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Vaše príspevky

Pravá láska a manželstvo
Čo je dôležité pre udržanie a rozvoj trvalých 
vzťahov? Čo je potrebné na to, aby sa manželstvo 
a rodina nerozpadli? Psychológ Erich Fromm 
tvrdí, že láska je umenie, ktorému sa musíme učiť. 
Vyžaduje si neustály tréning, úsilie, investíciu, 
zdokonaľovanie, ako pri každom inom umení. 
Láska potrebuje pre svoj slobodný rozvoj vhodné 
prostredie a model. Túto podmienku spĺňa 
manželstvo. 

Podľa psychiatra Scotta Pecka zaľúbenie nie je 
láskou hlavne preto, lebo nezahŕňa poznanie 
vytúženej osoby: „Skutočná láska nemá svoj 
pôvod v pocite lásky. Naopak, pravá láska sa 
často objavuje, keď konáme láskavo napriek 
skutočnosti, že nepociťujeme lásku.“ Skutočná 
láska vzniká, ak vnímam druhého človeka nie 
tak, ako ja chcem, aby vyzeral, ale takého, aký 
v skutočnosti je. 

Zaľúbenie je projekciou nášho vlastného ideálu do 
určitého človeka. Obsahuje veľa ilúzií. Keď neskôr 
zistíme, že tento človek nespĺňa naše predstavy 
o ideáli, naše zaľúbenie sa stratí. Romantická 

láska zodpovedá emo-
cionálnemu rozvoju  
v období adolescencie, 
keď začíname vnímať 
partnerskú lásku. Tento 
stupeň lásky by sa mal 
ďalej rozvinúť do dos-

pelej lásky, čo znamená, že stratí niektoré svoje 
doterajšie vlastnosti a nadobudne nové. Ak nie 
sme dostatočne zrelí pre skutočnú lásku, môžeme 
pokračovať tak, že prejdeme viackrát procesom 
zaľúbenia a ochladnutia. U nezrelej osobnosti 
to môže trvať celý zvyšok života. Láska nie je 
niečo, do čoho „vpadneme“, je to vzťah, ktorý 
pestujeme a zveľaďujeme na základe vlastnej vôle.

Pravá dospelá láska sa naplní v manželstve. 
Láska, ktorá neprejavuje ochotu byť stvárnená  
v manželstve, nie je skutočnou láskou. V lepšom 
prípade je nezrelou láskou adolescenta, v horšom 
ide o na seba orientovanú detskú úroveň lásky. 
Zaľúbiť alebo nezaľúbiť sa pred zasnúbením  
a uzavretím manželstva v skutočnosti neznamená 
rozdiel z hľadiska schopnosti manželstva pretrvať 
a priniesť šťastie. Dôvodom je, že hlavným 
základom lásky nie je pocit, ale túžba a vôľa 
obetavo žiť pre druhého, spoločne vnútorne 
rásť a vytvoriť niečo hodnotné. Označenie 
romantickej lásky za pravú lásku je klamlivým, 
a preto nebezpečným mýtom, v dôsledku ktorého 
mnoho ľudí stratí akýkoľvek ideál pre svoj 
život. Vo filme Fidlikant na streche (Fiddler 
on the Roof) vidíme starý manželský pár. Títo 
ľudia sa navzájom nepoznali pred vstupom do 
manželstva, lebo svadbu dohodli ich rodičia. Po 
25 rokoch si uvedomujú, že si vzájomnú lásku 
vypestovali svojím každodenným životom.  
V ich prípade láska nemala nijaký iný základ 
pre svoj zrod, len životný záväzok jedného voči 
druhému. Trvalý a rýdzi cit lásky prichádza ako 
dôsledok záväzku. Bez záväzku sa pocity lásky 
stávajú narcizmom a sebectvom.

Hodnota absolútneho manželského záväzku nás 
núti prekonávať krízové situácie a nevzdávať 
sa. Prekonávaním kríz láska rastie a rastú aj 
naše osobnosti. Záväzok je podmienkou pre 
transformáciu krízy na pozitívnu možnosť. 
Zmyslom záväzku, samozrejme, nie je len zostať 
jeden s druhým, ale dosiahnuť pravú lásku.

Pohľad do histórie rodiny v Európe a v Amerike 
prezrádza, že hoci rodina nie je objavom 
kresťanstva, kresťanstvo zosúladilo tri dimenzie 
ľudského života považované v antickom svete 
za nezávislé, či dokonca protichodné: lásku, 
manželstvo a sexualitu. Kresťanstvo hľadalo 
spôsob, ako zjednotiť lásku so sexualitou,  
a súčasne povýšilo manželstvo z pozície sociálnej 
inštitúcie na božskú duchovnú zmluvu medzi 
Bohom, mužom a ženou. Ide o historické 
spojenie monoteizmu a monogamie. Keď sa ľudia 
povzniesli k uvedomeniu si jediného absolútneho 
Boha, začali chápať aj hodnotu lásky k jedinej 
osobe. V Starom zákone sa opisuje vzťah medzi 
Bohom a jeho ľudom - Izraelom - ako vzťah 
manželstva, v ktorom sa vyžadovala vernosť. 
Keď Izrael zrádza Boha, Boh vyjadruje tú istú 
bolesť, ktorú prežíva zradený manžel. S úpadkom 
úprimnej viery v Boha pozorujeme v súčasnosti 
aj úpadok monogamie a rozvoj modernej formy 
polygamie, ktorú médiá označujú radšej ako 

„multipartnerstvo“.

Boh prebýva vo svedomí človeka. Samotná 
viera nie je ešte garanciou, že budeme schopní 

Editoriál
Kto je zmanipulovaný?

Istého času som sa zúčastnil prednášky na 
tému negatívneho vplyvu „siekt“ na človeka. 
Prednáška bola vedená zo psychologického hľadiska,  
a samozrejme, čo je škodlivé, je škodlivé, akurát 
je zaujímavé, že práve tie sekty sú vždy škodlivé. 
Niektoré prípady boli vykreslené veľmi drasticky, no 
skôr by som povedal, že za uvádzané následky ani 
tak neboli zodpovedné dotyčné sekty, ako naivnosť 
jednotlivých ľudí. Nechcem to však zľahčovať, 
ale ak niekto precení svoje schopnosti, kto za to 
môže? To je ako keď sa propaguje blahodarnosť 
plávania a niekto sa tým až tak nadchne, že 
ide hneď robiť niečo pre svoje zdravie, pričom  
z nadšenia zabudne, že nevie plávať a utopí sa. 
A potom je na vine propagátor plávania.

Ale nie tomuto sa chcem venovať. Zarazila ma 
tam iná vec. Prítomná novinárka chcela silou-
mocou od prednášajúceho potvrdenie, že istá 

skupina je sektou. Prednášajúci jej vysvetlil, že tú 
skupinu nevníma ako sektu, no ona argumentovala 
istým odborníkom, ktorý tvrdí, že to je sekta. 
Z toho odborníka sa neskôr vykľul bývalý člen 
dotyčnej skupiny, ktorý proti nej nemal žiadne 
výhrady dovtedy, pokiaľ nebol deprogramovaný. 
Potom sa začal živiť podobnou činnosťou a aby 
dodal váhu svojim tvrdeniam a skutkom, tak 
dodatočne vyštudoval psychológiu. A takýto  
a podobní „odborníci“ produkujú tony očividných 
nezmyslov, ktorým ale mnohí uveria, pretože 
oni sú pre nich akoby takými informačnými 
„guruami“, ktorých informácie sú nekriticky prijímané  
a šírené ďalej ako pravdivé. 

Zvyčajne sa hovorí, ako sekty manipulujú ľuďmi. 
Uvedomujú si však ľudia, ktorí informácie plné 
očividných nezmyslov o nich a iných témach 
nekriticky prijímajú a veria im, že vlastne oni 
sú zmanipulovaní?

Miroslav Rybár
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Rodina, manželstvo  
a rodičovstvo

Empatia vo vývine a osobných
vzťahoch človeka

Slovko empatia sa stalo bežne používaným 
slovom v slovníku ľudí, no jeho význam 
pre náš reálny život často nie je stelesnený 
v každodennom spolunažívaní a existencii 
s druhými ľuďmi, ktorí sú nám blízki alebo 
ktorí sú súčasťou našej rodiny.

Viacerí odborníci, ktorí sa vo svojich teóriách 
či výskumoch venovali empatii, dospeli  
k tomu, že empatia je samotným základom 
ľudských interakcií, je kvalitou vcítenia sa 
a porozumenia situácii druhého človeka  
v konkrétnom momente a zároveň komunikáciou 
k druhému človeku. 

Empatia v sebe skrýva dva aspekty. Jedným je 
schopnosť pochopiť vnútorný poznávací obsah 
prežívania druhej osoby v smere porozumenia 
jej myšlienkam, názorom, predstavám, vnemom, 
motívom s možnosťou predpovede či predvídania 
jej reakcií a skutkov (kognitívna empatia). Druhým 
aspektom je schopnosť vcítiť sa do emócií  
a citov druhej osoby a zdieľať jej emócie a city 
aspoň v takej miere, aby sme vycítili, či určitá 
situácia je pre ňu príjemná alebo nepríjemná 
(emocionálna empatia).

Tieto dva aspekty sú zdanlivo oddelené, no aby 
bola empatia účinná, je potrebné ich zlúčiť. 
K porozumeniu a sprevádzaniu zmenou či 
rastom u toho druhého nemôže dôjsť bez toho, 
aby sa oba tieto aspekty vzájomne vyvážene 
spojili. Vo vývine človeka sa najprv vyvíja 
práve emocionálny aspekt. Jeho vývin sa 
začína už v novorodeneckom období a jeho 
efekt sa prejaví už v treťom roku života, 
kedy deti majú základnú schopnosť vcítiť 
sa do prežívania druhých a zároveň súcitiť  
s druhými. Navyše trojročné dieťa je schopné 
rozpoznať pozitívne emócie a má poznávacie 
schopnosti rozvinuté do takej miery, že je 
schopné vcítiť sa do situácie a prežívania druhej 
osoby. Emocionálna empatia poskytuje viac 
základ pre sociálne vzťahy a väzby, umožňuje 
morálny vývin, zatiaľ čo kognitívna empatia 
je vyšším regulátorom emocionálnej empatie 
a priestorom pre spracovanie informácií, 
ktoré človek dostáva vďaka emocionálnej 
empatii. Kognitívna empatia je spojená tiež 
so schopnosťou človeka „čítať z mysle“ toho 
druhého a vyvíja sa postupne od druhého roku 
života človeka. Oba aspekty empatie sa naďalej 
plynule s vývinom reči zdokonaľujú a stávajú 
sa základom prosociálneho správania. 

Vo všeobecnosti je známe, že empatia podporuje 
prosociálne a altruistické správanie spojené 
s rozhodnutím konať skutky zamerané na 

prospech druhej osoby bez nárokovania si 
na vlastný zisk. Empatia je nevyhnutná pre 
pochopenie správania iných ľudí, pre reguláciu 
nášho vlastného správania a pre osvojenie 
si morálky, ktoré musia fungovať v jednote, 
aby bola empatia účinná. Je tiež dokázané, že 
nedostatok empatie podnecuje antisociálne alebo 
agresívne správanie a môže viesť k znižovaniu 
schopnosti jednotlivca vnímať vplyv svojho 
vlastného správania na iných ľudí. 

Platí však, že misky váh, na ktorých na strane 
jednej je emocionálna empatia a na strane 
druhej je kognitívna empatia, musia byť 
vyvážené. Niektorí odborníci však upozorňujú, 
že schopnosť odvodzovať poznávacie stavy 
a emócie druhých ľudí môže byť využitá aj 
iným, než prosociálnym smerom - napríklad 
sebeckým, čo môže vyústiť do súťaživosti 
človeka alebo vyhýbavému správaniu. Zdá 
sa, že dôležitým moderátorom empatie  
v správaní človeka budú práve morálne zásady, 
ku ktorým bolo dieťa vedené v rámci jeho 
vývinu s dôrazom na vzor rodiča (pri rozvoji 
emocionálnej empatie primárne matky, pri 
rozvoji kognitívnej empatie oboch rodičov).

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Zásady šťastného rodinného 
života

Zásada piata: Tri kvality ako základ 
dobrého ovzdušia a spolupráce  
v rodine 

V zásade piatej prepájame tri samostatné 
kvality, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby 
rodina vytvorila kvalitné spoločenské 
ovzdušie a synergiu. Predstavte si rodinu 
ako riadiacu kabínu elektrárne. Ak by v nej 
panoval nepokoj, súperenie, hádky, roztržky 
či napätie, jednoznačne by to ohrozovalo 
chod tejto elektrárne a v konečnom dôsledku 
by to ohrozilo nielen všetkých riadiacich 
členov, ale aj ostatných v dosahu mnohých 
kilometrov. Členov rodiny možno prirovnať 
k členom tejto riadiacej kabíny. 

Prvá kvalita, významná pre vybudovanie 
dobrej klímy pre fungovanie všetkých členov 
rodiny, vychádza z vízie toho, že vyhrať 
má každý. V situácii, kedy máme v rodine 
opozičné názory na riešenie nejakej veci 
alebo prichádza ku konfrontácii, stačí, ak 
bude aspoň jeden zo zúčastnených rozmýšľať 
spôsobom, že vyhrať by mali obaja, respektíve 
všetci. Táto čarovná zmena postoja založená 
na osobnom presvedčení o účelu celku je 
základom pre spoluprácu, bez ktorej by dobrá 
klíma v rodine nemohla byť vytvorená.

K tomu, aby sa toto rozhodnutie o výhre oboch, 
respektíve všetkých, pretransformovalo do 
vyššej úrovne, je nevyhnutné, aby ten, ktorý sa 
k tomuto rozhodnutiu a postoju „výhry oboch“ 
dostal, začal ako prvý hľadať porozumenie.  
V praktickej podobe to znamená, aby dotyčný 
člen rodiny začal hľadať cestu a formu, ako 
vyhovieť potrebám, záujmom, starostiam 
toho druhého. Cestou je teda najprv sa snažiť 
porozumieť a až potom hľadať porozumenie 
pre seba, pre vlastné potreby, teda byť 
pochopený. V uvedenej kvalite sa skrýva 
schopnosť vystúpiť z vlastného prežívania, 
opustiť ho a vstúpiť do srdca, myslenia  
a komplexného prežívania toho druhého.

Cieľovým výsledkom alebo treťou kvalitou 
je synergia, ktorá je ovocím predchádzajúcich 
dvoch kvalít. Je to zisk zameraný na spoločné 
nové riešenie - tretia cesta, ku ktorému sa 
dopracuje rodina alebo jej dvaja členovia 
spoločne. Vytráca sa tu aspekt „je to po 
mojom“ alebo „je to po tvojom“, ale vzniká 
lepší a kvalitatívne vyšší spôsob riešenia 
či pristúpenia k vzniknutej situácii. Táto 
tretia kvalita, dôležitá pre vybudovanie 
dobrého ovzdušia v rodine, si ale na rozdiel 
od predchádzajúcich dvoch nevyhnutne 
vyžaduje aktivitu oboch. Jej podstatou je 
tvorivý prístup k výsledku založený na 
spôsobe myslenia, cítenia a porozumenia, 
ktorý je prospešný pre oboch, ku ktorému ste 

sa dopracovali pri tvorbe predchádzajúcich 
dvoch kvalít. Podstatou synergie je spolu- 
práca, súčinnosť, spolupôsobenie, spoluov-
plyvňovanie smerujúce k jednému výkonu, 
jednému aktu, jednému konečnému produktu 
alebo cieľu.

Tieto tri kvality sú zároveň tromi krokmi, 
ktoré v postupnosti, ako sme ich uviedli, 
predstavujú zdanlivý postup od rozdelenia 
ku vzájomnému splynutiu na vyššej úrovni, 
vedú k tomu najúžasnejšiemu čaru rodiny -  
k schopnosti vytvárať niečo spoločne, prinášať 
také pohľady, riešenia a myšlienky, ktoré 
prekročia rozmer individuálneho myslenia  
a tvorby. Tieto tri kvality vytvárajú pre členov 
rodiny aj špeciálny bonus, ktorým je morálna 
autorita vznikajúca spojením vzájomnej 
úcty, rešpektovania prežívania toho druhého, 
porozumenia a tvorivej spolupráce. Tieto 
kvality prekračujú hranicu kvality vzťahov 
a predstavujú podstatu rodiny, ktorá je 
posunom od osobného Ja k rodinnému alebo 
spoločnému My.

spracovala
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Pokračovanie v budúcom čísle.

Pokračovanie v budúcom čísle.
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Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame pokračovanie  ž ivotopisu 
zakladateľov Federácie rodín. Poznámka:  
Kórejské mená sú uvádzané v pôvodnom 
poradí, to znamená, že prvé slovo je priezvisko  
a druhé dve slová tvoria meno, napríklad 
v mene Kim Min Su, „Kim“ je priezvisko  
a „Min Su“ je meno. Žena si aj po vydaji 
ponecháva svoje rodné priezvisko, pričom deti 
dostávajú priezvisko po otcovi. 

Obdobie 2004-2005
23. marca 2004 bolo manželom Munovcom 
v priestoroch Senátu USA za ich životné 
dielo udelené ocenenie „Koruna mieru“. 
Okrem nich toto ocenenie dostali 
desiatky občianskych, náboženských  
a politických osobností za ich prínos pre 
mier. Pri tejto príležitosti reverend Mun 
predniesol prejav „Vyhlásenie veku 
kráľovstva mieru“. Podobné ocenenie im 
bolo udelené 20. augusta v priestoroch 
Kórejského národného zhromaždenia.  
4. júla bola v Tokiu, Japonsko, založená 
Federácia za mier a jednotu (Federation for Peace 
and Unity) s cieľom zjednotiť Severokórejčanov 
a Juhokórejčanov žijúcich v Japonsku.  
8. novembra sa v Soule, Kórea, uskutočnilo 
prvé Mierové a zjednotiteľské zhromaždenie, 
na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia týchto 
oboch skupín. Na tomto zhromaždení reverend 
Mun predniesol prejav o potrebe harmónie 
a zjednotenia. Od 23. do 27. júla sa v Kórei 
konal 10. Svetový festival kultúry a športu 
(WCSF) s hlavnou témou „Vytvorenie nového 
sveta kultúry srdca“. V rámci neho sa 26. júla 

celosvetovo uskutočnila piata časť požehnania 
manželstva 400 miliónov párov. 20. augusta 
sa v Soule, Kórea, uskutočnilo Požehnanie 
pre registráciu v Čonilguku. Následne sa táto 
udalosť od 21. do 30 augusta konala lokálne 
po celom svete. 23. septembra bola založená 
Federácia mongolského ľudu za svetový mier 
(Mongolian Peoples‘ Federation for World 
Peace). 9. až 10 októbra sa v USA uskutočnil 
prvý Svetový pohár kráľa mieru v bojových 

umeniach (World Martial Arts Peace King 
Cup). Od 26. do 30. októbra sa konalo turné 
reverenda Muna po USA s prejavom “Božia 
prozreteľnosť vytvorenia sveta presahujúceho 
náboženstvá a národy na základe absolútnych 
hodnôt pravej lásky”. Od 25. novembra do 
12. decembra syn Hjon Džin uskutočnil  
v Kórei a Japonsku turné s názvom „Vlastník 
stvorenia kultúry srdca“. 17. decembra bola 
založená Medzináboženská a medzinárodná 
federácia mierového kráľovstva pre Čonilguk 
(Interreligious and International Peace Kingdom 

Federation for Cheon Il Guk). 26. decembra sa  
v USA uskutočnilo požehnanie manželstva 
druhej generácie požehnaných rodín z celého 
sveta.

9. februára 2005 sa v Kórei uskutočnilo 
požehnanie manželstva druhej generácie 
požehnaných rodín z celého sveta. 14. 
februára boli v Kórei manželia Munovci  
v deň ich narodením korunovaní za Kráľa  

a Kráľovnú mieru pre kozmickú 
jednotu. Od 25. do 28. júna sa konalo 
turné reverenda Muna po USA  
s prejavom „Božie mierové kráľovstvo je 
našou večnou domovinou”. Od 21. júla 
do 2. augusta sa v Čonane, Kórea, konal 
11. WCSF s hlavnou témou „Čistota, 
rodina, harmónia a vytvorenie novej 
kultúry“. V rámci neho sa 1. augusta 
celosvetovo uskutočnila šiesta časť 
požehnania manželstva 400 miliónov 
párov. 12. septembra bola v New Yorku 
založená Univerzálna mierová federácia 
(Universal Peace Federation - UPF). 

Táto udalosť bola začiatkom celosvetového 
inauguračného turné reverenda Muna po 120 
krajinách sveta, ktoré trvalo do 23. decembra. 
Na tomto 1. svetovom mierovom turné 
zaznel prejav „Božia ideálna rodina - model 
svetového mieru“. Na Slovensku sa inauguračné 
zhromaždenie UPF uskutočnilo 31. októbra 
v Bratislave v SND. 29. decembra sa v Kórei 
uskutočnilo „Medzinárodné a medzikultúrne 
požehnanie manželstva za svetový mier“.

Prejavy zakladateľov
Vyhlásenie veku kráľovstva mieru
(Prejav reverenda Son Mjong Muna k čle-
nom Kongresu Spojených štátov, 23. marca 
2004, Kapitol, Washington, DC, USA, vý-
ňatky z prejavu)

... Keby ľudia neboli padli, dospeli by 
sme k dokonalosti v pravej láske Boha 
ako Jeho pravé deti a žili by sme vo 
vzťahu k Nemu ako nášmu rodičovi. 
Božím zámerom pre dokonalých ľudí bolo 
spojiť ich ako pravých manželov, ktorí 
budú plodiť a vychovať pravé deti. Takto 
budú môcť žiť v kráľovstve neba na zemi  
a potom večne spolu ako rodiny v nebeskom 
svete v Nebeskom kráľovstve. ... Nebeské 
kráľovstvo je tam, kde žije celá rodina spolu 
vo večnom kráľovstve mieru. Rovnako na 
zemi bude Boh prebývať tam, kde celá 
rodina vytvorila kráľovstvo neba. V takej 
rodine zapustí korene svet pôvodného ideálu 
Boha, kráľovstvo neba na zemi. Ako teda 
máme privodiť toto rodinné nebo na zemi?

Po prvé, každý člen rodiny musí zdokonaliť 
svoju individuálnu povahu. Každý sa musí 
zbaviť padlej povahy, ktorá prechádzala 
od Pádu z generácie na generáciu, a má 
dosiahnuť úplnú zrelosť svojho charakteru. 

Inak povedané, každý musí zvíťaziť v zápase 
ducha a tela. Svet harmónie potom prinesie 
plody v povahe každého dokonalého 
jedinca - stav jedného srdca, jednej mysle  
a ducha. Padlá prirodzenosť, ktorá spô-
sobuje žiarlivosť, závisť, lakomstvo, ne- 
návisť a všetky ostatné zlá, už nikdy neza-
pustí korene v osobe, ktorá dosiahla takýto 
stav. ...

Po druhé, tí, ktorí dosiahnu dokonalý 
charakter, sa spoja a založia pravé rodiny. 
Členovia týchto rodín spolupracujú na 
ustanovení tzv. štyroch veľkých oblastí 
srdca. Takéto rodiny sa podobajú jedincovi 
s úplnou jednotou ducha a tela. Povedal 
som, že nebeské kráľovstvo je miesto, do 
ktorého môžeme vstúpiť len ako rodina. 
No nie každá rodina má automaticky právo 
vojsť do neba. Potrebujete na to základ, aby 
ste sa stali pravou rodinou a zavŕšili štyri 
veľké oblasti srdca. Do kráľovstva neba 
môže vojsť pravá rodina, ktorá sa skladá  
z pravých jedincov, ktorí naplnili štyri veľké 
oblasti srdca v sebe, a ktorí sú z rodovej 
línie Boha.

Čo myslím pod štyrmi oblasťami srdca? 
Mienim tým dokonalosť srdca rodičov, srdca 
manželov, srdca detí a srdca súrodencov. 
Nachádzame to v pravej rodine spojenej 

Božou pôvodnou pravou láskou, pravým 
životom a pravou rodovou líniou, ktoré 
prechádzajú nepoškvrnenou líniou troch 
pokolení za sebou - starých rodičov, rodičov 
a ich detí. Láska rodičov a detí tu zakladá 
vertikálny vzťah vrchného a spodného. 
Láska manželov tvorí horizontálny vzťah, 
ktorý privádza pravé a ľavé do konečnej 
jednoty a láska súrodencov vytvára vzťah 
predného a zadného. Takto už ideál Božieho 
stvorenia nebude len nejakou predstavou či 
snom. Naplnením štyroch veľkých oblastí 
srdca sa stane dokonalou skutočnosťou pre 
všetky rodiny. ...

Vážení hostia, teraz je to už len otázkou 
času. Pozrite sa na svet. Vidíte niečo, čo by 
vám dávalo ozajstnú nádej do budúcnosti? 
Skôr či neskôr musíme všetko odovzdať 
našim potomkom a opustiť tento svet. 
Aký dar by mohol byť vzácnejší než dar 
dovŕšenia ideálu rodiny vo vašej vlastnej 
rodine ako záruky večného mieru a šťastia 
pre vaše deti? Nikto, kto má takú príležitosť, 
by určite nemal zaváhať a mal by prevziať 
úlohu vytvorenia kráľovstva mieru na zemi, 
na ktoré Boh čakal tisícky rokov.

Úplné znenie sa nachádza na stránke FFWP 
- www.federaciarodin.sk.

Pokračovanie v budúcom čísle.

Z udeľovania Koruny mieru



Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun
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Časopis a Vy
V prípade, že Vám nejaké číslo časopisu 
chýba alebo poznáte niekoho, kto by ho 
rád obdržal, kontaktujte našu redakciu. 
V prípade, že máte prístup na internet,  
môžete si stiahnuť všetky doteraz vydané  
čísla a prípadne si ich vytlačiť. 
Ak máte návrhy na nové rubriky alebo 
radi píšete, pošlite nám svoje návrhy 
alebo príspevky. Radi ich prehodnotíme  
a uverejníme.
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Vy sa pýtate, my odpovedáme 

Ako kresťan nemôžem „stráviť“ 
tvrdenie Federácie rodín, že 
Ježiš zlyhal ako spasiteľ.

Udalosti

Tour 2011
Od 24. apríla do 21. mája 2011 sa uskutočnilo 
svetové prednáškové turné manželov Munovcov, 
počas ktorého reverend Mun predniesol prejav 
s názvom „Vytvorenie sveta univerzálneho 
mieru v čase globálnej krízy“ Turné začalo 
v Kórei a skončilo v USA, pričom jeho 
ťažiskom bola Európa. Počas turné pani 
Munová prehovorila v parlamente Veľkej 
Británie a reverend Mun v Ženeve predniesol 
prejav v budove OSN. 

Medzinárodný deň rodiny
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny 
Univerzálna mierová federácia (UPF)  
v spolupráci s Federáciou rodín a Federáciou 
žien zorganizovala 25. mája 2011 v Bratislave 
podujatie pod názvom „Ako môžeme zachrániť 
rodinu alebo srdce našich detí“.

Hľadanie strateného mieru
UPF v spolupráci s Federáciou rodín  
a Federáciou žien pripravila 7. júna 2011  
v Bratislave predstavenie slovenského 
prekladu autobiografie Rev. Dr. Son Mjong 
Muna „Hľadanie strateného mieru“. Ku 
knihe napísala predhovor Eva Kantůrková, 
spisovateľka, scenáristka a bývalá disidentka 
a hovorkyňa Charty 77. Knihu je možné 
objednať u FFWP alebo prostredníctvom 
online kníhkupectiev. Zaujímavé informácie 
o knihe a reakcie čitateľov boli uverejnené 
v čísle 11 tohto časopisu.

Ing. Igor Koromház
prezident@federaciarodin.sk

FFWP Nitra
Žilinská 3
949 01 Nitra 
Tel.: 037/658 8252
        0918/518 238

Eva Slováková (predseda),
Miloš Procházka,
Marcela Verešová,
Braňo Pauk

Toto tvrdenie je jedno z mnohých 
tvrdení, ktoré údajne hlása 

Federácia rodín (FFWP) a ktoré vyvoláva 
neopodstatnené emócie u kresťanov. Jedná sa 
však o nevedomé alebo vedomé skresľovanie 
informácií, ktoré FFWP uvádza o Ježišovi.

Ježiš prišiel na tento svet s misiou mesiáša. 
To znamená obnoviť padlého človeka do 
bezhriešneho stavu prostredníctvom vytvorenia 
bezhriešnej rodiny. Ježiš, ako druhý Adam, 
sa mal oženiť s druhou Evou (viac v čísle 
8 tohto časopisu v časti Historické rodiny).

Ježiš ako mesiáš urobil, čo mohol, ale nemohol 
zavŕšiť svoju spasiteľskú misiu preto, lebo 
ľud, ktorý ho mal prijať, ho neprijal. Nie 
teda Ježiš zlyhal, ale ľudia zlyhali prijať 
ho a tým mu znemožnili naplniť jeho misiu. 
Preto sa hovorí o druhom príchode mesiáša.

Podobne ako Boh, ktorý nemohol nútiť 
Adama a Evu, aby poslúchli Jeho príkaz, 
ani Ježiš nemohol nútiť ľudí, aby ho prijali. 
To bolo zodpovednosťou ľudí a iba od nich 
záviselo, či sa naplní Božia vôľa, ktorou 
bolo, aby Ježiša prijali a nasledovali  
(Jn 6,28-29). Dá sa teda povedať, že iba 
od ľudí závisí, či sa naplní Božia vôľa vy-
tvorenia Jeho kráľovstva alebo nie.

viac milovať. Človek, ktorý sa snaží žiť podľa 
svojho svedomia a rozvíja ho, sa nachádza bližšie 
k Bohu než človek, ktorý navštevuje kostol, 
ale žije proti svojmu svedomiu, či dokonca 
používa náboženstvo na ospravedlnenie svojich 
hriechov. V skutočnej láske medzi manželmi sa 
realizuje pravdivý obraz Boha. Boh vyjadruje 
svoju podstatu v mužovi a žene rozdielnym 
spôsobom, takže prostredníctvom vzájomnej 
manželskej lásky sa muž a žena môžu stať 
celkovým obrazom Boha. Pravá manželská 
láska má jedinečný charakter.

Od 19. storočia sa vo väčšej miere rozšíril 
názor, protichodný ku kresťanskému, že 
manželstvo je represívna inštitúcia. Niektorí 
psychológovia ovplyvnení Freudom opisujú 
rodinu ako „represívnu inštitúciu“, ktorá je 
zdrojom pocitov viny a zábran a ktorá vlastne 
bráni dieťaťu stať sa samým sebou. André Gide, 
ako reprezentant antirodinného postoja, vyhlásil: 

„Rodiny, nenávidím vás! Zavreté domy. Zamknuté 
dvere!“ Tento stav je výsledkom mnohých prípadov 
rodín s nezrelou manželskou a rodičovskou láskou, 
ktoré sa namiesto domova lásky a harmónie 
stávajú miestom neznášanlivosti, upriamenosti 
na seba a konfliktov. Je to varovanie a zároveň 
výzva k zdokonaleniu vlastnej úrovne lásky.

Ak sa rodičia navzájom milujú, dieťa sa prirodzene 
cíti dobre, cíti, že je milované. Na základe vzťahu 
medzi rodičmi si dieťa formuje svoju identitu. 
Ak vníma, že jeho rodičia sú zjednotení v láske, 
je to základ, aby sa rozvinulo ako harmonická 

a zdravá osobnosť. Ak matka a otec nespĺňajú 
svoju úlohu a sú vo vzájomnom konflikte, dieťa 
si tento konflikt zvnútorní do seba. Keď sa 
rodičia nemajú radi, je to predpoklad k tomu, 
že dieťa bude mať roztrieštený, krehký a neistý 
citový život. Ak sa dokonca rozvádzajú, dieťa to 
vníma tak, akoby ho prestali milovať. Rodičia 
znamenajú pre vývin dieťaťa to isté ako dve 
koľajnice pre vlak. Keď jeden z dvoch rodičov 
chýba, šance pre plnohodnotný rozvoj dieťaťa 
sa podstatne znížia. Podobne, aj ak sú rodičia 
rozhádaní a obviňujú sa, je to ako dve koľajnice 
bežiace rozličnými smermi. Rozvoj dieťaťa je 
blokovaný.

V dnešnom svete, ktorý odmieta tradičné hodnoty, 
sme stratili mnoho odkazov týkajúcich sa pravidiel 
lásky. Existuje tendencia zredukovať lásku na 
výlučne priateľskú záležitosť. Avšak láska sa 
rozvíja a zdokonaľuje podľa určitých pravidiel. 
Zmyslom mravnej tradície nie je obmedzovať 
lásku, ale vysvetliť princípy, pomocou ktorých 
je možné dosiahnuť pravú, trvalú a intenzívnu 
lásku. Láska prekvitá, ak s ňou zaobchádzame 
správnym spôsobom. Túžba po láske je vrodená, 
ale spôsobu, ako ju naplniť, sa potrebujeme 
učiť. Vytvorenie šťastnej rodiny predstavuje 
obrovské úsilie, investíciu, tvorivosť. Ale tak, 
ako v prípade všetkých veľkých a vzácnych 
cieľov, prináša o to väčšiu radosť a uspokojenie.

Silvia Jurišová
(inšpirácia - Laurent Guyénot,

Myth and Reality about Human Sexuality)

pokračovanie zo strany 1


