
5. 
Manželská láska: „živá socha“, ktorá znázorňuje Boha 

 
Svätý Otec 
„Ako si predstavujeme Božiu lásku? Existuje vo svete nejaká konkrétna skutočnosť, ktorá nám pomôže 
vidieť túto lásku našimi očami? Isteže existuje! Je to rodina! Boží obraz, ktorý sa odráža v mužovi 
a žene, v manželskej láske: živá „socha“, ktorá znázorňuje Boha. 
 

„Boh Trojica je spoločenstvom lásky a rodina je jeho živým odrazom. Slová Jána Pavla II. nám 
pomáhajú chápať: ,Náš Boh vo svojom najhlbšom tajomstve nie je osamelosťou, ale rodinou, 
keďže má v sebe otcovstvo, synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je láska. Táto láska v Božej 
rodine je Duch Svätý.ʻ Rodina teda nie je čosi cudzie samotnej božskej podstate.“ (AL 11) 

 
Pedro a Trini 
Pedro: Uvedomujeme si, že Boh nás stvoril jeden pre druhého od počiatku stvorenia. Odkedy sme sa 
zasnúbili, som zaľúbený do Trini, a dodnes sa mi na nej páči zanietenie, s akým prežíva svoj život. 
Trini: Na Pedrovi sa mi páči, že je veľmi odvážny; púšťa sa do všetkých projektov, ktoré robí a venuje 
sa im s veľkým zanietením. 
 

„Prekročme teda prah tohto pokojného domu [...]. Uprostred nachádzame manželský pár – 
otca a matku – s celým ich príbehom lásky. Na nich sa uskutočňuje ten prapôvodný plán, ktorý 
Kristus intenzívne pripomína: ,Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril?ʻ 
(Mt 19, 4). A pokračuje príkazom z Knihy Genezis: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku 
a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24).“ (AL 9) 

 
Pozvanie k zamysleniu: 

 Prekročme prah nášho domova: vo vnútri objavíme náš manželský pár a náš príbeh lásky, 
v ktorom sa uskutočňuje Boží plán s nami. 

 Zaľúbili sme sa do seba, pretože sme v tom druhom zbadali iskru, ktorá odrážala niečo z Božej 
krásy. Čo v nás vyvoláva toto tvrdenie? 

 Vidím stále túto krásu v tom druhom? Rozmýšľam nad tým niekedy? 

 Zastavme sa na chvíľu, aby sme kontemplovali tajomstvo prítomnosti Ježiša v našej láske 
manželov. 

 
Dynamika rodiny: 

 Poprezerajme si spolu fotografie z našej svadby, spomeňme si na prvé chvíle, keď sme sa do 
seba zaľúbili a podeľme sa s manželom/manželkou alebo v rodine o to, prečo sme sa jeden do 
druhého zaľúbili. 

 
Dynamika v spoločenstve alebo v skupine: 

 Prítomné manželské páry/rodiny sú vyzvané, aby sa rozdelili do menších skupín a aby sa 
podelili o nejakú veselú príhodu či spomienku z obdobia, keď začínal ich príbeh lásky. 

 
Modlitba  
Chvála ti, Pane, že si nám daroval jeden druhého ako manželov 
a urobil si nás živým obrazom svojej lásky. 
Pomôž nám, aby sme každý deň napredovali  
v schopnosti hľadieť na seba úprimne, počúvať sa pozorne, hovoriť si pravdu, 
a preukazovať si vzájomne gestá prijatia, pozornosti, a lásky. 
Pane, daj, aby sme neustále žasli nad krásou svojej manželky a manžela. Amen. 


