
POHĽAD NA PRIRODZENÉ METÓDY Z ANTROPOLOGICKÉHO HĽADISKA 
 
 
Mnohí kresťania či nekresťania, majú problém s týmito pravdami o prirodzenom plánovaní 
rodičovstva, pretože to považujú za výmysly Katolíckej cirkvi, jej naivné stredoveké pohľady na 
manželské spolužitie, alebo príliš ideálne predstavy o manželskej sexualite, ktoré sú odtrhnuté od 
reality.  
 
Títo ľudia si neuvedomujú jednu dôležitú vec, a to fakt, že Katolícka cirkev (KC) v súvislosti 
s týmito témami hovorí o prirodzených zákonoch, ktoré sú vpísané do každého človeka, formuluje 
tieto zákony a vysvetľuje ich, aby človek spoznal kým je a dosiahol cieľ, pre ktorý bol stvorený. 
Korene nášho problému s antikoncepciou siahajú do ľudskej prirodzenosti, teda sú spojené 
s pedagogikou tela. Úloha, ktorá je pred nami, je pomôcť manželom objaviť, že ich tajomstvo 
manželskej jednoty a lásky nemá základ MORÁLNY, ALE ANTROPOLOGICKÝ, TEDA 
HLBOKO PRIRODZENÝ, ĽUDSKÝ! 
 
Takže toto učenie prirodzených metód nie je žiadnou nadstavbou nad tým, čo je ľudské, nie je to nič 
navyše, čo by Cirkev chcela človeku hodiť na chrbát, ako nejaké bremeno, je to jednoducho náuka 
o tom najľudskejšom a zároveň najbožskejšom, čo v človeku je.  
 
Snažme sa uvažovať ako nekresťania. Ako ateisti, ktorí hľadajú pravdu o ľudskej láske. 
Muž a žena sa priťahujú. Priťahujú sa na základe tela. Samozrejme, že to, čo sa mi na tom druhom 
páči, nie je len jeho telo, ale ono je tak či tak cestou, cez ktorú si vyjadrujeme vzájomnú náklonnosť 
a to, čo voláme láskou. Naše telá nás vťahujú do stále hlbšej intimity, až do spojenia tiel, z ktorého 
môže vzniknúť nový ľudský život. Nikto nepovie, že muž a žena sa pária, ale že sa milujú, pretože 
ľudské rozmnožovanie je viac ako rozmnožovanie – je to milovanie sa. Tomuto rozumejú všetci, 
nie len kresťania. Prečo to teda je viac ako rozmnožovanie, ako párenie, prečo je sex medzi mužom 
a ženou milovaním sa? Pretože pri milovaní, pri manželskom objatí, sa spájajú nie len telá ale aj 
osoby – dve osoby – jedno JA a druhé JA. Jednoducho nie sme zvieratá, sme ľudia, stvorenia, ktoré 
jediné na tejto zemi sú schopné milovania sa, nie len rozmnožovania sa.  
 
A tak, do spojenia muža a ženy musí vstupovať aj nejaká logika, etika, morálnosť, pretože tam, kde 
sa stretajú v komunikácii dve osoby, musí byť prítomný aj nejaký poriadok, ktorý pomáha obom 
vyjadriť sa v tomto vzťahu, dialógu, komunikácii. A spojenie muža a ženy je veľmi hlboká 
komunikácia, veľmi intímny dialóg, pretože, ako sme povedali, nie je to hra dvoch tiel, dvoch 
niekoľkokilových kusov mäsa, ale je to spojenie osôb, dvoch bytostí, ktoré majú vôľu, rozum, 
schopnosť reflexie, darovania sa, vernosti... Teda môžeme povedať, že sex je dialóg, rozhovor, 
komunikácia, reč. V komunikácii hovoríme a počúvame. Niečo dávame zo seba tomu druhému, 
ktorý to prijíma a adekvátne na to reaguje. Cez komunikáciu sa buduje vzťah, pretože cez 
komunikáciu spoznávam toho druhého a začínam sa k nemu približovať, alebo opak – vzďaľovať, 
ak jeho komunikácia komunikuje, dáva niečo, čo neprijímam.  
 
Sex je teda dialóg, je to jazyk tela a zároveň jazyk lásky. Podstata tela spočíva v zjavení a vo 
vyjadrení lásky, tej lásky v ktorej sa človek ako osoba stáva darom a následne potom práve 
prostredníctvom tohto daru uskutočňuje samotný zmysel svojho bytia a svojej existencie – 
hovorí sv. JPII. 
 
Lenže na to, aby som sa dorozumel, musím poznať jazyk, reč, ktorému rozumiem ja aj ten druhý. 
Pri sexe je tým jazykom telo. Na to, aby som sa jazykom mohol dobre dorozumievať, potrebujem 
ho poznať. Na to, aby som mohol telom vyjadriť lásku, potrebujem poznať svoje telo aj telo 
toho, komu svojím telom komunikujem lásku. Potrebujem poznať, kedy tým svojím telom pri 



spojení manžela a manželky komunikujem lásku a kedy komunikujem nie-lásku. Kedy ten jazyk tiel 
znamená – milujem ťa a kedy znamená nemilujem ťa. Pretože tento jazyk tiel tu je a my ho 
nevymýšľame. My sa ho učíme, tak ako každý iný jazyk – rodný, cudzí. My si nevymýšľame slová, 
my ich objavujeme a správne používame – potom nám tí druhí rozumejú.  

Ak je teda manželské objatie rečou, tak vieme, že rečou môžeme vzťah budovať a rečou 
môžeme vzťah rúcať. Ak je dnes toľko nefungujúcich manželstiev, je to preto, lebo títo manželia si 
pri manželskom objatí rečou svojich tiel namiesto lásky vyjadrovali nie-lásku. Jednoducho sa 
nenaučili povedať si „Milujem ťa“ jazykom ich tiel. Je ľahké povedať – Milujem ťa – ústami, ale 
povedať – Milujem ťa – skutkom, teda vzájomným jazykom tela pri manželskom objatí, to už nie je 
také jednoduché.  
 
Takže: kedy sa milovaním manželia milujú a kedy nie?  
Telo je prostriedok, cez ktorý sa v manželskom objatí môže zjaviť láska toho druhého, ale aj opak 
– môže zjaviť aj sebectvo toho druhého. To nie je automatika – milujeme sa, tak si vyjadrujeme 
lásku. Reč môjho tela pri manželskom objatí môže byť správna aj nesprávna. Povedali sme si, že 
v manželskom objatí pristupujú k sebe dve osoby, nie dva živočíchy. Tzn., že toto spojenie tiel 
vyjadruje aj postoj jedného voči druhému, nie len telesnú potrebu. A ľudský postoj znamená 
slobodný a vedomý úmysel, ktorý dávam konanému skutku a tento úmysel dáva danému skutku 
hodnotu. To, ako, akým spôsobom, pristupujem k telu toho druhého, vyjadruje môj skutočný vzťah 
k tomuto človeku. Čím je pre mňa telo manžela, manželky, tým je pre mňa osoba manžela, 
manželky. A čo je znakom úcty voči telu? Je to úcta voči plodnosti. Pretože ženské telo je preto 
ženské, lebo je plodné ako ženské a mužské telo je preto mužské, lebo je plodné  ako mužské. Preto 
je podstatný v prvom rade môj postoj k plodnosti toho druhého. A tak sa v prirodzenej rovine 
celý tento problém skutočnej reči lásky dvoch tiel muža a ženy redukuje na to, či si plodnosť 
toho druhého ctím a rešpektujem ju, alebo po nej šliapem a ničím ju ako nežiadúci prvok 
vzájomného vzťahu. Ak si ctím plodnosť toho druhého, ctím si jeho osobu.  
 
Avšak aby som si ctil a rešpektoval plodnosť toho druhého, musím ju poznať, poznať jej 
zákonitosti, poznať ako funguje. Poznať zákon plodnosti, ktorý je vpísaný do muža a ženy a zvlášť 
tento zákon poznať v žene, ktorá je na svete preto, aby objavila svoju identitu skrze materstvo, teda 
skrze plodnosť. Preto si myslím, že žene veľmi pomáha budovať úctu a lásku k sebe samej, keď 
pozná zákon plodnosti, ktorý v sebe nosí a rešpektuje ho a v mužovi sa buduje úcta a láska k svojej 
manželke, keď tiež pozná tento zákon plodnosti vo svojej manželke a rešpektuje ho.  
 
Záujem o plodnosť, poznanie plodnosti, chránenie plodnosti, láska k plodnosti... toto všetko sa má 
stať stredobodom pozornosti manželov, pretože v správnom postoji k plodnosti tkvie ich 
požehnanie, ich šťastie. V Gn 1, 22 čítame: „Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte a množte 
sa...“. Božie požehnanie tu veľmi úzko súvisí s plodnosťou. Plodnosť by mala byť pre manželov 
prvým dieťaťom, o ktoré sa začínajú poctivo starať, je to poklad, ktorý objavujú a chránia 
zároveň. Je to os, okolo ktorej sa točí manželský život. Je to studňa, z ktorej vyviera Božie 
požehnanie a Kristova milosť sviatosti manželstva, pretože vždy, keď si manželia prejavujú lásku, 
majú účasť na Kristovej láske, obohacujú sa navzájom nie len tou svojou, ľudskou láskou, ale 
Kristovou láskou a čo viac sa toto deje vtedy, keď si túto lásku vyjadrujú manželským objatím, 
v ktorom vyjadria úctu a lásku k plodnosti a nie opak. 
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