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Editoriál
Jedna rodina v centre s Bohom
To je neustálou snahou Federácie rodín,
ktorá na základe konceptu rodiny vyzýva
ľudí na celom svete, aby sa vnímali ako
bratia a sestry, ktorí môžu spoluprácou
využiť svoj jedinečný potenciál na vytvorenie sveta mieru a prosperity - Božieho
kráľovstva. Boh, ako náš Nebeský rodič,
túži po tom, aby sme ako Jeho deti žili
vo vzájomnej láske a aby sme ideál lásky
stelesnili vo svojich manželstvách a rodinách. To je aj stručný odkaz festivalov
mieru a rodiny, ktoré pokračovali na celom
svete aj v druhej polovici tohto roka.
Spoluzakladateľka Federácie rodín, Dr. Hak
Ča Han Munová, ktorú z úcty k jej snahe
o vytvorenie mierového sveta v duchu
jednej rodiny v centre s Bohom oslovujú
Matka mieru, sa počas svojho mierové-

ho turné stretla s predstaviteľmi rôznych
krajín a udelila požehnanie manželstva
tisíckam párov vrátane mnohých štátnych
a náboženských predstaviteľov. Okrem
samotných festivalov sa konali pridružené
samity za účasti popredných predstaviteľov
spoločnosti, aby spoločne hľadali najvhodnejšie riešenia spoločenských problémov
vo svete, či už prostredníctvom rôznych
mierových iniciatív alebo posilnenia postavenia manželstva a rodiny v spoločnosti.
Podujatia sa postupne uskutočnili v týchto
krajinách: Svätý Tomáš a Princov ostrov,
Japonsko, Albánsko, Kambodža, Taiwan,
Niger, Tanzánia, Južná Afrika, Palau, Dominikánska republika a USA. Niektoré
z nich sú priblížené v tomto čísle.
Viac na miersazacinamnou.sk.
Miroslav Rybár
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Juhovýchodoeurópsky mierový v kontakte s UPF a FFWP. Po prílete Dr. ký farár Mikuláš Vymětal z Čiech) a ďalší
samit a festival požehnania Munovej 24. októbra 2019 ju na letisku pri- poprední hostia z viac než 50 krajín.
štátna ministerka pre vzťahy s parlamanželstva a rodiny v Tirane vítala
mentom Elisa Spiropali s bývalým preziden- 26. októbra 2019 sa v sále Kongresového

V apríli 2018 sa vo Viedni, Rakúsko, uskutočnila konferencia o úlohe náboženských
predstaviteľov a členov parlamentov v dosiahnutí vzájomnej závislosti a prosperity s následným festivalom mieru a rodiny
„Mier sa začína mnou“, na ktorom prehovorila Dr. Hak Ča Han Munová. Na tejto
konferencii sa taktiež hovorilo o mierových
iniciatívach na Balkáne. V určitom zmysle
aj s odkazom na túto konferenciu sa 25.-27.
októbra 2019 v Tirane, Albánsko, uskutočnil Juhovýchodoeurópsky mierový samit
na tému „Mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj v Juhovýchodnej Európe“ s následným
mládežníckym festivalom a festivalom požehnania manželstva a rodiny. Jednotlivé
podujatia organizovali Univerzálna mierová
federácia (UPF), Federácia rodín (FFWP),
Federácia žien za mier vo svete (WFWP),
Študenti a mládež za mier (YSP), Podgorički
klub, Ukrajinská mierová rada, rád Bektašija, magistrát Tirany, Tiranská univerzita
a ďalšie akademické, obchodné a spoločenské organizácie.

tom Alfredom Moisiu.

paláca samit začal úvodným zasadnutím
na tému „Perspektívy mieru na Balkáne“.
25. októbra 2019 sa uskutočnila tlačová Účastníkov privítal predseda FFWP v Eukonferencia UPF o nastávajúcom samite, na rópe a na Blízkom východe Michael Balktorej bývalý osobitný vyslanec USA pre comb. Podpredsedníčka albánskeho parlaKosovo a bývalý veľvyslanec v Albánsku mentu Vasilika Hysi moderovala zasadnutie,
a Macedónsku Christopher R. Hill, býva- na ktorom prehovoril predseda Národného
lý prezident Albánska Alfred Moisiu a ge- zhromaždenia Severného Macedónska Talat
nerálny tajomník UPF v Albánsku Gani Xhaferi, budúci premiér Kosova Albin Kurti
Rroshi priblížili základné témy samitu. Ve- a bývalý veľvyslanec v Albánsku a Macečer sa uskutočnil uvítací banket, na ktorom dónsku Christopher R. Hill.
účastníkov samitu privítal predseda UPF
v Európe a na Blízkom východe Katsumi Za účasti spoluzakladateľky UPF Dr. MunoOtsuka a predseda UPF v Albánsku Gaqo vej nasledovala inaugurácia európskej sekApostoli.
cie Medzinárodnej rady najvyšších predstaviteľov za mier (ISCP). Túto časť zasadnutia
Juhovýchodoeurópsky mierový samit
moderoval prezident UPF v Európe a na
Na samite sa zúčastnilo viac než 2500 hostí Blízkom východe Jacques Marion. Inauguvrátane 80 súčasných a bývalých preziden- ráciu modlitbami otvorili svetový predstavitov, premiérov, ministrov a členov parlamen- teľ muslimského rádu Bektašija z Albánska
tov (podpredseda vlády Kosova Enver Hox- Edmond Brahimaj a katolícky teológ z Boshaj, minister práce a sociálnych vecí Kosova ny a Hercegoviny Marijan Oršolić. ÚčastSkender Reçica, štátna ministerka pre admi- níkov pozdravil predseda medzinárodnej
nistratívny rozvoj Libanonu May Chidiac) UPF Thomas Walsh a tenor Kastriot Tusha
a viacerí náboženskí predstavitelia (predsta- zaspieval albánsku hymnu. Potom v mene
Dr. Munová prices- viteľ Muslimskej komunity Albánska Bujar albánskeho premiéra Ediho Ramu, pod zátovala do krajiny na Spahiu, svetový predstaviteľ muslimského štitou ktorého sa konal samit, predniesla
pozvanie súčasných rádu Bektašija z Albánska Edmond Brahi- príhovor štátna ministerka pre vzťahy s pari bývalých štátnych maj, predstaviteľka Evanjelickej aliancie Al- lamentom Elisa Spiropali. Po nej prehovopredstaviteľov Al- bánska Nikki Doçi, generálny tajomník me- rili prezident Severného Macedónka Stevo
bánska, z ktorých dzináboženskej rady Albánska Genti Kruja,
mnohí sú už roky šejk Mansour Diouf zo Senegalu, evanjelicpokračovanie na strane 3
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Festival Mier sa začína mnou
v Newarku pre nebeský zjednotený svet

On Earth“ (Nech je mier na zemi) od Jill Scott-Rountree z Newark Clergy Affairs
Jackson-Miller. Potom Liz Black predstavi- and Inter Faith Alliance, v ktorom poďala spolumoderátorov Edwina Perryho a De- kovala organizátorom festivalu a vyzvala
miana Dunkleyho, ktorí okrem iného me- všetkých, aby sa stali Božími deťmi, ako
Po tohtoročnom festivale mieru a požeh- dzi jednotlivými bodmi programu hádzali sa uvádza v Ježišových slovách „Blahonania v Los Angeles a festivale jednoty do obecenstva tričká s logom Peace starts slavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú
a požehnania v Las Vegas sa 28. decembra with me (Mier sa začína mnou).
volať Božími deťmi.“ Potom tenor Noah
2019 v Newarku uskutočnil ďalší festival
Stewart zaspieval pieseň od Stevie Wondev tomto duchu na pôde USA. V Prudential Úvodnú modlitbu predniesol Rev. Lawren- ra „Ribbon in the Sky“ (Stuha na oblohe),
Center sa zišlo vyše 25 tisíc ľudí z rôznych ce Aker z Cornerstone Baptist Church na ktorú zatancovalo baletné duo Amanda
vierovyznaní, z ktorých bolo vyše 1800 du- v Brooklyne, New York, v ktorej poďakoval Smith a Nijawwon Matthews. Nasledovalo
chovných predstaviteľov z celého sveta, aby Ježišovi za povolanie Matky Munovej k vy- video o požehnaní manželstva „One World,
inaugurovali Konferenciu predstaviteľov tvoreniu jednoty medzi kresťanmi. Nasle- One Family (Jeden svet, jedna rodina). Po
svetového duchovenstva (WCLC). Udalosť dovala pieseň „We Sing Praises“ (Spievame videu sa prítomným prihovoril prorok Sabola spoluorganizovaná Federáciou rodín chvály) v podaní 2000-členného spevácke- muel Radebe z The Revelation Church of
(FFWP) a Konferenciou predstaviteľov ho zboru pod vedením A. Curtis Farrowa, God z Južnej Afriky: „Dnes, prostrednícamerického duchovenstva (ACLC). Tomuto držiteľa ceny Emmy. Na pieseň tancovali tvom WCLC, Pravá matka, Matka mieru
festivalu predchádzalo zhromaždenie du- Praise Dancers (tanečníci chvály). Potom a jednorodená dcéra, potrebuje našu plnú
chovných z celého sveta v rámci prípravy mládež zaspievala moderné spracovanie podporu. Ako náboženskí predstavitelia,
inaugurácie WCLC, ktoré sa uskutočnilo známej kórejskej piesne „Tongil“ (Jedno- ako WCLC, vytvorme spoločne zjednotený
27. decembra 2019 v Manhattan Center ta), na ktorú predviedla zaujímavú taneč- svet mieru a harmónie rozširovaním požehv New Yorku.
nú choreografiu. Po piesni Patrick Council nania manželstva do celého sveta.“ Potom
v mene primátora Newarku Rasa Baraku Joann Rosario Condrey zaspievala pieseň
Programom festivalu sprevádzali Liz Black, odovzdal kontinentálnemu prezidentovi Fe- „Way Maker“ (Tvorca cesty) od Osinachi
moderátorka kresťanského rozhlasového derácie rodín pre Severnú Ameriku Dr. Ki Joseph v anglicko-španielskom prevedení.
vysielania, Edwin Perry, senior pastor zo Hun Kimovi ocenenie uznania Dr. Hak Ča Nasledovalo video o živote Dr. Munovej
City of Refuge Church, a Demian Dun- Han Munovej, Matke mieru, za jej snahu s názvom „Matka mieru“ a po ňom Dionkley, prezident Federácie rodín v USA. Po o mier a vytvorenie jednej rodiny v cen- ne Warwick, šesťnásobná držiteľka ceny
pozdravení prítomných Liz Black uviedla tre s Bohom. Následne Dr. Kim, ktorý je Grammy, zaspievala pieseň „What the
Praise and Worship Team, ktorý piesňou aj spolupredsedom ACLC, pozdravil prí- World Needs Now Is Love“ (Čo svet potreod Israela Houghtona „You Are Good“ (Si tomných a poďakoval im za snahu o vy- buje práve teraz, je láska). Po piesni pastor
dobrý) otvoril podujatie. Nasledovali ďal- tvorenie mierového sveta: „Je to úlohou Edwin Perry uviedol biskupa Noela Jonesa
šie piesne, po ktorých sa k nim pridala duchovných, aby sa navzájom milovali zo City of Refuge Church, ktorý vo svojom
Tiffany Andrews, finalistka Sunday Best a vytvorili mierový svet, po ktorom túži- príhovore povedal: „Aj keď môžeme mať
televízneho kanála BET. Po ich spoločnom me.“ Po príhovore zbor zaspieval pieseň rôzne názory na to, ako sa dostať do neba,
vystúpení Kim Burrell, držiteľka ceny Stel- „The Blood Still Works“ (Krv stále účinku- všetci chápeme, čo potrebujeme pre spoločlar, zaspievala pieseň „Let There Be Peace je). Nasledoval príhovor reverendky Louise ný život na zemi. ... Bez ohľadu na to, kto

sme, mier sa začína mnou. ... Stretli sme sa
tu, pretože túžime po jednote. Ale jednota
nie je možná bez pokory, a pokora bez lásky.“ Po príhovore zbor zaspieval pieseň od
Richarda Smallwooda „Total Praise“ (Najväčšia chvála). Následne na pódium prišla
Matku mieru, ako oslovujú Dr. Munovú,
a vo svojom príhovore hovorila o nenaplnení Božieho ideálu sveta mieru,
ktorý sa mal vytvoriť v čase Ježiša, a ako sa môže
naplniť tento ideál v súčasnosti:
„Vážení duchovní
z celého sveta. Ste
spr avod liv ý m i
ľuďmi pripravenými Nebom v tomto veku. A úlohou
spravodliv ých
ľudí je objať národ a svet pravou
láskou žijúc pre
dr uhých, nielen
pre seba. Takto
žije Pravá matka, jednorodená dcéra. Vediem padlých ľudí, aby sa prijatím požehnania manželstva stali deťmi Nebeského
rodiča.“ Po príhovore jej deti rôzneho veku
venovali kytice kvetov.

duchovných, aby v prítomnosti Dr. Munovej inaugurovali WCLC. Po spoločnom
prečítaní textu deklarácie WCLC k nej Dr.
Munová pripojila svoj podpis. Následne 13
členom riadiaceho výboru WCLC udelila
medaily a plakety (sprava Rev. Dr. Luonne Rouse, Rev. Su Man Kim, Dr. Tanya
Edwards, biskupka Nancy Rosario, Rev.

Mark Abernathy, Rev. T. L. Barrett, prorok Samuel Radebe, arcibiskup George
Augustus Stallings Jr., arcibiskupka Dr. Sulanch Lewis-Rose, arcibiskup Gonzalo Xavier Celi Almeida, reverend Eliseo Mercado, reverend Toru Mijahara, Rev. Dr. Peniel
Nasledovala pieseň „Amazing Grace“ Jesudason Rufus Rajkumar). Na záver na
(„Úžasná milosť“), po ktorej na pódium znak zavŕšenia inaugurácie WCLC Dr. Muprišlo 40 predstaviteľov zhromaždených nová trikrát udrela na gong mieru a sym-
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bolicky prekrojila päťposchodovú tortu.
Potom jej v mene prítomných duchovných
Rev. Dr. Luonne Rouse a Rev. Su Man Kim
venovali dar.
Veľkolepé finále festivalu odštartovala
gospelová speváčka Yolanda Adams, päťnásobná držiteľka ceny Grammy, piesňami
„Let Us Worship
Him“ (Uctievajme
ho) a „Never Give
Up“ (Nikdy to nevzdaj). Toto výnimočné podujatie
roz t a ncova n í m
publika ukončil
biskup Hezekiah
Wal ker, dvojnásobný držiteľ ceny
G ra m my, k tor ý
so zborom Love
Fellowship Choir
z a s pie v a l pie s ne „Every Praise“
(Každá chvála), I
Need You To Survive (Potrebujem
Ťa na prežitie) a „Souled Out“ (Oduševnený
pre Boha). Toto podujatie bolo posledným
v tomto roku z mnohých podobných podujatí na celom svete, na ktorých Dr. Munová
vyzývala všetkých ľudí dobrej vôle k spolupráci pri vytváraní sveta mieru a udeľovala
požehnanie manželstva tisíckam párov.
pokračovanie na strane 4
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Pendarovski, prezident Kosova Hashim
Thaçi a bývalý prezident Albánska Alfred
Moisiu, ktorý uviedol Dr. Munovú. Nasledovalo video o živote Dr. Munovej s názvom
„Matka mieru“, ktorá vo svojom príhovore
povedala: „Albánsko sa stalo nebeským Albánskom. Albánsko sa stáva vedúcou krajinou v Európe vo
vytváraní jednej
rodiny v centre
s Bohom. Môže
byť modelom, ktorý bude Európa
nasledovať.“ Potom Dr. Munová
udelila medaily
ISCP ôsmim súčasným a bý valým hlavám štátov:
bý valý prem iér
Kosova Bajram
Kosumi, bývalý
premiér Albánska
Vi lson A h met i,
bý valý dočasný
prezident Kosova
Jakup Krasniqi, bývalý prezident Federácie
Bosny a Hercegoviny Živko Budimir, bývalý premiér Srbska Mirko Cvetković, bývalý
prezident Kosova Fatmir Sejdiu, bývalý premiér Bosny a Hercegoviny Hasan Muratović,
bývalý prezident Chorvátska Stjepan Mesić.
Na záver zapálili Plameň mieru, ktorý bol
prvýkrát zapálený v Kórei na hore Balwang,
a Dr. Munová ho prináša na mierové po
Festival požehnania manželstva a rodiny
V popoludňajších hodinách 27. októbra
sa v sále Kongresového paláca uskutočnil
festival požehnania manželstva a rodiny,
na ktorom sa zúčastnilo vyše 1200 párov
z celého Albánska, aby sa ich zväzok stal
Bohom uznaným manželstvom. Podujatie
otvorila speváčka Irma Libohova piesňou
„Kur bjen fyelli e ciftelia“ (Keď znie kaval
a čiftelia). Prítomných privítala viceprezidentka FFWP Manjola Vasmatics, ktorá
sprevádzala programom. Nasledovalo video
o vytvorení spoločnosti založenej na rodine
„Jedna rodina v centre s Bohom“. Následne
Manjola Vasmatics vyzvala prítomných, aby
si dali okolo krku štólu pripravenú na túto
udalosť a takto sa pripravili na obrad požehnania manželstva. Pred obradom zaspievala
speváčka Juliana Pasha pieseň „Diamant“.
Po nej nasledoval obrad so svätým džúsom,
ktorý viedol prezident FFWP v Albánsku
Gani Rroshi s manželkou Marjetou. Na pódium prišlo sedem reprezentatívnych párov
a spoločne s ostatnými pármi v sále absolvovali tento obrad. Po obrade, počas ktorého
si na znak vzájomnej nerozlučnosti svojho
manželstva a jeho prepojenia s Bohom z kalíška najprv odpila manželka a potom manžel, Gani Rroshi predniesol modlitbu za páry.
Po nej zaznela pieseň „Martesa Jonë“ (Naše
manželstvo) v podaní Irmy Libohovej. Po
piesni herec Bujar Asqeriu predniesol báseň
„Koruna slávy“, ktorú ako 15-ročný napísal
Rev. Son Mjong Mun. Po básni nasledovalo video o živote Dr. Munovej s názvom
„Matka mieru“. Potom pred obradom požeh-

dujatia ako symbol neustáleho úsilia o mier.
Po skončení bola počas slávnostného obeda
podpísaná Deklarácia ISCP.
Po obede samit pokračoval v hoteli Tirana
International druhým zasadnutím so súbežnými panelovými diskusiami na tieto dve
témy: Mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj
v Juhovýchodnej Európe: ISCP a Podgorički

klub; a Vzdelávanie pre mier a ľudský rozvoj. Tretie zasadnutie so súbežnými panelovými diskusiami bolo na tieto dve témy:
Súčasné výzvy: Úloha členov parlamentov;
a Súčasné výzvy: Úloha náboženských
predstaviteľov. Počas večere boli tri súbežné recepcie Federácie žien za mier vo svete,
Podgorički klubu a Medzináboženskej asociácie za mier a rozvoj (IAPD). Deň skončil

mierovým koncertom.
27. októbra 2019 samit pokračoval v hoteli
Tirana International štvrtým zasadnutím so
súbežnými panelovými diskusiami na tieto
tri témy: Rodinné hodnoty, mierové hodnoty; Výzvy migrácie: Perspektívy z EU
a Juhovýchodnej Európy; Medzináboženská spolupráca a spoločenská angažovanosť:
Najlepšie spôsoby.
Piate zasadnutie so
súbežnými panelovými diskusiami
bolo na tieto tri
témy: Ženy spoločne: Redefinovanie ciest k mieru,
zmiereniu a rozvoju; Médiá v 21.
st oro čí: Vý z v y
a možnosti; Mier
a rozvoj na Balkáne: Úloha obchodu, podnikateľov
a investorov. Záverečné zasadnutie bolo na tému
„Mierové perspektívy v Juhovýchodnej Európe“, na ktorom
prehovoril bývalý minister Rakúska Werner
Fasslabend a bývalý prezident Albánska Bujar Nishani. Popoludní sa účastníci samitu
presunuli do Kongresového paláca, kde sa
zúčastnili na festivale požehnania manželstva a rodiny (viď nižšie). Po skončení festivalu sa pre účastníkov samitu uskutočnil
záverečný banket.

nania manželstva predniesol modlitbu šejk o dôležitosti rodiny: „Zdravé rodiny vytváMansour Diouf zo Senegalu a evanjelický rajú silnú spoločnosť a silná spoločnosť prifarár Mikuláš Vymětal z Čiech. Po modlit- náša mier a šťastie pre všetkých ľudí vo svebách prišla na pódium Dr. Munová a počas te“. Po nej bývalý prezident Alfred Moisiu
obradu so svätou vodou pokropila 21 párov predniesol príhovor o dôležitosti spolupráce
z rôznych regiónov Albánska, ktoré prichá- pri vytváraní mierovej spoločnosti. Nasledodzali na pódium postupne po siedmich pá- valo tanečné vystúpenie Dream House Danroch. Nasledovalo prednesenie manželského ce Academy. Potom tenor Kastriot Tusha
sľubu a modlitba požehnania za páry. Potom zaspieval pieseň „Mama“. Dream House
na pódium prišlo sedem reprezentatívnych Dance Academy pridal ďalšie tanečné číslo
párov, aby prevzali prstene od Dr. Munovej, a Irma Libohova zaspievala pieseň „Kavash
a uskutočnil sa obrad výmeny prsteňov. Na Kavash“. Po kultúrnom programe Dr. Muzáver obradu Dr. Munová predniesla vyhlá- nová predniesla príhovor o Božom požehsenie platnosti požehnania manželstva pred naní pre Albánsko a zároveň zodpovednosti
Bohom.
krajín vytvoriť mierovú spoločnosť nielen
v Juhovýchodnej Európe, ale i v Európe a vo
Po požehnaní manželstva bývalý premiér svete. Po príhovore vymenovala Alfreda
Kosova Bajram Kosumi s manželkou Flo- Moisiu za predsedu ISCP v Európe a na podrinou venovali Dr. Munovej kyticu kvetov poru mierových aktivít mu venovala 100-tia predseda okresu Kukës Abdulla Domi síc USD. Taktiež venovala predstaviteľom
s manželkou Xhirie jej venovali dar. Po troch organizácií podporu po 10-tisíc USD
obrade požehnania manželstva mladí ľudia na ich verejnoprospešné aktivity - Edmond
z YSP predniesli sľub čistoty, v ktorom sláv- Brahimaj, svetový predstaviteľ muslimského
nostne sľúbili nemať sexuálny vzťah pred rádu Bektašija, Ina Malhani, predstaviteľka
manželstvom a zachovať vernosť v man- rádu Matky Terezy, a za Liri Berishu, predželstve, a tak vytvoriť pravé rodiny a pravú staviteľku regionálneho centra pre autisticspoločnosť. Po sľube títo mladí ľudia zatan- ké deti, prevzala podporu Kasia Minollari,
covali tanec na populárnu kórejskú pieseň prezidentka WFWP v Albánsku. Podujatie
„Mirobučo“ (밀어붙여 - Pokračovať). Na- skončilo slávnostným zvolaním pre šťastie,
sledovala pieseň „Një qiell i ri“ (Nové nebo) ktoré viedol prezident FFWP Gani Rroshi.
v podaní Juliany Pashi venovaná všetkým
požehnaným párom. Po piesni Monika Kry- Pozn.: Po zemetrasení v Albánsku 26.11.2019
emadhi, manželka prezidenta Albánska Ilira Dr. Munová venovala 100-tisíc USD na poMetu, a jej dcéra Bora prišli na pódium a ve- moc pri odstraňovaní jeho následkov.
novali Dr. Munovej dar. Následne Monika
Kryemadhi predniesla gratulačný príhovor Viac na miersazacinamnou.sk.
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Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun
Poobede sa uskutočnili tri zasadnutia: „Božia vôľa a svetové kresťanstvo“, „Úloha
Zhromaždenie WCLC
a zodpovednosť kresťanských duchovných
Festivalu predchádzalo zhromaždenie vyše pri vytváraní nebeského zjednoteného svetisícky duchovných predstaviteľov z celého ta“, a „Vízia kresťanských duchovných pre
sveta v rámci prípravy inaugurácie WCLC. vytvorenie jednej rodiny, jedného národa
Zhromaždenie sa uskutočnilo 27. decem- a jedného sveta v centre s Bohom“.
bra 2019 v Manhattan Center v New
Yorku. Počas úvodného zasadnutia
sa prítomným prihovorila poradkyňa
prezidenta Donalda Trumpa a vedúca
oddelenia pre náboženské komunity
Paula White. Nasledovali príhovory
duchovných predstaviteľov, v ktorých
vyjadrili naliehavosť zjednotenia sa
ako bratia a sestry v centre s Bohom,
Nebeským rodičom, a spolupráce pre
naplnenie Božieho ideálu nebeského
kráľovstva: arcibiskup George Augustus Stallings Jr. z Imani Temple
African-American Catholic Congregation, emeritný spolupredseda ACLC
reprezentujúci USA; Rev. Su Man Kim, Inaugurácia WCLC bola ďalším významspolupredseda Konferencie predstaviteľov ným krokom v úsilí o vytvorenie sveta
kórejského duchovenstva (KCLC) reprezen- v centre s Bohom. Vďaka Dr. Munovej sa
tujúci Kóreu; prorok Samuel Radebe z The stretli duchovní, ktorí by si z dôvodu rôzRevelation Church of God, reprezentujúci nych teologických konceptov ani nepoAfriku; Rev. Dr. Peniel Jesudason Rufus mysleli, že by sa niekedy stretli, a mohli si
Rajkumar zo Svetovej rady cirkví reprezen- uvedomiť, že Boh a Jeho rodičovská láska
tujúci Európu; Rev. Charles Mendies, nepál- je nad všetkými teologickými konceptmi
sky poradca Vatikánu reprezentujúci Áziu, a jedine prijatím Jeho rodičovskej lásky
a metropolitný arcibiskup Gonzalo Xavier a vedenia je možné vytvoriť pravú jednotu
Celi Almeida z Ekvádoru reprezentujúci všetkých ľudí ako bratov a sestier v centre
Latinskú Ameriku. Na záver 24 predstavite- s Nebeským rodičom.
ľov zhromaždených duchovných podpísalo
deklaráciu WCLC, ku ktorej Dr. Munová Viac na miersazacinamnou.sk.
v nasledujúci deň pripojila svoj podpis.
pokračovanie zo strany 2

Viera, ktorá roztrhla železnú
oponu
„Príbeh ľudí, ktorých láska k Bohu, k ich
národu a ľudu bola skúšaná ich vlastnou
vládou a stálo ich to slobodu. Toto je svedectvo z prvej ruky o odvahe a utrpení mladých členov rodiaceho sa
Hnutia zjednotenia vo
východnej Európe pred
polstoročím. Svedectvo,
z ktorého môžeme čerpať
inšpiráciu a poučenie do
našich životov i v súčasnosti.“
V roku 2018 bolo 50.
výročie začiatku Hnutia
zjednotenia (HZ) v bývalom Československu,
v ktorom zapustilo korene
ako v prvej krajine bývalého Východného bloku.
Emilie Steberl, ktorej
rodina nemeckej národnosti žijúca na Slovensku
sa musela po 2. svetovej
vojne vysťahovať z Československa, prišla 30.
októbra 1968 späť na Slovensko študovať slovenčinu, aby priniesla
v ťažkej dobe beznádeje po vstupe vojsk
Varšavskej zmluvy nádej a víziu vytvorenia
sveta v centre s Bohom. Aj keď bola táto
snaha prvých členov vtedajším režimom potlačená, základ pretrval až do pádu režimu.

Práve o týchto udalostiach hovorí výnimočná kniha „Viera, ktorá roztrhla železnú
oponu“ vydaná v auguste 2019 kórejským
vydavateľstvom Sung Hwa Publishing Co.
v anglickej a kórejskej verzii. Prostredníctvom svedectiev prvých členov približuje
dobu, keď sa stretli s Božím slovom, boli
zaň uväznení a ktoré
mnohým z nich neustále
dodáva inšpiráciu a energiu do života. Je to vzrušujúce čítanie nielen pre
tých, ktorí poznajú HZ,
ale aj pre tých, ktorí majú
veľmi skreslené alebo
žiadne informácie o ňom.
Začiatok HZ a činnosť
prvých členov sú o to
významnejšie, že nešlo
výslovne o protikomunistickú činnosť, ale v prvom
rade o vytvorenie spoločnosti v centre s Bohom,
čo ostáva výsostne aktuálne i v dnešnej dobe.
Ešte pred vydaním tejto
knihy bol pri príležitosti
45. výročia súdneho procesu s prvými členmi HZ
uverejnený v júlovom čísle časopisu True
Peace Magazine materiál o nevyjasnenom
úmrtí Márie Živnej počas väzby v Justičnom paláci v Bratislave.
Viac na https://is.gd/vkrzo.
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Udalosti
Siedme výročie songhwa reverenda Muna
17. augusta 2019 sa v Kórei uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti siedmeho
výročia odchodu (songhwa) spoluzakladateľa Federácie rodín (FFWP) reverenda Son
Mjong Muna do duchovného sveta.
Podujatie otvorila sopranistka Seiko Lee,
ktorú sprevádzala česká huslistka Eva Pejkofski. Generálny tajomník ústredia FFWP
Dr. Jong Ho Jun privítal približne 20 000
hostí a uviedol muzikál zo života manželov
Munovcov. Po ňom medzinárodná prezidentka
FFWP Son Džin Mun predniesla vlastnú
báseň o svojich rodičoch. Následne zaznel
list Dr. Hak Ča Han Munovej venovaný jej
manželovi. Ďalšia časť muzikálu zobrazovala udalosti z prozreteľnosti obnovenia až
po objavenie sa Pravých rodičov (manželov
Munovcov). Po ňom Dr. Munová venovala
kvety na pamiatku svojho manžela. Bývalý
prezident Nigérie Goodluck Jonathan v príhovore ocenil život a dielo manželov Munovcov.
Koncertom Western Symphony Orchestra,
ktorý dirigoval David Eaton, vyvrcholila
spomienková slávnosť. Počas hudby a piesní
v podaní Seiko Lee, Paula Pottsa a Little
Angels bola zobrazovaná projekcia tvorby
pieskových obrazových motívov zo života
manželov Munovcov. Na záver slávnosti všetci
v hale spoločne zaspievali známu kórejskú
pieseň „Sarange“ (사랑해 - Milujem ťa).
Viac na https://is.gd/songhwa2019.
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