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Svou náboženskou autoritu vybudoval Ko-
rejec Moon (jehož jméno bývá do češtiny 
foneticky přepisováno Son Mjong Mun) na 
tvrzení, že se mu jako patnáctiletému chlap-
ci zjevil Ježíš a požádal jej, aby dokončil 
jeho dosud nenaplněné poslání.2

Během následujících téměř osmdesáti 
let se s kolísající, nicméně vytrvalou dyna-
mikou rozvíjel nový synkretizující proud, 
v němž se stále zřetelněji prosazovala Mo-
onova mesiášská Nebe-tyčná a později Ne-
be-přesahující role. Není divu, že jeho ne-
ortodoxní provokativní učení často sklízelo 
zpravidla oprávněnou, jindy ale jen obava-
mi z neznámého vyvolanou kritiku.3

Po letech náboženského formování 
a ka za telských aktivit založil Moon roku 
1954 v nuzných podmínkách jihokorejské-
ho přístavu Pusan Asociaci Ducha Svaté-
ho pro sjednocení světového křesťanstva 
(zkráceně Církev sjednocení). Počátky hnu-
tí jsou zahaleny rouškou nejasností, někte-
ré prameny uvádějí, že Moon byl stíhán 
protože praktikoval s konvertitkami „očiš-
ťující“ sex.4

Ve svém základním vě-
roučném manuálu „Božský 
Princip“ (1966)5 Moon své-
rázně interpretoval příběhy 
židovsko-křesťanské Bible. 
Tvrdil, že nové Pravdy vy-
dobyl v duchovním světě: 
sám prý „bojoval proti mi-
lionům ďáblů a porazil je“. 
Fakta se ukázala natolik šo-
kující, že i Bůh je odmítl 
uznat. Korejec ale trval na 
svém a Bůh při třetím slyše-
ní objevenou Pravdu uznal. 
Moonovi se pak pokloni-
ly všechny osobnosti Nebe 
a prohlásili jej za „Vítěze 
Universa a Pána stvoření“.6

Již základní Moonův koncept vyvolává 
nedorozumění – jeho pojem Bůh totiž není 
totožný s transcendentním Bohem mono-
theismu. Podstatou Moonova modelu uni-
versa je dualita - „jin a jang“, neboli Objekt 
(Bůh) – Subjekt (stvoření). Bůh stvořil 
svět, v němž se mu měly stát jeho pro-
tějškem dokonalé lidské páry. Již Adam 
a Eva však prvním, dle Moona sexuálním, 
hříchem selhali a objekt Bůh, nemajíc od-
povídající subjekt, byl odsouzen k tisícům 
let utrpení. Jeho nadějí se stal Ježíš (Dru-
hý Adam), nikoli syn Boží, ale spravedli-
vý člověk. Plán na dokonalé Ježíšovo man-
želství byl zmařen jeho předčasnou smrtí 
a Bůh tak nadále strádal. Krátce po první 
světové válce se dle výpočtů Principu měl 
v Koreji narodit Třetí Adam...7 A Sun My-
ung Moon8 se narodil 6. ledna 1920.9

Podobně jako judaismus měl být na-
plněn křesťanstvím, zamýšlel Moon na-
hradit křesťanstvo a ostatní náboženství 
svým učením „godismem“ (z angl. God 
- Bůh). V dubnu 1960 si vzal o třiadvacet 
let mladší Korejku Hak Ja Han (Hak Ča 
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Han). Tímto svazkem Moon naplnil ko-
nečně Boží původní záměr vytvořit ideál-
ní pár Pravých rodičů. Tímto záměrem si je 
Moon jist, neboť se považuje za jediného, 
kdo „zná všechna tajemství Boha“,10 a tvr-
dil dokonce, že „stokrát stíral slzy z tváře 
Boha.“11 Během následujících dvaadvace-
ti let přivedla Hak Ja Han do Pravé rodiny 
čtrnáct potomků. (Kromě nich měl Moon 
ještě syna z prvního manželství a nejméně 
jedno dítě mimo manželství.12)

Církev expandovala nejprve v Koreji a 
v Japonsku, v roce 1973 Moon získal ob-
čanství USA a přesídlil do Ameriky. Ná-
borové praktiky moonistů se tu staly ter-
čem kritiky, hovořilo se o vymývání moz-
ků (brainwashingu) a psychické manipula-
ci13 a veřejné mínění schvalovalo práci de-
programátorů.14

Mediálně ovšem Moon získával největ-
ší pozornost hromadnými svatbami. Skrze 
svůj duchovní zrak k sobě vybíral ideální 
páry ze svých žáků, ty pak „rouboval“ na 
Boží rodovou linii své Pravé rodiny. Za-
tímco při prvním požehnání oddal tři páry, 
v posledních desetiletích 20. století se při 
hromadných svatbách na stadionech tísni-
lo tisíce dvojic.15

Díky obětavosti a práci (fundraising) 
věřících se majetek klanu Moonových 
v USA rychle rozrostl. Moon se stal prv-
ním miliardářem korejského původu, za-
ložil vlivné konzervativní noviny The Wa-
shington Times, tiskovou kancelář United 
Press International (UPI), provozoval uni-
versitu Bridgeport, síť hotelů New Yorker, 
fi rmy distribuující mořské plody, továr-
nu na pistole Kahr Arms16 a další podniky.

„Musíme nutně na celém světě zavést 
theokracii. Náboženství a politiku nelze od-
dělovat. Činit mezi nimi rozdíl se Satano-
vi líbí nejvíce“, prohlásil Moon v jednom 
ze svých projevů.17 Aby získal politický 
a náboženský vliv, založil mnoho organi-
zací s obecně chvályhodným programem 
(např. vzdělávacím, kulturním, mezinábo-
ženským apod.). Hlavní činnost těchto or-
ganizací však zpravidla tkvěla v pořádání 
konferencí, na něž zval významné osobnos-
ti. Díky jejich přítomnosti si pak budoval 
image významného náboženského vůdce 
a nechal se titulovat „reverend“.

Na základě učení Principu se Moon sta-
věl do role „nej většího antikomunisty“,18 a 
získával tak sympatie amerických politiků. 
To mu ovšem nebránilo pěstovat nadstan-
dardně přátelské vztahy s rodinou severoko-
rejských diktátorů Kim Ir-sena a Kim Čong-
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-ila. Touha stanout v čele budoucí sjedno-
cené Koreje nedávala Moonovi spát.

Koncem tisíciletí začínali Moon a s ním 
i jeho hnutí po ma lu ztrácet dech. Korejco-
vy velikášské ambice jako světo vlá da a the-
okracie vzaly za své. Všechny nenaplněné 
pozemské sny proto Moon realizoval sobě 
i svým oddaným na Onom světě.19 Počát-
kem nového tisíciletí moonističtí spiritis-
té zprostředkovali zprávy z duchovního 
světa, který - alespoň v jejich pojetí - silně 

připomíná Nebe z českých lidových pohá-
dek. Nebožtíci se stále handrkují o svých 
pozemských problémech, nicméně Bůh 
i všichni Moonovi mrtví ideologičtí či ná-
boženští odpůrci již uznali všechny mesi-
ášovy nároky a unisono jej oslavují: „Ať 
žije Spasitel lidstva a Král králů“.

Další trhlinu získal obraz mesiáše a jeho 
ideální Pravé rodiny, když začaly dospívat 
jeho děti a na veřejnost začaly prosako-
vat zprávy o neutěšené rodinné atmosfé-

ře. Jednadvacetiletý syn Young 
Jin spáchal pravděpodobně se-
bevraždu (1999). Dcery Ye Jin 
a Un Jin se se svými rodinami 
zcela separovaly. Snacha Nan-
sook Hong utekla i s pěti dětmi 
od svého manžela - násilnické-
ho, na alkoholu a drogách závis-
lého Hyo Jin Moona.20

S pokročilým stářím Moona 
se často spekulovalo, kdo bude 
jeho nástupcem v čele církve a 
Federace rodin za mír ve světě.21 
Nejprve byl vybrán již zmíněný, 
problémový nejstarší syn Hyo 
Jin „Steve“ Moon (*1962). Asi 
měsíc po jeho předčasné smrti 
byl v dubnu 2008 do čela Círk-

ve sjednocení jmenován Hyung Jin „Sean“ 
(*1979), Moonův nejmladší syn.

Příběh jednoho z nevýraznějších nábo-
ženských selfmademanů dvacátého stole-
tí se, zdá se, uzavřel. Sun Myung Moon se 
prezentoval tak nedostižnou duchovní ve-
likostí, že každý jeho nástupce nemůže než 
pietně „okuřovat“ jeho památku. Jako me-
siáš zcela a fatálně věřil ve své fi nální ví-
tězství už zde na Zemi. Na rozdíl od jiných 
vůdců po sobě proto nezanechal žádný ob-
řad ani techniku, které by mohly tmelit a na-
plňovat budoucí generace,22 a tak jeho hnutí 
pravděpodobně spěje k pomalému zániku.
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