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Kríza? Ale čoho?

V posledných mesiacoch lomcuje svetom
hospodárska kríza. Mocní (a zvyčajne aj bohatí)
tohto sveta hľadajú rôzne opatrenia, ako zmierniť
jej následky a ako v budúcnosti predísť niečomu
podobnému, no v konečnom dôsledku to však
„odskáču“ bežní (a zvyčajne nie bohatí ľudia).
História nám hovorí, že ľudstvo vo väčšom
alebo menšom rozsahu už zažilo hospodárske
krízy, a prítomnosť svedčí o tom, že sa ľudstvo
nepoučilo a v podstate sa nezmenilo.
Hovorí sa, že peniaze hýbu svetom. Táto kríza
je dôkazom toho, že je tomu nanešťastie tak.
O čom je však takáto kríza? Je to iba hospodárska
kríza, ktorej predchádzala finančná kríza?
Nielen v tejto kríze to súviselo s financiami,
ktoré nie sú ani dobré ani zlé. O tom rozhodujú
ľudia, ktorí s nimi disponujú. Táto vonkajšia,

Vaše príspevky
Rodina ako nádej a budúcnosť
Európy
Rodina vždy bola prvým a základným výrazom
sociálnej prirodzenosti človeka. Zvyčajne
každý človek prichádza na svet uprostred
rodiny, možno povedať, že jej vďačí za svoju
ľudskú existenciu. (Človek vstupujúci do sveta
bez rodiny prežíva bolestný a znepokojujúci
pocit, ktorý ho ovplyvní na celý zvyšok jeho
života).
Je prirodzené, že človek vychádza z rodiny,
aby v príhodnom čase zabezpečil v podobe
novej, vlastnej rodiny ďalšie pokračovanie
života. Dokonca aj keď si nezaloží novú rodinu,
rodina, z ktorej vzišiel, zostáva takpovediac
jeho existenciálnym horizontom, cestou k jeho
vlastnej duši, ako predobraz jeho osobnosti.
Rodina je nenahraditeľným citovým zázemím
predovšetkým pre vývin a výchovu detí. Avšak
nemenej významným zázemím je vlastne pre
všetkých jej členov - pre naplnenie základnej
existenčnej potreby niekam patriť, pre prežívanie plnosti života, pre sebarealizáciu a tvorivosť.
Je zázemím, z ktorého vychádza pozitívny prístup k životu, k iným
ľuďom, k svetu.
Zakladanie rodiny bez
manželského zväzku
je pokusom falošnej
modernosti. Rodina

materiálna kríza je len viditeľným prejavom
vnútornej, duchovnej a morálnej krízy, o ktorej
sa málo hovorí. Táto viditeľná kríza je len špičkou
ľadovca celkovej krízy, ktorá súvisí s hodnotami,
ktoré ľudia a spoločnosť vyznávajú. Túžba po
matérii, peniazoch, zisku na úkor iných, vždy
vedie k problémom. V konzumnej spoločnosti,
v ktorej človek kladie na prvé miesto uspokojovať
svoje konzumné požiadavky a zvrátené túžby,
a v ktorej človek urobí za peniaze všetko,
sa tak dláždi cesta k degradácii a úpadku celej
spoločnosti.
Nielen chlebom je človek živý. To znamená,
že ho síce človek potrebuje pre svoj život, no iba
ten nestačí. A pokiaľ budú peniaze hýbať svetom,
dovtedy sa bude ľudstvo nachádzať v trvalej
duchovnej kríze a neustále sa budú podobné
materiálne krízy opakovať.
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bez celoživotného záväzku manželov zotrvať
v dobrom i zlom spolu je náročnejšia na stabilitu
a zraniteľnejšia v perspektívach. Celoživotná
istota stabilnej rodiny a vernosti manželov
je pre deti a aj pre partnerov najhodnotnejšia,
je jedným zo zdrojov sily na prekonávanie
životných ťažkostí.

Spolužitie „bez papiera“ je vlastne prejavom
nedôvery v trvácnosť vzťahu a možno
i o (podvedomom) strachu zo zodpovednosti.
Pritom každý človek túži po trvalom vzťahu.
Spolužitie bez manželstva je akousi poistkou
„pootvorených dverí“, ktorými sa dá ľahšie
uniknúť zo vzťahu, keď to nebude „fungovať“.

Z praxe - ľudia chcú lásku nájsť a nie ju vytvárať.
Považujú ju za stav, nie za proces, nie za
vzťah, ktorý je potrebné neustále „vyživovať“,
do ktorého treba neustále vkladať energiu
a námahu. V súčasnosti mladí ľudia volia voľné
spolužitie oproti manželstvu. Sú presvedčení,
že vzťah bez papiera prináša viac „výhod“. Často
sa stretávame s názorom (ponúkajú ho i mediálne
populárne osobnosti zo showbiznisu), napr.
že „k tomu, že sa máme radi, nepotrebujeme
papier“. Lenže manželstvo nie je len o „papieri“.

Sila a kvalita manželského zväzku vytvára
v rodine pocit bezpečia, pretože najvýznamnejší
vzťah v rodine je vzťah manželov - muža
a ženy. Kvalita tohto vzťahu navodzuje kvalitu
rodinného života. Stotožňujem sa s názorom,
že najlepšie, čo môžu rodičia urobiť pre svoje
dieťa je, že sa budú milovať, ctiť a rešpektovať
ako manželia.

Rozhodnutie pre manželstvo je jedným
z najväčších rozhodnutí v živote - je to slobodné,
dobrovoľné a pritom záväzné rozhodnutie
pre spolužitie, založené na právnom vzťahu,
postavené na zásade rovnoprávnosti.
V manželskej prísahe muž a žena verejne
deklarujú, nielen, že sa práve teraz milujú, ale
že sa nikdy neopustia. Manželstvo je jedinečný
vzťah a nemožno ho nahrádzať iným vzťahom.
Jedinečnosť je tým, čo dáva manželstvu jeho
vnútornú silu. Práve ten „papier“, práve ten
verejný súhlas právne zakotvený by mal
byť jedným zo zdrojov sily pri prekonávaní
problémov a kríz v manželstve. Manželský
zväzok v každom prípade je o zodpovednosti
muža a ženy.
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Manželstvo ako báza inštitúcie rodiny je
založené na zmluve, v ktorej nik iný, iba muž
a žena medzi sebou uzavrú spoločenstvo
na celý život. Manželstvo muža a ženy je
svojou podstatou usporiadané pre dobro
manželov, pre počatie a výchovu potomstva
a pre naplnenie lásky v podobe jedinečného
otcovstva a materstva. Iba zväzok muža
a ženy tvorí podstatu manželstva a rodiny.
Žena, muž a dieťa sú jedinečným symbolom
ľudstva a rodiny - a v takejto podobe je rodina
večná, pokiaľ existuje ľudstvo vo svojej
dvojpohlavnej podobe.
Nijaká ľudská spoločnosť by sa nemala
vystavovať riziku relativizovania podstaty
a významu manželstva a rodiny.
Zuzana Mardiaková, psychologička
vedúca oddelenia Odboru sociálnoprávnej ochrany,
sociálnej kurately a poradensko-psychologických
služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
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Rodina, manželstvo
a rodičovstvo
Človek a rodina:
dve živé a na sebe závislé entity
V úvode tohto cyklu prinášame niektoré
z možných porovnaní - paralel dvoch na sebe
závislých a jedinečných entít: človeka a rodiny.

1. Štruktúra
Tak ako človek je štruktúrovaný z viacerých
aspektov smerom horizontálne či vertikálne
(telo, psychika a duša alebo osobnosť človeka štruktúrovaná do zložiek temperament,
schopnosti, charakter, motivácia a vôľa,
atď.), tak aj rodina je štruktúrovaná (otec,
matka, deti alebo spolužitie viacerých generácií - starí rodičia, rodičia, deti).

2. Dynamika
Tak ako človek má systém motívov,
ktoré ho aktivujú zvonka i zvnútra a má
dynamický systém nazývaný vôľa, ktorá
určuje zameranie na cieľ a smerovanie
k jeho naplneniu, tak aj rodina má svoju
dynamiku viažucu sa na rodinné ciele
a smerovanie, má silu prekonávať prekážky
a aktivizuje dianie nielen v jej vnútri
ale i mimo nej.

3. Charakter
Tak ako človek má charakterové vlastnosti,
ktoré sú vyjadrením jeho osobnej morálky,

Zásady šťastného rodinného
života
V tomto cykle Vám ponúkneme prehľad
zásad pre kvalitný a šťastný rodinný život,
pričom primárne vychádzame z publikácie
S. R. Coveya (Sedem zásad pre šťastný rodinný
život) a doplňujeme ním formulované zásady
o vlastné skúsenosti z psychologickej praxe.

Zásada prvá:
Rodinná kultúra je kultúra „MY“
S pojmom kultúra rodiny sa spája
predovšetkým vnútro, akási duša rodiny
nadradená duši jej členov, klíma či domáce
ovzdušie, kvalita, hĺbka a zrelosť vzťahov
v rámci rodiny. Ide o vyjadrenie toho, ako
členovia rodiny k sebe navzájom pristupujú,
čo k sebe cítia, ako sa k sebe správajú, ako
komunikujú a do akej miery sa vzájomne
akceptujú a dôverujú si.
Ak hovoríme o krásnej rodinnej kultúre, tak
tým myslíme priestor, v ktorom sa každý
cíti bezpečne, spokojne, naplnený láskou,
dôverou, porozumením, kde jednotliví
členovia rodiny majú spoločné hodnoty
a vieru, spoločne sa podporujú v napĺňaní
cieľov reflektujúcich ich hodnoty a vieru,
správajú sa k sebe v súlade so zákonmi
vládnucimi životu, teda princípmi, ktoré
možno označiť za univerzálne.

tak aj rodina má črty, ktoré vyjadrujú jej
morálne vlastnosti, napríklad správanie vo
vzťahu k iným ľuďom (negativizmus verzus
záujem o vzťah k ľuďom, upriamenie sa
výlučne na členov rodiny verzus služba
iným, atď.)

4. Dávanie a prijímanie
Tak ako človek je systémom, v ktorom
prebieha proces dávania a prijímania na
viacerých úrovniach (príjem a výdaj energie,
telo a duša, atď.), tak aj rodina je systémom,
ktorý je závislý od procesu dávania
a prijímania medzi jej členmi (na úrovni
lásky, starostlivosti, atď.), pričom práve
tento proces je významnou zložkou harmónie
a vyrovnanosti všetkých funkcií celku.
Uvedený prehľad by bolo možné rozšíriť,
no pri oboch systémoch možno konštatovať,
že významnou je otázka zmysluplnosti bytia.
Poznanie životnej úlohy, systému hodnôt
a presvedčení je rozhodujúcim prvkom naplnenia významu existencie bytia: človeka
i rodiny. Zmysel ako uvedomovanie si poriadku, spojitosti a účelu vlastnej existencie,
dosahovanie hodnotných cieľov a pridružený pocit naplnenia, je tým, čo dáva priestor
pre prežívanie jednoty intelektu (poznania
a myslenia), srdca (emócií a citov) a vôle
individuálneho či skupinového bytia.
Výzvou pre človeka ako indivíduum
a rodinu ako primárnu sociálnu entitu je
nájsť a naplniť svoju životnú zmysluplnosť,
hľadať poznanie, formulovať a napĺňať
svoje životné plány a ciele a prežívať
V momente vzniku rodiny, ktorá vzniká
spojením dvoch dospelých ľudí - muža a ženy
(a následne prírastkom detí), by sa mentalita
a kultúra „JA“, ktorá bola dominantou
dvoch indivíduí - muža a ženy, mala zmeniť
na kultúru „MY“. Často môžeme vidieť
manželstvá, kde spolužitie manželov
pripomína skôr spolužitie dvoch slobodných
ľudí, chýba tu zodpovednosť, ktorá sa spája
nie s individuálnym konaním, smerovaním
a uspokojovaním potrieb, ale je viazaná
na spoločné ciele, konanie, smerovanie
a uspokojovanie potrieb toho druhého. Kvalitné
a krásne manželstvo by malo byť zrodom
existencie mentality „MY“, výstupom aktu
vôle dvoch ľudí, smerovaním k vzájomnosti,
nemennej láske, intimite a záväzku. Prechod
kultúry „JA“ ku kultúre „MY“ je posunom
od nezávislosti k vzájomnej závislosti. Ide
o veľmi ťažkú stránku rodinného života,
ktorá si vyžaduje veľa investície a úsilia.
Niektoré kultúry a filozofické prúdy kladú do
popredia individuálnu slobodu, individuálne
rozhodovanie, moc, okamžité uspokojenie.
Takáto kultúra vytvára bariéry pre budovanie
krásnej rodinnej kultúry, jej prioritou
je zdôrazňovanie a uprednostňovanie
osobných záujmov, zdôrazňovanie významu
jednotlivca, často spájaného so sebectvom,
sebaláskou, bezohľadnosťou voči potrebám
a záujmom toho druhého. Je to kultúra, kde
chýba život v podobe dávania bez podmienok,
kde prichádza k vylúčeniu vzájomnosti
a prijatia spoločných cieľov a spravidla
výsledkom je začarovaný kruh krívd,
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obsahy tak, aby boli pretkané láskou k sebe
i iným. Porozumenie zmysluplnosti života
pomáha entitám posilniť ich fungovanie,
nájsť istotu a súdržnosť, porozumieť významu
bytia vo všetkých smeroch: dopredu a dozadu
(budúcnosť a minulosť indivídua či rodiny,
predkovia a potomkovia), hore a dole (ja či
rodina a vertikálne vzťahy - napríklad k Bohu),
doprava a doľava (ja či rodina a horizontálne
vzťahy - napríklad k partnerovi či ostatným
ľuďom).

Súčasťou tohto významu je aj uvedomenie
si závislosti nášho individuálneho bytia
od rodiny. V nej sa utvárame, rodina je
priestorom pre budovanie jadra našej
osobnosti, je priestorom pre tvorbu našich
vlastností, je miestom, kde sa stávame sami
sebou, kde sa stretávame s našim fyzickým
stvoriteľom - rodičmi, kde naša zmysluplnosť
dostáva v období dospievania konkrétny
rozmer primárne v závislosti od toho, aké
kvality rodina, v ktorej sme sa vyvíjali a rástli
ako fyzické, psychické, sociálne a duchovné
bytosti, mala. Recipročne, kvalita rodín je
závislá od „individuálnej kvality“ charakteru
a mentality jednotlivcov, ktorý ju zakladajú
- teda muža a ženy, ktorí sa spájajú v jedno
bytie, ktoré má charakter a mentalitu „my“.
Rodina je miestom, kde sa tak prepája
individuálne a skupinové, kde sa prepája
minulosť a budúcnosť, kde sa človek stáva
tvorcom života v užšom (reprodukčnom)
a širšom (osobnom, spoločenskom a historickom)
zmysle.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Pokračovanie v budúcom čísle.

prežívania bezzmyselnosti, nespokojnosti
a nevyváženosti vzťahu minimálne na jednej
strane (manžela alebo manželky).
Krásna rodinná kultúra je kultúrou „MY“
a odráža ducha vzájomnosti. Je to kultúra
umožňujúca spoločne pracovať, spoločne
sa rozhodnúť v otázke cieľov a smerovania
rodiny, pohybovať sa smerom k naplneniu
cieľa, uskutočňovať zmeny. Táto kultúra
prameniaca
z
jednoty,
vzájomnosti
a spoločného smerovania, umožňuje vyvinúť
mohutnú silu, schopnú vždy vás vrátiť
k pôvodnému smeru, i keď príde k vychýleniu
z cesty (choroba, problémy rôzneho
charakteru).
Ak vaše šťastie pramení predovšetkým
zo šťastia druhých, z pomoci a „žitia“
pre dobro druhých, potom si môžete
byť istý, že ste prešli z mentality „JA“
ku mentalite „MY“. Kým sa nestane rodina
tou prvoradou v živote, tento prechod
od nezávislosti k vzájomnej závislosti sa
spravidla ani neuskutoční. Je jednoznačné,
že nijaká iná cesta životom ako cesta života
plnohodnotnej a spolunažívajúcej rodiny
nie je ovenčená radosťou, spokojnosťou,
vyváženosťou a zmysluplnosťou v prežívaní
všetkých jej členov, ako aj ich okolia. Oplatí
sa preto rozhodnúť sa budovať takúto krásnu
rodinnú kultúru s mentalitou „MY“.
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.

Mun Son Mjong - obdobie 1993-1996

Od 13. do 24. mája 1993 uskutočnil
reverend Mun prednáškové turné po USA
s názvom „Praví rodičia a vek Splneného
zákona“ (RaS 07 - 01-2007). Jedným
z posolstiev prejavu bolo ukončenie veku
Nového zákona a začiatok veku Splneného
zákona. Od 26. mája do 31. júla pokračovala
v turné pani Munová. V rámci tohto turné
predniesla 28. júla prejav v Kongrese USA
s názvom „Boh, ženy a pravé rodiny“,
v ktorom zdôraznila skutočnosť, že pravé
rodinné hodnoty sú jedinou cestou, ako
odstrániť spoločenské zlo a zastaviť rozpad
ľudskej spoločnosti.
V súvislosti s týmto turné a prejavom Kongres
USA prijal v roku 1994 rozhodnutie ustanoviť
národný sviatok rodičov. Prezident Bill
Clinton 14. októbra 1994 podpísal zákon,

Prejavy zakladateľov
Boh, ženy a pravé rodiny
(Prejav pani Hak Ča Han Munovej z 28. júla
1993 v Kongrese USA, Washington, DC)
Božím účelom stvorenia sveta bolo prežívať
pravú lásku. Boh stvoril prvých ľudských
predkov, Adama a Evu, aby sa zdokonalili
prostredníctvom pravej lásky a aby potom ako
praví rodičia vytvorili dokonalú rodinu pravej
lásky, pravého života a pravej rodovej línie. ...
Nanešťastie sa tento ideál nikdy nenaplnil.
Biblia učí, že Pád človeka zahrňoval stratu
celej Adamovej rodiny. Po prvé, bola stratená
pozícia pravého rodiča, keď sa Adam a Eva
stali falošnými rodičmi na základe falošnej,
egocentrickej lásky so Satanom. Po druhé, bola
taktiež stratená pozícia pravých detí, keď Kain
zavraždil Ábela. Pretože sa prvá rodina stala
modelom egocentrickej lásky a rozmnožila zlo
a nie dobro, tým Adam a Eva odovzdali svojim
potomkom falošný život a falošnú rodovú líniu.
Takto vznikol falošný svet. ...
Pretože nezákonná, egocentrická láska narušila
prvú rodinu, sebectvo a chamtivosť ovládli
postupne ľudské dejiny. Preto sa egocentrický
individualizmus stal dominantným spôsobom
života v týchto posledných dňoch. Ľudia pociťujú
narastajúce odcudzenie vo vzťahu k svojim
blížnym a majú malý zmysel pre zodpovednosť

ktorý ustanovuje každú štvrtú nedeľu v júli
za „Deň rodičov“. Turné po USA vyvrcholilo
7. septembra, keď pani Munová predniesla
prejav na pôde OSN zdôrazňujúc pravú lásku
ako spôsob riešenia národnostných, rasových,
etnických a náboženských konfliktov. Turné
pokračovalo po celom svete. V Japonsku
v Tokijskom Dóme za účasti 50 000 hostí
a v národnom zhromaždení, v Kórei a na
Taiwane v národnom zhromaždení, v Kanade
a v Indii v parlamente. Do 22. decembra
pokračovalo po celom svete vrátane Číny
a Ruska.

prejav pani Munovej v Kongrese USA

26. júla 1994 bola založená Mládežnícka
federácia za svetový mier (Youth
Federation for World Peace) s cieľom
motivovať mladých ľudí prekonávať
ideologické,
národnostné,
kultúrne,
náboženské a rasové bariéry pre vytvorenie
mierového sveta. Federácia žien začala
organizovať tzv. „sesterstvá“ - obrady
za blaho svojej krajiny, spoločnosti, či
dokonca za svoje vlastné rodiny. Zvyšujúca sa
rozvodovosť naznačuje, že manželia a manželky
cítia malú zodpovednosť za svoje manželstvo;
rodičia nepreberajú riadnu zodpovednosť za
svoje deti; a jednotlivci zbavení akéhokoľvek
zmyslu pre ľudskú dôstojnosť nie sú schopní
prevziať zodpovednosť ani sami za seba.
V 60-tych rokoch idealistická mládež odmietla
materializmus, ktorý ju obklopoval, a hľadala
lásku a mier, ale postupne sa aj ona zriekla
morálky a zodpovednosti. V súčasnosti naša
spoločnosť následkom toho trpí: drogy,
promiskuita, zločinnosť a samovraždy. Boha
z toho všetkého najviac trápi zneužívanie
sexuálnej lásky vo forme voľného sexu. Láska
vzniká, ak je podnietená nepoškvrneným
citom, ale voľný sex ničí čistotu citov. Koľkých
z nás zasiahla krutosť nevery a rozvodu? Kde
je Boh vo všetkých tých dobrodružstvách jednej
noci? A čo hrôza, ktorú prežívajú deti sexuálne
zneužité svojím rodičom?
Aj keď počet mŕtvych na AIDS denne
stúpa, naše školy rozdávajú kondómy učiac
mýty o bezpečnom sexe, pričom podľahli
populárnemu tvrdeniu, že predmanželský sex
je nevyhnutný. Spoločnosť, ktorá toleruje
promiskuitu, je v absolútnom protiklade
s Božou vôľou. V realite, tam, kde je voľný sex,
homosexualita, drogy a alkoholizmus, je svet
pravej lásky naozaj veľmi vzdialený. Spôsob
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zmierenia medzi ženami z rôznych krajín za
účelom prekonania krívd z histórie medzi
jednotlivými krajinami a národmi.
Koncom augusta 1995 sa v Soule uskutočnil
2. Svetový festival kultúry a športu.
Hlavným bodom festivalu bola dňa
25. augusta Medzinárodná svätá svadba,
na ktorej celosvetovo prijalo požehnanie
manželstva 360 000 párov. V roku 1995 bola
založená Aliancia za čistú lásku (Pure Love
Alliance) s cieľom motivovať mladých ľudí
k sexuálnej abstinencii pred manželstvom
a k vernosti v manželstve.
21. februára 1996 bola založená Svetová
federácia univerzít (World University
Federation) s cieľom vytvoriť vzdelávacie
programy na diaľku medzi univerzitami
využívajúc
najnovšie
komunikačné
technológie. 30. júla až 1. augusta sa vo
Washingtone, D.C., uskutočnilo svetové
inauguračné zhromaždenie Federácie rodín
za svetový mier (Family Federation for
World Peace - FFWP) (RaS 01 - 09-2005).
Následne sa uskutočnilo prednáškové
turné pani Munovej po celom svete, počas
ktorého boli zakladané národné pobočky
FFWP. 23. novembra začali vychádzať
noviny v španielčine Tiempos del Mundo
distribuované v Južnej a Latinskej Amerike.
Pokračovanie v budúcom čísle.

života ľudí, ktorí konajú Božiu vôľu, sa však
od tohto životného štýlu líši o 180 stupňov.
Tých, ktorí si zvolili duchovnú cestu
sebaobetovania, všetci ostatní v celých
dejinách kruto odmietali a prenasledovali. ...
Prišiel čas, aby každá rodina prevzala na seba
mesiášske poslanie a pomohla dokončiť dielo
spásy na celom svete. Po obnovení vašej rodiny
bude ďalej potrebné obnoviť vašu komunitu,
kmeň a národ. Ako svet vstupuje do veku
Splneného zákona, naplníme Boží pôvodný účel
stvorenia Adama a Evy a budeme znovu žiť
s Bohom. Uvedomujúc si to, musíme dosiahnuť
jednotu našej mysle a tela, jednotu manžela
a manželky i rodičov a detí. Potom môžeme
vytvoriť ideálne rodiny upriamené na Božiu
lásku. ...
Pomocou takýchto rodín zmiznú príznaky našej
upadajúcej spoločnosti. Ako sebavedomé deti
Boha nedáme sa viac zotročovať pokušeniami
alkoholu a drog. A keď pochopíme svätosť lásky
medzi manželom a manželkou, získame morálnu
silu odolávať nevere a promiskuite. Napokon
budeme spoločne pracovať, aby sme odstránili
vo svete vojnu, rasové predsudky a hlad.
Na tomto základe budeme môcť uskutočniť svet
pravého šťastia, slobody a mieru.
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 má Federácia rodín
na rodinu netradičné názory
a prax?

Ťažko takto odpovedať, keď nie je zrejmé, čo sa
konkrétne myslí pod pojmom „tradičné názory
a prax“. Preto tu v stručnosti uvedieme, aké má
Federácia rodín na rodinu názory a prax.
Základom rodiny je manželstvo. Manželstvo je
celoživotný rovnocenný zväzok jedného muža
a jednej ženy uzavretý sobášom a založený na
vzájomnej vernosti. Je to zväzok síce rozdielnych entít (muža a ženy), ktoré sú ale z hľadiska lásky rovnocenné. Pretože tam, kde je láska,
tam nie je nadradenosť ani podriadenosť, tam
je harmónia.
Ďalším aspektom je výchova. Rodičia vedú
deti k tomu, aby dodržiavali sexuálnu abstinenciu do manželstva a praktizovali sexuálny
vzťah výhradne v manželstve. Tento spôsob je
vnímaný ako najlepšia cesta k váženiu si seba
samého a budúceho partnera a cesta k vytvoreniu láskyplného manželstva a následne rodiny. Je to živá a univerzálna „tradícia“ výchovy
k láske, sexuálnej čistote, a vernosti.
Nie je však dôležité to, či sú nejaké názory
alebo prax tradičné alebo netradičné, dôležité
je to, či je takéto niečo správne a prospešné pre
jednotlivca, rodinu a spoločnosť.

Predstavujeme
Svetoobčan
milujúci mier
Toto je názov kni-

hy o živote reverenda
Muna, na ktorej pracoval tím autorov niekoľko rokov a ktorá bola
vydaná v marci 2009
známym a prestížnym
juhokórejským
nakladateľstvom Kim
Jong Sa. Prezidentka nakladateľstva, ktorá je oddaná budhistka,
si všimla prínos Rev. Muna k svetovému mieru a uvedomila si, že negativizmus voči nemu
a Hnutiu zjednotenia je založený na dezinformáciách a predsudkoch. Preto sa rozhodla
vydať objektívnu knihu o Rev. Munovi,
ktorá sa sústreďuje na jeho charakter a jeho posolstvo ľudstvu.

Nakladateľstvo je tiež známe vydávaním kníh
o bývalých a súčasných kresťanských osobnostiach, čím je niekedy prezývané kresťanským
nakladateľstvom. Nakladateľstvo však uvádza,
že jeho cieľom je informovať kórejskú verejnosť
a vytvárať tak spravodlivejšiu a tolerantnejšiu
spoločnosť.
Nakladateľstvo vydalo túto knihu v náklade vyše
200 tisíc výtlačkov na rozdiel od zvyčajných
pár tisíc. Na jednej strane si od vydania

Udalosti

FFWP na Slovensku

Etická a ekonomická solidarita

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

Univerzálna mierová federácia (UPF) v rámci
roka 2009, ktorý bol OSN vyhlásený za
Medzinárodný rok zmierenia, zorganizovala
16. apríla 2009 v Bratislave konferenciu
s názvom „Etická a ekonomická solidarita
v procese globalizácie a súčasnej krízy“.
Na nej ekonóm Dr.h.c, prof. Ing. Július
Alexy, CSc. z NHF EU hovoril o etickej
a ekonomickej solidarite v procese
globalizácie a súčasnej krízy a ako zabrániť
nekontrolovanému vývoju. Program bol
súčasťou podujatí, ktoré UPF organizuje po
celom svete pod názvom „Nová vízia pre mier
v 21. storočí“.

Medzinárodný deň rodiny

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny
UPF pripravila na máj tohto roka množstvo
podujatí po celom svete, ktorými chcela
pripomenúť nielen význam a dôležitosť
rodiny pre každého človeka i spoločnosť,
ale aj poukázať na okolnosti, ktoré na rodinu
vplývajú negatívne. UPF v spolupráci
s Federáciou rodín a Federáciou žien
zorganizovala 21. mája 2009 v Bratislave
konferenciu o rodine, na ktorej vystúpil

Dr. Libor Klenovský z Pedagogickej fakulty
UK a teológ a spisovateľ Einar I. Magnússon
z Islandu. Účastníci mali možnosť podeliť
sa o svoje skúsenosti a zážitky z rodinného
prostredia, predložiť svoje návrhy či otázky
týkajúce sa života v rodine a situácie rodiny
na Slovensku.

veľa sľubovalo, no taktiež predpokladalo
negatívnu reakciu zo strany kresťanských cirkví.
Vskutku, počas prvého týždňa od vydania sa
kniha stala národným hitom a reakcia kresťanov
nedala na seba dlho čakať. Nakladateľstvo bolo
zaplavené protestmi a hrozbami. Kresťanské
média odsudzovali knihu, nakladateľstvo, Hnutie
zjednotenia a samozrejme Rev. Muna.
Obviňovali nakladateľstvo z toho, že bolo kúpené
Rev. Munom, avšak keď predtým vydávalo
knihy o kresťanoch, nikto ho neobviňoval, že si
ho kúpila nejaká kresťanská cirkev. Niektorí
dokonca obviňovali nakladateľstvo z toho, že
zapredalo svoju dušu diablovi.
Avšak práve táto prudká reakcia zo strany
kresťanov upriamila pozornosť verejnosti
na vydanú knihu. Aj keď sa o Južnej Kórei
hovorí ako o kresťanskej krajine, iba 30 %
obyvateľov je kresťanov, z toho 1/3 katolíkov
a 2/3 protestantov. 20 % je budhistov a zvyšná
polovica je bez konkrétnej príslušnosti
alebo bez vyznania, aj keď vo všeobecnosti
zachovávajú konfuciánske tradície. Táto
polovica býva otvorená rôznym názorom
a nanešťastie ovplyvňovaná menšinovým
kresťanstvom. Teraz má však možnosť získať
o Hnutí zjednotenia a Rev. Munovi objektívne
informácie a prudká reakcia kresťanov
a vysoká prestíž nakladateľstva zvyšuje
záujem o túto publikáciu.
Niektoré skrátené reakcie čitateľov tejto knihy
nájdete na našej webstránke.
Viac informácií na http://gimmyoung.com/
bookinfo/bookinfo.html?number=2017.
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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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