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Editoriál
Mier sa začína mnou
Mahátmá Gándhí
údajne povedal: „Ak
chceš zmeniť svet,
začni od seba.“ Nie
je však podstatné,
kto tento alebo podobné výroky povedal, pretože je to
naozaj tak. Keďže
svet (spoločnosť)
vytvárajú ľudia, tak svet je iba taký, akí
sú ľudia. Je to však niečo, čo si ľudia buď
neuvedomujú, alebo neradi pripúšťajú,
pretože je jednoduchšie očakávať, že sa
zmenia ostatní ľudia, než zmeniť sám seba.
Ak naozaj túžime po lepšom svete - spravodlivom, morálnom, mierovom, tak naozaj
musíme začať od seba a nečakať, že sa iní

zmenia alebo že nejaký superman alebo
mesiáš mihnutím prsta odstráni všetky
problémy sveta, ktoré si ľudia spôsobili
sami. Mesiáš nám môže iba ukázať cestu,
spôsob, ako to dosiahnuť, ale nemôže to
urobiť za nás, pretože byť lepšími, byť
dokonalí, ako je náš Nebeský rodič, to
je našou zodpovednosťou. Táto myšlienka zodpovednosti bola nosnou témou
minuloročných a tohtoročných podujatí
o vytvorení mierového sveta, ktoré sú
priblížené v tomto čísle časopisu.
Mier sa začína mnou - rozvíja sa v manželstve a rodine, a prejavuje sa v spoločnosti.
Bez mieru vo mne nie je mier v manželstve,
bez mieru v manželstve nie je ani v rodine.
A bez mieru v rodine nie je ani vo mne
a ani v spoločnosti. Rodina je základom
mieru, lásky a šťastia.
Miroslav Rybár
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Festival kultúry a hudby
Mier sa začína mnou

od niektorých predstaviteľov New Yorku. Okrem rôznych historických súvislostí
Nasledovala pieseň od Richarda Smallwooda zdôraznila potrebu vnímania Boha ako
„Najväčšia chvála“ (Total Praise) v podaní rodiča ľudstva a nutnosti Pravých rodičov
15. júla 2017 sa v Madison Square Garden, 2000 členného zboru pod vedením A. Cur- pre naplnenie Božieho ideálu stvorenia: „Ak
New York, USA, zišlo približne 25 000 ľudí tis Farrowa, držiteľa ceny Emmy, a Sheily sa zjednotíte s Pravými rodičmi a žijete pre
z USA a z iných krajín sveta, aby podporili Carpenter.
blaho druhých, svet pravej slobody, mieru,
obnovu spoločnosti v duchu mierového
rovnosti, jednoty a šťastia je na dosah.“
spolunažívania všetkých ľudí. Zmena spo- Po videu, v ktorom bol priblížený život Po prejave deti rôzneho veku venovali Dr.
ločnosti sa môže udiať
Munovej kvety.
jedine prostredníctvom zmeny každého
Člen ka kong resu
z nás a preto riešenie
Yvette D. Clarke hopre našu spoločnosť
vorila o vzájomnej
začína tichou revolúprepojenosti všetkých
ciou v nás samotných.
ľudí. Nasledovala
pieseň „Požehnania“
Prog ramom spre (Blessings) od Adruvádzali arcibiskup
mu Victoriu v podaní
George Augustus
Sheimyrahy Mighty
Stallings Jr. a Dr.
a megazboru zostaveMichael Balcomb.
ného pre toto podujaAtmosféru svojimi
tie, na ktorú tancovala
piesňami rozprúdil
skupina New Hope
gospelový spevák bisYouth Dance Comkup Hezekiah Walker,
pany. Bývalý senátor
držiteľ ceny Grammy.
Dan Burton zdôraznil,
Kazateľka Rev. Paula White-Cain upriami- manželov Munovcov a ich neúnavná práca aby si každý odniesol domov odkaz mieru.
la pozornosť na dôležitosť Boha v živote pre mier, pastor T. L. Barrett s manželkou Nasledoval koncert dvoch skupín Apple
človeka. Kontinentálny prezident Federá- Cleopatrou vyzval k jednote všetkých viero- Heaven Korea a Apple Heaven USA. Po
cie rodín Dr. Ki Hun vyznaní a poďakoval za všetko, čo reverend nich svojimi piesňami gospelová speváčka
Kim priblížil poza- Son Mjong Mun s manželkou urobili pre Yolanda Adams roztancovala publikum. Dr.
die samotnej udalosti svet. Okrem toho im poďakoval za záchra- Michael Balcomb na záver poprial všetkým,
a prezident Federá- nu svojho manželstva. Týmto predstavil aby došli domov v mieri/pokoji a aby nezacie rodín v USA Dr. manželku reverenda Muna, Dr. Hak Ča budli, že „Mier sa začína mnou“.
Michael Balcomb Han Munovú, zakladateľku mierovej ceny
prečítal vyhlásenia Sonhak, ktorá predniesla hlavný prejav. Viac na miersazacinamnou.sk.
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Zhromaždenie za mierové zjednotenie Kórejského polostrova

Po videu o živote manželov Munovcov a ich skutočná zmena, veriaci ľudia musia aktívsnahe o mier vo svete nasledoval prejav Dr. ne pôsobiť na ľudí v politike, ekonomike,
Munovej, zakladateľky mierovej ceny Son- vzdelávaní a médiách, aby blaho druhých
11. novembra 2017 sa na štadióne majstrov- hak. V ňom zdôraznila, že viera samotná bolo taktiež prioritou. Zúčastnení predstastiev sveta vo futbale v Soule za účasti pri- nestačí a zodpovednosťou ľudí je pozvať vitelia potvrdili svoje rozhodnutie podporiť
bližne 80 000 ľudí z Kórey a z iných krajín Boha do svojich rodín: „Mierové zjednote- mierové zjednotenie Kórejského polostrova
sveta uskutočnilo zhromaždenie s témou nie Kórejského polostrova a mier vo svete odtlačkom svojich rúk do pripravenej zará„Nech sa Kórea stane svetlom mieru“.
sa nedosiahne samotným ľudským úsilím. movanej formy. Následne Dr. Munová triMusí to byť upriamené na Boha. Keď bude krát udrela na gong mieru. Zhromaždenie
Zhromaždenie otvorila
pokračovalo kultúrnym
hudobná skupina z Kórey
programom.
a nasledovali árie v podaní sopranistky Seiko Lee.
Aj vďaka tomuto podujaSpevácky zbor zaspieval
tiu sa vzťahy medzi Seslávnostné piesne. Návernou a Južnou Kóreou
boženskí predstavitelia
podstatne zlepšili a Sez rôznych náboženstiev
verná Kórea vo februári
a vierov yznaní pred2018 vyslala reprezentániesli modlitby za mier
ciu na zimnú olympiádu
a zjednotenie Kórejského
v Južnej Kórei. Delegápolostrova. Bývalý riacie z oboch krajín počas
diteľ CIA Robert James
otváracieho ceremoniálu
Woolsey Jr. zdôraznil
spoločne pochodovali
nevyhnutnosť zjednotepod zástavou zjednotenia oboch Kóreí, pretože
nia Kórey. No neostapo tisícky rokov Kórejčania žili v jednote. Boh prebývať v našich rodinách a národoch, lo iba pri tom. Koncom apríla sa stretol
Biskup Don D. Meares z USA vyjadril, že potom príde aj Božie večné požehnanie.“
severokórejský vodca Kim Čong-un s junáboženskí predstavitelia nielen v USA, ale
hokórejským prezidentom Mun Če-inom
i na celom svete sa modlia sa mierové zjed- Arcibiskup Dr. Johannes Ndanga zo Zim- v dedine Panmundžom ležiacej v demilinotenie oboch Kóreí, a poďakoval Dr. Hak babwe zdôraznil, že náboženskí predstavi- tarizovanej zóne medzi oboma kórejskými
Ča Han Munovej za jej snahu, aby všetky telia sú vyzývaní svojím svedomím konať štátmi. A v júni sa v Singapure stretol Kim
vierovyznania spolupracovali pri vytváraní správne veci, a preto sa spoločne zišli na Čong-un s americkým prezidentom Donalmierového sveta. Prítomných roztancoval tomto svetovom zhromaždení, aby podpo- dom Trumpom. Dúfajme, že tento trend
gospelový spevák biskup Hezekiah Wal- rili zjednotenie Kórejského polostrova. Rev. riešenia problémov mierovou cestou bude
ker, držiteľ ceny Grammy, spoločne s 1200 Dr. Marcus Braybrooke zo Spojeného krá- pokračovať.
členným speváckym zborom pod vedením ľovstva, spoluprezident Svetového kongreA. Curtis Farrowa, držiteľa ceny Emmy.
su vierovyznaní, vyjadril, že ak sa má udiať Viac na miersazacinamnou.sk.

Prvý africký samit za mier, bez- účasť na samite, prezidentovi Sallovi za – nebeské kráľovstvo na zemi. Urobme všetzvolanie samitu a Dr. Hak Ča Han Muno- ko pre to, aby sme zrealizovali tento ideál.“
pečnosť a udržateľný rozvoj

vej za jej život pre mier. Dr. Thomas Walsh
18.-19. januára 2018 sa v Dakare, Senegal, za Univerzálnu mierovú federáciu poďakouskutočnil Prvý africký samit za mier, bez- val Dr. Munovej za myšlienku zorganizopečnosť a udržateľný rozvoj s témou „Nová vať tento samit a prezidentovi Sallovi za
Afrika: vzájomná závislosť, spoločná pro- zvolanie samitu. Zdôraznil, že tento samit
sperita a univerzálne hodnoty“. Tento samit nepredstavuje koniec úsilia organizátorov,
organizovala Univerzálna mierová federá- ale začiatok spolupráce všetkých afrických
cia (UPF) v spolupráci s vládou Senegalu krajín. Bývalý prezident Mali, Dioncounda
(prezident Senegalu Macky Sall)
a národným zhromaždením Senegalu (predseda Moustapha
Niasse). Na tomto africkom samite sa zúčastnili aj predstavitelia
krajín mimo Afriky.

Nasledovalo video o prezidentovi Sallovi,
po ktorom mu Dr. Thomas Walsh a Dr. Munová odovzdali ocenenie za dobré spravovanie (Good Governance Award). Následne
prezident Sall predniesol prejav, v ktorom
poďakoval manželom Munovcom za ich
život pre mier a UPF za princípy mieru.
Uviedol, že v Senegale moslimovia, kresťania a tradičné vierovyznania žijú
v harmónii a že Afrika v duchu
témy samitu má potenciál stať sa
mierovým a prosperujúcim kontinentom.

V nasledujúci deň, 19.1.2018, sa
18.1.2018 sa v priestoroch Medziv priestoroch CICAD uskutočninárodného konferenčného centra
la na úrovni Afriky inaugurácia
Abdou Diouf (CICAD) uskutočMedzinárodnej asociácie poslannilo úvodné zasadnutie za účasti
cov parlamentov za mier (IAPP),
približne 1200 vládnych, náboMedzinárodnej asociácie pre
ženských a iných predstaviteľov
mier a rozvoj (IAPD) a Medzináspoločnosti a kmeňových náčelrodnej asociácie náčelníkov pre
níkov z krajín celej Afriky. Po
mier a prosperitu (IACPP). Tenspoločnom príchode a privítaní
to samit otvoril nové možnosti
spoluzakladateľky UPF, Dr. Hak
pre spoluprácu a počas neho sa
Ča Han Munovej, a prezidenta
podpísalo 80 memoránd o poroSenegalu, Mackyho Salla, zaznela hymna Traoré, priblížil život Dr. Munovej, matky zumení.
Senegalu v podaní súboru Little Angels 14 detí, ktorá aj po smrti svojho manžela,
z Kórey. Následne arcibiskup Dr. Johan- rev. Son Mjong Muna, pokračuje v úsilí Pani Munová sa taktiež stretla s prezidennes Ndanga zo Zimbabwe a imám Cheikh o vytvorenie mierového sveta. Po videu tom Senegalu a uskutočnila obrad osloboAhmed Tidiane Cissé zo Senegalu otvorili o živote manželov Munovcov predniesla denia na ostrove Gorée. Pozrite Udalosti
zasadnutie modlitbami. Cheikh Manso- Dr. Munova hlavný prejav samitu, v kto- na strane 4.
ur Diouf, predseda organizačného výboru rom uviedla: „Začnime éru altruizmu, živosamitu, vyjadril vďaku prítomným za ich ta pre druhých, éru mieru, rovnosti, šťastia Viac na miersazacinamnou.sk.
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Festival mieru a rodiny

ny Attraction z Maďarska, víťazi súťaže
Británia má talent z 2013. Po nich tanečná
Po podobnej udalosti na túto tému z vlaňaj- skupina z Malty zatancovala moderný bašieho roku v Madison Square Garden, USA, let SPARK. Biskup Emanuel Aydin zo sýrsa 29. apríla 2018 v mestskej hale vo Viedni skej ortodoxnej cirkvi v Rakúsku predniezišlo na festivale mieru a rodiny približne sol modlitbu v duchu Modlitby Pána, ktorú
10 000 ľudí prevažne z Európy, ale taktiež potom v aramejčine zaspievala Semiramis
z Blízkeho východu, severnej Afriky, USA, zo Sýrie. Sopranistka Seiko Lee zaspievala
Japonska a Kórey, aby podporili úsilie o vy- Hlasy jari od Johanna Straussa Jr. a spoločtvorenie kultúry mieru založenej na rodine.
ne s tenorom Kastriotom Tushom z Albánka
dueto z Verdiho opery La traviata. NasledoProgramom sprevádzali Heather Wokusch a Dieter Schmidt striedavo
v angličtine a nemčine. Po krátkom
videu o dôležitosti porozumenia medzi ľuďmi duchovnú atmosféru odštartoval najväčší rakúsky gospelový zbor Longfield Gospel Choir so
sólistkou Beverly Minor piesňou od
Hezekiaha Walkera „Every Praise“.
Vedúci zboru a energický dirigent
Georg Weilguny zaspieval svoju pieseň o mieri „Podajme si ruky“ (Let
us start shaking hands). Za organizátorov festivalu prezidentka Federácie rodín valo krátke video, v ktorom mladí ľudia vyv Rakúsku Elisabeth Cook a prezident Fede- jadrili, čo pre nich znamená „mier sa začína
rácie rodín v regióne Európa, Blízky východ mnou“. Potom moderátori vyzvali prítoma severná Afrika Michael Balcomb priblížili ných, aby svojim spolusediacim v krátkosti
účel festivalu. Michael Balcomb poukázal opísali, prečo sa mier začína práve nimi.
na to, že ak sa 10 000 ľudí rozhodne, že mier
sa začína nimi, tak to určite bude mať vplyv V ďalšom videu bol priblížený život manžena spoločnosť. Potom všetkých požiadal, aby lov Munovcov a ich neúnavná práca pre mier.
piatim ľuďom naokolo povedali, že „mier sa Bývalý minister obrany Rakúska Dr. Werner
začína mnou“. Zdôraznil, že práve tak, ako Fasslabend vo svojom príhovore poukázal
ľudia túžia po mieri, aj Boh túži po mieri.
na to, že vytvorenie mieru nie je úlohou
iba náboženstva alebo politiky, ale každéNasledovala tieňová šou tanečnej skupi- ho z nás. Povedal: „Mier, to som ja, to sme

my všetci.“ Následne predstavil a privítal Dr.
Hak Ča Han Munovú, zakladateľku mierovej ceny Sonhak, ktorá predniesla hlavný
prejav. V ňom spomenula počiatky kresťanstva v Európe, že Európa bola pripravovaná
Bohom na vytvorenie sveta mieru, ale nanešťastie ľudia nechápali Božiu vôľu a Božie
srdce. Preto je teraz najvyšší čas, aby ľudia
nasledovali Boha a vytvorili kultúru srdca
žijúc ako jedna veľká rodina. Po prejave deti
rôzneho veku venovali Dr. Munovej kvety.
Následne boli prečítané dva pozdravné príhovory. Jeden od prezidentky
a viceprezidenta rakúskej organizácie
Asociácia na podporu mieru (Vereins
zur Förderung des Friedens), Herta Margarete Habsburg-Lothringen
a Sandor Habsburg-Lothringen, ktorá udelila ocenenie Plameň mieru
(Flamme des Friedens) manželom
Munovcom v roku 2011). Ďalším bolo
vyhlásenie takmer 300 účastníkov
prebiehajúcej konferencie Univerzálnej mierovej federácie o vzájomnej závislosti
a prosperite, ktorí sa zúčastnili na festivale.
Seiko Lee v premiére zaspievala svoju pieseň „Keď ma držia tvoje krídla“ (When your
wings hold me). Po nej vystúpila popová speváčka Nevena Božović zo Srbska. Festival
vyvrcholil vystúpením gospelovej speváčky
Yolandy Adams, päťnásobnej držiteľky ceny
Grammy, ktorá spontánne spevom vyjadrila,
že mier sa začína každým z nás.
Viac na miersazacinamnou.sk.

do sveta a začalo sa tak obdobie atlantickej obavy viac než na mieste. Dosiahli sme
Mier sa začína mnou
(Prejav Dr. Hak Ča Han Munovej počas fes- civilizácie. Avšak nepochopili podstatu Je- hranicu toho, čo môžeme urobiť vlastnýtivalu mieru a rodiny 29. apríla 2018 vo Wie- žišových slov. Uviaznutí vo svojom egoiz- mi silami. Ľudia musia vedieť, kto je Boh,
me uprednostňovali záujmy svojich krajín. vlastník univerza a náš stvoriteľ. Jedine
ner Stadthalle, Viedeň, Rakúsko)
Nakoniec bol výsledok iný, než aký mal pô- takto môžeme vyriešiť všetky problémy.
Vážení hostia, náboženskí predstavitelia vodne byť. Namiesto hnutia šíriaceho pravú
a vyslanci mieru z celého sveta, ktorí ste lásku vytvorili kultúru charakterizovanú Na počiatku, keď Boh stvoril nebo, zem
prišli práve kvôli tejto udalosti, zvlášť vy- braním iným.
a všetky veci, stvoril ich na základe svojej
slanci mieru a členovia Federácie rodín,
podoby. Minerálnu ríšu vytvoril na základe
ktorí cestovali tridsať hodín z Ruska, aby Z tej vonkajšej stránky, v Európe sa zača- kladných a záporných častíc, rastlinnú ríšu
tu mohli dnes byť, dámy a páni, predstavi- la priemyselná revolúcia. Ľudia vytvorili s tyčinkami a piestikmi, a živočíšnu ríšu
telia nebeskej Afriky, ktorí prišli do
so samčekmi a samičkami. Nakoniec
nebeskej Európy, ďakujem vám.
stvoril ľudí ako muža a ženu, Adama
a Evu, ako sa nazývajú podľa Biblie.
Ako dosiahnuť, aby sme žili v mieroBoh stvoril ľudí tak, aby prešli určivom a šťastnom svete? V súčasnosti
tým obdobím osobného rastu. Počas
veľmi premýšľame o tom, čo máme
toho obdobia mali Adam a Eva žiť tak,
urobiť, aby sme žili v mierovom
aby sa úplne zjednotili s Bohom, stvoa šťastnom svete. Pretože udalosti,
riteľom. Avšak v tomto období, keď
ktoré sa dejú okolo nás, v nás vyvoboli ešte nezrelými, objavila sa u nich
lávajú obavy o budúcnosť.
žiadostivosť. Následkom ich hriešneho skutku sa zrodilo padlé ľudstvo,
Európu vnímam predovšetkým ako
ktoré nemá žiaden vzťah s Bohom.
región, ktorý bol pripravovaný Bohom. Keď Ježiš kráčal cestou kríža,
Avšak Boh nezanevrel na padlé ľudpredpovedal, že sa vráti. Kresťanstvo
stvo. Vševediaci a všemohúci Boh
začalo apoštolmi, ktorí boli vzkrienemôže zlyhať. Pretože Boh dal ľusení prostredníctvom Ducha Svätého,
ďom zodpovednosť, pokiaľ sa neobjakeď čakali na návrat Mesiáša. Raní kres- rozvinutú civilizáciu a vďaka rozvoju vedy ví človek, ktorý prijme Božiu vôľu a stane
ťania zažívali nesmierne prenasledovanie. dosiahli komfortný život. Napriek tomu sa sa dobrým predkom ľudstva, Boh nemôže
Keď Rímska ríša uznala kresťanstvo, to sa objavili mnohé problémy, pretože ľudia nie naplniť svoj účel stvorenia. Preto Boh nerozšírilo po celom európskom kontinente, sú schopní udržať rovnováhu. Ak budú po- mal žiadnu inú možnosť, ako kráčať trpkou
z Apeninského polostrova až do ostrovnej kračovať týmto spôsobom, tak existencia a náročnou prozreteľnosťou obnovenia cez
krajiny, súčasnej Veľkej Británie. Následne samotného ľudského života a dokonca ani odškodnenie.
Británia a ostatné európske krajiny rozší- našej planéty nemôže byť zaručená. V skurili v mene Ježiša Krista kresťanskú vieru točnosti sa nachádzame v situácii, keď sú
pokračovanie na strane 4
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Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun
pokračovanie zo strany 3

Boh povolal Izraelitov ako vyvolený ľud
v nádeji, že na osobnej, kmeňovej, spoločenskej a národnej úrovni vytvoria pevný
základ. Aké ťažké to muselo byť, keď to
trvalo až štyritisíc rokov? Po dlhom období
štyritisíc rokov Boh poslal Mesiáša, Ježiša
Krista. Dlhoočakávaný Mesiáš prišiel, ale
Mária, ktorá ho porodila, predstavitelia judaizmu a Izraeliti si nenaplnili svoju zodpovednosť. Centrálna postava, ktorá by prijala
Božiu vôľu a naplnila Boží účel stvorenia,
a ktorú Boh poslal po dlhých štyritisíc rokoch, prišla, avšak nenašla podporujúce
prostredie. Nakoniec nemal Ježiš žiadnu
inú možnosť, než ísť cestou kríža. Ježiš šiel
cestou kríža a predpovedal, že sa vráti. Jeho
prostredníctvom sa zrodila kresťanská kultúrna oblasť.

pracoval. To preto, lebo takto vytvorili stav,
ktorý bolo treba odškodnením napraviť.

Boh si vyvolil iný ľud, z ktorého sa mohla
narodiť jednorodená Božia dcéra. Preto sa
na Východe v roku 1943 na Kórejskom polostrove narodila jednorodená Božia dcéra.
Táto udalosť bola výsledkom prozreteľnosti. Kórea bola oslobodená spod japonskej
nadvlády v roku 1945. Čoskoro nato bola
na základe komunistickej a demokratickej
ideológie rozdelená. V tom čase duchovné
kresťanské skupiny verili, že sa návrat Mesiáša uskutoční niekde v okolí Pchjongjangu.
Preto tri generácie mojej rodiny, ktoré mali
oddanú vieru, neuvažovali o odchode do
južnej časti Kórey. Narodila som sa po šesťtisíc rokoch a Boh vedel, že potrebujem obdobie na svoj rast, a preto ma viedol na juh
do bezpečia. V roku 1950 vypukla kórejská
vojna. V tom čase nemala Južná Kórea doKresťania majú zodpovednosť. Nemôžu iba statočnú silu na konfrontáciu so Severnou
slepo čakať na príchod Mesiáša na oblakoch. Kóreou. Pretože som potrebovala obdobie
Musia pochopiť, čo bude Mesiáš po svojom na svoj rast, aby som mohla naplniť Božiu
návrate robiť, a pripraviť sa na to. Mesiáš prozreteľnosť, Boh zmobilizoval jednotky
prišiel ako jednorodený Boží syn a povedal, OSN zo šestnástich krajín. Takto vznikla
že po svojom návrate uskutoční Baránkovu demokratická Južná Kórea.
svadbu. Potom sa musí v kresťanskej kultúrnej oblasti narodiť jednorodená Božia Môžeme vidieť, ako veľmi si Boh želal nadcéra, ktorá môže byť partnerkou Mesiáša. rodenie víťaznej osoby, ktorá môže naplniť
Avšak Európa, kde sa kresťanstvo začalo, Boží účel stvorenia. Tiež môžeme vidieť,
nebola schopná vytvoriť na to podmienky.
ako úpenlivo čakal na deň, keď noví predkovia ľudstva prinesú padlým ľuďom obraPočas histórie Božej prozreteľnosti dostávali dom Požehnania znovuzrodenie a Boh ich
ľudia od Boha rôzne zodpovednosti. Ak jed- potom môže objať a povedať im „môj syn“
notlivec alebo ľudia neboli schopní naplniť a „moja dcéra“. Musíte poznať túto histosvoju zodpovednosť, Boh už s nimi ďalej ne- rickú pravdu.
Vek Starého zákona je minulosťou. Vek
Nového zákona je tiež minulosťou. Predpovedaný Mesiáš sa vrátil v roku 1960,
stretol jednorodenú Božiu dcéru a stali sa
Pravými rodičmi. Kresťanstvo malo pripraviť prostredie pre túto udalosť, avšak stále
nie je schopné pochopiť tieto skutočnosti.
No i napriek tomu prozreteľnosť napreduje.
Praví rodičia vytvorili na zemi pevný základ. Preto Boh mohol dať zrod mnohým
požehnaným rodinám, ktoré zapustili pevné korene.

rokov, plných sĺz a bolesti, hľadajúc svoje
vytúžené deti. Nadišiel čas, aby ste prišli
pred Nebeského rodiča ako požehnané deti
znovuzrodené prostredníctvom Pravých rodičov, a tak si mohli naplniť svoju zodpovednosť. Spasenie nie je iba pre vás samotných. Každý z vás musí spasiť svoj kmeň.
Preto som povedala požehnaným rodinám,
aby si naplnili svoju zodpovednosť kmeňových mesiášov. Mali by na celom svete
urobiť všetko, čo je v ich silách, a naplniť
si svoju zodpovednosť kmeňových mesiášov. Nemali by ste byť mesiášom iba svojho
kmeňa, ale mesiášom svojej krajiny a sveta,
aby ste sa stali oddanými deťmi Nebeského
rodiča a vlastencami Nebeského kráľovstva.

Udalosti
Stretnutie spoluzakladateľky Federácie
rodín s prezidentom Senegalu
Pri príležitosti Prvého afrického samitu za
mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj spoluzakladateľka Federácie rodín, Dr. Hak Ča Han
Munová, pricestovala 16.1.2018 do Senegalu,
aby na ňom prehovorila. Na letisku ju privítala delegácia Ministerstva zahraničných
vecí Senegalu a 17.1.2018 ju privítal prezident
Senegalu Macky Sall v Paláci republiky. Vo
vyše 40-minútovom rozhovore Dr. Munová
priblížila prezidentovi Boží plán vytvorenia
mierového sveta. Prezident na to reagoval, že
pre mier vo svete sú naozaj potrební ľudia,
ktorých stredobodom života je Boh. Nasledujúci deň Dr. Munová a Macky Sall spoločne
otvorili samit.
Obrad oslobodenia na ostrove Gorée
Dr. Hak Ča Han Munová, okrem svojej účasti
na Prvom africkom samite za mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj, využila svoj pobyt
v Senegale na to, aby 19.1.2018 navštívila
neslávne známy ostrov Gorée neďaleko hlavného mesta Senegalu - Dakar. Na ostrov však
neprišla iba ako turistka, ale aby uskutočnila
špeciálny obrad oslobodenia pre všetkých
Afričanov, ktorí boli európskymi kresťanmi
namiesto šírenia lásky voči svojim blížnym po
stáročia odvážaní do otroctva v Amerike. Dr.
Munovú na ostrove privítal starosta Augustin
Senghor, ktorý sa taktiež zúčastnil na obrade
oslobodenia. Augustin Senghor venoval Dr.
Munovej ocenenie pútnika ostrova Gorée
a na jej počesť odhalil plaketu s jej menom.
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V Európe je tomu už päťdesiat rokov. V tom
čase prechádzali mnohými ťažkosťami
v dôsledku toho, že ich kresťania nechápali. Okrem toho existovali mnohé ťažkosti
v dôsledku komunistickej ideológie, ktorá Praví rodičia začali obdobie pacifickej civi- Periodicita: Občasník
vzišla z kresťanskej oblasti. Napríklad raní lizácie, v ktorom šírime pravú lásku. Majte Dátum vydania: Jún 2018
európski členovia sa podujali na misionár- na pamäti, že požehnané rodiny a členovia Cena: Nepredajné
sku činnosť prostredníctvom podzemných druhej a tretej generácie žijú pravou láskou
aktivít v rámci tzv. Misie Motýľ, aby oslo- pre iných v duchu kultúry oddaného srd- Grafická úprava: Redakcia
bodili ľudí v krajinách trpiacich pod komu- ca. To je jediná cesta pre ľudstvo, aby žilo Tlač: Hansman s.r.o.
Distribúcia: Súkromní distribútori
nistickým režimom. Pravdou je, že museli v mierovom svete.
Náklad: 1000
priniesť mnohé obete. Avšak tí, ktorí chápali prozreteľnosť a Božiu situáciu, sa roz- Aké to bude bolestivé pre 7,5 miliardy ľudí Evidenčné číslo: EV 1986/08
hodli ísť cestou absolútnej viery.
tohto sveta, keď odídu do duchovného sveta ISSN (online): 1336-7765
nepoznajúc Pravých rodičov, hoci žili v tom ISSN (tlačené vydanie): 1336-7412
Rada by som zdôraznila toto: kresťanská istom čase ako Praví rodičia! Vaši predko- Copyright: Federácia rodín za svetový mier.
prozreteľnosť v Európe sa nenaplnila, pre- via šli do sveta v Ježišovom mene. Dúfam,
tože kresťania nepochopili podstatu Ježi- že sa v mene Pravých rodičov stanete hrdý- Za obsah príspevkov zodpovedá ich autor.
šových slov. Avšak teraz, vďaka Pravým mi Európanmi, ktorí si naplnia svoju zodpo- Názory redakcie nemusia vyjadrovať oficiálne
rodičom vieme, že Boh, stvoriteľ, je naším vednosť kmeňových a národných mesiášov stanovisko Federácie rodín za svetový mier.
Nebeským rodičom.
a mesiášov sveta.
Kopírovanie a rozširovanie celého časopisu
Nebeský rodič trpel počas trpkých šesťtisíc

Ďakujem vám!
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