovaný reverend Hjong
Džin Mun, ktorý prebral štafetu po Dr. Čong
Hwan Kwakovi. Zároveň sa reverend Hjong
Džin Mun ujal postu prezidenta kórejskej FFWP,
ktorý dovtedy zastával Dr. Son Džo Hwang.
Po príhovoroch odchádzajúcich prezidentov
a nového prezidenta prišli novému prezidentovi
zaželať veľa úspechov do jeho misie reverend
Son Mjong Mun s manželkou Hak Ča Han. Po
inauguračnom obrade reverend Hjong Džin Mun
udelil so svojou manželkou požehnanie do manželstva prítomnému mladomanželskému páru.
Reverend Hjong Džin Mun je najmladším zo
siedmych synov a dvanástym dieťaťom zo štrnástich detí manželov
Munovcov. Narodil
sa 26. septembra 1979
v New Yorku. Absolvoval Harvardskú
univerzitu a Harvardskú teologickú školu.
S manželkou Jon
Á Lí majú päť detí.

nie, vedome usmernené poznaním účinkov
Zákonov stvorenia, prinášať iba šťastie,
radosť a plnosť bytia na zemi.
Avšak naopak, podceňovanie a neznalosť
zmienených skutočností musí ľuďom celkom logicky spôsobovať len utrpenie, strasti, vzájomné nedorozumenia, nevraživosť,
či pocit nenaplnenia, ako sme toho svedkami
v každodennej realite.
No a práve z dôvodu chýbajúcich poznatkov
o týchto nesmierne závažných skutočnostiach bolo Slovenským občianskym združením pre posilňovanie mravov a ľudskosti
zahájené šírenie užitočného poznania o fungovaní Zákonov stvorenia. Poznania, ktoré
sa vo svojej prostote, jednoduchosti a logike
môže stať lúčom svetla schopným ukázať
každému otvorenému človeku cestu smerujúcu k pochopeniu pravdy o živote, o jeho
skutočnom zmysle a naplnení.
Viac informácií na:
www.zdruzenie-ludskost.sk.
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Milan Šupa

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.
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