
	 II.	János	Pál	pápa	szerető módon elmélkedik Isten Igé-
jéről és az emberi tapasztalatról, bemutatva a köztük lévő 
összhangot. Szabadságunkat tiszteletben tartva, saját kin-
cseink felfedezésére hív. Megközelítésében felüdülésre ta-
lálhatnak azok is, akiket elkedvetlenítettek a moralizáló ítél-
kezések.
 Nem számít, milyen gyakran értük be sokkal kevesebbel. 
Ez az üzenet nem eröltet semmit, hanem szexualitásunk 
gyógyulásának és helyreállításának lehetőségét kínálja fel. 

Christopher	West 
A test teológiája kezdőknek - Bevezetés II. János Pál pápa szexuális forradalmába

Ha hiszek, akkor 
nem a sa ját lelki
ismeretem dolga, 
hogy mit teszek?

Ha igazán szeret
jük egymást, akkor 
miért ne élhetnénk 
együtt már a há
zasság előtt?

Mi az Egyház 
problémá ja a fo
gamzásgátlással?
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...Az Ajándék szAbAdságA?
Azt jelzi, hogy a bűnt megelő
zően a férfi és a nő teljesen 
szabadok voltak és csak arra 
vágytak, hogy ajándékok lehesse
nek egymás számára. A szexuális 
vágyat nem megfékezhetetlen 
késztetésként tapasztalták meg.  
Mi is arra vagyunk meghívva, hogy 
visszaszerezzük ezt a szabad
ságot.

...A Hit ?

A hit megnyitja a sz
ívet 

isten kegyelm
e és ajándé

kai iránt, am
it a szentlélek 

áraszt az em
beri szívbe.

...A kEgyElEM?

A kegyelem képessé teszi a 

férfiakat és nőket arra,
 hogy 

„azzá váljanak, akik
”, hogy isten 

szándéka szerint él
jenek és sze

ressenek. A kegyelem az ember 

egész személyét, testét és lel
két  

átjárja, és képessé
 tesz arra, 

hogy az őszinte öná
tadásban 

ajándékozzuk oda magunkat.

...Az Őszinte 
önátAdás?

krisztus megmutatja, hogy 
a szeretet az önátadásban 
valósul meg. Az ember önma
ga őszinte odaajándékozásán 
keresztül találhat önmagára, 
ami azt jelenti, hogy csak 
akkor képes felismerni, 
ki is valójában, ha úgy kezd el 
szeretni, mint krisztus.

...A szégyEn?
A szégyen egyrészt jó, mert védi a test értékét és jóságát attól, hogy a „bűnös vágy” eltárgyiasítsa. 
Másrészt az ősbűn következménye, és azt jelzi, hogy testünkben már nehezen látjuk meg isten titkainak feltárulását.

...A Bűnös vágy?

A szexuális vágy akkor bűnös, 

ha meg van fosztva isten 

szeretetétől. 

Az emberben a bűnös vágy a 

másik személy (ki)használá

sára, és a saját kielégü
lésére 

irányul. A szeretet viszont a 

másik javát kívánó önátad
ás 

felé vezet.

...A tisztAság?
Ez az az erény, ami a szexuá

lis vágyat a személy legtel

jesebb értéke: az önátad
ó 

szeretet felé irányítja.

Ha tiszta a szívünk, akkor a 

testet annak fogjuk fel, annak 

látjuk és tapasztaljuk meg, 

aminek isten teremtette: 

szeretete kinyilatkoztat
á

sának.

...A tEst tEológiájA?
Annak tanulmányozása, hogy 
az emberi testen keresztül  
isten hogyan nyilatkoztatja 
ki velünk kapcsolatos titkait 
és szeretettervét...  
Ugyanez a címe ii. jános 
Pál pápa ebben a témában 
elhangzott 129 rövid beszé
dének.

Hogyan tudHatsz meg többet?
ne félj, evezz a mélyre!
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miért olyan bonyolult ez? Hol kezdjem?
mi is az ...

imára

helyekre, ahol 
beszélnek erről

megerősítésre

mások tapasztalataira


