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K �TÚDIU NETRADIÈNÝCH NÁBO�ENSKÝCH
SPOLOÈENSTIEV
Cirkev (Hnutie) zjednotenia na Slovensku

FRANTI�EK BEDNÁRIK

Týmto príspevkom by som chcel nadviaza� na star�iu �túdiu Zory Apáthyovej-Rusnáko-
vej �Zbory Svedkov Jehovových v dedinskom spoloèenstve� a na redakènú ponuku na pub-
likovanie podobných �túdií o nábo�enských spoloèenstvách, skupinách a organizáciách (SN
1993/ XLI/ 2/ 216 nn).

Príspevok vychádza z priebe�ného výskumu novej a netradiènej religiozity na Sloven-
sku, s akcentom na Bratislavu.1

V súvislosti so skúmaným subjektom vystupuje tu do popredia nieko¾ko jeho názvov,
ktoré by mohli èitate¾ovi s�a�i� jednoznaènos� identifikácie èi orientácie. Cirkev zjednote-
nia zalo�il v roku 1954 reverend Sun Myung Moon2 (nar. 6.1. 1920) v Kórei ako �Segye
Kidokyo Tongil Shillyong Hyophwe�3 (medzinárodné oznaèenie Holy Spirit Association
for the Unification of World Christianity, HSA - UWC / Spoloèenstvo, resp. Spoloènos�
Ducha svätého pre zjednotenie svetového kres�anstva). V apríli 1963 bol subjekt zaregis-
trovaný v USA ako Unification Church (UC) a toto oznaèenie je odvtedy v�eobecne zau�í-
vané (u nás so spomenutým slovenským ekvivalentom). UC sa v�ak chápe v rámci �celo-
svetového Hnutia zjednotenia� (Unification Movement /UM/) ako jeho (sub) aktivita, a to
rýdzo nábo�enská (kultová).4

V ÈSSR bola oznaèovaná v materiáloch FMV, ÚV KSS, MK SSR (agenda Sekretariátu
pre veci cirkevné), v rôznych periodikách a publikáciách ako �sekta�, �hnutie�, �asociá-
cia� èi �ilegálna organizácia Principiálnych ¾udí�, �Principiálni ¾udia� (P¼), �Princípoví
¾udia�, �Principialisti�, �Principisti� a pod. (�sú to názvy zvonku� - i).

Pod¾a star�ích èlenov sa sami obvykle oznaèovali ako �(na�a) Rodina� a jednotlivých
èlenov oznaèovali ako �deti�, resp. �brat� a �sestra� (ii, FMV).5

Po roku 1989 sa u nás pou�íva názov (v zhode s registrovaným)6 �Hnutie zjednotenia�
(HZj), prièom sa nejedná pod¾a jeho èlenov o subjekt identický (úèel, èlenstvo, aktivity
atï.), ale o �osvetový projekt�, ktorý ideovo vychádza z aktivít UC (ii).

V príspevku nepojednávam (ako je zvykom v odbornej literatúre pri takýchto referen-
ciách) o osobe rev. Moona, o histórii a aktivitách cirkvi (resp. UM) z h¾adiska celosveto-
vej misie, ani o vierouke cirkvi (teológii - Bo�í Princíp, filozofii - Unification Thought,
resp. ideológii - CAUSA, Godizmus a tzv. ideológia stredu /�Head-wing ideology�/). Táto
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tematika v súvislosti so slovenskými reáliami mô�e by� predmetom budúceho príspevku,
vzh¾adom na obmedzenos� priestoru i zlo�itos� tejto tematiky.

Z histórie Cirkvi (resp. Hnutia) zjednotenia na Slovensku

Poèiatky aktivít UC na na�om území sú spojené s misiou rakúskej �tátnej obèianky E.S.
(narodila sa v rodine karpatských Nemcov v roku 1932 v Sv. Juri pri Bratislave, s rodièmi
opustila Slovensko7 tesne pred alebo po skonèení vojny /i/; pod¾a star�ích èlenov UC /�slu-
�obne star�ích�/ nevedela dobre po slovensky). V Bratislave zaèala pôsobi� pravdepodobne
na prelome októbra/novembra 1968 v súvislosti s dvojroèným �tudijným pobytom na FF
UK (�túdium slovenèiny). Krátky èas pôsobila aj v Prahe, av�ak úplne bezúspe�ne (i). Slo-
vensko sa tak stalo �prvou zo socialistických krajín, ktoré prijali uèenie UC� - i.

E.S. bývala v podnájme v Bratislave (spoèiatku pri Horskom parku). V rámci misie nad-
väzovala kontakty predov�etkým s vysoko�kolákmi a v�eobecne s mladými ¾uïmi. Spôsob
�oslovovania� na ulici potom aj slovenskí èlenovia oznaèovali ako �an�prechovanie� (an-
sprechen - Ansprechung) (i, FMV). K dispozícii mala predov�etkým nemecký preklad zá-
kladnej vierouènej práce - Die Göttlichen Prinzipien8 (nemecký preklad, rovnako ako z ne-
ho vychádzajúce prvé slovenské �preklady�, majú názov v pluráli - kórejský originál9
a anglický autorizovaný a východiskový preklad10 majú názov v singulári; najnov�í slo-
venský preklad sa pripravuje pod¾a posledného, úplne nového, autorizovaného anglického
vydania z roku 1996 /v �argóne �Èierna kniha�, pod¾a farby obalu - i/).

Prví slovenskí èlenovia hnutia �akceptovali uèenie� BP (Bo�í Princíp, resp. Bo�ie Prin-
cípy) poèiatkom roku 1969. Pod¾a rozprávania jednej star�ej èlenky hnutia sa o òom dozve-
dela poèas �es�dòovej hladovky v súvislosti s tragickou smr�ou Jana Palacha, ktorú ako
�tudenti dr�ali na schodoch do auly teraj�ej Právnickej fakulty UK v Bratislave. Prví dvaja
èlenovia (�tudent a �tudentka) sa v lete t.r. zúèastnili programov poèas �tudijného pobytu
na vysokých �kolách vo Viedni, ktoré usporiadala tamoj�ia organizácia UC (pod¾a materiá-
lov FMV i�lo len o kamuflá� �tudijného pobytu - pravým dôvodom mala by� príprava pre
prácu organizácie P¼ na Slovensku). Pri návrate do Bratislavy zmienenému èlenovi na slo-
venskej colnici zabavili skoro v�etku literatúru cirkvi. Navy�e si nelegálne predå�il pobyt
v Rakúsku, èo èeskoslovenské orgány posúdili ako nedovolené opustenie republiky - emig-
ráciu (pre amnestiu nebol trestne stíhaný). Jeden zo star�ích èlenov posúdil obe epizódy ako
prvé informácie pre �tB o zámeroch cirkvi na Slovensku.

Pre ïal�iu èinnos� misie na Slovensku bola dôle�itá príprava vierouèných textov hnutia,
predov�etkým spomenutej základnej knihy - BP.

Príprava prvého slovenského prekladu bola komplikovaná (ne�lo o striktné preklady -
niektoré pasá�e boli redukované èi pretlmoèené /o komunizme, postojoch voèi nemu, o je-
ho perspektívach z h¾adiska eschatologickej náuky UC/ alebo aktuálne doplnené struènými
vysvetleniami) a re�pektovala u� �v�eobecné skúsenosti obèanov ÈSSR z re�imu na colni-
ci� (ii, FMV).

Dvanás� kapitol na vydanie pripravil spomenutý slovenský èlen. E.S. ich dala vo Viedni
rozmno�i� na cyklostyle a po èastiach ich postupne priná�ala do Bratislavy. Pod¾a star�ích
èleniek i�lo o pomerne �a�kopádny preklad, a preto niekedy v období rokov 1971-72 pri-
pravili nový pod¾a nemeckej i anglickej predlohy. Dostal názov �Princípy stvorenia� - PS
(FMV).

Posledný, tretí preklad, pripravila jedna zo zmienených èleniek v roku 1973, keï�e so
svojím predo�lým prekladom nebola spokojná, nebol vraj celkom presný a �obsahoval mnohé
vzletné výrazy� (FMV). Tento preklad sa u� nepodarilo �kni�ne� rozmno�i� (v tlaèiarni n.p.
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Pleta v Banskej �tiavnici to zabezpeèoval jeden z popredných èlenov UC), resp. distribu-
ova�, preto�e èlenov cirkvi v tom èase zatkli a náklad bol zhabaný príslu�níkmi ZNB.11

Posledný preklad dostal názov �Zákony prírody, èloveka a spoloènosti�. Tento názov vraj
lep�ie vystihoval podstatu uèenia èi obsahu BP (FMV).

V období rokov 1969-70 mala cirkev na Slovensku pribli�ne desa� �kmeòových� èlenov
(z toho �tyria mu�i). V�etci toho èasu �tudovali na V� v Bratislave.

Misionárka E.S. ukonèila svoj pobyt v ÈSSR zaèiatkom septembra 1970. Poèas svojho
úèinkovania predstavovala �Najvy��í subjekt� voèi èlenom slovenskej UC, resp. voèi �Ro-
dine� (v zmysle uèenia BP je v tomto prípade �Subjekt� v pozícii rodièa a èlenovia sú voèi
nemu deti; tie� ide o tzv. subjekt-objektové èi vertikálne a horizontálne vz�ahy, o pozície
podriadenosti a nadriadenosti, o procesy dávania a príjmania atï., ktoré pod¾a teológie UC
fundujú v�etky vz�ahy v rámci rodiny a spoloènosti, prírody a vesmíru12). Po odchode E.S.
sa Najvy��ím subjektom stala v poradí prvá domáca èlenka cirkvi (rozhodnutie bolo zdô-
vodòované púhym èasovým èi chronologickým faktorom /FMV/).

Misionárske aktivity v poèiatoèných rokoch boli pomerne málo systematické i málo
expanzívne. Do UC nových èlenov získavali predov�etkým z okruhu dôverných známych,
organizovali zväè�a neformálne stretnutia v bytoch alebo podnájmoch, spoloèné výlety do
prírody v okolí Bratislavy. �Nean�prechovali� v uliciach mesta.

V�etko sa malo zmeni� od pamätného výletu niekedy v (prvej) polovici roku 1971 v �ú-
ri pri Bratislave. Bolo to pravdepodobne posledné stretnutie na území Slovenska s E.S. Po
30.8.1970, kedy jej oficiálne skonèil pobyt v ÈSSR, a� do 23.6.1971 nav�tívila SSR v rám-
ci �turistických ciest� devä�krát a odvtedy boli �ïal�ie cesty blokované�, keï�e �jej èinnos�
sa stala známa bezpeènostným orgánom� (FMV) a v tom istom roku aj slovenskú èlenku
u� v pozícii Najvy��ieho subjektu pri vy�etrovaní na �tB vystríhali, �aby prestali, �e to inak
bude ma� zlé následky� (i).

Od uvedeného výletu èlenovia cirkvi �an�prechovali� v uliciach Bratislavy. Ich �Rodi-
na� sa zaèala rýchlej�ie rozrasta�. Ako sa na spomenutom výlete dohodli, odi�li niektorí do
ïal�ích miest ÈSSR - Prahy, Brna, Trnavy atï. Koncom roka 1971 tvorilo �Rodinu� vy�e
tridsa� èlenov.

Pre svoje spoloèenstvo poväè�ine nepou�ívali oznaèenie �organizácia� (podobne v ma-
teriáloch FMV takáto definícia vystupuje iba minimálne ako autentický výraz). Predsa v�ak,
akési �oficiálne ustanovenie organizácie� sa uskutoènilo 21.11.1971 v bratislavskom Hor-
skom parku nábo�enským obradom (FMV). Zúèastnilo sa ho minimálne �estnás� èlenov
(vytvárali isté symbolické pozície /i/). Obrad bol po�ehnaním �Svätého základu� a celeb-
rovala ho misionárka B. z NSR (odvtedy ako jeden z �Holy Ground�, ktoré sa nachádzajú
v mnohých krajinách sveta). Jeho súèas�ou bolo aj prednesenie s¾ubu (�Môj s¾ub� - i).

Po tomto období sa ustanovili dve centrá (fyzicky oddelené) - chlapèenské a dievèen-
ské. Okrem toho existovalo tzv. hlavné (pracovné) centrum, ktoré predstavovalo skôr orga-
nizaèný a metodický aspekt a tvorili ho predov�etkým èlenky z dievèenského centra.

V roku 1972 odi�li z Bratislavy do niektorých miest ÈSSR ïal�í misionári, napr. do
Ko�íc, Liberca, Banskej Bystrice, Èeských Budìjovíc, Ostravy, Plzne, Nitry, Pardubíc, Hradca
Králové, Pre�ova, Gottwaldova, Olomouca.

V októbri t.r. dovtedaj�í vedúci pra�ského centra cirkvi odi�iel na základnú vojenskú
slu�bu do Detøichova, kde �získaval vojakov pre uèenie� BP (FMV); z toho dôvodu v rám-
ci trestného stíhania �P¼� bol súdený vojenským súdom, ktorý mu vymeral najvy��í trest
spomedzi ostatných èlenov - 5 rokov (i).

V roku 1973 sa usadili misionári v ïal�ích mestách, napr. v Kladne, Jihlave, Martine,
Moste, Opave, Trenèíne, Karlových Varoch, Tepliciach, Prostìjove atï., prièom niektorí
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prechádzali z jedného mesta do druhého, resp. ich centrum bolo zru�ené alebo boli odvola-
ní (z dôvodu neúspechu pri vedení misie /i/).

V priebehu rokov 1972-73 èlenovia predov�etkým tzv. hlavného centra alebo Najvy��í
subjekt usporiadali (hlavne pre vedúcich centier) celo�tátne zrazy na rôznych miestach ÈSSR.
Slú�ili na aktualizovanie foriem misie, vnútornej organizácie (kore�pondencia, informácie,
distribúcia literatúry ap.), na prehlbovanie si vedomostí z náuky cirkvi, ako vzájomné pria-
te¾ské stretnutia s rôznym duchovným (modlitby ap.), zábavným, rekreaèným a iným prog-
ramom (30.9.-1.10.1972 na hrade Svojanov, 4.-5.11. v Ostravici, Silvester 1972 v Kováèo-
vej, 31.3.-1.4.1973 na Zlatých Pieskoch v Bratislave, 22.-23.4. v Dudinciach, 9.-10.6.
v Zábøehu, 11.-12.8. v Rajeckej doline pri Domani�i atï.).

V septembri 1973 boli v podstate v�etci �kmeòoví èlenovia� v celom ÈSSR zatknutí
(sústredení boli hlavne do Bratislavy a Prahy) a na príkazy prokuratúry zostávala asi polo-
vica z nich vo vy�etrovacej väzbe a� do �hlavného procesu�. Skonfi�kovali im rôzne viero-
uèné texty, taktie� automobil, kameru, magnetofón, písací stroj i detskú tlaèiareò atï. (i).
Súdených bolo 18 èlenov �P¼� (jedna èlenka pred procesom v apríli zomrela za neobjasne-
ných okolností a UC ju pokladá za martýrku - jedinú zo svojej európskej vetvy /i/).

Krajský súd (o význame prípadu by mohol svedèi� fakt, �e i Predsedníctvu ÚV KSS na
jeho 85-tej schôdzi 9.7. t.r.13 bola �ústne� podaná �Informácia o zapoèatí súdneho pojedná-
vania s proti�tátnou skupinou �Principiálni ¾udia� �) vyniesol rozsudok 19.6.1974 v trest-
nej veci pod¾a § 98 ods. 1 písm. a/ TZ (podvracanie republiky14). Po odvolaní sa k Najvy�-
�iemu súdu SSR bol vynesený v tejto veci koneèný verdikt 10.10.1974 - zamietol odvolania
pätnástim ob�alovaným, v prípade jednej èlenky zmenil trest na podmieneèný a ostatné
dva rozsudky potvrdil (i).

V tejto súvislosti jedna zo star�ích èleniek takto uzatvára svoje skoro �es�desiatstranové
autobiografické poznámky : �V pondelok 21.októbra 1974 nás pä� dievèat, ob�alovaných
vo väzbe, eskortovali do NVÚ v Petr�alke. �iesta, ob�alovaná na slobode, nastúpila trest
z �vo¾nej nohy� o nieèo neskôr, asi 11.novembra 1974. Potom nás rozdelili, lebo nás bolo
asi prive¾a �politických� na jeden �enský útvar. Dve i�li spä� do Justièáka, jedna do väznice
v Ko�iciach a tri sme ostali v Petr�álke. Z toho sme mali odtia¾ aj �výstup� (jedna v marci
1976 - mala amnestované 3 mesiace!, a ja v máji 1977). Posledná z nás (Najvy��í subjekt -
pozn.autora) odchádzala v januári 1978 u� z Mlynskej doliny.�

Po prepustení z väzenia aktivity výrazne ustali, niektorí vraj stratili vieru (i). Pod¾a �ofi-
ciálneho� vyjadrenia bola organizácia �rozbitá�15. Svoje kontakty obmedzovali na okruh
známych, nepraktizovali �an�prechovanie� (jeden star�í èlen uviedol prípad �sestry� v ÈSR,
ktorá mala �opakovaný súd� kvôli pokraèovaniu vo verejnej èinnosti �P¼�).

Misiou pre ÈSSR bola poverená �jedna sestra z Rakúska� od roku 1975/6 a viedla ju a�
do roku 1987 (po nej túto úlohu pribli�ne na dva roky prevzal jej man�el). Aby sa vyhli
mo�ným problémom zo strany ès. úradov, hlavne pri prechode �tátnych hraníc, stretávali sa
s òou v M¼R (i). Ïal�ie asi dva roky �oficiálne� viedol misiu pre celú republiku slovenský
èlen cirkvi (obdobie pred a po novembri 1989).

Misia v�ak v pravom slova zmysle nefungovala (i). Èlenovia mali vo v�eobecnosti prob-
lém s literatúrou, k dispozícii vraj boli najmä cyklostylované predná�ky, menej BP (i) - iný,
star�í èlen, v tejto súvislosti v�ak uviedol, �e mal v èeskom meste, kde pôsobil, zakopanú
rôznu literatúru cirkvi i preklad knihy Bo�ieho Princípu a �e v osemdesiatych rokoch do-
stávali zo zahranièia aktuálnu, cudzojazyènú literatúru.

V roku 1982 niektorí èlenovia cirkvi kon�piratívne absolvovali �Svätú svadbu� (prvý
raz v histórii slovenskej UC /pozri ni��ie/).
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Misia bola obnovená v podstate a� v roku 1990. Viedli ju viacerí èlenovi UC zo západ-
nej Európy - �panielska, Portugalska atï. Pôsobili po celom ÈS, prièom hlavný akcent bol
smerovaný na Prahu, kde sa malo vytvori� celorepublikové hlavné centrum. Sem sa sústre-
dili aktivity novoprijatých, niektorých star�ích, ktorí v cirkvi zotrvali, resp. reaktivizova-
ných èlenov (ii). Misiu pre celé ÈS oficiálne ako hlavný zodpovedný prevzal istý �vajèiar
(viedol ju asi dva roky a� do rozdelenia na republikové organizácie). Na územie Slovenska
sa zamerali predov�etkým dvaja èlenovia UC z Portugalska16.

O rozdelení HZj (o vz�ahu UC k HZj �peciálne v ÈSSR - pozri úvod) na jednotlivé
republikové organizáie sa diskutovalo poèas náv�tevy man�elky rev. Moona v Prahe (v rámci
predná�kového turné) v novembri 1993. Významné dôvody na rozdelenie sa presadili v ar-
gumentácii za lep�ie fungovanie v samostatných �truktúrach po rozdelení ÈSFR. Od roku
1994 fungujú teda obe organizácie samostatne (i).

HZj a (sub)organizácie spadajúce spolu s UC pod �celosvetové Hnutie zjednotenia� (UM),
ktoré boli zaregistrované na FMV v Prahe (Federácia �ien za svetový mier /Women�s Fede-
ration for the World Peace - WFWP/, Vysoko�kolské a Stredo�kolské zdru�enie pre vý-
skum, resp. �túdium Princípu /Collegiate Association for the Research of the Principle -
CARP a High School Association... - HARP/ atï.), zostali zaregistrované po rozdelení re-
publiky v ÈR (kontinuita práva), slovenské organizácie (HZj, WFWP a CARP) sa museli
nanovo zaregistrova� (i) ako obèianske zdru�enia.17

Èeskú UC od rozdelenia vedie star�í èlen zo Slovenska a slovenskú (prechodne ju vie-
dol obèan ÈR) - domáci èlen18.

Na zaèiatku devä�desiatych rokov boli rehabilitovaní èlenovia UC, ktorých odsúdili v spo-
menutom procese v roku 1974.

12.12.1992 bola v Bratislave ustanovená zmienená slovenská Federácia �ien za svetový
mier, ktorá sa spomedzi ostatných slovenských organizácií UM asi v najväè�ej miere pre-
zentuje podujatiami pre �ir�iu verejnos� (donedávna mala priestory v Dome �ien v Brati-
slave), napr. projektami �Sesterstiev medzi národmi�19 (uzavieranie zmlúv /deklarácií/ a ab-
solvovanie �obradov� sesterstva /symbolicky vo forme zvítania, podania rúk, objatia ap./
medzi �enami jednotlivých národov /i/).

Posledným ve¾kým verejným podujatím bola Inaugurácia slovenskej Federácie rodín za
svetový mier (Family Federation for World Peace /FFWP/)20 v bratislavskej Redute
13.10.1996, ktorú chápu �z duchovného h¾adiska ako vrcholnú, koneènú organizáciu...urèenú
pre v�etkých ¾udí�, alebo ako organizáciu nad, èi mimo �truktúru UM (ii).

Organizácia UC (resp.HZj) na Slovensku

Od poèiatkov misie na Slovensku bola E.S. v pozícii Najvy��ieho subjektu voèi ostat-
ným èlenom, jej úlohou bolo (pripodobnite¾ná ku kòazovi èi pastorovi /i/) vedenie �túdií
z Bo�ieho Princípu, výklad uèenia a histórie UC, ako i oboznamovanie s jej aktivitami vo
svete a osobitne v NSR a Rakúsku (�bola akýmsi styèným dôstojníkom� - i), zaúèanie do
verejného �an�prechovania� (�vôbec nemali predstavu, v akých podmienkach tu �ijeme� -
kon�tatovanie domáceho èlena o odli�ných misijných podmienkach na oboch stranách bi-
polárnej Európy), dovoz zahraniènej literatúry atï. Asi koncom augusta alebo zaèiatkom
septembra 1970 pozíciu Najvy��ieho subjektu prevzala slovenská èlenka, ktorá bola naj-
pravdepodobnej�ie prvou Slovenkou, ktorá uèenie BP akceptovala.

Keï od druhej polovice roka 1971 odchádzali niektorí èlenovia do iných miest ÈSSR
�zaklada� misie�, stávali sa tak vedúcimi príslu�ného centra. Keï sa zaèala organizácia pod
týmito centrami vetvi� smerom nadol, najvy��í vedúci dostali oznaèenie ��upan� a sub-
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�truktúru cirkvi pod ním nazývali ��upou� (pod¾a niektorých èlenov, resp. informátorov,
nejednalo sa aj tak o �pevnú �truktúru� /ii, FMV/).

Vedúci jednotlivých centier komunikovali s Najvy��ím subjektom v tzv. hlavnom (pra-
covnom) centre po vertikálnej línii; navzájom medzi sebou, po horizontálnej línii, mohli
komunikova� len po dohode s ním (FMV).

Èlenovia mali zavedenú spoloènú pokladòu na organizaèné výdavky, resp. aj na platenie
podnájmu pre jednotlivé centrá (v Bratislave). Niektorí venovali napr. celé prémie, ale prav-
depodobne najväè�ie jednorazové vklady predstavovali príjmy zo spoloèných brigád (aj na
�tafety, pod¾a toho, ako sa mohli èlenovia uvo¾ni� v zamestnaní /i, FMV/) a podpora zo
zahraniènej vetvy UC (FMV).

Neskôr, èlenovia odchádzajúci na misie do rôznych miest v ÈSSR, dostávali (cca) 500-
1000.- Kès, ktoré im mali finanène preklenú� obdobie, kým si tam nena�li zamestnanie
(FMV).

Schéma ès. hnutia v roku 1973 bola najpravdepodobnej�ie nasledovná (FMV) :
BRATISLAVA, hlavné (pracovné) centrum
- �upné centrá
  - mestské centrá

Trnava - Nitra
- Trenèín

�ilina - Martin
- Banská Bystrica

Ko�ice - Pre�ov
Praha - Liberec

- Kladno
Brno - Jihlava

- Gottwaldov
- Prostìjov

Ostrava - Olomouc
- Opava
- Mohelnice
- VÚ Detøichov

Plzeò - Èeské Budìjovice
- Karlovy Vary

Ústí nad Labem - Most
- Teplice

Hradec Králové - Pardubice

�truktúra organizácie, obsadenie vedúcich centier, ale i pozícia Najvy��ieho subjektu sa
èasom menili. Posledný post po E.S. zastávali po sebe dve domáce èlenky - poslednú zmenu
v roku 1973 si vynútilo zmienené celorepublikové zatýkanie (�len zhodou okolností zastá-
vali uvedený post len �eny� - i). Mimo týchto boli zriadené ïal�ie dve centrá - dievèenské
a chlapèenské, ka�dé s vlastným vedúcim (obe na privátnych adresách v Bratislave).

Spôsob riadenia organizácie sa postupne vyvíjal k in�titucionalizovanej�ej forme s po-
merne presnými pravidlami a povinnos�ami. Práca takouto formou sa dohodla predov�et-
kým poèas celo�tátneho zrazu na hrade Svojanov (systém �úp).

Iným organizaène významným prvkom bolo zasielanie správ od jednotlivých �upanov
a vedúcich mestských centier do centra v Bratislave pre èlenku - Najvy��í subjekt. Správy
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sa mali zasiela� v�dy k 1. a 15. dòu mesiaca (za nedodr�anie povinnosti mali sa plati� poku-
ty vo vý�ke 100.- Kès, ale pod¾a vyjadrení èlenov sa tak v skutoènosti nikdy nestalo, toto
pravidlo malo ma� len výchovný èi preventívny úèinok /FMV, i/).

Správy posielali na krycie adresy v Bratislave (jedna z nich na istej katedre FF UK)
systémom zdvojených obálok (prvá - s krycou adresou a menom odosielate¾a, druhá, vlo-
�ená - s menom pravého príjemcu). Obsahovali denný re�im, zamestnania èlenov cirkvi,
kto ko¾ko ¾udí oslovil, aké �sa polo�ili duchovné podmienky� (napr. pôsty), kto sa pri �túdiu
BP dostal po ktorú kapitolu, aká je �v�eobecná duchovná charakteristika� záujemcu o náu-
ku atï. (i, FMV).

Organizaèná �truktúra i formy aktivity (predov�etkým vnútorná agenda) nadobúdali
postupne charakter zvý�enej kon�piratívnosti21 - toto mimoriadne zdôrazòovali �poznatky
z vy�etrovania� �tB (FMV).

Slovensko (resp. ÈSSR) priebe�ne nav�tevovali zo zahraniènej UC predov�etkým mi-
sionárky - a to asi výluène z NSR a Rakúska - ale z h¾adiska �truktúry domácej organizá-
cie nezastávali v podstate �iadne funkcie. Ich úlohou bolo metodicky usmeròova� UC, pre-
nies� cez hranice zahraniènú literatúru UC, kona� predná�ky na rôzne témy v niektorých
centrách alebo na niektorom z celo�tátnych zrazov, sprostredkova� f inanènú podporu atï.

Po novembri 1989 sa uvedená �truktúra so �upami neprevzala (i). Po rozdelení HZj na
samostatné republikové organizácie sa postupne v Bratislave zaviedli rôzne centrá so �pe-
ciálnym zameraním (ich poslanie sa priebe�ne mení a nie je vraj výsti�né ktoréko¾vek striktne
definova� /i/) :

Headquarter - hlavné centrum;
New Hope Center - zriadené na zaèiatku devä�desiatych rokov  ako výchovné, prípravné

èi pracovné  centrum pre nových, mladých èlenov;
C.C.C. (Central Culture Center) - �tudijné èi kultúrne centrum (názov pochádza od �Ná-

rodného mesiá�a� pre  Slovensko).
V nedávnej dobe bola slovenská organizácia zaèlenená do nasledovnej schémy:
World Mission Center (rev. Kwak; New York alebo Soul);
 - Continental Directory (pán Sa; prezident pre Európu);
 - regióny (misijný koordinátor);
 - Slovensko (národný vedúci).

Èlenom UC sa mohol sta� ten, kto akceptoval rev. Moona (stála podmienka /i/) ako
Mesiá�a/Pána Druhého Príchodu (PDP).22 Mal to by� predov�etkým výsledok �túdia BP
a oboznámenia sa s uèením UC - napr. v materiáloch FMV nie je celkom jednoznaène
zaznamenaný fakt, èi záujemca musel vopred dobre obstá� v istom teste �P¼� a èi a� po
akceptovaní rev. Moona mohol �tudova� príslu�né kapitoly z BP - úvod, II. a hlavne XII.,
resp. èi a� potom mu uvedené kapitoly boli adekvátne vysvetlené pod¾a nemeckého (alebo
iného) prekladu, v ktorom pozícia komunizmu (resp. tábora socialistických krajín23) bola
definovaná �nezastreto�.

Pod¾a vyjadrenia star�ieho èlena sa �túdium BP praktizovalo nie len z textov, ale i ver-
bálne - predná�kami a rozhovormi; v tomto zmysle nebola prax rigorózna a prípadné �pre-
padnutie pri teste� nebolo preká�kou pokraèova� v �túdiu ïalej.

Po novembri 1989 sa pred prijatím za èlena odporúèa absolvova� adekvátne semináre
(absolvent dostane certif ikát o absolvovaní), kde sa napr. rozoberá BP, �ivot, poslanie a výz-
nam rev. Moona, úèel UC a UM.24 Nemusí dosta� vopred Po�ehnanie (pozri ni��ie), ale
v trvalej platnosti zostáva, �e �v�etci ¾udia musia prejs� cestou viery�, a �e ka�dý èlen UC
�musí prejs� procesom vytvorenia podmienok - vrátane nábo�enského rituálu, od�kodnenia



204

a obete� (P�25 1997/ II/ è. 14/ s. 1). Zmienené podmienky �platia v�eobecne, ...nie je to
kýmsi vymyslené, ...je to prirodzený vnútorný proces v èloveku� (i).

 (Sväté) Po�ehnanie, Svätá Svadba - medzinárodne (Holy) Blessing, Holy Wedding

Uvedené pojmy sa v monografických prácach venovaných Cirkvi zjednotenia niekedy
synonymicky zamieòajú. Pojem Svätá Svadba v�ak i tu oznaèuje skôr fakt sociálneho alebo
individuálneho významu a pojem (Sväté) Po�ehnanie reprezentuje význam teologicko-so-
teriologický26 (taktie� ide o obrad v u��om zmysle slova).

Po�ehnania predstavujú najvýznamnej�iu aktivitu, na ktorú sa v súèasnom období UC,
resp. HZj na Slovensku zameriava. Presnej�ie ide o tzv. Predpo�ehnania, keï�e �hlavný
obrad� sa uskutoèní a� 29.11.1997 vo Washingtone, D.C.

Predpo�ehnania sú urèené výhradne pre prv zosobá�ené páry, ktoré absolvovali �peciál-
ny seminár, na ktorom sa vysvet¾uje význam ich rozhodnutia, obradu i záväzky partnerov
voèi sebe, ktoré z toho vyplývajú (resp. musia dosta� vysvetlenie vopred a spomenutý se-
minár mô�u absolvova� po obrade /i/).

Predpo�ehnania prebiehajú v mnohých ïal�ích krajinách, ich zavà�ením má by� zmiene-
ný �hlavný obrad� - konkrétnej�ie Modlitba po�ehnania (oznaèovaná tie� ako �zapeèatenie
Po�ehnania, man�elstva èi zväzku� - i) a slávnostné Vyhlásenie po�ehnania, ktoré tie� osobne
prednesie rev. Moon. Od tohto momentu, pod¾a uèenia UC, sú nové man�elstvá právoplatné
a predpo�ehnané man�elstvá sú dodatoène �posvätené pred nebom i zemou� (prezentaèný
materiál �Man�elstvo a mier�).

Tradícia Po�ehnaní, resp. Svätých svadieb, sa zaèala 11.4.1960 (pod¾a lunárneho kalen-
dára 16.3.) uzavretím man�elstva medzi rev. Moonom a Hak Èa Han (�Pravým Adamom�
a �Pravou Evou� - biblická interpretácia). Svadba predstavovala èiastoèné naplnenie jedné-
ho z mesiá�ských poslaní, t.j. vytvorenie �Pravej rodiny Pravých rodièov� (v týchto súvis-
lostiach bolo ve¾mi dôle�ité u� narodenie ich prvého die�a�a - v súèasnosti �ije dvanás�
z ich trinástich detí27) a tie� èiastoèné splnenie predpokladu pre uskutoènenie jedného z bo-
�ích príkazov, ktoré boli dané �biblickým prarodièom�, t.j. plodi� dokonalé (pravé) deti,
a to a� po dosiahnutí v�etkých troch �osobných vývojových stupòov� (stupeò formovania,
rastu a dovà�enia).

Chronológia Svätých svadieb bola nasledovná:
16.4.1960 3 páry
15.5.1961 33 párov
4.6.1962 72
24.7.1963 124
22.2.1968 430
21.10.1970 777
8.2.1975 1 800
1.7.1982 2 100
14.10.1982 6 000
30.10.1988 6 500
12.1.1989 1 275
10.4.1992 1 267
25.8.1992 30 000
25.8.1995 360 000
V novembri tohto roku má takto uzavrie� man�elstvo (resp. da� si ho dodatoène posväti�)

3,6 mil. párov, z ktorých okolo 30 000 bude priamo prítomných vo Washingtone (hlavnými
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celebrantmi budú tradiène Praví rodièia). Ostatné páry sa �hlavného obradu� zúèastnia, po-
dobne ako u� v roku 1995, simultánne cez satelitný prenos.

Obrad Svätej svadby pozostáva z viacerých èiastkových obradov (oznaèeniam rítus, ri-
tuál, ceremoniál a ceremónia sa vyhýbajú aj informátori aj literatúra UC v slovenèine, resp.
v èe�tine) :

1/ obrad Svätého vína - Holy Wine Ceremony (�vytvára duchovnú podmienku pre od-
pustenie pôvodného hriechu a pre obnovenie pôvodných pozícií man�ela a man�elky� -
�Man�elstvo a mier�), ktorý sa koná deò pred �hlavným obradom� (pri tzv. Predpo�ehna-
niach v Bratislave sa tento obrad konal v rovnaký deò v nadväznosti s nasledujúcimi); v prí-
pade, �e nábo�enské dôvody neumo�òujú pou�i� víno (vý�a�ok z bylín, obsahuje 21 kom-
ponentov /ii, Sme/), pou�ije sa extrakt bez alkoholu (Holy Nektar) - to bol vraj prípad
prvých vyznavaèov islamu, ktorí sa obradu zúèastnili v roku 1992 a 199528;

�hlavný obrad� Po�ehnania:
2/ obrad so Svätou vodou (oddávajúci pár obleèený v Svätých rúchach29 pokropí òou

ka�dý pár);
3/ obrad Po�ehnania v u��om slova zmysle (výmena prsteòov - Blessing alebo Holy

Rings, kladná odpoveï na ka�dý zo �tyroch S¾ubov po�ehnania,3O Modlitba po�ehnania
a slávnostné Vyhlásenie po�ehnania);

4/ tzv. palicový obrad (Obrad od�kodnenia), ktorý sa koná (èasto) v nasledujúci deò
a výluène v ústraní, mimo verejnosti (man�elia sa navzájom udrú palicou, èo má tie� pred-
stavova�, �e posledný raz spôsobili boles� èi utrpenie svojmu partnerovi; v istom zmysle
predstavuje obrad i od�kodnenie za èiny predkov; �dnes je to skôr symbolický obrad vzá-
jomného odpustenia si� - i).

Po Po�ehnaní obvykle hneï alebo krátko nato nasleduje 40-dòový �celibát� - trvale plat-
ný záväzok pre v�etky prv zosobá�ené páry ako i novoman�elov star�ích ne� tridsa� rokov,
ktorý je ukonèený v podstate posledným obradom Svätej svadby

5/ Obradom troch dní (záväzný pre v�etky man�elské páry, �je to obrad len pre nich�,
predstavuje zaèiatok man�elského, a teda i sexuálneho �ivota /i/).

Od roku 1970 pre èlenov cirkvi a v�etky man�elské páry vybrané �matchingom� platí
(pod¾a jedného star�ieho èlena sa jedná o rôzne dlhé obdobia) záväzok trojroèného �celibá-
tu� (�obdobie oddelenia�) po Po�ehnaní31 a uvedený obrad je potom zavà�ením tohto obdo-
bia. K nemu sa radí ïal�í èiastkový obrad - so Svätou vreckovkou, ktorá bola namoèená
alebo pokropená Svätým vínom pri Svätej svadbe (i).

Obrady tzv. Predpo�ehnania potom pod¾a naznaèeného neobsahujú v�etky èiastkové ob-
rady (napr. výmenu prsteòov), ale zahàòajú napr. poklonu oddávajúcich pred �kreslami Pra-
vých rodièov� (symbolický význam; uvedené sa nechápe ako obrad v pravom slova zmysle
/i/), na ktoré polo�ia kytice, ktoré prijali od jedného práve po�ehnaného páru.

Prvého európskeho tzv.Predpo�ehnania 12.1.1996 vo Viedni sa zúèastnilo 12-13 man-
�elských párov aj zo Slovenska (celkovo tristo párov).

�1. slovenský obrad (pred)Po�ehnania� sa konal v Bratislave 23.2.1997. Zúèastnili sa
ho dva úplné páry a man�elka s fotografiou man�ela (po jeho výslovnom súhlase). Konal
sa v prenajatých konferenèných priestoroch istého �koliaceho strediska na Kramároch.
Nateraz posledný �bratislavský� obrad sa uskutoènil 4.5. v Zichyho paláci a slovenský v Mar-
tine 7.6. s tridsiatimi dvoma pármi (ii).

Predpo�ehnania v Bratislave celebroval v kórejèine Národný mesiá� pre Slovensko spolu
s man�elkou (niektoré preslovy obradu boli prednesené následne v slovenèine).

O Svätých svadbách vedeli domáci èlenovia od misionárky E.S. v podstate od poèiat-
kov misie.
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Slovenskí èlenovia sa na nej prvý raz zúèastnili v roku 1982. Konala sa v istom záhrad-
nom dome v Brne a v byte v Bratislave. Tri man�elské páry utvorili domáci èlenovia (�sú-
rodenci Rodiny�) a �tyri man�elské páry boli zmie�ané, s partnermi zo zahranièia (i).

Prípravy i priebeh sa konali v znaènej kon�pirácii (i). V roku 1981 dostali informáciu
prostredníctvom �spojky� z Rakúska, �e sa mô�u zúèastni� nepriamo Svätej svadby, ak
po�lú svoje fotografie - portrét a postavu (Sme 18.1.1995, s. 5). V istom bratislavskom byte
absolvovali k tejto veci pohovor (pod¾a rozprávania star�ích èlenov cirkvi, urèite nevypåòali
dotazníky,32 ako to býva zvykom, a to z bezpeènostných dôvodov - napr. kvôli re�imu na
colnici). K svojim fotografiám prilo�ili aj �ivotopis. Dôle�itá bola zmienka o prípadnom
predman�elskom sexuálnom �ivote. Aktuálny výber partnerov-novoman�elov sa mal kona�
v polovici júna v NSR (�bola to mo�nos� pre èlenov z komunistických krajín� - i).

Výber osobne alebo prostredníctvom fotografií (obe formy v�dy rev. Moonom) sa me-
dzinárodne oznaèuje ako �matching�. Predtým hlavnou formou výberu man�elských part-
nerov bol osobný výber na mieste - na jednej strane stáli mu�skí záujemci, na druhej strane
ich budúce partnerky.

�Keby nebol Adamov pád, mohol by ka�dý mu� a ka�dá �ena vytvori� akéko¾vek man-
�elstvo...�, ale �rodové línie (potencionálnych partnerov - pozn. autora) sú odli�né, preto by
niektoré man�elstvá mohli by� nabité konfliktnými potenciálmi... Reverend Moon má schop-
nos� vidie� rodovú (tie� ako duchovnú) líniu èloveka a jeho súèasný stav, preto vie da� do-
hromady partnerov, ...ktorí majú ove¾a väè�ie predpoklady pre to, aby mohli spolu �i�, ...z du-
chovného h¾adiska si väè�mi vyhovujú.� Malo sa jedna� o optimálne rie�enia spomedzi
daných záujemcov o Po�ehnanie - �nie absolútne, �e buïto tento a nikto iný� - niektorí
záujemci toti� partnerov odmietli, resp. im neboli vybratí (ii).

Spomenutá neskor�ia forma prostredníctvom fotografií sa stala prevládajúcou s postup-
ne narastajúcim poètom záujemcov o Po�ehnanie. Dodatoèný osobný výber sa v súèasnos-
ti pou�íva vtedy, ak sa napr. jeden z partnerov z rôznych dôvodov nezúèastní obradov Svä-
tej svadby alebo z rôznych dôvodov vybratého partnera odmietne �na poslednú chví¾u�
(osobná skúsenos� jedného èlena slovenskej UC z roku 1995 - rev. Moon celú noc vyberal
man�elských partnerov v krytých priestoroch �tadióna v Soule a tesne po dokonèení ma-
tchingu sa zaèal �hlavný obrad�).

Spomenutý sprostredkovate¾ (�spojka�) po matchingu priniesol do ÈSSR fotografie vy-
bratých partnerov. Na obradoch v Kórei sa mohli zúèastni� len zmienení �tyria zahranièní
partneri, ka�dý s fotografiou neprítomného druha (pri obrade so Svätým vínom pokropili
ním jeho fotografiu a vypili aj jeho diel z kalí�teka). V deò �hlavného obradu� (v ÈS ho
paralelne usporiadali pribli�ne o druhej hodine v noci) kompletnej�iu svadbu, ktorú celeb-
roval misionár P.K. (+1984) z NSR, absolvovali len domáce páry, vrátane výmeny prsteòov
a tzv. palicového obradu. Rozdelené páry �sa s partnermi spojili len v mysli, v modlitbe
a meditácii� (i).

Ïal�ích Po�ehnaní sa v Soule zúèastnili domáci èlen a dve èlenky v roku 1989, v roku
1992 zo Slovenska dvaja mu�i a tri �eny so zahranièným partnerom a tri slovenské, prv
zosobá�ené páry.

Posledného Po�ehnania sa priamo v Soule zo Slovenska zúèastnilo pribli�ne 50-60 èle-
nov (�niektorí sa vrátili naprázdno� - i) a dva prv zosobá�ené páry; v �satelitných mestách�
sa obradu zúèastnilo devä� man�elských párov (Budape��), jednotlivo dvaja èlenovia vo
Frankfurte a jeden v Londýne.

Poènúc rokom 1992 sa Sväté svadby konajú v rámci World Culture and Sports Festival(s),
popri �portových podujatiach, konferenciách atï.



207

Pre budúcnos� sa plánuje s obradom pre 36 mil. párov.33 Tohtoroèné Po�ehnanie bude
pravdepodobne posledným, ktoré budú celebrova� Praví rodièia a zároveò bude znamena�
�otvorenie cesty ku globalizácii Po�ehnania aj v duchovnom svete�34 a zároveò tretí stupeò
- �dovà�enie� (i).

S úèas�ou na Po�ehnaní sú spojené isté podmienky. Pod¾a teológie (soteriológie) UC,
zjednodu�ene vyjadrené, miera od�kodnení (významovo prirovnate¾né k pojmu �pokánie�
- i), ktoré vykonajú predov�etkým Praví rodièia a veriaci z UC, utvára predpoklady pre
stále sa zni�ujúcu nároènos� uvedených podmienok (zjednodu�ene - od�kodnenia sa týkajú
odstraòovania dôsledkov zlých skutkov na�ich vlastných i na�ich predkov, vrátane zlyha-
nia/Pádu prarodièov).

Rozdielne sú podmienky pre prv zosobá�ené páry a pre novoman�elov (adeptov). Pod¾a
niektorých èlenov slovenskej UC (iii) sú podmienky pre tohtoroèné Po�ehnanie �minimál-
ne� èi �takmer �iadne� v porovnaní s minulými (�aby si s plnou vá�nos�ou dali s¾ub ver-
nosti na veènos� a aby �ivotom a prácou v svojich rodinách podporovali svetový mier�, t.j.,
��e sa nerozvedú, �e dodr�ia vernos� - nebudú ma� �iadne mimoman�elské sexuálne vz�ahy
a budú vies� �ivot skôr verejný, anga�ovaný, ne� len úzko súkromný� - i). Taktie�, pre Po-
�ehnania poènúc rokom 1992, nemusia u� by� ani èlenmi UC a pre tohtoroèné u� ani veria-
cimi (iii).

V minulosti okrem podmienky èlenstva museli slobodní adepti na takéto man�elstvo �i�
dôsledne pod¾a jej regulí, napr. pred Po�ehnaním museli 3 - 7 rokov vies� aktívny cirkevný
�ivot (P� 1997/ II/ è. 15/ 1 s.), po Po�ehnaní nieko¾ko rokov �i� v celibáte (pod¾a jedného
èlena a� sedem rokov, pod¾a iného sa takáto podmienka týkala najpravdepodobnej�ie len
prvých párov), èasto vo fyzickej odlúèenosti od partnera, ïalej pracova� full-time vo verej-
ných misiách atï. Podmienky sa priebe�ne menili, neskôr napr. man�elia mlad�í ne� tridsa�
rokov �ili v celibáte tri, resp. tri a pol roka, star�í man�elia u� uvedených 4O dní (iii).

Do roku 1992 taktie� jednou z podmienok, aby novoman�elia dosiahli Po�ehnanie, bolo
privedenie �troch duchovných detí� (ii) do cirkvi (pod¾a náuky tento poèet symbolizuje
troch bo�ích archanjelov - Lucifera, Gabriela a Michaela). Pre èlenov UC toto zostáva v plat-
nosti naïalej, �nie ako podmienka, �e to musí by�, je dobré, ak to má èlovek splnené,...je to
istá duchovná zábezpeka tohoto páru,...ale v poslednom èase, ak aj to èlenovia nemali spl-
nené, neboli kvôli tomu odmietnutí� (i).

Kultové a nábo�enské aktivity cirkvi

K významným udalostiam v rade kultových aktivít UC patrí predov�etkým u� spome-
nuté zasvätenie �Svätého základu (Holy Ground)� v Horskom parku v Bratislave. Pre UC
má udalos� i okolitá pôda teologický význam doposia¾.

Strom na tejto pôde vyhliadol jeden z èlenov a potvrdila ho èlenka v pozícii Najvy��ie-
ho subjektu (pod¾a materiálov FMV ho vybrala sama). Svätý základ zasvätila nemecká
misionárka B. �Princípovým obradom� alebo �Po�ehnaním Svätého základu� (FMV, i, ïal-
�ia èlenka obrad nazvala - �Po�ehnaním stromu�; v niektorých krajinách sú na zasvätenej
pôde namiesto stromov kamene - ich funkcia je vraj iba �orientaèná� a preto dáva� tento
konkrétny strom do súvislosti s významom pojmu �Strom �ivota�, ktorý pod¾a uèenia UC
predstavuje �dokonalého èloveka�, akým bol jedine Je�i� Kristus a akým mal by� pôvodne
Adam, nie je správna - v uvedených súvislostiach neboli vyjadrenia informátorov jedno-
znaène zhodné /iii/). Pri zasvätení sa pou�ili ako komponenty pôda zo �Svätej zeme�
(z �Posväteného základu� v Kórei) a �Svätá so¾� (s významom oèis�ovania).
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Odvtedy prichádzali èlenovia �nieko¾kokrát tý�denne alebo denne� (FMV, i), aby sa pri
òom pomodlili (�nie je to modlitba k stromu!� - i). Pou�ívali pri tom text �Môjho s¾ubu�,
ktorý mali èlenovia vedie� naspamä�. Taktie� na náv�tevu tohto miesta nezabudli èlenovia
pri krátkej náv�teve Bratislavy. Niektorí èlenovia zaèínali tu svoj deò modlitbou u� o piatej
hodine ráno (i).

Okolitá pôda (Holy Ground) �predstavuje miesto, kde mô�e prebýva� Boh, je to svätá
pôda, ktorá patrí Bohu,... oèistené miesto, ktoré symbolizuje svojím zmyslom celú krajinu,
...je tu mo�né ma� ve¾mi intenzívne zá�itky...� (ii).

Významnou nábo�enskou èinnos�ou UC sú pôsty, z teologického h¾adiska chápané ako
�duchovné podmienky pre rýchlej�í duchovný pokrok alebo ako zaplatenia� (od�kodnenie
èi pokánie v u� �konkrétnej forme�). Trvali 1, 3, 4, 7, 12, 21 alebo 40 dní (èíselná symbo-
lika pod¾a biblickej interpretácie UC). Ïal�ími formami boli ry�ové pôsty, obkroèné pôsty
(ka�dý druhý deò) a pod. (ii, FMV).

Pôsty, podobne ako modlitby, sa uplatòovali napr. v súvislosti so získavaním nových
èlenov (ako obeta za potencionálneho èlena, aby mohol ¾ah�ie prija� uèenie BP - i).

K pravidelným kultovým èinnostiam patria bohoslu�by, predov�etkým �Bohoslu�ba s¾u-
bu�, pri ktorej sa predná�a �S¾ub Rodiny� o piatej hodine ráno ka�dú nede¾u (t.j. v prvý deò
tý�dòa), ka�dý prvý deò mesiaca a o siedmej hodine ráno v ka�dý �Svätý deò�.

Iné bohoslu�by sa konajú ka�dú nede¾u - verejné (v súèasnosti hlavne v obradovej sieni
Zichyho paláca v Bratislave o 10.00 hod.)35 a ka�dú stredu - �vyuèujúce bohoslu�by�, pre-
dov�etkým pre èlenov UC (v Bratislave v stredu o 19.00 hod. v prenajatých priestoroch).

Kultový kalendár zahàòa predov�etkým sedem Svätých dní (ktoré na Slovensku spoloè-
ne svätia obradmi len èlenovia UC):

Bo�í deò (1.1.)
narodeniny Pravých rodièov (február /13.2.1997/)36

Pravý deò rodièov (marec-apríl /7.4.1997/)
Pravý deò v�etkých vecí (máj-jún /5.6.1997/)
Pravý deò vyhlásenia veèného Bo�ieho po�ehnania (1.7.)
Pravý deò vytvorenia základu pre národ zjednoteného sveta (3.10.).
Pravý deò detí (október-november /31.10.1997/)
Významný identifikaèný prvok v kultickej praxi UC predstavujú s¾uby (formálne, v is-

tom teologickom oh¾ade, by sa dali poklada� za krédo). V poèiatkoch UC na Slovensku
pou�ívali spomenutý �Môj s¾ub�,37 ktorý bol urèený pre jednotlivca. Neskôr bol zavedený
aj �S¾ub rodiny� urèený len pre po�ehnaných man�elov. V roku 1994 boli oba nahradené
novým �S¾ubom rodiny�38, �v podstate pre v�etkých� (i).

Z rôznych ïal�ích aktivít UC, resp. HZj na Slovensku

Ako u� bolo naznaèené, hlavnou èinnos�ou èlenov cirkvi navonok bola misijná práca
(v súèasnosti aj ekonomická podporná aktivita, v monografických prácach o UC oznaèo-
vaná v�eobecným pojmom ako �fund-raising�); jedna èlenka pre vy�etrovate¾a �tB (sep-
tember 1973) túto fundamentálnos� vysvet¾ovala nasledovne : �Teória bez praxe nemá �iad-
ny význam, preto ani princípy stvorenia nemô�u by� pre nikoho prí�a�livé, ak sa �tudujú
z knihy len ako teória, preto som tú�ila po ¾uïoch, ktorí tie� h¾adajú dobro a pravdu, ...s ¾uïmi
som sa zoznamovala na ulici a pod¾a toho, ako reagovali na otázku zmyslu �ivota, ...udr�o-
vala som s nimi naïalej styky...� - podobne výpoveï inej èlenky - �na�a práca takzvaného
pracovného centra v Bratislave pozostávala z toho, �e sme èo najviac chodili do
ulíc...oslovovali ¾udí a uèili ich princípy stvorenia...vo v�edné dni to bola hlavná náplò...�,
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cez soboty a nedele �prichádzali (�èlenovia P¼�) z iných miest zdokonalova� sa z Princí-
pov, uèi� sa oslovova� ¾udí, ...potom v dvojiciach, v trojiciach tieto deti sa uèili oslovova�
priamo na ulici� (FMV).

Niektorí èlenovia oslovovali ¾udí pred kostolom. Zachovala sa správa o tom, ako nezná-
my �tudent niektoré kapitoly z BP po�ièal kòazovi v Kapucínskom kostole v Bratislave,
aby kriticky upozornil na �túto sektu� v rámci kázne (patrili jeho priate¾ovi, resp. spolubý-
vajúcemu, ktorý ich mal �termínovane� zapo�ièané pre vlastné �túdium - nie je isté, èi sa
obaja práve tu zúèastòovali bohoslu�ieb /FMV/).

Neobvyklú formu kontaktu zvolil jeden z vedúcich èlenov, keï v novinách �Nová svo-
boda� (október 1972) uverejnil inzerát - �Vysvetlím jak vzniká radost. Zn. Spìchá�, na
ktorý dostal minimálne �es� odpovedí (napr. z Paskova, okr. Frýdek-Místek znela nasledov-
ne : �Rád bych vìdìl, jak radost vzniká, je�tì nikdy jsem �ádnou neza�il. Dìkuji� /FMV/).

Niektorí èlenovia cirkvi odchádzali od svojich rodièov, resp. menili zamestnanie alebo
preru�ili èi ukonèili �túdium. Vysvet¾ovalo sa to v podobnom zmysle ako v nasledovných
výpovediach : �V na�ej rodine bola mo�nos� rýchlej�ieho duchovného rozvoja, mnohí rodi-
èia nám v tomto preká�ali, tak to bolo u mòa, ...preto od rodièov mnohí odchádzali�, alebo
�oddelenie od svojich rodièov bolo len doèasné, ...keï sa má zaèa� nieèo nové, treba sa
oddeli� naèas od starého, ...na�i rodièia mali pevné predstavy,...z toho vznikali konflikty,
rozpory,...chceli sme býva� spoloène v nových rodinách, ...nebol to vyslovený zákaz na-
v�tevova� rodièov, ...pred náv�tevou mal to èlen ohlási� hlavnému centru, lebo kto èasto
chodil domov, mohol by� ohrozený, v niektorých prípadoch nebola mu z hlavného centra
odporúèaná náv�teva, ak sa teda na nás obrátil� (FMV).

Pod¾a jedného star�ieho èlena, �sa èlovek potreboval oddeli� od vonkaj�ieho prostredia,
padlého sveta, ...nie je to súèas� (celo)svetovej tradície alebo vierouky cirkvi...�, malo to by�
individuálnym, vhodnej�ím rie�ením za daných okolností, ne� �poèúva� denne litánie zo
strany rodièov�.

V súèasnosti �je dôle�ité nájs� spôsob, ako oslovi� ¾udí pre po�ehnanie� (i). Na tento
úèel slú�ia najmä �peciálne semináre.

Po roku 1990 základný rad tvorili semináre dvojdòové (preberali sa základné informácie
z BP, o cirkvi a hnutí), sedemdòové (s hlb�ím �túdiom BP; star�í èlenovia UC vydávali �sve-
dectvá o Bohu a o sebe� /i/) a 21-dòový, tzv. (Východoeurópsky) Seminár Bo�ieho princípu.
V súèasnosti sa konajú (skrátené iba èasovo) dvoj-, pä�- a pätnás�dòové semináre (napr. v Har-
mónii pri Modre; v ÈR majú vlastné seminárne centrum cca 60 km od Berouna /i/).

S pobytom na seminároch je spojený upravený re�im, napr. man�elia obyèajne bývajú
oddelene, nie je �iadúce fajèenie, pitie alkoholu, �flirtovanie slobodných�, pohlavný styk atï.
(oddelenie /najmä mlad�ích/ man�elských párov sa praktizuje aj pod¾a ubytovacích podmie-
nok). Tento re�im má by� v súlade s po�iadavkou sústredenia sa na obsah seminára (i).

HZj (resp. slovenská UC) rozvíja svoje aktivity predov�etkým v Bratislave, Nitre, Mar-
tine, Ko�iciach, �iline, Trnave, Banskej Bystrici, Pre�ove, prechodne v ïal�ích mestách,
resp. dedinách (napr. vo Vlèanoch zaèiatkom t.r. usporiadali v rámci individuálnej iniciatí-
vy trojdòovú panelovú výstavu o rev. Moonovi, UC a UM /i/).

Na Slovensku pracuje pribli�ne 27 domácich èlenov spôsobom full-time, má asi 80-100
aktívnych èlenov z celkových pribli�ne 260-300 èlenov.

HZj (UC) je typom nábo�enského spoloèenstva, ktorého dosahovaný misijný úspech je
zjavne závislý od mimoriadnej obetavosti a nasadenia predov�etkým �kmeòových èlenov�
(pri komparácii s ambíciami a aktivitami rôznych �nových nábo�enských hnutí� na Slo-
vensku).
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V neposlednom rade i v týchto súvislostiach sa Hnutie (Cirkev) zjednotenia na Sloven-
sku perspektívne javí ako zaujímavý subjekt �túdia zo strany sociálnych vied.

POZNÁMKY

 1 Informácie sú získané predov�etkým z rozhovorov s èlenmi  cirkvi (i - v texte oznaèenie pre jednot-
livého informátora);  z ich prezentaèných materiálov, ktoré slú�ia predov�etkým pre  potreby misie
na Slovensku (resp. v ÈR): xerokópie predná�ok  usporiadaných Federáciou �ien za svetový mier
v priebehu rokov  1994-6 ; FEDERÁCIA rodín za svetový mier (FFWP). Inauguraèná  konferencia
na Slovensku, Bratislava 13.10.1996; Hak Èa Han  Mun : Praví rodièia a vek Splnenia zákona.
Predná�ka v Prahe  z 27.11.1993; �Man�elstvo a mier� (FFWP na Slovensku); A Life  dedicated to
World Peace. Rev. and Mrs. Sun Myung Moon, 1996;  (Èung Hwan Kwak:) Náèrt princípu. Úroveò
4, Spoloènos� Ducha  svätého pre zjednotenie svetového kres�anstva, 1993; panelová  sebaprezentaè-
ná výstava �Rodina budúcnosti. Pravá rodina  - cesta pre 3. tisícroèie�, z 3.-8.12.1996 v býv.Roland
Café  na Hlavnom nám. v Bratislave, atï.; z autobiograf ických  poznámok jednej z prvých èleniek:
�DOZNANIE alebo MOJA  INTERPRETÁCIA, v ktorej sa èasom budú urèite meni� jednotlivé  for-
mulácie a postoje pod vplyvom zmien konkrétnych duchovných,  spoloèenských a medzinárodných
podmienok a vz�ahov, ako aj  vplyvom hlb�ieho osobného pochopenia, stupòa pravdivosti  rie�enia
a intenzity pre�ívania týchto základných  existenciálnych problémov v mojom vlastnom �ivote, èo
bude  zase priamo súvisie� s mierou uskutoènenej lásky a dobra  v mojich konkrétnych èinoch a vz�a-
hoch s konkrétnymi ¾uïmi,  a s mierou zaplatenia, ktoré som schopná a ochotná prinies�.  Bratislava
1974-1977-1980�; z materiálov Federálneho  ministerstva vnútra ÈSSR, konkrétne Správy vy�etro-
vania �tB  pre SSR (v Bratislave) a Odboru vy�etrovania �tB - Bratislava  (resp. Banská Bystrica,
Praha atï.) z obdobia september 1973  - apríl 1974 (v texte súhrnne a jednotne oznaèovaný zdroj  -
FMV) - nepou�ívam materiály tzv. orgánov vyh¾adávania �tB;  pou�ité materiály boli priebe�ne
vedené pod rôznymi jednacími  èíslami, v závereènej fáze predov�etkým pod è.j. VS-ÈVS-5/  11-
1973, resp. 5/ 1973 (február 1974); ako i z materiálov pre  rokovania orgánov ÚV KSS. V neposled-
nom rade z vlastného  pozorovania na verejno-prezentaèných, resp. vnútorných  aktivitách cirkvi
(hnutia).
Okrajovo vyu�ívam aj referencie z �domácich� periodík  (Ateizmus, Bezpeènost(�), Hlas ¾udu, M
Rosa, Nové Slovo, Nový  Èas, Nový �ivot Turca, Plus 7 dní, Pravda, Sme, Sophia,  Tribuna, Tvorba,
Zmena, �ivot atï.) a publikácií (výluène  ideologických, �po línii� cirkevnej politiky KSÈ,  svetoná-
zorovej výchovy, propagandy vedeckého ateizmu atï.  (DAÒHEL,M.: Soudobé nábo�enské sektáø-
ství. Praha 1979;  HOLÝ,I.: Souèasné nábo�enské sektáøství. Praha 1988;  MACHALÍK,J.: Vybrané
kapitoly vìdeckého ateismu - III.,  Nábo�enské sektáøství. Praha 1989 atï.).

 2 V slovenských textoch sa pou�íva aj prepis mena San Mjong Mun.
 3 �Segye Kidokkyo T�ong� Il Sillyon Hyophoe� pod¾a RELLER, H.  (Hrsg.) : Handbuch religiöser

Gemeinschaften. 1994,  Gütersloh.
 4 Na aktivitách (sub-)organizácií UM sa obvykle podie¾ajú  neèlenovia cirkvi (v�eobecná zhoda názo-

rov informátorov; tie�  sa kon�tatuje, �e situácia kvôli nízkemu poètu èlenov nie je  na Slovensku
ideálna a preto sa anga�ujú mnohí zároveò  v rôznych aktivitách UM).

 5 Medzi èlenmi zostáva zvykom oslovova� sa navzájom iba krstnými  menami.
 6 Pod¾a zák.è. 308/1991 Zb. a 192/1992 Zb. sa ako nábo�enské  spoloènosti alebo cirkvi mô�u zare-

gistrova� subjekty s poètom  príslu�níkov min. 20 tisíc.
 7 �Odsun� jej rodièov sa uvádza napr. v Mater. k 93. sch. Sekret. ÚV KSS (konaná dòa 3.6.1975)

k bodu �Správa o èinnosti nábo�enských siekt, najmä sekty svedkov Jehova na Slovensku�
z 15.5.1975 (2030/ 8/ PT/ è.por. 3, resp. ako 2030/ Sz).

 8 Rok vyd. 1963.
 9 Pod¾a ofic. údajov UC postupne vznikli �tyri varianty kníh  s uèením �Bo�ieho Princípu� - 1.rukopis

sa stratil poèas  kórejskej vojny, 2.rkp. (Wo¢lli Wo¢nbon) vznikol v poèiatkoch UC  v Pusane, 3.Wo¢lli
Hìsu¢l (Exploration of the Divine Principle)  bol publikovaný v r.1957 a 4.Wo¢lli Kangron (Exposi-
tion of the  D.P.) bol publikovaný v r.1966.
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10 Rok vyd. angl. prekl. 1960.
11 Pod¾a jedného zo star�ích èlenov UC mali u� k dispozícii  rozmno�ené preklady jednotlivých kapitol

od obdobia  usporiadania niektorého z tzv. celorepublikových zrazov (i).
12 Napr.: �Boh je absolútny, ale svoj ideál Pravej lásky nemô�e  realizova� sám...láska si vy�aduje

objekt... Boh, ako subjekt  Pravej lásky, stanovil za objekt...¾udstvo... Naplnením  Bo�ieho úèelu
stvorenia je ideálny svet, kde sú Boh a ¾udia  zjednotení prostredníctvom absolútnej lásky... Globál-
ny Bo�í  ideál absolútnej Pravej lásky sa uskutoèní a naplní  prostredníctvom ¾udí a cez vertikálny
vz�ah rodiè - die�a�  (Inauguraèná predn. FFWP, slov. prekl., s. 4) - mimochodom,  pod¾a uèenia UC
Pravá, èi�e Absolútna, Bo�ská, Duchovná láska  je �nezi�tná, bezpodmieneèná a dávajúca� - v kon-
trapozícii  k �zneu�itej, egoistickej a falo�nej� láske, ktorú  predstavoval vzájomný vz�ah, resp. Pád
rodièov, Adama a Evy  a ktorá je zároveò prototypom pozemskej lásky (pod¾a koncepcie  UC
o ��tyroch oblastiach srdca� predstavuje dospievanie  èloveka nále�ité postupné dosiahnutie nasle-
dujúcich kategórií  lásky - detskej, súrodeneckej, man�elskej a rodièovskej /i/).

13 Mater. k 85. sch. Preds. ÚV KSS.
14 § 98/ Trest.zák. bol zru�ený v r. 1990.
15 Sekret. ÚV KSS - mat.cit. v pozn. 7.; cf. Bezpeènost  22.7.1982/ XXXVI/ è. 29/ s. 7.
16 Vyskytol sa i názor, �e dvaja portugalskí èlenovia UC boli  osobitne vedúcimi misie pre Slovensko.
17 Pod¾a zák.è. 83/ 1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
18 Èlenom UC sa stal v období 1992/3, Po�ehnania sa zúèastnil  v r. 1995. Jeho funkciu oznaèujú ako

Národný vedúci (National  President).
19 Slovensko-èeské sesterstvo sa konalo 23.-24.2.1996 v Prahe  a slovensko-maïarské 29.-30.6.1996

v Budape�ti. �K obradu  sesterstva sa vyberajú národy, ktoré boli alebo sú  v konflikte, ktorý vedo-
me alebo podvedome pretrváva v ¾uïoch�  (�Sesterstvo medzi národmi. Význam sesterstva� - kópia
slov.  uprav. prekl. predná�ky prezidentky rakúskej WFWP, 1996).

20 Najmä predná�ky �Praví rodièia a Pravá rodina� (od Dr. Hak Èa  Han Mun; predniesla èlenka slo-
venskej WFWP) a �H¾adanie pôvodu  univerza� (rev. Sun Myung Moon; predniesol rev. Chung Hwan
Kwak v angliètine - simultánny sluchátkový preklad  v slovenèine).

21 Niektorí èlenovia mali �preventívne� výpis z Trestného  poriadku pre prípad zaistenia a vypoèúvania
orgánmi ZNB (pod¾a  jedného zo star�ích èlenov vraj pre pocit väè�ej istoty, tie�  kvôli tomu, èo si
mô�u dovoli� a èo pri výpovediach odmietnu�;  pod¾a jednej výpovede �èlena P¼� sa v tomto in�pi-
rovali  katolíckymi aktivistami /FMV/).

22 �Pán Druhého Príchodu (PDP) prichádza, aby...(o.i.) vytvoril  ideál Pravých Rodièov, ktorí sú zdro-
jom pravej lásky, Pravého  �ivota a Pravej pokrvnej línie Boha�, ... �nachádza nevestu,  ktorú Je�i�
nemohol nájs�� (z tohto dôvodu nemohol vytvori�  Pravú rodinu a �musel ís� cestou krí�a�, èo �ne-
bola  najdôle�itej�ia po�iadavka Prozrete¾nosti�). Ïal�ím poslaním  Mesiá�a je vytvorenie �Krá¾ov-
stva nebeského na Zemi� (celé  pod¾a slov. prekl. predná�ky z Inaugurácie Federácie rodín za  sveto-
vý mier, s. 13 n).
�Krá¾ovstvo nebeské je vnútorný stav èloveka,...aj keï sa to  prejavuje navonok, v rodine, v jeho
okolí, ...nie je to ani  nijaká �tátna forma� - i.
Rev. Moona oznaèovali aj domáci èlenovia cirkvi (�P¼�) ako  Majstra, Uèite¾a, ...neskôr ako Pravého
Otca, Pravého rodièa.  V tejto súvislosti sa pou�íva napr. vyjadrenie �stáva� sa  Mesiá�om�. �Nebola
to verejná, ale skôr interná informácia, �e  rev. Moon je Mesiá�... neboli e�te tak naplnené, polo�ené
podmienky pre to, aby sa tak vyhlásil,... záujemca (o náuku UC  - pozn.autora) sa k tomu mohol
dopracova� sám�; prvé verejné  vyhlásenie sa za Mesiá�a je a� z roku 1992 v súvislosti  s vtedaj�ím
Po�ehnaním (i).
Náuka UC o dvoch rôznych proroctvách o Mesiá�ovi je  interpretáciou biblického textu (Izaiá�) -
Mesiá� mal prís�  alebo �v Sláve�, alebo mal zosta� �nespoznaný a neuznaný� od  súèasníkov (napr.
zlyhanie Jána Krstite¾a), èi dokonca �mali  s ním zaobchádza� ako s anti-mesiá�om� (anti-Kristom)
- i.

23 Pod¾a náuky BP komunistické, resp. socialistické �táty boli  v línii Kaina, reprezentovali stranu Zla
alebo Satana, ktorý  �má by� porazený na vojenskej alebo duchovnej úrovni, ak sa  nepodriadi, alebo
nedôjde k dohode, ...vojenský konflikt nie  je vylúèený...z podnetu Satana...�(FMV).
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24  �Prihlá�ka èlena rodiny Cirkvi zjednotenia� obsahuje o.i.  �Vyhlásenie k èlenstvu...: Èlenovia...
1.Veria v Boha ako  rodièa celého ¾udstva. 2.Veria v Pravých rodièov, ktorí mô�u  prinies� spásu
celému ¾udstvu. 3.Veria vo vytvorenie pravých  rodín prostredníctvom Po�ehnania. 4.Sú rozhodnutí
uskutoèni�  Nebeské krá¾ovstvo prostredníctvom �ivota pre iných. �iados�ou  o prijatie za èlena...
vyjadrujem svoje prianie spolupracova�  pri naplnení jej cie¾ov.� (Slov. text, FA4.).

25 P� = �Prameò �ivota. Spravodaj Hnutia zjednotenia� (len pre  vnútornú potrebu); I. roè. - 1996. V r.
1972 vydávali �P¼�  èasopis �Rodina - centrum Kozmu�.

26 �Cez po�ehnanie do nových man�elstiev, èím dochádza  k odovzdaniu Bo�ej pôvodnej pokrvnej
línie (jej úèastníkom),  budú môc� Praví rodièia poskytnú� spasenie celému ¾udstvu.  ¼udia sa stanú
pravými osobami, za�tepením sa do Pravej lásky,  Pravého �ivota a Pravej pokrvnej línie Boha�
a �V dobe, keï  Pán Druhého Príchodu príde v tele, to budú práve medzinárodné  sväté sobá�e,
prostredníctvom ktorých bude vytvorená táto nová  pokrvná línia� (Inaug. predná�ka FFWP, 13n /
uvedená v pozn.  1./) - rev.Moon sa vraj na rôznych predná�kach vyjadruje  o sebe, akoby hovoril
o niekom inom, zále�í to vraj od publika  a �jeho poznania o danej veci� (i).

27 Obvyklá expresná odpoveï informátorov v tomto smere je  �trinás� detí� (nerozli�uje sa fakt úmrtia
- vysvet¾uje sa to  vierou èlenov cirkvi v posmrtnú existenciu a v zvlá�tne  poslanie zomrelého syna,
jedného z Pravých detí rev. Moona).

28 Pre mohamedánov existuje osobitný variant knihy BP, ktorý je  roz�írený o poh¾ad na Mohameda
a jeho pôsobenie (i).

29 Právo nosi� Sväté rúcho (Holy Robe) má absolvent Po�ehnania;  v minulosti si ich èlenovia �P¼� �ili
sami presne pod¾a  návodov, v súèasnosti sú objednávané a dová�ané zo zahranièia  (ii).

30 �S¾uby Po�ehnania� : �S¾ubujete ako zrelý mu� a �ena, ktorí  majú naplni� ideál Bo�ieho stvorenia,
�e sa stanete veèným  man�elom a man�elkou?, ...vychováte svoje deti tak, aby �ili  v súlade s Bo-
�ou vô¾ou a stali sa zodpovednými osobnos�ami  pred tvárou Rodiny zjednotenia, celého ¾udstva
a pred tvárou  v�emohúceho Boha?, ...�e upriamení na Pravých rodièov zdetíte  tradíciu Rodiny
zjednotenia a odovzdáte túto vzne�enú tradíciu  nasledujúcim generáciám Rodiny zjednotenia a ce-
lému ¾udstvu?,  ...�e upriamení na ideál stvorenia zdetíte vô¾u Boha a Pravých  rodièov, ustanovíte
Bo�iu tradíciu �tyroch ve¾kých oblastí  srdca (viï. pozn. 12) a Troch ve¾kých krá¾ovských majestá-
tov  a budete milova� ¾udí sveta tak, ako ich miluje Boh a Praví  rodièia a vytvoríte Pravú rodinu,
ktorá je základným kameòom  pre Budovanie Bo�ieho krá¾ovstva na zemi a v nebi?�

31 Platí napr. pre slovenských èlenov UC �z Po�ehnania v roku  1995� (iii), viï Nový �IVOT TURCA
18.3.1997/ è. 11/ s. 16.

32 Súèas�ou dotazníka okrem biograf ických údajov je otázka na  ochotu akceptova� nového partnera
(napr. z inej rasy,  s telesnou vadou atï. /iii/).

33 Pod¾a jedného èlena by sa ïal�ie Po�ehnania mali týka� 360 mil.  a 3,6 mld. man�elských párov.
34 Po�ehnanie v �duchovnom svete� znamená, �e zomrelé man�elské  páry, pokia¾ splnili za �ivota na

Zemi isté podmienky (napr.  dôslednú man�elskú vernos�) a nedostali Po�ehnanie, budú môc�  (a�)
po (tohtoroènom) Po�ehnaní vstúpi� do �krá¾ovstva  nebeského� (�miesto, kde ¾udia �ijú s Bohom
a kde nemá Satan  prístup� - i); pod¾a vyjadrenia iného èlena cirkvi sa v�ak  podmienky mô�u týka�
len nasledujúceho �ivota poènúc Svätým  Po�ehnaním (to je význam S¾ubov v rámci neho /i/).

35 Napr. program verejnej nede¾nej bohoslu�by na 3.11.1996  o 10.00 hod. (s hudobným sprievodom):
tri piesne na úvod  (èíslované pod¾a spevníka UC) - v�etci, tichá modlitba  - v�etci, úvodná pieseò
(èís.) - v�etci, S¾ub Rodinyx  - v�etci, Úvodná Modlitbax - èlenka UC, Chvály (èís.)  - Witnessing
team, èítanie Bo�ieho slova (�almy 50; 22-23)  - rev. Kim, kázeò (�Èas pre obetné obrady nebe-
siam�) - rev.  Kim, Chvála vïaky (èís.) - v�etci, Modlitba vïaky - èlen UC,  oznamy - èlen UC,
Chvála na záver (èís.) - v�etci, Po�ehnanie  na záver - rev. Kim (x-pri týchto èastiach bohoslu�by
úèastníci stoja; majuskuly v názvoch jednotlivých èastí  bohoslu�by sú viac-menej mojou deduk-
ciou).

36 Niektoré sviatky sú stanovené pod¾a lunárneho kalendára  - aktuálny termín pod¾a solárneho kalen-
dára je uvedený  v zátvorke //.

37 �Môj s¾ub� (úvod) : �Ako centrum kozmu chcem splni� vô¾u ná�ho  otca (t.j.Boha - pozn.autora),
úèel jeho stvorenia,... Chcem  sa sta� verným synom a die�a�om dobra, aby som mu v jeho  blízkosti
bol v�dy pomocníkom...�. Vy�etrovate¾ov �tB  predov�etkým zaujímalo vysvetlenie nasledovnej pasá�e
s¾ubu  - �Ako skutoèný syn chcem nasledova� svojho otca, chcem  odvá�ne útoèi� na tábor nepriate-
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¾ov, a� kým ich úplne  nenapravím zbraòami, ktorými on sám namiesto mòa porá�al  nepriate¾a -
Satana v priebehu dejín tak, �e rozsieval pot pre  zem, slzy pre ¾udí a krv pre nebo, ako slu�obník,
ale so  srdcom Otca, aby obnovil svoje deti a univerzum, ktoré sú  kvôli Satanovi zatratené� a �Som
hrdý na vládu, národ, reè  a kultúru, ktoré majú vo svojom centre Boha...,�e sa stávam  die�a�om
pravého rodièovského páru, ...�e mô�em spoluúèinkova�  pri zriadení jedného sveta so srdcom v cen-
tre� - ktoré sa tie�  dávali do súvislosti s posúdením �P¼� ako organizácie  nepriate¾skej voèi politic-
kému a �tátnemu zriadeniu ÈSSR (FMV;  najmä v posudku istého prof. z Katedry teórie vedeckého
komunizmu FF UK). Text s¾ubu, rukopis, 2xFA4.

38 S¾ub Rodiny  (skr. a mierne upr. pod¾a textu v tý�dennej správe  z 3.11.1996) : �Na�a rodina, upria-
mená na pravú lásku,  s¾ubuje, �e obnovením pôvodnej domoviny vybuduje Krá¾ovstvo  Boha na
zemi i na Nebi, pôvodný ideál stvorenia, ...�e bude  dokonalým zosobnením úcty voèi rodièom,
vlastencami pre národ,  svätcami pre svet a pravými synmi a pravými dcérami pre Nebo  a zem
prostredníctvom odovzdania sa Bohu a Pravým rodièom,  a tým, �e sa stane centrálnou rodinou
reprezentujúcou kozmos,  ...�e plne uskutoèní svet slobody, mieru, zjednotenia  a ��astia tak, �e
vytvorí jednu ve¾kú kozmickú rodinu, ktorá  je Bo�ím ideálom stvorenia, ...�e bude denne usilova�
o väè�í  pokrok na ceste zjednotenia duchovného a fyzického sveta,  ...�e sa stane ideálnou rodinou,
ktorá rozmno�uje Bo�ie  po�ehnanie do svojho okolia...�.


