Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun

10

Ročník 4 - Číslo 2 - 2008 - Nepredajné

Editoriál

Byť sám sebou

Nedávno prišla za mnou naša päťročná dcérka
s otázkou „Čo to znamená byť sám sebou?“ Ako
som zistil, sledovala jednu rozprávku, v ktorej
sa hlavný hrdina hanbil za svoj chudobný pôvod
a predstieral, že je bohatý princ, aby si získal srdce princeznej. To však nefungovalo a dobrý priateľ mu stále radil, aby bol sám sebou. Na prípade
tejto rozprávky sa jej to dalo pomerne ľahko vysvetliť. No táto príhoda vo mne vyvolala otázku
„Je ťažké byť sám sebou?“
Zrejme ako pre koho. Pre nejakého kriminálnika alebo podobného típka nie je ťažké byť sám
sebou, no tento aspekt nemám na mysli. Ide mi
o to byť sám sebou v správnych veciach. A z tohto
hľadiska sa možno každý z nás ocitol v situácii,
keď nebol sám sebou. Nepovedal, čo si naozaj
myslel, neurobil, čo naozaj chcel urobiť, skrátka
nezachoval sa tak, ako sa chcel zachovať.

Vaše príspevky
Ako si netýrať deti?
Jav týrania detí je tak rozšírený v našej spoločnosti, že vznikla iniciatíva, aby bol 19. november zvolený za deň spomienky na týrané deti
a za deň senzibilizácie našej spoločnosti, aby
pracovala na odstraňovaní tejto pliagy.
Týranie, neláska k deťom, respektíve láska
z pohľadu dospelých a nie z pohľadu dieťaťa,
má mnohoraké príčiny. Sústredím sa však iba na
jednu z príčin, ktorá sa nezvykne spomínať. Ide
o problémy v oblasti výchovy. Môže mať podobu
rezignácie rodičov na výchovné zvládanie
náročnejších rozvojových období dieťaťa, keď
rodič nevie, lebo nie je pripravený byť múdrym
vychovávateľom živého človeka. Uvediem dva
príklady:
1) Krásne 2-3 ročné dieťatko, ktoré sa usiluje
presadiť si svoju slobodu, uplatniť si vlastnú,
s úžasom objavenú vôľu, môže naraziť na tvrdý,
neláskavý až násilný odpor rodiča, ktorý v jeho
vzdore a vynachádzavosti vidí popieranie svojej
autority! Lebo sa o takomto prejave v tomto
období rozvoja dieťaťa nedozvedel!?
2) Dieťa v období
predpuberty a puberty
si potrebuje toľko vecí
overiť - zmätené sebaporovnávaním a predčasnými informáciami zo spoločnosti vrs-

Napríklad pre niekoho, kto nepije a nefajčí, je
ťažké byť sám sebou v kolektíve fajčiacich alebo
alkoholu holdujúcich náruživcov. Alebo v kolektíve mladistvých, v ktorom je kúl nemať panenstvo,
je ťažké byť sám sebou pre toho, kto si tento vzácny dar uchováva do manželstva. Alebo v prostredí,
v ktorom sa glorifikuje sexuálna promiskuita, nevera, homosexualita, je nielen ťažké, ale aj rizikové byť sám sebou a povedať, že to nie je správne.
Ale toto je zrejme jediná cesta, ako niečo zmeniť
a tým zastaviť deštrukciu, ktorá ničí podmienky
pre vytvorenie pevných manželstiev a zdravých
rodín, čím sa rúca základ existencie a rozvoja
celej spoločnosti. Aj keď to nie je jednoduché,
skúsme byť preto sami sebou, potom aj svet
bude môcť byť sám sebou, byť taký, aký má byť.
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tovníkov, rôznych časopisov, vyzývajúcich piť
život dospelých plnými dúškami. Neisto krúži
okolo rodičov a nevie ako začať... A rodič nevidí,
nechápe, nevcíti sa! A keď dieťa vykročí mimo,
je oheň na streche, sankcie, násilie. Rodič nedokázal komunikovať a svedčiť o kráse a zmysluplnosti života v láske a pre lásku...
Sú iba rodičia vinní? Niektoré skutočnosti
naznačujú, že vo veku internetu, celosvetovo prepojených masmédií, vysokej pracovnej
angažovanosti obidvoch rodičov, relativizácie duchovných a kultúrnych hodnôt, bohatej
voľnočasovej činnosti detí a mládeže s veľmi
rôznorodými prioritami, nie je vždy samozrejmosťou to, čo sa po tisícročia dialo v rodinách
spontánne a bez väčšej vedeckej reflexie: vyvážená výchovná a osobnostná formácia detí
a mládeže. Týmito skutočnosťami je rastúca kriminalita mládeže a i detí; výskyt porúch
správania u detí a mládeže je častejší a poruchy
sú zložitejšie; chýba intenzívna prítomnosť otca
pri výchove vlastných detí.

ne detí? Ktorým smerom treba hľadať východiská
z problémov vo výchovnom prostredí v rodinách,
aby sa v deťoch rozvíjali ich potenciality, aby sa
rozvíjali ako pozitívne osobnosti, aby dokázali prekonávať ťažkosti, nástrahy a manipuláciu
vo svojom prostredí? Ako účinnejšie pripraviť mládež na ich budúce (aj a najmä) výchovné
rodičovské pôsobenie? Ako môžu v tomto smere
pomáhať cirkvi, občianske mimovládne a odborné organizácie, štátne a samosprávne štruktúry?
Je odborná pomoc rodičom detí, ktoré majú poruchy správania alebo učenia, dostatočná? To sú
otázky, ktoré prichádzajú, keď hovoríme o rodičovskej výchove.
V spoločnosti zameranej na pracovný výkon, na
úspech a sebarealizáciu sa výkon materského
a otcovského povolania dostáva akosi do úzadia.
A súčasne sa predpokladá, že narodením dieťaťa
sa matka a otec stávajú akoby automaticky spôsobilými dieťa aj vychovať.

Skúsenosti rodičov aj výsledky psychologických
výskumov signalizujú väčšiu potrebu fyzickej
blízkosti rodičov pri deťoch a viac času pre nich,
čo práve môže veľmi chýbať v rodinách plne
zamestnaných rodičov. Preto pribúda zjednodušených obvinení na adresu rodičov a rodiny.
Verejná mienka je kritická a mediálny obraz
výchovného prostredia v rodinách býva jednostranný. A pomocná ruka často chýba!

Je potrebné, aby sa o týchto skutočnostiach viac
verejne hovorilo. Našou činnosťou vysielame
verejnosti pozitívne signály nádeje: v akejkoľvek
spoločenskej anomálii je možné účinne odovzdať
základné ľudské hodnoty ďalším generáciám,
no za podmienky, že tie hodnoty rodičia nielen
deklarujú, ale sami ich aj žijú a ak je v rodinách
vzájomná láska. To je nádej aj pre našu súčasnú
kultúrno-spoločenskú situáciu, pre boj proti
týraniu detí.

Čo je hlavnou prekážkou pre rozvíjanie prirodzeného zdravého výchovného vzťahu otec-dieťa
a matka-dieťa? Je na strane rodičov? Na stra-

Ing. Terézia Lenczová, CSc.,
predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu
a zodpovedné rodičovstvo, www.family-sk.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 - pokračovanie
V nasledujúcich udalostných paralelách uvedieme ukončenie vývoja národného a svetového
základu pre mesiáša.

4. Rozdelené kráľovstvo sever-juh - Rozdelené kráľovstvo východ-západ
Tým, že kráľ Šalamún prepadol mnohoženstvu a modloslužobníctvu, zlyhal vo vytvorení
základu pre mesiáša, a kráľovstvo sa po jeho
smrti rozpadlo na severné kráľovstvo Izrael
a na južné kráľovstvo Júdeu. Toto obdobie
trvalo približne 400 rokov.
Karol Veľký nepanoval v súlade s Božou vôľou a neskôr sa kresťanské kráľovstvo pre
spory medzi jeho vnukmi rozpadlo na tri časti:
na východofranskú ríšu na čele s Ľudovítom Nemcom, na západofranskú ríšu na čele
s Karolom Lysým a na prostredné kráľovstvo pod vedením Lothara. No toto sa čoskoro
dostalo pod správu východofranskej ríše, a tak
sa hovorí o rozdelení na východofranskú ríšu
čiže Svätú rímsku ríšu a na západofranskú ríšu
čiže Francúzske kráľovstvo. Toto obdobie
trvalo približne 400 rokov.

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

Ríša kráľovskej rodiny
Ako už bolo spomínané, kráľovská rodina
pravej lásky sa vytvorí vtedy, keď bude
ustanovená pevná tradícia prostredníctvom
Troch kráľovských majestátov. To znamená,
že tri po sebe idúce generácie prejdú Štyrmi
veľkými oblasťami srdca, aby dosiahli
kráľovský majestát pravej lásky. Každá
generácia odovzdá tradíciu pravej lásky
ďalšej generácii. Rodina je úplná v troch
generáciách a základ Božieho kráľovstva
je v takejto rodine.
Pôvodne tri generácie - Boh, Adam a Eva,
a ich budúce deti - mali vytvoriť Božiu rodinu,
základný kameň Božieho kráľovstva. Keby
Adam a Eva nepadli, stali by sa pravými
rodičmi a každý na zemi by bol ich priamym
potomkom. Celé ľudstvo by bolo súčasťou
jediného kráľovského rodu. Avšak Adam
a Eva padli a stali sa falošnými rodičmi,
čím namiesto tradície Božej kráľovskej
rodiny vytvorili tradíciu satanovej rodiny.
Celé ľudstvo ako ich potomkovia sa stalo
súčasťou satanovej línie. Po dlhom čase,
keď sa vytvorili správne podmienky, Božia

5. Zajatie židov - Zajatie pápežov
Ako Izrael, tak i Judea prepadli neviere
a modloslužobníctvu, čím stratili Božiu ochranu. Mnohí proroci nabádali ľudí k pokániu, no
nestalo sa tak. Izrael trpel zo strany Asýrčanov
a časom zanikol. Júdea sa dostala pod nadvládu Babylonu. Nastal odsun židov, čím začalo
tzv. babylonské zajatie. Po dobytí Babylonu
Peržanmi dekrétom kráľa Kýra boli židia
slobodní a začali sa vracať späť. Toto obdobie
trvalo približne 210 rokov.
Po rozdelení kresťanského kráľovstva postupne narastal konflikt medzi pápežmi
a kráľmi. Následkom križiackych výprav cirkev stratila autoritu a vplyv, kým vplyv kráľov narastal. Pápež Bonifác VIII. sa dostal
do sporu s francúzskym kráľom Filipom IV.,
ktorý viedol až k pápežovmu uväzneniu.
V roku 1309 pápež Klement V., ktorého zvolenie za pápeža zaranžoval Filip IV., preniesol sídlo pápežov z Ríma do Avignonu. V roku
1377 pápež Gregor XI. vrátil pápežský úrad
do Ríma. To viedlo k obdobiu chaosu, keď sa
až traja pápeži zároveň vyhlasovali za právoplatných pápežov. Proti skazenosti pápežstva
a cirkvi vystupovali mnohí so snahou očistenia cirkvi, no tieto snahy boli potlačované.
Toto obdobie trvalo približne 210 rokov.

6. Príprava na príchod mesiáša - Príprava
na druhý príchod mesiáša
Židia po návrate z Babylonu znovu vystavali
chrám a na naliehanie proroka Malachiáša
ľutovali svoje hriechy. Život sústredili na
Zákon, čím sa začalo obdobie prípravy na
kráľovská rodina začala Ježišom, ktorý však
tým, že mu nebolo umožnené oženiť sa
a stať sa pravým rodičom, nemohol takúto
rodinu vytvoriť.
Božia kráľovská rodina na zemi sa preto začne
rodinou navráteného mesiáša. Mesiáš, to sú
Praví rodičia a ich rodina sa nazýva Pravá
rodina. Vytvorí sa vtedy, keď sa narodia
vnúčatá Pravých rodičov a bude absolútne
stabilná vtedy, keď táto tretia generácia
dosiahne zrelosť. Pravá rodina je počiatkom
Božej kráľovskej rodiny na zemi. Ako však
všetci ľudia môžu byť súčasťou tejto rodiny?
Spôsobom prisobášenia to nie je reálne.
Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je naštepiť
sa do Božej rodovej línie prostredníctvom
požehnania manželstva udeleného Pravými
rodičmi. Stať sa požehnaným párom znamená
nielen stať sa súčasťou Božej kráľovskej
rodiny, ale taktiež začiatok vytvárania
svojej vlastnej pravej rodiny. Každá rodina
môže byť akoby malou kráľovskou rodinou
a všetky takéto rodiny spoločne vytvárajú
veľkú Božiu kráľovskú rodinu.
Stať sa súčasťou Božej kráľovskej rodiny však
taktiež znamená aktívnu zmenu nás samotných,
pretože dovtedy bol satan naším falošným
otcom a padlé návyky, postoje a spôsob života
sa samé od seba nestratia. Preto keď vstúpime
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príchod mesiáša. Počas tohto obdobia vo
svete vznikli kultúry, ktoré by po príchode
mesiáša prijali mesiášovo učenie a vytvorilo
by sa Božie kráľovstvo. Učenie Budhu,
Sokrata, Konfucia, Laotzeho a iných malo
pripraviť ľudí na učenie mesiáša, ktoré musí
mať v sebe schopnosť obsiahnuť všetky
kultúry a transformovať ich do kultúry
Božieho kráľovstva. Toto obdobie trvalo
približne 400 rokov.
Avignonské zajatie pápežov a skazenosť
cirkvi viedli k obrodnému hnutiu, ktoré
vyvrcholilo reformáciou cirkvi a šírením
evanjelia do celého sveta, čím sa začal vytvárať svetový základ pre druhý príchod
mesiáša. Keďže z dôvodu ukrižovania Ježiša
ostala misia vytvorenia Božieho kráľovstva
nenaplnená, učenie Pána druhého príchodu
musí mať schopnosť prekonať rozdiely kultúr v čase Ježiša, ktoré sa odvtedy od seba
viac a viac vzďaľovali, ale aj reagovať na
nové kultúry. Toto obdobie trvalo približne
400 rokov.

Ako je možné z tohto porovnania vidieť, aj
keď sa tieto udalosti odohrávali na rôznych
miestach, v rôznych obdobiach a za účasti
rôznych ľudí, existuje medzi nimi úžasná
časová a udalostná zhoda. Preto jedine od
nás závisí, či urobíme tie isté chyby, aké
sa stali v Ježišovej dobe, a Pán druhého
príchodu bude prenasledovaný, alebo sa
z nich poučíme a s pomocou Pána druhého
príchodu vytvoríme Božie kráľovstvo.
do oblasti Božej kráľovskej rodiny, mali
by sme zanechať padlý spôsob života a učiť sa
žiť životom pravej lásky.

Pokiaľ budú existovať ľudia mimo ríše Božej
kráľovskej rodiny, stále budú pod vplyvom
satana. Keď všetky rodiny budú žiť životom
pravej lásky, celá populácia na zemi a všetky
krajiny budú patriť do ríše Božej kráľovskej
rodiny. Keď i ten posledný človek bude do
nej patriť, bude to znamenať koniec ríše
satanovej kráľovskej rodiny. To bude zároveň
znamenať úplné oslobodenie Božieho srdca.
Bude to taktiež znamenať koniec satana,
ktorý už viacej nebude mať žiadnu bázu, cez
ktorú by ovplyvňoval ľudstvo.
Toto je teda cesta, ako sa môže zmeniť svet
vo svojom samotnom jadre. Na základe
štandardu založeného na posvätnosti
manželstva a rodiny sa objavia rodiny,
ktoré žijú pravou láskou a svojím obetavým
životom pre spoločnosť sú príkladom
ostatným ľuďom. Čím viac rodín prijme
požehnanie do manželstva a žije životom
pravej lásky, tým väčšmi sa ríša Božej
kráľovskej rodiny rozširuje, až nakoniec
obsiahne celú zem. Aj keď to môže vyzerať
ako utópia vytvoriť Božie kráľovstvo, nič
nie je nemožné, keď sa to robí v duchu
pravej lásky a nakoniec to prinesie svoje
ovocie.
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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 1986-1992
Od 17. februára do 20. marca 1986 sa konali zhromaždenia v 160 kórejských mestách, ktoré viedli kórejskí profesori. Na záver
mal reverend Mun v Soule prejav s názvom
„Vízia Kórey v 21. storočí a zjednotenie
Severu a Juhu“. Počas konferencie amerických
kresťanských duchovných o filozofii zjednotenia 9.-16. mája v Kórei 90 duchovných
z 31 denominácií vyjadrilo podporu reverendovi Munovi a Hnutiu zjednotenia. V júli sa
v Kórei a v Japonsku uskutočnilo prednáškové turné profesorov zo svetových univerzít
s témami „Budúcnosť sveta a myšlienky reverenda Muna“ a „Súčasný svet a Hnutie zjednotenia“. V októbri bolo založené Hnutie
profesorov a študentov za zjednotenie Severu
a Juhu.

15. mája 1987 vznikla Federácia občanov za
zjednotenie domoviny, ktorá bola založená
na filozofii stredu. Obdobne bola v bývalej
NSR založená Federácia občanov za zjed-

Úloha žien pri zachovaní mieru
vo svete
(Prejav Dr. Hak Ča Han Munovej počas jej
svetového prednáškového turné na jeseň
v roku 1992, výňatky z prejavu)
Ako ženy odmietame ideológie minulosti, ktoré
potláčali ľudskosť. Všetky nás spája túžba
vyhnať vojnu, vykorisťovanie a útlak z tohto
sveta a urýchliť očakávanú budúcnosť pravej
slobody, mieru a blahobytu.
Ako teda môžeme dosiahnuť svet pravej
slobody, mieru a blahobytu? Aby sme to vedeli,
musíme najprv pochopiť Boha a to, pre aký účel
stvoril univerzum. ... Boh stvoril univerzum,
aby s ním mohol byť vo vzájomnom vzťahu
a prežívať lásku.
Božia láska je pravá, nesebecká a nemenná.
Pravá láska je akt dávania, ktorý nie je podmienený prijímaním. ... Láska prúdi večne iba
vtedy, keď ju dávate bezpodmienečne.
Dámy a páni, čo myslíte, čo prichádza prvé
- láska alebo život? Život človeka je počatý
z ideálu lásky, preto je to láska, ktorá prichádza
prvá. Podstatou života je láska a život je
stelesnením lásky. Teda život má od okamihu
počatia nekonečnú hodnotu a mali by sme ho
žiť pre druhých.

notenie Východu a Západu. Filozofia stredu alebo inak bohizmus je ideológia, ktorá presahuje pravicovú a ľavicovú filozofiu
a vyjadruje ideál, že ľudia sú bratmi a sestrami pod Bohom. Od 31. mája do 3. júna
sa v Soule po prvýkrát konal Samit za svetový mier.
V 1988 sa vo Washingtone, D.C. konala
Konferenciu informačných médií vo svete,
na ktorej boli účastní predstavitelia z bývalého ZSSR.
V roku 1989 začali v Kórei vychádzať noviny Segye Ilbo.
1. februára 1990 bol reverend Mun počas oslavy svojich 70-tych narodenín za účasti medzinárodných dignitárov ocenený medailou
od Mexickej medzinárodnej asociácie učencov. Táto oslava za prítomnosti desaťtisícky
ľudí bola vyjadrením rešpektu a ocenenia

Stretnutie s Michailom Gorbačovom

Takmer po 41 rokoch, koncom novembra
a začiatkom decembra 1991, reverend Mun
navštívil svoje rodisko nachádzajúce sa
v KĽDR. 6. decembra sa stretol s prezidentom Kim Ir Senom.

10. apríla 1992 bola v Soule za účasti
150000 žien založená Federácia žien za svetový mier (WFWP). Počas prednáškového
turné WFWP reverend Mun 6. júla v Kórei
oficiálne prehlásil, že on a jeho manželka
sú „Pravými rodičmi ľudstva ... spasiteľom,
pánom Druhého príchodu a mesiášom“.
Od 19. do 30. augusta sa v Soule konal
1. Svetový festival kultúry a športu, počas ktorého sa konali konferencie rôznych
organizácií. 24. augusta reverend Mun
počas slávnostného banketu zopakoval
prehlásenie zo 6. júla. Hlavným bodom festivalu bola 25. augusta Medzinárodná svätá
svadba, na ktorej prijalo požehnanie manželstva 30000 párov s celého sveta.Po skončení festivalu začala pani Munová svetové
prednáškové turné s názvom Úloha žien
pri zachovaní mieru vo svete.
Pokračovanie v budúcom čísle.

Ak tvrdíme, že svoj život máme žiť len sami
pre seba a pre nikoho iného, potom nikdy
nezakúsime lásku. Pravá lásky začína až vtedy,
keď sa obetujeme, aby sme mohli milovať
druhých. ... Toto je princíp lásky - čím viac
sa obetujeme pre druhých, tým vyššiu úroveň
lásky dosiahneme.
Počas celých dejín Božou stratégiou spasenia
ľudstva bola vždy pravá láska. Satan naopak
používa silu, pretože nie je schopný pravej
lásky. Božou stratégiou je prijať prvý úder, ale
v konečnom dôsledku vyjsť z boja ako víťaz, kým
Satan udiera prvý, no nakoniec vždy prehráva.
Ak raz naozaj začneme chápať Božie srdce, nikdy
sa nebudeme chcieť pomstiť svojim nepriateľom.
Práve naopak, budeme sa snažiť primäť nebo
a zem, aby im pomohli. Ak objímete svojich
nepriateľov a zjednotíte sa s nimi, motivovaní
láskou, ocitnete sa pred bránami Nebeského
kráľovstva. ... Toto je tajomstvo, ktoré sa skrýva
v slovách „Miluj svojich nepriateľov“.

Boh má pravú lásku, pravý život a pravú rodovú
líniu. Pretože máme svoj pôvod v Bohu, tiež
máme pravú lásku, pravý život a pravú rodovú
líniu. ... Podľa Božieho plánu stelesnením
pravej lásky, pravého života a pravej rodovej
línie sú reprodukčné orgány muža a ženy. Akt
lásky upriamený na Boha mal byť najsvätejším
vlastníctvom manželov. Ale kvôli Pádu sa začal
akt lásky považovať za niečo hanebné. Adam
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reverendovi Munovi za jeho život pre svetový mier a spasenie ľudstva v súlade s Božou
vôľou. V apríli reverend Mun v Moskve otvoril 11. Konferenciu informačných médií vo
svete, 3. Samit za svetový mier a 9. Konferenciu za jednotu Latinskej Ameriky za účasti stoviek štátnych predstaviteľov a médií.
11. apríla sa reverend Mun stretol v Kremli
s Michailom Gorbačovom.

a Eva, predkovia ľudstva, padli, keď boli ešte
nedospelí. Ovplyvnení Satanom zasiali semená
falošnej lásky, falošného života a falošnej
rodovej línie.
Boh pripravil veriacich ľudí a ľudí dobrého
svedomia na celom svete, aby ich mohol
adoptovať do pravej Božej rodiny, keď sa táto
rodina objaví na Zemi. Iba ako súčasť Božej
pravej rodovej línie môžeme naplniť Boží
pôvodný ideál pravej lásky. A to je dôvod, prečo
Mesiáš musí prísť.
Dámy a páni, kto je to Mesiáš? Mesiáš - to sú
Praví rodičia ľudstva. Božím pôvodným plánom
bolo ustanoviť dokonalého Adama a Evu ako
pravých predkov ľudstva. Ale Satan napadol
tento ideál a Boh odvtedy pracoval na tom, aby
sa objavili ideálni Praví rodičia, cez ktorých sa
môže celé ľudstvo obnoviť.

Ako Boží synovia a dcéry musíme zdediť Božiu
lásku, život a rodovú líniu. Ba čo viac, musíme
tiež zdediť lásku, život a rodovú líniu Pravých
rodičov. ... To bude začiatok večného mieru
vo svete.
Moje drahé sestry, sľúbme si, že budeme
prelievať krv, pot a slzy, aby sme vytvorili svet,
v centre ktorého bude Boh a pravá láska.
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 používa náboženské výrazy, napr.
Božie kráľovstvo a podobne?

Federácia rodín (FFWP) stavia na odkaze
Cirkvi zjednotenia (CZ), ktorej úlohou bolo
nájsť cestu zjednotenia a porozumenia
medzi rôznymi náboženstvami a cirkvami
a tým vytvoriť podmienky na vytvorenie
Božieho kráľovstva. Keďže CZ položila
základ tohto kráľovstva, jej ďalšia
existencia už nebola opodstatnená. FFWP
existuje na tomto základe a vníma Boha
ako rodiča ľudstva a tiež z tohto dôvodu
operuje s náboženskými výrazmi.
Pôvodne, keby Adam a Eva nepadli,
vytvorili by Božiu rodinu a Boh by bol
ľuďmi vnímaný tak prirodzene, ako ľudia
vnímajú existenciu svojich rodičov. Nebolo
by vzniklo žiadne náboženstvo alebo
cirkvi, nebolo by potreba žiadneho mesiáša
a neexistovali by také pojmy ako svetský
a náboženský.
Preto sa FFWP snaží naplniť tento stratený
ideál a ľuďom priblížiť Boha ako rodiča
ľudstva, ktorý túži mať priamy vzťah
s ľuďmi ako so svojimi deťmi a prebývať
v ich rodinách.

Predstavujeme
Slovenská spoločnosť pre rodinu
a zodpovedné rodičovstvo
Názov nášho občianskeho hnutia je súčasne i naším programom. Od vzniku v roku 1997 sme
volili priority a programy zamerané na posilnenie výkonu funkcií
prirodzenej rodiny v konkrétnych
pomeroch na Slovensku. Všeobecným cieľom našej činnosti je podpora pre manželstvo a rodinu.
Priority a ciele:
1. Podpora výchovného prostredia v rodinách
Dobrá príprava budúcich i súčasných rodičov na výchovu podporuje vzájomnú komunikáciu rodičov
a stabilitu ich vzťahu, je darom pre ich deti a aj
pre spoločnosť. Rodičovská výchova v čase nárastu moci masmédií je náročnou úlohou. Výchovné
pôsobenie rodičov na deti, najmä dospievajúce, má
priveľa partnerov, veľmi silných a aj protichodne
pôsobiacich, ktorým nie je ľahké konkurovať: vplyv
vrstovníckych skupín, elektronických médií, najmä internetu, vplyv individualisticky orientovanej
spoločenskej klímy a konzumistických a hedonistických ponúk. V danom kultúrnom prostredí rodičia potrebujú odbornú pomoc pre zdokonaľovanie sa
v umení komunikácie s deťmi a v ich výchove
ku kultúrnym a duchovným hodnotám. Podporu
výchovného pôsobenia rodičov považujeme za
podstatnú súčasť rodinnej politiky na všetkých
úrovniach jej realizácie.
2. Príprava detí a mládeže na manželstvo a rodičovstvo - pre budovanie ich zdravých rodín
Je to formovanie spôsobilosti detí a mládeže dozrievať k zodpovednej láske prostredníctvom pravdivej

Udalosti

FFWP na Slovensku

Globálny festival mieru

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

22. novembra 2008
sa v Londýne uskutočnil európsky festival mieru (Global
Peace Festival - GPF).
V tento deň zároveň
vo všetkých európskych krajinách prebiehali lokálne stretnutia,
počas ktorých účastníci okrem iného mohli
v priamom prenose prostredníctvom internetu sledovať udalosť z Londýna.
Okrem vystúpení športovcov a umelcov prezentovali Vyslanci mieru úspechy, ktoré
dosiahli spolu s partnerskými organizáciami z celej Európy, a odovzdali sa ocenenia
ľuďom, ktorí sú príkladom v živote pre
iných.
Festivaly GPF sa začali konať v roku 2006.
Hlavnou témou je rodina ako základný
kameň spoločnosti a škola lásky a mieru.
Sú vyvrcholením prebiehajúcich národných programov na celom svete a napĺňajúc
víziu jednej rodiny pod Bohom realizujú
projekty, ktoré vedú k zdravým manželstvám
a rodinám, napomáhajú medzikultúrnej
a medzináboženskej harmónii a rozvíjajú
kultúru mieru.
Viac informácií na:
www.globalpeacefestival.org
a zdravej výchovy ku vzťahom k ľuďom všeobecne
a osobitne k partnerským vzťahom. Naše chápanie
výchovy k sexuálnemu zdraviu, k poznaniu, prijatiu a prežívaniu sexuality v slobode a zodpovednosti ako nástroja lásky je v súlade s poznatkami vied
o človeku, s prirodzenou morálkou, s kresťanským
odkazom i s dokumentmi SZO a OSN.
3. Zabezpečenie práva rodičov na výchovu detí
podľa vlastného svedomia
Milujúca autorita a jej príklad, ktorý poskytujú
rodičia v usporiadanej rodine, je prirodzeným
prostredím a účinným prostriedkom k tomu, aby
si deti a mládež osvojili umenie prijať a ovládať
svoju sexualitu ako nástroj lásky. Príklad rodičov je
najlepšou školou k zodpovednosti za vlastný život
a k solidárnej otvorenosti voči druhým ľuďom. Tieto
vlastnosti sú najlepšou „výbavou“ pre ich budúce
rodiny. Spolupráca medzi rodičmi a školou musí
byť na partnerskom základe a musí rešpektovať
práva rodičov na výchovu detí podľa ich vlastného
svedomia.
Čo považujeme za dôležité pre realizáciu zodpovedného rodičovstva:
1/ V rámci rodinnej politiky štátu i samosprávnych
orgánov podporiť výchovné pôsobenie a zručnosti
rodičov.
2/ V rodinách a v školách v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu/výchovy k sexuálnemu zdraviu klásť dôraz na výchovu ku vzťahom - všeobecne,
osobitne k partnerským vzťahom.
3/ Rozširovať prácu s dysfunkčnými a neúplnými
rodinami, kde je ohrozená výchova detí.
4/ Podporovať úctu vo verejnosti k výchovnej práci
rodičov, k materstvu a k otcovstvu.

Viac informácií na: www.family-sk.sk
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Terézia Lenczová,
predsedníčka SSRZR

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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