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Eden od sklepov Generalnega kapitlja v Sao Paulu v Braziliji, ki je potekal novembra 2011, se glasi: 
"Mladi, ki jih vznemirja, in prav je tako, vprašanje spolnosti, potrebujejo pomoč Frančiškovega svetnega reda. 

Kot odgovor naj člani Frančiškovega svetnega reda tem mladim ponudijo konkreten zgled s svojim načinom 

življenja. Kapitelj predlaga vključitev zapisov bl. Janeza Pavla II. o »Teologiji telesa« v vzgojne programe FSR 

in FRAME, ki naj bodo članom v pomoč pri ponovnem odkrivanju lepote v spolnosti, zakonu in družini ter 

življenja po božjem načrtu v sprejemanju teh darov." 

 

Kaj je teologija telesa?  

 

»Teologija telesa« je celosten pogled papeža Janeza Pavla II. na človeka, ki je telo, duša in duh. Kot razlaga 

papež Janez Pavel II., ima človeško telo določen pomen in lahko pomaga odgovoriti na bistvena vprašanja o nas 

in našem življenju:  

 Ali ima življenje smisel in če, kaj je ta smisel?  

 Zakaj smo bili ustvarjeni kot moški in ženske? Ali je res pomembno, katerega spola smo?  

 Zakaj sta bila moški in ženska poklicana v občestvo že na začetku? Kaj nam zakonska zveza sporoča o 

Bogu in njegovem načrtu za naše življenje?  

 Kaj je namen poklicanosti v zakon ali poklicanosti v celibat?  

 Kaj točno je "Ljubezen"?  

 Je resnično mogoče biti čistega srca?  

V 129 sredinih avdiencah, ki so potekale v letih od 1979 do 1984, je papež Janez Pavel II. podal odgovore na ta 

in mnoga druga vprašanja. Njegove misli se opirajo na Sveto pismo (posebno na Evangelije, sv. Pavla in 

Genezo) in predstavljajo pogled na človeka, kakršnega je človek vreden. Papež Janez Pavel II. predstavi kakšen 

je bil človek na začetku, kakšen je sedaj (po izvirnem grehu) in kakšen bo v prihodnjem veku. Svoje sporočilo 

nato prenese na poklicanost v zakon in v celibat, ob pričakovanju Nebeškega kraljestva. 

Papeževo revolucionarno sporočilo upanja, ki je mnogim spremenilo življenje, je navzkriž z družbenimi trendi, 

ki nas nagovarjajo, da bi na telo gledali kot objekt za užitek ali stroj za manipulacijo. Janez Pavel II. v svoji 

Teologiji telesa in drugih predhodnih delih, kot je Miłość i Odpowiedzialność (Ljubezen in odgovornost), 

prikaže čudovit pogled na spolnosti. Spodbuja resnično spoštovanje daru spolnosti in nas poziva, da bi z 

njim živeli kot osebe, v skladu s svojim osebnim dostojanstvom. Njegov nauk ni namenjen le mladim in 

poročenim, pač pa ljudem vseh starosti in poklicev, saj povzema resnični pomen človeka. 

"Pozor! Če sprejemamo, kar nam Sveti oče govori v svoji Teologiji telesa, bomo videli sebe, videli druge, videli 

Cerkev, zakramente, milost, Boga, nebesa, zakon, celibat ... bomo videli svet v popolnoma novi luči. 

(Christopher West) 
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Tu predstavljamo teme za naš dosje vzgoje za leto 2013 (pripravljeno v prijaznem sodelovanju z Jenny in 

Mikom Harrington, FSR Južna Afrika). Vabimo vas, da te dosjeje uporabljate na vseh ravneh, pri 

vzgojnem delu v svojih bratovščinah. In zelo nas bo veselilo, če nam sporočite svoje izkušnje pri delu z 

našimi dosjeji za vzgojo. 

 

 

TEOLOGIJA TELESA 

 

1. Uvod (Papež Janez Pavel II., Dostojanstvo človeka, Odnos s Kristusom – in prek njegovega 

     telesa na Zemlji – Utelešenje)  
 

2. Znova k začetku – naše Stvarstvo (Izvirna samost, Izvirna enotnost, Izvirna nagota, Iskreni dar  
   samega sebe / Pomen telesa za zakonca, Spoznanje) 
 

3. Človekovo srce (Izvirni greh, Poželjivost / pohota / sram, Napetost / konflikt – človeški odnosi in 

ustvarjeno vesoljstvo, 
   Pridiga na gori) 
 

4. Odrešenje telesa (Resnica in svoboda, Obvladovanje samega sebe / čistost) 

 

5. Vstajenje telesa (Naša usoda, Videnje, Občestvo svetnikov) 

 

6. Celibat in versko življenje  

 
7. Zakrament svetega zakona   
 

8. Zakramentalno znamenje (Jezik telesa, Visoka pesem, Svobodna, popolna, zvesta, plodna)  

 

9. Etika (Humanae Vitae in naravno načrtovanje družine)  

 

10. Sklep(i) (Kultura življenja, Evangelium Vitae)  
 

 

Blaženi Janez Pavel II. 

 

Že veliko pred tem, ko je postal papež, je bil Karol Wojtyła 

svetovalec in prijatelj mnogim poročenim parom. V spovednici je 

obravnaval skoraj vse človeške težave. Osebna izkušnja druge 

svetovne vojne in nacizma, ki ju je doživel v svoji mladosti in 

zgodnjih duhovniških letih, je pomembno vplivala na njegovo 

življenje. Veliko časa je posvetil razmišljanju, pisanju in 

filozofskemu premišljevanju o pomenu človeka, telesa, ljubezni in 

spolnosti. V svoji knjigi »Ljubezen in odgovornost« zapiše, da se 

mora človek spraviti s svojo naravno veličino, ne sme pozabiti, da je 

oseba. Zapiše tudi, da če je ljubezen lepa, če je popolna in celovita, 

mora biti »celovito vključujoča«, kar pomeni, da v pravilnem redu po 

pomembnosti vključuje vse elemente prave ljubezni: »ljubezen v 

polnem pomenu besede je vrlina, ni le čustvo in nikakor ne le 

vzdraženje čutov.« 

 

Spisi TEOLOGIJE TELESA so izviren in poglobljen pristop k cerkvenim naukom o ljubezni, 

spolnosti in zakonu. Sporočilo je sporočilo alternativne kulture. Če se ozremo naokoli: Mišljenje, da »s svojim 

telesom lahko počnem, kar hočem«, je vzrok razbitih družin, izgube človekovega dostojanstva, osamljenih ljudi 

in hude moralne zmede. Živimo v svetu, zasičenim z informacijami o spolnosti. Težko se je izogniti vplivu 

poplave spolnih namigovanj, sporočil in slik, ki nas nagovarjajo v filmih, revijah, s televizije, plakatov in 
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interneta.  

 

Med septembrom 1979 in novembrom 1984 

je papež Janez Pavel II.   

129 sredinih splošnih avdienc posvetil 

»TEOLOGIJI TELESA«,  

zakonu in človekovi spolnosti. 

 

Proučevanje tega, kako Bog razkriva svojo skrivnost 

skozi človekovo telo. Svetopisemsko premišljevanje o 

pomenu utelešenja človeka kot moškega in ženske, še 

posebej kar zadeva klic po združitvi obeh v »eno 

meso«. 

 

 
Prve tarče kulture smrti so človek, zakon in družina. Nauki Janeza Pavla II. so odgovor, ki potrdi dostojanstvo 

človeka in veličino zakona ter družine. V EVANGELIUM VITAE predstavi delovanje vzgoje in 

oblikovanja vesti, ki pomaga ljudem biti bolj človeški in jih skupaj s spoštovanjem do življenja in 

pravih medsebojnih odnosov vodi vse bliže k resnici.   
Iluzorno je razmišljati, da lahko zgradimo pravo kulturo človeškega življenja, brez da bi mladim pomagali, da 

sprejmejo in doživijo spolnost ter ljubezen in celotno življenje v njihovem pravem pomenu in tesni povezavi. 

(Evangelium Vitae 97) 

 

Če hočemo odkriti resnični pomen moškega in ženske in zakaj smo v takšnem odnosu drug do drugega, 

moramo gledati ne le na telesno zgradbo in tipično obnašanje, pač pa kaj je Bog razkril o našem osnovnem 

izvoru.  

Blaženi Janez Pavel II. se je odzval na kronično zmedo, ki vlada v družbi okoli identitete in pomena človeka. 

Poudaril je, da se identiteta in poklic človeka izpolnjujeta z in preko darovanja sebe v ljubezni. Božji načrt za 

življenje in ljubezen je tako globok in čudovit, da ko ga spoznamo, gledamo na odnos med moškim in žensko v 

popolnoma novi luči.  

 

 

Vprašanja za premišljevanje:  
1. Zakaj je papež Janez Pavel II. posvetil toliko energije pisanju in učenju o človeku,  

     spolnosti, zakonu in družini? 

2. Kako bi opisali v današnjem svetu prevladujoči pogled na spolnost in zakon?  

3. Zakaj so človek, zakon in družina prve tarče kulture smrti? 

4. Kako odprti ste do pogovorov o spolnosti in zakonskih odnosih v družinah? 

5. Premislite o svojem odnosu z Jezusom Kristusom in z drugimi.  

 

 

Viri: 
'Love and Responsibility' - Fr Karol Wotjyla,  'Man and Woman He Created them' - John Paul II,  www.theologyofthebody.net 

'Letter to the familie's - John Paul II, 'Evangelium Vitae' - John Paul II,  'Ubicumque et semper' - Pope Benedict,: -  
 

 


