
       

Editoriál                
Tradície verzus život

Pravdepodobne celou históriou ľudstva sa 
prelínajú nejaké tradície, či už ako pripomien-
ka nejakých významných udalostí, ako reak-
cia na kolobeh života v prírode alebo v ľudskej 
spoločnosti, alebo ako dopad nejakej fi lozofi e, 
ideológie, vierovyznania. Niektorí lipnú na tra-
díciách až do takej miery, že podľa nich sa ľu-
dia musia nevyhnutne nimi riadiť, aj keď nie sú 
opodstatnené. Iní ich úplne ignorujú. Niektoré 
tradície sú spoločné ľuďom bez ohľadu na ich 
rasu, vierovyznanie, národnosť, iné dokonca 
rozdeľujú mnohé kultúry. Majú tradície vôbec 
nejaký zmysel a význam pre človeka? 

Kedysi som sa stretol s príbehom, v ktorom 
sa pýtali jednej gazdinky, prečo zakaždým 
pečie jedno kura v dvoch pekáčoch, aj keď 
ho môže piecť v jednom. Odvetila, že to tak 
robila jej mama. Opýtali sa jej mamy, prečo 
to tak robila, a ona povedala, že to tak robila 
jej mama. Keď sa spýtali jej mamy, tá na túto 

otázku povedala, že nemala taký veľký pekáč, 
aby mohla dať kura piecť v jednom. 

Má opodstatnenie veľkonočná šibačka a ob-
lievačka, keď do určitej miery dehonestuje 
ženy? Je správna tradícia celibátu, keď je 
v rozpore s právom na rodinu? Je správna 
tradícia obriezky chlapcov a dievčat, mužov 
a žien? Je vhodná tradícia prepichovania uší 
narodeným dievčatkám? Má význam taká 
tradícia, ktorá je prejavom nevedomosti na-
šich predkov a povier? 

Ak sú tradície proti človeku, sú potom obmedzu-
júce, dokonca i deštruktívne. Tradícia má v člo-
veku umocňovať to najlepšie z neho a povznášať 
spoločnosť. Nie človek má slúžiť tradícii, ale tra-
dícia má slúžiť človeku. Keď si človek uvedomí 
svoju podstatu pochádzajúcu od  Boha, pochopí, 
že jediná tradícia, ktorá je nadčasová a univer-
zálna, je tradícia rodiny založenej na manželstve 
jedného muža a jednej ženy v centre s Božou 
láskou.

Miroslav Rybár
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Význam manželstva
Pre niektorých ľudí je ro-
dina založená na manžel-
stve jedného muža a jed-
nej ženy (ďalej ako man-

želstvo) zmyslom existencie a najvhodnejším 
prostredím harmonického rozvoja jednotlivca 
a spoločnosti. Pre iných je nemanželské spo-
lužitie alebo slobodné rodičovstvo rovnocen-
nou, ak nie preferovanejšou alternatívou spô-
sobu života. Avšak nielen životná skúsenosť, 
ale aj odborné výskumy potvrdzujú nenahra-
diteľný význam manželstva pre jednotlivca, 
rodinu a spoločnosť. Prinášame Vám záve-
rečné výsledky rozsiahlej štúdie týkajúcej sa 
manželstva. 

Manželstvo a zločinnosť a domáce násilie

 1. Deti slobodných matiek majú vyššiu pravdepo-
dobnosť spáchania zločinu
Chlapci žijúci so slobodnými matkami majú 
dvakrát vyššiu pravdepodobnosť spáchania zlo-
činu než chlapci žijúci so zosobášenými rodič-
mi. V prípade chlapcov žijúcich s nevlastnými 
rodičmi je to až trikrát vyššia pravdepodob-
nosť. Tínedžeri žijúci či už s jedným rodičom 

alebo s opäť zosobáše-
ným rodičom vykazu-
jú viac problémové až 
zločinecké správanie 
než tínedžeri zosobáše-
ných rodičov. Tínedžeri 

žijúci s jedným rodičom vo všeobecnosti prikladajú 
názoru rodiča menšiu váhu než názorom svojich 
rovesníkov. V spojitosti s nižšou mierou rodičov-
ského dohľadu má tento postoj tínedžerov vplyv 
na zapletenie sa do zločineckej činnosti. 

2. Manželstvo vo všeobecnosti znižuje riziko 
toho, že dospelí jedinci sa buď stanú páchateľ-
mi alebo obeťou zločinu
Vo všeobecnosti nezosobášené a rozvedené ženy 
majú štyri až päťkrát vyššiu pravdepodobnosť stať 
sa obeťou násilného zločinu než vydaté ženy. Nezo-
sobášené a rozvedené ženy majú takmer desaťkrát 
vyššiu pravdepodobnosť byť znásilnené a trikrát 
vyššiu byť obeťou násilného prepadu než vydaté 
ženy. V prípade mužov nezosobášení muži majú 
štyrikrát vyššiu pravdepodobnosť stať sa obeťou 
násilného zločinu než ženatí muži.

Ženatí muži trávia viac času so svojimi manželkami 
a rodinou a menej času so svojimi rovesníkmi, čo 
vplýva na nižšiu mieru páchania zločinov ženatými 
mužmi. V prípade mladistvých zločincov sa zistilo, 
že u tých, ktorí sa oženili a žili v manželstve, sa 
sklon k páchaniu zločinov znížil o dve tretiny v po-
rovnaní s tými, ktorí sa neoženili alebo nevytvorili 
stabilné manželstvo.

3. Vydaté ženy majú vo všeobecnosti nižšie riziko 
toho, že sa stanú obeťou domáceho násilia, než ženy 
v nemanželskom spolužití
Aj keď manželstvo nie je riešením, ako zmeniť 
násilné správanie muža, vo všeobecnosti je ži-
vot v nemanželskom spolužití spojený s vyšším 

rizikom domáceho násilia. Zistilo sa, že trikrát 
viac párov žijúcich v nemanželskom spolužití 
uviedlo násilný priebeh hádok než manželské 
páry. Môže to byť spôsobené tým, že ženy 
nepreferujú sobáš s násilným mužom, ale tak-
tiež aj tým, že ženatí muži sa viac zapájajú do 
diania v komunite a manželia sa viac venujú 
jeden druhému. 

4. Dieťa, ktoré nežije so svojimi vlastnými zoso-
bášenými rodičmi, má vyššie riziko byť zneuží-
vané
Deti žijúce so slobodnou matkou, nevlastným 
otcom alebo matkiným priateľom majú vyššie 
riziko stať sa obeťou zneužitia. Deti žijúce so slo-
bodnou matkou majú vyššiu mieru smrti násled-
kom úmyselného ublíženia. Deti predškolského 
veku žijúce s vlastnou matkou a nevlastným otcom 
majú štyridsaťkrát vyššiu pravdepodobnosť byť 
sexuálne zneužité než deti žijúce s obomi biolo-
gickými rodičmi. V prípade detí žijúcich s matkou 
a jej priateľom, aj keď priatelia matiek predstavujú 
iba 2 percentná nerodičovskej starostlivosti o deti, 
polovica prípadov zneužívania detí nerodičmi je 
spôsobená priateľmi matiek.

Týmto ukončujeme tento seriál o manželstve, 
ktorého odkaz môžeme zhrnúť v tom zmysle, 
že manželstvo je nielen osobná záležitosť sa-
motných manželov, ale je to aj niečo, čo má 
obrovský dopad na rodinu a spoločnosť.
Spracované na základe materiálov na 
http: / /www.marr iagemovement.org.
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Historické rodiny 

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich 
správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňa-
ní ideálu rodiny

Zachariášova rodina

Po tom, ako izraeliti na čele s Józuom vstúpi-
li do zasľúbenej zeme Kanaán, začal sa roz-
víjať základ pre príchod mesiáša na národnej 
úrovni. Boh prostredníctvom prorokov neu-
stále viedol izraelitov k tomu, aby neupadli 
do neviery a aby boli pripravení nasledovať 
mesiáša po jeho príchode. Jedným z význam-
ných prorokov bol Eliáš, ktorého misiou bolo 
priviesť ľud späť k Bohu, no tá sa nepodarila. 
Preto bol touto misiou Eliáša neskôr pove-
rený Ján Krstiteľ, ktorý mal taktiež vytvoriť 
základ na to, aby izraeliti s jeho pomocou pri-
jali mesiáša a nasledovali ho. 

Ján sa narodil Zachariášovi a jeho manželke 
Alžbete. Zachariáš ako kňaz slúžieval v chrá-
me v Jeruzaleme a jeho rodina bola veľmi 
vážená. Počatie a narodenie Jána sprevádzali 
rôzne výnimočné udalosti - Zachariáš v chráme 
onemel, lebo pochyboval, keď mu archanjel 
Gabriel zvestoval o počatí a narodení syna 
(Zachariáš a Alžbeta totiž boli už v pokro-

čilom veku), ako sa vrátila reč Zachariášovi, 
keď napísal, že sa jeho syn bude volať Ján, 
a iné udalosti, ktoré znásobovali výnimoč-
nosť Zachariášovej rodiny a samotnej Jáno-
vej osoby. V rodine Zachariáša nebolo pochýb, 
že nastal čas príchodu mesiáša a že Ján dostal 
misiu, aby ho spoznal, svedčil o ňom celému 
židovskému národu a nasledoval ho. Ján mal 
takto vytvorené vynikajúce podmienky na to, 
aby si v budúcnosti svoju misiu Eliáša mohol 
úspešne naplniť. 

Ján svojím asketickým spôsobom života vyjad-
roval svoju jednotu s Bohom a preto bol izra-
elitami rešpektovaný až do takej miery, že si 
mysleli, že on by mohol byť mesiášom. Takto 
sa vytvorila jednota medzi Jánom a izraelitami, 
čím bol vytvorený základ pre prijatie mesiáša. 
Úlohou Jána bolo nielen pripraviť ľud na prí-
chod mesiáša, ale ho aj nasledovať. Na základe 
osobného Jánovho príkladu by ostatní izraeliti 
podobne ako Ján nasledovali mesiáša, čím by 
sa vytvorila jednota medzi mesiášom a izraeli-
tami. Na základe tejto jednoty by mesiáš ako 
druhý Adam mohol naplniť svoju misiu obno-
venia padlého človeka do bezhriešneho stavu 
prostredníctvom vytvorenia bezhriešnej rodiny, 
ktorú mali pôvodne vytvoriť prvý Adam a Eva. 
Nasledovaním mesiáša by ľudia vytvorili bez-
hriešne rodiny a následne bezhriešnu spoloč-

Štyri veľké oblasti srdca
Problémy v rodine a v spoločnosti

Doteraz sme si priblížili štyri oblasti srdca 
v rodine (detská, súrodenecká, manželská 
a rodičovská), ktoré, keď sú správne 
rozvinuté, vytvárajú z rodiny prostredie 
lásky. Ak však niektorá oblasť srdca nie je 
dostatočne rozvinutá, vzniknuté problémy 
sa neohraničujú iba na samotnú rodinu, 
ale aj na spoločnosť, ktorá je rozšírením 
rodiny. 

Spoločnosť je zdravá a prosperujúca iba 
v takej miere, v akej sú zdravé a prosperujúce 
rodiny, ktoré ju tvoria. Smilstvo, promiskuita, 
homosexualita, nevera, rozvod, narkománia, 
pornografi a, zločinnosť a iné deštruktívne prvky 
sú prejavmi neriešených problémov v rodinách. 
Je to začarovaný kruh začínajúci problémami 
v rodinách, ktoré sa prenášajú do spoločnosti. 
Vzniknutá situácia v spoločnosti ovplyvňuje 
iné rodiny a problémy sa znásobujú. Pokiaľ 
sa neodstráni príčina problémov v rodinách, 
problémy spoločnosti nezmiznú. Napríklad 
v USA náklady spojené s tehotenstvom 
tínedžeriek dosahujú ročne desiatky miliárd 
dolárov vo forme dodatočných sociálnych 
dávok, nehovoriac o škodách pre spoločnosť, 
ktoré ich deti spôsobia, keď sa dostanú do 
gangov.

Keď sú rodičia nezrelí, nemôžu dať svojim 
deťom náležitú lásku a ani nie sú schopní 
odzrkadľovať Boha. Toto ochromuje schopnosť 

detí rozvíjať si svoju lásku a uvedomovať si 
existenciu Boha a jeho lásku, čo v nich môže 
vytvoriť sklon k ateizmu a materializmu. Bez 
pocitu byť milovaní rodičmi môže spôsobiť 
depresie a nízky pocit sebaúcty. Hľadanie 
chýbajúcej rodičovskej lásky môže viesť 
k užívaniu alkoholu, drog, promiskuite, 
homosexualite a dokonca až k násilnostiam. 

Nezrelá rodičovská láska nemusí vytvoriť 
bezprostredný vzťah srdca medzi nimi a ich 
deťmi, ktoré cítiac nezrelosť rodičov sa s nimi 
nemusia stotožniť. Donucovacie prostriedky ešte 
viac zhoršujú vzájomný vzťah a deti rebelujú 
nielen voči nim, ale autoritám vo všeobecnosti. 
Výsledkom je generačný problém. Iným, no veľmi 
drastickým prejavom nezrelej rodičovskej lásky, 
je incest. Zneužitím dôvery svojho dieťaťa rodič 
ničí v dieťati schopnosť dôverovať a milovať. 

Bez pravej rodičovskej lásky si deti nebudú môcť 
naplno rozvinúť súrodeneckú oblasť srdca. Keď 
sú súrodenci voči sebe ľahostajní alebo neznášan-
liví, vytvára to pocit ľahostajnosti a neznášanli-
vosti voči ľuďom vo všeobecnosti. Bez pocitu spo-
lupatričnosti nie je ťažké rozdeľovať ľudí podľa 
národnosti, rasy, vierovyznania a následne z tohto 
dôvodu prepuká národnostná, rasová a nábožen-
ská neznášanlivosť. 

Zlyhanie v oblasti manželskej lásky je hlavnou 
príčinou rozpadu rodín. Trvalé manželstvo si 
vyžaduje duchovnú zrelosť a dobrý charakter, 

ktoré sa budujú prostredníctvom žitia 
pre iných. V opačnom prípade osobné 
záujmy každého z partnerov prevážia nad 
romantickými ideálmi, z ktorých začal vzťah. 
Keď následne manželstvo zlyhá, deti sú tým 
poznačené, pretože namiesto očakávanej 
rodičovskej lásky boli zradené. Jedine keď 
Božia láska prebýva uprostred manželstva 
a vernosť je samozrejmosťou, manželia 
môžu vytvoriť trvalé a neotrasiteľné 
manželstvo. Cudzoložstvo ničí manželstvo 
a predmanželský sex ničí základ pre trvalé 
manželstvo. Preto náboženstvá považujú 
smilstvo za horšie od vraždy. Vraždou sa 
zabije telo, no nie duch, zatiaľ čo smilstvo 
poškodzuje aj ducha a schopnosť milovať. 
Ak je zavraždený príkladný rodič, deti 
môžu byť na neho naďalej hrdé. Avšak rodič 
spáchajúci cudzoložstvo zničí predstavu 
svojich detí nielen o ňom, ale taktiež o pravej 
láske a trvalom manželstve.

Predstavitelia spoločnosti sú akoby v pozícii 
rodičov. Keď nie sú dostatočne zrelí, nie 
sú schopní naplniť si svoje spoločenské 
zodpovednosti s pravou láskou. Namiesto 
toho zneužívajú svoje postavenie na 
presadzovanie svojich záujmov na úkor 
občianskych a spoločenských. Výsledkom 
je naša nespokojnosť s nimi a rozhorčujeme 
sa nad ich mocou a privilégiami. Preto svet 
túži po predstaviteľoch, ktorí by spravovali 
spoločnosť s pravou láskou. 

Pokračovanie v budúcom čísle.

nosť, inými slovami Božie kráľovstvo ako na 
zemi, tak i v nebi.

Avšak Ján, aj keď vytvoril základ pre mesiáša 
a pri rieke Jordán svedčil o Ježišovi ako me-
siášovi, nenasledoval ho. Neskôr začal Ján 
dokonca pochybovať o tom, či Ježiš je mesiáš 
a aj keď vedel, že sám je druhým príchodom 
Eliáša, poprel Ježišove slová hovoriace o tom, 
že je navrátený Eliáš. Keďže však izraeliti 
verili Malachiášovmu proroctvu, že Eliáš má 
prísť pred mesiášom, a verili Jánovi, všetok 
základ, ktorý vytvoril Ján a naviazanosť izra-
elitov na Jána spôsobili, že neverili Ježišovi, 
ktorý tvrdil, že Ján je navráteným Eliášom, 
čím bola jeho misia spasenia ohrozená a Ježiš 
bol vystavený prenasledovaniu.

Je smutné, že Ján, aj keď musel vedieť, že je 
navráteným Eliášom, a že jeho misiou je pri-
praviť národ na to, aby nasledoval mesiáša 
a predovšetkým, aby on sám nasledoval me-
siáša a ukázal tak príklad ostatným ľuďom, 
ktorí ho rešpektovali, v takejto dôležitej misii 
zlyhal a navyše poprel Ježišove slová o sebe. 
Toto osobné zlyhanie, ako sa neskôr ukázalo, 
malo tragické následky pre Ježiša a následne 
pre celý izraelský ľud a svet.

Pokračovanie v budúcom čísle.
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Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame pokračovanie životopisu zakladate-
ľov 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 vy-
daji ponecháva svoje rodné priezvisko, pričom 
deti dostávajú priezvisko po otcovi. 

Mun Son Mjong - obdobie 1968-1974

Na základe vyhlásenia Dňa rodičov, Dňa 
detí a Dňa všetkých vecí bol 1. januára 1968 
vyhlásený Boží deň. 13. januára bola zalo-
žená Medzinárodná federácia pre víťazstvo 
nad komunizmom (IFVOC). 22. februára 
sa uskutočnilo požehnanie manželstva 436 
párov. 23. decembra sa v Soule uskutočnilo 
kórejsko-japonské zhromaždenie VOC.

2. februára 1969 sa začalo druhé svetové turné 
po 21 krajinách a trvalo do 2. mája. Počas neho 
sa uskutočnilo požehnanie manželstva 43 pá-
rov (USA, bývalá NSR a Japonsko). 25. mája sa 
narodil syn Hjon Džin. 

12. januára 1970 sa v Soule za účasti 5 ázijských 
krajín uskutočnilo prvé ázijské zhromaždenie 
VOC. 17. júla sa narodil syn Kuk Džin. 20. sep-
tembra sa v Tokiu uskutočnilo zhromaždenie 
Svetovej protikomunistickej ligy. 21. októbra sa 
uskutočnilo požehnaniemanželstva 777 párov 
za účasti párov z 10 krajín.

20. decembra začal vychádzať mesačník Tongil 
Sege. 22. mája 1971 sa v Tokiu uskutočnilo dru-
hé ázijské zhromaždenie VOC. 5. decembra za-
čalo tretie svetové turné manželov Munovcov po 
15 krajinách a trvalo do 8. mája 1972. V USA sa 
v New Yorku uskutočnilo „Zhromaždenie pre 
Boha“. Stretol sa s mnohými kongresmanmi 
a senátormi. Vznikol evanjelizačný projekt 
OWC (One World Crusade - Kampaň za jednot-
ný svet). Počas turné sa organizovali zhromaž-
denia VOC. 

V USA sa 3. februára 1972 začalo prvé prednáš-
kové turné s mottom „Deň nádeje“ a pod názvom 
„Dnes hovorí Boh“. V marci sa uskutočnili verej-
né prejavy vo Veľkej Británii a bývalej NSR. Po 
návrate z turné do Kórey bol 1. októbra založený 
Unifi cation Thought Institute (Inštitút fi lozofi e 
zjednotenie). 21. novembra odcestoval do USA, 
aby otvoril zhromaždenie ICUS (International 
Conference on the Unity of the Sciences - Me-
dzinárodná asociácia o jednote vedy) a pokra-
čoval v ďalších projektoch. Cirkev zjednotenia 

bola založená vo všetkých štátoch USA. Tisíc-
ky ľudí prijímajú nové posolstvo. 6. mája 1973 
bola založená PWPA (Professors World Peace 
Academy - Akadémia profesorov za svetový 
mier).1. októbra sa začalo druhé prednáškové 
turné po USA Deň nádeje s názvom „Kres-
ťanstvo v kríze: Nová nádej“. Vítali ho mnohí 
verejní prestavitelia, boli mu odovzdávané 
kľúče od mesta, udeľované čestné občianstvá 
a deň jeho prejavu bol vyhlasovaný za Deň 
nádeje a zjednotenia. Aktívne sa podieľal na 
riešení spoločenskej krízy, ktorá prepukla 
aférou Watergate. Obsahom jeho vyhlásenia 
k tejto afére bolo Odpúštiť, milovať, zjednotiť 
sa. Jeho výzva sa nestretla s pochopením a aj 
obrovský rast a podpora viedla zo strany mé-
dií k prenasledovaniu, ktoré trvalo niekoľko 
desaťročí. Objavuje sa očierňovanie v podo-
be informácií o vymývaní mozgov, o jeho 
hypnotickom vplyve a špiónskej činnosti. 
V decembri sa jeho rodina sťahuje z Kórey 
do USA. 

Po skončení turné sa 1. februára 1974 stretá-
va v Bielom dome s prezidentom Nixonom. 
15. februára začalo tretie prednáškové turné 
po USA Deň nádeje s názvom „Nová bu-
dúcnosť kresťanstva“. 5. marca bola v Kó-
rei založená umelecká škola Little Angels. 
7. mája predniesol v Tokiu prejav pred vyše 
1700 predstaviteľmi spoločnosti. 17. sep-
tembra sa začalo štvrté prednáškové turné 
po USA Deň nádeje. 18. septembra mal re-
verend Mun prejav v Madison Square Gar-
den v New Yorku pred 25000 poslucháčmi. 
8. októbra predniesol prejav na pôde Kongresu 
USA pod názvom „Amerika v Božej prozre-
teľnosti“. 
Pokračovanie v budúcom čísle.

Praví rodičia a vek Splneného 
zákona
(Prejav pani Hak Ča Han Munovej zo 7. septem-
bra 1993 pred zástupcami 97 krajín v budove 
OSN v New Yorku, výňatky z prejavu.)

Božím ideálom pri stvorení prvých ľudských 
predkov Adama a Evy bolo, aby sa zdokonalili 
prostredníctvom pravej lásky a aby potom ako 
Praví rodičia vytvorili dobrú rodinu pravej lásky, 
pravého života a pravej rodovej línie. Táto rodi-
na by sa stala počiatkom Nebeského kráľovstva.

V dôsledku pádu ľudských predkov musel Boh 
začať dielo spásy. Cieľom Božej prozreteľnosti 
spásy je obnoviť muža a ženu, reprezentujúcich 
Adama a Evu, ako Pravých rodičov upriamených 
na Božiu pravú lásku tak, aby sa mohla vytvoriť 
pravá rodina. 

Na základe Máriinej viery a zásluh Rebeky a 
Támar si Satan nemohol robiť nároky na Ježiša 
v Máriinom lone. Ježiš sa narodil v pozícii pra-

vého syna v úplnej a priamej Božej rodovej línii. 
Je prvým pravým synom Boha po očistení padlej 
rodovej línie. Mária stála v pozícii, v ktorej mala 
obnoviť padlú Evu a vybudovať jednotu medzi 
Ježišom, ktorý bol v pozícii Ábela, a jeho starším 
bratrancom Jánom Krstiteľom, ktorý bol v pozí-
cii Kaina. Táto jednota bola nevyhnutným pred-
pokladom, aby izraelský národ spoznal v Ježišovi 
Mesiáša. Ján bol starší. Mal veľa nasledovníkov 
a všetci si ho vážili. Ako Ježiš vysvetlil svojim 
učeníkom, Jánova misia bola naplnením starozá-
konného proroctva, že sa vráti prorok Eliáš, aby 
“vyrovnal cestu Pánovi”.
 
Ale splnil si Ján svoju úlohu v Božej prozreteľnos-
ti? Lukášovo evanjelium nám vraví, že Ján prišiel 
“v duchu a moci Eliášovej”. Ján však poprel, že je 
Eliáš, a pochyboval o tom, že Ježiš je Mesiáš, hoci 
dostal jasné zjavenie pri rieke Jordán, keď krstil 
Ježiša. Ján bol všeobecne uznávanou nábožen-
skou osobnosťou, kým na Ježiša sa pozerali ako 
na nemanželského syna chudobného tesára. Bez 
Jánovej podpory židovský národ nebol schopný 
uveriť v Ježiša, ani ho nasledovať. A tak sa Ježiš 
musel podujať na ťažkú cestu a zvestovať o sebe 
sám.

Ján Krstiteľ mal Ježišovi pomôcť stať sa nábo-
ženským vodcom Izraela. Ak by si Ján splnil svo-
ju úlohu, potom by sa judaizmus ako náboženstvo

v pozícii Ábela a izraelský národ v pozícii Kaina 
mohli zjednotiť v centre s Ježišom. Táto jednota 
Kaina a Ábela by položila základ pre svadbu Ba-
ránka. Ježiš a jeho nevesta by nakoniec ako Praví 
rodičia dosiahli nebeské kráľovstvo.

Tento vznešený osud sa však nenaplnil. Boli 
to práve veriaci ľudia, ktorí odmietli Ježišo-
ve slová a žiadali jeho ukrižovanie. Konfron-
tovaný s nevierou Izraela sa Ježiš rozhodol 
dať svoj život, aby dosiahol pre ľudstvo du-
chovné spasenie. Vedel však, že Kristus bude 
musieť prísť znovu, aby okrem duchovného 
spasenia priniesol aj fyzické alebo pozemské 
spasenie.

Mám veľkú česť oznámiť vám, že sa vytvorila 
prvá dokonalá Pravá rodina. Môj manžel a ja 
spolu s našimi deťmi a vnúčatami sme sa ab-
solútne oddali službe Bohu a ľudstvu. S tromi 
generáciami v jednej rodine sme dosiahli na ro-
dinnej úrovni “Strom života”, o ktorom sa ho-
vorí v Biblii. Je našou úprimnou nádejou, že sa 
symbolicky naštepíte na tento strom a spojíte 
sa s nami v našom úsilí vytvoriť ideálny národ 
a svet. To označuje začiatok veku Splneného 
zákona.

Úplné znenie sa nachádza na stránke FFWP 
- http://www.federaciarodin.sk.     
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Reverend Mun s prezidentom Nixonom
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Vy sa pýtate, my odpovedáme 
Je reverend Mun naozaj mesiá-
šom?
Aj keď toto nie je témou v rámci 
Federácie rodín, často sa objavu-
je. Ťažko na to však jednoznačne 
odpovedať. Ide o to, čo sa pod 

týmto pojmom rozumie. Ak sa niekoho, kto 
verí, že Ježiš je mesiáš, spýtate, čo robí Ježiša 
mesiášom, dostanete rôzne odpovede. Lebo 
bol počatý z Ducha Svätého, robil zázra-
ky, vstal z mŕtvych a podobne. Tak v tomto 
zmysle reverend Mun rozhodne nie je mesiá-
šom. Slovo mesiáš znamená spasiteľ. Je to mi-
sia daná od Boha spasiť ľudí od ich prepojenia 
so satanovou líniou a navrátiť ich späť do Božej 
línie. Tým sa zvráti následok Pádu spáchaného 
Adamom a Evou, ktorí namiesto Božej rodi-
ny vytvorili satanovu rodinu. Boh pripravoval 
podmienky na to, aby Ježiš prišiel ako mesiáš. 
Avšak tým, že bol ukrižovaný, misia spasenia 
ľudí a sveta nebola zavŕšená a preto sa nemohlo 
vytvoriť Božie kráľovstvo. Ježiš poveril touto 
misiou mladého Muna. Mun sa za mesiáša ne-
pasoval a ani po tom netúžil. Preto vzhľadom na 
to, že reverend Mun dostal túto misiu, možno ho 
vnímať ako mesiáša. Avšak v rámci Federácie 
rodín sú reverend Mun s manželkou vnímaní 
ako praví rodičia, pretože ako prví na zákla-
de Ježišovho poverenia vytvorili manželstvo 
a rodinu na Božej strane, akú mali pôvodne 
vytvoriť Adam a Eva, a neskôr aj Ježiš. Tým 
sa otvorila cesta každému človeku, aby bol 
spasený a mohol spoločne s Pravými rodičmi 
budovať Božie kráľovstvo. 

Udalosti

Medzikultúrne manželstvo 

22. februára 2007 sa v Kórei uskutočnil obrad po-
žehnania medzikultúrneho manželstva, na ktorom 
sa zúčastnilo vyše 500 reprezentatívnych párov s 
celého sveta. Medzi nimi boli taktiež deti amba-
sádorov mieru rôznej národnosti, rasy a nábožen-
ského vyznania. Páry boli vyzvané, aby naplne-
ním požehnania ukázali spôsob vytvorenia rodiny 
v centre s Bohom a aby sa životom pre iných po-
dieľali na vytváraní sveta mieru, po ktorom túži 
Boh.

Vyhlásenie začiatku novej univerzálnej civilizá-
cie mieru

3. apríla 2007 sa začalo turné reverenda Muna po 
Kórei za účelom prehlásenia začiatku novej uni-
verzálnej civilizácie a kultúry ženy.  Počas turné 
sa na prejavoch zúčastnili tisícky významných 
hostí, predovšetkým ambasádori mieru. Obsa-
hom bolo poukázanie na to, že z hľadiska Božej 
prozreteľnosti teraz nastupuje doba po príchode 
neba.To znamená, že svet plný zla a hriechu za-
nikne a objaví sa svet dobra a pravdy. Účastníci 
boli vyzvaní, aby sa aktívne podieľali na vytvá-
raní takéhoto sveta. 

25. výročie založenia Washington Times

17. mája 2007 sa vo Washingtone D.C. uskutočni-
la oslava výročia založenia informačného média 
Washington Times za účasti významných spolo-
čenských predstaviteľov z 82 krajín, napríklad 
George H. W. Busha. George W. Bush, Ki-moon 
Pan, Margaret Thatcherová, Jarosław Kaczyński, 
zaslali blahoprianie oceňujúce význam Washing-
ton Times pre demokraciu, slobodu tlače a sve-
tový mier. 

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
Mierové posolstvá

Ľudstvo neustále túži po mieri, a napriek tomu 
náš svet sužujú vojny a konfl ikty. Spravodajské 
prehľady prinášajú každý deň zo všetkých kútov 
sveta správy o násilí - medzi národmi,v našich 
komunitách a dokonca i v rodinách. Aj keď 
niektorí pochybujú, že trvalý mier je za týchto 
okolností možný, v ľudskom srdci neprestáva 

horieť túžba po mieri. Preto neváhajte a naplňte 
ju!

Federácia rodín v spolupráci s Univerzálnou mie-
rovou federáciou vydala jedinečnú publikáciu pod 
názvom „Božia ideálna rodina a ideálne kráľov-
stvo mieru“, ktorá sa po celom svete v súčasnosti 
šíri ako presvedčivé a jedinečné posolstvo mieru, 
ktorého autorom je reverend Son Mjong Mun. Je 
určené všetkým ľuďom viery a svedomia, ktorí sa 
úprimne usilujú o mier.

Univerzálna mierová federácia (UPF) je glo-
bálnou alianciou jednotlivcov a organizácií 
oddaných vytvoreniu mieru vo svete, v kto-
rom budeme môcť žiť v slobode, harmónii, 
spolupráci a vzájomnej prosperite. UPF má 
víziu ľudstva ako jednej globálnej rodiny 
Boha žijúcej v súlade s univerzálnymi prin-
cípmi.Bližšie informácie o Univerzálnej miero-
vej federácii na www.peacefederation.org.

Túto publikáciu v tlačenej podobe môžete získať 
telefonicky na 02-5292 6615 alebo emailom na 
iifwpsk@conilguk.sk.

V elektronickej podobe sa nachádza na stránke 
www.federaciarodin.sk v časti Osveta FFWP 
- Mierové posolstvá. 
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Je reverend Mun naozaj mesiá-
šom?
Aj keď toto nie je témou v rámci 
Federácie rodín, často sa objavu-
je. Ťažko na to však jednoznačne 
Federácie rodín, často sa objavu-
je. Ťažko na to však jednoznačne 
Federácie rodín, často sa objavu-

odpovedať. Ide o to, čo sa pod 

??

Časopis a Vy
V prípade, že Vám nejaké číslo časopisu 
chýba, alebo poznáte niekoho, kto by ho rád 
obdržal, kontaktujte našu redakciu emai-
lom. 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 Vaše návrhy alebo príspev-
ky. Radi ich prehodnotíme a uverejníme.


