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Editoriál                
        Liek na AIDS realitou

Po prečítaní tohto titulku mnohí pravdepo-
dobne povedia - „Konečne!“. No sklamem 
ich, pretože nemám na mysli farmaceuti-
kum, ktoré veda napriek úpornému snaženiu 
nenachádza. Mám na mysli iný liek, ktorý 
dokáže zastaviť šírenie tejto pandémie. 

Vzhľadom na spôsob prenosu vírusu HIV, 
šírenie súvisí s degradovaným správaním 
sa ľudí hlavne v sexuálnej oblasti. Toto 
správanie i napriek tejto skutočnosti býva 
vnímané ako normálny spôsob života. Avšak 
čo je normálne na smilstve, promiskuite, 
cudzoložstve, nehovoriac pritom o rôznych 
sexuálnych úchylkách? 

Zamyslime sa nad tým, čo by sa zmenilo po 
objavení nejakého farmaceutického prepará-
tu. Obávam sa, že by sa degradované se-
xuálne správanie ešte viac rozšírilo, pretože 
by tu neboli obavy z nakazenia sa HIV. To 
však neznamená, že neželám uzdrave-

nie hlavne tým, ktorí sa nenakazili svojim 
pričinením (transfúzia, znásilnenie, atď.). No 
taktiež by som si želal, keby sa s existenciou 
tohto lieku zmenilo i sexuálne správanie. No 
takýto liek neexistuje. 

Aký liek mám teda na mysli? Každý ho pozná, 
no nie každý ho akceptuje. Ten liek súvisí 
s ideálom rodiny založenej na zväzku jed-
ného muža a jednej ženy. Napĺňaním tohto 
ideálu rodiny sa dá zastaviť šírenie AIDS. Čo 
to konkrétne obnáša? V prvom rade sexu-
álnu zdržanlivosť pred manželstvom, potom 
vernosť v manželstve. To znamená sexuálny 
vzťah jedine v manželstve. Je to jednoduché, 
no vyžaduje to celého človeka. Rozhodne to 
nie je prežitok, staromódnosť, alebo puritán-
stvo. Je to jediný spôsob, ako nielen zastaviť 
šírenie AIDS, ale taktiež ako prežívať skutočne 
plnohodnotný a šťastný život, o ktorom tí, ktorí 
propagujú voľný sex ako cestu k naplneniu 
života, môžu iba snívať. Život je dar od Boha, 
neničme si ho. 

Miroslav Rybár
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Význam manželstva

Pre niektorých ľudí je ro-
dina založená na manželstve 
jedného muža a jednej 

ženy (ďalej ako manželstvo) zmyslom exis-
tencie a najvhodnejším prostredím harmo-
nického rozvoja jednotlivca a spoločnosti. 
Pre iných je nemanželské spolužitie alebo 
slobodné rodičovstvo rovnocennou, ak nie 
preferovanejšou alternatívou spôsobu života. 
Avšak nielen životná skúsenosť, ale aj od-
borné výskumy potvrdzujú nenahraditeľný 
význam manželstva pre jednotlivca, rodinu a 
spoločnosť. 

Rozsiahla štúdia týkajúca sa manželstva pri-
niesla pre niekoho samozrejmé, pre iných 
neprijateľné závery. Stručné zhrnutie štúdie 
je nasledovné: manželstvo je dôležitým 
spoločenským dobrom spojeným s neskutočne 
širokým spektrom prospešných dôsledkov pre 

deti, manželov, rodinu 
a spoločnosť. Postupne 
Vám priblížime výsled-
ky tejto štúdie.

Manželstvo a rodina

1. Manželstvo zvyšuje pravdepodobnosť toho, že 
rodičia budú mať lepší vzťah so svojimi deťmi
Slobodné matky mávajú viac konfliktov so svo-
jimi deťmi a menej času na ne, než matky žijúce 
v manželstve. Deti z manželstiev ako dospelí 
mávajú bližšie k svojim rodičom ako v prípade 
detí rozvedených rodičov, pričom vzťah k otcovi 
je dokonca omnoho slabší, ako vzťah k matke. 
Deti v prípade slobodných matiek alebo po 
rozvode vidia otca omnoho menej a ich vzťah 
je menej intenzívny, ako je to u detí s rodičmi 
žijúcimi v manželstve. Rozvod má na vzťah 
medzi deťmi a otcom dokonca horší dopad, ako 
keď rodičia žijú z ich pohľadu v nešťastnom 
manželstve. 

2. Nemanželské spolužitie nie je ekvivalentom 
manželstva
Deti rodičov žijúcich v nemanželskom spolužití 
sa nachádzajú v podobnej situácii, ako deti žijúce 
s jedným rodičom. Partneri v nemanželskom 
spolužití mávajú zvyčajne menší príjem a nižšiu 
úroveň vzdelania, než manželskí partneri. Máva-
jú viac konfliktov, viac prejavov násilia, menšiu 
úroveň spokojnosti a vzájomnej oddanosti, než 

manželskí partneri. Partneri v nemanželskom 
spolužití sú menej oddaní myšlienke dlhotrva-
júceho vzťahu, majú menej kvalitný vzťah 
a vyššiu pravdepodobnosť rozchodu, než 
manželskí partneri. 

3. Vyrastanie detí bez rodičov žijúcich v man-
želstve zvyšuje pravdepodobnosť toho, že 
tieto deti v dospelosti budú žiť v nemanželskom 
spolužití alebo sa rozvedú. 
Deti rodičov, ktorí sa rozviedli alebo sa 
nezosobášili, majú vyššiu pravdepodobnosť 
toho, že budú žiť v nemanželskom spolužití, 
mať menej uspokojivý vzťah, alebo eventuálne 
vyššiu pravdepodobnosť rozvodu. Dievčatá 
vyrastajúce bez rodičov žijúcich v manželstve 
majú vyššiu pravdepodobnosť skončiť ako 
mladé slobodné matky, než dievčatá majúce 
rodičov žijúcich v manželstve. Rozvod rodičov 
približne zdvojnásobuje pravdepodobnosť toho, 
že sa deti v dospelosti rozvedú. Pravdepodobnosť 
rozvodu sa zvyšuje vtedy, ak rozvod rodičov 
nastal z dôvodu málokonflikného vzťahu. 

Pokračovanie v budúcom čísle.

Spracované na základe materiálov na 
http://www.marriagemovement.org. 
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Historické rodiny
Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich 
správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní 
ideálu rodiny.

Adamova rodina   
Ako bolo spomínané v úvode tejto témy, 
Adam a Eva mali dodržať Božie slovo 
(nemali mať sexuálny vzťah pred 
manželstvom) a vytvoriť tak rodinu v centre 
s Bohom. Namiesto toho však na navádzanie 
Lucifera smilnili a vytvorili rodinu v centre 
s ním ako satanom. Keďže účel stvorenia je 
absolútny a dôvod, prečo Boh stvoril koz-
mos a človeka bol, aby sa vytvorilo Božie 
kráľovstvo na zemi a v duchovnom svete, 
Boh už v rodine Adama a Evy pracoval na 
tom, aby sa odčinil skutok, ktorí spáchali 
a aby sa ľudia mohli „oddeliť“ od satana 
a vytvoriť rodinu v centre s Ním. 

Spôsob odčinenia spočíva v priznaní si chy-
by, jej oľutovaní a odškodnení. Adam a Eva 
sa mali priznať, čo urobili, no oni sa skryli. 
Mali to oľutovať, no vyhovárali sa jeden na 
druhého. Mali to odškodniť, teda snažiť sa 
vrátiť späť k Bohu, no nič také sa nestalo. 
Preto nebolo inej možnosti, než aby žili 
v prostredí, ktoré si vytvorili, teda v hriešnom 

svete, a preto boli „vyhnaní“ z raja. Keďže Boh 
sa zo strany Adama a Evy nedočkal odčinenia 
ich chyby, musel sa obrátiť na ich deti, Kaina 
a Ábela, ktorí mali reagovať na Jeho slovo, 
nasledovať Ho a následne vytvoriť základ pre 
príchod mesiáša. 

Kain a Ábel reagovali na Božie slovo a na-
plnili ho - priniesli Mu obetu. No na rozdiel 
od obety Ábela, Kainova obeta nebola pri-
jatá. Nebolo to však z toho dôvodu, žeby Boh 
mal Kaina menej rád, ale z toho dôvodu, že 
Kain bol akýmsi „ovocím hriechu“ Adama 
a Evy. Kain odmietnutie svojej obety i napriek 
Božiemu varovaniu nedokázal zniesť a svojho 
brata Ábela zabil. Tým sa stala ďalšia tragédia, 
ktorá oddialila spasenie a vytvorenie Božieho 
kráľovstva. Namiesto Ábela Boh potom pra-
coval s potomkami Seta, tretieho syna Adama 
a Evy, ktorý bol akýmsi „náhradníkom“ za 
Ábela. 

Čo Boh očakával od Ábela a Kaina? Boli totiž 
v podobnej situácii, ako Adam, Eva a Lucifer. 
„Starší“ Lucifer závidel Adamovi a Eve ich 
postavenie ako Božích detí, ktorým mal 
„slúžiť“. Aby ich ovládol, „zničil“ ich tak, 
že ich naviedol na neuposlúchnutie Božieho 
slova. Teraz to bol Ábel v pozícii Adama 
a Evy, a Kain v pozícii Lucifera. Starší Kain 

Štyri oblasti srdca
Detská oblasť srdca
Rodina je školou lásky a prvou oblasťou 
srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť 
detskej lásky. Každé dieťa má právo vyrastať 
v láskyplnom prostredí. Takéto prostredie 
je najideálnejšie vytvárané láskou rodičov. 
V tomto prostredí sa v dieťati rozvíja nielen 
jeho srdce, ale aj jeho duchovná povaha, 
aby odzrkadľovala Božiu povahu. Pre 
dieťa najlepšie zabezpečuje podmienky 
na uvedomenie si svojej identity a na jeho 
harmonický vývoj. 

Detská oblasť srdca je najviac pasívna 
a zároveň prijímajúca zo všetkých oblastí 
srdca. Detská láska sa rozvíja následkom 
prijímania a reagovania na rodičovskú lás-
ku. Podobne ako slnečné svetlo spôsobuje 
rast rastlín smerom nahor a vyháňanie 
lístkov do strán, rodičovská láska „prichá-
dzajúca zhora“ stimuluje detskú lásku, 
aby smerovala k rodičom, a zároveň vedie 
k rozvoju horizontálnej lásky voči súroden-
com. Bezpodmienečná láska rodičov roz-
víja v dieťati pocit istoty, sebaúctu, dôveru 
a otvorenosť. 

Rodičia sú kanálom Božej lásky. Sú pre 
dieťa prvým vyjadrením Boha a prostred-

níctvom ich lásky si môže uvedomiť Božiu 
existenciu. Dieťa takto spoznáva Boha 
a vytvára si predstavu o svete a živote. 
Všetko, čo povedia rodičia, vníma ako pravdu, 
pokiaľ ho niečo neprinúti o tom pochybovať. 
Do tej miery, v akej dostáva rodičovskú 
lásku, bude vnímavé na Božiu lásku a pravdu. 
U mnohých ľudí, ktorí majú zdeformované 
vnímanie Boha, chýbal práve tento aspekt 
rodičovskej lásky. 

Detská láska sa rozvíja od vnímavosti na 
lásku po túžbu potešiť rodičov. Toto je 
začiatok detskej oddanosti voči rodičom. Deti 
prirodzene prejavujú lásku a rešpekt svojim 
rodičom formou poslušnosti, vďačnosti 
a dôvery. Detská úcta ako forma poslušnosti 
voči rodičom sa rozvíja v láskyplnej atmosfére 
domova. Deti ju cítia a sú za to vďačné. 
Vytvára v nich pocit istoty a preto rodičom 
dôverujú. 

Detská láska taktiež zahŕňa napodobňovanie. 
Dieťa vidí vo svojich rodičoch prvý obraz 
toho, čím sa môže stať a snaží sa dosiahnuť ich 
štandard. Správanie rodičov , ich „áno“ a „nie“ 
sa preň stávajú jeho vlastnými hodnotami. 
Stačí niekoľkokrát zdôrazniť, že je vhodné 
niečo najprv vypýtať a až potom zobrať, 
než si začne veci pýtať. To poteší rodičov, 
pretože nie je nič radostnejšie, ako vidieť 

svoje deti stávať sa zodpovednými ľuďmi 
zdieľajúcimi ich hodnoty. Deti sú akýmsi 
obrazom rodičov a milujúci rodičia si želajú, 
aby ich dieťa bolo ešte lepšie, ako sú oni 
sami. 

Oblasť detskej lásky je kľúčovou oblasťou 
pre kultiváciu svedomia. Svedomie je akýmsi 
„vnútorným hlasom“, ktorý radí nasledovať 
správnu cestu. Prekračuje osobné záujmy
a vidí hodnotu v pomáhaní iným. Deti majú 
prirodzenú túžbu zistiť, čo je správne a čo 
nie. Sú plné zvedavosti a spoznávania chtivé, 
čo môže viesť k experimentovaniu bez 
uvedomovania si následkov. Tiež skúšajú, 
„pokiaľ sa dá ísť“, pretože chcú vedieť, čo 
môžu a čo nie. Preto sa deťom uľaví, keď 
rodičia povedia „nie“, pretože potom vedia, 
kde je hranica. Kultivovanie svedomia
dieťaťa však okrem uplatňovania disciplíny 
zahrňuje aj vyzdvihovanie jeho dobrých 
skutkov. Dieťa si takto jasne vštepuje 
do svojho srdca rozlíšenie správneho od 
nesprávneho.

Detská oblasť srdca je základom rozvoja 
osobnosti človeka. Čím viac bude mať dieťa 
možnosť zažívať lásku svojich rodičov, tým 
pevnejší bude tento základ. 

Pokračovanie v budúcom čísle.

závidel bratovi to, že Boh prijal jeho obetu, 
no keby dodržal Božie varovanie a nehneval 
sa na svojho brata, spoločne mohli vytvoriť 
základ pre príchod mesiáša. Ábel mal však 
pomôcť bratovi prekonať jeho hnev, ako mali 
Adam a Eva pomôcť Luciferovi prekonať 
jeho závisť. Adam a Eva ako rodičia mali 
svojim deťom pomôcť zvládnuť túto aj pre 
nich veľmi kľúčovú situáciu, no nestalo sa 
a následky ich hriechu sa začali rozširovať 
v ich rodine a následne v celej spoločnosti. 
Ťažko totiž môžu rodičia viesť svoje deti 
k Bohu, keď sa sami od neho odvrátili. 

Tento príbeh Kaina a Ábela je akousi 
prapríčinou toho, čo rodičia často vidia 
medzi súrodencami, no nechápu to. Iba 
rodičia môžu vyriešiť tento problém, aby 
tieto súrodenecké konflikty neprerástli do 
tragédie. V ľudskej histórii môžeme vidieť 
mnoho takýchto prípadov Kaina a Ábela 
nielen na rodinnej, ale aj na spoločenskej 
úrovni, keď proti sebe stáli rody, národy, 
cirkvi, náboženstvá, svetové bloky. Súčasné 
problémy, ktoré existujú vo svete, môžu byť 
odstránené prostredníctvom „spoločných 
rodičov“, ktorí pomôžu ľuďom prísť späť 
k Bohu.

Pokračovanie v budúcom čísle.
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Zakladatelia Federácie rodín

Prinášame životopis zakladateľov Fe-
derácie rodín. Kórejské mená sú uvádzané 
v pôvodnom poradí, to znamená, že prvé 
slovo je priezvisko a druhé dve slová tvo-
ria meno, napríklad v mene Kim Min Su, 
„Kim“ je priezvisko a „Min Su“ je meno. 
Žena si aj po vydaji ponecháva svoje rodné 
priezvisko, deti dostávajú priezvisko po 
otcovi. 

Mun Son Mjong - obdobie 1920-1945

Rodičia: Otec: Mun Kjong 
Ju (11.7.1893 - 11.10.1954), 
matka: Kim Kjong Gje 
(25.10.1888 - 7.1.1968)

Rodisko: Narodil sa 6. 
januára 1920 podľa kórej-
ského lunárneho kalendára 
(25. február 1920 podľa sú-
časného solárneho kalendára)
v provincii Pjong-an-buk-do
(dnešná Severná Kórea), kraj 
Čong-džu-gun, okres Tok-
on-mjon, dedinka Sang-sa-ri 
2221. 

Meno: Narodil sa v konfuciánskej rodi-
ne ako siedme dieťa, 3 staršie a 3 mladšie 
sestry a jeden starší brat prežili, dve staršie 
sestry zomreli ako malé bábätká ešte pred 
jeho narodením. Rodičia mu dali meno Jong 
Mjong, ktoré si v roku 1945 zmenil na Son 
Mjong. 

Náboženstvo: Pôvodne budhistické. V roku 
1930 celá rodina konvertovala na kres-
ťanstvo (podobne, ako desiatky tisíc Kórej-
čanov v tom čase). Stali sa presbyteriánmi. 

Vzdelanie: 1926-1933 - klasická škola 
Sodang, kde sa žiaci učia 
kaligrafiu a konfuciánskych 
klasikov, 1933-1934 - zák-
ladná škola Unjong Inštitút 
v okrese Wonbong-dong, 
1934-1935 - základná škola 
v meste Osan (3. trieda), 1935-
1938 - základná škola v meste 
Čong-džu (4. 5. a 6. trieda), 
1938-1941 - Škola praktic-
kého obchodu a priemyslu 
v Soule, 1941-1943 - Stredná 
technická škola pridružená 
k Waseda univerzite v meste  

   Tokio, Japonsko. 

Misia: 15. apríla 1935 na Veľkonočný 
pondelok sa modlil na Južnej hore neďaleko 
svojho domu, keď sa mu zjavil Ježiš, 
ktorý ho poveril dokončením jeho misie, 
ktorú následkom ukrižovania nemohol 
dokončiť. Po počiatočnom odmietnutí na-
koniec túto misiu prijal. Nastáva 10-ročné 
obdobie prípravy na verejnú misiu (až do 
oslobodenia Kórey v roku 1945). Počas 
štúdia v Soule navštevuje Ježišovu cirkev 
(presbyteriánska) vedenú charizmatic-
kým kazateľom I Ho Bin-om. Počas štúdia 
v Japonsku študuje Bibliu, náboženstvá, 
filozofiu a komunistickú ideológiu. Zapája 
sa do podzemného protijaponského hnu-
tia. V októbri 1943 sa po návrate zo štúdia 
v Japonsku do Kórey zapája do podzem-
ného hnutia aj tu. Začiatkom roka 1944 sa 
zamestnáva ako inžinier v stavebnej firme 
Kašima-gumi. V októbri 1944 je prvýkrát 
uväznený - za jeho protijaponské aktivity. 
Vo februári 1945 je prepustený na slobodu 
a až do oslobodenia Kórey od japonskej 
okupácie 15. augusta 1945 pracuje vo firme 
Kašima-gumi. V roku 1945 si berie za 
manželku Čwe Son Gil, obrad celebroval 
I Ho Bin. 

Pokračovanie v budúcom čísle.

Božia ideálna rodina – model sveto-
vého mieru
(Rev. Dr. Son Mjong Mun - prejav z inaugurácie 
Univerzálnej mierovej federácie na Slovensku, 
31. októbra 2005, Slovenské národné divadlo, 
výňatky z prejavu)

Organizácia spojených národov významným
spôsobom prispieva k mieru vo svete. No 
účastníci osláv 60. výročia jej založenia, 
pochádzajúci zo samotných štruktúr OSN, ako 
aj mimo nich, sa všeobecne zhodujú na tom, že 
táto organizácia ešte len hľadá cestu, ako naplniť 
svoje pôvodné poslanie. OSN má už takmer 200 
členských štátov, no ich zastupiteľské orgány 
väčšinou reprezentujú, či dokonca presadzu-
jú len vlastné záujmy. To je aj podsta-
tnou príčinou, prečo nie sú schopné úspeš-
ne riešiť súčasné konflikty a dosiah-
nuť trvalý mier vo svete. 

Preto chcem dnes vyhlásiť pred celým ľudstvom 
založenie novej medzinárodnej organizácie 
– Univerzálnej mierovej federácie. Jej poslaním 
je obnoviť existujúcu Organizáciu spojených 
národov a poskytnúť novú úroveň riadenia ako 
organizácia „Ábelovho typu“ – to znamená, 
vytvoriť modelovú OSN, ktorá upriami svoje 
mierové úsilie na Boha a bude sa neúnavne 
zasadzovať za blaho druhých. 

Čo bolo, podľa vás, hlavnou pohnútkou Boha, 

aby stvoril ľudské bytosti? Stručná odpoveď znie: 
aby mohol prežívať radosť zo vzťahu s ideálnymi 
rodinami naplnenými pravou láskou.

Keby ste sa spýtali Boha „Čo je stredobodom 
celého duchovného a fyzického sveta?“, som 
si istý, že vám odpovie, že je to vzťah rodiča 
a dieťaťa. Nič nie je dôležitejšie ani vzácnejšie 
ako vzťah medzi rodičom a dieťaťom. A to pre-
to, lebo vyjadruje základný vzťah medzi Bohom 
Stvoriteľom a ľudskými 
bytosťami. Napriek tomu, 
že Boh je Absolútnym 
Bytím, nemôže sám prežívať 
šťastie. Keď sa teda chceme 
stať Božími deťmi, musíme 
sa Mu najprv podobať. To 
je naša prvá zodpovednosť, 
ktorú si naplníme, keď 
stelesníme pravú lásku.

Vážení hostia, viete, čo
spôsobuje Božiemu srdcu
najväčšiu bolesť už od čias Pádu Adama 
a Evy? Boh stratil svoju pokrvnú líniu. Tým 
stratil aj vlastnícke právo na celé stvorenstvo. 
Pokrvná alebo rodová línia je dôležitejšia ako 
život a dôležitejšia ako láska. Život a láska sa 
stretávajú, aby vytvorili pokrvnú líniu. Rodová 
línia sa však nedá založiť, ak jedno alebo druhé 
chýba.

Vážení predstavitelia verejného života, milí 
hostia, žijete v požehnanej dobe. Božie sľuby 
sa stávajú skutočnosťou. Nebeské kráľovstvo 
na zemi, Kráľovstvo mieru, ktoré je pôvodným 
Božím ideálom stvorenia, sa rodí priamo pred 
vašimi očami. Celý svoj život som zasvätil to-
muto Božiemu ideálu. Vyše osemdesiat rokov 
som kráčal osamelou cestou nevýslovného utrpe-
nia, ktoré dnes prináša víťazné plody pre dobro 

všetkých ľudí na celom 
svete. Zakladatelia sve-
tových náboženstiev, ako 
aj tisíce svätcov a vašich 
dobrých predkov pozorujú 
z duchovného sveta každý 
váš pohyb. Ktokoľvek 
sa odkloní od nebeskej 
cesty, bude musieť znášať 
i následky. 

Dnes sme účastníkmi 
založenia Univerzálnej 
mierovej federácie. Pred-

stavuje Božie víťazstvo, ovocie nesmierneho 
úsilia a utrpenia Pravých rodičov, ako aj nádej 
pre tento svet. Bude spĺňať úlohu Organizácie 
spojených národov „Ábelovho typu“ vo vzťahu 
k jestvujúcej OSN. 

Úplné znenie na stránke FFWP -  
http://www.federaciarodin.sk.     
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Vy sa pýtate, my odpovedáme 

Prečo býva Federácia rodín 
označovaná za sektu?

Takto býva označovaná nielen 
Federácia rodín a zvyčajne je to 
v zmysle niečoho nebezpečného, 

aj keď pôvod slova sekta znamená, že sa niečo 
oddelilo od niečoho iného. Ani v jednom, ani 
v druhom to nie je prípad Federácie rodín. 

Určite ste sa stretli s tým, keď bol niekto ob-
vinený zo zločinu. Už len toto obvinenie 
vyvoláva dojem, že obvinený je aj vinný. 
Aj keď sa neskôr ukáže, že je nevinný, ten 
prvotný dojem akoby pretrvával. Najhoršie na 
tom je to, že dotyčný nevinný človek je tým 
poznačený. Príklad za všetky: Ježiš z Nazaretu. 
Osočovaný, obviňovaný a nakoniec usmrtený. 

Keď sa reverend Mun rozhodol nasledovať 
Ježiša, už toto vyvolalo rozruch. Keď neskôr 
pribudli obvinenia protimanželského, proti-
rodinného, protispoločenského, protištátneho 
a iného charakteru, napriek tomu, že bol ne-
vinný, bol väznený. To, že bol obviňovaný, 
sa rozšírilo do celého sveta, no o tom, že bol 
nevinný, sa mlčí. 

Reverend Mun však nie je problémom. 
Problémom je to, ako sa ľudia stavajú k in-
formáciám. Byť informovaný je dôležité, ale 
chcieť byť pravdivo informovaný je osobnou 
zodpovednosťou.

Udalosti

Svetové turné reverenda 
Son Mjong Muna
V čase zasadania 60. Val-
ného zhromaždenia OSN sa 
za účasti vyslancov mieru zo 
128 krajín uskutočnila inaugurácia Univer-
zálnej mierovej federácie (UPF) iniciovaná 
reverendom Munom. Jej poslaním je vy-
tvoriť modelovú OSN, ktorá upriami svoje 
mierové úsilie na Boha a bude sa zasadzovať 
o dobro všetkých ľudí.

Po založení UPF sa 85-ročný reverend Mun 
vydal s manželkou na turné, počas ktorého 
navštívi 100 miest v 67 krajinách s po-
solstvom „Božia ideálna rodina – model sve-
tového mieru”. V ňom vyjadruje presved-
čenie, že práve v rodine sa učíme tomu, 
ako žiť spolu v harmónii a mieri, čo je tá 
najprirodzenejšia cesta ako odstrániť rasové, 
národnostné a náboženské bariéry a vytvoriť 
jednu celosvetovú rodinu. Počas turné sa ko-
najú inaugurácie národných pobočiek UPF. 

Turné začalo v septembri v USA, pokračovalo 
v Kórei, Japonsku, Číne, v strednej Ázii. 
V Európe prebehlo v 15 krajinách. Pokračuje 
v Afrike, na Blízkom východe, v Južnej 
Amerike, východnej Ázii a Oceánii. Záver 
bude v Kanade v decembri. Na Slovensku sa 
uskutočnilo 31. októbra 2005 v Slovenskom 
národnom divadle.

FFWP na Slovensku 
Prezident:  Ing. Igor Koromház,   
                   prezident@federaciarodin.sk
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: 
E-mail: zilina@federaciarodin.sk

Predstavujeme
Homosexualita - fakty verzus mýty
Dňa 8. februára 1994 Európsky parlament 
v Štrasburgu prijal rezolúciu potvrdzujúcu 
rovnosť práv pre homosexuálov. Homose-
xuálom sú postupne priznávané rôzne prá-
va, zvlášť právo na sobáš a adopciu detí.

Jedným z dôvodov tohto rozhodnutia bolo 
nasledovné: “Hoci je homosexuálny spô-
sob života stále viac a viac akceptovaný 
širokou verejnosťou, musíme si všimnúť, 
že prejavy násilia namierené proti homo-
sexuálom sa v minulých mesiacoch znáso-
bili. Autormi týchto činov sú ľudia, ktorí 
podporujú ideológie rasizmu a extrémnej 
pravice. Okrem toho sa niektorí ľudia stále 
snažia tabuizovať životný štýl homosexu-
álov a brániť im v slobodnom rozvoji ich 
osobnosti.”

O homosexualite sa toho veľa hovorí, no 
v skutočnosti široká verejnosť o nej vie 
veľmi málo. A aj to málo, čo vie, sú 
zvyčajne informácie homosexuálnych ak-
tivistov. Problémom však nie je homose-
xualita, tá je liečiteľná, ale to, že namiesto 
toho, aby sa k nej vyjadrovali odborníci, 
sa z nej stala politická agenda. Pre človeka 
uvedomujúceho si a akceptujúceho prin-
cípy života a kozmu je jasné, že homose-
xualita je v rozpore s týmito princípmi. To 

platí bez ohľadu nato, kto a koľko zákonov 
bude hovoriť opak. Podobne, ako platí, že 
zem sa otáčala a otáča okolo slnka i napriek 
tomu, že sa tvrdil opak. 

Všetko okolo homosexuality je v podstate 
o tom, či ľudia chcú prijať realitu alebo nie. 
To, že akceptovanie homosexuálneho spô-
sobu života širokou verejnosťou dosahuje 
v niektorých krajinách takej veľkej miery, 
je dôsledkom procesu „zohrievania žaby 
vo vode“. Keď je žaba hodená do horúcej 
vody, okamžite to zaregistruje a snaží sa 
dostať von. Ak sa však žaba nachádza 
v studenej vode, ktorá sa postupne zohrieva, 
žaba si postupné otepľovanie vody neuve-
domuje, a uvarí sa. Verejnosť je takto pos-
tupne „ohrievaná vo vode“ argumentov 
homosexuálov, a preto vôbec nevníma, ako 
sa „otepľuje“. Ak si to však neuvedomí, 
potom bude len smutne konštatovať, aká je 
spoločnosť „prihriata“. 

Čo je to teda homosexualita? Je to 
akceptovateľný životný štýl, ktorý by mal 
byť potvrdený sociálnymi právami, ale-
bo je to odchýlka s individuálnymi ako 
aj spoločenskými rozmermi, ktorá sa dá 
liečiť? Preskúmanie historického pozadia 
uvedeného rozhodnutia Európskeho par-
lamentu a odôvodnenosť jeho záverov, 
a zároveň odpovedať na tieto otázky, 
je cieľom materiálov uverejnených na 
stránke FFWP - www.federaciarodin.sk.
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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 emailom. 
V prípade, že máte prístup na internet, môžete 
si stiahnuť všetky doteraz vydané čísla a prí-
padne si ich vytlačiť. 
Ak máte nejaké návrhy na nové rubriky alebo 
radi píšete, pošlite nám Vaše návrhy alebo 
príspevky. Radi ich prehodnotíme a uverej-
níme. 


