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Človeče zvyknuteľný

Hovorí sa, že človek si zvykne aj na šibenicu.
Na jednej strane to svedčí o vysokej adaptačnej schopnosti človeka prežiť aj v ťažkých situáciách, no na druhej strane to hovorí o tom,
že nemá záujem o odstránenie tejto šibenice.
Boli časy, kedy si ľudia nemuseli zamykať
dvere a obávať sa, že ich niekto vykradne za
bieleho dňa. Boli časy, keď sa človek na ulici nemusel obávať toho, že ho niekto zabije
preto, že inak vyzerá. Áno, časy sa menia,
ale to neznamená, že biele má byť čiernym.
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Dnes sa odporúča, že treba neveru tolerovať
a dokonca viaceré manželské páry poriadajú
párty, na ktorých si vymieňajú partnerov za
účelom sexuálneho vzťahu.
Človek je naozaj zvláštny tvor. Zvykne si páchať nespravodlivosť i znášať nespravodlivosť, zvykne si klamať i veriť lžiam, zvykne si
podvádzať a byť podvádzaný, zvykne si spôsobovať utrpenie a znášať utrpenie.
Hovorí sa, že svet je zlý. Ale svet je iba taký,
aký sme si ho vytvorili. Ak si zvykneme na to,
že svet je zlý a že je to normálne, tak ťažko
potom očakávať, že bude lepší.

Kedysi ľudia páchali nemorálnosti a uvedomovali si to. V súčasnosti ľudia páchajú nemorálnosti a žijú v tom, že je to normálne. Kedysi bol
rozvod spoločensky neakceptovanou a odsudzovanou udalosťou. V súčasnosti je dokonca
módne počítať z rozvodom a žiť v manželstve
dovtedy, pokiaľ to manželov neprestane baviť.
Kedysi bola nevera odsudzovaná a i trestaná.

Neviem, na čo si budeme musieť ešte zvyknúť,
no ja by som si chcel zvyknúť na to, že na svete
nebudú vojny, náboženský fanatizmus, vraždy,
lúpeže, drogy, hlad, znečistené prostredie, rozvody, mimomanželský sex, pornografia... Chcel
by som si zvyknúť na to, že človek bude človekom. A na čo by ste si chceli zvyknúť Vy?
Miroslav Rybár

Manželstvo, rodina a spoločnosť

rôzne vplyvy spoločnosti podkopávajú toto úsilie. Rodičia vedú napríklad svoje deti k tomu,
aby si zachovali svoje panenstvo až do manželstva. Aké ťažké to musí byť pre nich, keď ich
dospievajúce deti sú nielen konfrontované tým,
že ich rovesníci praktizujú pohlavný styk,
že známi rodičov sa podvádzajú, rozvádzajú, ale aj tým, že takmer na každom kroku je
podrývaná ich výchovná snaha skomercionalizovaným sexom. Nielen pornografia, prostitúcia, erotické salóny. Skomercionalizovaný sex
nie je nič iné, ako prejav neváženia si posvätnosti manželskej lásky. Koľko aktov cudzoložstva sa priemerne za deň udeje na televíznych obrazovkách? Koľko piesní oslavujúcich
príležitostný sex zaznie v priemere za jeden
deň v rádiu? Koľko reklám využíva sexuálne
narážky na propagáciu tovarov a služieb? Ako
médiá a reklamy posúvajú hranicu toho, čo je
spoločensky akceptovateľné, všetky formy sexuálnej perverznosti vstúpili do spoločenského
života, zatiaľ čo tí, ktorí si vážia manželskú
vernosť, sú zosmiešňovaní. Nebolo by preto
vhodné, keby spoločnosť jednoznačne odmietla
takéto prejavy neváženia si manželskej lásky?

V predchádzajúcom seriáli o manželstve sme
priblížili jeho význam pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť. Ako verný zväzok jedného
muža a jednej ženy je najideálnejším základom pre založenie rodiny. Rodina založená na takomto manželstve je tak najlepším
miestom pre praktizovanie a spoznávanie
lásky či už rodičovskej, manželskej, súrodeneckej a detskej. Preto môžeme povedať,
že takéto manželstvo zohráva nenahraditeľnú úlohu v procese vytvárania a udržovania zdravej rodiny, ktorá je nevyhnutnou
podmienkou pre zdravý rozvoj jednotlivcov
v rodine a pre existenciu zdravej spoločnosti.
Rozšírením jednotlivca je manželstvo, rozšírením manželstva je rodina, rozšírením rodiny
je spoločnosť. Rodina a spoločnosť sú spojené
nádoby. Je medzi nimi priamy súvis. Situácia
v rodinách má dopad na situáciu v spoločnosti a stav spoločnosti má dopad na stav rodín.
Na jednej strane, aby rodina založená na manželstve napĺňala svoje
poslanie, vyžaduje si
to neustálu investíciu
zo strany rodičov. O čo
ťažšie to potom musí
byť pre rodičov, keď

Na druhej strane, aj tá najlepšia snaha spoločnosti o existenciu pevných manželstiev
a zdravých rodín môže vyjsť nazmar, ak budú
do manželstva vstupovať nezrelí jedinci ne-
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pripravení nielen na manželstvo, ale ani na
rodičovstvo. Ale ako sa pripraviť na manželstvo a rodičovstvo? Najlepším spôsobom
je prostredie v rodine. Ale ako život ukazuje,
sú rodiny, kde deti ťažko nachádzajú správne
vzory manželského spolužitia a rodičovstva.
Spoločnosť by v tomto mohla podať pomocnú ruku. Napríklad prípravnými seminármi
o manželstve a rodičovstve. Byť rodičom nie
je len biologická a inštinktívna záležitosť.
Súvisí so zrelosťou charakteru a taktiež s určitými vedomosťami. Dosiahnuť zrelý charakter sa zrejme nedá na nejakom seminári
ale aspoň minimálne vedomosti áno. Ľudia
sa roky pripravujú na rôzne povolania v závislosti od obtiažnosti profesie. Avšak niet
náročnejšej profesie, akou je rodičovstvo.
Ak to niekto s manželstvom a rodičovstvom
myslí  vážne, nemal by byť pre neho problém
navštevovať takýto seminár, ktorého absolvovanie by bolo podmienkou na uzavretie manželstva.
Ak prepojenie rodiny a spoločnosti nebude
vzájomne prospešné, rodiny a spoločnosť
budú upadať.

Vyjadrite svoje názory nielen na túto
tému v diskusnom fóre na stránke
www.federaciarodin.sk.
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Historické rodiny
Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich
správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny

Ježišova rodina
Ježiš prišiel na tento svet s misiou mesiáša.
Misiou mesiáša je obnoviť padlého človeka
do bezhriešneho stavu prostredníctvom vytvorenia bezhriešnej rodiny, ktorú mali pôvodne vytvoriť Adam a Eva. Po páde Adama
a Evy sa ľudia rodili s pôvodným hriechom,
pretože ľudia boli následkom Pádu spojení so
satanovou líniou. Prostredníctvom mesiáša
môžu byť ľudia naštepení späť do Božej línie,
čo je začiatok budovania Božieho kráľovstva
ako na zemi tak i v nebi. Božie kráľovstvo
mali pôvodne vytvoriť Adam a Eva, ale tým,
že na pokúšanie Lucifera mali predmanželský
sexuálny vzťah, tak namiesto Božieho kráľovstva vytvorili peklo.
Ježiš sa narodil Márii, ktorá počala po tom,
ako po anjelovom zvestovaní odišla do domu
Zachariáša a Alžbety. Otcom Ježiša bol Zachariáš a teda Ježiš bol po otcovi mladším
bratom Jána Krstiteľa. Obaja boli v pozícii
akoby Kaina a Ábela. Po nezhodách u Alžbety
je Mária nútená vrátiť sa domov, pričom jej
snúbenec Jozef neskôr zisťuje, že je tehotná.
Ak by vyšla pravda najavo, znamenalo byť to

Štyri veľké oblasti srdca
Kráľovský majestát lásky
Dosiahnutím Štyroch veľkých oblastí srdca
rodina vytvára základ Troch veľkých kráľovských majestátov. Kráľovský majestát je
bežne vnímaný v zmysle moci a suverenity. Moc pravého kráľovského majestátu má
však pôvod v pravej láske a vzniká z autority,
vznešenosti a múdrosti rodičov pri spravovaní svojej rodiny.
Kráľovský majestát má niekoľko významov.
Po prvé, hovorí o tom, že láska v rodine má
tú najvzácnejšiu hodnotu. Žiadna svetská
pocta sa nevyrovná sláve človeka, ktorý
prešiel Štyrmi veľkými oblasťami srdca
a dosiahol najvyššiu úroveň duchovnej
zrelosti. Takýto človek má Boží charakter
a je pravým rodičom, pravým vlastníkom
a pravým učiteľom. S láskou sa stará
o svoju rodinu, spravuje vlastníctvo a vedie
svoje deti správnou cestou. Ako pravý
predstaviteľ svojej rodiny má kvalifikáciu
byť predstaviteľom spoločnosti, pretože
základom spoločnosti je rodina.
Druhý význam sa týka vznešenosti pravej
lásky. Ak niekomu chýba základ dobrého
charakteru a zrelého ducha, nemôže sa odrazu ako predstaviteľ spoločnosti stať vzne-

Ježišov koniec, pretože by Mária bola podľa
vtedajších zákonov za neveru usmrtená. Preto
Jozef na Boží zásah berie Máriine tehotenstvo na seba. Avšak určite nebolo pre neho
jednoduché žiť s pocitom, že mu bola Mária
neverná a musí sa starať o nevlastné dieťa.
Ježiš preto vyrastal vo veľmi ťažkom rodinnom prostredí. Zrejme to nemal ľahké ani
so svojimi nevlastnými súrodencami, deťmi
Márie a Jozefa. A zrejme sa rodičia o neho ani
veľmi nestarali, lebo keď sa im ako dvanásťročný stratil, ani si toho nevšimli. A neskôr,
keď už Ježiš verejne pôsobil, ho jeho rodina
považovala za pomäteného, a Ježiš sa vyjadril,
že jeho rodina sú tí, ktorí konajú Božiu vôľu,
nie jeho vlastná rodina.
Ježiš, ako druhý Adam, sa mal sa oženiť s druhou Evou. Manželstvá v Ježišovej dobe bývali
schvaľované rodičmi a uzatvárali sa okolo
dvadsiateho roku života. Avšak Ježiš, keď
začal verejne pôsobiť, mal okolo tridsiatky.
Pravdepodobne mu Mária nedovolila oženiť
sa, čo bola priama príčina, prečo Ježiš nemohol získať svoju nevestu a prečo nemohol vytvoriť pravú rodinu a stať sa pravým rodičom.
Zachariášova rodina zasa mala zabezpečiť to,
aby sa Ježiš s Jánovou pomocou presadil v spoločnosti, ale zrejme nezhody medzi Zachariášom, Alžbetou a Máriou ovplyvnili aj Jána
Krstiteľa, ktorý aj napriek Božiemu vedeniu
šeným a cnostným. Miestom kultivácie tohto
základu je rodina, škola lásky. Rodičia, ktorí
prešli Štyrmi veľkými oblasťami srdca, si rozvinuli duchovnú zrelosť a dobrý charakter, čo
je nutné pre pravú vznešenosť. Majú vnútorné
prostriedky nato, aby boli altruistickými, obetavými a zodpovednými konať v každej situácii s láskou, v prospech celku. V tom spočíva
pravá vznešenosť kráľovského majestátu.
Tretí význam sa týka autority lásky. Rodičia,
ktorí prešli Štyrmi veľkými oblasťami srdca,
dosiahli zrelosť charakteru a osobnej integrity. Preto sú schopní správne viesť svoje deti,
ktoré im na odplatu preukazujú náležitú úctu
a nasledujú ich vedenie. Je to autorita toho,
ktorý vedie na základe svojej vlastnej integrity
a príkladu. No zvyčajne je svetská moc zabezpečovaná nespravodlivými zákonmi, fyzickou
silou alebo hrozbou použitia sily. Preto ľudia
túžia po spoločnosti, v ktorej láska a moc
budú spolu vychádzať, pretože moc a autorita
majú pochádzať z pravej lásky.
Štvrtý význam sa týka moci lásky „vládnuť“
iným na základe radosti. Aj ľudia, ktorým sa
nepáči, aby im niekto niečo prikazoval, s radosťou budú nasledovať, ak bude prikazovať
láska. Manžel s radosťou reaguje na manželkine pokyny, pretože ju chce potešiť a urobiť
šťastnou. Manželka cíti to isté voči manželovi,
keď ju o niečo žiada. Mali by sme sa taktiež
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nenasledoval Ježiša, svojho mladšieho brata,
a tým ho spoločensky „zabil“, podobne ako
Kain zabil Ábela.
Po stratení rodinného základu a zlyhaní Jána
Krstiteľa si Ježiš musel sám vytvoriť náhradný základ, prostredníctvom ktorého by mohol
zrealizovať svoje spasiteľské poslanie. Preto
bol vystavený satanovým pokúšaniam, ktoré
mu mali zabrániť pokračovať v jeho misii.
Satan si uvedomoval, že ak by Ježil dokázal
naplniť svoju misiu, bol by to jeho koniec.
Preto mu od jeho počatia usiloval o život
a snažil sa viesť ľudí k tomu, aby mu neverili,
prenasledovali ho a chceli ho zabiť.
Ježiš začal hľadať nasledovníkov, avšak až na
niekoľkých jednotlivcov, ktorí ho nasledovali
svojím srdcom, predstavitelia izraelitov a následkom ich postoja aj ostatní ľudia vnímali
Ježiša ako rúhača a chceli ho ukameňovať.
Ježiš musel niekoľkokrát utekať, aby si
zachránil svoj život, a hľadať novú cestu,
aby mu ľudia uverili. Avšak ani jeho slová,
„zázraky“ a ani všetky ostatné skutky, ktoré
vykonal, neviedli k tomu, aby sa vytvorila
jednota medzi ním a ostatným ľudom. Následkom neviery bol Ježiš vydaný na smrť
ukrižovaním, čo zabránilo naplneniu jeho
spasiteľského poslania a preto je nutný druhý
príchod mesiáša.
Pokračovanie v budúcom čísle.

snažiť dosiahnuť takú lásku, aby sme vyvolali radostnú poslušnosť aj vo vzťahu rodičia
a deti. Sila lásky je v tom, že dokáže vládnuť
spôsobom vyvolávajúcim radosť.
Piaty význam súvisí s prirodzeným rešpektom. Ak si niekoho vážime a rešpektujeme,
správame sa k nemu úctivo a pozorne v každom ohľade. Preto by sme mali rešpektovať
svojich rodičov a starých rodičov, ktorí žijú
pravou láskou a dosiahli stav kráľovského
majestátu. A taktiež by sme sa mali usilovať
o to, aby sme boli hodní takého istého rešpektu od našich detí a vnúčat.
Šiesty význam súvisí s vládou lásky. Mnohí
svetskí králi konali verejnoprospešné projekty, iní premrhali bohatstvo svojej krajiny.
Preto akýkoľvek majetok vlastníme, jeho
hodnota je daná kvalitou našej lásky. Náš dom
by mal byť palácom lásky. Dokonca i chatrč
chudobného človeka môže byť palácom, ak
tam prebýva Božia láska. No ak chýba láska,
tak dokonca i ten najskvostnejší zámok je
prázdny a chladný ako hrobka.
Prejdúc Štyrmi veľkými oblasťami srdca
a stelesniac pravú lásku každý z nás môže
získať autoritu a vznešenosť kráľa.
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.

doktorát práva. 18. decembra predniesol reverend Mun prejav na pôde Kongresu USA
pod názvom „Boží plán pre Ameriku“.
1. júna 1976 sa v New Yorku uskutočnil festival pod názvom „God bless America“ (Boh
žehnaj Amerike) o význame USA pre svet,
na ktorom reverend Mun predniesol prejav
s názov „Božia nádej pre Ameriku“. 11. júla
sa narodila dcéra Son Džin. 18. septembra sa
vo Washingtone D.C. uskutočnil festival pod

V roku 1979 vznikla New Ecumenical
Research Association (Nová ekumenická
výskumná asociácia) združujúca stovky
teológov a viedla k vzniku rôznych medzinábožených organizácií snažiacich sa o medzináboženskú spoluprácu. 26. septembra
sa narodil syn Hjong Džin.

Mun Son Mjong - obdobie 1975-1981
V januári 1975 začal v Japonsku vychádzať
denník „Sekai Nippo“ mapujúc celosvetové dianie. Prednáškové turné s mottom
„Deň nádeje“ pokračuje v Kórei a v Japonsku za účasti státisícov hostí. 8. februára sa
v Soule uskutočnilo požehnanie manželstva 1800 párov za účasti párov z 20 krajín.
2. marca sa narodil syn Kvon Džin. V apríli
boli do 120 krajín vyslaní ďalší misionári
zastupujúci USA, bývalú NSR a Japonsko. 7. júna sa v Kórei v Soule uskutočnilo
zhromaždenie pod názvom „Spasenie sveta“ za účasti 1,2 milióna ľudí vrátane 1000
predstaviteľov zo 60 krajín. Táto udalosť
bola reakciou na rozpínavosť komunizmu
v Ázii a výzvou na zabránenie komunizácie kórejského polostrova a celého sveta.
V auguste bol v Barrytowne, New York,
založený medzináboženský teologický seminár Unification Theological Seminary.
9. decembra inštitúcia Ricker College, Maine
v USA, udelila reverendovi Munovi čestný

Život Ježiša z pohľadu Božej vôle
(Prejav reverenda Son Mjong Muna pri príležitosti 20. výročia založenia novín Washington
Times, 21. máj 2002, Washington, DC, výňatky
z prejavu)
Až doteraz kresťanstvo nebolo schopné vytvoriť nebeské kráľovstvo na zemi a v duchovnom svete. Pretože kresťanstvo nebolo
schopné uskutočniť pôvodnú vôľu Boha,
ktorý chce vytvoriť kráľovstvo na zemi ako
duchovné, tak i fyzické, niet inej možnosti
ako to, aby Pán prišiel ešte raz.
Kedy začalo kresťanstvo? Ježiš „vstal
z mŕtvych“ po troch dňoch a strávil štyridsať dní stretnutiami s učeníkmi. Potom
na učeníkov zostúpil Duch Svätý a musíte
vedieť, že to bolo práve vtedy, kedy začalo
kresťanstvo. Pretože kresťanstvo začalo na
základe Ježišovho vzkriesenia, kresťanstvo
malo iba duchovný rozmer.
Na tomto mieste Vám chcem dnes predniesť jedno vyhlásenie. Ukrižovanie nebolo
Božím víťazstvom. Namiesto toho to bolo
satanovým víťazstvom. Spomeňte si, čo
povedal Ježiš tým, ktorí ho zatkli v Getsemanskej záhrade,“... toto je tá vaša hodina
a moc temnosti”. Ježiš vedel, že ak zomrie

toto obvinenie zrejme pochádzalo z radov
sympatizantov komunizmu, pretože bolo
verejne známe, že reverend Mun vystupuje
proti komunizmu. Neskôr sa toto obvinenie
preukázalo ako absurdné a vyšetrovanie
bolo zastavené. 28. mája sa v Londýne uskutočnilo požehnanie manželstva 118 párov.
22. júna sa narodil syn Jong Džin. V októbri
sa v New Yorku uskutočnila prvá konferencia informačných médií vo svete (World
Media Conference).

V roku 1980 bola založená International
Religious Foundation (Medzinárodná náboženská nadácia). V októbri sa v New Yorku
uskutočnila ďalšia konferencia informačných
médií vo svete (World Media Conference).

Prejav na pôde Kongresu USA

názvom „God bless America“ za účasti 300
tisíc ľudí, na ktorom reverend Mun predniesol prejav s názvom „Amerika a Božia vôľa“.
31. decembra začal v USA vychádzať denník
„The World News“ (Správy zo sveta).
19. marca 1978 bola Cirkev zjednotenia
v USA obvinená zo špionáže pre juhokórejskú vládu. Ako sa vyjadril plukovník Pak
Bo Hi, vyšetrovaný s reverendom Munom,
na kríži, mnohí kresťania budú musieť trpieť
a dokonca keď Pán opäť príde, bude musieť
ísť cestou utrpenia. Toto je dôvod, prečo sa
Ježiš musel modliť tak, ako sa modlil Getsemanskej záhrade.
Čo potom Ježiš mienil tým, keď povedal,
“Dokonané je,” keď poručil svojho ducha na
kríži? Ježiš prišiel s úlohou spasiť ako ducha,
tak i telo, no uvedomil si, že mu nebolo umožnené úplne naplniť Božiu vôľu. Preto úplne
ponúkol seba samého za účelom vytvorenia
podmienky pre duchovné spasenie a umožnil
tak začatie tejto prozreteľnosti. Toto naplniac
nakoniec povedal, “Dokonané je”.
Čo to znamená, že Ježiš trpel počas troch dní
po svojej smrti? Nebo, zem a peklo zostali v oblasti smrti. Aby Ježiš získal autoritu
nad nebom a zemou, musel obsiahnuť hĺbku
a výšku tejto oblasti smrti. Pretože Ježiš prešiel peklom, pripravil cestu, ktorou bolo možné vytvoriť nový začiatok smerom k nebu.
Vôľa neba by mala byť manifestovaná na
zemi a všetko na zemi by malo byť napokon prepojené s vôľou neba. Týmto spôsobom nebo a zem budú smerovať k jedinému
cieľu. Ježiš predtým, než odišiel, nám dal
nový sľub, takže po jeho smrti nevyhnutnosť
prepojenia ľudí s duchovným a fyzickým
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7. februára 1981 sa narodila dcéra Jon Džin.
15. októbra bol v štáte New York reverend
Mun na žiadosť Internal Revenue Service
(Daňový odbor Ministerstva financií USA)
obvinený z daňového úniku. 26. decembra
sa v USA uskutočnila prvá konferencia
o Bohu (God Conference) za účasti teológov,
náboženských predstaviteľov a filozofov.
Pokračovanie v budúcom čísle.

svetom zostala podmienkou, ktorú treba
naplniť. Keby Ježiš nezomrel, nebo a zem
by boli prepojené prostredníctvom neho.
Pretože on zomrel, Ježiš predstavuje cestu
naplnenia tejto podmienky v nebi a Duch
Svätý prišiel predstavovať cestu naplnenia
tejto podmienky na zemi.
Kresťanstvo a judaizmus by si mali hlavne
teraz uvedomiť, že Pán, ktorý sa snažil zničiť satanov svet, skoncovať so satanovým
vládnutím, uskutočniť Božiu vôľu a obnoviť
ľudstvo, zomrel tragickou smrťou. Keď si to
uvedomia, mali by ľutovať a zjednotiť sa.
Mali by sa zjednotiť a pripravovať sa na prijatie Pána v čase jeho návratu.
Pravda musí zodpovedať rozumu. Nastal čas
pre všetkých kresťanov, aby zabudli na dobu
slepej viery a kráčali dopredu do novej doby
zjednotenia, usporiadali tento svet a priviedli ho k spaseniu. Musíte vedieť, že nastala
doba, v ktorej je pojem “zjednotenie” nevyhnutný.
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

FFWP na Slovensku

Vy sa pýtate, my odpovedáme Udalosti

?

Prečo je Federácia rodín proti
homosexuálom?

Federácia rodín nie je a ani nebola
proti homosexuálom (gejom a lesbičkám), ale je proti tvrdeniam,
že homosexuálny vzťah je rovnocenný s heterosexuálnym vzťahom jedného
muža a jednej ženy v manželstve, a že „rodina“
založená na homosexuálnom „manželstve“ je
rovnocenná s rodinou založenej na heterosexuálnom manželstve.
Homosexuálne vzťahy sú totiž znetvorením
manželskej oblasti srdca, pretože účel života človeka, ktorým je odzrkadľovať rodičovstvo Boha
majúceho mužský a ženský aspekt, môže byť naplnený jedine prostredníctvom rodiny založenej
na manželskom zväzku jedného muža a jednej
ženy. Žiaden vzťah medzi mužom a mužom alebo ženou a ženou to nikdy nemôže zrealizovať.

Preto Federácia rodín podáva pomocnú ruku
predovšetkým prostredníctvom osvety všetkým
tým, ktorí cítia, že byť homosexuálom nie je
prirodzené (odborne je homosexualita vnímaná ako psychosexuálna deviácia). Okrem toho,
ak by spoločnosť prijala homosexuálne vzťahy za
rovnocenné s heterosexuálnymi vzťahmi v  manželstve, diskriminovala by tým tých, ktorí chcú
vo svojom živote skoncovať s homosexualitou.
O tejto téme sa dozviete viac z materiálov na
našej stránke, ktoré uvádzajú aj niektoré stránky venujúce sa homosexualite a taktiež môžete
o nej diskutovať.

Svetový festival kultúry a športu
4. júla 2007 sa v Kórei uskutočnil svetový festival kultúry a športu aj za účasti predstaviteľov zo
Slovenska. Účelom festivalov, ktorých história
sa datuje od roku 1992, je vyjadrenie myšlienky
mierového spolunažívania všetkých národov, rás,
náboženstiev a kultúr. Predovšetkým mladým
ľuďom dáva príležitosť zažiť pocit spolupatričnosti a reálnosť vízie vytvorenia jednej svetovej
rodiny pod Bohom. Jadrom festivalov je obrad
požehnania manželstva. Mottom tohto požehnania bolo „Svet je jeden domov, ľudstvo je jedna
rodina“.
Bez jednoty, harmónie a lásky v rodine nebude nikdy jednota, harmónia, láska a mier ani
v spoločnosti, medzi národmi a náboženstvami.
Toto bolo mottom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 11. septembra 2007 v Bratislave v Zichyho
paláci pod názvom „Mier pramení zo zdravej
rodiny“. Táto udalosť bola vyvrcholením informačnej výstavy o Iniciatíve Vyslancov mieru,
ktorá približovala projekty, aktivity a rôzne programy smerujúce k vytvoreniu mierového spolunažívania všetkých ľudí. Účastníci podujatia
si vypočuli slová reverenda Muna pochádzajúce z mierových posolstiev, ktoré sú v súčasnosti
rozširované po celom svete. Obsah týchto posolstiev bol prednesený Vyslancami mieru aj na
Slovensku v rôznych mestách. Viac informácií
na www.upf.org.

Predstavujeme
Univerzálna mierová federácia

tom pravej lásky presahujúcim hranice národa, rasy a náboženstva
• nastal čas, keď sa naše ľudské úsilie môže
12. septembra 2005 bola
spojiť s Božou silou a uskutočniť svet skuzaložená Univerzálna mietočného a trvalého mieru
rová federácia (UPF). UPF
je globálnou alianciouUFP sa snaží o vytvorenie svetového mieru
jednotlivcov a organizácií
prostredníctvom uplatňovania piatich univeroddaných budovaniu sveta
trvalého mieru, slobody, harmónie, spoluprá- zálnych princípov - princípov mieru:
ce a vzájomnej prosperity. UPF má víziu ľud- 1. Boh je rodičom ľudstva.
stva ako jednej globálnej rodiny Boha žijúcej 2. Podstata ľudí je duchovná.
v súlade s univerzálnymi princípmi.
3. Manželstvo je posvätná ustanovizeň, rodina je
školou lásky.
Základné myšlienky UPF:
4. Žiť pre iných.
• mier nemožno dosiahnuť len samotným 5. Mier sa dá dosiahnuť medzináboženskou a meúsilím ľudí
dzinárodnou spoluprácou.
• príklad skutočného mieru možno nájsť
v ideálnej rodine
UPF iniciovala rôzne projekty na dosiahnutie
• základom rodiny pravej lásky, ktorú tvo- tohto cieľa, medzi inými je to iniciatíva Vyslanria jednotlivci s Božím charakterom, je cov mieru (Ambassadors for Peace), Iniciatíva
sexuálna zdržanlivosť pred manželstvom
výchovy k mieru (Peace Education Initiative),
a vernosť v manželstve
• všetci ľudia môžu byť súčasťou jednej v rámci ktorej bude vytvorená Rada pre výchoľudskej rodiny, ak jej stredobodom bude vu k mieru (Peace Education Council), Globálna
mierová rada (Global Peace Council), v ktorej
Boh
• všetci ľudia by mali žiť s vedomím du- má zástupcu každá krajina s existujúcou pobočkou UPF, a iné.
chovnej reality
• že naše rozhodnutia a spôsob života majú
Viac informácií o projektoch a aktivitách Unitrvalé následky
• Boží ideálny svet mieru je ideálnym sve- verzálnej mierovej federácie na www.upf.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.
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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