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Predsavzatia

nakoniec máme už iba jedno predsavzatie
- naplniť všetky tie predchádzajúce nenaplnené predsavzatia.

OBSAH

S príchodom nového roka si želáme, aby
ten nový bol lepší, než ten starý. Reflektujeme nad tým uplynulým rokom a dávame
si rôzne novoročné predsavzatia. Zvyčajne
v tom duchu, že chceme odstrániť niečo,
o čom vieme, že je našou slabinou. Napríklad, že prestaneme fajčiť, že nebudeme
piť alkohol, že obmedzíme sladkosti, že
schudneme, atď., alebo aj vznešenejšie, že
budeme lepším človekom. Mnohokrát si ich
dávame v prítomnosti blízkych a známych,
aby nás to motivovalo vyslovené predsavzatie naplniť. Hovoríme si „na nový rok po
novom“.

Realita je taká, že predsavzatia sa samé
nenaplnia. To, či sa naše predsavzatia naplnia, závisí iba od nás, pretože veľmi dobre
vieme, že predsavzatia, ktoré si dávame,
sú také, ktoré môžeme naplniť. Predsavzatia
sú o nás. Na jednej strane je to uvedomenie
si a priznanie si svojich slabín, ktoré chceme
odstrániť. Na druhej strane je to skúška našej
vôle a charakteru. Je to akoby slovo, ktoré si
dávame sami sebe, o ktorom nikto nič nemusí
vedieť. Je to skúška samých seba, pretože
keď nedokážeme dodržať toto slovo, ako budeme mať istotu, že dodržíme slovo dané niekomu inému, napríklad pri sobáši?
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Ani sa nenazdáme a prejde rok. Opäť si dávame predsavzatia a s hrôzou zisťujeme, že
sú rovnaké, ako tie predchádzajúce, a že
i v tomto roku to bolo „po starom“. Rok po
roku to isté, až sa časom môže stať, že

Želám Vám úspešné naplnenie Vašich predsavzatí, pričom radšej naplnené jedno predsavzatie, než desať nenaplnených.

Význam manželstva

rozvodu rodičov sa zistilo, že predpokladaná
dĺžka života bola u detí rozvedených rodičov o
štyri roky nižšia. V prípade 40-ročných mužov,
ktorých rodičia sa v ich detstve rozviedli, sa
zistilo, že majú trikrát vyššiu pravdepodobnosť
úmrtia, než tí 40-roční muži, ktorých rodičia sa
nerozviedli. Zdá sa, že rozvod akoby spúšťal
sled udalostí, ktoré zvyšujú riziko predčasného
úmrtia u tých, ktorých rodičia sa rozviedli.

Editoriál

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 fyzické zdravie a dĺžka života
1. Deti, ktoré žijú so svojimi dvomi zosobášenými
rodičmi, majú v priemere lepšie fyzické zdravie
než deti z iného rodinného prostredia
Rozvod a slobodné rodičovstvo majú zjavne
nepriaznivý dopad na fyzické zdravie detí a ich
dĺžku života. Taktiež sa ukazuje, že rozvod zvyšuje
dopad zdravotných problémov u detí. Napríklad
vo Švédsku, ktoré je známe výraznou podporou
slobodných matiek a štátnym zdravotným
systémom, tí dospelí, ktorí vyrastali ako deti
s jedným rodičom, mávali horší zdravotný stav
ako tí, ktorí ako deti
žili s oboma rodičmi.
Skúmaním
vplyvu

Miroslav Rybár

2. Skutočnosť, že rodičia sú zosobášení, významne
znižuje úmrtnosť malých detí
U detí, ktoré sa narodili zosobášeným rodičom, je
nižšia miera detskej úmrtnosti. U detí narodených
slobodným matkám je v priemere približne o 50
percent vyššie riziko detskej úmrtnosti. Predpokladá
sa, že to môže byť spôsobené aj tým, že slobodné
matky sú zvyčajne primladé, chudobnejšie a menej vzdelané ako vydaté matky. Taktiež to môže
súvisieť s celkovým stavom slobodnej matky počas
tehotenstva, čo vplýva na vývoj plodu.
3. V rodine založenej na zosobášených rodičoch
je nižšia miera konzumácie alkoholu a iných
návykových látok ako dospelými, tak i deťmi
Zosobášení muži a ženy majú nižšiu mieru
konzumácie alkoholu a iných návykových látok ako
slobodní muži a ženy. Zistilo sa, že mladí dospelí,
ktorí sa zosobášili, majú trend znižovať konzumáciu
týchto látok. Deti zosobášených rodičov majú
nižšiu mieru experimentovania s týmito látkami
a ich následnej konzumácie. Napríklad dvakrát
viac tínedžerov žijúcich so svojimi slobodnými

RODINA A SPOLOČNOSŤ - 5. Ročník 2 - Číslo 1 - 2006 - Nepredajné. FFWP Nitra, Žilinská 3, 949 01 Nitra.
Tel.: 037/658 8252, Fax: 037/741 1005, E-mail: rodinaaspolocnost@federaciarodin.sk,
Web: http://www.rodinaaspolocnost.sk.

Manželstvo a fyzické zdravie

Nebeské kráľovstvo: Kto doň vstúpi a ako
sa tam dostane - prejav zakladateľov

3

Vy sa pýtate, my odpovedáme

4

Udalosti

4

Predstavujeme - Service For Peace

4

FFWP na Slovensku

4

matkami alebo žijúcich s nevlastnými rodičmi,
a dokonca trikrát viac tínedžerov žijúcich so svojimi slobodnými otcami skúšalo marihuanu.
Možnými príčinami sú zvýšené napätie v rodine,
znížený rodičovský dohľad, a slabšie citové puto
detí k rodičom, hlavne k otcom.
4. Zosobášení ľudia, hlavne muži, žijú dlhšie, než
slobodní jednotlivci
Zosobášení ľudia žijú dlhšie než nezosobášení
alebo rozvedení ľudia. V rozvinutých krajinách
slobodní alebo rozvedení muži v strednom veku
majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia,
než ženatí muži. V prípade nevydatých žien je to
jedenapolkrát vyššia pravdepodobnosť úmrtia, než
u vydatých žien.
5. Manželstvo je spojené s lepším zdravím a nižšou
mierou zranení, chorôb a invalidity ako pre mužov,
tak i pre ženy
Ženatí muži a vydaté ženy majú v priemere lepšie
zdravie ako slobodní alebo rozvedení jednotlivci.
Zosobášení ľudia zrejme lepšie zvládajú chorobu,
sledujú zdravie svojho partnera, majú vyšší
príjem, a zvyčajne zdravší životný štýl ako
slobodní jednotlivci. Bolo zistené, že spomedzi
zosobášených, nezosobášených, rozvedených
a slobodných päťdesiatnikov mali zosobášení
ľudia najnižšiu mieru chorobnosti, zhoršenia ich
stavu a invalidity.
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.

Abrahámova rodina
Ako bolo spomínané v prípade Noemovej
rodiny, tým, že sa Cham nezjednotil so svojím otcom, vytvorenie základu pre príchod
mesiáša nenastalo a Boh musel čakať na
vhodného človeka, s ktorým by mohol ďalej
pracovať. Tým bol Abram, potomok Sema.
Boh požiadal Abrama, ktorý bol akoby
v pozícii Noema, aby obetoval jalovicu,
barana a kozu, a holuba a hrdličku. Abram
túto obeť priniesol, avšak po tom, ako rozsekol jalovicu, barana a kozu na polovice,
vtáky nerozsekol, čo malo za následok, že
táto obeta nemohla byť Bohom úplne prijatá.
Boh mohol prijať akurát Abramov postoj
oddanosti voči Nemu, no následky zlyhania
Abrama museli niesť jeho potomkovia, ktorí
boli 400 rokov utláčaní v Egypte. Bola to
malá nedôslednosť s veľkými následkami pre
jeho potomkov.

Boh ďalej pracoval s Abrahámom (jeho meno
bolo zmenené v dobe, keď Boh od neho
požadoval zavedenie obriezky), a požiadal
ho o obetovanie jediného syna Izáka, ktorého
mal s manželkou Sárou. Bola to zjavne rozporuplná požiadavka, pretože Boh Abrahámovi sľúbil pokračovanie jeho rodu cez Izáka.
Avšak v skutočnosti tu nešlo iba o Abrahámov
postoj, ale hlavne o Izákov postoj, ktorý mal
odškodniť zlyhanie jeho otca počas obetovania zvierat. Abrahám sa rozhodol naplniť
túto požiadavku zo strany Boha a keď Izáka
pripravil na obetovanie, vtedy ho Boh zastavil.
Abrahám totiž preukázal absolútnu oddanosť
voči Bohu, a na druhej strane Izák preukázal
absolútnu oddanosť voči svojmu otcovi, lebo
Izák musel tušiť o čo ide, a keby chcel, mohol
ujsť. Tento Izákov postoj obetovania sa Bohu
umožnil Bohu pracovať ďalej s ním a jeho
rodinou.
Izák sa oženil s Rebekou a narodili sa im
dvojčatá Ezau a Jákob, pričom Jákob sa narodil
druhý držiac sa päty Ezaua. Ako dospelý, hladný Ezau predal Jákobovi za jedlo svoje právo
prvorodenstva. Keď Izák cítil, že sa blíži jeho
čas, rozhodol sa požehnať Ezaua ako prvorodeného. Rebeka však naviedla Jákoba, aby
on získal toto požehnanie, čo sa aj podarilo.

Štyri veľké oblasti srdca

ktorý je rodičom ľudstva.

Manželská oblasť srdca

Manželstvo je jediná oblasť, v ktorej môže byť
naplno vyjadrená sexuálna láska a naplnený jej
zmysel. Sexuálna láska je nesmierna sila, ktorá
použitá mimo manželstva je deštruktívna a spôsobuje obrovské utrpenie ako jednotlivcovi, tak
i spoločnosti (neschopnosť milovať, tehotenstvá
mladistvých, rozpad rodín, atď). Pravá manželská
láska je schopná usmerňovať silu sexuálnej
lásky tak, aby naplnila svoj účel. V sexuálnej
láske manželov manžel a manželka vyjadrujú
Boží tvorivý charakter, keď podobne ako Boh,
sú tvorcami nového života. Preto je sexuálna
láska v rámci manželstva posvätná a má božskú
hodnotu. Avšak sexuálna láska nie je iba pre účel
rozmnožovania. Je to vzácny dar od Boha určený iba
pre manželov prinášajúci neopísateľne naplňujúci
zážitok substanciálneho vyjadrenia lásky medzi
nimi. Čím je láska medzi manželmi hlbšia, tým
je aj jej sexuálne vyjadrenie kvalitnejšie bez
ohľadu na techniku vzťahu, a prípadné problémy
v sexuálnej oblasti môžu manželia ľahko zvládnuť
a naďalej sa tešiť z Božieho daru lásky.

Rodina je školou lásky, a treťou oblasťou srdca,
kde sa stretávame s láskou, je oblasť manželskej
lásky. Po dosiahnutí duchovnej a citovej zrelosti
v oblasti súrodeneckej lásky je človek pripravený
na vstup do manželskej oblasti srdca. Tá sa
vytvorí vtedy, keď sú muž a žena rozhodnutí žiť
jeden pre druhého vo večnom zväzku lásky a toto
ich rozhodnutie je požehnané Bohom. Takýto
manželský pár sa potom stáva jedným, duchovne
nerozlučným celkom.
Manželstvo otvára nekonečný priestor pre
objavovanie novej dimenzie lásky, radosti
a šťastia pochádzajúce z Božej prítomnosti
v manželstve, ktorá je centrom manželského
zväzku. Láska manželov je ukotvená v Bohu
a takáto láska je pravá, absolútna a večná. Je
založená na absolútnej dôvere a vedie manželov
k tomu, aby patrili jeden druhému dušou i telom.
Takáto láska vylučuje žiarlivosť alebo neveru.
Manžel miluje manželku, akoby bola jedinou
ženou na svete, a manželka miluje manžela,
akoby bol jediným mužom na svete. V manželstve
je láska dovedená k dokonalosti, lebo v ňom
môžu manželia naplno vyjadriť svoju lásku
a stať sa pravými rodičmi odzrkadľujúci Boha,

Aj keď tým najerotickejším orgánom človeka a
kľúčom ku kvalitnému sexu je myseľ, sexuálna
láska sa vyjadruje prostredníctvom sexuálnych
orgánov. Prostredníctvom nich sa substanciálne
prejavuje manželská láska, ktorá je ukotvená
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Keď sa to Ezau dozvedel, rozhodol sa, že po
smrti otca zabije Jákoba. Rebeka však poslala Jákoba k svojmu bratovi Lábanovi. Tu
sa Jákob oženil a zadovážil si majetok. Po
rokoch sa s rodinou a s majetkom rozhodol
vrátiť späť, no obával sa svojho brata, ktorý
ho neprestal nenávidieť. Jákob bol však
rozhodnutý získať si svojho brata a preto
všetko, čo mal, poslal dopredu, aby to venoval Ezauovi. Keď sa nakoniec blížil Ezau
i so štyristo mužmi, Jákob sa mu sedemkrát
poklonil. Nato sa mu Ezau ponáhľal v ústrety,
objal ho, padol mu okolo krku a pobozkal ho.
A obaja plakali.
Týmto sa po prvýkrát naplnili podmienky
vytvorenia základu pre príchod mesiáša.
Nielenže
Bohom
vyvolená
postava
demonštrovala jednotu s Bohom (Abrahám
a následne Izák), ale sa po prvýkrát vytvorila jednota medzi starším a mladším bratom
(na rozdiel od zlyhania Kaina a Ábela). Tento
základ bol však iba na rodinnej úrovni a príchod mesiáša do tejto rodiny by malo minimálny dopad na obnovu celého sveta. Preto
Boh prostredníctvom Jákobovej rodiny rozvíjal tento základ na národnú úroveň.
Pokračovanie v budúcom čísle.

v Božej láske. Takto je Božia láska priamo
prítomná v sexuálnom vzťahu a preto sú sexuálne
orgány tou najposvätnejšou časťou nášho tela,
prostredníctvom ktorých sa rodí nový život majúci
svoj pôvod v Bohu. Sexualita v manželstve je
posvätná a sexuálna láska v ňom je v skutočnosti
najvzácnejšou príležitosťou stretnúť Boha a zažiť
Jeho lásku.
Preto je veľmi dôležité, aby sexuálne orgány boli
používané iba v rámci svätého aktu manželstva,
čím sa uchová ich posvätnosť. Tvrdenie „moje
telo patrí iba mne a môžem si s ním robiť, čo
chcem“, je prejavom vrcholnej neúcty voči životu
daného nám Bohom. V manželstve je manželova
láska určená výlučne manželke a manželkina
láska manželovi. Podobne i sexuálne orgány
manžela patria iba manželke a manželkine iba
manželovi.
Manželstvo je posvätným a vzácnym zväzkom.
Umožňuje manželom odzrkadľovať Boha a dávajúc vznik novému životu byť ako Boh. Účel
života nemôže byť naplnený mimo manželstva,
pretože je základom rodičovskej lásky a rodiny.
Preto akýkoľvek iný vzťah než manželský
(homosexuálny, celibátny, promiskuitný) je
vzťahom zabraňujúci človeku naplniť účel svojho
života.
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 1950-1959
Po úteku z pracovného tábora v Hungname
prichádza 24. októbra 1950 do Pchjongjangu,
kde hľadá svojich učeníkov. 4. decembra odchádza peši z Pchjongjangu na juh so svojím učeníkom Kim Won Pilom. 24. decembra
prichádza do Soulu. 4. januára 1951 na príkaz
evakuovať mesto prechádza na druhý breh rieky
Han a vlakom odchádza do Pusanu na juh polostrova, kam dorazí 27. januára.
V máji začína písať knihu „Boží princíp“, ktorú
poväčšine diktoval Kim Won Pilovi. V auguste
stavia chatrč na úbočí Pusanu z nepálených tehál
a kartónových škatúľ, ktorá slúžila ako príbytok
i ako miesto jeho pôsobenia. 10. mája 1952 bola
dokončená prvá verzia knihy „Boží princíp“,
v ktorej je objasnená história padlého ľudstva
a Boží plán spasenia a vytvorenia Božieho
kráľovstva.

V novembri 1952 sa stretá so svojou manželkou
a synom, avšak väčšinu energie venuje práci
s učeníkmi a napĺňaniu svojej misie. Manželka
naliehala, aby sa im viac venoval, našiel si prácu
a staral sa o nich. Nechápajúc jeho činnosť a pobyty mimo rodiny ju viedli k obviňovaniu ho
z cudzoložstva s nasledovníčkami. Nakoniec dosiahla, aby boli v roku 1958 rozvedení.
V decembri 1952 sa pripája reverend I Jo Han,
kresťanský duchovný. 27. júla 1953 bolo podpísané
prímerie medzi Severnou a Južnou Kóreou.
V marci 1954 sa sťahuje do
Soulu. 1. mája bolo za účelom
odškodnenia zlyhania kresťanov prijať Pána druhého príchodu založené Spoločenstvo
ducha svätého za zjednotenie
svetového kresťanstva, neskôr
prezývané ako Cirkev zjednotenia. Počet učeníkov stúpa.
Médiá šíria príbehy o sexuálnych orgiách a že Mun je agentom Severnej Kórey. V auguste ako misionár odchádza do Anglicka Kim Sang Čol David.
V roku 1955 sa pripájajú študenti a profesori
z univerzít Jonse a Ihwa, ktoré boli založené západnými kresťanskými misionármi. V marci bolo
z Univerzity Ihwa vyhodených päť profesorov
a z Univerzity Jonse jeden profesor. V máji bolo

z Univerzity Ihwa vyhodených 14 študentov.
4. júla bol uväznený kvôli údajnému daňovému
úniku a následne aj ďalší učeníci. 4. októbra bol
zbavený viny a prepustený z väzenia Sodemun.
V novembri sa pripája pani Hong Sun E, matka
Han Hak Ča.
V júni 1956 apoštolská cirkev vyslala svojho
pastora Joshua McCabe z Austrálie, aby preskúmal toto nové rozrastajúce sa hnutie.
V lete 1957 uskutočnil 40-dňový pôst na hore
Kjejongsan. 15. augusta 1957 bolo vydané
„Vysvetlenie Božieho
princípu“, ktoré jednoduchšou
formou
približuje obsah knihy
„Boží princíp“. Do
konca roka 1957 Cirkev
zjednotenia pôsobí v 30
mestách Kórey.
Chatrč pri Pusane

15. januára 1958 ako misionár odchádza do
Japonska pán Čwe Bong Čun. 2. januára 1959
ako misionárka odchádza do USA Kim Jong Un
a 18. septembra ako misionár odchádza do USA
Kim Sang Čol David. 2. októbra bola založená
japonská Cirkev zjednotenia.
Miloš Procházka
Pokračovanie v budúcom čísle.

Nebeské kráľovstvo:
Kto doň vstúpi a ako sa tam dostane

a všetkého, čo malo prísť. Toto je hrozná realita Pádu. Následkom neho sme stratili Božie
kráľovstvo v nebi a na zemi. Počas histórie ľudský
orgán lásky symbolizoval najhoršie urážky a preklínania, pretože zničil nebo a zem.

svojej rodiny, svoju rodinu pre účel svojho rodu,
svoj rod pre svoj národ, svoj národ pre svet, svet
pre nebo a zem, a nebo a zem pre účel Boha, je
najbližší Bohu. Takýto človek je objektovým
partnerom Božej lásky.

Vážení bývalí a súčasní prezidenti krajín,
významní náboženskí a spoločenskí predstavitelia. Dnes večer budem hovoriť o princípoch
duchovného sveta, do ktorého vstúpime po smrti
a ktorý nikto nemôže ignorovať.

Základ pre mier a Božie kráľovstvo v nebi a na
zemi má začiatok v láske. Prostredníctvom jednoty
orgánov lásky sa muž a žena dokonale zmiešajú.
Tento vzťah lásky prináša ovocie dobra alebo zla.
Musíme dokonale pochopiť nekonečnú hodnotu
našich orgánov lásky. Cesta neba nás učí, že ani
žena ani muž ich nesmie zneužiť.

Boh stratil svoje milujúce deti následkom Pádu
prvých predkov. Ak sú Vaše deti uväznené,
môžete žiť v sláve? Božie srdce sa nachádza
v stave najhlbšej bolesti. Ľudstvo, žijúce všetkými
formami nedôvery a neposlušnosti, dokonca
ignoruje Boha a vysmieva sa mu ako neexistujúcemu a mŕtvemu. Boh musel znášať túto dlhú
históriu so srdcom plným agónie. Jeho čakanie sa
zdalo byť nekonečné.

(Prejav reverenda Son Mjong Muna počas Svetového festivalu kultúry a športu, 29. január
2001, New York, výňatky z prejavu)

Podľa princípov stvorenia človek vstúpi do nebeského kráľovstva v duchovnom svete až
potom, čo žil v Božom kráľovstve na zemi. My
môžeme žiť v Božom kráľovstve na zemi prostredníctvom vytvorenia jednoty mysle a tela,
jednoty manžela a manželky, jednoty rodičov
a detí, a jednoty súrodencov.
Ten moment, keď sa pravý ženích a pravá nevesta milujú po prvýkrát, je momentom, keď je dosiahnutá dokonalosť manžela a manželky. Život
a pokrvná línia ľudstva začínajú z tohto bodu
lásky. Substanciálne Božie kráľovstvo v nebi
a na zemi taktiež začína otvorením týchto dverí
prvej lásky.
Toto poznanie by nás malo naplniť na jednej
strane úctou a na druhej strane úzkosťou nad
svätosťou prvej lásky. Ak je prvá láska znehodnotená, ničíme tak palác lásky, života, línie

Adam a Eva, ovplyvnení satanovou padlou láskou,
spáchali smilstvo a stali sa nepravým párom. Ako
nepraví rodičia vytvorili nepravú rodinu a preniesli hriech na svoje deti. Prozreteľnosť spasenia je
prozreteľnosťou obnovenia. Musíme vykoreniť
zločin zneužitia lásky a obnoviť pravú lásku.
Počas života na zemi má človek vytvoriť ideálnu
rodinu a zdokonaliť svojho ducha. Potom sa dostaneme do neba v duchovnom svete. Rodinný
život nás vedie k sebaovládaniu pre účel zdieľania
lásky s ostatnými. Preto je rodina základom, na
ktorom môžeme vybudovať Božie kráľovstvo.
Môžeme doň vstúpiť, ale len ako rodiny.
Konečným ideálom všetkých živých bytostí je
stať sa objektovým partnerom Božej lásky a žiť
s Bohom. Ten, kto obetuje seba samého pre účel
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Dnes je deň vhodný na oslavu. 13. januára
2001 sa v Kórei uskutočnil korunovačný obrad
kraľovania Boha. Toto bol ten najväčší deň na
oslavu v celej ľudskej histórii. Po prvýkrát sme
oslobodili Božie srdce. Boh mohol začať svoju
novú históriu založenú na moci a sile pravej lásky.
Toto je úsvit nového veku, v ktorom ľudstvo
v nebi a na zemi môže s vďačnosťou nasledovať
oslobodeného Boha. Odteraz budeme svedkami
žijúceho Boha a často budeme vnímať pomocné
ruky z duchovného sveta.
Úplné znenie sa nachádza 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

?

Stávajú sa snúbenecké páry
prostredníctvom obradu požehnania manželstva manželmi?

Obradu požehnania manželstva sa
môžu zúčastňovať ako snúbenecké
páry, tak i zosobášené páry. Zmyslom obradu požehnania je to, aby ich zväzok bol
požehnaný Bohom ako rodičom ľudstva, na základe
čoho je tento zväzok v duchovnom zmysle vnímaný
ako manželstvo uzatvorené s Božím požehnaním.
Preto sa samotným obradom požehnania manželstva
zo snúbeneckých párov nestávajú manželské páry
v právnom zmysle a je potrebné uzatvoriť sobáš
podľa príslušných právnych konvencií, aby ich zväzok bol aj právne vnímaný ako manželstvo.
V súčasnosti je tento obrad požehnania manželstva
používaný aj v rámci sobášnych obradov v rôznych cirkvách, ktorých predstavitelia sú podľa
príslušných konvencií oprávnení sobášiť. Aj
keď takýto sobáš je platný aj bez uskutočnenia
obradu požehnania manželstva, v tomto prípade je
manželstvo zároveň požehnané Bohom.
Ako bolo spomínané v čísle 2 tohto časopisu, obrad
požehnania manželstva sa používa v zmysle rodinnom. Udeliť tento obrad je výsadou rodičov, ktorí
takéto požehnanie prijali do svojho manželstva. Snáď
keď spoločnosť dosiahne dostatočnú úroveň váženia
si posvätnosti manželstva a rodiny, bude možné to,
aby aj obrad požehnania manželstva uskutočnený
rodičmi snúbencov mohol byť za určitých podmienok akceptovaný ako sobáš v právnom zmysle.

Predstavujeme
Service For Peace
Najväčšou hodnotou v našom živote je láska. Jej čaro
spočíva nielen v jej prijímaní ale aj dávaní, napríklad
v podobe pomoci iným ľuďom. Dnešná spoločnosť
je však napriek tomu veľmi poznačená egoizmom.
Preto v roku 2002 z iniciatívy mladých nadšencov
vznikol projekt Service For Peace (služba mieru)
- SFP, ktorého ťažiskom je myšlienka slúženia a pomoci ľuďom. Tento projekt
sa rozvinul v medzinárodnú
organizáciu, prostredníctvom
ktorej môžu ľudia pomáhať
iným a zároveň si rozvíjať
svoje schopnosti, spoznávať
nových ľudí a zažiť veľa
zábavy.
Na Slovensku sa od roku
2004 uskutočnilo niekoľko
menších aj väčších projektov.
Z tých menších spomeniem
obnovu škôlky v Nitre a čistenie parku v Martine
dobrovoľníkmi z rôznych krajín sveta. Zatiaľ najväčší
projekt prebiehal v rokoch 2004-2005. V júni 2004 sa
v Šamoríne uskutočnilo 5-dňové sústredenie mladých
ľudí z celej Európy. Náplňou programu boli 2 projekty. Prvým bola podpora chlapcov v resocializačnom
centre Adamov. Prežili sme v ich komunite jeden deň,
zapojili sme sa do ich každodenných aktivít a snažili
sme sa ich podporiť v nachádzaní nového spôsobu
života. Druhým bol projekt skrášľovania priestorov
detského rehabilitačného centra v Dunajskej Lužnej,

FFWP na Slovensku

Dňa 29. decembra 2005 sa v Kórei uskutočnilo
„Medzinárodné a medzikultúrne požehnanie
manželstva za svetový mier“. Zúčastnilo
sa ho reprezentatívnych 1147 párov zo 191
krajín pochádzajúcich z rôzneho rasového,
náboženského a národnostného prostredia.
Táto udalosť sa niesla v duchu obsahu prejavu
reverenda Muna počas jeho celosvetového
turné za účelom inaugurácie Univerzálnej
mierovej federácie - Mier môže byť realizovaný prostredníctvom ideálnych rodín vytvorených na základe požehnania manželstva,
prostredníctvom ktorých môžu byť všetky
bariéry medzi rasami, náboženstvami a národnosťami odstránené a môže byť vytvorená
celosvetová rodina všetkých ľudí.
Počas obradu požehnania zúčastnené
páry predniesli pred Bohom a všetkými
zúčastnenými štyri slávnostné manželské
sľuby. Následne si páry vymenili prstene
požehnania. Páry boli vyzvané, aby sa stali
modelovými pármi v procese vytvárania
ideálnych rodín a sveta mieru.
Zúčastnené páry sa potom zúčastnili Globálneho festivalu rodiny organizovaného
aktivistami združenia Služba mieru (Service For Peace), na ktorom boli prezentované programy z rôznych kultúr. Tento program pokračoval 30. decembra
Medzinárodným táborom služby mieru.
Viac na www.iifwp.org.
aby sa v nich deti cítili príjemne. Pre veľký záujem
zo strany centra Adamov a aj rehabilitačného centra
sme projekt zopakovali ešte dvakrát. Neskôr na to nadviazali projekty skrášľovania materskej škôlky v Dunajskej Lužnej a onkologického oddelenia nemocnice
v Banskej Bystrici.
Ľudia sa často rozdeľujú aj z dôvodu vierovyznania, rasy alebo národnosti. Žiť pre druhých je nielen
praktizovanie lásky, ale aj spôsob, ako si získať srdce
„nepriateľa“ a tak podporiť vytvorenie trvalého mieru
v komunite, spoločnosti
a vo svete. Preto spomeniem
jeden významný medzinárodný projekt v Izraeli
z roku 2003. Dobrovoľníci
z celého sveta vrátane Slovenska sa zapojili do čistenia
ulíc v Jeruzaleme. Cieľom
nebolo len odstrániť odpadky, ale taktiež získať srdcia
ľudí pre myšlienku mieru
a ukázať, že nám nie je situácia ich krajiny ľahostajná
a sme ochotní pomôcť. Výsledkom bolo veľa dotknutých sŕdc na oboch stranách.
Verím, že SFP je cesta, ako si rozvinúť nielen svoj
charakter a svoje okolie, ale taktiež ako prispieť k vytvoreniu trvalého mieru.
Dana Leka
koordinátorka projektov SPF na Slovensku
www.serviceforpeace.org
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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.

RODINA A SPOLOČNOSŤ - 5
Ročník 2 – Číslo 1 – 2006

Vydavateľ: Federácia rodín za svetový mier
IČO: 31769829
Číslo účtu: 4010092904/3100
E-mail: federaciarodin@federaciarodin.sk
We b: http://www.federaciarodin.sk
Redakcia: FFWP Nitra
Žilinská 3
949 01 Nitra
Tel.: 037/658 8252

Fax: 037/741 1005

E-mail: rodinaaspolocnost@federaciarodin.sk
Web: http://www.rodinaaspolocnost.sk
Šéfredaktor: Miroslav Rybár
Redakčná rada: Eva Slováková (predseda),
Miloš Procházka, Neya Forgáčová,
Braňo Pauk
Periodicita: Občasník
Cena: Nepredajné
Grafická úprava: Neya Forgáčová
Tlač: Polygrafia Dominant, s.r.o., Nitra
Distribúcia: Súkromní distribútori
Náklad: 1000
Registračné číslo MK SR: 3391/2005
ISSN (online): 1336-7765
ISSN (tlačené vydanie): 1336-7412
Copyright: Federácia rodín za svetový mier.
Za obsah príslušných článkov a inzercie
zodpovedá autor alebo inzerent.
Kopírovanie a rozširovanie celého časopisu v
tlačenej alebo elektronickej forme je povolené
bez súhlasu vydavateľa.

RODINA A SPOLOČNOSŤ - 5. Ročník 2 - Číslo 1 - 2006 - Nepredajné. FFWP Nitra, Žilinská 3, 949 01 Nitra.
Tel.: 037/658 8252, Fax: 037/741 1005, E-mail: rodinaaspolocnost@federaciarodin.sk,
Web: http://www.rodinaaspolocnost.sk.

