
Láska, telo a sexualita podľa 



   



TT podľa Westa 

1. Pred figovými listami: náš počiatok Mt 19,3-9 

2. Figové listy: naša história Mt 5,27-28 

3. Bez figových listov: naše večné určenie Mt 22,23-33 

 

4. Manželstvo dohovorené v nebi: celibát pre kráľovstvo Mt, 19,12 

5. Obraz jednoty Krista a Cirkvi: kresťanské manželstvo Ef 5 

6. Teológia v spálni: láska a plodnosť  
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Kresťanské manželstvo 

Obraz jednoty X´ a C´ 

Ef 5 

Podriadenosť 

Manžel 

Svätosť 

Paradigma dejín spásy 

„veľké tajomstvo“ 

Reč tela 



Biblický základ kresťanského manželstva 

manželstvo podľa ∆´ poriadku 

Ef 5,21-32 

Gn 3,16 – dôsledok hriechu 

suma náuky o ∆´ a čl. 

∆´ snubná láska  

v SZ pootvorená 

v NZ, Ef odhalená 

stále tajomná 

v kontexte! 



Ef 5 

jazyk vtedajšej mentality a kultúry 

skrze neho ohlasuje tajomstvo X´ 

podriadenosť – na tento slovník ste zvyknutí 

u X´ učeníkov to ale znamená 

kard. Turkson v BA 



Ef 5:                    podriadenosť 

= úplne sa oddať 

= vzájomné sebadarovanie 

 - ako X, z úcty ku X Ef 5,21 

= snubný význam tela 

proti vtedajšej kultúre 

„V manželstve máš len jedného podriadeného. To si ty. 
A máš len jedného predstaveného. To je tvoj partner.  

Je to najprísnejšia rehoľa.  V reholi sa pred matkou 
predstavenou sestry stratia, raz vidí jednu, raz druhú. 
V manželstve si stále na očiach. Stále tam je.“ 

vzájomná 



Ef 5: vzájomná podriadenosť 

 podriadenie sa = submission 

 mission ♂ = X´ Mt 20,28 

♀: dovoľte ♂, aby vám slúžili 

posvätný poriadok lásky 

        X & ♂    

 C & ♀  

 odlišná, komplementárna  

      podriadenosť  



Ef 5: vzájomná podriadenosť 

skutočná láska ♂ →  

                      spoločné vyvrcholenie 

♂ → sebaovládanie a nežnosť 

        vytrvalý a tuhý boj 

 

 

 

 → West: pokorné ospravedlnenie ♀ 

s. 212 



Svätosť – manželstvo – sviatosti  

doba sv. Pavla: nevesta – očistný kúpeľ pred svadbou 

KKC 1617: krst je svadobný kúpeľ pred 
svadobnou hostinou Eucharistie 

 aj ostatné sviatosti majú snubný charakter 

 vedú Nevestu (C) k zjednoteniu so Ženíchom (X) 

 



Manželstvo: paradigma dejín spásy 

KKC 1015 → telo 

         → manželstvo 

STVORENIE VYKÚPENIE OSLÁVENIE 

Adam & Eva  X & M X & C 

- jeho sakramentalita: znamenie veľkého tajomstva 



Manželstvo: paradigma dejín spásy 

  

zmysel života a vesmíru 

vpísaný do našich duší a tiel 

do veľkého tajomstva 

reč agapé – rodná reč tela 



Reč agapé 

 

X dáva svoje telo: 

 SLOBODNE  Jn 10,18 

 BEZVÝHRADNE Jn 13,1 

 VERNE  Mt 28,20 

 PLODNE  Jn 10,10 
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Reč tela 

 matrimonium: ratum & consumatum 

    večeradlo & kalvária 

          chrám & lôžko 

 obnovenie manž. sľubu rečou tela 

JP II: telo a sexuálne spojenie sú prorocké 

Reč tela môže aj klamať 

 - Judášov bozk 

 - „otec lži“ 
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Najkrajším vyznaním lásky je jej trvanie 

 



POKRAČUJEME 

 

 

23. marca 2014 

 


