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Moški in ženska sta podoba nedoumljive božje
skupnosti oseb
Knjiga Moža in ženo je ustvaril je delo enega od največjih
ljudi našega časa, literata, duhovnika in svetniškega Petrovega
namestnika na zemlji od leta 1978 do 2005. Janez Pavel II. v
tukaj objavljenih katehezah večkrat omenja pripravljajočo
se sinodo o družini in odpira vprašanja, ki jih bo sinoda
obravnavala, a hkrati nakazuje smer, v kateri bo našla rešitve,
tj. Božje razodetje, zapisano v Svetem pismu. Gotovo je to
tudi tista smer, v katero bo morala iti sinoda o družini, ki
se bo odvijala v letošnjem letu, da ne zgreši poti, ki nam jo
je pokazal Jezus Kristus. V katehezah, v katerih Janez Pavel
II. ob besedilu Prve Mojzesove knjige spregovori o izvirni
enosti moškega in ženske, lahko vidimo njegove temeljne
misli o »teologiji telesa«, ki pa smo jih lahko zaslutili že v
Wojtyłovih literarnih delih, na primer v drami Pred zlatarno.
V eni od pesmi v njegovem Rimskem triptihu, ki jo je naslovil
»Prazakrament«, beremo tudi naslednje verze:
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»Moža in ženo je ustvaril.«
Dobila sta darilo od Boga.
Sprejela sta vase – kot človeka – to daritev,
ki je v Njem.
Oba gola …
Nista se sramovala toliko časa, dokler je trajala daritev –
Občutek sramu pride skupaj z grehom,
zdaj pa sta v zanosu. Živita in se zavedata daru,
čeprav ga morda niti ne znata poimenovati.
Toda s tem živita. Sta čista.

Kontakt
Ivan Mohar, urednik knjige
telefon 01.244.36.66
mohar.ivan@gmail.com
3000 Celje, Prešernova 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, Knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva 1, T 01 244 36 52, F 01 244 36 75, Knjigarna: T 01 244 36 50
info@celjska-mohorjeva.si • www.mohorjeva.org

