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Ach, tá mládež?

Aká je tá mládež skazená, zvyknú niekedy
konštatovať príslušníci staršej generácie. Ako
to potvrdzujú štatistiky, zrejme nie sú ďaleko
od pravdy. Rozmáha sa konzumovanie alkoholu, fajčenie, užívanie drog, praktizovanie
predmanželských sexuálnych vzťahov. Dokonca medzi dievčatami je miera užívania
návykových látok, hlavne alkoholu a fajčenia
alarmujúca. Ak si mladé dievčatá zničia svoje zdravie alkoholom, cigaretami, drogami,
predmanželskými sexuálnymi vzťahmi, ako
chcú potom priviesť na svet zdravé deti?
Možno to niekto považuje za módne, ale
ak nejaká „móda“ ohrozuje zdravie a život,
tak konanie podľa takejto módy je prejavom
primitivizmu.
Avšak pozrime sa na túto „skazenú“ mládež
z iného uhla pohľadu. Prečo žije tak, ako
žije? Odkiaľ berie vzory na svoje správanie?
V prvom rade je príklad v rodine. Ak sú

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 duševné zdravie a citové
rozpoloženie
1. Deti, ktorých rodičia sa rozvádzajú, majú
vyššie riziko vzniku psychologických problémov
a duševných chorôb
Rozvod rodičov je zvyčajne pre deti príčinou
značných citových problémov a zvyšuje riziko
vzniku vážnych duševných chorôb. Tieto riziká vzniku duševných problémov sa po
rozvode nestrácajú.
U detí pretrváva vyššie
riziko vzniku depresií a
duševných chorôb, čo
sa môže neskôr prejaviť
následkom zhoršených

rodičia fajčiari, konzumujú alkohol, poprípade
nejaké drogy alebo si „obohatia“ manželské
spolunažívanie neverou alebo výmenou partnerov, veď je to „módne“, tak sa niet čo čudovať,
že to s najväčšou pravdepodobnosťou budú
robiť aj ich deti. V druhom rade je tu vplyv
spoločnosti. Ľahká dostupnosť alkoholu, cigariet, drog, nehovoriac o pornograﬁi, a všetko
buď priamo alebo nepriamo propagované
vo väčšine médií v tom v zmysle, že iba tí,
ktorí tak žijú sú „cool“, to všetko zvyšuje
pravdepodobnosť, že aj tá najväčšia snaha
rodičov nefajčiarov, nekonzumentov alkoholu,
neužívajúcich drogy a praktizujúcich vernosť
v manželstve, môže vyjsť navnivoč.
Preto ako dospelí, ako rodičia, ako predstavitelia spoločnosti, ak chceme, aby mladí nekonzumovali alkohol, nefajčili, neužívali drogy
a nemali mimomanželské sexuálne vzťahy, tak
to nerobme ani my a nedovoľme, aby to bolo
propagované a podporované.
Miroslav Rybár

výsledkov v škole, vlastných manželských problémov, rizika vlastného rozvodu, a ekonomických problémov. Psychologický dopad rozvodu je
rôzny v závislosti od konkrétneho konﬂiktu medzi
rozvádzajúcimi sa rodičmi. Keď je tento konﬂikt
výrazný a trvalý, a navyše násilného charakteru,
deti zo psychologického hľadiska po rozvode skôr
získajú. Avšak ukazuje sa, že väčšina rozvodov sa
udeje v prípade málokonﬂiktného vzťahu medzi
rodičmi, ktorý sa dal riešiť.
2. Rozvod významne zvyšuje riziko samovraždy
Vysoká miera rozdrobenosti rodiny súvisí s vyšším
rizikom spáchania samovraždy ako v prípade
dospelých, tak i v prípade dospievajúcich. Muži
a ženy po rozvode majú v porovnaní s mužmi a
ženami žijúcimi v manželstve viac než dvakrát
vyššiu mieru pokusov spáchania samovraždy. Aj
keď ženy majú všeobecne nižšiu mieru spáchaných samovrážd, v prípade vydatých žien je menej
pravdepodobné, že spáchajú samovraždu, než
rozvedené alebo nikdy nevydaté ženy. V druhej
polovici 20. storočia sa v prípade tínedžerov a
mladých dospelých počet samovrážd strojnásobil. Na základe zistení sa ako najdôležitejšia
príčina javí zvýšený podiel mladistvých žijúcich
v domácnostiach s rozvedeným rodičom.
3. Zosobášené matky majú nižšiu mieru depresií,
než slobodné alebo nezosobášené matky
Manželstvo znižuje riziko objavenia sa depresií
u matiek. Pri skúmaní matiek detí predškolského
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veku žijúcich v mestách sa zistilo, že riziko objavenia sa depresie bolo omnoho väčšie v prípade nezosobášených matiek. Manželstvo zohráva významnú antidepresívnu funkciu aj
prípade matiek-tínedžeriek. V prípade skúmania 18-19 ročných matiek majúcich svoje prvé
dieťa, slobodné matky mali jedenapolkrát viac
depresívnych symptómov, než zosobášené
matky.
Sledovanie depresií u matiek je dôležité, pretože depresia je vážny problém pre duševné
zdravie matky a vážny rizikový faktor pre deti.
Okrem toho, že u slobodných matiek je vyššia
pravdepodobnosť objavenia sa depresie, následky depresie postihujú aj citové rozpoloženie
dieťaťa, ktoré sú rozsiahlejšie u detí slobodných
matiek, pretože slobodné matky nemajú takú
podporu, ako zosobášené matky, a deti slobodných matiek majú veľmi limitovaný, až žiadny
kontakt so svojím (nedepresívnym) otcom.
Dlhodobé pozorovania mladých dospelých po
sobáši, po rozvode alebo žijúcich ako slobodní
naznačujú, že manželstvo prospieva duševnému
zdraviu a citovému rozpoloženiu ako v prípade
mužov, tak i žien.
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

Mojžišova rodina
Po tom, ako sa prostredníctvom Abraháma,
Izáka a Jákoba po prvýkrát vytvoril základ
pre mesiáša na rodinnej úrovni, Boh prostredníctvom Jákobovej rodiny rozvíjal tento
základ na národnú úroveň. V období hladu
sa Jákobova rodina presídlila z Kanaánu do
Egypta, kde jeho syn Jozef zastával významné postavenie. Časom sa z nich stala početná
komunita, ktorú 400 rokov využívali ako
otrokov, čím odškodňovala zlyhanie Abraháma pri obetovaní zvierat.
Mojžiš aj napriek tomu, že bol 40 rokov vychovávaný na faraónovom dvore, vďaka svojej matke, ktorá mu robila dojku, nezabudol
na svoj pôvod. Preukázal to tým, že bránil
jedného z Izraelitov pred bitkou Egypťana,
ktorého nakoniec zabil. Izraeliti si mali
uvedomiť, že Mojžiš je na ich strane a mali
sa s ním zjednotiť. Na tomto základe jednoty
by ich mohol Boh pod vedením Mojžiša
za krátky čas vyviesť z Egypta do Kanaánu.
Avšak Izraeliti zradili Mojžiša a preto pred

Štyri veľké oblasti srdca
Rodičovská oblasť srdca
Rodina je školou lásky a štvrtou, poslednou
oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je
oblasť rodičovskej lásky. V nej môže Bohom
požehnaný manželský pár naplno odzrkadľovať
Boha. Boh z pohnútky lásky stvoril ľudí ako
svoje deti, aby žili v láske, manželia z pohnútky
lásky dávajú život deťom, aby žili v láske.
V rodičovstve sa takto uzatvára cyklus života a
lásky - žiť životom lásky, aby z lásky vznikol
nový život, ktorý bude žitý v láske.
Zrod prvých ľudí znamenal, že sa z Boha stal
rodič, narodenie sa dieťaťa znamená, že sa
z manželov stávajú rodičia a môžu prežívať
rodičovskú lásku i zodpovednosť. Zároveň môžu
pochopiť Božie rodičovské srdce, ako sa tešil, ale
i ako trpel podľa toho, ako sa ľudia správali voči
Nemu i voči sebe navzájom.
Rodičia pre svoje dieťa stelesňujú Boha a na
základe toho, ako ich dieťa vníma, si vytvára
svoju predstavu o svete a Bohu. Preto by rodičia
mali svojím životom a prostredníctvom svojej
rodičovskej lásky, ktorá má odzrkadľovať Božiu
rodičovskú lásku, viesť deti tak, aby sa z nich
stali pravé ženy a muži žijúci pravou láskou,
pretože byť dokonalý ako Boh znamená žiť pra-

faraónom utiekol do kraja Madián. Takto sa
prvý pokus vytvorenia základu pre mesiáša
nenaplnil.

základu pre mesiáša bol neúspešný a púť Izraelitov sa predĺžila na 40 rokov - za každý deň
prieskumu jeden rok putovania púšťou.

Po 40-tich rokoch Boh povolal Mojžiša, aby
vyviedol Izraelitov z Egypta. Mojžiš svojimi
činmi preukázal, že je človekom poslaný Bohom a Izraeliti sa s ním zjednotili a začali ho
nasledovať. Avšak nato, aby sa vytvoril základ pre mesiáša, Izraeliti mali počas celého
putovania do Kanaánu Mojžišovi dôverovať
a nasledovať ho. No po krátkom putovaní,
keď sa Mojžiš na hore Sinaj pripravoval, aby
obdržal od Boha dve kamenné tabule s desiatimi prikázaniami a inštrukcie o arche zmluvy a
svätostánku, Izraeliti sa na čele s Mojžišovým
bratom Áronom obrátili Bohu chrbtom a začali
uctievať zlaté teľa. Mojžiš po príchode v hneve
hodil tabule o zem a rozbil ich. Preto na príkaz
Boha Mojžiš vytesal náhradné tabule a tí Izraeliti, ktorí si zachovali vieru, podľa inštrukcií
vytvorili archu zmluvy a svätostánok. Zachovávaním Božích prikázaní a uctievaním svätostánku si mali Izraeliti udržiavať vieru v Boha,
aby sa vytvoril základ pre mesiáša. Avšak viera
Izraelitov kolísala až do takej miery, že už pred
vstupom do Kanaánu po 40-dňovom prieskume
desiati z dvanástich prieskumníkov priniesli
správy plné neprávd a Izraeliti sa chceli vrátiť
do Egypta. Týmto aj druhý pokus vytvorenia

Počas týchto rokov tá generácia Izraelitov,
ktorá odišla z Egypta a nedokázala si udržať
vieru v Boha a jednotu s Mojžišom, vymrela,
a ostala tu druhá generácia, ktorá už nebola
priamo spojená s Egyptom a bola odhodlaná
dôjsť do Kanaánu. No i napriek tomu sa často
sťažovali a potom, ako Mojžiš v hneve nad
nimi následkom svojej chyby, keď dvakrát
udrel na skalu, aby z nej vyviedol vodu,
nemohol vstúpiť do Kanaánu, bol jeho misiou
poverený Józue. Józue a Kálef boli tými prieskumníkmi, ktorí pred 40-timi rokmi priniesli
z prieskumu pravdivé správy, a boli jedinými
z prvej generácie, ktorí sa dostali do Kanaánu.
Ani Mojžiš, ani jeho brat Áron a ani ich sestra Miriam sa nedostali do Kanaánu. Druhá
generácia Izraelitov sa zjednotila s Józuom
a úspešne vkročila do Kanaánu a ovládla ho.
Takto sa tretí pokus vytvorenia základu pre
mesiáša na národnej úrovni úspešne naplnil,
a Izraeliti si mali zachovávať vieru v Boha,
aby potom, keď príde mesiáš, ho nasledovali.
Avšak Izraeliti vo svojej viere kolísali a vytvorenie podmienok na príchod mesiáša sa
neustále predlžovalo.

vou láskou. Ak dieťa kráča cestou pravej lásky a
v dospelosti sa stane rodičom odovzdávajúc túto
štafetu pravej lásky ďalej, rodičovská láska naplnila svoje poslanie a rodičia sú nevýslovne šťastní.
Vtedy si ich deti už ako rodičia dokážu uvedomiť
a pochopiť konanie svojich rodičov a byť im
dodatočne vďačné i za to, čo predtým odmietali.
Takto sa rodičia tešia nielen vnúčatám, ale i tomu,
že sa vytvoril hlbší vzťah s ich deťmi. Týmto
sa v rodičovskej oblasti srdca uzatvára cyklus
štyroch veľkých oblastí srdca, v ktorých sa ľudia
a Boh stávajú jednou rodinou. Staním sa rodičmi a
odzrkadľujúc Božiu rodičovskú lásku naplňujeme
účel, pre ktorý nás Boh stvoril a ktorý je účelom
nášho života. Takýchto rodičov nazývame pravými rodičmi a Boh bude nevýslovne šťastný, keď
uvidí ľudí žiť pravou láskou a tradíciu pravej lásky
prechádzať z generácie na generáciu.

odraziť na ich vzťahoch v manželstve a neskôr
v rodičovstve, keď ako rodičia nedokážu dať
svojim deťom pravú rodičovskú lásku, lebo ju
nezažili od svojich rodičov.

Ak však rodičia nie sú schopní poskytnúť dieťaťu
adekvátnu lásku a žiť príkladným životom,
jeho srdce sa nemusí dostatočne rozvinúť a
byť schopné milovať pravou láskou. Potom
hlavne počas dospievania dochádza k rozporom medzi ním a rodičmi, stáva sa rebelujúcim
a hľadá rôzne náhrady chýbajúcej lásky. Preto sa
mladí ľudia uchyľujú k voľnému sexu, drogám,
zločinnosti alebo dokonca k samovraždám. Bez
pravej rodičovskej lásky si deti nedokážu správne
rozvinúť ani súrodeneckú oblasť srdca, čo sa môže
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Pokračovanie v budúcom čísle.

Avšak aj keď rodičia poskytnú svojim deťom
adekvátnu lásku a žijú príkladným životom, ešte
to nezaručuje, že deti budú kráčať cestou pravej
lásky. Ak spoločnosť gloriﬁkuje individualizmus,
promiskuitu a rôzne sexuálne úchylky, deti aj
napriek snahe svojich rodičov môžu byť ľahko
strhnuté prúdom falošnej lásky. Ako veľmi musel
trpieť Boh, ktorý všetko investoval do svojich detí
Adama a Evy, keď neposlúchli Jeho varovanie a
na navádzanie Lucifera sa dopustili predmanželského sexuálneho vzťahu, ktorým zničili
možnosť dosiahnuť pravú lásku a odzrkadľovať
tak Boha. Deti sú neustále vystavené takýmto
pokušeniam a rodičia zažívajú podobnú bolesť
ako Boh, keď sa ich deti odklonia od cesty pravej
lásky.
Preto je odhodlanie stať sa pravým rodičom a byť
pravým rodičom nesmiernou úzkosťou, či budú
deti kráčať cestou pravej lásky, ale aj nesmiernou radosťou, keď sa z detí stanú praví rodičia.
Preto by malo byť prirodzené, že praví rodičia sú
tými ľuďmi, ktorým prináleží najväčšie uznanie
spoločnosti.
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 1960-1967

27. marca (1.3.1960 podľa lunárneho kalendára)
bol vyhlásený Deň rodičov. Vo veku 40 rokov sa
11. apríla 1960 (16. marca lunárne) oženil s Han
Hak Ča (narodená 10.2.1943 (6. 1. lunárne)).
Jej matka Hong Sun E sa po nasledovaní
niekoľkých kresťanských skupín očakávajúcich
príchod mesiáša pripojila v roku 1955 k Cirkvi
zjednotenia. 16. apríla 1960 manželia Munovci
udelili požehnanie manželstva prvým 3 párom.
19. novembra (1.10.1960 lunárne) bol vyhlásený
Deň detí.
27. januára 1961 sa narodila dcéra Je Džin. 15.
mája sa uskutočnilo požehnanie manželstva 33
párov.
4. júna 1962 sa uskutočnilo požehnanie
manželstva 72 párov. V novembri sa pod

Boží model ideálnej rodiny a národa
a kráľovstvo mieru
(Prejav Dr. Hak Ča Han Munovej počas svetového turné po 180 krajinách v období 28. apríla - 30. augusta 2006, výňatky z prejavu)
Vážení vedúci predstavitelia, vyslanci mieru a
členovia požehnaných rodín, ktorí prichádzate
z celého sveta a dúfate v uskutočnenie svetového
mieru a založenie ideálnej domoviny v nebi i na
zemi.
Boh stvoril Adama and Evu a ustanovil ich ako
prvých predkov ľudstva. Vložil všetko do toho,
aby ich vychoval ako svojho syna a dcéru, ktorí
s Ním budú spojení láskou, životom a rodovou
líniou. Vzťah medzi rodičom a dieťaťom je
najvyšší a najdôležitejší zo všetkých vzťahov,
a jedine cez tento pokrvný vzťah sa dá navždy
zabezpečiť odovzdávanie Božej pokrvnej línie.
Tento vzťah sa však pádom Adama a Evy
prerušil. Adam a Eva vytvorili pokrvný vzťah
so Satanom a stali sa tak Satanovými deťmi.
Táto skutočnosť hlboko zranila Božie srdce a
celé dejiny ho napĺňala žiaľom a smútkom. Jediný spôsob, ako odstrániť Boží žiaľ, je obnoviť
pravú rodinu, ktorá nie je spojená so Satanovou
pokrvnou líniou. Preto by sme všetci mali
vytvoriť pravé rodiny, ktoré sú Božím ideálom
stvorenia.

vedením Dr. Lí Sang Hun začalo hnutie Víťazstvo
nad komunizmom (Victory over Communism).
29. decembra sa narodil syn Hjo Džin.
V apríli 1963 bola v USA zaregistrovaná Cirkev
zjednotenia. 24. júla sa uskutočnilo požehnanie
manželstva 124 párov. 21. júna bol vyhlásený
Deň všetkých vecí (1.5.1963 lunárne). 27. júla
bola založená inštitúcia Little Angels za účelom
podpory svetového mieru a harmónie prostredníctvom kultúry. V Európe
pokračujú misionárske aktivity
(Peter Koch v Nemecku (bývalá
NSR), Paul and Christel Wernerovci v Rakúsku - 1964).

10. januára 1966 bolo založené hnutie CARP
(Collegiate Association for the Research of Principles - Vysokoškolská asociácia pre štúdium
princípov). 1. mája vychádza kniha „Boží
princíp“. 13. júna v Rakúsku a 29. októbra v Taliansku bola založená Cirkev zjednotenia. 7. novembra bola v spolupráci s predstaviteľmi protestantských cirkví založená ECA (Ecumenical
Christian Association - Ekumenická kresťanská
asociácia, označovaná tiež ako Supra-Denominational CA - naddominačná).
4. decembra sa narodil syn
Heung Džin.

Počas roka 1967 sa konali
mnohé ekumenické a teologické aktivity organizované
28. júla 1964 sa narodila dcéra
ECA za účasti predstaviteľov
He Džin (zomrela 4. augusta).
rôznych cirkví. Reverend Mun
11. decembra bola v Nemecku
podporil založenie Spoločnosti
založená Cirkev zjednotenia.
pre štúdium kórejských
28. januára 1965 sa začalo prvé
náboženstiev (Society for the
svetové turné po 40 krajinách.
Study of Korean Religions)
Počas turné v USA sa reverend
v centre s katolíckym kňazom
Mun stretol s významným dua riaditeľom katolíckeho interchovným médiom Arthurom
denominačného hnutia Park
Svadba (1960)
Fordom a s bývalým preziJang Eun a anglikánskym
dentom Dwight Eisenhowerom. Niektorí špiri- kňazom Jo Kvang Von, ktorý bol viceprezidentisti dostali zjavenie, že prišiel veľký osloboditeľ tom NCC v Kórei (National Council of Churches
ľudskej rasy. Od 1. júla turné pokračovalo - Národná rada cirkví). 24. decembra sa narodila
v Európe. 14. augusta sa narodila dcéra In Džin. dcéra Un Džin.
10. októbra sa návratom do Kórey turné skončilo.
Pokračovanie v budúcom čísle.

Teraz nastala éra po príchode neba, vek nového
neba a novej zeme. Prišiel čas vlády neba a my
máme to šťastie, že môžeme znovu vybudovať
pôvodnú rodinu, ktorá bola stratená pádom Adama a Evy. V takejto rodine bude prebývať Boh.
Bude to rodina troch generácií - starých rodičov,
rodičov a detí - žijúcich v harmónii.

Vaše rodiny ba mali byť miestom, po ktorom
sa bude Bohu cnieť a kam sa vždy bude
chcieť vrátiť, kam bude môcť prísť slobodne
ako rodič, ktorý chce navštíviť svoje deti. Tu
sa môžu naplno rozvinúť všetky štyri oblasti
lásky alebo štyri oblasti srdca - rodičovská,
manželská, súrodenecká a detská. Takto sa
dosiahne Boží večný vzor ideálnej rodiny.
Jej rozšírením sa spoločnosť, národ a celý fyzický a duchovný svet premení na kráľovstvo
mieru, ktoré bude mať podobu ideálnej rodiny.
Vážení hostia, žijete v tom najpožehnanejšom
a najdôležitejšom období histórie. Toto je éra
ideálneho kráľovstva mieru. Končí sa doba,
keď padlý a skorumpovaný svet umožňuje zlým
ľuďom, aby žili lepšie ako ostatní.

Rodina je vzorom harmonického spolužitia.
Vytvára domov, kde sa rodičia a deti navzájom
milujú a rešpektujú, vzťah manžela a manželky je
postavený na vzájomnej dôvere a láske, súrodenci
si veria a spoliehajú sa jeden na druhého a všetci
žijú spolu v harmonickej jednote. To znamená, že
máte vytvoriť pravú rodinu, kde kmeň pravej lásky
vyrastá z koreňov pravej lásky a prináša ovocie
pravej lásky. V takejto rodine je koreň histórie dobra živý a postupne v nej zapúšťa svoj koreň aj
Nebeské kráľovstvo v nebi a na zemi.
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Majte, prosím, preto na pamäti, že všetci, ktorí
ste sa tu dnes zišli, ste centrálnymi postavami pri vytváraní ideálneho kráľovstva mieru
na tejto zemi. Vyzývam vás, aby ste svojím
zanieteným úsilím pomohli vytvárať Božiu
ideálnu rodinu, ideálny národ a kráľovstvo
mieru.
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

?

Aký je obsah manželských sľubov daných Bohu počas obradu
požehnania manželstva?

Prostredníctvom požehnania
manželstva zúčastnené snúbenecké a manželské páry vyjadrujú odhodlanie naplniť ideál manželstva a
vytvoriť rodinu, ktorá bude prispievať k vytváraniu sveta pravej lásky. Toto odhodlanie je vyjadrené prostredníctvom štyroch sľubov daných
Bohu, na základe čoho Boh môže požehnať
manželský zväzok, ktorý sa tým stáva večným
manželským zväzkom. Obsah sľubov:
a) sľubujete, že sa stanete pravým mužom a
pravou ženou žijúci pravou láskou,
b) sľubujete, že sa stanete pravým manželom
a manželkou, ktorí vytvoria rodinu v centre
s Bohom a nerozvedú sa,
c) sľubujete, že sa stanete rodičmi, ktorí budú
vychovávať deti k nasledovaniu tradície
pravej lásky a sexuálnej zdržanlivosti pred
manželstvom,
d) sľubujete, že stelesníte ideál rodiny, ktorá
pomáhaním spoločnosti bude prispievať k vytváraniu harmonickej spoločnosti a svetového
mieru.
Ako vidno, ich rozsah sa týka jednotlivca,
manželov, rodiny a celého sveta. Obsah je
univerzálny, nie je ohraničený na žiadnu
národnosť, rasu alebo vierovyznanie. Je to sľub
muža a ženy daný Bohu, Rodičovi ľudstva, pre
ktorého je dôležité to, či človek žije pravou
láskou alebo nie.

Predstavujeme
Federácia žien
za svetový mier
Federácia žien za svetový
mier (WFWP) bola založená
v roku 1992 v Južnej Kórei a pôsobí takmer v každej
krajine. Prezidentkou a spoluzakladateľkou WFWP je
pani Hak Ča Han Munová. Na Slovensku inaugurácia
WFWP prebehla 12. decembra 1992. Jej poslaním je
spájať ženy v aktivitách pre ozdravenie spoločnosti. Čas,
v ktorom žijeme, je ,,dobou žien“. Bez ich aktívneho
prístupu k spoločenským problémom a k zabezpečeniu
trvalého mieru vo svete sa tieto zložité veci nepohnú
dopredu.
Na prelome rokov 1992/93 sme sa zapojili do európskej
iniciatívy WFWP proti vojne v bývalej Juhoslávii, zameranej hlavne na podporu týraných moslimských žien
v Bosne.
Od roku 1994 organizujeme prednášky na témy
manželstva, rodiny, lásky, sexuality, duchovného sveta,
odpúšťania, postavenia žien, drog, pornograﬁe a iné,
čo taktiež prispelo k úspešnému priebehu Roka rodiny
vyhláseného OSN. V rámci charity sme začali zbierať
veci pre detské domovy. Pre školy, detské domovy a
domovy dôchodcov sme s japonskými členkami WFWP
pripravovali rôzne programy, napríklad tvorba origamov, prezentácia čajového obradu, tance a vystúpenia
našich detí. Medzinárodná WFWPI ﬁnančne podporila
projekt sanatória pre postihnutých ľudí na strednom
Slovensku.
Od roku 1994 podporujeme výchovno-preventívny
program pre mládež nazvaný Free Teens, ktorý propa-

FFWP na Slovensku

Svetové turné Dr. Hak Ča Han Munovej
Po svetovom turné
reverenda Son Mjong
Muna v minulom
roku, počas ktorého
zavítal aj na Slovensko (Rodina a spoločnosť 3), v odovzdávaní posolstva mieru pokračovala jeho
manželka Hak Ča Han Munová, ktorá v rámci
Peace Tour vystúpila v 180 mestách celého
sveta.
Pani Munová predniesla 4. júla 2006 v Slovenskom národnom divadle prejav „Boží
model ideálnej rodiny a národa a kráľovstvo
mieru“, v ktorom hovorila hlavne o význame
a hodnote rodiny a jej nenahraditeľnej úlohe
pre dosiahnutie trvalého mieru na svete. Na
podujatí vystúpil aj syn manželov Munovcov
Kuk Džin Mun, absolvent Harvardskej univerzity, s prejavom „Božia ideálna rodina a
ideálne kráľovstvo mieru“.

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

Podujatie organizovali Medzináboženská a
medzinárodná federácia za svetový mier a
Federácia žien za svetový mier, organizácie
s konzultatívnym štatútom pri Ekonomickej a
sociálnej rade OSN.

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.

Informácie o Peace Tour na stránke
www.peace-tour.org
alebo
emailom
iifwpsk@conilguk.sk.

Ak máte návrhy na nové rubriky alebo radi
píšete, pošlite nám Vaše návrhy alebo príspevky. Radi ich prehodnotíme a uverejníme.

guje sexuálnu zdržanlivosť pred manželstvom ako nielen
najistejšiu formu ochrany pred AIDS a inými pohlavnými chorobami, ale taktiež ako najvhodnejšiu prípravu do
manželstva.
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V rámci zmierenia a porozumenia medzi národmi WFWPI
uskutočňuje projekt Sesterstva medzi národmi, na ktorých
sa stretávajú ženy z historicky „znepriatelených“ národov,
aby tak demonštrovali, že krivdy z minulosti sa dajú odpustiť. Zorganizovali sme sesterstvá medzi maďarskými
a slovenskými, českými a slovenskými ženami (1996), a
medzi rakúskymi a slovenskými ženami (2001).
V roku 1996 sme sa podieľali na prípravách inaugurácie
Federácie rodín za svetový mier. Veľkým sviatkom sa
pre nás stal 20. máj 1999, keď sme po prvýkrát privítali
medzinárodnú prezidentku WFWP, pani Munovú, ktorá
v rámci svojho svetového turné vystúpila v Bratislave
s posolstvom „Cesta života pre celé ľudstvo.“ V tomto
roku sme ju opäť privítali v rámci jej svetového mierového turné.
Od roku 2003 sa stretávame každý 21. deň v mesiaci pri
modlitbách za mier. Sme spoluorganizátorkami podujatí,
ako je Svetový deň mieru (21.9) ustanovený OSN a mierové púte do Svätej zeme.
Ak nie ste ľahostajní voči stavu spoločnosti, v ktorej žijeme, rady uvítame vašu spoluprácu. Ženy majú možnosť
prispieť k vytvoreniu lepšej spoločnosti viac, než si samy
myslia. Presvedčime sa o tom navzájom!

Kontakt:

Za WFWP na Slovensku Ester Čalovková

WFWP, P.O.Box 35, 84004 Bratislava 44,
02/65429853, 0907/480608, 0915/252630
skwfwp@yahoo.com, www.wfwp.org,
www.womenaspeacemakers.org
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