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Na vernosti naozaj záleží!
V predchádzajúcom čísle sme zdôraznili 
skutočnosť, že manželstvo je obojstranná 
vernosť a že sexuálny vzťah patrí iba do 
manželstva. To taktiež znamená, že sexu-
álna zdržanlivosť pred manželstvom je tou 
najlepšou prípravou na vernosť v manžel-
stve a teda na manželstvo samotné. Preto 
tajomstvo šťastného, zdravého, naplňu-
júceho manželstva spočíva v pochopení 
toho, že manželstvo je jediným miestom 
pre vyjadrenie sexuality. V tom je základ 
vernosti v manželstve. Vernosť neprame-
ní automaticky z uzavretého manželstva, 

ale z predchádzajúceho rozhodnutia byť 
verným budúcemu partnerovi a následne 
v manželstve. Takéto rozhodnutie pramení 
z vernosti morálnym a etickým princípom 
a je podstatou charakteru človeka. 

Verní manželia sa preto môžu na seba vždy 
spoľahnúť. Môžu si absolútne dôverovať. 
Vernosť je pilierom ich vzájomnej dôve-
ry a istoty, že žiaden z partnerov nezradí 
a nezraní toho druhého. Je prirodzeným 
odpudzovačom žiarlivosti, ktorá pramení 
z nedôvery v partnera.

Verní manželia sú nevyhnutným základom 

fungujúceho manželstva a láskyplnej rodi-
ny. Takíto rodičia prirodzene odovzdávajú 
pocit dôvery a istoty svojim deťom, na 
ktorom oni môžu neskôr stavať vo svojom 
manželstve. Preto sú verní manželia ne-
nahraditeľným príkladom pre svoje deti, 
aby sa u nich vytvoril pocit istoty v seba 
samých i v budúceho partnera a tak mohli 
vytvoriť verné manželstvo. V manželskej 
láske, ktorú vidia u svojich rodičov a v ro-
dičovskej láske, ktorú dostávajú, si budujú 
vernosť ideálu manželskej lásky a tým 
majú prirodzenú vnútornú silu zachovať 
sexuálnu zdržanlivosť pred manželstvom 
a vernosť v manželstve.

Editoriál
Dvadsať rokov Federácie rodín

Už je tomu naozaj dvadsať rokov, čo sa 
v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie 
v bratislavskej Redute uskutočnila inaugurácia 
Federácie rodín na Slovensku, ktorá pritiahla 
pozornosť predstaviteľov spoločnosti, cirkví 
i médií. Slávnostné okamihy vystriedala 
realita a snaha nášho prorodinne zamera-
ného občianskeho združenia sa bohužiaľ od 
začiatku potýkala s neprajnosťou. Snažili 
sme sa zdôrazniť dôležitosť manželstva 
ako zväzku jedného muža a jednej ženy 
v centre s Bohom na večnosť a nenahradi-
teľný význam rodiny založenej na takomto 
manželstve. A zároveň upriamiť pozornosť 
na faktory ohrozujúce samotnú podstatu 
manželstva a rodiny. Ponúkali sme spolu-
prácu podobne zameraným organizáciám 
i cirkvám, pretože jedine spoluprácou v tejto 
oblasti možno vytvoriť pevné zázemie pre 

manželstvo a rodinu v spoločnosti. 

Namiesto pochopenia závažnosti situácie 
sme boli odmietaní a valila sa na nás kritika 
i osočovanie z rôznych strán. Napriek tomu 
sme sa nenechali odradiť, pretože sme 
vedeli, že ohrozením manželstva a rodiny 
je ohrozená celá spoločnosť. Bez pevných 
morálnych a etických základov získaných 
v rodine nie sú ľudia v žiadnom prípade 
schopní vytvoriť prosperujúcu spoločnosť. 
Snažili sme sa preto zastaviť úpadok man-
želstva a rodiny a obnoviť spoločnosť. 

Po dvadsiatich rokoch je naše poslanie ešte 
aktuálnejšie. Naďalej ponúkame spoluprácu 
na vytváraní spoločnosti založenej na man-
želstve a rodine a univerzálnych hodnotách 
pochádzajúcich od Boha, pretože osamote 
to nikto nezvládne.

Miroslav Rybár
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Bez vernosti niet manželstva,
bez manželstva niet rodiny,

bez rodiny niet výchovy detí
k vernosti v manželstve.

Dajte svetu vedieť, že ste 
vernými manželmi a ste na to hrdí!

Inšpirujte ostatných k vernosti 
v manželstve!

Zdôraznite, že sexualita patrí 
iba do manželstva!
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Vplyv sexuality na spoločnosť
„Keď sa spoločnosť zriekne normy absolút-
nej manželskej monogamie, do troch gene-
rácií nastane spoločenský chaos.“ 

- Joseph Daniel Unwin

V roku 1934 vyšla kniha s názvom „Sex 
a kultúra“, ktorej autorom je Joseph Daniel 
Unwin (1895-1936), britský etnológ a so- 
ciálny antropológ, ktorý pôsobil na uni-
verzitách Oxford a Cambridge. Ak sú jeho 
zistenia správne, súčasná liberálna presexu-
alizovaná spoločnosť neodvratne smeruje 
ku svojmu koncu. Následne sa objaví nová 
kultúra založená na heterosexuálnom mo-
nogamnom manželstve.

Unwin analyzoval 86 rôznych kultúr vráta-
ne sumerskej, babylonskej, gréckej, rímskej, 
maurskej a anglosaskej existujúcich počas 
5000 rokov a všimol si súvis medzi kultú-
rou spoločnosti a sexuálnym správaním, 
ktoré v nej existuje. Zistil, že rozvoj kultú-
ry je priamo úmerný rozsahu predmanžel-
skej sexuálnej zdržanlivosti a manželskej 
vernosti. Inými slovami, ak bolo vyjadrenie 
sexuality viazané iba na manželstvo, kultú-
ra sa rozvíjala, ak nastala sexuálna liberali-
zácia, kultúra upadala. 

Unwin z hľadiska energie, ktorú ľudia vy-
naložia pre spoločnosť (sociálna energia), 
charakterizoval tri typy kultúr - zoistická, 
manistická a deistická. Zoistická má naj-
nižšiu úroveň sociálnej energie a je typic-
ká minimálnou sexuálnou zdržanlivosťou. 

Ľudia v nej po generácie žijú na rovnakej 
úrovni, s tou istou tradíciou, s tými istý-
mi myšlienkami. Človek sa narodí, uspo-
kojí svoje potreby a umrie. V takejto kul-
túre neexistuje rozvoj, pokiaľ sa neobjaví 
požiadavka zavedenia pravidiel určitej se-

xuálnej zdržanlivos-
ti. V takom prípade 
spoločnosť postupne 
prechádza do manis-
tickej kultúry, v kto-
rej energia nie je 
vydávaná iba na pre-
žitie, ale aj na rozvoj 
myslenia a tvorivosti. 
Pre dosiahnutie de-
istickej kultúry bola 
rozhodujúcim fak-
torom spoločenská 
požiadavka sexuálnej 

zdržanlivosti pred manželstvom a vernosti 
v manželstve. Takto vzniknutá absolútne 
monogamná spoločnosť je najtvorivejšia, 
pretože energia je primerane vyjadrená 
v manželstve a taktiež v spoločnosti. Čím 
prísnejšie požiadavky boli na manželstvo, 
tým homogénnejšia a tvorivejšia bola spo-
ločnosť. Unwin poznamenáva, že častým 
motívom pre takéto správanie v spoločnosti 
bolo náboženstvo. 

Z hľadiska požiadaviek spoločnosti na 
manželstvo Unwin opisuje štyri typy - mo-
difikovaná monogamia, modifikovaná po-
lygamia, absolútna monogamia a absolútna 
polygamia. Modifikovaná monogamia zna-
mená mať jedného partnera v určitom čase, 

pričom tento vzťah je zrušiteľný (rozvod) 
podľa zvykov spoločnosti. Modifikovaná 
polygamia znamená mať viac manželiek 
v určitom čase, pričom manželka môže 
opustiť manžela podľa zvykov spoločnosti. 
Absolútna monogamia znamená mať jed-
ného partnera v určitom čase, pričom man-
želka je právne viazaná na svojho manžela 
po celý svoj alebo jeho život. Absolútna po-
lygamia znamená mať viac manželiek v ur-
čitom čase, pričom manželky sú viazané na 
svojho manžela po celý svoj život. Keďže 
modifikovaná monogamia a modifikovaná 
polygamia vytvárala priestor pre vyjadre-
nie sexuality nielen v jednom vzťahu, ako 
je tomu v prípade absolútnej monogamie, 
to vždy viedlo k poklesu sociálnej energie 
v spoločnosti. Aj v prípade absolútnej po-
lygamie existuje nižšia úroveň sociálnej 
energie v spoločnosti v porovnaní so spo-
ločnosťou vyžadujúcou absolútnu monoga-
miu, tradícia sa nerozvíja, nové myšlienky 
sú odmietané. 

Jedinou kultúrou, ktorá bola schopná roz-
voja vďaka dostatku sociálnej energie, bola 
absolútna monogamia. Vyznačovala sa 
spoločenskou neprijateľnosťou predman-
želského sexuálneho vzťahu a požiadavkou 
vernosti v manželstve. Normou bolo, že 
manželia začali žiť sexuálne až po sobáši, 
pričom žena bola pred sobášom pannou. 
Rozvod bol spoločensky neakceptovateľný. 
V tomto vzťahu sa mohla sexuálna ener-
gia náležite vyjadriť v manželstve a snaha 
oboch partnerov sa sústredila na zabezpe-
čenie a rozvoj rodiny. Vyjadrenie sexuality 

iba v manželstve vytváralo priestor pre do-
statok sociálnej energie, vďaka čomu sa tie-
to spoločnosti rozvíjali po každej stránke. 

Unwin zistil, že žiadna takáto absolútne 
monogamná kultúra nebola schopná udržať 
tento stav po dlhý čas. V každom prípade 
spoločnosť začala absolútnou monogamiou 
a v období vyžadovania tohto spôsobu spo-
ločenského správania dosiahla veľký roz-
voj. Po dosiahnutí spoločenského rozkvetu 
začala upadať, keď sa v ďalších generáciách 
postupne tolerovala možnosť vyjadrenia se-
xuality mimo manželstva. V prípade tolero-
vania sexuálneho vzťahu pred manželstvom 
nebolo možné zachovať vysokú úroveň 
manželskej vernosti. Tolerovanie mimo-
manželských vzťahov viedlo k tolerovaniu 
rôznych sexuálnych úchyliek. Keď sa obja-
vil tento stav uvoľnenej sexuálnej morálky, 
zánik spoločnosti spôsobený vnútorným 
rozkladom hodnôt bol podľa Unwina neod-
vratný a zvyčajne zavŕšený príchodom inej 
kultúry. Preto Unwin konštatuje, že spolo-
čensky vyžadovaná sexuálna zdržanlivosť 
je príčinou rozvoja spoločnosti, uvoľnenie 
sexuality je príčinou úpadku spoločnosti. 
Keďže analyzované spoločnosti boli pat-
riarchálne, Unwin spája životaschopnosť 
absolútne monogamnej kultúry s úplnou 
spoločenskou podriadenosťou žien. Preto 
sa kládol väčší dôraz na dodržiavanie sexu-
álnej zdržanlivosti u žien než u mužov. Čím 
menej spoločensky akceptovateľných príle-
žitostí mali muži na vyjadrenie sexuality, 
tým viac sociálnej energie mala spoločnosť, 

lebo sa sústreďovali na manželstvo, rodinu 
a spoločnosť. Ak však ženy dostali voľnosť 
v spoločnosti a tým aj v sexuálnej oblasti, 
tak pre mužov nebolo manželstvo jedinou 
možnosťou pre vyjadrenie sexuality a so-
ciálna energia v spoločnosti klesala, preto-
že muži uspokojovali hlavne svoj sexuálny 
pud. Celý tento priebeh vzostupu a pádu 
spoločností sa v histórii opakoval zaráža-
júco rovnako. 

Treba poznamenať, že Unwin analýzou 
týchto zistení nehlása návrat k žiadnej for-
me predchádzajúcich existujúcich spoloč-
ností, v ktorých na základe monogamného 
manželstva spoločnosť prosperovala. Tak-
tiež nezastáva patriarchálne monogamné 
manželstvo, ktoré v týchto spoločnostiach 
existovalo. Ani netvrdí, že ženy majú byť 
podriadené mužom, aby sa tým zabezpe-
čila absolútna monogamia. Na záver svo-
jej knihy práveže vyjadruje názor, že muži 
a ženy v spoločnosti si majú byť rovní, aby 
vytvorili vzájomne uspokojujúce trvalé 
manželstvo, čím vyjadrenie sexuality os-
tane v manželstve a tvorivá energia ľudí sa 
premietne do spoločnosti. V takom prípade 
„spoločnosť ... dosiahne vyšší štandard kul-
túry než kedykoľvek predtým ... a bude sa 
neustále rozvíjať spôsobom, ktorý presahu-
je naše súčasné chápanie.“

V tomto s Unwinom zdieľame rovnaký op-
timizmus. Ním opisovaná absolútna mono-
gamia existujúca v minulosti, aj keď fun-
govala, bola niečo ako z núdze cnosť. Až 

na výnimky nevychádzala z vnútorného 
morálneho alebo etického presvedčenia, ale 
z tlaku spoločnosti. Preto, keď v spoločnos-
ti tento tlak poklesol, prejavilo sa neviaza-
né sexuálne správanie a spoločnosť začala 
upadať. Toto sa deje vo svete od sexuálnej 
revolúcie a spoločnosť sa v súčasnosti pre-
sadzovaním zvrátenej sexuality a popiera-
ním biologickej podstaty človeka nachádza 
v poslednom štádiu pred svojím zánikom. 

Vychádzajúc z Božieho pohľadu na účel 
existencie ľudí je zánik tejto nemorálnej 
spoločnosti neodvratný. Je len otázkou 
času, kedy bude táto spoločnosťou nahra-
dená spoločnosťou ľudí, ktorí sa uvedome-
lo rozhodli pre sexuálnu zdržanlivosť pred 
manželstvom a vernosť v manželstve. Ta-
kúto spoločnosť sa snaží budovať aj Fede-
rácia rodín a pozýva každého, aby pridal 
ruku k dielu. Nie je to spoločnosť založená 
na náboženstve, ale na poznaní Boha ako 
Nebeského rodiča. Federácia rodín zdôraz-
ňuje rovnosť mužov a žien nielen pred zá-
konom, ale aj pred Bohom. Muži a ženy sú 
síce rozdielni, ale sú si rovní v láske. Man-
želstvo je jediný spôsob, ako stelesniť Bo-
žiu podstatu a stať sa dokonalým ako Boh 
v Jeho rodičovskej láske. Podstatou tejto 
novej spoločnosti je kultúra srdca, tradícia 
pravej lásky, ktorá bude ľudí prirodzene 
viesť k tomu, aby sexualitu, ktorá je da-
rom od Boha, vyjadrili jedine v manželstve 
a cez ňu mohli prežívať pravé manželské 
šťastie a rodičovstvo. 

- redakcia -
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verza“. Následne sa uskutočnilo prednáš-
kové turné pani Munovej po celom svete, 
počas ktorého boli inaugurované národné 
pobočky FFWP. Na Slovensku bola FFWP 
inaugurovaná 13. októbra v Bratislave (Re-
duta) a neskôr bola registráciou na Minis-
terstve vnútra založená 13. decembra 1996 
ako občianske združenie. Založenie FFWP 
predstavovalo novú úroveň. Spoločenstvo 
Ducha Svätého za zjednotenie svetového 
kresťanstva ako náboženská organizácia 
malo iba dočasnú úlohu a preto založením 
Federácie rodín prestalo existovať. V roku 
1997 to reverend Mun vyjadril takto: 
S dovŕšením misie Spoločenstva Ducha 
svätého za zjednotenie svetového kresťan-
stva bola ukončená misia náboženstva. Po 
prvýkrát v ľudskej histórii sme vstúpili do 
nového veku, ktorý si nevyžaduje spasenie 
cez náboženstvo. Cieľom FFWP je vytvoriť 
z rodín ideálne rodiny a touto premenou ob-
noviť Boží ideál stvorenia, dosiahnuť jeho 
dokonalosť a ustanoviť ideálny nebeský 
svet. ... Až doteraz bolo náboženstvo sústre-
dené na jednotlivca. Ani jedno náboženstvo 
sa nesústredilo na rodinu. Nábožní ľudia sa 
kvôli viere zriekali sveta a opúšťali svoje 
rodiny, ale teraz žijeme v inej dobe. Všetky 
náboženstvá bez výnimky kázali o spasení 
jednotlivca a nikdy nespomenuli spasenie 
rodiny, rodu alebo národa. Ale FFWP hlása 
spasenie národa a sveta, ktoré vychádza zo 
základu rodiny. (8.4.1997)

Aj keď samotná inaugurácia FFWP na 
Slovensku bola významnou spoločenskou 

udalosťou, ktorá upriamila pozornosť na 
našu činnosť, jedna z najvýznamnejších 
udalostí svetového významu, ktorá sa 
v roku 1998 udiala aj na Slovensku, to ešte 
umocnila. Po 40-miliónovom Požehnaní 
manželstva v novembri 1997 vo Washing- 
tone, D.C. v rámci 3. Svetového festivalu 
kultúry a športu sa o niekoľko mesiacov 
malo konať stámiliónové Požehnanie man-
želstva. Od 11. do 14. júna 1998 sa v New 
York City, USA, konal 4. Svetový festival 
kultúry a športu, v rámci ktorého 13. júna 

prijalo Požehnanie manželstva celosvetovo 
120 miliónov párov rôznych vierovyznaní. 
Táto udalosť bola výnimočná rozšírením 
požehnania manželstva pre ľudí v duchov-
nom svete. Slovensko sa zapísalo do his-
tórie festivalov tým, že sa Bratislava stala 
jedným z 12 miest sveta a jediným mestom 
v Európe, kde sa uskutočnila pridružená 
časť festivalu za účasti párov z celej Európy. 
Samozrejme, táto udalosť neunikla médiám 
a cirkvám, ktoré ešte viac voči FFWP pri-
tvrdili svoju rétoriku. 

Je smutné, že kresťania v Kórei nepochopili 
varovanie reverenda Muna pred komuniz-
mom, v USA nepochopili jeho varovanie 
pred morálnym a sexuálnym úpadkom, 
a obrátili spoločnosť proti nemu. Aj sloven-
ská spoločnosť prebrala tento averzný po-
stoj. Dnes je jasné, že toto zlyhanie spôso-
bilo hodnotový úpadok v spoločnosti a ani 
cirkvi a ani veriaci ľudia v súčasnosti ne-
dokážu z pozície náboženstva obhájiť ideál 
rodiny zoči-voči teroru morálneho a sexu-
álneho relativizmu. FFWP však naďalej po-
núka spoluprácu, pretože aj keď má spôsob, 
ako obnoviť spoločnosť, nemá dostatočné 
zázemie na jeho realizovanie. 

- redakcia -

FFWP je organizáciou, ktorá vedie ľudí 
k vytvoreniu a spravovaniu takej spoloč-
nosti, ktoré stojí na Božom ideáli rodiny. 
Preto FFWP pôsobí ako nezávislá, apoli-
tická a nadnáboženská organizácia zdru-
žujúca rodiny i jednotlivcov bez rozdielu 
rasy, náboženstva a národnosti. Vychádza 
z presvedčenia, že rodiny v centre s Božou 
láskou sú základom spoločnosti. V takých-
to rodinách manžel a manželka zachováva-
jú ideál manželskej vernosti a ako rodičia 
vedú svoje deti k sexuálnej zdržanlivosti 
pred manželstvom, ktorá je najlepšou prí-
pravou pre pevné manželstvo a harmonickú 
rodinu. Dá sa povedať, že FFWP je hnutím 
požehnaných rodín. Preto ťažiskom čin-
nosti FFWP v súčasnosti je obnovovanie 
spoločnosti prostredníctvom požehnaných 
manželstiev.

Prečo Federácia rodín?
V roku 1996 sa uskutočnila výnimočná 
udalosť. Vek cirkví a náboženstiev skončil. 
Čo tomu predchádzalo?

Svet po 2. svetovej vojne bol v stave prijať 
navráteného mesiáša. Keby pripravované 
kresťanské prostredie v Kórei prijalo reve-
renda Muna, ktorý bol Ježišom poverený 
zavŕšiť dielo spasenia začaté pred takmer 
dvetisíc rokmi, tak by sa počas siedmich 
rokov (1945-1952) vytvoril základ pre ob-
novenie sveta. Následne by boli vyhlásení 
Praví rodičia a začalo by sa budovať Božie 
kráľovstvo. Tým, že nebol prijatý, toto ob-
dobie bolo stratené a od roku 1945 začalo 
40-ročné odškodňovanie, aby sa vytvori-
li podobné podmienky na svetovej úrovni. 
Podobne ako Ježiš, ani reverend Mun ne-
prišiel založiť cirkev. Ježiš, nepochopený 
a odmietnutý pripravovanými ľuďmi, mu-
sel sám vytvoriť základ, na ktorom mohol 
začať šíriť myšlienky Božieho kráľovstva 
a po svojom „zmŕtvychvstaní“ inicioval 
hnutie očakávajúce návrat mesiáša (kres-
ťanstvo). Reverend Mun, po tom, čo bol 
odmietnutý pripravovanými kresťanskými 
skupinami v Kórei, musel sám vytvoriť zá-
klad, na ktorom mohol začať napĺňať ví-
ziu Božieho kráľovstva. Preto 1. mája 1954 
založil v Soule Spoločnosť Ducha Svätého 
za zjednotenie svetového kresťanstva, kto-
rú média a cirkvi „premenovali“ na Cirkev 
zjednotenia. Účelom existencie Spoločnosti 
bolo vytvoriť základ, na ktorom by bol me-
siáš svetovo akceptovaný. 

Neprijatím reverenda Muna pripravova-
nými kórejskými kresťanmi sa začala po 
svete šíriť komunistická ideológia. V roku 
1985, po 40 rokoch odškodňovania zlyhania 
kresťanov, reverend Mun ohlásil koniec ko-
munizmu a počas nasledujúcich siedmich 
rokov sa naplnili podmienky pre ukonče-
nie národnej úrovne a vyhlásenie Pravých 
rodičov na svetovej úrovni. Dovtedy Boh 
pracoval na objavení sa dokonalého Adama, 
Pravého otca. 10. apríla 1992 reverend Mun 
vyhlásil dokonalú Evu, Pravú matku (Hak 
Dža Han Mun, manželka reverenda Muna). 
Týmto bola Pravá matka na rovnakej pozí-
cii s Pravým otcom a taktiež to predstavo-
valo oslobodenie žien. Keďže kresťanstvo, 
ako mesiášova nevesta, zlyhalo, bola to Pra-
vá matka, ktorá otvorila cestu pre mesiáša. 
Zároveň ako prezidentka Federácie žien za 
svetový mier, ktorá bola v tento deň založe-
ná, vyhlásila, že spoločne so svojím man-
želom sú Pravými rodičmi. Reverend Mun 
pri tejto príležitosti vyhlásil začiatok „veku 
žien“. 24. augusta 1992 počas 1. Svetové-
ho festivalu kultúry a športu reverend Mun 
na svetovej úrovni vyhlásil, že on a jeho 
manželka sú mesiášom a Pravými rodičmi 
ľudstva. To znamenalo začiatok veku Spl-
neného zákona. 25. augusta 1992 v rámci 
1. Svetového festivalu kultúry a športu Pra-
ví rodičia udelili Požehnanie 30 000 párom 
na svetovej úrovni. Zdôraznili, že jediným 
spôsobom, ako naplniť ideál Božej rodiny, 
je Požehnanie manželstva. Počas turné na 
jeseň 1992 pani Munová hlásala o Pravých 
rodičoch prejavom „Úloha žien pri zacho-
vaní mieru vo svete“, v ktorom uviedla: 

„Dámy a páni, kto je to Mesiáš? Mesiáš - to 
sú Praví rodičia ľudstva. Božím pôvodným 
plánom bolo ustanoviť dokonalého Adama 
a Evu ako pravých predkov ľudstva. Ale 
Satan napadol tento ideál a Boh odvtedy 
pracoval na tom, aby sa objavili ideálni Pra-
ví rodičia, cez ktorých sa môže celé ľudstvo 
obnoviť. Ako praví otcovia a pravé matky 
my sami musíme poraziť Satana, oslobodiť 
ľudstvo a vybudovať Nebeské kráľovstvo 
na zemi. Ako Boží synovia a dcéry musí-
me zdediť Božiu lásku, život a rodovú líniu. 
Ba čo viac, musíme tiež zdediť lásku, život 
a rodovú líniu Pravých rodičov. Potom do-
siahneme jednotu neba a zeme, vertikály 
a horizontály a mysle a tela. To bude začia-
tok večného mieru vo svete.“ 

V roku 1993 pani Munová počas svetového 
turné s prejavom „Praví rodičia a vek Spl-
neného zákona“ prehovorila v júli na pôde 
amerického Kongresu a v septembri na 
pôde OSN v New Yorku. V júli 1993 ame-
rický Kongres prijal rezolúciu, ktorá urči-
la 28. júl za Deň rodičov (v októbri 1994 
Bill Clinton schválil zákon, podľa ktorého 
sa štvrtá júlová nedeľa začala sláviť ako 
Deň rodičov). V auguste 1995 sa uskutoč-
nilo Požehnanie 360 000 párov v rámci 
2. Svetového festivalu kultúry a športu. 30. 
júla až 1. augusta 1996 sa vo Washingto-
ne, D.C., uskutočnilo svetové inauguračné 
zhromaždenie Federácie rodín za svetový 
mier (FFWP). Pri tejto príležitosti zazneli 
prejavy od pani Munovej s názvom „Pra-
ví rodičia a pravá rodina“ a od reverenda 
Muna s názvom „Hľadanie pôvodu uni-



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 chcel časopis 
dostávať, kontaktujte našu redakciu. Ak máte 
prístup na internet, môžete si stiahnuť všetky 
doteraz vydané čísla a prípadne si ich vytlačiť. 

Ak máte záujem o nové rubriky alebo radi 
píšete, pošlite nám svoje návrhy alebo prís-
pevky. Radi ich uvítame.
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Udalosti
Štvrté výročie songhva reverenda Muna
19. augusta 2016 sa v Kórei vo Svetovom 
mierovom centre Čongšim uskutočnilo spo-
mienkové stretnutie pri príležitosti štvrtého 
výročia odchodu (songhva) zakladateľa Fe-
derácie rodín reverenda Son Mjong Muna 
do duchovného sveta. Motto tohtoročného 
výročia znelo: „Staňme sa svetlom sveta so 
srdcom oddaným Nebu“. V rámci mnohých 
podujatí sa uskutočnila inaugurácia Akadé-
mie umenia a vedy, Medzikultúrny festival 
mieru, zhromaždenie pri demilitarizova-
nej zóne pre zjednotenie Kórey s podporou 
predstaviteľov zo 63 krajín a iné. Bohatý 
program a rôzne aktivity za účasti hostí 
a účinkujúcich z celého sveta stelesňovali 
odkaz jednoty a harmónie všetkých ľudí 
v duchu ideálu „Jedna [svetová] rodina 
v centre s Bohom“.

20. výročie založenia Federácie rodín
13. októbra 1996 sa v Bratislave uskutočnila 
inaugurácia Federácie rodín (FFWP). Ná-
sledne 13. decembra 1996 bola v Bratislave 
založená FFWP ako občianske združenie. 
Pri príležitosti 20. výročia inaugurácie 
a založenia sa 18.12.2016 v Dunajskej 
Lužnej uskutočnilo slávnostné stretnutie, 
na ktorom si účastníci pripomenuli nie-
ktoré momenty a udalosti z histórie FFWP. 
Bolo to zaujímavé stretnutie nielen pre tých, 
ktorí spolupracovali na rôznych projektoch 
a aktivitách počas dvoch desaťročí, ale i pre 
mladú generáciu, ktorá sa takto dozvedela 
viac o živote svojich rodičov.

Miroslav Rybár
prezident@federaciarodin.sk

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

0918/518 238

Zjavenia o návrate mesiáša
Od počiatku existencie ľudstva Boh, ako 
Rodič ľudstva, vyjadroval svoje srdce 
i svoju vôľu prvým ľuďom, svojím de-
ťom. Biblické príbehy prinášajú informá-
cie o tom, ako bol Boh prítomný v živote 
človeka, podobne ako je rodič prítomný 
v živote svojho dieťaťa. Tak ako rodič vedie 
svoje deti k poznaniu a láske, i Boh takto 
viedol prvých ľudí, Adama a Evu, k pozna-
niu zmyslu existencie kozmu a ich života. 
Bola to Božia zodpovednosť, aby im dal ve-
dieť, ako môžu naplniť zmysel svojho živo-
ta a vytvoriť Božie kráľovstvo - svet lásky. 

Nanešťastie prví ľudia zradili Božiu lásku 
a následkom toho sa vytvoril svet utrpenia. 
Preto Boh pracoval na tom, aby mohol po-
slať mesiáša, ktorý ukáže ľuďom cestu, ako 
tento svet lásky vytvoriť. Preto v prípade 
narodenia Ježiša Boh zvestoval mnohým 
ľuďom túto radostnú správu a očakával, že 
ľudia príjmu Ježiša ako mesiáša a budú ho 
nasledovať, aby spoločne po dlhých tisíc-
kach rokov mohli vytvoriť Božie kráľov-
stvo. Či už to boli pastieri pri Betleheme, 
mudrci z východu, Simeon a prorokyňa 
Anna v chráme, a mnohí ďalší, o ktorých 
nevieme, Boh ich takto informoval o Je-
žišovi ako o mesiášovi, ktorého túžobne 
očakávali. Nanešťastie sa Božia túžba vy-
tvorenia sveta lásky pre nevieru ľudu v Je-
žiša ako mesiáša nenaplnila, a preto Ježiš 
hovoril o návrate mesiáša, kedy ľudia opäť 
dostanú šancu, aby spoločne s mesiášom 

vytvorili Božie kráľovstvo. 

Aj keď v tomto období nie sme možno ná-
sledkom racionalizácie nášho života plného 
rôznych vedecko-technických vymožeností 
takí duchovne citliví, ako boli ľudia v bib-
lických dobách, aj v súčasnosti je duchov-
ný svet pre niektorých ľudí tak isto reálny 
ako fyzický svet. Práve prostredníctvom 
nich mohol Boh zvestovať dlho očakávanú 
správu o návrate mesiáša. Prinášame Vám 
tri fascinujúce opisy toho, ako na rôznych 
miestach sveta ľudia nezávisle od seba do-
stali informáciu o návrate mesiáša na zemi. 

www.federaciarodin.sk/zjavenia

Ak viete o nejakej podobnej udalosti, dajte 
nám vedieť, pretože takýchto nezávislých 
informácií z duchovného sveta o návrate 
mesiáša bolo omnoho viac.

Eva Slováková
Dana Leka
Janja Rybárová

Federácia rodín vníma Boha ako 
rodiča ľudstva. Keby Adam a Eva 
dosiahli osobnú zrelosť v láske 

a boli by takto pripravení na manželstvo, 
Boh ako ich rodič by požehnal ich vzťah. 
Tým by sa objavilo prvé Bohom uznané 
manželstvo. Následne by Adam a Eva takéto 
požehnanie manželstva udeľovali svojim 
potomkom, čím by ich manželstvo bolo 
spojené s Bohom a Ním aj uznané. Padlý 
vzťah Adama a Evy v centre s Luciferom 
nebol a ani nemohol byť požehnaný Bo-
hom a následne žiadne manželstvo nebolo 
spojené s Bohom a ani Ním uznané. To sa 
malo zmeniť v čase Ježiša, keby sa s Bo-
žím požehnaním oženil a ako manželia 
v pozícii druhého Adama a druhej Evy by 
udeľovali požehnanie manželstva. Avšak 
ľudia ho neprijali a v dôsledku ukrižova-
nia bol tento Boží plán obnovenia ľudstva 
zmarený. A tak stále neexistovalo Bohom 
požehnané a teda Ním uznané manželstvo. 
Prvýkrát sa to naplnilo v prípade reveren-
da Muna a jeho manželky, ktorých vzťah 
v pozícii tretieho Adama a tretej Evy bol 
požehnaný Bohom a oni mohli na tomto 
základe udeľovať Božie požehnanie man-
želstva. Podstata požehnania manželstva 
spočíva v tom, že iba na základe takéhoto 
požehnania je manželstvo uznané Bohom 
nielen na zemi, ale aj v duchovnom svete. 
Manželstvo má tým večný status.

Vy sa pýtate, my odpovedáme 
Prečo kladiete dôraz na tzv. po-
žehnanie manželstva?

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.


