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Editoriál
Vytvorenie pravej spoločnosti
Ľudia od nepamäti snívajú o stratenom raji,
o ideálnej spoločnosti, ktorá sa pričinením našich prvých predkov nevytvorila. Počas histórie
sa objavovali rôzne utopické teórie o vytvorení
takejto spoločnosti, ktoré však z rôznych dôvodov
nemali šancu presadiť sa natrvalo. Predovšetkým
preto, lebo ignorovali skutočnú hodnotu života
človeka a jeho účel existencie.
V ľuďoch je zakorenená túžba po poznaní, ktorá
ich ženie k odhaľovaniu podstaty kozmu, človeka
a života. Zistené poznanie je hnacím motorom
snahy o vytvorenie spravodlivej, eticky a morálne založenej spoločnosti, ktorá by stála na
princípoch vzájomnej spolupráce a prosperity.
Spoločnosti, ktorá by sa nedelila na pravicu
a ľavicu, kapitalizmus a komunizmus, demokraciu a totalitu, ubližujúcich a trpiacich, a ktorá
si bude vážiť poctivosť, čestnosť a slušnosť.

Takúto pravú spoločnosť možno vytvoriť iba na
jasných a univerzálnych hodnotách platných
pre všetkých ľudí rovnako. Avšak nestane sa
to nejakým zázračným príchodom spasiteľa
z neba, ale iba cieľavedomým úsilím ľudí presadiť tieto hodnoty v spoločnosti a aplikovať
ich vo svojom živote.
Sú veci, ktoré ako ľudia nedokážeme uskutočniť.
Napríklad žiť bez kyslíka, vody, jedla, lebo je
to v rozpore s podstatou našej existencie. Sme
ľudia a vznikli sme za iným účelom, ktorý je
v našich silách a možnostiach naplniť ho. Naším
účelom života je vytvoriť láskyplné rodiny a tým
svet bez násilia a utrpenia. No závisí to iba od
nás. Boh to za nás nemôže urobiť, pretože to je
jedine našou zodpovednosťou. Boh nám môže
iba ukázať spôsob, ako to dosiahnuť, no my sa
musíme rozhodnúť, že to vykonáme.

Začiatok pravého sveta

Miroslav Rybár

(varovanie) „nejesť“ (nemať predmanželský
sexuálny vzťah), znamenalo by to, že sú
Koncom roka 2012 niektorí ľudia na základe s Bohom vo svojom srdci zjednotení, čím
jednej z interpretácií mayského kalendára by vytvorili podmienky na to, aby im Boh
očakávali doslovný koniec sveta. Ako vidno, udelil požehnanie manželstva. Ako manželia
nič také sa nestalo, no v tomto roku, 22. feb- by boli živým stelesnením neviditeľného
ruára 2013, sa udiala doteraz najvýznamnejšia mužského a ženského aspektu Boha a stali
udalosť v histórii. Vo Svetovom mierovom by sa prvými pravými rodičmi ľudstva. Bol
centre Čong Šim, Kórea, pani Hak Ča Han Mu- by to začiatok Božej rodiny a následne Bonová vyhlásila tzv. Zakladajúci deň, ktorého žieho kráľovstva. Božia láska, život a línia
vyhlásenie v roku 2001 stanovil reverend by sa šírili z generácie na generáciu.
Mun ako deň jednoty a mieru. Udalosti sa
v Kórei zúčastnilo približne 50000 hostí Následkom Pádu Adama a Evy sa však
z celého sveta vrátane prominentných nábo- nevytvorila Božia rodina, ale Satanova
ženských, politických a iných spoločenských rodina. Namiesto Božej línie lásky a života
predstaviteľov, pričom udalosť celosvetovo sa šírila Satanova línia hriešnej lásky a hriešsledovalo vyše 3 miliónov ľudí. Vyhlásenie neho života. Namiesto Božieho kráľovstva
tohto dňa znamená začiatok novej éry Boha sa vytvorilo Satanovo kráľovstvo - peklo.
a ľudstva. Znamená ukončenie prozreteľnosti Začala sa história nesmierneho utrpenia
obnovenia sveta do stavu, kedy je možné Boha a ľudstva. Boh ako rodič pociťoval
vybudovať substanciálne Božie kráľovstvo neopísateľnú bolesť zo straty svojich detí
(Čonilguk).
a z utrpenia, ktoré si spôsobili nedodržaním Jeho varovania. No Boh neupustil od
Uvedomenie si toho, že Božie kráľovstvo vytvorenia svojho kráľovstva a po Páde
sa má vytvoriť na zemi, je nevyhnutné Adama a Evy pripravoval ľudí na príchod
pre jeho realizáciu.
mesiáša. Keď ten čas nastal, Boh povolal
Boh nestvoril Adama a Evu pre to, aby padli Ježiša, aby previedol ľudí zo satanovej
a aby ľudstvo následne žilo v utrpení. Stvo- strany na Božiu stranu a viedol ich cestou
ril ich, aby vytvori- budovania Božieho kráľovstva.
li Božie kráľovstvo
(vzťahy medzi ľuďmi Keď Ježiš začal svoju misiu, nevedel, ako
založené na Božej dopadne. No vedel, že ak ľudia prijmú ním
láske, Boh prebýva hlásané myšlienky o Božom kráľovstve,
medzi ľuďmi). Ak by tak to Božie kráľovstvo vytvoria. Určite
Adam a Eva dodrža- si neželal, aby ich odmietli a vláda pekla
li Božie prikázanie tak pokračovala naďalej. Reverend Mun
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na žiadosť Ježiša pokračoval v jeho misii
a cestou odškodňovania vytvoril podmienky
na vyhlásenie začiatku Božieho kráľovstva.
13. januára 2001 sa v Soule, Kórea, uskutočnil obrad korunovácie Božieho kraľovania.
Následne bol prehlásený začiatok Národa
kozmického mieru a jednoty (Čonilguk). Je to
národ, ktorý začína jednotou dvoch aspektov
vytvorenou v nasmerovaní na Božiu lásku.
Jednota mysle a tela u jednotlivca, jednota
manželov, jednota rodičov a detí, jednota
rodiny a spoločnosti, jednota spoločnosti
a národa, jednota národa a sveta. Existujú
rozdiely, no nie sú tam rozpory.
Je to reálny mierový svet, žiadna utópia.
Je to svet, ktorý by vytvorili Adam a Eva,
keby nepadli. Je to svet kultúry srdca. Nie
je to žiadna apokalyptická vízia o súdnom
dni a zničení neba a zeme. Jeho vytvorenie
je v ľudských možnostiach a silách, je to
jednoducho realizovateľná záležitosť.
22. február 2013 preto predstavuje začiatok
budovania tohto nového sveta. Boh je priamo
účastný tohto procesu prostredníctvom ľudí,
ktorí sú odhodlaní takýto svet vytvoriť.
Každý sa môže stať občanom Čonilguku
a podieľať sa na jeho budovaní. Stačí, keď
bude žiť ako pravý človek. Doteraz Boh
nemohol prebývať v tomto svete, lebo celý
svet bol peklom. Odteraz môžeme vytvoriť
svet, v ktorom bude Boh môcť priamo prebývať medzi nami. A je iba na nás, kedy
sa tak stane.
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Rodina, manželstvo
a rodičovstvo

je tu stále pre neho. Toto znovuzbližovanie
môže vyzerať regresívne, napríklad znova sa
chce nechať kŕmiť, aj keď už vie samo papať,
nosiť sa na rukách a podobne. Ešte môže silno
Batoľa (časť prvá „Začiatky osamoprežívať úzkosť z odlúčenia, ktorá po roku
statňovania“)
a pol začne ustupovať a v treťom roku sa už
nemusí objaviť vôbec. Pre chlapcov je ťažšie
V prvom roku života išlo o dosiahnutie vše- odpútať sa od matky ako pre dievčatá.
obecnej dôvery vo svet. V období batoľaťa (1-3
roky) ide o dosiahnutie dôvery v seba samého. Dieťatko si osvojuje reč a okolo prvého roku
U dieťatka sa objavuje snaha o osamostat- dokáže povedať prvé slová. Komunikácia je
ňovanie, na druhej strane si chce zachovať pre batoľa dôležitá najmä preto, aby udržalo
pocit bezpečia, stability a istoty. Platí to aj kontakt. Rozumie jazyku v oveľa väčšej miere,
pre vzťah s matkou, ktorý sa tým dostáva na ako ho dokáže aktívne používať. V tom môžu
inú úroveň. Skúsenosti s osamostatňovaním byť gestá nápomocné, môžeme dieťa učiť znasa podieľajú na vytvorení základnej životnej ky posunkovej reči a dať mu tak prostriedok
stratégie - tendencie k asertivite či naopak k vyjadreniu svojich potrieb a zážitkov. Je to
pasivite - presadeniu vlastných potrieb či ich milý spôsob komunikácie, prispieva k pozitívpotlačeniu. Okrem typu temperamentu a iných nemu sebaobrazu dieťaťa, dáva mu možnosť
vrodených dispozícií na to vplýva aj rodičov- byť v komunikácii aktívny.
ské správanie - či povzbudzuje alebo potláča
vôľu a samostatnosť. V tomto období si dieťa Batoľatá ľahko prechádzajú od smiechu a ravytvára aj rodinnú identitu, do ktorej zahŕňa dosti k hnevu, ktorý vedia dať náležite najavo,
rodičov, starých rodičov či iné blízke osoby. a naopak. Emócie prežívajú intenzívne, zároRozširuje sa okruh dospelých, s ktorými si veň krátko. Sú viazané na aktuálnu situáciu,
vytvára vzťah a od ktorých sa učí.
chcú bezprostredne uspokojiť svoje potreby
bez ohľadu na dôsledky. Až postupne a poPribližne na konci prvého roka života sa dieťa maly sa začína rozvíjať sebaregulácia. Na
naučí samo premiestňovať. To mu dáva mož- obmedzenia môžu deti reagovať afektom zlosnosť vyberať si podnety podľa svojho záujmu, ti, aktuálnu frustráciu prežívajú ako osobnú
presunúť sa tam, kam chce, a zaoberať sa tým, stratu. Prežívajú aj prejavy hrdosti a pýchy na
čo ho zaujíma. Zároveň sám pohyb je cieľom, svoje schopnosti, či pocit zahanbenia, keď sa
dieťa sa v ňom vyžíva, hýbe sa pre radosť im niečo nepodarí alebo dospelí nie sú s nimi
z pohybu. Dieťa sa už samo fyzicky vzďaľuje spokojní. V období negativizmu môžu byť hrdí
od matky. Keď cíti, že vo svojom osamostatňo- na prekročenie zákazu. Rozpoznajú aj emočvaní zašlo priďaleko, na úroveň, kde ešte nie je né naladenie druhých. Nevedia si spočiatku
citovo zrelé, vráti sa späť. Uisťuje sa, že matka oddeliť emócie druhých od svojich vlastných.

Zásady šťastného rodinného
života
Zásada siedma: Na zmysel a princípy orientovaný rodinný systém
(časť tretia „Prispôsobenie štruktúr
poslaniu a vzájomné učenie sa“)
V predchádzajúcich dvoch číslach sme
sa zamerali na priblíženie dvoch kvalít
rodinného systému zameraného na hľadanie zmyslu a vyššie princípy, ktoré
sme prirovnali k pomyselnému koreňu
a kmeňu rodiny. Pr vou kvalitou bola
spôsobilosť „byť vzorom“ a druhou bol
„vzťah úcty a ohľaduplnosti“, ktorého
podstatou je spôsobilosť sprevád zať
druhého človeka jeho rastom a poskytovať mu rady a seba ako spoločníka.
V záverečnej čast i r ubr i k y „ Zásady
šťastného rodinného života“ dokreslíme pomyselný strom rodiny kor unou,
t vorenou konár mi a listami. Konáre
možno spojiť s kvalitou usporiadanosti
či poriadku, v ktorom deti prirodzene
v prostredí rodiny vyrastajú s dôverou
k štruktúram, ktoré uspokojujú ich potreby lásky, istoty a bezpečia. Môžete
byť vynikajúcim vzorom, môžete mať
výborné vzťahy s členmi rodiny, môžete v rodine rozprávať o láske, zábave,
spoločnom t rávení voľného času, no
ak pre rodinné aktivity neurobíte plán,
potom vám na ceste bude stáť jedna

veľká prekážka - neporiadok a nedostatok organizácie. Je to veľmi podobné
akejkoľvek inej malej sociálnej skupine, ktorá má stanovené ciele, má istú
kultúru, vzorce a normy správania, je
motivovaná ku konaniu, no ak nemá
svoju organizáciu a poriadok založený
na kooperácii jej členov v dosahovaní
cieľa, nebude úspešná a cieľ nedosiahne. K dosiahnutiu akéhokoľvek rodinného cieľa tiež potrebujeme plánovať,
organizovať, rozdeľovať úlohy, spolupracovať na ich dosiahnutí a prežívať
spoločnú radosť a uspokojenie z jeho
dosiah nutia. Predstav te si, že vaším
cieľom bude s partnerom milovať svoje
deti, dať im veľa rodičovskej lásky, no
na ceste k dosiahnutiu cieľa vám denne
stojí veľa prekážok - množstvo práce,
vlastné záujmy a podobne. Naplnenie
aj takéhoto základného cieľa v rodine
si vyžaduje precízne plánovanie a poriadok. Plánovaných tridsiatich minút
denne strávených výlučne v zameraní
dávania lásky a pozornosti dieťaťu je
vysoko významným krokom v naplnení
tohto cieľa. V t r va n í t ýchto t r id siatich minút musí by ť cent rom vášho
mik rokozmu dieťa a mali by ste by ť
naň absolútne koncentrovaní. Rovnaký
princíp platí v zameraní sa na partnera
či iného člena rodiny. Podstatné je plánovať čas tak pre rodinu ako celok, ako
aj pre každého člena osobitne. Takéto
prostredie je bázou pre vytvorenie vzájomnej dôvery členov rodiny, prináša
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Napríklad sa rozplačú, keď plače súrodenec,
na úsmev odpovedajú úsmevom. Napodobňujú emočné prežívanie a môžu si vytvoriť
trvalé modely emočného reagovania na rôzne
situácie odpozorovaním od dospelých. Vedia
dať najavo náklonnosť a rozumejú humoru.
Keď dieťa učíme uvedomovať si svoje emócie
a rozlišovať ich, napomôžeme tak vývoju jeho
empatických schopností.
S uvedomením si vlastnej osobnosti sa objavuje snaha o sebapresadenie. Dieťa chce robiť
veci podľa seba, uskutočňovať vlastné nápady,
niekedy aj napriek zákazu či priamo opačne
ako to chcú od neho rodičia. Tieto prejavy
vlastnej vôle môžu byť viac či menej intenzívne. Niekedy sa deti svojim rodičom postarajú
o ťažké chvíle, keď sa hádžu o zem a vyžadujú,
aby bolo tak, ako chcú oni. Typické sú „ja
chcem“ alebo „ja sám“. Často im nejde o obsah,
len o presadenie vlastného nápadu, uspokojí
ich vedomie vlastnej moci. V tomto období
nejde o manipuláciu s dospelými k dosiahnutiu svojho cieľa. Je to skôr potvrdzovanie si
vlastnej osoby, cvičenie si vôle, ktorú v sebe
objavilo, a nedostatočná sebaregulácia.
Cez tieto, niekedy extrémne prejavy svojej
vôle, sa dieťa zároveň môže učiť hraniciam
vlastným aj sociálnym a uspokojuje tak aj
svoju potrebu istoty. Naučenie sa pravidlám
umožňuje posunúť sa k samostatnosti a k sebavedomiu. O tom bližšie nabudúce.
Mgr. Dana Leka
Pokračovanie v budúcom čísle

uspokojenie pot r ieb a napĺňa členov
rodiny láskou a spokojnosťou, vytvára
silnú rodinnú štruktúru.
Listy predstavujú úroveň učenia a plody st romu sú re ál ny m i plod m i t oh to učenia. Chvíle spoločného učenia
sa - obohacovania poznania, rozvoja
emocionálnej a sociálnej inteligencie,
rozvoja múdrosti človeka vo všetkých
jej a spek toch, sú najpod st at nejší m i
momentmi rodinného života, v ktorom
prinášame základ pre dôležitú zmenu
v živote d r uhého člena rodiny. Je to
prvok rodinného života, v ktorom vaše
úsilie o rozvoj dr uhého člena rodiny
pr ináša spôsobilosť a mož nosť efekt ív ne ž iť a v y u ž iť všet k y v nútor né
možnosti osobnostného rastu. Plodom
takéhoto života zameraného na zmysel
a princípy orientovaný rodinný systém
je životná spokojnosť všetkých členov
rodiny založená na v y t vorení kvalitných sociálnych väzieb.
Prajem Vám, milí čitatelia časopisu,
aby ste boli úspešní v uplatňovaní všetkých zásad, ktoré sme si v jednotlivých
číslach priblížili, a ktoré majú potenciál byť zdrojom vášho šťastia ako aj
šťastia vašich blízkych, ak ich zaradíte
do každodenného programu vášho žitia.
spracovala
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
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Postoj k manželstvu a rodičovstvu sa for- klad fungujúceho manželstva, majú väčšie
muje u človeka už od narodenia v rodine, problémy vytvoriť trvalé manželstvo.
Federácia rodín nie je organizáciou, ktorá v ktorej vyrastá. Vo všeobecnosti sa formuexistuje sama pre seba. Snaží sa iniciovať je v tom prostredí, v ktorom vyrastá, preto- V súčasnosti neexistuje žiaden spôsob, ako
také kroky v spoločnosti, ktoré v nej nielen že nanešťastie v súčasnom svete nie každé minimalizovať pravdepodobnosť stroskotazvýšia povedomie o manželstve a rodičov- dieťa vyrastá v rodine. V určitom zmysle nia uzatváraných manželstiev, pretože zostve, ale taktiež môžu viesť k zlepšeniu sta- sa dá povedať, že tento formovací proces sobášiť sa je veľmi jednoduché. Stačí splniť
vu manželstiev a rodín a života človeka ako začína už od počatia. Vplyv stavu matky zákonom stanovené formálne podmienky
takého. Tieto kroky sú súčasťou procesu a okolia na plod zohráva v tomto procese a sobášu nestojí nič v ceste. Dokonca splosmerujúceho k vytvoreniu pravej spoloč- významnú rolu.
diť dieťa a stať sa biologickým rodičom je
nosti, ktorá je založená na morálnych a eticešte jednoduchšie než zosobášiť sa. Na to,
kých hodnotách prameniacich z pochopenia Situácia v spoločnosti alarmujúco pouka- aby sa niekto stal rodičom, nepotrebuje splnezastupiteľnej hodnoty manželstva a ro- zuje na to, že ľudia vstupujú do manžel- niť žiadne zákonné podmienky. Netreba na
dičovstva pre život človeka a pre stav celej stva nepripravení, nezrelí a nie sú schopní to ani žiadnu univerzitu, neriadený sexuálspoločnosti.
zvládnuť samotné manželstvo, nieto ešte ny pud sa o to postará. Tehotné tínedžerky
rodičovstvo. Ako vyplýva z údajov Šta- to nanešťastie potvrdzujú. Z biologickej
V tejto rubrike budeme prinášať podnety, tistického úradu SR (www.statistics.sk), stránky je to veľmi jednoduchá záležitosť
ktoré by po náležitej príprave mohli byť za- v roku 2010 bolo uzavretých 25415 man- stať sa rodičom, ale to vôbec neznamená
pracované do legislatívy a ktoré by odstrá- želstiev, pričom sa rozviedlo 12015 man- byť aj starostlivým rodičom a že dieťa bude
nili diskrimináciu zodpovedných manželov želských dvojíc. To znamená, že na 100 vyrastať vo vhodných podmienkach.
a rodičov, pretože na následky vyplývajúce uzavretých manželstiev tak pripadlo 47
z nezodpovedného prístupu mnohých ľudí rozvodov. Hlavnou príčinou rozvodov je Na druhej strane sú manželia, ktorí dieťa
k manželstvu a rodičovstvu doplácajú pre- uvádzaná rozdielnosť pováh, názorov a zá- nemôžu mať a túžia si ho adoptovať. Realidovšetkým tí zodpovední a v konečnom dô- ujmov, čo svedčí o plytkom a nezodpoved- ta je taká, že adopcie sú nesmierne komplisledku celá spoločnosť.
nom prístupe k manželstvu. Je to smutná kované. Je neskutočné, čím všetkým musí
realita vzťahu nezrelých manželov, ktorý prejsť takýto bezdetný pár, aby splnil všetPríprava na manželstvo a rodičovstvo
namiesto cesty upevňovania svojho vzťahu ky adopčné podmienky a mohol si adopAj keď sa to tak nemusí niekomu javiť, a budovania manželstva riešia svoje život- tovať dieťa. Aký to nepomer! Na jednej
manželstvo nie je vyslovene súkromná né situácie útekom zo vzťahu. A v prípade strane štát dbá na to, do akých pomerov sa
a osobná vec. Je to taktiež spoločenská zá- manželov s deťmi si to najťažšie odnáša- adoptované dieťa môže dostať, no na druhej
ležitosť, ktorá má obrovský dopad na celú jú deti, negatívny dopad rozvodu na ne je strane mu nezáleží na tom, do akých pomespoločnosť. Na jej prítomnosť a taktiež na nespochybniteľný. Navyše rozvod dáva de- rov sa deti rodia. Splodiť dieťa do otrasných
budúcnosť. Manželstvá písali históriu. Od ťom zlý príklad v tom, že namiesto riešenia podmienok bez následnej zodpovednosti
manželstva závisí rodina, od rodiny spoloč- a prekonania problému je jednoduchšie od rodičov za ne nie je totiž žiaden problém.
nosť. To, aký postoj zaujme človek k man- neho utiecť. Potom existuje vysoká pravde- Ako môžu byť v takom prostredí zabezpeželstvu a rodičovstvu, ovplyvňuje nielen podobnosť toho, že pokiaľ deti postihnuté čené základné práva dieťaťa? Štát vôbec
jeho život, ale i jeho okolie a spoločnosť.
rozvodom nestretnú vo svojom živote prí- neskúma situáciu manželov a pomery, do

Pravá spoločnosť

akých sa dieťa narodí. Až keď je najhoršie, situáciu začnú riešiť príslušné
orgány. Nie je to už ale neskoro?

Najromantickejším príbehom lásk y nie je príbeh
Rómea a Júlie, ktorí spoločne umreli,

Niet pochýb o tom, že prevencia je
účinnejšia a výhodnejšia než riešenie
tragických následkov. Prečo potom
štát nevyvíja aktivitu v tom, aby aj od
budúcich manželov požadoval splniť
určité kritériá, aby sa minimalizovala
pravdepodobnosť rozvodu a príchodu
detí do pre nich nevhodných podmienok? Ako si môžu ľudia vážiť manželstvo, keď ho môžu uzavrieť bez
akejkoľvek námahy?

nych dávok, pričom deti žijú v otrasných podmienkach. Okrem tejto
podmienky v podobe prípravy by
stálo na zváženie, či umožniť manželstvo alkoholikom, fajčiarom a užívateľom drog.
Spoločnosť má dostatok fundovaných odborníkov pre oblasť manželstva a rodičovstva, preto by nemal
byť žiaden problém vytvoriť takýto
program prípravy. Taktiež cirkvi by
mohli prispieť svojimi skúsenosťami, hoci nanešťastie drvivá väčšina
rozvedených manželstiev je spomedzi veriacich, ktorí by sa z podstaty
svojej viery mali snažiť budovať harmonické manželstvo a vzorne vychovávať deti.

Manželmi sa stávame po uzavretí
manželstva a rodičmi po narodení
detí, no to z nás automaticky nerobí
správnych manželov a rodičov. Manale príbeh manželov, ktorí spoločne zostarli.
želstvo a rodičovstvo je určité umenie,
Prosperita spoločnosti je možná jediktorému sa však dá naučiť. Najlepšie
ne vtedy, ak je spoločnosť založená
od vlastných rodičov, no i zo strany odbor- ci manželia pripravovali prostredníctvom na zodpovedných manželoch a rodičoch,
níkov. Ak si predstavíme manželstvo ako takejto manželskej a rodičovskej prípravy. ktorí hodnoty manželstva a rodičovstva
auto, ktoré smeruje do určitého cieľa (za- Ak je človek ochotný investovať roky štú- odovzdávajú svojim deťom. Rodina má
loženie rodiny a výchova detí k morálnym dia pre svoju kariéru, určite si nájde čas na byť školou lásky a základných morálnych a
a etickým hodnotám), tak prečo tak dôle- to, aby sa venoval príprave na manželstvo etických hodnôt. Vytvorenie centier prípražité manželstvo nechať ľahkovážne riadiť a rodičovstvo, ktoré sú omnoho dôležitejšie. vy na manželstvo a rodičovstvo za účelom
tými, ktorí ledva dokážu zobrať zodpovedenia snúbencov k tomuto cieľu by bolo
vednosť sami za seba, nie to ešte za man- Absolvovanie takejto prípravy by bolo pod- preto viac než efektívnym a zmysluplným
želstvo a rodičovstvo? Ak chceme riadiť mienkou na samotné uzavretie manželstva vynaložením prostriedkov, pretože okrem
auto, musíme zo zákona absolvovať auto- a tým aj na príjem výhod, ktoré sú posky- prínosu pre snúbencov by to v konečnom
školu. Prečo neustanoviť povinnú prípra- tované mladomanželom, na vyplácanie dôsledku znamenalo nevyčísliteľný prínos
vu na manželstvo a rodičovstvo, niečo ako rôznych dávok súvisiacich s rodičovstvom pre celú spoločnosť.
manželstvoškolu? Stačí minimálna úprava a pod. Veď v súčasnosti nie je žiaden proba doplnenie Zákona o rodine, aby sa budú- lém splodiť kvantum detí a žiť zo sociálMiroslav Rybár
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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

?

FFWP na Slovensku

Udalosti

Prečo sa namiesto výrazu Požehnanie manželstva
Prezident: Ing. Igor Koromház
Boh začalo používať spoje- 17. februára 2013 sa vo Svetovom mieroprezident@federaciarodin.sk
nie Nebeský rodič?
vom centre Čong Šim, Kórea, uskutočnilo Kontakt:

Pod výrazom Boh sa chápe
dokonalá a večne existujúca
bytosť, ktorá stvorila kozmos. Chápanie
a označovanie Boha sa časom vyvíjalo.
V Starom zákone sa nachádza niekoľko
označení, najznámejším je uvádzané Jahve
ako meno Boha. Boh bol chápaný ako Pán.
V Novom zákone sa objavilo označenie
„Nebeský otec“, čo na jednej strane priblížilo otcovský láskyplný aspekt Boha,
no na druhej strane to predstavovalo iba
polovičný pohľad na Boha. Ak existuje
Nebeský otec, kde je Nebeská matka?
Treba si uvedomiť, že história bola v podstate patriarchálna a hierarchická. Ženy
neboli vnímané za plnohodnotných ľudí
ako muži. Používanie výrazu Nebeský otec
nieslo v sebe túto patriarchálnu pečať histórie,
pričom ženský, materinský aspekt Boha,
je v mnohých cirkvách zaznávaný doteraz.

kozmické požehnanie manželstva, ktorého
sa zúčastnilo približne 3500 snúbeneckých
a manželských párov. Približne 12500 ďalších
párov z celého sveta sa obradu zúčastnilo
simultánne prostredníctvom internetového
prenosu. Táto udalosť bola prvou od úmrtia
reverenda Muna v septembri minulého roku
a požehnanie manželstva udelila samotná
pani Munová.

Bratislava
Federácia rodín za svetový mier
P. O. Box 72
810 00 Bratislava
Tel.: 0905/572 729
E-mail: federaciarodin@federaciarodin.sk

Prezentácia Božieho princípu
29. apríla 2013 predstavitelia Federácie rodín
prezentovali na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK základné témy Božieho
princípu (www.boziprincip.sk). Tieto témy,
na ktorých taktiež stavia Federácia rodín,
si mohli v neskreslenej podobe vypočuť
poslucháči teológie a ich pedagógovia. Pri
tejto príležitosti sa účastníci prezentácie
tiež zoznámili s vydanou autobiografiou
zakladateľa Federácie rodín, reverenda
Muna.

Košice
E-mail: kosice@federaciarodin.sk

Pobočky:
Banská Bystrica
E-mail: banskabystrica@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
Svetový deň rodičov
Označenie Boha ako Nebeského rodiča Na základe rezolúcie 66/292 prijatej Gene- alebo poznáte niekoho, kto by chcel časopis
poukazuje na mužský a ženský aspekt ži- rálnym zhromaždením OSN 17. septembra dostávať, kontaktujte našu redakciu. Ak máte
vot dávajúceho Boha a vyjadruje samotnú 2012 bol 1. jún vyhlásený za Svetový deň prístup na internet, môžete si stiahnuť všetky
podstatu Božej lásky ako rodičovskej lásky. rodičov, aby bol každoročne slávený za doteraz vydané čísla a prípadne si ich vytlačiť.
V súčasnosti vďaka Pravým rodičom zača- účelom uctenia si rodičov na celom svete.
la doba, kedy Boh môže po dlhej histórii Touto rezolúciou Generálne zhromaždenie Ak máte záujem o nové rubriky alebo radi
svojho utrpenia prezentovať svoju autoritu potvrdzuje, že rodina má hlavnú zodpoved- píšete, pošlite nám svoje návrhy alebo prís
Rodiča ľudstva.
pevky. Radi ich uvítame.
nosť za výchovu a ochranu detí.

Predstavujeme

to symboly:

Národ kozmického mieru
a jednoty - Čonilguk

Znak - ruža (symbolizuje muža), ľalia (symbolizuje ženu) a žeriav (symbolizuje čistotu
a dlhovekosť)
Hymna - hymna Čonilguku
Zástava - červená farba znaku symbolizuje silu, vitalitu, nadšenie, rozhodnosť, biela
farba podkladu symbolizuje čistotu a mier.

Kto by nechcel prebývať v spravodlivej
spoločnosti založenej na Božej láske a vzájomnej spolupráci a prosperite. V spoločnosti, v ktorej ľudia využívajú slobodu na
dobrovoľné konanie dobra. V spoločnosti, v ktorej sa spoločne rozhodujú medzi
správnymi voľbami a hľadajú tú najlepšiu.
V spoločnosti, v ktorej človek neubližuje
človeku. V spoločnosti, v ktorej manželia
sú si verní a nerozvádzajú sa. V spoločnosti, v ktorej rodičia vedú svoje deti k morálnym a etickým hodnotám. V spoločnosti,
v ktorej sa nesmilní, nedroguje, nefajčí
a nepije alkohol. Inak povedané, v spoločnosti nazývanej Božie kráľovstvo.
Takáto spoločnosť sa začala budovať. Milióny nadšencov sa rozhodli vytvoriť takúto
spoločnosť a pozývajú každého, komu nie
je ľahostajná súčasnosť a budúcnosť tohto
sveta, a zároveň apelujú na spoločenských
predstaviteľov, pretože takúto spoločnosť
nevytvoria skorumpovaní a nemorálni politici a ani sa podľa nespravodlivých zákonov
nedá vytvoriť spravodlivá spoločnosť. Aj
keď na svete existuje mnoho krajín, ako ľudia sme veľká prepojená spoločnosť, ktorá
môže fungovať na základe spoločnej svetovej ústavy a zákonov.
Národ kozmického mieru a jednoty má tie-
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Predbežné základné body ústavy Čonilguku:
1. Boh je rodičom ľudstva.
2. Manželstvo je vzťah jedného muža a jednej ženy požehnaný Bohom.
3. Sexuálny vzťah patrí výhradne do manželstva.
4. Rodina je založená na manželstve.
5. Rodina je základnou bunkou spoločnosti
a mierového sveta.
Prispejte svojím názorom, čo by mala ústava pravého sveta obsahovať, poprípade ako
by mala vyzerať pravá spoločnosť
www.facebook.com/federacia.rodin
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