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Pravý význam manželstva
(Úryvok z autobiografie reverenda Son 
Mjong Muna „Hľadanie strateného mieru“)

Medzinárodné a medzikultúrne manželstvá 
sú najrýchlejšou cestou, ako vytvoriť ide-
álny svet mieru. Veci, ktoré by ináč trvali 
nekonečne dlho, sa cez tieto manželstvá 
dajú zázračne vyriešiť za dve-tri generácie. 
Ľudia by mali vstupovať do manželstva ig-
norujúc národné a kultúrne rozdiely a mali 
by prijať partnera z krajín, ktoré považujú 
za nepriateľské. To by urýchlilo príchod 
svetového mieru. Človek môže nenávidieť 
ľudí z inej krajiny alebo inej kultúry s tým, 
že ich nikdy nechce ani vidieť. Ak si však 
v tejto krajine nájde manželského partnera, 
taký človek je na polceste stať sa jej obča-
nom. Nenávisť, ktorú cítil, sa vytratí. Ak 
sa to bude opakovať dve až tri generácie, 
nenávisť vymizne aj s koreňmi.

Bieli a čierni sa budú brať navzájom, japonskí 
partneri s kórejskými a s ľuďmi z Afriky. 
Do podobných medzinárodných a medzi-
kultúrnych manželstiev vstupujú milióny 
ľudí. Vzniká tak úplne nová rodová línia. 
Rodí sa nový typ človeka, ktorý nerozli-

šuje medzi bielou, 
čiernou a žltou rasou. 
Nehovoríme tu iba 
o manželstvách me-
dzi osobami rôznych 
národností, platí to 
aj pre manželstvá 

medzi osobami rôznych vierovyznaní či 
denominácií. V skutočnosti sú manželstvá 
medzi osobami rôznych vierovyznaní ešte 
náročnejšie ako manželstvá medzi osobami 
rôznych národností. Aj keď dve náboženstvá 
viedli medzi sebou po stáročia vojny, je 
možné ich uzmieriť cez manželstvo medzi 
ich stúpencami. V takomto manželstve 

sa nebude uzatvárať jeden partner pred 
druhým len preto, lebo ten druhý vyrastal 
v inej tradícii.

To najdôležitejšie je učiť mladých ľudí o po-
svätnosti a vzácnosti manželstva. Kórea má 
v súčasnosti jednu z najnižších pôrodností 
na svete. Nemať deti je nebezpečné. Krajina, 
ktorá nemá potomstvo, nemá budúcnosť. 
Učím mladých ľudí, aby si pre manželstvo 
zachovali sexuálnu čistotu, kým sú mladí, 
potom aby prijali Požehnanie do manželstva 
a mali aspoň tri deti. Deti sú požehnaním, 

ktoré nám dáva Boh. Keď rodíme a vychová-
vame deti, vychovávame občanov Nebeského 
kráľovstva. Preto je veľkým hriechom žiť 
nemorálne a predčasne ukončiť tehotenstvo, 
ktoré vzniklo takýmto spôsobom života.

Do manželstva vstupujeme nie kvôli sebe, 
ale kvôli nášmu partnerovi. Keď hľadá-

me partnera či partnerku, nie je 
správne hľadať iba krásnu oso-
bu alebo osobu, ktorá je dobre 
zabezpečená. Ľudia musia žiť 
pre seba navzájom. Tento prin-
cíp by sme mali aplikovať aj na 
manželstvo. Nech je váš budúci 
partner akokoľvek nevzdelaný, 
alebo nevzhľadný, mali by ste si 
ho/ju brať s tým, že ho/ju budete 
milovať ešte viac, ako keby bol 
vzdelaný a krásny. Božia láska je 
najvzácnejšie z Božích požehnaní. 
V manželstve dostávame toto 
požehnanie lásky, ktorú potom 

praktizujeme vo vlastnom živote. Musíme 
si tento vzácny význam manželstva uve-
domiť, žiť svoj manželský život v pravej 
láske a uskutočniť pravé rodiny.

Z tohto pohľadu nie je svetový mier až ta-
kým náročným záväzkom. Mier sa začína 
v harmonických rodinách, ktoré tvoria 
mierumilovné spoločnosti a tie eliminujú 
konflikty medzi štátmi. To je cesta, ktorá 
vedie k svetovému mieru.

Editoriál
Koniec zdravého rozumu 

V minulom čísle som písal o dopadovom 
myslení. Neúspešné februárové referendum 
o rodine bolo nielen prejavom absencie 
dopadového myslenia u väčšiny populácie, 
ale v podstate aj koncom zdravého rozumu 
v spoločnosti. Trend, ktorý sa naplno preja-
vuje v tzv. rozvinutých krajinách, dorazil aj 
k nám, aby sme sa aspoň v tomto zmysle 
časom stali rozvinutou krajinou. 

Hoci bolo referendum neúspešné, prínosom 
bolo, že výsledok jasne ukázal stav myslenia 
väčšiny ľudí. Nanešťastie aj tragický stav 
väčšinových cirkví, ktoré majú zjavne mizivý 
vplyv na morálne rozhodovanie a správa-
nie sa svojich veriacich. Keď porovnáme 
počiatočné nadšenie, vďaka ktorému sa 
počas pár týždňov získalo vyše 400 tisíc 
podporovateľov, s biednou účasťou ani nie 

milióna ľudí po mesiacoch príprav, nedá 
sa konštatovať nič iné, len to, že ľudia sú 
manipulovateľnejší, než by predtým ktokoľ-
vek pripustil. Protireferendové skupiny si 
naostro vyskúšali manipulatívne praktiky 
v masívnom meradle. Či už pod pláštikom 
ľudských práv propagovať úchylný spôsob 
života za rovnocenný s manželstvom, až po 
presviedčanie, že referendum je zbytočné 
a sú to vyhodené peniaze. Vyhodené neboli 
a navyše zďaleka nestálo toľko, koľko sa 
za posledné roky vyhodilo na financovanie 
rodovej ideológie. 

Aj keď časom budú výsledky zneužité na 
presadzovanie protimanželského a proti-
rodinného spôsobu života, treba dúfať, že 
tí statoční, ktorí sa hlásia k manželstvu 
a rodine, vytrvajú a odolajú masívnemu 
tlaku protimanželských a protirodinných síl.

Miroslav Rybár
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Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Odkiaľ prichádza láska?
Prvýkrát dostávame lásku od našich rodi-
čov a reagujeme na ňu. Toto je detská lás-
ka. Je priamo úmerná tomu, čo dostávame 
(nemôžeme reagovať na niečo, čo nie je). 
Je závislá od niekoľkých faktorov. Od 
lásky matky, lásky otca a ich vzájomného 
vzťahu. Matematicky vyjadrené, detská 
láska je odrazom súčtu lásky matky, lásky 
otca a vrúcnosti vzťahu matky a otca. Úro-
veň našej lásky vyjadruje našu schopnosť 
milovať (kohokoľvek, čokoľvek) a tým je 
vlastne vyjadrením úrovne nášho šťastia. 
Naše šťastie totiž prichádza ruka v ruke so 
schopnosťou milovať. Do akej miery mi-
lujeme, do takej miery sme šťastní. Ak by 
sme mali potrebu vyjadriť úroveň detskej 
lásky v nejakých jednotkách, potom vzo-
rec pre toto vyjadrenie by vyzeral takto: 

DL = Lo + Lm + Vom

DL - detská láska
Lo - láska otca
Lm - láska matky
Vom - vzťah otca a matky

Detská láska vlastne vyjadruje úroveň 
šťastia dieťaťa (povedzme v bodoch, per-
centách...). Je to niečo, čo dostávame od 
svojich rodičov ako výbavu, ktorá nás 
bude sprevádzať celý život. Nie je to však 
niečo, čo má paušálnu hodnotu, ale je 
to potenciál, ktorý môžeme rozvíjať, na 

ktorom môžeme stavať, ale ktorý takisto 
môžeme znehodnotiť. Neznamená to, že 
ľudia s vysokou hodnotou DL majú inú 
hodnotu, iba to, že pokiaľ rozvíjame našu 
schopnosť milovať, s nižšou hodnotou DL 
musíme na to vyvinúť viac úsilia. 

Ďalšou úrovňou je súrodenecká láska (SL). 
Tá je už viazaná na vzťahy nielen medzi 
pokrvnými súrodencami, ale na všetky 
vzťahy medzi rovesníkmi (materská škola, 
škola, iné soc. skupiny, komunita...). Už 
tu platí, a v ďalších úrovniach tiež, že 
na malý základ nepostavíme veľký dom. 
Rozširujeme DL na vzťahy mimo našich 
rodičov a budujeme základ pre vyššiu 
úroveň, partnerskú lásku. Toto obdobie 
je dôležité pre vybudovanie základov pre 
partnerský vzťah takým spôsobom, ktorý 
umožní deťom rozvíjať naplno svoju osob-
nosť a spoznávať samých seba, spoznávať 
iných, spoznávať svet, vesmír, Boha... 
Pokiaľ deti v tomto veku experimentujú 
s partnerskými vzťahmi, hrozí, že budú 
zlyhávať v  partnerskej a rodičovskej 
láske. Dôvod je ten, že nevyužili vhodný 
čas na vybudovanie základu pre tieto 
vyššie úrovne, napr. sebeckou potrebou 
blízkosti inej osoby, ktorú už nemusíme 
vedieť ovládať (zamilovanosť). Ako keď 
vyrábame nejaký výrobok a odovzdáme 
ho do užívania ešte pred tým, ako ho 
úplne dokončíme.

Partnerská láska (PL) je úroveň, kde sme 
použili DL a pridali sme SL, kde už vzhľa-
dom na vek už využívame aj vlastné úsilie 

na zdokonalenie toho, čo sme získali.

Na tomto môžeme budovať najvyššiu úro-
veň lásky a tou je láska rodičovská (RL). 
Je to bezpodmienečná láska, ktorá nie je 
viazaná iba vzťahom k našim vlastným 
deťom, ale podľa úrovne a rozvoja siaha 
mimo našej rodiny, krajiny, sveta... Na 
to, aby sme dosiahli vysoký štandard RL, 
je dôležité postaviť pevné základy v DL, 
SL a PL. Na dosiahnutie úrovne RL sú 
potrebné tri generácie. Až po narodení 
a výchove vlastných detí môžeme vnímať 
RL, ale aj pochopiť svojich rodičov. 

Každý rodič je najlepší rodič akým vie 
byť. Problém nie je v tom, že nechceme 
byť dobrí, ale že to nevieme. Nedostali 
sme od našich rodičov dostatočný zá-
klad, a naše úsilie viac nezvládlo. Ale 
niekam sme sa posunuli a z tejto pozí-
cie vieme a môžeme zlepšovať vzťah 
so svojimi rodičmi a tým posilniť tiež 
ich RL a našu DL, ktorá tvorí základ SL 
a RL. Zjednodušene povedané - tým, že 
sa staneme lepšími deťmi, stávame sa 
lepšími bratmi a sestrami (samozrejme 
aj v širšom ponímaní) a zároveň lepšími 
partnermi a rodičmi (čím umožňujeme 
zároveň našim deťom posilniť ich DL). Do 
tohto procesu môžeme vstúpiť vlastným 
úsilím v ktoromkoľvek okamihu. Toto je 
geniálny vynález, ktorý nazývame rodina 
- škola lásky.

Mgr. Richard Vereš, 
lektor Starokatolíckej cirkvi na Slovensku

Vaše príspevky

Priamka plná uzlov 
Lezie pavúk po sieti, pradie a tká, navíja 
priadzu, sem-tam člnok prehodí. Čaká... 
pletie uzly....

Občas, keď je hodina dejepisu, napadne 
mi čosi takéto. Nehovorím o obyčajných 
uzloch, ale o takých, čo sa uplietli na 
časovej priamke. Hnusné, krvavé, kruté, 
beznádejné a deprimujúce vojny a kon-
f likty - to sú tie uzly! Čo ľuďom prináša-
jú? Beznádej, biedu, utrpenie, hlad, bolesť 
a smútok.

Kiežby celé dejiny boli iba o dobrých 
skutkoch ľudí! Bolo by príjemnejšie učiť 
sa o takýchto udalostiach. Nemám prav-
du?

Čo keby neboli žiadne konflikty? Sudco-

via, vojaci, policajti by prišli o prácu? No 
a na občianskej náuke a dejepise by sme 
nemali čo preberať?

Niektorí tvrdia, že celý svet je jedna rodi-
na. Ja si myslím, že to je pekná myšlien-
ka. Pozorujme vzťah rodičov a ich detí! 
Je postavený na sebaobetovaní a láske. 
Keby rodičia nemali taký postoj, boli by 
upriamení len na vlastnú kariéru a úspech. 
Rodina s deťmi by im v takom prípade 
iba zavadzala. Sebectvo by ich však ob-
medzilo. V takomto živote by sa nenašlo 
miesto pre budúcu generáciu. A práve to 
je tá pointa. Pretrvali sme preto, lebo sú 
ľudia, ktorí obetavo a všímavo žijú pre 
ostatných a ciele druhých uprednostňujú 
pred svojimi.

Toto platí aj na svetovej úrovni. Keďže ro-
dina je základná stavebná jednotka sveta, 
vlastnosti ideálnej rodiny sú aj vlastnos-
ťami sveta. Často to bolo podobne aj vo 

vojnách. Na pomoc slabšej strane prišla 
silnejšia, jeden národ pomáhal druhému. 
Ruky nemáme na to, aby sme ich schovali 
do vrecka, ale aby sme ich používali na 
pomoc druhým.

Pekným príkladom je aj situácia, keď 
nejaká krajina bojuje so zemetraseniami 
či inými prírodnými katastrofami. Aj 
vtedy sa nájdu štáty, ktoré sa ochotne 
a nezištne zapoja do poskytovania pomoci. 
Každá svojím spôsobom a podľa svojich 
možností.

To, či ľudstvo naďalej pretrvá, je aj v na-
šich rukách, lebo opakom lásky nie je 
nenávisť, ale nezaujatosť. Ľudia, žime 
tak, aby sme na našej životnej priamke 
zanechali čo najmenej uzlov!

Albert Martinček
8. ročník, ZŠ Jelenec

Poznámka redakcie: 
Autor  sa  svojím 
článkom umiestnil 
v bron zovom pás-
me 8. ročníka celo-
slovenskej literár-
nej súťaže Hodžov 
novinový článok 
2 015  n a  t é m u : 
„Ako sa stalo, že 
sme pretrvali?“
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Prejavy zakladateľov

Úloha Organizácie spojených náro-
dov pre zabezpečenie mieru vo svete
(Prejav Dr. Hak Ča Han Munovej z 11. 
mája 2015 na pôde OSN vo Viedni v rámci 
medzinárodnej konferencie s názvom „OSN 
po 70 rokoch - Vyriešenie napätia na Kó-
rejskom polostrove“.)

Dámy a páni, srdečne Vás všetkých pozdra-
vujem. Uplynulo sedemdesiat 
rokov od vyhlásenia nezá-
vislosti Kórey, od založenia 
OSN, a od ukončenia druhej 
svetovej vojny. Tieto udalosti 
nie sú výsledkom čírej náhody. 
Ak ich vnímame ako výsledok 
Božej prozreteľnosti, potom 
môžeme taktiež povedať, že 
snaha OSN počas sedemde-
siatich rokov od jej založenia 
viedla nielen k svetu harmónie 
a slobody.

Musíme poznať pravdu - exis-
tujú hranice ľudského mysle-
nia a konania. Človek je tak-
tiež súčasťou stvorenia. To 
znamená, že existuje tvorca. Preto musíte 
poznať absolútneho Boha. Aký bol Boží 
ideál týkajúci sa Jeho stvorenia? Prečo sa 
ten ideál nenaplnil? Aj keď sa počet člen-
ských krajín v OSN doteraz zvýšil na 193, 
OSN nebola schopná viesť všetky členské 

krajiny jedným smerom.

Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby sme ve-
deli, čo je pravda. Hnutie, ktoré bude nasle-
dovať Boha, sa musí predovšetkým objaviť 
v OSN. V rámci stvorenia je Boh rodičom 
ľudstva. Bez ohľadu na to, koľko súroden-
cov existuje, všetci sa môžu zjednotiť, ak 
budú nasledovať rodičov a pomáhať im. 
Musíme objaviť takúto cestu.

Účelom dvetisícročnej histórie kresťanstva 

je privítať navráteného mesiáša v čase po-
sledných dní. Kto je tým navráteným me-
siášom? Navrátený mesiáš je ten, kto ste-
lesní ideál Pravých rodičov. Boh si počas 
procesu stvorenia želal stať sa Pravými 
rodičmi prostredníctvom prvých ľudských 

predkov. Keby sa tak stalo, svet by sa priro-
dzene stal jednou veľkou rodinou s Bohom 
v centre. Mohla by v takom svete existovať 
vojna? Alebo náboženské konflikty a spory 
o územie medzi krajinami? Preto problémy, 
ktoré sa objavujú vo svete a spôsobujú utr-
penie, môžu byť vyriešené jedine vtedy, ak 
budeme nasledovať Pravých rodičov. Som 
presvedčená o tom, že OSN má túto pravdu 
oznámiť celému svetu. Problémy Kórejské-
ho polostrova, záležitosti v Ázii a každý 
možný problém vo svete môže byť vyrieše-

ný. Mali by sme všetci spolu-
pracovať v snahe o vytvorenie 
zjednoteného sveta.

My, ako ľudstvo, by sme ne-
mali ďalej blúdiť v prozre-
teľnostnej histórii, ale radšej 
pracovať na vytvorení sveta, 
v ktorom môžeme stále žiť 
úprimne a podľa našej pô-
vodnej povahy. Aj keď náš 
pozemský život málokedy 
prekročí sto rokov, náš život 
v duchovnom svete trvá večne.

Boh je absolútnou, večnou 
a nemennou bytosťou. Od-
mietnete možnosť stať sa Bo-

žím synom a Božou dcérou? Úprimne dú-
fam, že každý sa stane Božím dieťaťom. Je 
mojou túžbou, aby sa každý z Vás podujal 
nielen na vyriešenie problémov týkajúcich 
sa zjednotenia Kórejského polostrova, ale 
aj na vytvorenie mierového sveta.

Pravá spoločnosť

Čia je demokracia?  

To, že demokracia nie je žiaden ideálny 
systém, ľudia v demokratických spoloč-
nostiach zažívajú každodenne. Ako sa iro-
nicky vyjadril Winston Churchill citujúc 
neznámy zdroj, je to najhorší spôsob vlády, 
okrem všetkých ostatných, ktoré sú ešte 
horšie. V prípade Slovenska sa to dá pove-
dať aj o existujúcom systéme zastupiteľskej 
demokracie, prostredníctvom ktorej jednot-
livé politické subjekty namiesto spolupráce 
v prospech celej spoločnosti súperia s os-
tatnými a presadzujú svoje záujmy v mene 
demokracie. Nemohlo by to fungovať inak 
a lepšie?

Demokracia je vo všeobecnosti definovaná 
ako vláda ľudu, no nehovorí a ani neurču-
je, akej národnosti, vyznania alebo rasy je 
ten ľud, pretože by to mali byť všetci ľudia 
v štáte bez ohľadu na takéto čiastkové as-
pekty. Demokracia by teda mala byť cha-
rakterizovaná rovnosťou práv a povinnos-
tí pre všetkých občanov. V tomto zmysle 
by národnostná, náboženská alebo rasová 
príslušnosť nemala byť dôležitá. Keby sa 
pristupovalo ku všetkým rovnako ako k ob-
čanom štátu, tak by sa neobjavovali otázky 
menšín alebo skupín. Keď sa však zdôraz-
ňuje viac národnostné cítenie ako občian-
ske, pojem vlastenectva sa ľahko dostáva 
do roviny nacionalizmu. Keď sa zdôrazňuje 
viac náboženská príslušnosť ako občianska, 
vierovyznanie sa dostáva do roviny nábo-

ženského fanatizmu. Keď sa viac ako ob-
čianstvo zdôrazňuje rasový pôvod, ten sa 
dostáva do roviny rasizmu. 

Vzhľadom na to, že národnosť alebo ná-
boženská príslušnosť je vecou osobného 
rozhodnutia, tak by napríklad pri sčítaní 

obyvateľstva nemali byť vyžadované a už 
vonkoncom by sa na základe týchto údajov 
nemala určovať štátna politika voči tým-
to skupinám. Napríklad náboženská prís-
lušnosť je použitá na stanovenie finančnej 
podpory zo strany štátu cirkvám, ktoré 
o ňu žiadajú, hoci neexistuje opodstatnenie 
na takéto financovanie, pretože štát by mal 
byť podľa ústavy ideologicky a nábožensky 
neutrálny, ktorý sa neviaže na nijakú ide-
ológiu ani náboženstvo. Takéto financova-
nie cirkví sa dá považovať za protiústavné 
a tiež neetické, pretože je aj z peňazí neve-
riacich a inak veriacich. Riešením by bola 
odluka cirkvi od štátu.

Vo väčšine krajín Európy, vrátane Sloven-
ska, však na národnostných, náboženských 
alebo rasových princípoch stoja mnohé po-

litické subjekty. Na jednej strane je to pre-
jav európskej histórie, ktorá bola poznačená 
národnostnými, náboženskými a rasovými 
konfliktami, no na druhej strane je to prejav 
neuvedomovania si krátkozrakosti takejto 
politiky, ktorá v žiadnom prípade nemôže 
byť braná ako všeobecne prospešná, preto-
že presadzuje iba čiastkové, nie celospolo-
čenské záujmy a potreby. Preto existencia 
strán a hnutí založených na národnostnom, 
náboženskom alebo rasovom princípe pred-
stavuje zdroj napätia a jednotlivé strany 
a hnutia môžu ľahko zneužiť emócie neja-
kej skupiny ľudí proti druhej.

V súčasnosti na Slovensku existujú desiatky 
národnostne a nábožensky orientovaných 
politických strán a hnutí. Ako to dokazuje 
história rôznych vlád, neprispieva to k sta-
bilnej politickej klíme. Preto by bolo príno-
som, keby existencia takýchto strán a hnutí 
nebola možná a presadzoval by sa model 
občianskych strán, teda strán usilujúcich sa 
o rozvoj celej spoločnosti, teda v prospech 
všetkých občanov.

Ono to však súvisí aj s vyspelosťou obča-
nov. Uvedomiť si, že bez ohľadu na pôvod, 
národnosť, vierovyznanie, rasu, atď. sme 
všetci občanmi tohto štátu a spoločne urču-
jeme to, ako bude vyzerať naša spoločnosť. 
Preto by sme sa mali snažiť o jej rozvíjanie 
a pozdvihnutie, a potom môžeme byť hrdí 
na seba a na štát. Odtiaľ je už len krôčik 
k priamej občianskej demokracii, ktorej 
kvalita závisí jedine od kvality samotných 
občanov.



Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun
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Prezident:

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

Pobočky: 
Banská Bystrica 
E-mail: banskabystrica@federaciarodin.sk

Košice 
E-mail: kosice@federaciarodin.sk

Martin 
E-mail: martin@federaciarodin.sk

Nitra 
E-mail: nitra@federaciarodin.sk

Žilina 
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Udalosti
Požehnanie manželstva
3. marca 2015 sa vo Svetovom mierovom centre 
Čongšim, Kórea, uskutočnila oslava 2. výročia 
vyhlásenia Zakladajúceho dňa Čonilguku (Bo-
žieho kráľovstva). Po nej nasledovalo kozmické 
požehnanie manželstva 800 snúbeneckých a 3000 
manželských párov z viac ako 80 krajín. Vyše 
20 000 párov zo 194 krajín sa obradu zúčastnilo 
simultánne prostredníctvom internetového prenosu.

Nové vedenie Federácie rodín
3. marca 2015 bola za medzinárodnú prezidentku 
Federácie rodín vymenovaná dcéra manželov 
Munovcov Son Dži Mun, viceprezidentom sa 
stal jej manžel In Sop Park.

50 rokov Hnutia zjednotenia v Európe
Pri príležitosti 50. výročia Hnutia zjednotenia 
v Európe sa 10. mája 2015 v Austria Center vo 
Viedni uskutočnilo slávnostné stretnutie približne 
2500 členov a podporovateľov. Za 50 rokov sa 
hnutie rozrástlo po celej Európe a bolo aktív-
nym prvkom pri rozpade komunistického bloku. 
V súčasnosti sa zasadzuje o vytvorenie miero-
vej spoločnosti a ochranu pravých manželských 
a rodinných hodnôt.

Dr. Hak Ča Han Mun v OSN
11. mája 2015 Dr. Hak Ča Han Mun predniesla 
na pôde OSN vo Viedni prejav s názvom „Úloha 
OSN pre zabezpečenie mieru vo svete“. Zaznel 
v rámci medzinárodnej konferencie s názvom 
„OSN po 70 rokoch - Vyriešenie napätia na Kó-
rejskom polostrove“. Bolo to tretie vystúpenie 
pani Munovej na pôde OSN.

Miroslav Rybár
prezident@federaciarodin.sk

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

0918/518 238

Eva Slováková
Marcela Verešová
Dana Leka

Uvedený príklad ilustruje dôležitosť rodín, 
ktoré sú plnohodnotné, a tiež obrovskú 
zodpovednosť, ktorú tieto rodiny musia 
niesť. Myslenie typu: „Stačí mi, že si žijem 
dobre a že moja rodina žije dobre,“ je mi 
úplne cudzie.

Manželstvo nie je niečo, čo sa týka iba 
ženícha a nevesty. Manželstvo vytvára 
vzťah medzi dvoma rodinami a prináša 
zmierenie medzi klanmi a štátmi. Každý 
z partnerov akceptuje kultúru toho druhého 
a prekonáva pocit krivdy a nenávisti, ktoré 
sa kumulovali po stáročia. Keď sa vezmú 
Kórejčan a Japonka alebo naopak, prispieva 
to k uzmiereniu medzi oboma národmi. 
Keď sa vezmú čierna osoba a biela osoba, 
prispieva to k uzmiereniu oboch rás. Deti 
z takýchto manželstiev stelesňujú harmóniu. 
Pretože dedia rodové línie oboch rás, pred-
stavujú nový začiatok ľudstva, kde nie sú 
rasy. Ak to bude pokračovať viac generácií 
za sebou, rozdelenie a nepriateľské postoje 
medzi národmi, rasami a náboženstvami 
vymiznú a ľudstvo sa stane jednou rodinou 
žijúcou vo svete mieru.

V poslednej dobe si stále viac Kórejčanov 
berie partnerov z cudziny a existuje stále 
viac rodín s partnermi z rôznych národov 
a z rozdielnych náboženstiev. V kórejčine 
tak vznikol dokonca špeciálny výraz: ta-
munhwa kadžong, medzikultúrna rodina. 
Pre muža a ženu, ktorí vyrástli v rôznych 

kultúrach, nie je jednoduché vytvoriť rodinu 
a nažívať navzájom v láske. Najmä v Kórei, 
kde je tradične homogénna kultúra, je pre 
partnerov v takomto manželstve ťažké 
rozumieť si a mať sa radi. Členovia našej 
cirkvi, ktorí vstupujú do medzinárodných 
a medzikultúrnych manželstiev, sú úspešní 
preto, lebo žijú upriamení na Boha. Rôzne 
skupiny sociálnych iniciatív v Kórei sa po-
kúšajú podporovať medzikultúrne rodiny 
tak, že im ponúkajú výučbu kórejského 
jazyka a kultúry. Tieto snahy sú však bez-
predmetné, pokiaľ nezmeníme svoju pred-
stavu o manželstve. Ktokoľvek si pomyslí: 

„Prečo som si len vzala tohto muža? Keby 
som sa za neho nevydala, mala by som 
lepší život,“ - pripravuje pôdu pre to, aby 
sa z jeho manželstva stalo peklo. Správne 
pochopenie manželstva je dôležitejšie ako 
naučiť sa kórejský jazyk a kultúru.

Manželstvo nie je iba jednoduché spojenie 
muža a ženy v spôsobilom veku, alebo 
obyčajná kombinácia ich rodových línií. 
Manželstvo je niečo, čo stojí na základe 
obete. Muž musí žiť pre svoju ženu a žena 
musí žiť pre svojho muža. Keď naďalej ži-
jete pre svojho partnera, egoizmus sa z vás 
úplne vytratí. Srdce, ktoré sa túži takto 
obetovať, je srdce lásky. Láska nie je to, keď 
sa stretnú muž a žena, aby im spolu bolo 
dobre. Láska je ponúknutie svojho života 
ako obete. Keď vstupujete do manželstva, 
mali by ste to urobiť na základe odhodlania, 
že chcete žiť pre svojho partnera.

Stručne povedané, ide o zamieňa-
nie pojmov dojmami. Z hľadiska 
ignorovania pohlavnej identity 

a následného oddeľovania pohlavia od rodu je 
to ideologický nezmysel, ktorý popiera ove-
riteľné zistenia o mužoch a ženách z oblasti 
medicíny, biológie, neurológie, psychiatrie 
a vývinovej psychológie. 

Z biologického hľadiska je pohlavie geneticky 
jednoznačne dané, to znamená, že muž je 
mužom a žena je ženou. S tým, a to je kľúčové, 
priamo súvisí aj mužskosť a ženskosť, teda 
rod, ktorý neznamená sociálne vytvorené 
rozdiely medzi ženami a mužmi. Tento priamy 
súvis medzi mužským pohlavím a mužskos-
ťou a ženským pohlavím a ženskosťou vedie 
k tomu, že z muža sa stáva manžel a otec 
a zo ženy manželka a matka. Je to priro-
dzené vyústenie danej biologickej role do 
vyplývajúcej manželskej a rodičovskej role. 

Dá sa preto povedať, že muž a žena sú definovaní 
manželstvom a rodičovstvom, prostredníctvom 
ktorých sa vzájomne dopĺňajú a vyjadruje 
a napĺňa sa ich podstata a zmysel ich živo-
ta. Sú jednoznačne rozdielni, ale absolútne 
rovní. Keď toto vzájomné a nenahraditeľné 
dopĺňanie sa muži a ženy pochopia, nebudú 
existovať žiadne problémy s tzv. mužskými 
a ženskými rolami, pretože budú prirodzenie 
žiť podľa svojej mužskosti a ženskosti.

Vy sa pýtate, my odpovedáme 
Aký je názor Federácie rodín 
na rodovú ideológiu?

Za obsah príspevkov zodpovedá ich autor. 
Názory redakcie nemusia vyjadrovať oficiálne 
stanovisko Federácie rodín za svetový mier.
Kopírovanie a rozširovanie celého časopisu 
v tlačenej alebo elektronickej forme je povole-
né bez súhlasu vydavateľa.
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