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Láska či pokrytectvo

Láska býva v tomto decembrovom období
skloňovaná vo všetkých pádoch. Jednotlivci alebo rôzne organizácie ju vyjadrujú aj
v podobe finančných a iných darov určených
tým, ktorí to potrebujú. Konajú sa rôzne
podujatia na taký alebo onaký účel. Určite
šľachetné.
Pozastavme sa však trochu a zamyslime sa
nad tým. Budeme spokojní s tým, ak kúpime
nejaký časopis na podporu bezdomovcov,
alebo by sme boli spokojnejší, keby výraz
bezdomovec bol neznámym pojmom. Budeme spokojní, ak podporíme detský domov, alebo by bolo lepšie, keby každé dieťa
malo milujúcich rodičov? Budeme spokojní
s tým, ak prispejeme hladujúcim deťom vo
svete, alebo by bolo lepšie, keby netrpeli
hladom vôbec.
Je to tragédia, ale väčšinu problémov si

Význam manželstva
Pre niektorých ľudí je rodina
založená na manželstve
jedného muža a jednej ženy
(ďalej ako manželstvo) zmyslom existencie
a najvhodnejším prostredím harmonického
rozvoja jednotlivca a spoločnosti. Pre iných
je nemanželské spolužitie alebo slobodné
rodičovstvo rovnocennou, ak nie preferovanejšou alternatívou spôsobu života.
Avšak nielen životná skúsenosť, ale aj
odborné výskumy potvrdzujú nenahraditeľný
význam manželstva pre jednotlivca, rodinu
a spoločnosť. Prinášame Vám ďalšie výsledky
rozsiahlej štúdie týkajúcej sa manželstva.
Manželstvo a ekonomická situácia
Dopad štruktúry rodiny na jej ekonomickú
situáciu je veľmi citeľný.
1. Rozvod a slobodné rodičovstvo zvyšujú
chudobu ako pre deti, tak i pre matky
Zvyšovanie miery chudoby prostredia, v ktorom žijú deti, je markantné hlavne u detí s jedným rodičom. V prípade
detí, ktorých rodičia
nie sú zosobášení,
deti zvyčajne zažívajú
väčšiu a dlhšie trvajúcu
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spôsobujú ľudia navzájom. Dokonca i nevedome. Nemusíme si to ani uvedomovať,
ale práve naša pasivita, nevedomosť, či
naivita umožňuje to, že prostredníctvom
iných vznikajú problémy, ktorých následky sa
potom snažíme zmierňovať. Povedané inými
slovami, ak umožníme iným, aby spôsobovali
problémy, potom nás ťažko ospravedlní to,
keď budeme pomáhať tým, ktorým boli spôsobené problémy. Takýto prejav lásky je skôr
pokrytectvom, pretože spôsobovateľ problému vytvára situáciu, v ktorej môžeme vyjadriť
našu „lásku“. Je to ako keď politici vytvoria
nespravodlivé zákony a potom iní kompenzujú následky týchto zákonov pomáhaním tým,
koho tieto zákony postihli. Nebolo by lepšie,
keby existovali iba spravodlivé zákony? Na to
však treba spravodlivých politikov a to závisí
od nás. Konštatovanie, že svet je zlý, je alibizmom. Svet je iba taký, aký si ho vytvárame.
Preto ak vieme, že môže byť lepší, tak ho
takým spravme. Závisí to iba od nás.
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chudobu. Väčšina detí žijúcich s jedným rodičom
alebo s nezosobášenými rodičmi, sa ocitá na
kratšie obdobie pod hranicou chudoby. V prípade
žien po rozvode alebo v prípade slobodných matiek pätina až tretina z nich končí v chudobe.
2. Manželia sú zvyčajne schopní zabezpečiť viac
prostriedkov, než slobodní rodič alebo partneri
v nemanželskom spolužití
Ekonomická výhoda manželských párov je
daná nielen dvomi zdrojmi príjmov. Spoločné
spravovanie a investovanie prostriedkov je
podobné výhodám z obchodného prostredia,
manželstvom sa otvára viac možností
ekonomických výhod a tým aj vyššia možnosť
naplnenia príslušných požiadaviek. Okrem
toho rodičia manželov zvyčajne podporujú
svoje deti viac, než rodičia partnerov žijúcich
v nemanželskom spolužití. Slobodné matky
takmer nikdy nedostanú podporu od rodičov
zo strany otca dieťaťa.
3. Ženatí muži zvyčajne zarábajú viac, než
slobodní muži s podobným vzdelaním a zamestnaním
Zvyčajne je to spôsobené tým, že ženatí muži
majú vyššiu pracovnú motiváciu, nižšiu mieru
striedania zamestnania, zdravší a vyrovnanejší
životný štýl (spánkový režim, strava, menšia
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alebo žiadna konzumácia alkoholu, cigariet).
Podpora manželiek a zodpovednosť za rodinu je
tiež významným faktorom.
4. Nezosobášení rodičia alebo rozvod zvyšuje
u detí pravdepodobnosť slabších výsledkov
v škole
Deti rozvedených alebo nezosobášených rodičov mávajú horšie výsledky na školách a vyššiu pravdepodobnosť neukončenia strednej
školy. Deti rozvedených rodičov dosahujú
omnoho nižšie vzdelanie než deti, ktorým umrel
otec. Deťom, ktorých rozvedení rodičia sa
zosobášia s niekým iným, sa darí podobne, ako
deťom slobodných matiek.
5. Rozvod znižuje u detí pravdepodobnosť
získania vysokoškolského vzdelania a lepšieho
uplatnenia sa
Aj keď väčšina detí rozvedených rodičov ukončí
strednú školu a nájde si zamestnanie, zvyčajne
mávajú nižšie pracovné postavenie, nižší príjem,
vyššiu mieru nezamestnanosti a ekonomických
ťažkostí. Majú menšiu pravdepodobnosť dostať
sa na vysokú školu a absolvovať ju.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Spracované na základe materiálov na
http://www.marriagemovement.org.
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Historické rodiny
Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich
správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní
ideálu rodiny.

Noemova rodina
Ako bolo spomínané v prípade Adamovej
rodiny, tým, že Kain zabil svojho mladšieho
brata Ábela, vytvorenie základu pre príchod
mesiáša nenastalo a Boh musel čakať na
vhodného človeka, s ktorým by mohol ďalej
pracovať. Tým bol Noe, potomok Seta.
Noe žil v dobe, keď ľudstvo bolo podľa Biblie tak skazené, že Boh oľutoval, že stvoril
človeka. Noe bol však najspravodlivejší
a najbezúhonnejší muž medzi svojimi
súčasníkmi a viedol bohumilý život. Boh si
ho vyvolil, aby prostredníctvom jeho rodiny
začali nové dejiny ľudstva. Požiadal ho, aby
postavil archu. Noe túto archu po mnohých
rokoch postavil. Realizoval tým to, v čom
Adam a Eva neuspeli - dodržal Božie slovo,
čím vyjadril svoju jednotu s Bohom.
Následne po potope žil iba Noe s manželkou
a ich traja synovia Sem, Cham a Jafet
s manželkami. Od Boha dostali podobné
požehnania, ako Adam a Eva pred pádom.
Bola tu teda jediná rodina, prostredníctvom

Štyri oblasti srdca
Súrodenecká oblasť srdca
Rodina je školou lásky a druhou oblasťou
srdca, kde sa stretávame s láskou,
je oblasť súrodeneckej lásky, ktorá je
pokračovaním detskej oblasti srdca.
Vzťah lásky sa rozširuje zo vzťahu
k rodičom k súrodencom. Deti sa učia
rešpektovať a mať radi svojich súrodencov
prostredníctvom lásky, ktorú im prejavujú rodičia. Deti prirodzene majú radi
toho, koho majú radi ich rodičia. Preto
je láska rodičov k deťom nevyhnutná pre
rozvoj lásky medzi nimi samotnými.
Deti sa učia zdieľať spoločné veci,
pomáhať jeden druhému, starať sa jeden
o druhého, mať radosť zo vzájomného
dávania a prijímania. Toto vedie k vytváraniu priateľstva a v konečnom
dôsledku k tolerancii, rešpektovaniu
a spolupráci. Okrem toho je táto oblasť
lásky nenahraditeľne dôležitá pre rozvoj
schopnosti milovať pravou láskou, čo
je nevyhnutnou podmienkou pre lásku
v manželstve. Ako súrodenci sa deti
učia žiť pre toho druhého a zároveň
žiť spoločne s opačným pohlavím bez

ktorej Boh mohol pracovať na napĺňaní ideálu
rodiny. Nato však bolo potrebné, aby nielen
Noe, ale aj jeho synovia mali oddaní vzťah
k Bohu. Jednalo sa predovšetkým o druhorodeného Chama, ktorý bol v pozícii akoby
Ábela.
Po potope Noe vysadil vinicu. Stalo sa, že sa
opil a obnažený ležal vo svojom stane. Keď
ho nahého uvidel Cham, oznámil to svojim bratom. Sem a Jafet potom vzali plášť,
položili si ho na ramená, šli pospiatky do stanu a zakryli otcovu nahotu, pričom tvár mali
odvrátenú. Keď sa Noe prebral a dozvedel sa,
čo spravil Cham, preklial ho.
V čom spočívalo previnenie Chama, hoci
to vyzeralo, že sa previnil samotný Noe?
Z bežného ľudského pohľadu to vyzerá, že
sa Cham oprávnene rozhorčil nad otcovým
správaním. Veď sa predsa opil a potom bol
dokonca obnažený. Boh si zrejme neželá,
aby sa ľudia opíjali a následne sa obnažovali.
No kľúčovým faktorom nebolo Noemovo
správanie, ale to, ako sa zachová Cham.
A Cham reagoval podobne, ako keď si Adam
a Eva po páde (mali sexuálny vzťah bez
Božieho súhlasu) uvedomili svoju nahotu,
zahanbili sa a zakryli si svoje pohlavné
orgány. Avšak pred pádom boli nahí a nehanbili sa. To, že sa hanbili za svoju nahotu

súviselo s tým, že zneužili svoje pohlavné
orgány, čím sa vytvoril vzťah medzi nimi
a Luciferom (následne satanom), ktorý ich
nato naviedol. Keby Adam a Eva nepadli,
nebolo by dôvodu hanbiť sa za nahotu alebo
pohoršovať sa nad ňou. Človek prichádza
na svet nahý. Cham, ktorý sa nad otcovou
nahotou nielenže pohoršil, ale to aj oznámil
svojim bratom, vyjadril tým nielen to, že
je ako každý človek po páde Adama a Evy
prepojený so satanovou pokrvnou líniu, ale
zároveň vytvoril bázu na opätovné pôsobenie
satana, ktoré bolo vďaka Noemovej pevnej
viere a následkom potopy zablokované.
Cham bol vystavený veľkej skúške, aj keď
si to nemusel uvedomovať. Mal si však byť
vedomý, že prostredníctvom jeho otca Noema Boh vyjadruje a realizuje svoju vôľu,
a preto mal jednoducho ignorovať, čo videl,
a byť s otcom zjednotený tak, ako Noe
s Bohom. Prostredníctvom toho sa mohol
vytvoriť základ jednoty medzi ním a jeho
starším bratom, a následne v celej rodine.
Tým by vytvorili rodinu, ktorá by bola pevným základom pre úplne podrobenie sa
satana a vytvorenie ideálnej rodiny v centre
s Bohom.
Pokračovanie v budúcom čísle.

problémov sexuálneho charakteru. Ak je
táto súrodenecká láska, ktorá spočíva na
priateľstve a nie na sexualite, rozšírená
i na priateľov, spolužiakov, vrstovníkov,
tak vzťah k budúcemu partnerovi nebude
spočívať na sexuálnej príťažlivosti, ale
na príťažlivosti srdca, ktorá v manželstve
prirodzene vyústi v naplňujúci sexuálny
život. Preto je sexuálna zdržanlivosť pred
manželstvom veľmi dôležitá. Sexuálne
vzťahy pred manželstvom ničia schopnosť
milovať pravou láskou a rozvíjať si
svoje srdce, a v následnom manželstve
nie sú zárukou vernosti a šťastia. Žiadna
alebo málo rozvinutá súrodenecká láska
a predmanželské sexuálne vzťahy často
bývajú skrytou príčinou rozvodov.

a Ábel navzájom nedokázali mať radi
a nedokázali spolupracovať. Ak si deti
navzájom konkurujú, navzájom bojujú,
prináša to ich rodičom smútok, pretože
oni túžia po tom, aby sa ich deti mali
navzájom radi. Podobne náboženské,
rasové, národnostné a iné konflikty
spôsobujú Bohu ako nášmu rodičovi
nevýslovnú bolesť, pretože On túži
po tom, aby sme sa mali navzájom
radi. Je preto veľmi dôležité rozvinúť
si súrodeneckú oblasť lásky, aby sme
mali radi nielen tých, ktorí sú nám blízki
alebo sympatickí, ale aj tých, ktorí sú
iní a dokonca i tých, ktorí nás nemusia
mať radi, aby sme ich nenávisť dokázali
láskou zmeniť na lásku.

Na spoločenskej úrovni správne rozvinutá
oblasť súrodeneckej lásky umožňuje
vnímať svet ako rozšírenú rodinu s jedným spoločným rodičom a ostatných ľudí
ako súrodencov. Láska k blížnemu je
v podstate takouto súrodeneckou láskou.
Existujúce konflikty, spory a vojny
vo svete sú dôsledkom nedostatku súrodeneckej lásky. Dokonca i konkurencia
či už v podnikaní alebo v politike je toho
prejavom. Je to akoby dôsledok toho, že
v prvej rodine ľudstva sa bratia Kain

Súrodenecká oblasť srdca je veľmi
dôležitá na ceste k duchovnej a citovej
zrelosti. Táto zrelosť spočíva v harmónii
medzi myšlienkami a skutkami, ktoré sú
orientované na konanie dobra vo vzťahu
k sebe, svojej rodine a spoločnosti.
Rodina, a spoločnosť ako rozšírená
rodina, môže prosperovať jedine na základe vzájomnej spolupráce za účelom
všeobecnej spokojnosti.
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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 1945-1950
Po oslobodení Kórey od japonskej okupácie
v auguste 1945 začína verejnú misiu.
V októbri 1945 odchádza zo Soulu do rodnej
dedinky Sang-sa-ri, kde je zatknutý z dôvodu platenia „falošnými“ peniazmi, t.j. platidlom, ktoré sa vtedy používalo na juhu polostrova. Po troch dňoch je prepustený
na slobodu.
V novembri 1945 začal pôsobiť ako pomocník opáta Kim Pek Muna v kláštore Sangdodong (v Soule). Opát Kim bol spojený
s vtedajším prezidentom (I Syng Man). Mal
teda zohrať veľmi dôležitú úlohu v procese obnovy, mal sa stať človekom, ktorý
by uviedol mladého a neznámeho Muna
kľúčovým osobnostiam vtedajšej Kórey. Ale
v naplnení svojej misie zlyhal. Preto v apríli

Základ mieru je v pravej láske
(Prejav Reverenda Son Mjong Muna pri
príležitosti zahájenia Zhromaždenia Medzináboženskej a medzinárodnej federácie
za svetový mier počas Svetového festivalu
kultúry a športu 2002, výňatky z prejavu)
Ľudstvo žije v dobe, v ktorej sa zmeny
uskutočňujú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Svet cíti potrebu dialógu medzi náboženstvami, harmónie medzi rasami a vzájomného porozumenia kultúr.
Vážení hostia, čo si myslíte, že je nevyhnutným
základom mieru? Aby sme spoznali nevyhnutný základ mieru, musíme preskúmať Boží
ideál stvorenia. Stvorenie neba a zeme nie je
ničím iným, ako prejav Božej pravej lásky,
a ľudia, ktorí boli stvorení ako páni tohto sveta,
mali naplniť Boží ideál stvorenia - kráľovstvo
neba. Kráľovstvo neba je takým miestom, kde
stvorenstvo a ľudstvo žijú jeden pre druhého
a kde všetci ľudia žijú jeden pre druhého v harmonickej jednote.
Čo je to mier? V medziľudských vzťahoch mier
znamená, že subjekt a objekt sa navzájom zjednotia a vytvoria horizontálny vzťah. To znamená stav úplnej harmónie, kde nie je dokonca
ani tá najmenšia disharmónia.

1946, po šiestich mesiacoch oddanej služby
u opáta Kima, Mun odchádza z kláštora.
2. apríla 1946 sa narodil syn Song Džin
(s prvou manželkou Čwe Son Gil). 27.
mája 1946 ho počas nákupu Boh požiadal,
aby okamžite prekročil 38. rovnobežku
rozdeľujúcu sever a juh Kórey a išiel do
Pchjong-jangu. Odpovedá na Božie zavolanie,
pričom bez rozlúčky opúšťa svoju manželku
a dieťa.
6. júna 1946 dorazil do Pchjongjangu,
v ktorom kórejské kresťanstvo malo svoje
centrum a kde prekvitalo. Na druhej strane tu
komunisti umiestnili svoje sídlo, pretože sever
Kórey bol oslobodený Sovietskym zväzom.
V júni 1946 začal viesť semináre a učiť Božie
slovo. Získal si tak veľkú pozornosť zo strany
kresťanských cirkví. Pretože „odoberal“ týmto cirkvám členov, začali naňho žiarliť a brojiť
proti nemu.
V júli 1946 komunisti začali prenasledovať
náboženské skupiny. 11. augusta 1946 bol
zatknutý políciou pre podozrenie zo špionáže
a obvinený z „narušovania spoločenského
poriadku“. V septembri 1946 bol vo väzení
mnohokrát mučený. 21. novembra 1946 bolo
jeho telo po najkrutejšom mučení vyhodené
z policajnej stanice, pretože sa polícia domMier neexistuje v izolácii, ale má svoj základ
v pravej láske. Takisto, ako sloboda a šťastie majú
svoj základ v pravej láske, i pravý mier nemôže
nastať dovtedy, pokiaľ nebude existovať pravá
láska. Akou láskou je však pravá láska? To je láska, ktorá dáva a potom zabudne, že dala, to znamená, že je to láska dávajúca bezpodmienečne.
To je láska, ktorá dokonca odpúšťa a dáva nepriateľovi. To je druh lásky, ktorý dal Boh ľuďom
v čase, keď nás stvoril. Preto je pôvod
pravej lásky v Bohu. Keď nastane
mier na základe takejto pravej
lásky, potom takýto mier bude
pravým mierom a prinesie
so sebou slobodu a šťastie.
Aké sú podmienky, ktoré
musia existovať za účelom
dosiahnutia pravého mieru?
Po prvé, musíme zjednotiť našu
myseľ a telo, stať sa stelesnením pravej lásky
a potom sa dostať na úroveň dokonaloti. Každý
z nás sa musí stať pravou osobou, ktorá
môže zvolať, “Boh, môj Otec”, bez najmenšej
hanby alebo zaváhania.
Po druhé, ako členovia spoločnosti musíme žiť
životom pre iných a na základe toho musíme
rešpektovať ľudské práva iných. Za žiadnych
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nievala, že je mŕtvy. Jeho učeníci ho našli
polomŕtveho, celého zakrvaveného, dávil
krv. V decembri 1946 pokračoval v kázaní, hoci stále dávil krv. Počas roku 1947
pokračoval v kázaní a prichádzali noví
učeníci.
22. februára 1948 bol zatknutý orgánmi severnej časti Kórey. V tom čase komunisti
kruto prenasledovali všetky náboženské
skupiny. 7. apríla 1948 súd vyniesol rozsudok na päť rokov ťažkých prác v „pracovnom“ (de facto koncentračnom) tábore.
20. mája 1948 bol premiestnený z väzenia
v Pchjongjangu do špeciálneho pracovného
tábora v Hungname. Väzni pracovali v bývalej fabrike na umelé hnojivá, ktorú postavili
Japonci. Väzni mali za úlohu rozbíjať stvrdnuté hnojivo a dávať ho do vriec. Celá práca sa vykonávala ručne, pracovalo sa bez
prestávky. Väzni zomierali od vyčerpania
a hladu. Najdlhšie vydržali jeden a pol roka.
V máji 1948 vznikla Severná Kórea a v auguste Južná Kórea. V júni 1950 vypukla
kórejská vojna. 13. októbra 1950 vojská
OSN začali bombardovať väzenie v Hungname. 14. októbra 1950 ráno o 2:00 uteká
z väzenia.
Miloš Procházka
Pokračovanie v budúcom čísle.

okolností sa nesmieme dopustiť porušenia
ľudských práv inej osoby. Ľudia všetkých rás sú
narodení s rovnakou hodnotou.
Po tretie, musíme vytvoriť rodiny, v ktorých
kvety pravej lásky rozkvitnú v celej svojej kráse.
Keď muž a žena, ktorí sú dokonalí v pravej láske,
vstúpia do manželského vzťahu, splodia deti
a vychovávajú ich, potom sa takáto rodina stáva
pravou rodinou. Rodina je základnou jednotkou pre mier a šťastie medzi
ľuďmi a základnou jednotkou pre vybudovanie
kráľovstva neba na zemi.
Po štvrté, ako predstavitelia spoločnosti a národov musíme v každom prípade zakázať akékoľvek správanie
vedúce k zneužitiu alebo k sprenevere verejných prostriedkov a taktiež
musíme eliminovať všetko, čo ničí prostredie, ktoré nám umožňuje existenciu
a prináša nám radosť. Ničenie životného prostredia nezahŕňa iba ničenie prírodného prostredia, ale taktiež zahŕňa ničenie sociálneho prostredia, ktoré nám umožňuje žiť spolu.
Úplné znenie na stránke FFWP http://www.federaciarodin.sk.
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Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun

Vy sa pýtate, my odpovedáme Udalosti

?

Na stránke FFWP sú uverejnené
nejaké sviatky, o čo ide?

Jedná sa o slávnostné dni, ktoré
sú nielen spomienkou na dosiahnutý stupeň obnovovania
vzťahu medzi Bohom, ľudstvom a kozmom,
ale zároveň i výzvou naplniť odkaz týchto
dní. Niektoré z týchto sviatkov pochádzajú
z obdobia existencie tzv. Cirkvi zjednotenia
(CZ) a boli nesprávne chápané ako cirkevné
sviatky. Je iba historickou skutočnosťou,
že podmienky ustanovenia týchto sviatkov
boli naplnené CZ, hoci pôvodne takéto
sviatky mohli existovať, keby Adam a Eva
nepadli. Tieto sviatky majú teda univerzálnu
podstatu a neboli limitované na Cirkev zjednotenia alebo Federáciu rodín, ako o tom
hovoria aj názvy niektorých z nich. Tieto
sviatky sú v podstate rodinnými sviatkami
a veľmi stručne by sa dali opísať nasledovne: Deň pravého Boha - Boh ako náš
rodič je počiatkom nielen nás, a je preto
prirodzené začínať a končiť v centre s ním.
Deň pravých rodičov - oslava rodičovstva
a zároveň výzva stať sa takým rodičom,
ako je Boh, Deň všetkých pravých vecí milovať nielen ľudí, ale aj celý kozmos, Deň
pravých detí - pokračovanie života, lásky
a rodovej línie je v našich deťoch.

Predstavujeme
Staňte sa Vyslancom mieru
Iniciatíva Vyslancov mieru sa formálne
začala počas medzinárodného sympózia,
ktoré sa konalo v máji 2001 v New Yorku
pod názvom „Slúžiť národu, slúžiť svetu:
Vytvorenie mieru prostredníctvom obnovy rodín, spoločnosti a národov“.
Tento projekt Medzináboženskej a medzinárodnej federácie za svetový mier (IIFWP)
sa začal udeľovaním ocenení významným
osobnostiam, ktoré príkladnou službou
verejnosti prispeli k vytváraniu mieru.
V diplome Vyslanca mieru je uvedené:
Medzináboženská a medzinárodná
federácia za svetový mier v súlade so
svojou misiou ustanoviť mier vo svete
uznáva ako Vyslanca mieru také osobnosti, ktorých život je príkladom ideálu
života pre dobro iných a ktoré zasväcujú
svoj život podpore a propagácii zakladajúcich ideálov IIFWP: všeobecné
morálne hodnoty, príkladný rodinný
život, medzináboženská spolupráca,
medzinárodná harmónia, obnova OSN,
zodpovedné médiá a vytvorenie kultúry
mieru. Prekračovaním rasových, národ-

V novembri 2005 sa v Izraeli uskutočnila ďalšia z blízkovýchodných
mierových iniciatív organizovaná
Medzináboženskou a medzinárodnou
federáciou za svetový mier. Účelom
týchto iniciatív je predovšetkým zmierenie židov, kresťanov a moslimov
a prispenie k vytváraniu podmienok mierového spolunažívania. Týchto aktivít sa zúčastňujú významní
spoločenskí a náboženskí predstavitelia z celého sveta
vrátane Vyslancov mieru. Slovensko malo svojich
predstaviteľov už na niekoľkých z nich.
Pridruženou udalosťou bola inaugurácia pobočky
Univerzálnej mierovej federácie v Izraeli, počas ktorej
zaznel prejav reverenda Muna “Božia ideálna rodina –
model svetového mieru” prezentovaný v rámci jeho
celosvetového prednáškového turné.
Počiatky týchto mierových iniciatív siahajú do roku
2003, kedy bola v máji židovskými a kresťanskými
predstaviteľmi podpísaná Jeruzalemská deklarácia,
v ktorej okrem iného kresťania vyjadrili ľútosť nad
tým, že oslavovali Ježišovo ukrižovanie, a židia nad
tým, že ich predkovia boli príčinou ukrižovania.
V septembri 2003 nasledovala Jeruzalemská mierová rezolúcia podpísaná židovskými, kresťanskými
a moslimskými predstaviteľmi okrem iného vyjadrujúca, že násilie nemôže viesť k mieru. Ďalším významným krokom bola v decembri 2003 korunovácia Ježiša
za kráľa mieru za účasti židovských, kresťanských
a moslimských predstaviteľov.

Zmierovanie a spolupráca týchto troch náboženstiev odvodzujúcich svoje korene od Abraháma je dôležitým základom mieru nielen v tejto oblasti, ale aj na celom svete.

Viac na www.iifwp.org.

nostných a náboženských bariér Vyslanci
mieru prispievajú k naplneniu nádeje
všetkých vekov - zjednoteného sveta
mieru, v ktorom sú harmonizované duchovné a materiálne dimenzie života.
Menovanie za Vyslanca mieru neznamená
len odovzdanie diplomu, ale aj výzvu k činnosti. Vyslanci mieru s plnou vážnosťou
berú svoju zodpovednosť či už ako aktivisti
miestnej komunity, podnikatelia, premiéri
alebo prezidenti krajín.
Vyslanci mieru prispeli v oblasti výchovy
a prevencie HIV/AIDS, trvalého rozvoja,
mierotvorného procesu, medicínskej pomoci, organizovania finančných zbierok, medzináboženských a iných aktivít.
Menovanie za Vyslanca mieru je prestížne
ocenenie. Je to významná iniciatíva
oceňovania tých, ktorí prispievajú k vytváraniu kultúry mieru.
V prípade záujmu o ďalšie informácie, poprípade ak máte záujem stať sa vyslancom
mieru alebo viete o niekom, kto svojím
životom stelesňuje ideály vyslanca mieru,
kontaktujte pobočku IIFWP na Slovensku
- tel./fax: 02-5292 6615, email: iifwpsk@
conilguk.sk.
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FFWP na Slovensku
Prezident: Ing. Igor Koromház,
prezident@federaciarodin.sk
Kontakt:
Bratislava:
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 emailom.
V prípade, že máte prístup na internet, môžete
si stiahnuť všetky doteraz vydané čísla a prípadne si ich vytlačiť.
Ak máte nejaké návrhy na nové rubriky alebo
radi píšete, pošlite nám Vaše návrhy alebo
príspevky. Radi ich prehodnotíme a uverejníme.
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