
Resumé 

Ve své diplomové práci sleduji teologický pohled na mužsko-ženskou vzájemnost jako 

Boží obraz v Kristu. „Bůh člověka stvořil, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem 

Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 2,27). Na základě tohoto biblického sdělení se 

snažím postihnout záměr Stvořitele s člověkem. Nalezení jeho hodnoty, důstojnosti  

a samotné podstaty, kterou tvoří skutečnost Božího obrazu. Ta jej bytostně svazuje se svým 

Tvůrcem a zároveň mu s Ním umožňuje vytvářet společenství. Plnost Božího obrazu spočívá 

v jednotě osob muže a ženy, ve vzájemném sebedarování, které vede k plodnosti. Jsou 

stvořeni v dokonalé rovnosti jako lidské osoby a zároveň v komplementární odlišnosti.  

O tom, jak byla mužsko-ženská vzájemnost chápána v dějinách, se zmiňuji v první 

kapitole, po které následuje stěžejní část nesoucí název Teologie lidské tělesnosti. Na pozadí 

dvou zpráv o stvoření člověka (Gn 1,1–2,4a; Gn 2,4b–25) ukazuji prvotní vztah muže a ženy, 

který zakoušeli k sobě a k Bohu. Člověk je od stvoření určen k lásce, a to je jeho základní 

povolání. Výraz „láska“ si však vyžaduje správné pochopení. Nejedná se o pouhou rozkoš, 

slast, momentální a chvilkové „vzplanutí“. Jde o mnohem více, a to se snažím ve své práci 

odhalit.  

Člověk byl stvořen i s velkým darem sexuality. Ta je místem, kde se člověk otevírá 

lásce, dává sám sebe a přijímá druhého. Lidské pohlaví se však realizuje i v dalších rovinách 

jako například: citové, intelektuální a duchovní. Tělo je nositelem sexuality, což vyjadřuje 

povolání člověka. A zde vidím jeden velký a možný přínos mé diplomové práce pro všechny, 

kteří se setkávají s mladými lidmi hledajícími sebe sama, své životní povolání  

a připravujícími se na manželství. Je potřeba objevit krásu a dynamiku pohlavnosti, odlišnosti 

i rovnocennosti muže a ženy. To může nastat jedině tehdy, seznámíme-li se sami s těmito 

skutečnostmi a s velkou otevřeností a úctou budeme na dané téma hovořit.  

Otevírá se široké pole působnosti, kde mladé lidi o tyto „velké věci“ obohatit. Aspoň 

některé si dovolím jmenovat: střední školy, vysokoškolské kluby, animátorské kurzy a Školy 

partnerství pořádané Diecézním centrem pro mládež, přednášky a workshopy v rámci setkání 

mládeže, salesiánská střediska, přípravy na manželství pořádané Diecézním centrem pro 

rodinu nebo knězem ve farnosti. 

Bůh se rozhodl člověka milovat. Tělo je místem vtělení lásky, místem, skrze které 

lásku přijímáme a zároveň dáváme. Toto tělo bude jednou vzkříšeno, aby vstoupilo do Boží 

slávy. Svědkem této radostné zvěsti se může stát každý člověk. 

 


