
Resumé 
 

Bakalářská práce „Od řeči zákona (těla) k řeči v Duchu, podle díla Raniera 

Cantalamessy“ 

má za cíl:  zachytit v teologálním vztahu dnešního křesťana určující činitele změny způsobu 

života podle zákona (těla) ve způsob žití podle Ducha.  

Pozornost problematice je vázána  na dílo papežského kazatele Raniera Cantalamessy, 

které vyšlo v České republice, doplněné o další překlady, které vyšly ve  Slovenské republice. 

První kapitola se zabývá teologickým vztahem těla a Ducha, s využitím poznatků 

teologie svatého Pavla a její podoby v díle Raniera Cantalamessy. Zachytává základní znaky 

vývoje osvobozování věřícího člověka od starého způsobu žití podle zákona k obnovenému, 

plnému životu s Kristem, skrze jeho vykupitelský čin v dějinách  spásy.   

Druhá kapitola obrací pozornost na rozvoj svatosti člověka v teologálním vztahu. 

Sleduje součinnost lásky a zákona,  odkrývá překážky této součinnosti. Je to proces 

sjednocování lidské a Boží vůle, který není normativní – příkazový, ale inspirativní ze strany 

Boha vůči člověku. Nese znaky Božího synovství člověka, jenž má obnovený přístup do 

vnitřního života Boha skrze Ducha svatého.     

Třetí kapitola je věnována tajemství  Kristova kříže. Jeho přijetí člověkem je výrazem 

lidské omluvy Bohu za urážku odloučení a neposlušnosti jeho vůli a zejména  poděkováním 

za Boží spásu. V teologálním vztahu má podobu  radostné řeči chval a díkůvzdání za všechno, 

co člověk v Kristu prožívá.  

Čtvrtá kapitola prohlubuje pohled na problematiku posvěcování člověka skrze očistný 

účinek modlitby a účast člověka na liturgickém životě církve. Sjednocování člověka s Kristem 

nemůže jít jinak než v jeho Slově, které se k člověku dostává zejména  skrze Písmo svaté a 

účast na liturgickém  slavení Božího spasitelského úkonu – ve svátosti eucharistie. 

Sjednocování člověka s Bohem probíhá v čase, který je darem Boha. Jemu bude každý člověk 

skládat účty z toho, jak s tímto darem nakládal a komu v každé vteřině jeho žití sloužil. 

 

 

 

 

 

Celkový počet znaku bakalářské práce: 98 192 (včetně mezer a poznámek pod čarou, 

bez titulní strany, příloh a seznamu literatury). 


